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1. — GEÇEK TUTANAK ÖZETÎ 

ıBıı (birleşimde dört oturum yapan Genel Ku
rulda; 

Cumhurbaşkanınca seçilen 'üyelerden Esat 
Çağa; Diyanet İğleri Başkanlığının kazalarda 
zekât sa'ndıkları kurülmaısı hakkındaki tamimi 
.münasebetiyle ıgündem dışı 'beyanatta bulundu. 

Hudut ve sakiller Sağlık Genel Müdürlüğü ve 
Tekel Genel Müdürlüğü 1963 malî yılı büt

çe kanunu tasarıları açık oya sunuldu ve Cum
huriyet Senatosunca kanunlııkları kabul olundu. 

Tarım Bakanlığı 1963 malî yılı bütçesi, ka
bul edildi. 

Devlet Üretme Çiftlikleri, 
Orman ve 

/Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlük
leri 1963 malî yılı bütçe kanunu tasarıları gö
rüşüldü ve açık oya sunulacağı bildirildi. 

[II aştı rina Bakanlığı 1963 malî yılı bütçesi 
•kabul edildi. 

Devlet. Hava Meydanları İşletme Genel Mü
dürlüğü 1963 malî yılı bütçe kanunu tasarısı 
görüşüldü ve açık oya sunulacağı bildirildi. 

Çalışma Bakanlığı 
kabul edildi. 

1963 malî yılı bütçesi 

6. 2. 1963 Çarşamba •günü «saat 10,30 da top
lanılmak üzere birleşime saat 2,20 de son ve
rildi. 

Başkan 
iBaşkanvekiJi 

İhsan Hamit Tigrel 

Kâtip 
Yozgat 

tfadık Arhıkmaç 

Amasya 
Macit Zer en 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sezai 

O'Kan'in, Eisiki Eserler ve Müzeler Genel Mü
dürlüğüne dair, yazılı soru önergesi, Millî Eği
tim Bakanlığına gönderiilmitir. (7/69) 

• ^ • ^ 



B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma. &aatl : 10,80 

BAŞKAN — BaşkanvdriM Sırrı Atalay 
KÂTİPLER : Macit Zeren (Amasya), Nizamettin özgül (G-aziaatep) 

• • 

BALKAN — 41 nci Birleşimi açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. •— 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. 3Ieclisi 1/323, 
C. Senatosu 1/167) (S. Sayısı : 16) 

A — Devlet Üretme Çiftlikleri 1963 yılı Büt
çesi, 

B — Orman Genel Müdürlüğü 1963 yılı Büt
çesi, 

C —~ Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçesi. 

BAŞKAN — Geçen birleşimde görüşmele
ri bitirilip bölüm ve maddeleri kabul edilen 
ve oylanması bu güne bırakılan, 1963 yılı 
Devlet Üretme Çiftlikleri, Orman Genel Mü
dürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü bütçeleri açık oylarınıza 
arz edilecektir, kutular dolaştırılacaktır, sa
yın üyelerin oylarını kullanmalarını rica ede
ceğim. 

D — Sanayi Bakanlığı Bütçesi 
BAŞKAN — Sanayi Bakanlığı bütçesi üze

rindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Sanayi Bakanlığı bütçesinde gruplar adı

na söz alanlar : 
A. P. Grupu adına Şevket Akyürek, (J. 

H. P. Grupu adına Fehmi Alpaslan, Y. T. P. 
Grupu adına Ahmet Oekenıoğlu. Şahısları adı
na soz alanlar : M. Ali Demir, Ahmet Naci 
Arı, Hüsnü Dikeçligil, Hilmi Onat, Baki 
Güzey. 

Sanayi Bakanlığı bütçesiyle birlikte Petrol 
Dairesi 1963 yılı bütçesinin beraberce görü
şülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 

16 S. Sayılı hasmayazı ,30. 1. 1963 tarihli 
31 ncü Birleşim tutanağının sonundadır. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil 
•mistir. 

Buyurun, Sayın Akyürek. 
A. P. GRUPU ADINA ŞEVKET AKYÜ

REK (İstanbul) — Sayın Başkan, muhterem 
senatörler huzurunuza getirilmiş bulunan Sa
nayi Vekâleti 1963 bütçesi hakkında A. P. 
sinin görüşlerini arza çalışacağım. 

Karara Komisyon bütçe müzakerelerinde 
Sanayi Vekâletinden, Aralık aymda İstan
bul'a gelen, % 80 ni sanayi ile ilgili «Sakura 
Maru» Japon Sergi Gemisini gezip gezme
diklerini sorduk. Sergiyi görmeye vakitleri 
olmadıklarını fakat Japon sanayii ile ekonomi
sini gayet iyi bildiklerini ve bir memleketin 
sanayideki inkişafını litaratürlerden anlama
nın mümkün olacağını buyurdular. Sanayi 
mevzuunda biz uynı ifkirde değiliz. Bildiğimizi 
de iddia etmiyoruz. Çünkü, biz görerek lita-
ratürlerm derinliklerine hulul ettiğimiz za
man, henüz hiçbir şey bilmediğimizi öğreni
yoruz. Dünyanın elektornikleştiği bir asırda, 
yenilikler daha litaratüıiere geçmeden yeni bu
luşlar ve yeni inikşaflar birbirini takibet-
nıetkedir. Bilhassa sunayideki büyük inkişaf
ları memleketimizde de tatbik edebilmek için 
dünyadaki bütün sergileri ve endüstri şehir
lerini her fırsatta vekâlete bağlı teşekkülleri 
idare eden işletmecilerin görmelerini sanayi
miz için birinci derecede lüzumlu telâkki et
mekteyiz. 

Görmenin bilhassa ekonomi ve sanayimizde 
ne kadar büyük rol oynıyacağmı ufak bir 
misalle takdirlere bırakacağım. 

Tekstil fabrikaalrı çeşitli ma'sura kullan
maktadır. Devlet teşekkülü olan Sünıerb'ank 
senede 800 bin lira, hususi sektörlere ait fa'b-
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C. Senatosu B : 41 6.2.1963 B : 1 
rikalar da 1 milyon 600 bin liralık masura mu
bayaa, etmektedir. Bu masuralar tamamen ip
tidai makinalaıia (numunesini gördüğünüz gi
bi) imal edilmekte ve bugünkü tekstil sanayii 
iein 300 ton karton sarf edilmektedir. 

Şu gördğünüz masura da Japon Sergi Ge
misinde gördüğümüz otamatik masura makina-
lurı gibi makinalarda yapılmıştır. Üzeri lâklı 
olduğu için ilk gördüğünüz masuraya nazaran 
asgari 3 misli dayanmaktadır. 

Böyle bir makinanın 8 saatlik kapasitesi ise 
aynı şu masuradan 20 bin aded imal etmekte
dir. Bedeli ise 25 bin dolardır. Bahsettiğimiz 
nrakina 3 ay çalıştığı zaman 100 ton kartonu 
masura, yapmakla hem memleketin bir senelik 
ihtiyacını karşı!ıyabileeek. hem 200 ton kar
ton tasarrufu yapılmış olacak, hem de ken
disini 3 aylık çalışmasında amortizc edecektir. 

-Sanayide bir hususu gı\yet iyi bilmek mecbu
riyetindeyiz. İşletmeler ancak esas imalâtı 
meyanmda tâli. maddelerini kıymetlendirir, iş
letme malzemesini de ucuza mal ederse, ran-
tabl olabilirler. 

Bu sebeple de, bâzı işletmelerde gördükle
rimizi detaylı olarak izah etmeyi fjaydalı mü
talâa etmekteyiz. 

Enerji mevzuu : 
Memleketimiz için hayatiyet arz eden elek

trik enerjisi mevzuunda karma, bütçe mü
zakerelerinde detaylı sualler soruldu ve izah
ları verildi. 

Biz burada yalnız saatlerin ileri alınmasiyle 
elektrik enerjisinin münasebetlerini ımıkayese 
yapmakla, iktifa, edeceğiz. Bu mevzunda maa
lesef ire Sanayi Vekili ve ne de Enerji Dairesi 
"Reisi efkârı umumiyeye tatmin edici 'bir açık-
1 amarîft bulunanı amışlardır. 

20 Aralık 1962 tarihli Cumhuriyet gazete
sinde Enerji Dairesi Reisinin verdiği beya
natı okuyorum. «Bu tedbirle, yaptığımız he
saplara göre bir yılda 100 milyon Kw/ saat 
enerji tasarruf edilmiştir. Bunun asıl 
önemli tarafı takat yetersizliğinin önlenme
sidir.» 

Bu beyanat m hakikatle hiçbir alâkası yok
tur. Her şeyden evvel, enerji başka şeydir 
takat başka şeydir. Meselâ, 5 ton kapasiteli 
bir kamyonun takati 5 tondur. Bu kamyonun 
5 tonluk yükü 1 saatte taşıdığı yere kadar 
yaptığı işe de, mekanikde güç, olektrikde 

enerji denir. Yapılan bir işte husule gelen 
grafik ne kad'ar hattı müstakime yakın olur
sa, mekanikde makinalardan, elektrikde tür
binlerden randıman o nisbette verimli olur. 

Akşam saatlerinde havanın kararmaya baş
ladığı sırada, sarfiyatın âzami dereceye gel
mesiyle, grafik yükselmeye başhır. Bu yükseliş 
takate yaklaştığı zaman (Pik tâbir edilir) Her 
an otomatik şalterin atması beklenir. 24 saatte 
hu şekil yalnız akşamları olduğu cihetle, saat
lerin ileri alınması neticesi, saıat 17 de pay
dos yapan fabrikalar saat 16 da paydos ya
pıyorlar. Ye böylelikle husule gelen pik ön
lenmiş oluyor. Bu suretle, enerji istihsal eden 
müessese, inhiraftı grafiği hattı müstakime 
yaklaştırmış oluyor. Hattızatnıda, bütün va
tandaşı mutazarrır etmemek için işletmele
rin çalışma saatleri bir saat evvel başlamış 
olsa idi, bu mevzudaki fikir teatileri kendili
ğinden halledilmiş olurdu. Bugünkü haliyle, 
sabahın " erken saatlerinde ve karanlıkta kal
kanlar, fazla elektrik enerjisi sarf etmek 
mecburiyetindedirler. Bu durumda enerji ta
sarrufu değil fa a t enerji artışı kaydedilmiş 
oluyor. „ 

Dünyanın her yerinde, enerji sarfiyatının 
müstakim bir hat takibetmesi için enerji sar
fiyatının az olduğu zamanlarda, ve meselâ 
gündüz 12 - 13, gece de 1 - 6 arası çok ucuz 
tarife kullanılır. Bunlar için hususi saatler 
vardır. Elektrik sarfiyatı olan yerlerde tesis
lerini ucuz tarife zamanuı'a, raslıyan saatlerde 
çalıştırırlar. 

Netice olarak : Burada, enerji istihsal eden 
müessese arzusuna erişmiş, buna mukabil müs
tehlik daha fazla elektrik enerjisi sarf etmeye 
mecbur edilmiştir. 

Sanayi Vekâletinin gecen seneye nazaran 
artan sarfiyat tan.'aldığı parti karşılığını müs
tehlike ya. iade etmesi veyahut da o nisbette 
enerjiyi ucuzlatması icabedecektir. 

27 Ocak da Başvekil, 29 Ekim 1963 te ka
pasite 'artacağı için tekrar saatlerin geri alı
nacağını buyurdular. Kapasitenin artması gra
fikteki inhirafı önlemez. 

işletmecilerin istediği inhirafsız bir enerji 
akımını gösteren grafiktir. Bunun temini için 
de, 

1. îşci lojmanları hemen fabrikaların civa-
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C. Senatosu E : 41 
rmd'a 'bulunan işletmelerin çalışma saatlerini 
ayarlamak, 

2. Enerji sarfiyat]nııı az olduğu zamanlar
da ucuz tarife kullanmak; 

3. Ucuz tarife tatbik edilecek saatlerde, 
enerjiyi masedeu elektrik sobalarının tamim 
etmesi kâfi gelecektir. Bu suretle de, 'Saatle
rin ileri, geri alınması elektrik enerjisi mü
nasebetini oi'tadan kaldırmış olacaktır. 

• Petrol sanayii : 
İktisadi ve sanayi kalkınmamızda en büyük 

rol oynıyacak bu sanayide, büyük hamle ve 
inkişafların süratlenmesi ızdırarmdayız. Bunun 
içinde, aşağıda arz edeceğimiz 3 hususa önem 
verilmesini lüzumlu görmekteyiz. 

1. Türk Petrolleri Anonim Ortaklığının 
sırtından geçinen Petrol Ofisin lâğvedilerek, 
Türk Petrolleri Anonim Ortaklığına iltihakı 
artık zaruret kesbetmiştir. Bu suretle hem dev
letçilik zihniyetinden anonim ortaklığa dönül
müş olacak hem de, satış birinci elden yapıl
dığı için bir ucuzlama beklenecektir. 

2. Petrol sanayii ile alâkalı Amerika'daki 
eskuriyonlar veya stajlar için, Petrol Prairesi 
Reisliğince feragat gösterilerek, bu işlerde ça
lışanlara ve ilerde kendilerinden istikbal bekle
nen kıymetlerden tefrik edilmesinin temini, iş
letmelerde çalışanlar için bir gayret vesilesi 
olacaktır. 

»°>. Yarımca rafineri tsisl erinin «tlpeci 
Gazı» denilen ve 14 atmosfer tazyik altında 
Propylen, Propan ve Bütan gazlarının likit ha
line getirilmesiyle elde edilen ve tüplere dol
durularak havagazı yerine satılan bir tâli mad
desi vardır. 

Bu tesisin senelik likit istihsal kapasitesi 
20 'bin ton olduğu halde, halen senede yalnız 
3 bin tonu kıymetlendirilmektedir. deri ka
lan 17 bin ton likitten bir kısmı kendi tesis
lerinde teshin için 'kullanılmakta (ki 'bunun ye
rine Fuel - Oil kullanmak 'da •mümkündür). 
mütebaki büyük kısmı ise ziyan olup gitmekte
dir. 

Tonu 750 liraya satılan 'bu likit, alıcı fir
malar tarafımdan müstehlike t'oıııı 3 '000 lira-
'dan satılmak'ta ve Hm suretle de isti'hi-âk 'safha
sının gelişmesine mâni'olunmaktadır. 

.1 m3 liki't gazı kalori 'bakımından 6 m* 'lın-
va>gazına tekabül etmektedir. 

Halen Yarımca Rafinerisinden senede 20 

6.2.1963 B : 1 
'bin ton likit istihsal edilmekte okluğuna göre 
ve Mersin Raifinerisin'den senede 90 'bin t'on, 
Batman Rafinerisinden de senede 10 'bin ton 
likit istihsal edilmesi mümkün 'bulun'duğuna 
göre, senede ceman 60 Ibin 'ton liki't yani '30 
milyon m3 likit ıgazı istihsal edilmiş olunur ki, 
'bu da 180 milyon m3 ihava,gazına tekalbül e'der. 

Havaıgazınm m3 fiyatı 50 kuruş olduğuna 
göre, halen senede 90 milyon lira. ziyan olup 
gitmektedir. Halbuki 'bu gaızı 'havagazı fiya
tına güre ayarlayıp satmak yerine, dünya pi
yasası olan tonu 250 liradan kıymetlendirme 
cihetine gidilirse, mn> fiyatı 50 kuruş olan 'hava
gazı yerine 'bil'hesap (Ihalvagazı kalorisine denk-
1 eştirilerek) m3 'fiyatı 8 kuruş olan Ibu gazı kul
lanmak için 'bilaistisna 'herkes Iharekete geçe
cektir. Bu 'suretle 'de, ziyan olan Ibu millî ser
vet Ih e m iş görmüş olacak ve 'hem de pe'tr'ol sa
nayii, 'hiç yoktan 15 milyon lira tali madde'den 
kazanmış bulunacaktır. 

Şeker Şirketi : 
5 yıllık plân görüşmelerinde de arz ettiği

miz ıgi'bi, sene'de 1Ö0 Ibin t'on civarm'daki mela
sın ihracı yerine 'hayvan yemi olarak kullanıl
masıyla, memleket hayvancılığına dalha Ibüyük 
hizmet edileceğini ıztırarındayız. 

1902 senesi 'şeker istihsalinden elde edilen 
melâsdan 'ihraç olunmak üzere, şimdiye kadar 
Erzincan ve Erzurum gibi İç Anadolu'daki şe
ker fabrikaların'dan Yarımca'daki depoya .10" 
'bin ton melas 'sevk edilmiştir. Bu 'bölgelerden 
sevk edilen melasın ihraç 'bedelinin 'büyük bir 
kısmı zaten yfol masrafına ve depolama masraf
larına sarf edilmektedir. Esasen 'bu senelki me
las fiyatlarının 16 'dolardan 43 dolara çıkması
nın se'be'bl de, pancar melasının kamış melasına 
nazaran da'ha 'besleyici- otlusu ve 'bu yüzden Al
manya'nın kamış melasını satmalmayışıdır. 
Hem, 'biz 'hayvan ye'tiştirmeken vaz mı-geçi
yoruz ki? Dünyanın en iyi yem maddesini 
kendi 'bünyemizde kıymeti en di Emiyoruz da, 'ha
rice satmaya ıgayret sarf ediyoruz... 

Umum Müdürden Ibu mevzua eğilmelerini, 
'hattâ Tekel ispirto ihtiyacı için sarf edilen 70 
'bin t'on melasın da hayvan yemi 'olarak kulla
nılması çarelerini aramalarını ve 'hayvan yetiş
tiricilere melasın kıymetini öğrenmelerini pan
car yetişimi ve şe'ker istihsali kadar mülkim ol
duğunu 'hatırlatmak isterim. 
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C. Senatosu B : 41 
1l)i.mjranın her tarafından melas yalnız hay- | 

van yemi .olarak kullanılmaiktadır. ÛBillıas'sa 
ispirto 'sanayii için asla melâıs ziyan edilme
mektedir. inhisarların senelik 70 bin tonluk 
ispirto İhtiyacına gelince, înlhisarlar ispirtoyu 
'sanayi memleketlerinde -olduğu igibi temine ça-
lişmalı'dır. Sağda, solda çürümeye 'terk e'dllen 
patates ve emsali sebzelerden; sanayide kulla
nılan metil alkol içkilerde kullanmak için 'de, 
meyva ağaçlarının altlarına düşerek çürüyen, 
'hallerde ve manavlarda çürüyerek çöplüğe ve- fl 
ya denize d'ö'külen meyvalarla, şarap fabrikala-
rmdaki küspeleri kıymetlendirmek suretiyle, J 
etil alkol istihsal etmek mümkündür. Şeker 
Şirketinin ispirto fabrikaları kendi mmtakala-
i'indaki meyva çürüklerini kıymetlen'dirmiş 
olurlarsa, İnhisarların ispirto İhtiyacını karşı
lamaları 'kabildir. 

IBiz ispirtonun 'özel sektör tarafından 'da is
tihsal e'dilmesme taraftarız. Çünkü bıı suretle, 
bilhassa sanayide kullanılan ispirtonun daha 
ucuza mal edileceğine ve haltta çürülk 'meyva 
ve kabuklarının kıymetlendirileceğine inanıyo
ruz. 

Şe'ker mevzuundaki ikinci görüşümüz pan
car yetiştirilmesi üzerinedir. Tohumlar Ihem 
'bozuk ve 'hem 'de üzerleri jelâtin'sizdir. Aynı 
zamanda çok iptidai makinalarla tohum ekilmek
tedir. Filizlenen pancarlar teker te'ker ayrıl
makta ve pancar müstahsilini bir hayli 'zalhme-
te ve masrafa sokmaktadır. Garp 'devletlerinin 
'kullanmakta 'oldukları teker teker tohum elten 
makinalardan alın'dığı takdirde, Ihem pancar 
istihsalln'de randıman artacak ve Ihem de köy
lüye ayırma için masraf yaptırılmıyacaktır. 
Pancar yetiştiricileri ile görüşdüğümde, yapı
lan bu fuzuli masraf 'için pancarın tarımda as
gari 50 lira sarf etmelidirler. 

Üçüncü ıgiörüşümüz şeker fabrikalarının iş
letme faaliyetleri mevzuudur. Dünyanın 'her 
tarafında (olduğu gibi, şeker fabrikaları, sene
nin 4 ayın'da hummalı bir çalışma ile pancarı 
kullanırlar; senenin '2 ayında fabrikanın reviz
yonu yapılır ve -geri kalan 6 ayda da müstah
dem başka İşlerle, meşgul »olur. Bizde ise fab
rika 6 ay çalışır ve 6 ay da revizyon yapar. 
Bu suretle '6 aylık fuzuli zaman 'için şeker ma
liyetleri yükselmektedir. 

'BAŞKAN — Sayın Akyürek grup adına ya
pılacak konuşmalar 20 'dakika ile 'tahdidedil- j 
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mistir. Onun için bir dakikanız kalmıştır. 

A. P. GEUPU ADINA ŞEVKET AKYtî-
PuBK (Devamla) — lieis Bey, bir 'dakikada 
bitirmeme imkân yok. -O halde kürsüyü terk 
edeyim. 

BAŞKAN — Umumi Heyet karan vardır. 
Eğer sizden Sonra konuşacak olan arkadaşları
nız yerlerini size 'verirlerse 'devam ediniz. 

HÜSNÜ DİKEÇDlCMlı (Kayseri) - Ben 
veriyorum. 

BAŞKAN — O halde (i dalkika daha devanı 
e< I e bil i nsini'z, buyuru nuz. 

A. P. GRUPU ADINA. ŞEVKET AKYÜ-
IIBK (Devamla) — İEıfendim, bu 'durumda sü
ratli konuşmam icabediyor. 

Kâğıt sanayiimiz : 
t> yıllık plân 'g'ör'üşmeleriıı'de, kâğıt sanayii 

için tahsis edilen '500 milyon liralık tahsisatın 
İçerisine 'Kratft (Kâğıdı Fabrikasının 'da ithali, 
tarafımızdan yapılan teklifle evvelâ kabul adil
di, ikinci müzakerede ise reddedildi. 

500 milyon liralık tahsis ile neler yapılaca
ğını iöğrenmek maksa'diyle, îft'EfKA. Umum ÎMTı-
dürlüğü 11c yaptığımız temas neticesinde, '500 
milyon liralık tahsisin büyük kısmının Kraft 
Kâğıdı Fabrikası için ayrıldığını ve 1903 sene
si başında ihale yapmak üzere bütün ecnebi 
firmalardan te'klifler -getirtilerek mukayeseye 
hazır bulunulduğunu 'öğrendik. 

Kâğıt sanayiinde her hanlgi bir tevsi veya 
inkişaf mıevzuıibahsolduğu zaman, evvelâ İKraf'f 
Kâğıdı Fabrikasının kurulması icabettiğini yet-
kili umum müdürlük beyan ettiği halde, ni
çin bu zaruret 1903 senesi bütçesinde nazara 
alınmamıştır? Anlamak mümkün değildir, aca
ba gözden kaçan bir hakikati muhalif parti 
gördü ve 'ika'z etti diye mi 'bu (fabrikanın ku
rulmasından 'vezige çildi ? 

'Biz Adalet Partisi 'olarak memleketin men
faatleri icabeden her mevzuu'da feragat gös
termesinden ve fedakârlıklar yapmaktan şeref 
duymaktayız. IBu teklif sizin olsun ve sız gCir-
müş olun yeter ki fabrika kurulsun. Bu suret-
le de memleket senede 40 bin it on graf kâğıdı 

için 40 milyon dolarlık dövizi sarf etmiş olma
sın ! 

Çimento sanayii : 
iKarabük Demir- - Çelik Fabrikalarının cü

rufunun îkıymetlendirilmesi maksadiyle, Kara
bük'de kurul ması teklif edilen 400 bin 'tonln'k 
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Cüruf Çimento Fabrikasının 'da akıbeti aynen 
Kraft Kâğıdı Fabrikası gibi olduğu ıcilhetle, 
bundan evvel Kraft (Kâğıdı Fabrikası Ibakkın-
da konuştuklarımızı 'tekrarlamış tolmakla ikti
fa ediyoruz* Memleketimizin hemen llıemen 
'her 'tarafında .cüruf gibi tras ve toplerde mev
cuttur. Enerji kapasitesi ıgünden ıgüne artmak
ta 'olduğuna göre, Ibu maddeleri kıymetlendire
rek çimento ihracı cihetine ıgidilmelidir. 

Sürnerlbank : 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin ilk teşek

küllerinden ve en 'büyüklerinden olan B'ümer-
bank, henüz 'birkaç yıl evvel Ibünyesinden ay
rılan (Kâğıt Sanayi ile Demir - Çelik Fabrikala
rı 1962 senesinde, (biri 215 ve diğeri 80 milyon 
lira kâr sağlarken, ihalen 27 fabrika ve mües
seseye sahip bu büyük sanayi ve endüstri ban
kası yalnız 1:2 milyon lira kâr etmiştir. Sene
de asgari 80 milyon lira kâr sağiıyan Sümer-
bankm 'bu ihale gelmesinin de sebepleri vardır. 

1. Âzami 30 milyon liraya yaptırılması 
mümkün /olabilecek Yarımca ve Bilecik Sera
mik fabrikaları 1135 milyon lira sarfiyle yapıl
maktadır. Aradaki bu 'büyük farkı şimdi arz 
edeceğim (hakikatle ıgaye't kolay tetkik edebi
leceksiniz. 

Seramik falblikalarında malzemeyi öğütmek 
için döner ve ibilyalı değirmenler vardır. Mal
zemenin içine 'demir karışmaması için 'de, demir 
bilya yerine Silex taşı kullanılır. Bu taşların 
terkibi ise Si 0 2 dir. Yani asitte erimiyen,, 
hepimizin 'bildiği çakıltaşıdır. işte şu gördü
ğünüz Silex taşları yani çakıltaşları, dere ke
narlarından toplanmış taşlardır. Bu tatsın to
nunu 20 liradan, hetoın için inşaat yerlerine ge
tirilen çakıltan temin etmek mümkün iken 'bu 
çakıltaşmın tonu '960 liradan .Çekoslovakya'dan 
satmalmmaya ve ilk partide 40 vagon içerisin
de, makina yerine, evvelâ ı300 ton 'bu çakıltaşı 
getirtiliyor. Hal Ifoö'yle 'olunca, niçin ve neden 
fabrikaların 1135 milyon liraya 'çıkacak olduk
larını takdirlere 'bırakıyoruz. 

45 milyon liraya tevsii yaptırılan Beykoz 
Deri rve Kundura Fabrikası, 45 milyona yaptı
rılacak Krom Mağnezit Fa'brikası, '9 milyon 
liraya mal olan Çanakkale Valex Fabrikası ve 
Ordu'daki 13 milyon liraya mal olan S>oyak 
Falbrikası da aynı seramik fabrikaları gibi is
raf edilmi'ş ve edilmektedir. 

2. Aynı imalâtı yakan Bakırköy ve izmir 
Bez fabrikalarından Bakırköy Falbrikası 1962 
de 1 300 000 lira zarar ederken Müdürü Afri
ka, Âvusturalya ve nihayet Umum Müdürle 
israil'e eskurziyona 'gidiyor, Ibuna muka'bil İz
mir Fabrikası 16 milyon kâr sağladığı, ve işçi
sine kuzu eti yedirdi diye de müdürü ma'hke-
meye veriliyor. Yıldız Çini Fa'brikası 1962 de 
700 'bin lira 'zarar etmiştir. 'Tamamen anorıga-
nik kimya sanayii 'olan fabrikaya makina mü
hendisi müdür tâyin ediliyor, muhasebe mü
dürlüğüne de, Bünyan Fabrikasına 'hademelikle 
giren bir ilk mektep tahsilli [getirtiliyor. 

Malatya Bez Falbrikası, 1'961 de 3,5 milyon 
1962 de de 5 milyon lira zarar etmiştir. Bu 
fabrikada senelerce emek vererek istikbal bek-
liyen yüksek tahsilli memurlar varken, müdür 
muavinliğine 'bir ilk mektep mezunu tâyin edi
lirse, elbetteki /orada çalışanlardan randıman 
beklememek ica'bedeeektir. 

3. Sümerbank Alım - Satım Müessesesi 
19'6'2 de 7,5 milyon lira zarar etmiştir. Müesse
sede 1 300 memur ve 1 500 müstahdem ceman 
2 800 personel çalışmaktadır. Bu müessese 
falbrikalard.an aldığı meselâ 208 'kuruşa aldığı 
basmayı 235 kuruşa satmak suretiyle peraken
decilik yapmaktadır. Sümerbank zarar eden 
'bu müesseseyi tasviye ederek yalnız toptancı
lık yapmalı ve ma-mullerini özel mağazalarda 
sattırma çarelerini aramalıdır. Vaktim kısa 
olduğu için teferruata girmiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var. 
A. P. CİRUPU ADINA ŞEVKET AKYÜ-

REK (Devamla) — Sümerbank yalnız tekstil 
sanayii ile iştigal etmeli ve Sivas Çimentoyu, 
Çimento Sanayiino Filyos Ateş Tuğlası Fa'brir 
kasını Demir - Çelik Fabrikalarına, Kütahya, 
Beykoz ve Gemlik fabrikalarını da özel teşeb
büslere devretmelidir. 

Plânlama Teşkilâtı re organizasyon kanun 
tasarısı plânla yürümek en ideal bir 'hakikattir. 
Fakat Iher nedense, biz plân 'hakkında ne za
man konuşsak sanki plânın aleyhindeymişiz gi
bi telâkki edileli. Biz plânla çalışmanın lehin-
deyiz ancak, genç, ve henüz tecrübesiz üç mü
hendis ile bir Hazine Müdürünün insiyatifine 
memleketin kalkınma mukadderatını terk ede
cek değiliz. 
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Maliye Vekâleti tarafından hazırlanan reor-

ıgariizasyon 'kanun 'tasarısına ıgöre, 
1. Sanayi Vekâletinin mubaissırlıktan (baş

ka bir fonksiyonu olmıyacaktır. 
2. 3460 ısa!yılı Kanunun kaldırılması ile 

Yüksek Murakabe Heyeti otomatik olarak lâğve-
edilmiş lolacak ve teknıik murakabeyi de artık 
•maliyeciler yapacaktır. 

Her teşekküle bir maliye temsilcisi empoze 
edilmekle teşekküller maliyenin arpalığı hali
ne getirilecektir. 

4. 8460 sayılı Kanunda İktisadi Devlet Te
şekkülleri icabında an'onim şirketi 'haline geti
rilebilirdi. (Bu kanunla 'buna imkân «olmıyacak 
ve Anonim Şirketler de iktisadi Devlet Teşek
külü 'haline getirilecektir. Bu suretle de, Dev
letçilik ızihniıyeti memlekette tam mânaisiyle ken
dini 'teşhir edecektir. 

Netice 'olarak, Başbakanlık dâhil 17 vekâ
letten '6 ısı mutlak surette teknik olan vekâlet
lerin hiçbirinin 'başında, dailıa doğru'su 24 kişi
lik Hükümet erkânı arasında 'bir tek mühendi
sin 'bulunmaması, 'bize teknik sahada her hangi 
bir 'hamle yapılabileceği hususunda katiyen 
ümit vermemektedir. 

Bunlardan Sanayi Vekâleti tamamen mem
leketin endüstri mukadderatını kendi bünye
sinde taşıdığı 'halde, maalesef, vekili mülkiye
li, müsteşarı mülkiyeli, Sanayi Dairesi Reisi 
mülkiyeli ve nihayet 'sanayii teftiş edecek 17 
müfettişi ve Reisi mülkiyeli ve hukukçudan te* 
şekkül ederse, hu Vekâletten teknik (sahada ne 
derece iş (beklenecektir. Bilhassa aramızdaki 
mülkiyeli senatörlerin takdirine arz ediyoruz. 

Konuşmam 'bitmiştir. Hürmetlerimle. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Akyürek 10,35 te konuş
maya haşladı, aşağı yukarı 35 dakika konuş
muş oldu. 20 dakikalık müddet içerisinde. Bu 
arada Saym löztürkçine, tarafından 10 dakika 
daha konuşmanız için hir önerge verilmiştir. 
G-eçen gün de 'böyle Ibir önerge verilmiştir1. Bu 
«önergeler 'bâzı hoşnutsuzluklar yaratabilir. İs
tisnalar daima kaideleri bo;zar. Bu önergeyi 
okutup 'oylarınıza arz edeceğim, ve arkadaşla
rımın hu çeşit önergeler vermemesini arz ede
rim. 

Saym öztürkçine, önergenizi geri alıyor 
musunuz î 

6.2 .1963 B : 1 
RIFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Efen

dim, bu mesele memleketin 'bir ana davasıdır 
ve bu arkadaşta 'bu 'meselenin konpetanıdır. 
Onun için ıgeri almıyacağıın. 

BAŞKAN — önergeyi okutup oylarınıza 
sunacağım. 

Oumfhuri!yet 'Sen atosu Başkanlığın a 
Şevket Akyürek'in da'ha 10 dakika konuş

ması için karar verilmesini dilerim. 
istanbul 

Rifat öztürkçine 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Buyurun, Sayın Alpaslan. 
O. H. P. ÖRUPU ADINA FEHMİ ALPAS

LAN (Artvin) — iSaym Başkan evvelemirde 
zâtıâlinize bir mâruzâtım olacak; C H. Partisi 
(Irupu adına Sanayi (Bakanlığı bütçesinin ten
kidini yaparken, maden mevzuunu arkadaşımız 
Naci Arı Bey üzerine almışlardı. Bu itibarla 
mevzuu ana batlariyle dile (getireceğim. Eğer 
Urup sözcülerine aidolan 20 dakikayı tam ola
rak lütfetmiyorsanız kısa olarak konuşup geri
ye kalan kısmı Arı'ya bırakacağım. 

BAŞKAN — Hayır, efendim. Siz 'Grup adı
na konuşun. Arı da kendi müddeti içinde '5 da
kika konuşacaktır. 

FEHMt ALPASLAN (Deryamla) — Peki 
efendim, teşekkür ederim. 

Oıım'hurlyet Senatosunun Sayın üyeleri, 
Sanayi Bakanlığı Bütçesi hakkında C. H. 

P. Senato O-rupunun 'görüşünü arz ediyorum. 
Sanayi Bakanlığının 1963 yılı Bütçesi, 1962 

yılı bütçesinde arz ve izhar olunan temennile
rin tamamının tahakkukuna imkân vermiş se
vindirici bir tablo ile gelememiş olmasına rağ
men bu Bakanlıkta yıllar yılı şekvacısı olduğu
muz partizan idare, plânsız, programsız keyfî 
tasarruf ve israf mevzuları geçmişin sayfala
rı arasına gömüldüğü için, bütçenin tümünü 
memnunlukla karşılıyor, ümitlerimizi topladığı 
cihetle tasvibe diyoruz. 

Yüksek bilgilerinde 'olduğu gibi Ticaret Ba
kanlığı bünyesinde iken 1957 yılında çıkarılan 
6973 sayılı Kanunla müstakil hüviyet almış bu
lunan Sanayi Bakanlığı, Devlet sektörüne ait 
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sanayi, madenler ve enerji sahalarındaki çalış
malara memleket 'bünye ve menfaatlerine uy
gun bir veçihe vermek, onları rasyonel bir ça
lışma düzenine sokmak, idare etmek; özel sek
töre ait kurulmuş ve kurulacak sanayiin de 
kendi asli mahiyetine ve millî menfaatlere uy
gun yönde rantabl çalışmalarını kolaylaştır
mak ve ona her mânada yardımcı olmak göre
vi ile dolu bir teşkilâttır. Bu sebeple hizmet 
ağırlığı gerçekten insaf ile mütalâa edilmeye 
değer olan bu Bakanlığın alâyişsiz ve fakat 
meselelerinin derinliğine nüfuz ederek ve 
uzun vadeli hizmet ve ihtiyaçları kucaklama
nın cesaretini göstererek vâki faaliyetini tak
dir ve 'başarısını yürekten tebrik ediyoruz. 

Sayın senatörler; 
Sanayi Bakanlığının faaliyeti, yalnız sınai 

(hayatta kalmayıp Millî 'Savunma ve tarımsal 
faaliyetlerimize de sirayet etmektedir. Bu se
bepledir ki, ıSanayi Bakanlığının çalışmaları 
umumi dikkati üzerine toplamaktadır. 

Anayasamızın getirdiği yeni hükümler, ye
ni rufh. ve zihniyetle teçMz edilmiş olarak bü
yük feragat ve fedakârlıkla dolu gayretlerin 
içinde 'bulunan (bu Bakanlığın, hizmetlerini 
şükran ile karşılamamak mümkün değildir. Bu
nunla 'beraber, malî, ticari, iktisadi ve içtimai 
düzenimize kadar iher sahadaki faaliyetlerde 
rolü bulunan ve müessir olduğu nisbette on
ların tesirinde de kalan ıhenüz oturmamış bir 
teşekkül olması itibariyle beklenen ve özlene
nin tamamını verememiş olduğunu da ifadeye 
mecburuz. 

Geçen seneden bu yana, bilhassa ikinci Kar
ma 'Hükümetin kurulması üzerine, iştigal 
mevzuunu mücerret af mevzuu olmaktan çıka
rıp memleket meselelerine eğilme fırsatı bu
lunduktan sonra bu Bakanlığın, Bakanlık Teş
kilât ve Kadro Kanunu, senelerdir bekliyen 
Türkiye Elektrik Kurumu Kanunu, Maden 
Kanunu, Devrim İdaresi zamanında çıkarılan 

- 154 sayılı Kanunun tanıdığı salâhiyetlerle ikti
sadi Devlet Teşekküllerinin idari, hukuki ve 
malî bünyelerinin yeniden or'ganize edilmesi 
ve mezkûr kanunun derpiş ettiği reorganizas-
yon mevzuatının 'bugüne kadar meclislere ge
tirilmemiş olmasını, sebehi sorulacak ve üze
rinde durulacak hususlar olarak mütalâa etmek
teyiz. 

6.2.1963 B :1 
Cari kıymetleri 50 milyarın çok üstünde 

bulunan sabit tesisleri ve kıymetleriyle istih
sal ve yatırım ünitesi olarak millî ekonomi
mizde önemli 'bir yer işgal eden iktisadi Dev
let Teşekkülleri ile asli' vasfı bu olan Bakan
lığın Sanayi, Maden, Maden Tetkik ve Arama, 
Petrol, Enerji, Etüt daireleri gibi diğer iş sa
halarının bugün olduğu üzere çeşitli idarî ve 
hukuki bünyeye sahip teşekküller halinde (Dö
ner sermayeli Devlet dairesi, tüzel kişiliği haiz 
idare, Holding teşebbüsler, Holdinglere bağlı 
teşekküller, Devlet şirketleri ve karma şir
ketler gibi) çalışmasının mahzurlarının devam 
ettirilmesi de dikkatten kaçmıyacak hususlar
dandır. 

Mevzuatın bu kadar değişik ve bu derece 
karışık, sayısı, mevzuu ve iş hacmi bu derece 
çok, geniş ve derin olan bir Bakanlıkta, bir ta
rafta mazinin verdiği ihtiyatla keyfî hareket 
ve bundan faydalanma temayülünde bulunduk
ları halde buna imkân bırakılmadığı için iğbirar 
ve infial duyarak hizmetleri kösteklyenler, bir 
tarafta da mazideki bizzat kendilerinin de ka
tıldıkları şikâyet konularını şimdi şahısları he
sabına harekete geçirememiş olmanın küskün
lüğüne katılarak köstekleyicilerle birleşenlerin 
mevcudiyetine rağmen, hem de yeni bir mevzu
at getirilmemiş olduğu halde, bu sahadaki mem
leket hizmetlerinin müspet neticeler vermiş ol
masını iş başında bulunanların samimiyet, cid
diyet, haysiyet ve fedakârlıklarına 'borçlu oldu
ğumuzu kabul etmek ve dile getirmekle bir va
zife ifa etmiş oluyoruz. Bu neticelerde böylesine 
meziyet sahibi insanlara serbestçe hareket sa
hası açmış bulunan plânlı ve programlı devreye 
geçişin de büyük tesirini burada zikretmek ye
rinde olur. 

Yalnız, ^eeen yıl bütçesinin görüşülmesinde 
de arz etmiştik; Sanayi Bakanlığının bünyesin
de mevki alan teşekküllerin çalışma sistemleri 
ile personeline tanınan şartların anormal deği
şiklikler arz eden karakterde bulunmasının 
ârâzı hâlâ devam etmektedir. Bir yanda salâhi
yetleri tahdideden mevzuat, öbür yanda ıgeçim 
imkânlarını asgaride tutan şartlar muvacehesin
de çalışanların rahatlıkla. mesuliyet tekaMml 
etmeleri kolay değildir. Hele buna bir de farklı 
muamele eklenirse, meseleyi beşerî haslet ve hu
susiyetlerin sınırı dışında mütalâa mecburiyeti 
ortaya çıkar, bu sebeple personel haklarını te-
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minat altına alacak çarelere başvurulmamış ol
masını doğru bulmuyoruz. Bu yılın yatırım po
litikasında yatırımların kaderi kısmen de şahıs
larına bağlı olan teknik personele mukaveleli 
istihdam ve ek ödenek hakları tanımak gibi im
kânlar verilmezse, bütçenin tatbik ve tahakku
kunun kolay olmıyacağmı şimdiden söylemek 
kehânet sayılmamak lâzımdır. 

Sayın senatörler; 
Meselelerin teferruatına girmeden bütçeyi 

umumi hatlariyle -yüksek huzurunuza 'getirme
ye çalıştık. Sanayi 'Bakanlığının zararları ve 
tutumları dillere destan olan teşekküllerinin 
bu zararları ortadan kalkmış veya hiç olmazsa 
azalmış bir halde yüce milletin karşısına çıkıl
mış olması ve bu arada pancar müstahsılma olan 
borçların ödenmesi keyfiyeti dahi Bakanlığın 
takdiri için kâfi sebeptir. 

Bir yerdeki plân ve programa göre ciddiyet
le çalışılıyor; siyasi kanaatler, hakların ve hak
sızlıkların tatbikinde müessir olmaktan çıkmış 
bulunuyor, orada işlerin düzene girdiği
ne inanmak ve istikbal için ümit beslemek ta
biîdir. 

İşte bu ümitle Sanayi Bakanlığının 1963 büt
çesindeki hizmet ve faaliyetlerine güvenimizi 
arz ediyor, mensuplarına en samimî dileklerimi
zi sunuyoruz. 

Saygılarımızla. 

BAŞKAN — Y.T.P. Grupu adına Sayın Çe
keni oğlu. 

Y.T.P. CrRUPU ADINA AHMET ÇEKEM-
0 ( T L U (Sivas) — Muhterem Başkan, muhterem 
senatörler, Muhterem Sanayi Bakanı ve Muhte
rem ISanayi Bakanlığı erkânı, Y.T.P. si olarak, 
Y.T.P. si Senato Grupu adına, 

BAŞKAN — Sayın Çekemoğlu işitilmiyor. 
AHMET ÇEKEMOĞLU (Devamla) — 1963 

yılı Sanayi Bakanlığı bütçesi hakkındaki gö
rüş ve temennilerimizi imkânların nisbetinde 
arz etmeye çalışacağım. 

Sanayi Bakanlığı bütçesi en kısa zamanda 
topyekûn plânlı kalkınma devresine intikalden 
memleketimizin bu istikamette gelişen iktisadi 
ve sosyal politikanın genel olarak ana hatları
nı belirtici bir unsur olmak itibariyle Devlet 
içindeki ehemmiyeti aşikârdır. Bu itibarla Hü
kümetin ana politikasının esaslarını tesbit eden 
Hükümet Programında ifade edilen prensiplerin 
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fiilen tahakkuk ve intibakının müşahedesi an
cak Sanayi Bakanlığının bütçe-görüşünde mü
şahede etmek mümkün olacaktır. Cümlenizin 
malûmu olduğu üzere memleketimiz iktisadi ve 
sosyal kalkınmasına hâkim olan politika sos
yal adalet prensipleri esasına müstenit karma 
ekonomi sistemidir. Demokratik rejim içinde 
kalkınma zaruretinde 'bulunan bir içtimai bün
yede politik prensipler' ferdî düşünceler mahsu
lü olarak değer ve tatbikat sahası bulamazlar. 
Ancak tarihî tekâmülün zaruri sonuçları olan 
müesseseler sosyal bünyenin şartlarına uygun 
politikayı 'benimsemekle sağlarlar. Bu bakım
dan memleketimizde karma ekonomi arz edilen 
politikanın tatbikatını zaruri kılan sebepler ne
lerdir? Bunu araştırmak zaruridir, bu zaruret 
icabı memleketimizin 'geçmişini Batı camiasının 
geçmişiyle mukayeseli bir şekilde mütalâa et
mek' faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bu mâruzâ
tımdan maksadım, devletçilik prensibiyle karma 
ekonomi demokratik nizam içerisinde karma 
ekonomi prensibinin esaslarım ve karma eko
nomi sisteminin memleketimizin iktisadi ve sos
yal kalkınması için bir zaruret olduğunun iza
hına çalışmaktır. Kanaatimiz odur ki, bir içti
mai bünyede iktisadi politikada devletçilik sis
teminin kabulünü zaruri kılan keyfiyet sadece 
iktisadi tarihî tekâmüllerin zarureti olarak 
meydana gelir. Nitekim Avrupa iktisadı, tarihî 
tekâmülünü tetkik edecek olursak önceden li
beral ist bir sistem bütün Avrupa iktisadi haya
tına hâkim olmuş ve liberalist sistemin inkişafı 
neticesi aşırı bir merhaleye erişmesi birtakım 
sosyal hâdiselerin zuhuruna sebebiyet vermiş ve 
liberalizmin aşırı görüşlerine karşı devletçilik 
prensibi bir antitez olarak ortaya çıkmıştır. 
Halbuki, aynı suretle memleketimizde de koa
lisyon kanadını teşkil eden Halk Partisi prog
ramı devletçilik prensibini kabul etmiş ve mem
leket bünyesinde bunu tatbik etmeye çalışmış
tır. Kanaatimizce Halk Partisinin benimsemiş 
olduğu devletçilik prensibi demin arz ettiğim 
gibi Avrupa'daki seyrini takibeden tarihî, ikti
sadi tekâmülün zaruri bir sonucu olarak telâk
ki edilemez. Çünkü memleketimizin tarihî va
kıaları tetkik edilecek olursa Cumhuriyet Hü
kümetinin kuruluşuna kadar memleketimizde 
sosyal hâdiseler memleket meseleleri mevzuu 
şeklinde telâkki edilecek, sosyal meseleler or
taya koyacak bir iktisadi, tarihî tekâmül sey-
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rini müşahede etmek imkânsızdır. Bizde Cumhu
riyet Hükümetinin kuruluşuna kadar memle
ketimiz her türlü iktisadi vakıaları bir tarafa 
bırakmış, sadece Osmanlı imparatorluğunun sa
kim idari rejimi neticesinde hürriyet, demokra
si mücadelesiyle yabancı istilâları kendisinden 
defetmek ve memlekette bünyevi bir hürriyet ve 
demokratik rejim ve millî istiklâli kurtarmak 
amaciyle bütün tarihî mücadelesini geçirmiştir. 
Bu mücadele sırasında iktisadi faaliyetlerle iş
tigal etmek imkânını bulamamıştır. Cumhuriyet 
Hükümeti kurulduğu zaman da bir iktisadi me
seleden ziyade daha çok yeni bir Türkiye'nin 
teşekkülünü sağlamak maksadiyle sosyal bünye
de birtakım yenilikler yapmak zaruretiyle kar
şı karşıya kalınmış ve bu hususta Atatürk in-
kılâplariyle fiilen tahakkuk etmiş ve hakikaten 
bu'günkü yepyeni demokratik nizam içinde ya
şama hakkına lâyık olduğunu ispat eden bir 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin kurulması 
sağlanmıştır. 

Fakat bu meyanda Avrupa iktisadi faaliyet
leri gözleri kamaştırıcı şekilde fevkalâde inki
şaf merhalesi göstermiş ve Türkiye de bu me
deni ve iktisadi inkişaf merhalesine ulaşmak za
ruretinde bulunması itibariyle Atatürk devlet
çilik prensibini kabul etmiştir. Atatürk'ün dev
letçilik prensibini kabul etmesi keyfiyetinin se
bebi memleketimizin içinde bulunduğu tarihî 
vakıaların sonucu her türlü imkânlardan mah
rum ve özel teşebbüsün korkak, çekingen bir 
hale ;gelip tamamen gizli vaziyette kalmış olma
sının bir neticesi özel teşebbüse bir cesaret, bir 
teminat telkin etmek maksadına matuf olarak 
hususi sermayeyi, ortaya çıkarmak için geçici 
bir devre için devletçilik prensibini kabul et
miştir. Bu itibarla Halk Partisinin benimsediği 
devletçilik prensibiyle Avrupa camiasında tari
hî, iktisadi zaruretlerin neticesi olarak tahassül 
eden devletçilik ideolojisini yekdiğeriyle aynı 
mahiyette telâkki etmeye kanaatımızca imkân 
görememekteyiz ve nitekim bu devletçilik 
muvakkat hir zaman için semereli neticeler ver
miş, fakat memleket içerisinde istikrarlı bir 
idari rejimin kurulması sonucu hususi sermaye
ye, 'özel teşebbüse çalışma imkânları yaratıcı 
kabiliyet imkânları sağlanması hususu temin 
edildikten sonra bu devletçilik prensibi memle
ket iktisadi hayatında müspet neticeler ve se
mereler vermek imkânını kaybetmiş bulunduğu 
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son zamanlarda müşahede edilmiş bulunmakta
dır ve bunun neticesi olaraktır ki, Y.T.P. si 
demokratik nizam içerisinde karma ekonominin 
ve özel teşebbüsü sermaye piyasasını yaratıcı 
memleketin iktisadi faaliyetinde en önemli bir 
unsur olarak telâkki etmek suretiyle bu prensibi 
memleket menfaatlerine ve geleceklerine uygun 
bir ideoloji olarak ka'bul etmiştir. 

•Kurulan Koalisyon Hükümeti de aynı pren
sipler esası üzerinden bu karma ekonomi sis
teminde Hükümet Programı ile mutabakat te
sis etmişlerdir. Bu mâruzâtımdan sonra şunu 
arz etmek istiyorum ki, Hükümet Programın
da ifadesini bulan karma ekonomi sisteminin 
hakikaten tatbik sahası bulup bulmadığını mü
şahede edebilmek için bunun en güzel miyarı ve 
ölçüsü ıSanayi Bakanlığı bütçesi olmak lâzım-
gelir. Fakat hemen şunu arz etmek isterim ki, 
kül olarak 'Sanayi Bakanlığı bütçesi tetkik edi
lecek olursa kanaatimizce bu karma ekonomi 
prensibi esasının tamamen bütçede inikas etti
rilmiş olduğunu kabul etmek kanaatimce müş
kül gözükmektedir. Gerek plân devresine inti
kal eden beş yıllık plânda gerekse Hükümet 
Programında ve karma ekonomi sisteminde 
Hükümetimizin, memleketimizin derpiş edilen 
kalkınma esasını sağlıyabilmek için evvelemir
de zirai kalkınmanın Toprak Mahsullerinin ve 
hayvan ürünlerinin kıymetlendirilmesi esas 
prensibolmak lâzımgelir. Esasen Avrupa iktisa
di tarihi de tetkik edilecek olursa ilk bugünkü in
kişaf merhalesi zirai faaliyetlerin zirai sınainin 
ve toprak ürünlerinin, hayvan ürünlerinin 
kıymetlendirilmesi, değerlendirilmesi suretiyle 
zirai sınaiye intikal edilmiş zirai sınai ağır 
sanayii vücuda getirmiş ve bu suretle ilmî ve 
fennî tetkikat bugün Batı dünyasını gözler 
kamaştırıcı bir merhaleye ulaştırmıştır. Bu iti
barla bu tarihî seyir şu neticeyi hâsıl etmekte
dir ki, kalkınmak azminde bulunan memleket
ler evvelâ tarihî tekâmül seyrinin icaplarına ri
ayet etmek mecburiyetindedirler. Ve bu zaruret
ledir ki, gerek plân gerekse Hükümet Progra
mı, toprak mahsulleri ürünlerinin kıymetlendi-
rilmesi hayvan ürünlerinin kıymetlendirilip 
kıyme'tlendirilmemesi mevzuunda sınai faaliyet
lere 'geniş imkânlar «ağlanmasını derpiş .etmiştir. 
Halbuki Sanayi Bakanlığı bütçesi tetkik edi
lecek olursa toprak mahsullerinin kıymetlendi
rilmesi ve toprak mahsullerinin imalâtı sanayii 

— 503 



C. Senatosu B : 41 
mevzuunda bir istikamet verildiği hususunda 
tek bir keyfiyete rastlamak mümkün değildir. 
Bu bakımdan temenni ediyoruz ki, Sanayi Ba
kanlığı daha çok toprak mahsullerinin kıymet
lendirilmesi ve bu mahsulleri imal sanayiini bil
fiil veyahut özel teşebbüsü teşvik ve onu hi
maye, onu kalkın dinci sermaye ve kredi sağla
mak suretiyle bu mahsulleri kıymetlen dirici ve 
bu suretle çiftçinin hayat seviyesini toprak 
mahsullerine önem verme keyfiyetini sağlayıcı 
bir istikamette ayarlanmasını temenni etmek
teyiz. Kanaatimizce memleketin kalkınmasında 
esaslı unsur birinci arz ettiğim ıgibi toprak mah
sullerinin kıymetlendirilmesi sanayiine önem 
verilmesi ve bunu temin etmek için de enerji 
ve sulama faaliyetlerinin ön plâna alınması za
ruretine inanmaktayız. 

Sanayiinin inkişafında enerjinin en büyük 
bir unsur teşkil ettiğinde hiç şüphe yoktur. Fa
kat bütçeyi tetkik edecek olursak enerji faali
yeti için 12 milyon liralık bir tahsisat ayrılmış
tır. Kanaatimizce enerji memleket bünyesinde 
iktisadi kalkınmanın en önemli bir unsuru ol
mak itibariyle buna maden kısmına nazaran 
daha fazla tahsisat ayrılması maksadı daha çok 
temine matuf bir netice tevlidederdi. Çünkü 
maden araştırması maden bulunması ve maden 
istihsali keyfiyeti henüz madeni tamamen sınai 
şekilde işleme vaziyetine intikal etmemiş olmak 
itibariyle sadece bir döviz tasarrufu sağlıyacı 
mahiyetinde bir iktisadi mesele olur. Halbuki 
enerji faaliyeti istihsal kabiliyetini artırıcı sı
nai faaliyeti yükseltici bir unsur olmak itiba
riyle bu hususa daha çok önem verilmesi ka
naatimizce kalkınma mevzuunda isabetli bir ne
tice tevlidederdi. Bu bakımdan Keban Barajı 
mevzuundaki ıSanayi Bakanlığının bu barajın 
gerek enerji kapasitesi, gerek sulama imkânları 
sahası bakımından geri kalmış Doğu memleket
lerinin hattâ bütün Türkiye'nin iktisadi haya
tında önemli bir rol oynamakta bulunduğunu 
üzüntü ile arz ederim ki, 5 milyon liralık bir 
tahsisat koymuş olmakla Sanayi Bakanlığı be
nimsememiş olduğu kanaatini telkin etmekte
dir. 

Bugün iki gün evvel Sayın Bayındırlık Ba
kanı ve Sayın Ticaret Bakanı Suriye'de Alman 
kredisi ile finanse edilecek olan Suriye barajı
nın inşası mevzuundaki Hükümetimizin aynı 
ona muvazi olarak Keban Barajının inşasına ta-
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allûk eden teşebbüsleri hakkında vâki temas
lar için izahat verdiler. Bendeniz dinledim, fa
kat itiraf etmek lâzım gelir ki, vâki temasların 
sonuçlarında pek müspet bir netice alındığı ka
naatini bendenize vermedi. Keban Barajının in
şaatının önemi çok bariz şekilde ifade etmek 
mümkündür. Sanayi kalkınması için dahi enerji 
sektörünü sağlayıcı bir unsur olmak itibariyle 
bilhassa Doğu'da ehemmiyeti daha büyüktür. 
Bugün Karabük'te Demir - Çelik Fabrikası var
dır. Ereğli'de bir Demir - 'Oelik Fabrikası kurul
maktadır. Fakat bu fabrikanın işlemekte oldu
ğu maden cevherleri Divrik'ten, demir madeni 
Divrik'ten nakliye suretiyle getirilmektedir ve 
nitekim plânda da derpiş edilmiştir. Bu nakliye 
masraflarının daha az bir fiyatla temini mali
yet unsuruna tesiri bakımından faydalı olacağı 
mütalâa edilmiştir. Eğer Keban Barajı inşa 
edilmiş, olsa idi, bugün Divrik'teki demir ma
denlerini nakliye ve navlun masraflarından ta
sarruf imkânlarını sağlayabilecek şekilde Div-
rik'te bir izabe fırınının tesisi mümkün olacak 
ve bu Demir - Çelik Sanayii bakımından tasar
rufu sağlayıcı maliyet unsurlarını düşürücü bir 
imkân temin edecek ve aynı zamanda o bölge
nin sanayi kalkınması mevzuunda ileride tahak
kukunu mümkün gördüğümüz, temenni ettiği
miz ağır sanayiin teşekkülünde esaslı bir rol 
oynıyaçaktı. Fakat bugün şu bütçede müşade 
ettiğimiz durum karşısında Keban Barajının in
şasına 'Sanayi Bakanlığınca enerji bakımından 
gerekli önemin verilmemiş olduğunu müşahede 
etmekten üzüntü duymaktayım. Bu barajın in-
şaatiyle enerji istihsalinin ve istihlâkinin ve 
memleketin elektrifikasyon ihtiyacının tama
men karşılanması keyfiyetini de sağlayıcı bir 
unsur olduğu kabul edilirse bunun ehemmiyeti
ni inkâr etmemek lâzımgelir. 

Muhterem arkadaşlarım, umumi olarak Sa
nayi Bakanlığının bütçesi hakkındaki görüşleri
mi arz ettim. Yalnız bir bütçe demek bir hükü
metin bir yıllık faaliyetinin raporu mânasını 
lazammun eder ve ikinci yıl bütçesinin faaliyet
leri ancak kendinden evvelki yıldaki faaliyet
lerin netieesiyle tenkid ve tasvip görür. Mem
leketimiz plânlı bir ekonomi devresine intikal 
etmiştir. Ve 1962 yılı bütçesi 15 yıllık perspek
tif içerisinde hazırlanmakta bulunan plân esas
larına, plân hedef ve stratejisine uygun olarak 
1962 yılında bir program hazırlanmıştır. Ve 
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bütçe bu program esaslarına göre tanzim edil
miştir. 1963 yılı bütçesi tamamen plânlı devre
nin bütçesidir. Plân beş yıllık plânı her yıl prog
ramlar olarak tesbit etmiştir. Biz 1963 bütçesini 
tenkid ederken', temenni ederdik ki, plânda der
piş edilen yıllık program 1963 yılının Ocak 
ayında hepimizin malûmu olarak elimizde bu
lunması lâzımgelir idi. Plân tatbikatı bakımın
dan 1963 programı elimizde bulunmadığı için 
hakikaten mezkûr bütçenin bu yıllık program 
esaslarına göre tesbit edilmiş olup olmadığı 
keyfiyeti hakkında bir kanaat ileri sürmeme 
imkân görememekteyim. Yalnız 1962 programı 
esasları dairesinde 1962 yılında yapılması icab-
eden hususların yerine getirilmiş bulunup bu
lunmadığı mevzuunda şu hususların Sayın Ba
kan tarafından cevaplandırılmasını istirham 
etmekteyim. 

6 . 2 . 1963 B : 1 
tırılmıştır? Rafine mahsullerini ihraç imkân
ları" için ne gibi tedbirler alınmıştır? îhrac edil
mekte midir, edilmiyorsa sebepleri nedir? Dev
let malı petrol ile ilgili arama, istihsal, rafinaj, 
satış ve tevzi işlerinin bir tek karar organının 
otoritesi altında yürütülmesi mevzuunda ne gi
bi tedbirler alınmaktadır? 

Demir - Çelik iç piyasa satışlarının artırıl
ması için ne gibi tedbirler alınmıştır, semereleri 
ne vaziyette tezahür etmiştir? Kotalarda dâhil
de istihsal edilen mamullerin ithali önlenmiş 
midir? 

Çimento Sanayii, Bartın ve Söke fabrikala
rı, 1962 ortasında işletmeye açılmış mıdır? Fi
yat, kâr, fon meseleleri hakkında inceleme so
nucu ve varılan neticeler nelerdir? Mevcut fab
rikaların tevsi ve yeni fabrikaların kurulması 
yolunda etüt yapılmakta mıdır? Bunun için ta
lep seviyesi nedir, talebi artıracak tedbirler 
alınmış mıdır? Çimento kalitesini geliştirmek 
ve kontrol etmek için araştırma lâboratuvarları 
kurulmuş mudur? 

Madencilik : Maden Tetkik Arama Ens
titüsü imkânlarının genişletilmesi, araştırmala
rına hız verilmesi, proje hazırlığı için alman 
teşvik edici tedbirler en kısa zamanda alınmış 
mıdır? Sonuçları? 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 1963 yılı büt
çesinin Y.T.P. sinin görüşleri ve Hükümet prog
ramının kabul ettiği esaslar dairesinde memle
ketimiz ve milletimiz için hayırlı, uğurlu olma
sını temenni eder, bu bütçenin tatbikatında Sa
yın Sanayi Bakanlığına ve onun müntesipleri-
ne hayırlı ve muvaffakiyetli başarılar temenni
siyle cümlenizi hürmetle selâmlarım. (Alkış-
lar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ahmet Naci 
Arı. 

AHMET NACÎ ART (Kırklareli) — Sayın 
Başkan, 'sayın üyeler. 

Sayın Bakan ve mesai arkadaşlarım. 
Huzurunuzda, görüşülmekte olan Sanayi Ba

kanlığı 'bütçesi münase'betiyle, bende çok kısa 
'bir süre içinde maden politikamız ve madenci
liğimiz üzerinde durmak istiyorum : 

Coğrafi mevkii, arazi bünyesi, jeol'ojik ya
pısı Ibakımm'dan, çok değişik özellikler (gös
teren yurdumuz'da, millî savunma ve ekonomik 
yön'den değeri <pek fazla olan, yeraltı servetle-

1. Enerji sektörü bakımından Kuzey - Ba
tı sistemine yeni ilâve edilmesi derpiş edilen 
2X100=1 000 Kw. santral için 1962 yılı için
de yapılan faaliyet ve yardım miktarı nedir? 
Bir faaliyet gösterilmiş midir, gösterilmiş ise 
bunun neticesi ne mahiyettedir? 

2. Seyhan TTidro - Elektrik Santralinin 
üçüncü ünitesinin tesisi Ocak 1962 de ihalesi 
yapılmış mıdır, ünite hizmete açılmış mıdır? Ne 
zaman açılacaktır ki, bu ünitenin 1962 yılında 
hizmete açılması bilhassa 1962 yılı programın
da derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

5. Dicle, Fırat havzalarının projeleri 1961 
de hazırlanmasına başlanmış mıdır? Elektrik 
işlerinin yürütülmesindeki koordinasyonsuzlu
ğu gidermek için mesul ve yetkili organlar teş
kil edilmiş midir? En kısa zamanda yapılması 
lâzımgeleceği derpiş edilmiştir. Kömür mev
zuunda istihsali artırmak için Devlet Kömür Tş-
letmelerinin özel sermaye ve finansman ihtiyaç
ları karşılanmış mıdır? Kömür fiyatlarının ma
liyetleri karşılayıcı seviyeye çıkarılması mev
zuunda ne gibi tedbirler alınmıştır? Kömür iş
letmeleri ve müesselelerin personelinin azaltıl
ması mevzuunda ne gibi tedbirler alınmıştır? 
1962 yılından itibaren bu tedbirlerin alınması 
gerektiği derpiş edilmektedir. Linyit istihsali
nin artırılması için ne gibi tedbirlerin alındığı 
ve bu tedbirlerin neden ibaret olduğunun izahı. 

Petrol mevzuunda ham petrol istihsali 
1961 e nazaran artırılmış mıdır? Ne miktar ar-
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rinin üzerinde, 'önemi ile 'orantılı olarak dur
manın, zamanı 'geçmektedir. 

Buigiiıı yeraltı servetlerimizin istihsali, iilıra-
eı, iza'be ve tasfiyesi 've yönetimi 'bakımından, 
öne sürülen şikayetleri -şöyle Özetliyelbilir'iz. 

Hükümetin bir maden politikası yoktur. 
Yeraltı servetlerimiz lâyikı ile işletilememekte, 
hattâ tahrilbedilmektedir. 

(Maden dairesi mevzuatın 'bağlayıcı Ihüküm-
Jeri yüzünden merkeziyetçi ve formaliteler yü
zünden de 'bürokratik ibir sistemle çalışmakta 
ve mevcut kifayetsiz kadrosu İle, maden faali
yetlerini, yeteri kadar oııganize edememektedir. 

'Mâden müstahsıllarına, Hükümetçe gcre-
ken yardım ve kolaylık gö'sterilmemek'tedir. 

Madenciyi destekliyecek, kredi imkânları 
sağiıyaea'k, 'bir maden 'bankası veya İbir maden 
ofisi yoktur. 

'Nakliye zorluk ve pahalılığı kısmen, veya 
muayyen şartlar altıııVla da olsa, Hükümetçe 
giderılememektedir. ''Maden İhracı, komisyon
cular ,elinde tutulduğundan, müstâhsil müşkül 
'durum'da 'bırakılmakta ve eme'ği karşılığı temin 
etmesi ica'beden kârı, komisyoncuya kaptır-"" 
maktadır. 

•Dünya maden piyasası, Hükümetçe gereği 
kadar takibediiemediğinden; madenci, uzun va
deli istihsal programları ile çalışamamaktadır. 

'Memleketimizde maden araması için 'kulla
nılması ızaruri olan jeolojik 'haritalar kifayet
siz, 'büyük 'ölçekli topoğrafik llıaritalar ise çe
şitli maksatlar]a saklı tutulmakta ve 'ilmî ça
lışma la rdan m allırum k alı n m a k t adı r. 

'Maden işletmelerimiz, çok iptidai olup, 
kaptı kaçtı mahiyeti 'haiz, teknik personelden 
ve 'kontrolün dan yoksundur. Memleketimizde-
'ki madencilerle, 'bağlantı yapan itlhalâtcı ve 
müstelhlik yabancı firmalar, istedikleri cevher
leri nitelik <ve miktar 'bakımından, eksik ve za
manında alamadıklarından, memleketimiz ma
dencilerine, itimat azalmaktadır. Ve nihayet; 
M . '3 . 19154 tarilh ve .0309 sayılı Maden Kanu
numuz kifayetsiz ıgünün şartlarına, uymamak
ta 've aksamaktadır. Kanunun !âmir ^hükümle
ri salâhiyetleri, tamamen merkezileştirerek, 
Bakanlığa 'bırakmak suretiyle, madenciyi nıa-
'deıı bÖllgesin'den alarak, Bakanlık koridorların
da, (bir iş takipçisi haline getirmekte 've 'bu meş
galeden soğutmaktadır. Bu kanun iealbı ola
rak, maden 'bölgelerinde idari 've teknik teşki-
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lât, yeterli 'kadrolar, hâlâ kurulamadığı için 
maden işlerini yürütmek 'vilâyetlerde, sanayi 
ve mâden irtibat memurlukları, adı altında ve 
dalha ç'o'k vilâyet 'kâtiplerinin ellerine tevdi 
edil'diğinden, arzu edilen fayda da 'hiçlbir su
rette sağlanamamaktadır; Maden Dairesinin 
'bugünkü durumu tetkik edilecek olursa, 'bin
lerce evrakın muamele görmemiş, müterakim 
İbir vaziyette, dar, ve sıkışık çalışma 'binalarının, 
özel ranza -ve raflarında, kendilerine uzanacak 
elleri 'beklediği ıgörülmekte'dir. 

Maden Dairesine eğelen evrak, Bakanlığa 
'gelen yıllık evrakın % 50 'sini aşkındır. Böyle 
olunca, Ibu dar imkânlar içinde, el'bette mek-
şuf sa'halar ele alınıp işletme imkânı temin edi
lemez, elbette pek çok 'sayrda işletme ruhsat 
sa'hası Ihakkm'da ne muamele yapılacağı tes'bit 
edilemez ve el'bette 'bu mevzularda sayıları 'bin
leri pekçok geçen, müracaatler senelerce ceva-
ha İntizar eder, durur. 

Sayın 'senatörler 
Madenciliğini inkişaf ettirmiş memleketler

de, maden sahalarının etüt ve aramaları büyük 
çapta Hükümet tarafından yapılmıştır. Nere
lerde 'hanigi mâdenlerin, nasıl aranması ica'bet-
tiğini; aranacak, istihsal edilecek madenlerin 
iç ve dı'ş piyasalardaki .satış imkânlarını, tek
nik Ibiligi, aletlerin nasıl ve nerelerden temin 
edileceklerini, araştırıp tâyin ve te'slbit ederek 
madenciyi ten'vir eden, müesseseler mevcuttur. 
Bizde de 'bu maksada 'hizmet edecek mahiyet
te görüldbilen, tek müessese, M. 'T. A. Enstitü
südür. Edindiğim intiba a ıgöre; M". 'T. A. Ens
titüsü madencileri, arama 'faaliyetleri 'bakı
mından aydınlatıcı ve 'bir istikamet verici va
zifeyi ifadan uzaktır. Madenci nerede, ne arı-
yacağını ne jşekil'dc arama yapması ''hususunda 
M. T. A. dan 'bir teşvik görememektedir. Bu 
se'beple; arama faaliyeti, 'hemen hemen llıerkez 
tarafından 'bilinen, (birkaç cins madene veya 
tesadüfe inkisar etmektedir. HaUbuki; buigün 
'hayati ve 'stratejik lönemi 'haiz olan nıa'denler, 
ne madencilerimiz tarafından tanınmakta ve 
ne de 'bunlar için, lıer 'hanigi 'bir arama faaliye
tine özel teşebbüs tarafından Ibulgün için geçil
miş 'değildir. M. T. A. Enstitüsünün en kısa 
zamanda yapmış ve yapmakta olduğu ilmî 
çalışmalarını, imkân nisbetin'de, madencilerin 
isteklerine arz etmesi zaruridir. Teknik 'bilgi, 
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harita, 'broşür, alet, yardımlaşma 'yolu ile yapı
lacak koİIektif çalışma, ımadencileri memleket 
menfaatlerini ilgilendiren mevzularda istekle 

•çalışmaya, aramaya sevk edecektir. 
'Bu arada : 
Büyük ölçekli jeolojik (haritalar süratle ta

mamlanmalı 've 'her şeyden evvel: Memleketi
mizin küçük ve fakir maden yataklarına mı, 
yoksa 'büyük ve zengin maden yataklarına mı 
sa'hibolduğu meydana çıkarılmalıdir. 

Bu çok önemli noktanın ışığında, çıkarıla
cak ibir :maden 'kanUnu madenciliğimizin müs
takbel inkişafında rol oyüıyacaktır. 

Meclis ıSaııayi Komisyonuna sevk edildiğini 
duyduğumuz 6Cİ09 sayılı Maden Kanununun 
'birçok maddelerini yenilettiren tasarı ve tek
lifin; madenciliğimizin iükişafı, yeni İbir ruh 
ve zilbniyetle yönetimi ile, bu konu'da ce'balet, 
parasızlık, iptidailik, istismarcılık 'gibi faktör
lere skin 'vereceğini iimidetıuek (gereklidir. 

'Maden arama 've işletme faaliyetlerinin ga
yesi: Ya, istilhsal edilen cevherin, kârlı bir şe
kilde satış ve ihracı, veyahutta yurt içinde iza-
'be e'diJerek mamul İbir 'hale 'getirilmesidir. Bu
gün, için; Iba'kır, 'demir 've klönıüı- madenleri ha
ricindeki cevherlerimizin, memleketimizde iza-
hesi olmadığına ^öre, tıariç piyasalara satış ve 
ihraç imkânları üzerinde titizlikle durulması 
jcalbemektedir. 

En mo'dern ve ra/nta'bl metotlarla çalıştık
ları muhakkak 'olan Ibıı dış piyasaları tatmin 
için mühim 'bâzı şartları yerine 'getirmek mec-
'buriyetindeyiz. Mevcut madencilerimizin, 'bir 
'kısmının; dış piyasalara, 'karşı, giriştikleri ta
ahhütleri, evsaf, miktar ve zaman 'bakımından 
yerine 'getirememekle, bu yönden itibarın sar-
sıMığı İbir 'Vakıadır. 

Memleket iktisadiyatı 'bakımından 'büyük 
ehemmiyet taşıyan, ticari itibarımız için, (Hü
kümet; titizlik göstermelidir. Bunun içinde 
Toprak Mahsulleri Ofisi, Çukobiı-lik, Pisko'bir-
li'k ıgibi İbir maden ihraç ofisi kurulması düşü
nülmelidir. [Böyle 'bir 'ofis. dâ'hilde; madenci
lerimizin güven ve desteklerine nıazJhar olaca
ğı gibi, 'hariçte de; Türk madenciliğinin emni
yet verici 'bir müessesesi 'olacaktır. (Böyle 1)ir 
m'üessese, dünya piyasasında ısöz saUırbi 'olalbi-
leceği için, 'bulgun temin etmeye imkân 'bulama
dığımız, devamlı ve tatminkâr 'bir dış piyasa'da 
'yaratalbiLecektir. Yine böyle 'bir müessese, 
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ma'ddi imkânsızlıkları Ibakımmdan, 'komüsyon-
cıılar elinde olan müstalhisıllara, madencilik sa
hasında yaşama ve gelişme imkânları bağlıya
cak ve cev'herlerimizi evsaf 'bakımından stan-
dardize edebilecektir. (Beş yıllık kalkınma plâ
nında: «İhracat'gelirimiz geniş ölçüde tarımsal 
maddeler ve madenciliği 'dayanacak»1 denmekte, 
ve .1'96'3 - 1!967 döneminde maden ihraem'dan 1 
milyar 460 milyon liralık (gelir (beklendiği na
zarı dikkate önemle alınmalı'dir. 

Maden geliştirme 'bankasının kurulması, ön 
plâna alındığına göre temenni edelim ki hu 
arada maden ofisi üzerinde de 'durulur, hicol-
mazsa bu ofisin yapması tasarlanan vazifele
rinin maden (geliştirme bankası tarafından ya
pılmasına, çalışılarak, igayenin ; «müessesenin 
isminden ziya'de fonksiyonunda olduğu» orta
ya 'konmuş olur. 

Ayrıca memleketimizde 'bir metalürji sana
yinin yeterli kuruluş ve inkişafı içinde gerek
li tedibi rl er alınmalıdır. 'Bu 'bal hem döviz ta
sarrufunda fayda sağlıyacak ve Ihem de yeni 
iş sakalarının açılmasını temin edeeckir. 

.Saym senatörler 
Petrol Dairesinin metotlu, dinamik, 'verimli 

ve sistemli çalışması, teknik ve idari personeli
nin ehliyeti; müsait kanuni şartlar, malî im'kân-
lariyle; madenciliğimize paralel 'bir faaliyet 
kolu olan, petrol mevzuundaki çalışmaları yüz 
güldürücü ve istikbale emin İbir 'bakışı temin 
etme yolundadır. 

'Bulunan .petrol işletmeye açıldığı ıgi'bi, yeni 
sahaların tes'bit ve inkişafına (geçildiği mem
nuniyetle (görülmektedir. Şirketlerin Ibıı mev
zuda 1962 yılı sonuna 'kadar araştırma için 
105 milyon dolar, rafineriler için 70 milyon do
larlık yatırımları yanın'da, Petrol Dairesine 
tevdi edilen jeolojik, sizmik, jeofizik, Sondaj 
ve mümasili sahalardaki lüzumlu malûmat do-
layısiyle, sağlanan menfaatte 'büyük ehemmiye
ti haizdir. 

Halk arasında yaygın, petrolü bulup kapa
ma, dedikoduların ibir 'hayal mahsulü; muzıır 
ve sinsi İbir propaganda mevzuu yapılmaktan 
'başka bir mâna, ifade etmediğini de açıklık ve 
•samimiyetle ifadede fayda var'dır. Petrolü Ibul-
duktaıı sonra, işletmesinde, kanuni nıec'buri-
yeti, iktisadi ve ticari menfaatleri olan ve Pet
rol Dairesinin daimî murakabesi altında Ibulu-
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nan bütün şirketlerin, 'bulup da kapama ciheti
ne gitmeleri, aklın kalbul edemiyeeeği 'bir 'key
fiyettir. 

Petrol ve maden cevherlerimiz, yeraltı 
servetleri 'olarak iktisadi hayatımızda refailı ve 
kalkınmamızda, ümit 'kaynağımızdır. Özlemle 
gözlenen reorganizasyon içinde îTiükiiı neti m iz
den ve değerli Sanayi Vekilimizden 'Türk 'Ma
denciliğinin yarım için seri hamleler 'bekliyo
ruz. 

19G3 malî yılı !b üt çel eri 'başarılı ve hayırlı 
olsun. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN —Sayın Rge. 
İSKENDER CHNAP EGE (Aydın) — "Muh

terem. Başkan, muhterem senatörler, muhterem 
Sanayi Bakanı ve Bakanlığın muhterem, erkânı, 
bütçe müzakereleri münasebetiyle Sanayi Ba
kanlığı üzerinde tenkid ve, temennilerde bulu
nan muhterem arkadaşlara, ben de küçük sana
yi, el sanatları; hediyelik, turistik, eşya mevzu
unu ele alarak katılacağını. 

Küçük sanayi darbclenmesinde fabrikasyon 
imalâtın büyük dahli vardır. İleri memleket
lerden fabrikaların ve geri kalmış memleketlere; 
de mamullerinin süratle, yayılması bütün dün
yada küçük sanayii felce uğratmıştı'. Seri ve 
ucuz imalât ile rekabet, etmesine imkân olmı-
yan küçük sanatlar kaybolup gidecek diye bek
lenirken, bilhassa endüstride ileri gitmiş mem
leketlerde bir uyanış oldu. 

Geçen asrın sonları ile bu asrın başlarına 
tesadüf eden bu hareketler sayesinde küçük 
sanatlar yavaş yavaş kalkınmaya başladı. 

Küçük sanatları organize vaziyete getiren, 
onlara yeni inkişaf imkânları sağlıyan sebeple
ri şöyle sıralayabiliriz : 

1. Büyük endüstri ile uğraşmıyau, bil
hassa toprakla iştigal eden nüfusun, boş kalan 
iş gücünü değerlendirme. 

2. Fabrika mamullerine nazaran, orijinal 
ve artistik hususiyet, taşıyan el sanatlarının ıs
rarla aranır olması, 

M. Turizmin süratle inkişafı sonunda mey
dana gelen hediyelik turistik eşya sanayiinin 
kurulması. Bu zorlamaların karşısında, Al
manya İngiltere, Japonya ve İtalya gibi ağır 
sanayide dahi ileri, gitmiş memleketlerde, kü-
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çük sanatları koruyucu kanunlar çıkarılmış, 
dernekler kurulmuş ve geniş organizasyonlar 
meydana getirilmiştir. 

Bu tedbirler sayesinde küçük sanatlar, hem 
milyonların geçimini sağlıyan hem devletlere 
çeşitli menfaatler temin eden müesseseler haline 
gelmiştir. 

Bir kaç misal verelim : 

Kindik bir memleket olan isviçre'de el sa
natları ile uğraşanların sayısı yarım milyonu 
bulmaktadır. Eedaral Almanya gibi ağır sa
nayii çok gidişmiş bir memlekette, sanayi sek
töründe çalışan 8,5 işçinin 4 milyonu, a'şağı -
yukarı yarısı küçük sanatlarla uğraşmakta. 

İtalya'ya gelince, bu memlekette el sanat I a-
riyle iştigal eden 1 milyon firma vardır. Hâtı
ra - turistik eşya ve el sanatları vasitaısiyle İtal
ya'ya giren döviz '500 milyon dolar civarındadır. 
Hemen Türkiye'nin yıllık umumi ihracatının 
tutarı kadar. 

Görülüyorki, bu mevzu hiç. de küçüksenme-
mesi gereken bir meşededir. Hele bizini gibi, 
endüstride çok gerilerde kalmış ve nüfusunun 
% 80 ni köylü ve çiftçi olan bir memlekette, kü
çük .sanatlar asla ihmal edilmemelidir. 150 mil
yon nüfusun T) - fi milyonu ikinci bir iş olarak 
el. sanatları ve hediyelik eşya mevzuu ile meş
gul edilebilse ve her şahıs günlük bir iki lira 
değer yarâtabilse kazancın nerelere varacağını 
düşününüz. 

fakat şunu unutmayalım ki, bu büyük or
ganizasyon işidir. Plân ve program işidir. Bil
hassa, Sanayi, (jalışma, Ticaret, Tarım, Millî 
Mğitinı, Basın - Yayın ve Turizm Bakanlıkla
rı arasında anlayış ve iş birliğini gerektirmek
tedir. Birçok işlerde olduğu gibi bu mevzuda 
da karşımıza eğitim meselesi çıkıyor. Vatanda
şı bu yolda elde edeceği kazanca inandırmak, 
vatandaşa iş terbiyesi verebilmek, kurulacak 
teşkilât ve işir'ketlerle yapacağı iş akdine ria-
vet ile, meşgul olduğu sanata ait bilgi, el ma
hareti ve yaratıcılık kazandırmak gibi yorucu 
ve uğraştırıcı işler önde gelir. 

Bu sahada, resmî ve; hususi teşebbüsler ve 
hattâ şahıslar araştırma ve çalışmalar yap
mışlardır. Ancak bu faaliyetler işin ehemmi
yetli derecede vüsat kazanamamıştır. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Medeniyetler meşheri halinde olan çilekeş 

Anadolu'muz birçok hususta olduğu gibi bu 
mevzuda da yabancıların dikkatini çekmiştir. 
Bâzı yabancı firmalar 'tetkiklerde ve Hükümet
lerimize tavsiyelerde 'bulunmak niyetinde ol
duklarını ısöyliyerek mütaihassıslar göndermiş
lerdir. Bu nıütaıhassııslar gittikleri her yerde 
izaz ikram görmüşlerdir, işin hâzin tarafı bu 
adamlar şahsi koleksiyonlarını zenginleştirip 
Türkiye'yi terk etmekten başka >bir işe yarama
mışlardır. 

Kredi meselesi 
Mevcut küçük sanatlara kredi sağlryan Halk 

Bankasıdır. Bu banka sermaye azlığından kâfi 
kredi verememektedir. Küçük sanat erbabı der
dine deva edebilir diye koştuğu kredi müesse
sesinden ancak %22 yi bulan faizle borç alabili
yor. Böyle usullerle küçük sanatları, nasıl (hi
maye edebiliyoruz diyebiliriz. Daha geniş im
kânlar tanıyan ve uzun vâde az faizli bir statü 
tesbit edilmesi mümkün olamaz mı? 

Muhterem arkadaşlar. 
Turizm bakımından Türkiye büyük imkân

lara sahip bir memlekettir. Turizm inkişafı ile 
beraber hediyelik - turistik eşya endüstrisi de 
kurulup gelişecektir. Dünyada günden ıgüne bü
yüyen hediyelik - turistik eşya sanayii mühim 
bir döviz kaynağı 'olarak kabul edilmektedir. 

Turistik eşya ımeselesi memleketimiz için 
pek yenidir. Şimdiden orjinal ve turistik 'eşya, 
bilhassa turistler tarafından aranmaktadır. 
Henüz tam bir teşkilâta kavuşamamış olan bu 
sanayi kolu 'hakkında Halk Bankasının bâ^ı 
tetkikleri vardır. Raporlardan birinde şöyle 
deniliyor. 

«El sanatları ve hediyelik eşya konusu ile 
uğraşan ustalardan birçoğu değişik ve isteni
len malı yapabilecek kabiliyette olsalar bile 
bu değişikliğin tutunmaması ve malın ellerin
de kalması tehlikesini göze alamamaktadır. 
Ancak, ısmarlama ile veya çevrenin ihtiyacına 
göre mal imal etmektedir. Bu us!alar, yaptıkla
rının ellerinde kalmıyacağmdan emin olurlar 
veya yaptıkları malı hemen satıp parasını al
mak imkânının bulurlarsa istenilen değişik ve 
orjinal imalâta da .geçebilirle1-. 

Görüyoruz ki, küçük sanatlar mevzuu gelip 
bir noktada düğümleniyor. Yukarda söylediği-
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miz gibi geniş bir bilgi ve etüdü gerektiren 
mesele, müspet (ölçülere uygun bir plânla ele 
alınmalıdır. Projeler Ihazırlanmalı, para ve mal
zeme temin edilmeli, yurt içi ve yurt dışı satış 
pazarları hazırlanmalıdır. 

Mulhtereim arkadaşlar! 
Küçük sanatların bâzıları, Sanat enstitüle

rinde ve meslek 'okullarında tedris edilmekte
dir. Bilhassa (hediyelik turistik sanatlar için de 
okullara dersler konmalıdır. Eski Türk hayat, 
kılık kıyafet ve motiflerinden istifade ederek 
yapılacak resim, bebek, heykel, biblo, ağaç oy
maları, 'heykeller, bilezik, küpe, maskot, kolye 
ve yüzükler meydana getirmek. 

Yurt içinde daimî ve gezici, yurt dışında 
sergiler ve vitrinler tertiplemek, fotoğraf, bro
şür ve kato'l'oğlar (hazırlatıp dağıtmak gibi faa
liyetler sayesinde bu sanayi kolumuzu -tanıta
biliriz ve satışlarımızı artırabiliriz. 

Bu hususta daha pek çok şey düşünüp söy
lenebilir. Ancak zamanın darlığı sözlerimizi bu
rada kesmemizi icabettiriyor. Hepinizi hürmet
le selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın, Onat?... Yok. 
Sayın Güzey. 
BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Muhterem Baş

kan, mu'hterem senatörler; 
Sözlerime; Tahsin Banguoğlu arkadaşımızın 

konuşması 'ile başlıyacağım. 
Sayın Tahsin Banguoğlu arkadaşımız bu

yurdular ki; plân; maarifin kalkınmasına de
ğil, sanayiin kalkınmasına tevcih edilmiş bir 
mahiyettedir ve bu da toplumun kalkınmasını 
temin etmiyecektir. 

Şimdi, hakikaten mesele böyle midir?.. Bu
nu tetkik edeceğiz : 

Bütçe Komisyonunda sanayi işleri ele alın
dığı zaman ikinci bir komisyon teşkil edilmiş
tir ki, bu, adeta b'ir ihtisas komisyonu (halinde
dir. Bu komisyon, Suphi Gürsoytrak, Aıhmet 
Sırrı Hocaoğlu, Mahmut Vural ve Nuri Ba-
yar'ııı verdikleri ve raporlarında netice kısmın
da ele aldıkları mevzuları; ısaa'tm ve zaımanın 
darlığı hasebiyle hulâsa olarak arz edeceğim. 

Bu rapor 21 maddeliktir, 21 maddenin 17 
si tenkid, 3 tanesi müspet işe aittir. 

4. İktisadi Devlet Teşebbüslerinin reorga-
nizasypn kanununun hazırlanmasına da geç ka
lınmış ve kanunun .Sanayi Bakanlığınca hazır-
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Umması gerekirken Maliye Bakanlığınca (hazır
lanmış, lolması Sanayi [Bakanlığı mütehassısları-
nın ihtisaslarından fayda sağlanamamıştır. 

5. Plânlı devrenin Ibaş unsuru .olan perso
nel meselesi bakanlıkça gerekli ehemmiyette 
dikkat nazara alınmamıştır. Âcil !bir dâva ola
rak bu mesele 'ortadadır. 

(i. Plânlı devrenin lüzum gösterdiği mev
zuat değişiklikleri (sağlanarak aihenkli ve ve
rimli bir çalışmanın 'teinini cihetine gidilmek
te geç 'kalınmıştır. Meselâ icra plânında yer 
alan Maden Geliştirme Bankası kuruluş Ka
nunu çıkarılmadığı ıgibi 1705 ve 3003 sayılı ka
nunların da. kifayet'Sİzlikleri •giderilerek ihti
yaçları karşılayacak boşlukların doldurulma 
yoluna ıgidilmemiştir. 

7. Yerli sanayii tarafından imal edilmekte 
olan maddeleri gösterir katalog ve 'sirkülerler 
bugüne kadar bir 'bütün 'halinde çıkarılmam ış-
tır. 

8. İhracatı artıracak ve iç istihlâki çoğalt
ması melhuz 'tedbirler moyanıuda Gümrük ve 
Vergiler mevzuatında yapılması .gerekli ıslaha
ta yeteri kadar 'önem 'verilmemiştir. 

9. İktisadi Devlet Teşebbüslerinin •muraka
be mekanizma'sı çok girift bir manzara arz et
mektedir. OBu mahzurların .giderilmesi yolunda 
henüz ortada atılmış 'bir adım ıgör ütmem ekte
dir. 

10. 'Gerek âmme sektöründe ve gerekse özel 
sektörün ihtiva ettiği sanayi dallarındaki koor
dinasyonun istenilen ölçüde sağlanamamış ol
ması dolaiyısiyle lüzumsuz 'döviz ve kapasite is
raflarına gidilmektedir ki, bunu önliyecek ye
terli tedbirlerin alındığını henüz .gıörmcmekte-
yiz. 

.11. Prodüktiviteyi artırıcı ve rantabl ça
lışmayı temin maksadiyle verimsiz istihdamları 
önliyerek müesselselerin sorumlu şahıslarına 
kendi inisiyatiflerini taım olarak kullanma im
kânı sağlanamamıştır. 

12. (Sermaye kifayetsizliği ve kredi yeter
sizliği kamu sektörü sanayiini yarı mefluç ha
le .getirmiştir. 

13. Müesseselerde iş ıgücünün verimlilik 
etütleri yapılmamaktadır. 

.14. İktisadi Devlet Teşebbüslerini daha 
'otonom Ibir lıale getirerek mesul idarecilerin 
İnisiyatiflerini müdebbir bir 'tüccar (gibi tam 
olarak kullanmalarına imkân sağlıyacak tıkalı 

yollar 'hâlâ açılma İhtimallerinden uzak 'bulun
un aktadır. 

15. 'Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ithalât 
kotolarıum tanzimi ısınışında Sami'yi Bakanlı
ğı alâkalı daireleri ile mütalâalarının alınması 
m e mnuııiy e t 1) allı ş't ı r. 

'10. Sanayi mamullerimizin 'dış piyasada ta-
nıtılma'Si ve müşteri: sağlanması lâyık olduğu 
ehemmiyetle dikkat nazara alınmamıştır. 

17. İktisadi Devlet Teşebbüslerinin 1903 
içinde yapacakları yatırımlar için ımülhim bir 
kısım .ön projeler dalh'i henüz hazırlanmamış
tır. 

18. Seka'nuı graf kâğıdı istihsali için, 1903 
yılı içinde .gerekli yatırımları yapmasına mü
saade edilmemişti r. 

19. (TCaralbük'deki ıcüruftan çimento istih
sali için (henüz ortada, hiçbir teşebbüs yoktur. 

20. Plân döneminde plânı tatbik edecek 
daire ve teşebbüslere henüz plân metni tevzi 
dahi edilmemiştir. 

Şimdi arkadaşlar, bu durum karşısında. 
memlekette bir sanayi kalkınması yapacağız. 
Peki Bu. vakte 'kadar Sanayi Bakanlığı ne 
yapmış? Şu bir sene içinde, ne gibi plân ha
zırlıkları olmuş? Şimdi bundan. 1903 yılında 
plânı nasıl tahakkuk eti irecek? Dikkate şa
yan olan. budur. 

Bir arkadaşımız diyor ki; loplıım kalkın
ması için maarifin kalkınması lâzımdır. Hal
buki; sanayi ele alınmamış, sanayide de bir 
hareket yok. Bu kalkınma da bir hayalden 
ibarettir, anladı/k. Peki, bu memleket ne za
mana. kadar bekliyecek? Bu kalkınma ne za
man temin edilecektir? Plân, plân peki, za
manımızı ne zamana kadar israf -edeceğiz. Üze
rinde ciddiyetle durulması acı acı düşünül
mesi lâzımgeleu nokta budur. 

Başbakan çıkıp radyodan diyor ki, «sana
yi kalkınması yapacağız, toplum kalkınma
sı yapacağız.» Ama Senatoya geliyoruz, Par
lâmentoya geliyoruz, Hükümetle karşılaşıyo
ruz, ve Heyeti Umumiye olarak tetkik etti
ğimiz zaman acı hakikat tamamen bu iddia
nın hilâfına çıkıyor. Şimdi bende hâsı! ulan 
bir kanaat vardır. Acaba Başbakan kandı
rılıyor mu, aldatılıyor mu diye bir şüphe var. 
Tahmin ederim ki hakikat böyle tecelli etmek
tedir. Şimdi, bakıyoruz, bir sanayi .kalkınma
sının. peşinde gibiyiz. Hükümetin beyanları 
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var ve şu parlâmentoda tenkid yapılıyor, 
konuşma, yapılıyor. Kendi bütçelerinde Hü
kümet âzalariyle, hakanlarla karşı karşıya ge
liyoruz; onlar iddia halinde, biz iddia halin
deyiz. Birbirimize fikirlerimizi kabul ettir
meye imkân yok. Parlâmentonun tenkidlc-
i'iui nazarı itibara alarak Hükümet bütçe mü
zakerelerinde bulunmuyor. Bu hareketleri 
şayanı teessüftür. Yaracak hâkim ortada yok. 
'İtiraflar mevcut, fakat dinliyecek hâkim or
tada yok. (Jok acı bir durumumuz vardır. Sa
yın 'hakanlarımızın hepsi akort'a, çalışmakta
dırlar. Hükümet mütemadiyen akort yapar 
bir saz heyeti halinde, bir türlü armoni te
min edilip, müzik dinlemek imkânını bula
mıyoruz. Hükümet teşrif odcv bunu. temin 
ederse çok. iyi olurdu. Israrlı taleplere rağ
men Hükümetin gelmemesi cidden acı bir hal
dir. 

Aklıma şöyle bir mesele geliyor. Araba, 
Hükümet Parlâmentoyu istisga mı ediyor.' Butı-
da. Tayda, mı mülâhaza ediyor. 

Bu alâkasızlıklar dolayısiyle Sayın başba
kanın malûmatı olmadığına yüzde yüz kanaat 
getirdiğim bir mevzuu bütçe tasarısının 522 
ve 52o ncü sayfalarını aldım. Bunu Yüksek 
Başkanlığa, takdim ediyorum. Lütfen Başba
kana ulaştırılsın. Hi(' olmazsa Başbakanın İh
tisas Komisyonu raporunu tetkik etmeleri 
imkânı hâsıl olur. Çünkü başka, türlü tetkik 
ettiremiyoruz. 'Belki memlekete hayırlı bir iş 
yapmış oluruz. Bunu rica ediyorum. Muvaf
fakiyetler temenni ederim. Hürmetlerimle (Al
kışlar) 

BALKAN — Başka söz alan yok, söz Sayın 
Bakanın, buyurun. 

SANAYİ BAKANI BETHİ (JBBİKBAS 
(Burdur Milletvekili) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun muhterem üyeleri. Bini
nim ki, Hükümette vazife alan arkadaşları
mızın her birinin maksatlı olsa dahi, vazife
lerini milletten gizlemeye ihtiyacı ol Duya
cağım takdir edersiniz. Değil arkadaşlardan, 
her hangi bir sâde vatandaştan dahi işimizi 
gizli yürütmiyecek kadar nefsimize güveni
miz vardır. (Soldan bravo, sesleri) 

Şimdi rakamlarla bir yılda elde ettiğimiz 
neticeleri arz edeceğim ve fakat bütün büt
çe müzakerelerini de Sayın Baki Güzeyin üs

lubu içerisinde müzakere edilemiyeeeğini tak
dirlerinize arz ederim. 

Hükümet, arzu ettiğiniz her zaman, bir 
arkadaşın imzası ile dahi genel görüşme açı
labildiğine göre, huzurunuza, gelebilir, ge-
tirtilebilir. Nitekim Canları Milletvekili Sa
yın Nurettin Ok, Millet Meclisinde işsizlik 
mevzuunda, bir sual sormuş, umumi müzake
re açılmış; yine burada da aynı mevzu hak
kında. genel göürşme açılmıştır. Hangi ar
kadaş genel görüşme açılmasını istedi de Hü
kümet gelmedi6: Ben bilmiyoi'um. 

İtimadınıza, Jâyik olarak vazife görmeyi de
mokrasinin. icabından telâkki ettiğim için hiç 
olmazsa bâzı arkadaşların, »burada bulunma
dıklarından, bunların adını ifade etnıiyeee-
ğim, bunlar hakkında Güzey arkadaşımızın 
sözünü kabul etmiyeceğimi sarahaten belirt
mek isterim. (Soldan, alkışlar) 

İdarede ('alışan arkadaşların şahıslarına 
inilerek yapılan tenkidlere gelince : 

Muhterem arkadaşlarım; kendileri cevap 
imkânından mahrum bulunan personelin bura
da ismini zikretmek doğru değildir. Ama icra
atında kusur varsa onu 'belirtmek gerekir. Bu 
itibarla evvelâ müzakerelerde umumi esaslar 
üzerinde mutabık kalmak lâzımdır. Bunun dı
şındaki beyanlar cidden esef vericidir. 

Sayın arkadaşımız soruyorlar. Vekâlet ola
rak bir yıl içinde ne rai yaptık arkadaşlar'? 
Memlekette, 4 Ağustos 1958 yılından itibaren 
resesyona giren, duraklamaya giren ekonomi 
hareket ve hız kazanmıştır. Misal mi istiyor
sunuz. 1961 yılında 60 küsur bin tona baliğ 
olan inşaat demiri stokları, karaborsa metaı ola
cak kadar satılabilmiş ve 1945 yılından iberi gö-
rülmiyen bir seviyede stoklar düşmüştür, 29 
bin tona. 

Misal mi istiyorsunuz? Çimento bir yıl ev
velkine nazaran 250 bin ton fazla satılabilmiş, 
satılmama endişesi ile ihraç için yapılan mu
kavele iptal edilmiştir. Bu sebeple de çimento 
fiyatlarında anormal şekilde yükselmeler hâsıl 
olmuştur. 

Misal mi istiyorsunuz? Memlekette kapasite
lerinin çok dûnunda çalışan müesseselerin yük
sek kapasite ile çalışmaya başlaması yüzün
den elektrik enerjisindeki sarfiyat şu rakamla
rı göstermiştir. Bir yıl evvelkine nazaran aldı
ğımız tahdit tedbirlerine rağmen Sayın Akyü-
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rek arkadaşımız böyle bir tahdit olabilir, ola
maz, şeklinde birtakım beyanlarda bulundular. 
Takdir edersiniz ki, bir politika adamının, bu 
kadar vatandaş topluluğunu hoşnut etmiycn 
bir politikada direnmesi için cidden birtakım 
zaruretler 'olması lâzımgelir. Ve bu Balkan, me
suliyet duygusundan hareket ederek, Ibu kadar 
antipatik bir politikada direniyorsa, insaf bu
yurunuz, politikacı kararlı oluyorsa, bu üze
rine aldığı ımesuliyeti takdir ölçüsü ile kendi 
politikasında ısrarından ileri gelmektedir. Yok
sa bir politikacının bu şekilde direnemiyeceği 
bedahattir arkadaşlarım. 1958 yılında 1957 ye 
nishctle elektrik sarfiyatı % 12,3 nisbetindc ;art-
mişken 1960 da % 8,8 e, 1961 de % 8,4 e düş
müşken, 1962 de % 16,5 a yükselmiştir. 

Arkadaşlar; elektrik enerjisinin 'asıl <uıvl 
yeri meskenler değildir, sanayi tesisleri lir. 
Memlekette 'bir gelişmenin işareti değildir de 
hu rakamlar neyi ifade ederler? Baki Güzey 
ve diğer arkadaşıma sormak isterim... Biz mem
leketimizde olanları olduğu gibi göremediğimiz 
takdirde, politikacı üyeler, parlâmento ünle
ri ve parlâmento toplulukları olarak vata .d aş 
nazarında itibar kazanamıyacak, bu tüt İti id
diada bulunuldukça, müesseseler itibarını mu
hafaza etse dahi iddianın sahipleri zamanla iti
barlarını kaybedeceklerdir. 

Bu hususta ne mi yapılmış? Yıllar yılı pan
car 'bölgelerinde »bulunan vatandaşlar bilirler, 
Birinci Koalisyon Hükümetinde yer alanlar bi
lirler. Pancar bedellerinin zamanında ödenebil
mesi için yaptığımız gayretler, ümidettiğimiz 
tarihten 3 ay evvel tahakkuk edebilmiş ve mil
yonlarca vatandaşın ilgili olduğu bu sanayii bö
lümünde, eskiden pancar söküm devrine kadar 
süregelen Temmuz, Ağustosa kadar gelen, be
deli ödemeyi Ocak ayının sonunda (Nisanda 
vaadetmiştik!) Ocak ayında ikmal edilmiştir. 
Bu muvaffakiyet değil inidir arkadaşlar? Bu 
muvaffakiyet de murakabenize tabi olan bir 
Hükümetin bu tarzda çalışmış olması sizler için 
de iftihar vesilesi yok mudur? Bu itibarla aziz 
arkadaşlarım; ben Sanayi Bakanlığının bir yıl
dan beri, Hükümet içinde diğer Bakanlıklar gi
bi memlekette mevcudolaıı şartları, durgunluk 
şartlarını, Türkiye olarak memleket ekonomi
sini harekete geçirmekte ve ekonomisine yar
dım etmekte kendisine, terettübeden vazifesini, 
âzami ölçülerle olmasa dahi, Türkiye'nin içiıı-
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do bulunduğu mühim ekonomik ve politik şart
ların içinde vazifesini yaptığına kaaııi bulunu
yorum. Ve hu kanaatimi kendim için değil, bu 
ağır yükün altından kalkmak maksadiyle Cu
martesi Pazarını feda edip bâzı geceler 10,00 a 
kadar mesai yapan arkadaşlarıma borçlu bulu
nuyorum. Bu itibarla Hükümette bir yüksek 
mühendisin bulunmamasının sanayi işlerinin 
yürütülemiyeceği hakkındaki bir hükme mesnet 
olabilmesi, dünyanın hiçbir parlâmentosunda 
emsali geçmiş bir olay değildir. (Sağdan gürül
tüler).. 

Sebehini arz edeceğim. Sanayi Baltanı Japon 
Sergi Gemisini gezmemiş ve arkadaşım ifade et
ti : İşletmelerin başında mesuliyet taşıyanlar 
sergileri gezerler, görürler... Doğrudur. 

Bakanlar politika adamıdır. Ben de bir po
litika adamı olarak; Türkiye'nin sanayi poli
tikası, ekonominin ve sosyal hayatın gelişme
si için yabancı mevzuattan da faydalanarak ve 
elimizden gelen tedbirleri alarak Bakanlıktaki 
arkadaşlarımla sanayi mamullerinin ihracına 
mâ tu İ! bir tasarı getiriyoruz. Ama muhterem 
arkadaşlarım Anayasa mugayeretiui reddedi
yorum, Muhterem Heyetiniz önüne geldiği 
zaman uzunboylu izah ederim. Sanayi mamul
lerinin ihraeedilcbilmesi maksadiyle, teşhiri; 
evvelemirde alabileceklerin ödiyebilecekleri fi
yat meselesidir. Sayın Baki Güzey arkadaşı
mız ifade ettiler; biz (bunun üzerinde tedbir
ler getiriyoruz ve zerrece Anayasaya aykırı 
tarafı olmıyan bir tasarıya üç ay sonra, üç ay 
içinde Parlâmentonun tasvibine sunulabilecek 
Bir tasarıyı, muhterem arkadaşlarımız, Millet 
Meclisinden ittifakla tasvip görmesine rağ
men, burada Anayasaya mugayeretiui ileri sü
rüyor. 

Bu itibarla, işletmecilikle politikayı sureti 
katiyede ayırmak durumundayız. Hükümet ve 
Bakanların, işletmenin sorumluluğunu taşıyan 
arkadaşların, bilgilerini geliştirmeleri için, li
teratürleri takibetmeleri re sergileri takibet-
meleri ve bu şekilde teşvik görmeleri halinde, 
kendileri diğer memleketlerde takibolunan 
umumi iktisadi politika nasıldır? Servis du
rumu nedir? Bunları takübetmek durumunda
dır. Arkadaşlarını, bunların neticeleri tasarı
lar ve kararnameler halinde vatandaşın hiz
metlerine arz ediliyor. Bu itibarla, bizim tu
tumumuz, cihette işletmeci tutumu değil, mu-
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ayyen bir faaliyet kolunun siyasi sorumluluk 
taşıyan bir adamının tutumudur. Vaktinin mü-
saidolduğu nispette sergilere gider, vaktinin 
müsaidolmadığı nisbette gitmez. Ama nedense 
sayın arkadaşımın 'buna merakı olduğu için bîr 
broşür getirdim. Bakınız muhterem arkadaşlar; 
Japonya İkinci Dünya Harbinden sonra eko
nomisi en süratle gelişen memleketlerdendir ve 
1951 - 1957 yılları içinde devre itibariyle bü
tün medeni memleketler arasında kalkınma 
hızı, Almanya'dan da ilerde, % 7,70 nisbetine 
ulaşmış bir memlekettir. Bu bakımdan sayın 
arkadaşını bana tekrar ifade imkânını verdi. 
Bakanlıklar servisleri, Bakanlıklar meselele
riyle tercih ettikleri sektörlerin politikası na
sıl yürütülmelidir, ne gibi tedbirler almalıdır, 
ı 3 gibi tasarılar vatandaşa yeni imkânlar sağ
lamalıdır.. Bunları hazırlarken işletmede, da
irelerde ve hattâ müesseselerde bulunan ve va
zifesini memleket politikası içinde ve ayrıca 
kendi sahalarına giren işlerin tekâmülüne âmil 
olmak üzere bu mevzuda sergiyi ziyaret eden 
arkadaşlarımız olmuştur. 

Uvvelâ bu yıl içinde Maden kanunu tasarısı 
sevk edilmiştir. Komisyondan çıkmıştır. Ya
kında huzurunuza gelecektir. Türkiye Elektrik 
Kurumu tasarısı itiraf edeyim ki, daireler ara
sı muayyen bir anlaşma noktası bulunabil
mek bakımından büyük müşküllere uğranmış
tır. Tasarı hvızırdır. Yakında sevk edilecektir. 
Y'almz bu işin arz ettiği müşkülât hakkında 
bir fikir verebilmek için ifade edeyim ki, 
Türkiye'de elektrik meselesini bir müessese 
içinde toplıyan tasarının 15 nci maddesine ka- • 
dar müstaceliyetle, 1959 yılında Mecliste mü
zakere edildiği halde, bilâhara çıknvamıştır. 
Çeşitli dairelerin çok kere birbirine zıt ve 
muayyen 'bir noktada telifi zor olan görüş
lerine, mütelıassısîar söylediği için ehemmiyet 
vermeye mecburuz. Birçok mukaveleler yeni
lenmiş durumdadır. Yakında bunlar da sevk 
edilecektir. Ayrıca verimlilik çalışmalarını ar
tırmak, muhtar bir teşekkül kurmak için 
Millî Prodüktivite Merkezi kanun tasarısı, .Mil
let Meclisine beş ay evvel takdim edilmiştir. 

Petrol politikasında aramadan, tetkikten. 
plânlamadan satıcıya kadar teşkilâtı bir oto
rite altında toplama zarureti aşikârdır. 

Bütün Garp memleketlerinde, petrol poli
tikası. yüzlerce şirket içinde yürütülür en son 
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bir otorite mühim kararların mercii olarak 
yer almaktadır. Umumi plânifikftsyon, umumi 
yatırım ve umumi satış işleri ve diğer işlere, 
otorite temel olduğu için, !bu maksada göre 
hazırlanmış olan tasarı, çeşitli görüşlerin te
lifine ihtiyaç duyulduğu için bakanlıklar arası 
İktisadi İş Birliği Kurulunda müzakere etmek 
üzere gündemde bulunmaktadır. Bu orada hal
ledilecektir. Arkadaşlarımız, görüşlerini Ada
let Partisinin Sayın Sözcüsü Şevket Akyü-
rek'in sözlerini esas alarak ifade ettikleri 
için hepsine birden cevap vermek suretiyle, 
konuşmak istiyorum. Enerji mevzuunda muhte
rem. "arkadaşlarım; bâzı arkadaşların da. ifade 
ettiği veçhile, enerji, sulama, ulaştırma ve 
haberleşme, ekonomik ve sosyal hayatın enf-
rastriktür yatırımlarıdır. Bu yatırımlar tahak
kuk etttirilmeden ekonomide gelişenleyiz ar
kadaşlar. Bu hıkımdan, gayenin hangi şekli 
içinde olursa olsun, bu mevzu, gerek beş yıl
lık plân içinde, gerek yıllık çalışma program
ları içinde umumi ekonomimizin, sosyal hayatı
mızın ve kültürümüzün, enfrastriktür çalışma
ları olarak işlerin başında bulunm'aktadır. 
Geçen sene zarfında enerji mevzuunda şu ne
ticelere vâsıl olunmuştur. Etütleri alâkalı 
dairelerce öteden beri yapılmış olan, kurul
masına ehemmiyetle çalışılan termik santralin 
projesi konusunu, Aı*alık ayı başında, vekâ
lete geldiğim tarihten iki ay sonradan itiba
ren, şahsan da takibettim. 

Amerika Birleşik Devletlerinden .11 milyon 
300 bin dolar kredi uzun bir vâde ve % 0,78 
faizle mukaveleye bağlanmıştır. Bu dış finans
manla, ilgili çalışmalar dışında, aynı zaman
da Sarıyar'a .'] ncü ünitenin ilâvesiyle de uğra
şılmıştır. Yer temini meselesi üzerinde büyük 
gayret sari' edilmiştir. Silâhtarağa'nm yeri, san
tral, İstanbul Belediyesine aidolduğu için bunun 
üzerinde kurulacak santral yerini tasarruf altı
na alabilmek maksadiylo (henüz leklif çıkma
dığı için) dış kredi için sarf ettiğimiz gayrete 
yakın bir gayretin sarf edilmesi lüzumunu his
setmiş bulunuyoruz. Eğer bu tasarı çıkmış ol
saydı mesele basit olurdu. Bu da. bir esasa bağ
lanmış ve Etibakın emrine tahsis edilmiştir. 
Ayrıca, Keban ve Ciçeroz barajları için, ilgili 
dairesi fizibilite raporu, finansmanı sağlamak ve 
ekonomimizin yeni şeklini tesbit etmek için, ça
lışmalarını ikmal etmiş; nihai proje mevzuunda 
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ihaleye koymuş ve bunun için de )>50 l)in dolar 
mühendisl ik kadrolar ı için fizibilite raporunda 
Amer ikan ya rd ımından sağlanmışt ı r . Ama. yar
dımı tasarrufumuza girinceye kadar vakit kay
betmemek iein. ihalesi bitmiş mukaveleye bağlan
mış olanları İçendi öz kaynak la r ımızdan :»()() bin 
doların gelmesini beklemeden ihalesi yapılmış
tır. Görüyorsunuz ki, H ü k ü m e t enerji mevzuun
da vaki t ten kazanmak için dolarlar ın elimize 
geçmesini bile beklememekte bilfıhara mahsubu
nu yapar ım düşüneesiyle işi bir an evvel ihale 
e tmektedir . \7e işin en mühimi, bu sene enerji 
mevzuunda- ekle ett iğimiz neticelerin en mühi
mi Türkiye 'de , lîat.ı sistemi fazla enerji istihsâl 
e tmek gücüne sahip, fakat mahreç yok, pazar 
yok. Kuzey - Batı sistemi ise gücünün azamisini 
kul lanabil iyor , fakat gene de kâfi gelmiyor. 
Bu ikisini birleştirerek, batının fazla enerjisini 
Kuzey batıya intikal e t t i rmek hakk ındak i çalış
malar Şubat ayında haşlamış, Ocak ayının ilk 
haftasında enerji Kuzey batıya verilmiştir. Mide 
edilen t aka t 40 - f»() bin ki lovat t ı r . 

Ayrıca yine bu mevzu da, önümüzdeki yıl
larda daha, sıkıntılı devreler olabileceğini düşü
nen, (Hamdolsun bu sene yağmur vaziyeti önü
müzdeki yılı emniyet alt ına aldı) mütehassıs ar-
(Taşlarca Tunçbi lek ' te yeni bir üni tenin te rmik 
santral olarak kurulması , ancak bunun İs tan-
buPda kuru la rak , daha erken servise girmesi, 
e tü t ler i bitirilmiş, şa r tname ikmal edilmiş, tek
lifler dahi alınmıştır . Büyük 'hassasiyet göster
diğimiz mevzulardan bilisi de enerji mevzuu
dur Yat ı r ımlar aras ında yalnız sant ra l ler değil 
t r ans fo rmatör is tasyonlar ı Uidctier, şebeke işi, 
enerji ha t la r ın ın ikmal edilmesi gibi tesisler 
vardır . E lek t r ik İşleri E t ü t İdaresinin plânla
ması hakk ında ilgili dai re zaman zaman topla
nıp projelerinin te tk ik edilmesini k a r a r al t ına 
almıştır : 

Petrol mevzuu : 
1962 yıl ında ham petrol isihsalimıiz 1961 yılı

na nazaran % ;>4 nisbet inde a r t a r ak 600 bin tona 
yaklaşmış bulunmaktadır . Art ış mühimdir . Bun
ların istihsal et t iği tâli maddelerden İç Pazar 
ih t iyacından fazla kalanlar ın ı rafineıierin hari
ce sa tmak imkânı vardı r . Bu it ibarla 1962 
yı l ında 497 468 ton Puel Oil ve '.\ 854 ton İ. P. 
gazı ihracedilmiştir . Dolar tu ta r ı 5 milyon 600 
bindir . L. P. ({. gazı üzerindeki konuşmaları 
tamamen yerindedir . Memleketimizde bu gazın 
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evlerde kullanılmasının yayılmasına, çalışmak 
hak ika ten üzerinde önemle du rduğumuz mesele
ler imi/dendir . Şahsan ben Türkiye 'de ilk defa 
bu servisi yapmak üzere teşebbüse geçen Türk 
müteşebbislerini teşvik etmek maksadiyle İzmit 
Tütün (Jiftliğinde resmi küşadma kat ı ldım. 
Sebebi; r aha t bir gaz, vatandaşlar ımız sürat
le int ibak edebilir ve hali vakt i yer inde olan 
bir evde bir ayda kullanı lacak gaza (»denecek 
para miktar ı da 20 lira c ivar ındadır . Yeni bir 
metaa vatandaşlar ı al ış t ırabilmek kolay değil
dir. Tevzi müessesesiyle yapt ığım konuşmalar
da malî vaziyetleri müsait olduğu ahvalde bu 
gazı daha, sürat le satabileceklerini , bana ifade 
etmişlerdir. Dolayısiyle bu gazı sa tacaklar ın ı 
ifade e tmektedir ler . Elimizde bunu takviye 
edecek, bir kaynak olmadığı için şimdilik bu şe
kilde idare edilmektedir , liııııa ait tasarı da 
hazırdır . Ba tman 'dak i L. P. (!. gazının f/< 90 nı 
zayi olmakta, fabrikanın kendi ih t iyacında sarf 
edilmektedir . 

Üzerinde çalıştığımız en mühim konulardan 
biriside petroşimi sanayinin kurulmasıdır . Mo
dern ekonomi ra l iuet ier inin ku ru lduğu yer lerde 
suni gübreler ve saire gibi birçok suni kauçuk 
da, dâhil olduğu halde - çeşitli maddeler pet rol 
- kimyası sanayiinin mevzuunu teşkil e tmekte
dir. I>en Sanayi l îakanı olarak rafinerilerimi
zin istihsal ettiği tâli maddelerin Türkiye 'de 
Petrol - Kimya kurulmak suretiyle değerlendi
rilmesi başlıca, meşguliyetlerimizden birini teş
kil e tmektedir . Resmî ve özel, yerli ve yabancı
ların bu konu üzerindeki çalışmaları devam et
mektedir. . 

Şeker Şirketinin çalışmaları : 
Bir arkadaşımızın ifade ettiği veçhile Sana

yi Bakanlığının halen tar ımla ilgili Sanayi Şu
besi şeker sanayiidir . Onun dışında vakıa mensu
cat da. muayyen ölçüde onunla ilgilidir, fakat ar
kadaşınım kasdet t iği mânada ziraat hammad
delerine dayanan bir sanayi faaliyetimiz yok
t u r bizim Bakanlığımızda. Paka t Şeker Şirketi
nin çalışmaları son derece ta r ımla alâkası yay
gın olduğu için Bakanlık ve Umum Müdür lük 
bu mesaiyi daha fazla müessir kılabilmek, köylü
müzün satmalına, gücünün artmasını sağlamak 
maksadiyle çeşitli yönlerden çalışmalara devanı 
e tmektedir . P a k a t maalesef ümidett iğimiz gibi 
kolay netice a l ınmamaktadı r . Bilhassa nadas ye
rine kaim olabilecek, toprağın kaybolan gıdai 
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kıymetini verebilecek olan bir bitkinin, baklagil
lerden bir bitkinin ikamesi mevzuu üzerinde çok 
durduk. Fakat mahsule pazar temin etmeden 
teşebbüse geçmenin hüsranla, netice vereceğini 
hesaba, katmak gerektiği içindir ki, pazar mese
lesini halletmemek yüzünden yeter derecede ne
tice, randıman alamamışız. 

Hakanlık bu mevzuda Hükümet seviyesinde
ki çalışmalarına devanı etmektedir. M'clAsın yem 
olarak verilmesi Şeker Şirketinin öteden beri 
üzerinde durduğu bir mevzudur. Yeni bir mad
deyi ilgililere maletmek söylendiği kadar ko
lay değildir. Fvvelâ peyderpey vermeye başla
dık, sonra da muayyen bir ücretle devam ettik 
ve veriyoruz, Bu sene istiyenlerin hepsine veril
miştir. Dış konjonktür müsaitti!'. Tonu 42-4.') 
dolar civarında satılmak üzeredir. (îeçeıı sene
lerde büyük zarara uğramış olan Şeker Sirkeli 
müspet neticeler sağlıya bil mistir. 

(ieçen senelerde şeker ihracatından mütevel
lit kaydedilen zarar 71)0 küsur milyon liradır 
arkadaşlar. Bu itibarla esasen şeker politikamız, 
memleketin ihtiyaçlarını emniyet altında bulun
durmak, dünya konjonktüründe pancar sekeri, 
şeker kamışı şekeri ile rekabet cdenıiyeceğine 
göre bunun zararlarını asgariye indirmek gaye
siyle Millî Dirlik İdaresi zamanında lesbit edil
miştir. Kimse de islediği takdirde melas bula
mamak. tehlikesine mâruz kalmadı. 

Dunu ispirtoda kulla.nmıyalun, yem olarak 
verelim diyorlar. Du da üzerinde durulacak bir 
konudur. "Bunu burada şimdi cevaplandıracak 
durumda, değilim. Ancak şunu ifade edeyim ki, 
İnhisarlar İda.resinin 24 bin ton kapasiteli ispir
to tesislerinin 1G bin tonu çalışmaktadır, fspir-
tonun sürümü mahduttur. 

Tohumların bozuk olması ve saire; şimdiki 
aldığım notu ile arkadaşımızın tavsiye ettiği ye
ni çeşit henüz tecrübe edilerek kati netice alın
mış bir çeşit değildir. Bu itibarla fiyatı D misli 
pahalı olmuştur. Şeker sanayiinde bütün çalış
malarımız modern terekkiyata uyulmak sure
tiyle yapılmaktadır. Bir şeker araştırma ensti
tüsü kurulması için çalışmalara başlanmıştır. To
hum şirketi olan ve dünyaca tanınmış müessese
lerden biri olan Alman firması halen deneme yap
maktadır. Fiyatının pahalı olması dolayısiyle 
tatbikine geçilmemektedir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin maliyet fi
yatlarım düşürmek için gayretlerimiz mevcut

tur. Arkadaşım ucuz olması mevzuuna temas et
tiler. İktisadi Devlet Teşekküllerinin istihsal et
tiği maddelerde bir ünitenin istihsal masrafla
rının yüzdesini sorduğumda büyük zarar kayde
den azottan bahsedeceğim. 

Vâsıl olduğumuz netice şudur : Kısmen bili
yorduk, fakat kısmen de bilmediğimiz tarafları 
vardı. İktisadi Devlet Teşekküllerinin kendi öz 
kaynakları kifayetsiz hale geldiği için bu teşek
küller fevkalâde fazla faiz ödemektedirler. Me
selâ Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Ortak
lığının (»dediği faiz : 1958 senesinde G4 küsur 
milyon. 1959 da 70 800 000, 1960 da 97 500 000, 
1961 de 68 200 000, 1962 de 65 000 000. Bütün 
devlet teşekküllerimiz de, bu ölçüde olmamakla 
beraber, aynı ölçülerde çalışan işletmelerin öde
mesi mâkul bulunabilecek' hadlerin çok üstünde 
i'aiz ödemektedirler. 

Bu itibarla reorganizasyon tasarımız kanuni
ye!, kazandıktan sonra İktisadi Devlet Teşebbüs
lerinin sadece» sermayesi değil, reorganizasyon 
tasarısına muvazi olarak gerekli tadiller yapa
cak olan tasarı huzurunuza getirilecektir. Bâzı 
teşekküllerimizde bunun yanında ödenilen ser
mayenin yanında amortismanların büyük payı 
olmaktadır. Buna şayanı dikkat, misal Azot. Sa
nayiidir. Bidayette 220 milyon gidecek diye baş
lanmış, uzun sürmüş, fabrikaların tesisi esnasın
da devalüasyon olmuş, 500 küsur milyona mal 
olmuştur. Tabiî bunun amortismana büyük tesiri 
olacaktır. İktisadi Devlet Teşekküllerinin kendi 
bünyelerinde yıllardan beri dile getirilen politi
kalar neticesi açılmış olan rahneler reorganizas
yon tasarısının kanuniye! kazanmasından sonra 
ele alınacak ve bu kanunların gerekli noksanları 
ikmal edilecektir. Onlara intizar etmek zarureti 
vardır. 

Şimdi Şeker Sanayiindeki bu faizler bize gös
termektedir ki, şeker maliyeti 16-20 kuruş ara
sında. düşebilir. Eğer Şeker Fabrikaları Anonim 
Ortaklığı mâkul bir faiz ödemekle yetinirse ken
di kaynaklarını artıracak olursa bu yola gidebi
lir. Bu, bunun gibi bütün teşekküller için mev-
zubahsedilen bir husustur. 

Cüruf çimentosu yapılması mevzuundaki ça
lışmalar bu sene süratlendirilecektir. Vaktiyle 
Karabük'ten cürufu "Bartın'a nakletmek şeklinde 
iş projeye 'bağlanmıştı. Bugünkü daire, 'bu cü
rufun yüzde şu kadarı su iktiva e'der, 'baısit bir 
şekilde bunu orada kurutmak lüzumuna kaani 
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olduğu için çalışmalarını bu istikamete tevcih | 
etmiştir. i 

Üzerinde 'çalışmakta olduğumuz 'bu konu, 
'hakikaten, içinde bulunduğumuz yıl dâhil ol
mak üzere, bizi en çok meşgul edecek konular
dan birisidir. 

Filhakika, memleketimizde yatırım hacmı-
na paralel olarak, çimento istihsalini ihtiyacı
mıza, sarfiyatımıza cevap verecek miktara çı
karmak ilk plânda gelen meselelerimizden bi
risi olarak gözükmektedir. «Bunu muaiyyen yol
lardan tevsie gitmek, kuru sisteme gitmek, is
tihsalin muayyen nisbette artışının sağlanması
dır. I 

Pazar ihtiyacı karşılanmaktadır, şimdi en I 
(büyük müsteilılik olan resmî dairelerle satıcı 
teşekküllerdir. Müstalhsıllarla birlikte araların
da müşterek olarak işin planlanmasını vazife 
olarak vermişizdir. 

Kraft kâğıdı; 
Türkiye'de mühimi olan sanayi kuruluşunda, 

her memlekette olduğu gibi paızar meselesi var
dır. 

Türkiye'de kraft kâğıdı 'için pazar mevcut
tur. Çimento, gübre; kraft kâğıtlarından yapıl
mış torbalarla taşınmaktadır, pazar vaziyeti
miz bunun için müsaittir. Ama Müşterek Pa
zara girme gayretleri için sanayi politikasında 
rehberlik edecek olan İkinci faktör de maliyet- I 
lerimizin; rekabet edebilir bir mahiyet halinde 
'bulunabilmesi veya ımuayyen yüzdeleri akma
ması şeklindeki bir görüş. Bu mevzuda yapılan 
çalışmalar sonunda; % 40 nisbetinde b'ir fiyat 
tereffüü ile kraft kâğıdının elde edilebileceği 
şeklinde görüşler muvacehesinde tetkikleri bi
raz daha devam ettirmek lüzumuna kanaat ge
tirmişlerdir. Bu tetkikler ilerlemiştir. Hattâ 
ıSeka Türkiye'de kurulacak kraft sanayiinin 
tekliflerini dahi alma teşebbüsüne geçmiştir. 
Alınacak neticelere göre nihai karar verilecek
tir. 

Sümeıflıankm kâfi kâr etmediği üzerinde 
duruldu. 500 milyon ödenmiş -sermayesi olan 
bir müessese 12 milyon lira kâr ediyor. Bu, ha
kikaten üzerinde durulacak bir keyfiyettir. 

Sevk ettiğimiz reorganizasyon tasarısında, | 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ile, âmme hizmeti 
niteliğini taşıyan teşekkülleri ayırdetmekte-
yiz. I 
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İktisadi Devlet Teşekkülleri, Türkiye'nin 

kalkınmasında kaynak yaratmak vazifesi olan 
teşekküller olacaktır. 

Kalkınma kaynaklarını, ya vergi almak, ya is
tikraz suretiyle veya yatırım miktarı 30 küsur 
milyar liraya varmış olan İktisadi Devlet Teşek
küllerinin, ekonomik kaynaklara bağlı kalarak hâ
sıl olacak kârlarından karşılamak zorundayız, ar
kadaşlar. Yüzde yedi nisbetinde kalkınmanın 
tahakkuk ettirilmesi, memlekette mühim malî 
bir fedakârlığı ihtiyaç, göstermektedir. Bu se
ne munzam olarak istenen fedakârlık; bir mil
yarı aşmıştır. Yerli ve yabancı mütehassısların 
hepsi, bilhassa yabancılar 30 milyarlık yatırım 
için, İktisadi Devlet Teşekküllerinin Türkiye'
nin ekonomik kalkınmasında vergilerden ayrı 
olarak kaynak yaratmak hususunda ittifak et
mişlerdir. Muayyen işlerin finansmanı, kayna
ğına ihtiyacı olacağına göre, orada bulamadık
larımızı başka yerde bulduğumuz vergi ikrazı 
ve İktisadi Devlet 'Teşekkülleri gelirleridir. 

Bu itibarla İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
kârlılık ve verimlilik esasına göre çalışması 
prensibi kabul edilmiş ve tasarı buna ıgöre ka
leme alınmıştır. Bu tasarıdan söz açılmış iken 
şu hususu arz edeyim : 

Bâzı arkadaşlarım tenkid ettiler. Bunu Sa
nayi Bakanlığı yapmalı idi, artık Sanayi Ba
kanlığına bir ımubassırlık düşüyor ve şâire de
diler. 

Bir kere Hükümet içerisinde işleri tutumun
daki bir görüşü ifade edeyim: Gerek Hükümet 
içerisinde gerek Bakanlıklararası İktisadi îş 
Birliği Kurulundaki çalışmalarımızda, kanun
lar o işi, muayyen bir Bakanlığın vazifelerin
den addetmediği takdirde, ıo işin en iyi olarak 
hangi Bakanlık camiasında ele alınarak yürü
tülmesini gerektiriyorsa - Bakanlıklara kanu
nen verilen vazifeler müstesna - ıo daireler tara
fından yürütülmesi cısas olarak alınmaktadır. 
Kaldı ki, 154 sayılı Kanunun 17 nci maddesi 
sarih; İktisadi Devlet Teşekküllerinin reorga-
nizasyonu ile ilgili tasarıların, Maliye Bakanlı
ğınca, buna ımuzaf olan, her türlü tasarıların 
ilgili bakanlıklarca yapılmasını âmir bulunmak
tadır. Kanunda böyle madde var arkadaşlar. 

Fakat, zannedildiği gi'bi, Maliye Bakanlığın
ca hazırlanan tasarı Yüksek Meclise sunulmuş 
değildir. 

— 516 — 
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Bakanlıklararası iktisadi Kurulda, dün 8, 

bugün 10 'bakanın katıldığı bu kurulda getiril- j 
miş olan tasarıyı bakanlar müzakere etmiştir, j 
arkadaşlar. Ve Türkiye'de bugüne kadar Mem- j 
lekette bu konu kadar, 'hiçbir konu üzerinde j 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin yaptığı te'tkika- j 
'ta "benzer bir tetkıkat yapılmamıştır. İçeride 
ve dışarıda, yerli ve yabancı mütcJhassıslar bu 
işi tetkik etmiş ve kitaplar (halinde dairelere : 
dağıtılmış ve ondan sonra bu tasarı hazırlan- | 
mış'tır. Tasarı; sekiz bakanın iştirak ettiği ça- ! 
lışmada günlerce ımüzakere edilmiştir. 34G0 sa- ; 

yılı Kanunun getirdiği müesseselerin iyileri 
muhafaza edilmiş, 'boşlukları ikmal edilmiş, fu
zuli olanlar ise bertaraf edilmiştir. 

3460 sayılı Kanunun bir umumi heyeti var- j 
dır, buraya mebuslar, iş adamları, 'bir milyon- \ 
dan fazla sermayesi olan müesseselerin reisleri i 
gelir, ne kadar adam gelir bilinmez, yürekler j 
acısıdır, lüzumsuz 'bir teşekküldür. Yürekler 
acısı idi, lüzumsuz teşekküldü, kaldırdım. Yük
sek Murakabe Heyeti 'kaldırılmadı. Bu nereden 
çıkıyor? Anlayamadım. Yüksek Murakabe He
yeti, kendi 'bünyesi içerisinde 'bunun reorgani-
ze edilmesi 'hususunda tasarı hazırlamış, Yük
sek Meclise 'bağlı olduğu için, Meclise gönder
miş ama Hükümetin 'görüşü işlerin daha selâ
metle yürümesi ve reoııganizasyon tasarısının 
kastettiği verimliliği ve kârlılığı daha iyi mu- j 
rakabe edebilmek için, eskiden 'olduğu gibi, i 
Başbakanlıkta kalması düşüncesi 'hâkim olmuş
tur. Yasama organına bağlı 'olması (halamından 
blânçosu tasdik edilmemiş ve hattâ orada çalı
şan memurlar ibra dahi edilmemiştir. Bu, yü- ' 
rümez. Bu bakımdan kendi bünyesi içinde re- j 
organize edilecektir. j 

Şimdi, bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin ; 
kârlarının müsaidolması, birtakım özelliklerden I 
ileri gelir. İyi çalışma yanında, bu müessesele
rin memlekette rakibinin bulunup bulunmama
sından da ileri gelir. 

Sümerbank, fevkalâde rekabet şartları içinde 
çalışan bir müessesedir. Bâzı müesseseler, mono
pol içinde veya monopola yakın şartlar içinde 
çalışır. Bunu ayrı ayrı hükme bağlamak lâzım
dır. Bunu derken, ilgili arkadaşların mesaisi 
geçmemiştir, anlaşılmasın. Böyle bir şey demek 
istemiyorum. 

Bu bakımdan, hüküm verirken, içinde bulu
nulan şartları da nazarı itibara almak lâzımgelir. 
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Demir - Çelik Fabrikasında, yıllardan beri de
vam edegelen iki büyük tesisi büyük gayretler 
pahasına işletmeye açmaya muvaffak olduk. 
Üçüncü kok ve yüksek fırın işinin azametini gö
rünce takdir edeceksiniz. 

Bu itibarla teşekküllerde tanıdığımız arka
daşlarımıza, münasebetlerimize göre değil, teşek
kül içinde bulunan ekonomik şartları nazarı iti
bara alarak çalışmaları hükme bağlamak insaflı 
mütalâaya yer vereceği kanaatini taşıyoruz. 

Şu husus arkadaşlarımızı memnun eder. Şu
nu da arz edeyim : Sanayi Bakanlığı camiasına 
bağlı olan İktisadi Devlet Teşekkülleri işletme
leri arasında koordinasyonu sağlamak maksadiy-
le ayda bir kere şahsan Başkanlık ettiğim bir 
toplantıyı yapmaya başladık. Bu işletmelerin 
koordinasyonunu mevzuata bağlamak için sevk 
ettiğimiz tasarıda buna ait hükümleri de koymu
şundur. 

Sümerbankça halen Bozöyük'tc ve Yarımca'da 
temeli atılan iki seramik fabrikasının kuruluşu 
ile alâkalı bâzı maliyet yükseklikleri bir arkada
şımız tarafından te,nkid edildi. Bahis mevzuu 
tahkik konusu üzerinde Maliye Bakanlığından 
bir müfettiş, Sanayi Bakanlığından iki müfettiş 
çalıştılar. Üç müfettişin imzasiylc 9 milyon kü
sur lira raddesindeki tesislerin, bir başka mura
kabesinden dahi bahsolunduğu halde, şahıslar
dan alındığı noktai nazarında 3 müfettiş ittifak 
ettiği için, Bakanlık, dosyayı C. Savcılığına inti
kal ettirmiş bulunmaktadır. 

Böylece, mesele, kaza organına intikal ettiril
diğine göre, Bakanlıkça artık yapılacak bir mua
mele kalmamıştır. 

Bakırköy Fabrikası, bu sene 1 milyon küsur 
lira zararda, diye gösterildiği halde, fiilen 2 mil
yon küsur lira kâr etmiştir. 

Bunda da, arkadaşlar, işletmelerin kullandığı 
makinalarm yeni veya eski olmasının kullandığı
mız makinalar; rantabilite üzerinde, tesislerin 
yeni ve eski olması hasebiyle tesiri vardır. Bilin
diği üzere Bakırköy Bez Fabrikası makinaları 
eskidir. Buna mukabil İzmir Fabrikası makina
ları ise oldukça yenidir. Bu itibarla Sümerbank 
mensucat mevzuunda büyük yatırımlar yaptığı 
için üzerinde büyük gayretlerle çalışma zarureti
ni duyduk. Pamuklu ve yünlü dokuma konuları
nın ıslah ve tevsiini bilhassa dikkate almak su
retiyle süratli ve daha yüksek ölçüde kâra geçi
rilmesi durumunda bulunan bir teşekkülümüz-
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dür. (Jini Müdürü başka bir sahadan gel mistir, 
bu işin yabaneısıdır, deniyor. Hakikaten bir iş
letin ee.i olmak için sadece muayyen bir sahada 
yetişmek kâl'i değildir, İşletmecinin teknik va
sıflan. var, malî vasıfları var, sosyal vasıfları 
var, ekonomik vasıfları var. Bu vasıfların toplan
ması. hakikaten uygundur . Bununla arkadaşla
rım her halde meşgul olurlar. 

Malatya 'da çalışan m ü d ü r muavininin tahsil 
kifayetsizliğinden bahsedildi. Not eltim. Bu ar
kadaş yeni gelmiş değildir, arkadaşlar. Oraya 
gelmeden muhtelif yerlerde müdür muavini ola
rak bulunmuştur . 7 - S yıl önceden beri Filyos' ta 
müdür olarak bulunmuş. Yoksa bizim zamanı
mızda ancak ilkokul tahsili olan bir arkadaşın, 
huzurunuzda söyl iyeyim. ki, bu derece yüksek ve 
lise tahsilli arkadaşların bol hale gelmiş olduğu 
memleketimizde, bu derece ağır mesuliyetler ta
şıyacak bir inhayı arkadaşlarımın yapacağını 
1 alimin edemem. Ama, bir müktesep hak olarak 
yıl lardır bu müdür lükte bulunan bir kimse liya
kat sahibi görülerek oraya getirilmişse, bendeniz 
kendimi buna müdahale edecek durumda addet
miyorum. 

Arkadaşlarımız bir noktayı tcnkid ettiler. 
Memleketin ekonomik kaderini üc tane mühen
dis ve bir tanesi şu şekilde bir arkadaşa terk et
mek. Hayır , arkadaşlar. Plânlama Teşkilâtı 
(hımhuriyet Hükümetinin yanında bir istişare 
organıdır. K a r a r organı değildir. Plânlama. Tür
kiye'de fevkalâde1 iyi mesai yapmıştır , arkadaş
lar. (Üörüşleri ne olursa olsun, herkesin ekono
mik telâkkisi ne olursa olsun, bir defa Türkiye'
de sektörler it ibariyle ekonomimizin ne olduğu
nu görmüşüzdür. Bir derlenip toparlanmışızdır, 
arkadaşlar. Küçümsenecek bir mesai değildir. 
Ben plânlama, mesaisi gecen, küçüğünden büyü
ğüne kadar, bütün arkadaşları hakikaten huzu
runuzda takdi r etmek isterim. Oürüşleri ne olur
sa olsun, katılmam. Şu veya bu görüşü tasvibet-
mem ama, Plânlama, Teşkilâtının mesaisini, ne 
dün, ne de bugün küçümsemek plânlı kalkınma 
devresine girdiğimiz sırada isabetli bir hareket 
tarzı olnnyaeaktrr, kanaatindeyim. Kaldı ki, Plân
lama Teşkilâtının bir istişare organı buna müsait 
değildir, evvelâ. Yüksek Plânlama Kuru lu ve Ba
kanlar Kurulunda, müzakere edilerek nihai şek
lini almıştır. Bu sebepten halihazırda burada ça
lışan arkadaşlarımızın tecrübeleri, küçümsenecek 
bir tecrübe değildir. Ve nihayet, mesaisi de, üç. 

beş arkadaşın mesaisi değil, yüzlerce arkadaşın 
mesaisidir. Bu, bu kadar arkadaşın müşterek 
mesaisi ile meydana gelen bir çalışmadır ve biz 
de bunu küçümsüyonız. Sarahat le ifade etmek 
gerekir ki, ekonomik bakımdan geri kalmış ve 
kalkınma, halinde olan memleketler tek kurtuluş 
yolunun plân olduğunu kabul etmişlerdir. 
Plânlı, kalkınma yolunu kabul etmiş olan bize 
hariçten, finansman imkânı sağlıyacak olan 
memleketler bunu kiiçünıscmemektcdirler. Bura
da, insaflı bir hükme varabilmek için her şeyi 
olduğu gibi teshil etmek, hatalı yei' varsa hatalı 
görüşü bertaraf etmek, değerli yerlerin de değe
rini vermekle fayda görüyorum. 

lleorganizasyon tasarısında, maliyeci temsil
cilerin bulunması teşekkülü arpalık haline geti
rir . Hayır arkadaşlar. Bu husus mevcut değil
dir. Türkiye'de finansman meselesini kalkınma
nın kaynağını bulmak, mesuliyetini üzerinde ta
şıyan idareye, kalkınmanın kaynağını sağlamak 
durumunda olan teşekküllerin çalışmaları daire
sinde kalmasını istemezsiniz. Kalkınma kayna
ğını bulmak Maliye Bakanlığının vazifesidir. Bu 
kaynaklar arasında yer alacak teşekküllerin, İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin' ve orada bir tem
silcisi bulunanların kalkınma, kaynağını bulma 
mecburiyeti tabiî bir neticedir. 

BAŞKAN •— Muhterem Bakan bir dakika
nızı rica edeceği m. Heyeti Umumiyenin karar 
ları yi e, müzakerelere P> te ara vermek zorun
dayız. Şayet konuşmanız uzun sürecek' ise1 öğle
den sonraya, bırakmanızı rica edeceğim. 

SANAYİ BAKAN T FUTTTİ OULİKRAŞ 
(Devamla) — Kısa keseceğim, efendim. 

Muhterem arkadaş lar , İ ta lya 'da bu işbu- için 
müstakil bir bakanl ık kuru lmuş tur , İ talya dev
let işt irakleri Bakanl ığı . Bu i t ibarla, başka 
memleketlerde, Fransa 'da. Sanayi Bakanlığı ol
duğu halde, İk t isa t ve Maliye Bakanlığı mev
cu t tu r ve iktisadın bir kısmı ile maliye meşgul
dür . Bu sebeple Türk iye 'de memleket kalkınma
sının kaynağını bulma mesuliyetini üzerinde ta
şıyan, kaynağı bulma çalışmalarında takipçi ol
mak 'mal iyen in vazifesidir, mesuliyeti icabıdır. 
Bu sebeple, bu vazife iyi bir şekilde yapılabi
lirse, muhterem heyetinizin murakabesi alt ında 
yapılabileceği kanaat ini bendeniz taş ımaktayım. 
Bu, nıemleektimiz için hayırlı bir dönemez ola
caktır . 
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«.'1460 sayılı Kanunla müesseseler icabında 

anonim şirket haline getirilebilirdi, özel sektör 
aleyhine buna da mâni olunmuştur.» Hayır ar
kadaşlar, 3400 ve 3460 da teşekküllerin anonim 
şirketler haline igctirilm-esi lâzımigeldiğine 'dair 
bir tek madde yoktur. Ama 26 veya 27 nci mad
de gereğince kurulan müesseselerin, Bakanlar 
Kurulu kararı ile limitet ve anonim şirketler 
haline getirilmesine cevaz veren hüküm, bizim 
sevk ettiğimiz tasarıda tadilen kabul edilmiş
in*. Teşeküller, müesseseler, Bakanlar Kurulu 
kararı ile ve Meclisin tasvibetmesi ile anonim 
şirketler haline getirilebilir, özel sektöre devre-
•dilebilir. Bu itibarla özel sektörün aleyhinde 
değil, lehinde birtakım hükümler konmuştur. 
Devlet iştiraki olduğu halde özel sektöre iştirak 
eden yerlerde bugün devlet iştiraki yüzde f)0 
nin üzerinde olan anonim şirketlerin, Ticaret 
Kanunu hükümlerine göre, bütün idare meclisi 
azalarını ekseriyet sermayesi olan seçebilirdi. 
Halbuki bizim sevk ettiğimiz kanunda, serma
yesinin yüzde 20 si nisbetinde anonim şirkette 
hissesi varsa, geri kalan yüzde 80 i Devlete ait 
dahi olsa, bunun idaresinde özel sektörün de 
biı- kimsesi bulunabilir. Biz bunu getirdik, ar-
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kadaşlar. Bu itibarla, bu çeşit mütalâalar daha, 
çok tasarının ince bir dikkatle gözden geçirile
rek tetkik edilmemiş olmasından doğmaktadır. 
Bu tasan huzurunuzda müzakere edilirken et
raflıca konuşulacaktır ve görülecektir ki, kar
ma, ekonominin yer alabilmesi için Hükümet 
programında yer alan esaslar dâhilinde özel 
sektörü de destekliyen mahiyette birtakım hü
kümler yer almış bulunmaktadır. 

Efendim, mâruzâtım burada bitiyor. Yalnız, 
sözlerimi bitirmeden evvel arz edeyim ki, ben
deniz, müdürlüğünü yapmakla iftihar ettiğim, 
zevk duyduğum Siyasal Bilgiler Fakültesinden 
değil, Hukuk Fakültesinden mezunum. Fakat o 
fakültenin de memlekete çok kıymetli personel 
yetiştirdiği malûmdur. Ayrıca arz edeyim ki, 
müsteşarım da, oradan değil, Hukuk Fakülte
sinden mezundur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Üç açık oylama için oyunu kul-
lanmıyan arkadaşlar var mi l . . Oylama, işlemi 
bitmiştir. 

Saat 15,00 t e toplanmak üzere Oturumu ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 13,10 

— • « -

KÂTİPLER 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

Macit Zeren (Amasya), Nizamettin Özgül (Gaziantep) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Sanayi Ba
kanlığı üzerinde müzakerelere devam ediyoruz. 
'Buyurun Sayın Sanayi Bakanı. 

SANAYİ BAKANI FETHİ OELİKBAŞ (Bur
dur Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun değerli üyeleri; sabahki mâruzâtımda 
Adalet Partisi Sayın Sözcüsü Akyürek'in ko
nuşmasını esas alarak o plân içinde diğer arka
daşlarımızın suallerini ve tenkidlerini de ce
vaplandırmaya gayret etmiştim. "Bu cevapla
rın dışında kalan birtakım mevzular var ki şim
di de onlar hakkında mâruzâtta bulunacağım. 

Evvelâ C. II. P. Senato (îrup Sözcüsü, Sayın 
Fehmi Alpaslan'ın gerek şahsıma ve gerek
se kıymetli mesai arkadaşlarımı teşvik edici, 
sitayişkâr beyanlarından dolayı teşekkür ede
rim. Ancak, biz bakanlıkta sadece hizmet kay
gısı ile vazife gördüğümüz için bu çalışmalar
dan hususi bir iftihar neticesi çıkaracak deği
liz. Yapılan sadece vazifedir. 

Y. T. P. Senato Grupu adına konuşan değer
li Ahmet, Çekemoğlu arkadaşımız, Türkiye'de 
değil, artık Dünyada dahi muayyen bir görüşe 
varılmış olan bir konuda O. H. P. uin prog-
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ramını âdeta tenkidctmek istediler. Devletçilik 
muvakkattir vo artık devrini ikmal etmiştir 
dediler. Muhterem arkadaşlarını; dünyada 10 
ncu asırda bu görüşülürdü ama, 20 nci asırda 
şu tarihte dünyanın özel sektör özel teşebbüsün 
en büyük ölçülerle, Devlet bütçesine yakın ser
mayelerle iş yürüttüğü A.-.B. I), inde dahi, mu
ayyen işler İmlâ Devlet eliyle yapılmaktadır. 
Meselâ Teımessec Valley Autborıty, bir kısım 
elektrik santralleri kurmuştur. Bunları kuran 
Devletin kendisidir. Bu itibarla, kanaatimiz 
odur ki, Türkiye'de bu çeşit münakaşaların ar
tık neticesi alınmıştır. Türkiye, henüz serma
ye piyasası dahi teşekkül etmemiş olan, süratle 
kalkınma durumunda bulunan bir memlekettir. 
Bu sebepten, özel teşebbüsün yapamıyacağı hu
suslarda Devletin teşebbüsü ele alması zaruri
dir. Esasen bu, programımızda da yer almıştır. 
Kendi hayatımızdan misal vereyim: Ereğli De
mir - Çelik Fabrikalarının özel teşebbüs tarafın
dan mubayaası beklenen binlerce, milyonlarca 
liralık hisse senetleri hâlâ müşteri bulamamış
tır. Mahiyeti anlaşılmadığı içindir ki, Siinıer-
bank ve Demir ve Çelik Fabrikaları kanaliylc 
her yıl tasvibettiğiniz hadde iştirak hissesi öde
mektedir. Bu itibarla ne Türkiye'nin ve ne de 
dünyanın her hangi bir yerinde Devletin eko
nomik rolü azalmamış bilâkis gelişmiştir. Ama 
her memleketin hayat felsefesine göre işletmeci
liğin oynadığı rolü çeşitli bölümlerde yer almış
tır. Türkiye'nin şartlarında Devlet; büyük ölçü
de inisiyatifi ele alarak çeşitli işletmeleri kur
mak ve bu işletmeleri kurduktan sonra mevzu
at gereğince, icabında hususi teşebbüse devret
menin imkânları üzerinde çalışmalar yapmayı 
emretmektedir. Reorganizasyon tasarımız bu 
esaslardan ilham alarak tanzim edilmiştir. Ta
sarı huzurunuzda görüşülecektir. «Bu karma 
ekonominin Sanayi Bakanlığı bütçesine inikası 
gözükmemektedir.» diyorlar. Sanayi Bakanlığı
nın faaliyetlerinin karma ekonomi ile olan ilgi
sinin ağırlığını bakanlığa bağlı İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin yatırım programlarında aramak 
lâzımdır; bütçesinde değil. Bu itibarla, yatırım 
programları tetkik edildiği takdirde, yatırımın 
% 10 unu yapmakla bu nisbette bir artış kay
dedilir. Ve kalkınma hızının ağırlık yükü, sa
nayide gözükmektedir. Sanayi Bakanlığı ca
miasına geçmiştir. Sayın arkadaşımızın bu sö
vüşe katılmaları için beyanatlarında Elektrik 

İdaresine 12 milyon liranın ayrılmış olmasını 
söylemesinden de çıkmaktadır. Elektrik İşleri 
Etüt İdaresi adından da anlaşılacağı veçhile, 
elektrik etüd işleriyle meşgul olmaktadır. Ama. 
projelerin yatırımını yaparı Btibank, İller Ban
kası, Devlet Su İşleri v. s. dir... 

Arkadaşımız, Keban Barajına Sanayi Bakan
lığının az ehemmiyet atfettiği neticesini çıkar
mıştır... Bu, vakıalara uygun bir davranış de
ğildir. (feçen yıl tasvip buyurduğunuz beş mil
yon lira, henüz kullanılıp bitmiş dahi değilken 
bu yıl beş milyon lira daha tahsisat konulmuş
tur. Ve Elektrik İşleri Btiid idaresi ile diğer 
bir dairenin, hususi kanunlarına göre bu mües
seselere verilen tahsisat, yılı içinde kullanılma
dığı takdirde iptal edilmeyi]) ertesi yıla devrol-
makta... 

Keban mevzuunda, öğleden evvel mâruzâtta 
bulundum. Proje ekonomik midir, değil mi
dir diye üzerinde duruldu. Mütehassıs ifadele
rine göre kısmen ihale edilmiş fizibilite raporu 
vardır ve bir- mukaveleye1 bağlanılmıştır. Bun
dan dolayı gecikme yoktur. 

Bnerji çalışmalarının plâna güre program
lanıp, programlanmadığı hususunda arkadaşla
rımızın tereddütleri vardır. Türkiye'nin enerji 
mevzuu, çeşitli dairelere-dağılmış bir durum
da olduğu için Ibu mevzuda, yalnız arkadaşı
mız değil, ilgili başka servisler de tereddüde 
düşmektedirler. Ancak, esas, bu çeşit çalışma
ları merkezî 'bir otorite olarak tetkik edip ta
kibini de Plânlama Teşkilâtına bırakmaktır. 
Bu plân (hakkında da, yapılabilecek yatırım
lar'] içine almak üzere tak'sisat verip kifayetsiz
lik dolayısiyle, veya henüz enerjinin bu mıntı
kaya (götürülmesi için pazar olmaması sebe
biyle, tahakkuk edcnıiyecek şeyler' için para 
konulmaması şeklinde çeşitli anlayışlara sebeb-
olduğunu ifade eder. Su kadarını ifade edeyim 
ki; plânın 19(>:> yılında ne oleikle gerçekleştiri
lip gerçekleşemez durumda olduğunu, devamlı 
olarak kanunu gereğince, Baş'bakanlık Devlet 
Plânlama Teşkilâtı .Müsteşarlığı takibettiği 
gibi, Hükümet de üç ayda bir «Plân hangi mer
halededir» takibedecektir. Yani Hükümet, Dev
let Plânlama ve Dakanlık, plânlama neticele
rini kendi bünyelerinde takibedeceklerdir. 

Seyhan hidro - elektrik santralının ihalesi 
yapılmış mıdır? diye sordular., Hu mevzuda 
bilhassa Muhterem Heyetinizin memleketi meş-
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gul eden meselelerin ne çeşit meseleler olduğu 
»hakkında salim bir fikre varabilmesi için, ee-
reyaıı eden muamelelerin safahatı hakkında 
kısaca malûmat vermeyi faydalı görüyorum. 
»Seyhan Barajı, Etibankıu İnkılâptan sonra or
tak olduğu bir anonim şirket tarafından yürü
tülmektedir. Dünya Kalkınma Bankasının 
bir müessesesi olan Kalkınma Teşkilâtı veya 
Gelişine Teşkilâtı, bu ünitenin finansmanı için 
müsait davranmış, ancak şayanı dikkat olan 
odur ki, şirketin tarifelerinin, yapılacak fi
nansmanın mürettebatı, faizlerini ödemeye ki
fayet etmiyeeeği düşüncesi ile, tarifeler kı
saltıldığı ve mâkul bir hale iblâğ edildiği tak
dirde bu finansmanın yapılacağı 'beyan edil
miştir. $u halde, ekonomik hareketleri taşı
yan teşekküllerimiz bu projelerle enternasyo
nal teşekküller huzuruna geldiğinde, bu teşek
külün ödenen kredisi, ödeme imkânı var mıdır, 
yok mudur? Hizmet tarifesi veya sattığı mal
lar itibariyle, bunları tetkik etmektedirler. 
Aynı mevzu kömür işletmelerinde de vardır. 
Türkiye Kömür işletmelerinin zararlı olduğu 
hakkında şunu söyliyeyim : Günkü maliyeti al
tında satış yapmaya meelburdur. 4 Ağustos 
1958 Kararnamesi ile temin edilen kredi veri
lirken, Türkiye Kömür işletmelerinin kömür 
fiyatlarını maliyetin üzerine çıkarması lüzu
mu ileri sürülmüştür. Ama bunların ekonomik 
ve sosyal hayatımızdaki tesiri çok yaygın ola
cağı için muayyen Oıadlerde devam etmek üze
re tedbir almaktayız. Seyhan barajmdaki üni
tenin ilâvesi için kredi sağlanmış ve mukavele
ye de bağlanmıştır. 

İşte bu çeşit çalışmaların zaruretindedir ki, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinde prensibolarak 
Dunların verimli ve kârlı çalışmasını kabul 
eden maddeyi koymuşnzdur. 

Hükümet politikası neticesinde zarar eden
ler var ise, bunların zararlarının karşılamak 
maksadiyle Devlet bütçesine gerekli tahsisatın 
konmasını derpiş etmektedir. Sihhatli bir işlet
mecilik', özel ve resmî sektör olsun, hiç olmazsa 
kendi kaynaklarlyle muayyen bir vâde sonunda. 
yaşıyalülir bak» getirilmelidir, Kesini sektörde
ki çalınmalarımız bu ana prensipten ilham al
makladır 

Dicle ve Kırat üzerinde; Elektrik İşleri Etüt 
İdaresi, Dicle üzerinde üç proje yeri teshil: etmiş 

ve bu tarihten itibaren de Kırat üzerinde iki 
proje yeri için etütlere geçmiştitr. Yüksek hu
zurunuzda şunu ifade edeyim ki, Türkiye Elek
trik Kurumu tasarısı kanuniyet kazandığı ta
rihten itibaren elektrik mevzuunda ve bu çeşit 
tetkikler mevzuunda mütedahil çalışan bir ta
raf olacaktıtr. Aynı havzada birtakım çalışma
lar da olmaktadır. Bu hususta daha evvelce Ba
yındırlık Bakanı arkadaşım izahat vermişlerdir. 

Kömür mevzuunda özel sektörün sıkıntısı 
şuradadır, istihsalde çalışan linyit müstahsilimi 
satış yapamamaktan şikâyetçidirler. İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin kendinden tercihaıı lin
yit almasını istiyecek derecede müstahsdları sık
maktadır. Nihayet resmî sektörlerle çalışan ar
kadaşlarımız müsavi şartlar içinde resmî sektörü 
tercih etmektedirler. Çünkü bunun asgari fay
dası dedikodu kapısını kapama keyfiyetidir. 
Özel sektörde bulunanlar kolaylıkla idarenin 
aleyhinde konuşabilmektedir. Bu yüzden özel 
sektörden mubayaa yerine resmî sektörü müsa
vi şartlar içinde arkadaşlarımız tercih etmekte
dirler. 

Kömür fiyatlarının maliyetinin üstüne çıka
rılması için lüzumlu şartlardan üç tanesi Plân
lamada dikkate alınmış Yüksek' Murakabenin 
raporunda, ileri sürülmüş bir husustur. Bende
niz mesul Bakan olarak bunu Hükümete gös
terdiğim zaman Birinci Koalisyonda arkadaşla
rımız, .Mayıstan evvel, zamanı değil bunu dur
duralım demişlerdir. Fakat Bakanlık bu konuda 
da Devlet Demiryolarının geçen yılda yapmış 
olduğu tonuna. 15 lira ilâveyi kömür fiyatlarına 
intikal ettirmeyi zaruri görerek ilân etmiştir. 
Ayrıca, bu sene Türkiye Kömür İşletmelerinin 
bir müessesesi olan Kömür Tevzi Müessesesinin 
zararla satış yaptığı bölgede, fiyatlara bir mik
tar ilâve etmek suretiyle, mahallî halkın da rı-
zasiyle, zararı kapatmak yolunda bir çalışmamız 
vardır. Zamanı gelince onun da ımtieesini arz 
edeceğiz. Şunu bilhassa belirteyim ki, (kırp mem
leketlerinde ocaktaki fiyatla bizdeki fiyatları 
mukayese ettiğimiz takdirde Türkiye'deki kö
mür fiyatları haddi lâyikmden çok aşağı bulun
maktadır. Fiyat terei'füünü bu ana maddeye 
zaman zaman yidirmek mecburiyeti vardır. 1062 
yılı içinde işletmelerin masraf bölümleri üzerin
de çalışmalar yapılmış bu sayede !0 küsur mil-
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yon liralık bir tasar ruf sağlanmıştır . Bunu da 
arz edeyim, geçen yıla büyük stokla girmiştik, 
demir - çelik mevzuunda. 

İdarenin ekonomik olarak takibet t iği bir po
litika, neticesi ve bir de memlekette yat ı r ımlar ın 
umulduğundan daha ileri bir seviyede yapılmış 
olması. Esefle arz edeyim ki, mesken inşasının 
çok artmış oması stoklarımızı demir - çelik ve 
inşaat demirinde 11)4") yıl ındaki seviyenin altı
na j e t i m i iştir, Bilhassa nıiilıim olan Türkiye 'de
ki sanayiin bilhassa kuruluş devrinde, ithâl eş
yasının rekabetinden korunması keyfiyetidir. 
Türkiye 'nin sanayileşmesi mevzuu art ık bir ba
kanlığın politikası olmaktan çıkmış, hattâ, par
tiler politikası haline »'e I meye muvaffakiyet 
hâsıl olmuştur, Bugün. sıkıntımız, memlekette, 
kurumak istediğimiz her sanayi kolundan muay
yen gelirleri kolaylıkla sağlamak itiyadını ka
zanmış olan i thalâtçı larımızın, Türkiye 'den pa
zarın gitmesi endişesi karşısında, çeşitli şekiller
de baskı gruplar ı meydana gctirmeJerindeudir . 
Sunu da yüksek huzurlar ınızda ifade edeyim ki, 
Cumhuriyet .Hükümeti memleketin kalkınma
sında, plânda, gösterilen hedeflere vasıl olabil
mek iein sanayileşme mevzuunda, elinden gelen 
g a y r d ı gös!ermeye karar l ıdır . 

Kredi noksanımız vardır . Yatırını kredileri 
nisbeten bulunuyor fakat, işlet ine kredisi yok
tur . Bunun içinde, işletme kredisi müessesesinin 
kurulması ıııaksadiyle bir tasarı sevk edilmiş
tir. Ayrıca. Maden Kanununda yaptığımız tadil
ler kanuniye! kazandık tan sonra, daha önce ka
bul ettiğiniz bir kanunun neticesi olarak maden 
geliştirme bankası kurulacakt ı r . 

(Jimento mevzuunu arz ettim. Bart ın ve Sö
ke çimento fabrikalarımız işletmeye açılmıştır. 
Maden mevzuunda. «'Türkiye'de bir maden poli
tikası yoktur .» dendi. Bu mevzuda Maden Kanu
nu ile tadil tasarısı kanunlaş ı r kanunlaşmaz kre
di ile ilgili işler yürütülebi lecekt i r . Maden mev
zuunda. hakikaten Türkiye 'de Mı* maden politi
kası, donmuş bir politika olarak, maalesef yok
tur . Ama hu nıevzudaki kanım tasarısı kanuni
ye!'. kazanır kazanmaz, kredi ile alâkalı işleri yü
rütmek müminin olacaktır . 

Nakliyatla, alâkalı meseleler, Devle! Demir 
Yollarının da. kendi özel du rumu it ibariyle, ko
lay halledilecek meselelerimizden değildir. İhra
cat mataı olduğu için ehemmiyetli masrafı mu-
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cibolmaktadır . Memleketteki cevherleri müm
kün olduğu kadar mamule yakın hale get irerek 
değerlendirmek gerekmektedir . Özel sektörün 
ve resmî sektörün de çalışmaları bu istikamet
tedir. 

Özel sektörden bir mevzuda, Borasi t mev
zuunda, Yabancı sermayeyi teşvik K a n u n u n a 
göre ku ru l an komite, bir müracaa t ı is'af etmiş
tir. Kltibaıık kendi bünyesinde böyle bir konu
da. çal ışmaktadır . Şunu arz edeyim ki, Bakan
lığa. geldiğimde, Borasi t için, Demirperde ge
risine, s t ratej ik maden diye ancak 6 500 ton 
ihraeedecek durumda olduğumuz halde, NATO'-
da. ısrarlı taleplerimiz sonunda bunu 29 bin to
na. ç ıkarmaya muvaffak olduk. Halen de üze
rinde çok sıkıntımız olan maden ihracatımız 
kromdadır . Bunun için de b i r tak ım teşebbüs
lerimiz mevcut tur . Netice almak güç olacaktır . 
Harita, yardım meselesi, ruhsa tname meseleleri 
gibi işler formalite ile alâkalı işlerdir. İdare ile 
alâkalı aksakl ıklar ın giderilmesi için çalışma
lar mevcut tur . Teşkilât kanunu üzerinde çalı
ş ı lmaktadır . Maden Dairesinin daha kalabalık 
elemanlarla, takviyesi için bu kanun tasarısı
nın kabul edilmesi lâzımdır. 

Biliyorsunuz, memleketimizdeki küçük sa
nayi çok dağınık ve sahipsizdir. Kendi meslekî 
teşekkülleri yelvv derecede gayre t göstermemek
tedirler. Bir yıldan beri küçük sanayiimizi mu
ayyen bir poli t ikaya kavuşturma. -mevzuunda, 
yaptığımız çalışmalar henüz netice vermemiştir . 
Bundan bir ay evvel «her sanayi kolunda 50 ki
şiden fazla ne k a d a r va tandaş çal ışmaktadır» 
konusunda yap! iğimiz ankete bölgelerden aldı
ğımız cevaplar 1 anlamlanmış ve tasnifi netice
lendirilmiştir . Bir merkezî kuruluş la Türkiye ' 
deki küçük sınai işletmeleri bir poli t ikaya ka
vuşturmaya gayre t etmekteyiz. Kredi var, pe
rakende olarak. Yard ımla r var, pe rakende ola
rak'. Bu bir politika değildir. 20 yı ldan beri, 
19:58 den beri ne yapılmış? 19:58 den beri 10 
milyon 201 bin lira sarf edilmiş ama, bir politi
ka olarak, bir memleket kuruluşu ile, sekiz 
senedir kürsüye getirip, sanat elde edenler ne. 
durumdadı r , model bulabi l iyor mu? Tatbik 
edememekteyiz. Böyle bir merkezî kuruluşa ka
vuş tuk tan sonradır ki, bütün tedbir ler alınabi
lir. Önümüzdeki yılda böyle bir kuru luşu mey
dana getireceğiz. Huzurunuzdan ayrı l ı rken Sa
nayi Bakanlığı bütçesi vesilesiyle tenkidde bu-
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Jujıan arkadaşlar ımıza aksak taraf lar ını gös
terdikler inden dolayı teşekkürlerimizi sunmak 
isterim. Bu mevzuda arkadaş lar ımla bir l ikte 
gereken tedbir ler in alınması için elbette gay
ret sarf ediyoruz. F a k a t bir hususu t e k r a r be
l i r tmek isterim : 

'Memleketin durumu, Sayın Baki Güzey ar
kadaşımızın dediği gibi, TTükümet bir t ü r lü id
dia. eder, milletvekilleri ve senatör ler başka tür
lü iddia sahibidirler. Bunu nasıl halledeceğiz, 
denebilecek d u r u m d a değildir. Muayyen 'ne t ice 
lere birinci sene sonunda vâsıl olabildik. Mem
leket ekonomisi hareke t kazanmışt ı r . Bunun çe
şitli tezahürler ini , İçendi Bakanl ığ ımla ilgili 
olarak, arz etmeye çalıştım. Temennim odur ki, 
bir ha reke t umumi siyasi ve ekonomik gidişi
mize muvazi olarak hele bu gidişin, çok hassas 
olan, ekonomi ve maliye1 sektöründe, vatandaş
la IM te reddüde sevk edecek bir is t ikamete ken
disini kap t ı rmadan , vatandaşa, emniyet, ve ümit 
verici bir is t ikamette gelişmesi ve bu gelişme
nin semeresini milletçe hepimizin idrak etme
miz temennimiz olacaktır . 

Tek ra r Muhterem Heyete teşekkür ler imi 
sunmak isterim. (Alkışlar) 

B A Ş K A N — Sayın Oelikbaş, sorular var 
efendini. 

Buyurunuz , Sayın Öztürkcine. 
P U A T ÖZTÜPKOÎNE (İstan'bul) — Bakır

köy bez fahrikasımn !bir milyon .'500 bin lira 
zarar ettiği, on birinci ayın sonundaki rapor
larda mevcut tur . Kısa 'bir zaman içinde 'bu h i r 
milyon oOO 'bin lira zararı kana t ıyor ve hemen 
iki milyon lira. kâ ra •geçmiştir, nasıl oluyor? 

P>AŞKAX — Suallerin ve cevapların kısa ol
masını rica edeceğim. 

SANAYİ BAKANI' FUTHİ ( d M d K B A Ş (De
vamla) —- B a k ı r k ö y bez l'nhı'ikası !!)(>2 prog
ramı trevi o la rak bir milyon 21S 'bin l iradır , 
1962 fiili neticeleri iki milyon 250 'bin küsur 
liradır. Müessesenin kâr ve zarar 'blâtvço'su (ak
t ık tan sonra, aylık vaziyetlerine U;ÖVQ, bir tah
mindir . 

B İ F A T ÖZTÜBKOİNH (Devamla) — Bu 
müesseselerin hasında ihtisas erbain olduğu gi
bi, mütehassıs olmıyan şahıslar da vardır . Bun
ların ranta1!)! çalışması h uslusunda hangi nıü-
esse-seler zararl ı , hang i müesseseler k â r d a d ı r ? 

SANAYİ B A K A M hd^THÎ CKDİKlBAŞ (De
vamla) — Ba.kanlık teşekküllerle ilgilidir. Te

şekküller müesseselerle ilgilidir. Bugünkü va
ziyet ibudur. (Jok kere Bakanlıkları müessesele
rin işlerine müdahale ile tenkid ederiz. Bu iti
barla arkadaşımızın suali, konsolide blânçolar 
üzerinde cevap vermekle» mükellef vekile soru
lacak bir sual değildir. Müesseselerin kâr lar ı , 
teşekküllerin. 'blânçosu üzerinde yer ahi'. Bakan
lık. ise 'bunu taki'bcder. 

R İ F A T ÖZTÜK(JÎXH (İs tanbul) - - İkinci 
sualim. Bakan olduğunuzdan şu ana kadar ne 
gibi işler yaptınız5 ' ((Kilüşmeler') 

'BAŞKAN — Sayın Akyürek . 

ŞKYKKT AK YÜRÜK (İs tanbul) - Somla
rımı maddeler halinde arz ediyorum : 

1. İşletmecilerin sergileri gezmesini lüzum
lu gördükler ine güre, niçin ayağımıza kada r 
gelen .Japon sergi gemisini görmeye işletmeci
leri izam etmemişt i r? .Martın ilk haftasında 
IFanover de açılacak serginin çok yenil ikler ge
tireceği söylenmektedir . Bu sergiyi1 gezmeye 
kac teknik personel gönderilmesi düşünül m (iç
tedi r? 

2. Plânlama Teşkilâtı Kral't Kâğıdı Fabri
kasını H)f>:> bütçesine a lmamakta İsrar etmiş 
'buna. mukabil SBKA Umum Müdür lüğü de bu 
fabrikanın mut lak lüzumuna işaret ederek 19(iî 
bütçesine alınmasını İsrar (dükleri halde, ni
çin plânlamanın görüşü nazara alınıyor da esas 
ihtisas şekli Umum Müdür lüğün teklifi nazara 
al ınmamıştır . 

-i. 1003 sayılı Kanun ve K - 1104 kara rna
meye istinaden çimento fiyatları 140 liradan 
sat ı lmak ve h e r fahr ikadan ton başına S lira. 
pr im .almak suret iyle zarar edenlere zarar lar ı 
bu 'primden ödenecektir , diye 22 Şubat 1902 de 
Vekâletin tamimine ve uzun vadeli sat ışlar do-
layısiyle müstahsil ile müstehlik arasına giren 
unsuıia.rın spekülatif 'hareketlere vsebe'bolma-
larma ne buyuru lmak tad ı r ? 

4. 22 Ağustos 19(52 tar ihl i ka ra rname ile 
kömürlerde normal ru tubet % '5 ilçen bu mik
t a r c/( 12 ye çıkarılmış buna muka'bil % 9 
fark f iyat lardan tenzil edilmiyerek bir hamle
de kömür işletmeleri 1902 sonuna ka,dar su sa
tışından 20 milyon lira fuzulen tahsil etmiş
tir. 

İ s tanbul ve Anka ra ' da kömür tevzi müesse
seleri ise vatandaşa satt ığı % lY-l rutubetl i kö-
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mürdeıı hiç su farkı düşmeden satmakta ve bu 
kömürden. rutubet dolayısiyle 82 lira alması 
icabederken ].17 lira. almakla, .1 ton kömürde 
330 Kg. da suyu kömür olarak satmakla va
tandaş istismar edilmektedir. 

Vekil Be,y bu hususda ne buyurmaktadır
lar. 

5. Fransa'da {/t !)8 lik kükürtün tonu 8 
dolar olduğu halde, bizim % 45 - 48 kükürtlü 
pizritiki sülfat asidi mubayaa edilmektedir. 

10 dolara kadar satabilmenin sebebi analize 
edilmiştir. 

SANAYİ BARANI FETHİ OKLİKBAŞ 
(Burdur) — Efendim, evvelâ, J nci soru; arka
daşlar, sergiler, çeşitlidir. 13ir, ihtisas sergile
ri vardır, bir de igenel sergiler vardır. İşletme
ciler, kendi ihtisasları ile ilgili sergileri takibe-
derler, sanayi erbabı, kendi ihtisası ile ilgili 
sergileri taklbederler. 

Meselâ, sanayi sergisi ise ve Bern'de kuru-
luyorsa, ilgililer- oraya gider, meselâ, mensu
cat sergisi ise, Lyon'da kuru İliyorsa, ilgililer 
oraya giderler. 

'(Seçen sene, Hauovver Sergisi hususunda, bu 
sergiye bizim katılmamız lüzumlu mu diye bir 
şey yapmadım. Bunu Bakanlık tetkik eder, 
böyle bir istek daha cok işletmelerden gelir. 

(Ira it kâğıdı mevzuunda; mesul Bakan 
olarak nihayet maliyet hesaplarına ehemmi-
miyet veririm, Türkiye'de % 40 ı yüksek mali
yet İle kurulmasına ben razı olmam. Bu iti
barla iktisadi teşekküller; kendi mevzularında 
projelerini yaparlar, Türkiye'nin ekonomik 
durumuna göre Plânlama Teşkilâtında, Yüksek 
Plânlama Kurulunda ve Hükümette görüşülür, 
c/c 20 pahalı sanayi mi yoksa, daha az, farklı mali
yetle çalışacak bir sanayi mi, kurulmalıdır. 
Karar verelim. 

Bu itibarla, ilgili teşekküllerden plânlamaya 
gelen projeler yekdiğerleri arasında nihai ma
liyetlere göre değerlendirilir. Ekonomik tah
liller bunu icabettirir, böyle bir gerekçe ile 
daha evvel tetkikat yapılması maksadı ile, da
ha fazla tetkikat yapılması maksadiyledir. 
Proje tamamen reddedilmiş değildir. Tetkik
ler ileri götürülmektedir. Bakalım ma
liyetler nereye gidecektir diye talik edilmiş
tir. 

(Jimcııtocular ister ki,-fiyatlar serbest bı
rakılsın. Fakat, eski tarihlerden beri bâzı çi

mento fabrikalarının mahsulâtı son derece 
yüksektir. Bilhassa özel sektör çimento sa
nayiinin rantablite hesapları dikkate alın
maktadır. Çünkü işletme rantablitesi millî 
ekonominin icaplarıdır, , mahsûlün nakliyesi 
için yapılacak masrafları çimento fabrikaları 
düşünmektedir. Resmî sektördeki fabrikalar
ca hu hesap yapıldığı için bunlar nisbeten yük
sek maliyetle çalışmaktadırlar. Bunu serbest 
bıraktığımız takdirde müstehlikler bundan 
faydalanınlyacak. O ayrı. Ama resmî sektöre 
göre bunu yürütmek zorunda olduğumuzu ka
bul durumuna gideceğiz. 

I9(İ2 ye kadar fevkalâde kötü bir usûl 
var idi; âdeta, masraflı çalışanları teşvik eder 
şekilde bir prim. usulü var idi. Biz bunu terk 
ettik. Sıyyanen, herkes için 8 lira. Ve mas
raflı çalışanlar masraflarını azaltsın dedik. 
Plânlamanın ekonomik olarak tavsiye ettiği 
budur. Tetkik edeceğiz, önümüzdeki çalış
maların ne olacağı meydana çıkacaktır. 

Arkadaşlar, çimento fiyatları, yılın 12 ayın
da Batı memleketlerinde, her ay aynı fiyat
tan satılmaz. Para bağlamaz, faizden mahrum 
kalınmaz, âzami, derecede fiyat yükselnıez. 
Eylül ayında, Şubat ayında kullanılmaz, çi
mento almak istiyeulere ucuz tarife tatbik 
edilir, para bağlanır, bu para faizden mah
rum kalır. Çimentoda bu böyledir, demirde 
de 1.m İlciyledir. Yılın on iki ayında aynı fi
yatla satılsın isteriz, halbuki paranın bu faizi; 
masraftır, ondan mahrum kalır. Kışın bağ
ladığı paraların yaz aylarında faizlerini çı
kartmak için yüksek fiyatla satmayı düşüne
cektir. 

Bu mevzularda, ekonomik bir görüş piyasaya 
girmediği için, bu yıl bunun üzeninde çalışıp ala
cağımız neticeye göre vaziyet belli olacaktır. 

A.rx'1, Sanayiinin, durumunu etüt ettireceğim. 
Yılın 12 ayındaki maliyetlerde % 18 e kadar fark 
vardır. Bu farkın izalesi için maliyet hesapları
nın yanılması zamanı gelmiştir. Paranın «la fiya
tı vardır. Artık bunu da hesaplamak zamanı gel
miştir. Elimizde bir başka mevzuat yoktur, el ko
yup sattırmak tanzim satışı v.s. bakımından. Eko
nomik tedbirlerle bu meseleleri halletmek zorıııı-
dayr.-:. 

Kömür konuyu uda arkadaşımız yanılıyorlar, 
yanlıştır. Batı memleketlerinde kömür satışında
ki usul su : Muaeven nisbette rutubet, mııavycn 
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nisbette kül; yükselir, rutubet yükselir, fiyat in
mesi Türkiye'de işlemez. Türkiye Kömürleri İşlet
mesini devlet takibetmemiş, sahibi yoktur. Aksi
ne, penalite diye cezai bir faktörle kül azalır, ru
tubet azalır, Avrupa'da fiyat yükselir, Türkiye'
de yüksclmez. 

Arkadaşlar, ben muhterem Senato üyelerini 
bu milletin eserlerinin takipçisi, bekçisi olarak 
gördüğüm için, bildiğim için, Avrupa'da tatbik 
edilen satış usulünü, yetkili Bakanlık addettiğim 
için derhal memlekette tatbik ettim, elbette kö
müre müşteri olan teşkilât bundan şikâyet eder, 
özel sektör başta. 

Bu itibarla Garp memleketlerinin usulü ne 
ise o usulü tatbik ettik. Doğru olan bu idi ve bu 
yüzden 10 küsur milyon lira kazandık. Eğer bu
güne kadar bu tatbik edilmiş olsaydı, Türkiye Kö
mür işletmelerinin başında olan idareciler elbet
te daha fazla dikkat gösterirlerdi. Arkadaşlar biz 
milletin malî durumu üzerinde tek*yyüt gösterir
sek garpda buna göre tedbir alır. Türkiye'deki te
şekküllere yeter alâka bidayette teessüs etse dalıi 
zamanla gevşemeye başlar. Tatbik edilen ilmîdir, 
rasyoneldir, Avrupai usuldür. 

Pirit mevzuunu bilmiyorum. Tetkik edeceğim. 
Mâruzâtını bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlıı. 
HÜSEYİN KALPAKL1ÖĞLU (Kayseri) — 

Sayın Bakan sabahki konuşmasında 790 milyon 
lira Şeker Şirketinin harice satmış olduğu şeker
lerden zarar ettiğini beyan ettiler. Şekerin biz
deki maliyeti nedir? Yani kaça mal olmuştur? Ve 
bu satılan şeker, yabancı memleketlere kaça satıl
mıştır ve 790 milyon liralık zararın kaç ton şeke
rin maliyetine tekabül ettiğini öğrenmek isterim. 
Çünkü bizim istihsalimiz 400 - 500 bin tona çık
mış ve buna mukabil istihlâkimiz ise 350 - 380 bin 
ton civarındadır. Bu aradaki fark kaç senede ve 
ne kadar tutuyor. Bu, maliyet itibariyle kaç lon 
şekere tekabül etmektedir? 

İkinci : Vekil Bey buyurdular ki, Türkiye'deki 
kömür fiyatları bütün Avrupa memleketlerinden 
daha ucuzdur. Maalesef iştirak edemiyorum. Ge
çen sene Almanya'da kömürü bizzat kendim, ka
yın biraderim için aldım. Türkiye'den daha ucuz
dur. Buna rağmen, mademki Sayın Vekil Türki
ye'de bütün memleketlerden, kömür ucuzdur de
diler. Ucuz olan bu madde niçin dışarıya satıl
maz? Çok büyük bir döviz temini mümkün olan 
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bu işin, dışarıya ihracı gerekir. Sonra Sayın Ve
kil dediler ki, Avrupa şeklinde satışa çıktım, bu 
esası kaimi ettim. Bizim bildiğimize göre yüzde 
3 rutubet taşıyan kömürlere koyulan normal fi
yatlar % 12 ve çıkardığına göre bu rutubetin c/c 
9 a tekabül eden fiyat neden kömürler üzeri
ne konulmamıştır. İstanbul'da kömürdeki rutu
bet % 33 tür. Bunu Vekil Bey daha iyi bilir. 

Sonra 1 ncü bir sual, 1958, 1959, 1960, 1961 ve 
1962 yıllarında Şeker Şirketinin ve fabrikaları
nın pancar müstalışılma olan borçları nedir? Bun
lardan her sene ne kadarı ödenmiş, ne kadarı borç 
olarak kalmıştır? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Bakan. 
SANAYİ BAKANI FETHİ OELİKBAŞ 

(Devamla) — Efendim, bir kere dünya şeker pi
yasasında tesbit edilen fiyat pancar şekeri fiyatı 
değildir. Şeker kamışından yapılan şekerin fiyatı
dır. Kamıştan yapılan şeker pancardan yapılan 
şekere nazaran son derece ucuzdur. Fiyat buna 
göre teessüs eder. Türkiye'de yapılan ihracat do
larla yapıldığı için devalüasyondan evvel, i Ağus
tos 1958 kararlarından evvel 29 kuruşa satılmış
tır. 

Türkiye'de, bu tarihlerdeki maliyeti bilirim, 
12 küsur kuruş idi. Devalüasyondan sonra geçen 
sene 50 küsur dolara Avrupa'ya salınıştık. Gocjeıı 
seneki maliyeti 180 kuruştur. 50 dolardan satıl
mıştır. Bu miktar üzerinden gene büyük zarar
lar meydana gelmektedir. Bunu rakamlarla sayın 
arkadaşlarıma arz edeceğim. 

659 bin 130 ton şeker ihracedilmiş. 1956, 1957, 
1958, 1959, 1960, 1961, (1962 rakamları tahmini) 
dir. Bunun baliği ihracat zararı 790 milyon kü
surdur. 

Kömür mevzuunda arkadaşınım ne ödediğini 
bilmiyorum. 

Eğer dolar olarak veyahut Doyç Mark ola
rak Almanya'daki kömürlerin fiyatının ne ka
dar olduğunu tesbit ederse ben kendisine o za
man tam cevap veririm. Ben kendim tetkik 
ettiğime göre kömür fiyatlarımızın oradan da
ha ucuz olduğunu gördüm: hattâ, bu hususta 
yapılan mukayeseler Türkiyemizin kömür fiyat
larının ucuz olduğunu göstermiştir. Arkadaşım 
bunu söylerse kendisine arz ederim. Kutn.bet 
mevzuuna gelince bunun sebebi şudur: Bu çe
şit metanı bir satış tarzı vardır. Türkiye yeni 
bir tarz ihdas edecek değil. Nihayet rutubet 
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ve kül derecesine göre standart bir fiyat tesbit 
edilir; bunun üzerine çıkıldığı takdirde, az 
kül ve rutubet, olduğu zaman sadece müessesele
rin lehine kâr tahassui etmektedir. Türkiye'de 
bunu hatalı yapmışız. Fransa'da bir zatla ko
nuştum. O, bunların böyle olduğunu İtana söy
lemişti. 

Şimdi ihraç edilebilecek kömür, fiyat mese
lesinden sarfı nazar, her kömür değildir. Kömü
rün çeşitli vasıfları vardır. Aradıkları ve iste
dikleri kömürü verirseniz... Ama Türkiye, ken
di ihtiyacı dışında, zerodiz tâbir edilen kalitede
ki kömürü ihraç edecek durumda değildir. Bu
nun üzerinde daha. iyi kalite kömürler mevcut
tur ve bu sebepten dışarıda pazar bulamaz, fi
yatları diğerlerine nazaran düşük olsa dahi. 

Bilmiyorum arkadaşımın sorularına cevap 
verebildim mi? 

BAŞKAN — Efendim şeker borçlan hakkın
da da bir sorulan vardı. 

SANAYİ BAKANI FUTHİ OEBİKBAŞ (De
vamla) — Bu sene bütün borçlarımızı Ocak oj 
de ödemek için ağır tedbirler alacağız. Ağus
tosa kadar 180 küsur milyon lira her ay öde
necek miktarı ödedikten sonra, 19G2 Ağustosu
na kadar devam edecek ve Ağustos başında bir 
40 - 50 milyonluk borç. bakiyesi ilâve ediyordu. 
Evvelki yerlerde Ağustosa kadar yüz milyon li
rası bilhassa 1958, 195!) a. kadar devam etmiş
tir. Biz nerden bulduk bu imkânı: 4 Ağustos 
1958 kararları alındığı zaman o tarihte para fo
nunu İktisadi İş Birliği Paris Genel Sekreterle
ri ile Türkiye Cumhuriyetine verdi. Revizyon
ları Türkiye'den istenmektedir. Türki.ye'den şe
ker ihraeedersctıiz bu parayı cebinize koyacak
sınız. Taahhüt etmişiz koyacağız diye, fakat 
konulmamıştır. Biz geçen sene şeker sanayiini 
revizyone ederken bu mevzu üzerinde hassasi
yetle durduk. 4 Ağustos 1958 kararlarında Top
rak Mahsulleri Ofisini mevsim kredisi olarak 
250 bin lira düşünülmüş, tek alıcısı olan pan
car için düşünülmemiştir. Bu akıl alacak bir 
şey değildir. Toprak .Mahsullerine o tarihte 
250 milyon lira Merkez Bankasından avans dü
şünülmüştür. Şeker fabrikalarına bir milyon 
dahi yoktur. Neden? Belli oldu.. Taahhüdü
müzü ihracat yaparken siibvansiyoııe edeceğiz, 
bütçeye koyacağız. 'Bütçeye koymamışız. Bu 
kredileri kullanmamışı/.. Ağustoslara kadar sü
rü]) yitmiştir. Programlarının revizyonesi ile 

mevsim kredisi alarak şeker sanayii tamamen 
borçlarını ödemiştir. Geçen sene aldığı 150 mil
yon liralık borçlarını Merkez Bankasına öde
miştir. Bu itibarla, önümüzdeki yıllarda Türki
ye Cumhuriyeti Hükümetleri, samimî olarak is
tikrar içinde kalkınma programını tatbike ko
yuldukları müddetçe mevsim kredileriyle Mer
kez Bankasının bu işleri yürütmesi mümkün 
olacaktır. Ama bu işlerden sarfınazar etmek 
suretiyle dış yardımlar azalacaktır. Buna göre 
umumi tutum itimat telkin ettiği içindir ki, 
teker teker Türkiye1 siyaset adamlarının her ko
nudaki siyasi kanaat ve davranışlarının nasıl ol
duğunu takibettiği içindir ki, samimiyeti gör
dükçe bu krediyi bulma imkânları da hâsıl ol
muştur. Bunu iftihar vesilesi olsun diye değil, 
beynelmilel memleketlerin bizimle nasıl alâka
dar olduğunu belirtmek için söylüyorum. Ben 
para fonunun mütehassısından dinledim. Türki
ye'de bu çeşit münakaşalar mı yapıyoruz kimin 
istikrar, kimin vasıtalı, vasıtasız vergilere ta
raftar olduğu belli değil, geçen sene Keban Ba
rajı projesine ait 4 milyon liralık Keban Barajı
na ait tahsisatı .'il kişilik Bütçe Komisyonunun 
29 âzası imzalamış olmasına rağmen reddedilir
ken bütçenin muvazenesi bakımından, Maliye 
Bakanının da ifade ettiği veçhile, bütçeyi zorlı-
yaeak bir davranışa sahi]) değildir. Bu bakım
dan muayyen görüşleri benimsediğimiz müd
detçe memleketimize dost ve müttefik devletle
rin kalkınmamıza yardım edecek finansmanı 
bulacakları kanaatindeyim. Bu görüşler benim-
seumediği takdirde menfi tesir icra edebileceği 
kanaatini benimsemiş bulunmaktayım. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Orhon. 
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Efen

dim, Sayın Bakan izahatları sırasında. İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin reorganizasyomı 
hakkındaki Kanunun konıisyonl'a.rda olduğu
nu söylediler. 

Burada, Umumi Murakabe Heyetinin de gö
rüşleri, bu tamunda, nazarı itibara alınmış 
fakat Umumi Murakabe Heyetinin teşebbü
süyle çıkan kanun 8460 sayılı Kanundur. 3460 
sayılı Kanunun raporunda da, derpiş edilmiş 
bulunmaktadır. Kendilerinin de bildikleri gibi 
Umumi Murake'be Heyetinin ayrı bir reorga-
nizasyon kanunu gelecektir. Bu iki kanun ara
sında geçen müzakereler zaviyesinden Yük-
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sek Murakabe Heyetinin durumu ne ola
caktır. Bu takdirde (bu müessese nasıl hayati
yetini devam ettirecektir'? 

SANAYİ BAKANI FETHİ OELIKBAŞ 
(Devamla) — Madde sarihtir, müsaadenizle bu 
maddeyi okuyayım. (3460 sayılı Kanunun 35 
nci maddesini okudu.) 

Yani 3460 sayılı Kanunda, sevk ettiğimiz 
tasarıya aykırı hükümler varsa bunlar kal
dırılıyor, aykırı olnııyanlar kemafissafoık de
vam ediyor. Aykırı olmıyan nedir? Yüksek 
Murakabe Heyetinin kendisidir. .. Aykırı olan 
nedir? iktisadi Devlet Teşekküllerinin idare 
heyetlerinin kuruluşudur, umumi 'heyetidir... 
Bunlar kalkmıştır. Madde gayet sarihtir. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 

Bakan, memeleketim olan Burdur fabrikasın
dan mülhem olarak, daha Kurucu Mecliste 
iken Şahap Kocatopçu ve İhsan Şoyak za
manında oraya mukaveleli olarak gönderilen 
müdür zararlı giden müessese durumunu or
taya yıkardı. Bu misali vermek suretiyle, 
mukaveleli istihdam usulünün tatbikini iste
mekteyim. Zatıâlinize de arz etmiştim. Siz de 
aynı noktai nazar da olduğunuzu-ifade etmiş
tiniz. Acaba bu mevzuun bugüne kadar açık-
lanmamasınııı sdbebi nedir? Bir gayret içinde 
misiniz? Değilse, bu müesseselerin yaşıyabile-
ceğine samimiyetle inanıyor musunuz? 

SANAYİ BAKANI FETHÎ GELİKBAŞ 
(Devamla) — Sevk edilmiş olan bir tasarıda 
bu hususlar da dikkate alınmış ve bunun hak
kında hüküm konulmuştur. Teşekküllerin baş
larına getirileceklerin •mukavele ile istihda
mına cevaz verecek madde de vardır. Baremle 
v. s. ile alâkası olmıyacaktır. 

Bu mevzuda 7224 sayılı Kanun vardır. Ta
limatname de vardır. Teşekküldeki arkadaş
larıma ibazan söylerim, mevzuat Hükümet ta
sarrufu ile de olsa eğer kanuni imkânımız 
olursa kullanınız demişimdir. Hangi daire bu 
şekilde bir teklif getirmişse % 75 - 80 isabet 
etmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Giray. 
RASÎM GİRAY (Elâzığ) — Karabük de

mir cürufu, Bartın'a gidecek, Bartın'da yapıla
cak eüruflu çimento Türkiye'nin her tarafın
da bil'hassa su altındaki inşaatta kullanılmak 
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üzere 800 000 tona ihtiyacı olan Keban Ba
rajına sevk edilecektir. Bu yol iktisadi 
midir? Aksi takdirde Karabük'te bir çimento 
fabrikası kurmak suretiyle eüruflu çimento
nun maliyetinin düşürülmesi mümkün görül
memekte midir? 

SANAYİ BAKANI l^ETHt GELİKBAŞ 
(Devamla) — Mulhterem arkadaşlar; plân ge
reğince İktisadi Devlet Teşekkülleri kendi ya
pacakları yatırımlara ait projeleri ve bunun 
için de tatbik edecekleri şeyleri tamamen eko
nomik mülâhazalarla kendileri seçerler; ka
rarımız budur, siyasi mülâhazalar dışında.. 
Bu itibarla arkadaşımızın suali, teşekkülün Ka
rabük'te bir fabrika kurarak imalâta geçmek 
suretiyle alâkalı mukayeseli maliyet hesabı
na göre neticeleneceği hususunu burada ce
vaplandırmaya imkân yoktur. Burada kulla
nılacak madde,yi esasa alma hususu, dikkate 
alınmıştır. Keban'da inşaata geçinceye ka
dar nakliyat hesaiba katılarak ne kadar mas
rafın yapılmış olduğu Çimento Sanayii Umum 
Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmaları tla 
mevcuttur. Bunlar, bütün veriler* elde edil
dikten sonra, mukayeseli maliyetlere göre ya
pı 1 acak, hazı rlanacak hususlardır. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ! (Yozgfct) — Efen

dim, Hirfanlı Barajı elektirik enerji sant
rallerinin ihalesi yapılmış mıdır? Yapılmamışsa 
ne zaman yapılacaktır? 

SANAYİ BAKANI FETHİ GELİKBAŞ (De
vamla) — Hirfanlı Barajı Devlet Su İşleri ile 
alâkalıdır. İşletmesi de Devlet Su İşleri tara
fından görüldüğü gibi, inşaatına da DSİ baş
latmıştır. Bu itibarla suallerinin cevabını vere-
miyeeeğiz. Hirfanlı'daki Elektrik İşleri İşlet
mesi DSİ tarafından yapılır. 

BAŞKAN — Sayın Batur. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — İki sualim var; 
Resmî sektörün tesisinde bütçelerine konan 

tahsisata mukabil Devlet Malzeme Ofisine döviz 
belgesi temin ederek verilecek mi? Yoksa, husu
si sektörde, başka bir ayırma olacak mı? 

Diğeri, memleketimiz, gübreye bu kadar 
muhtaç iken Kütahva'daki Azot Fabrikasının 
zarar etmesinin sebepleri nelerdir? Zararın se
nelik miktarı nedir? Bu fabrikalar, yetti kurul
muş olmalarına rağmen, maliyet fiyatı neden 
mahrecine nazaran bu kadar yüksektir? 



C. Senatosu B : 41 
SANAYİ BAKANI FETHİ Ç E L I K B A Ş (De

vanda) — Bu otomobil ithalâtı işi veya motorlu 
nakil vasıtaları ithalâtı, dış ticaretle ilgilidir, 
Ticaret Bakanlığını ilgilendirmektedir. D.M.O. 
Maliyeye, ithalât işi Ticaret Bakanlığına aittir. 
Böyle bir şey olduğu zaman, D.M.O. mubayaada 
bulunacağı zaman, Sanayi Bakanlığına sorulur: 
Bunlar memlekette var mı? Yoksa ben döviz 
alayım mı? derler... Bunun dışında bir vazifemiz 
yoktur. 

Azot Sanayiine gelince : Sabahleyin biraz te
mas etmiştim. Projeleri 220 milyon liraya mal 
olacak şekilde lıcsabedilmiş, inşaatı uzun sürmüş
tür. Bu arada devalüasyon olmuştur. Bu beş yüz 
küsur milyon liraya baliğ olmuştur. Oübrenin ma
liyeti, 95 - 96 kuruştur. Yıllık zararını arz ede
yim : Bu 74 milyon lira civarındadır. 

SOLDAN BİR ÜYE — Tam 74 milyon lira 
1111? 

SANAYİ BAKANI FETHİ OULİKBAŞ 
(Devamla) — Bir dakika efendim, bu zarar 70 
küsur milyon liradır. Bu takdirde Devlet bütçe
sine 1961 yılında konan 125 milyon lira sübvansi
yondan yardım görmüştür. Bu sene Devlet bütçe
sinin Maliye Bakanlığının özel faslında bunun 
•cin iki yüz milyon lira konmuştur. İktisadi Dev
let Teşekküllerinin Hükümet politikası icabı veyt: 
kuruluşlarından doğan sebeplerle zararlarını süb-
vansiyonıe etmek Hükümetin politika anlayışın
dan yürümüş ve bugünkü anlayışımızla zerrece 
alâkası yoktur. Kuruluşunda ve istihale geçiş 
anında 70 küsur milyon lira zararı olmuştur. Fa
kat bunu mesuliyetini ben taşıyamam. Benim va
zifem, memleketin bu tip müesseselerini çalıştıra
rak faaliyet haline getirmek için tedbirleri üze
rinde çalışmaktır. 

BAŞKAN — Sayın Ersü. 
VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Bir yabancı 

Devletle müesseselerinizden birisi arasında cep
hane siparişi mevzuu diye bir mesele varittir: 
Bunu Sayın Bakan ve senatörlerden duymakta 
fayda vardır. Bn mesele neden kronik bir uzat
maya tâbi tutuldu? Son safahatı nedir? İtibarı
mızla alâkası var mıdır? 

SANAYİ BAKANİ FETHİ (JELİKBAŞ 
(Devamla) — Eskiden, 1956 - 1957 de T. C. Hü
kümetiyle Federal Almanya Cumhuriyeti arasın
da 740 D. M. bir mühimmat siparişi an
laşması imza edilmiş.. Şunu huzurunuzda mem
nuniyetle ve bilhassa orada vazife gören arkadaş-
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kırımdan duyduğum bahtiyarlığı da ilâve ederek 
arz edeyim, ilk defa bu sene taahhüdettiğiıuiz ay
da 10 milyon D. M. teslimatı beş ay müd
detle yapabilmişizdir. Bir heyet tekrar hareket 
etmektedir. Bu arada muallâkta kalan meseleleri 
neticelendirmek için çalışılmaktadır. Bunun uza
masının sebebi, devamlı olarak Alman Hüküme
tinin model değiştirmesidir. Mütemadiyen, şart
name ve resim değiştirilmektedir. Bu değişiklik
ler 300 küsura baliğ olmuştur. Bunu kendileri de 
kabul ediyorlar. Bu itibarla 1962 yılında müna
sebetler iyi bir mecraya sokulmuştur. 5 ayda, 50 
küsur milyon D. M. sarfiyat yapılmıştır. 
Ayda 10 milyon D. M. sarf edilmiştir. Fakat yine 
buradaki memurları tasvibettikleri halde, oradaki 
memurları kabul etmemişlerdi. Bu ihtilâf ortaya 
çıkmıştır. Fakat her ikisinin de tasvibedeceğini 
ümidediyoruz, aradaki ihtilâf halledilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu. 
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Fuar

lar ve büyük sirklerin açıldıkları ve kurulduk
ları bölgelerin ekonomik kalkınmalarına bü
yük bir hizmet gördüğü tabiîdir. Japonya, Bel
çika ve diğer birçok memleketler ki, bunlar 
sergi ve fuara ehemmiyet veren memleketler
dir. Bu memleketlerin bu ihtiyaçla bu büyük 
fuar ve sergilerini daima aynı bir şehirde de
ğil, bölgelerde yapmak suretiyle, bölgelerin 
ekonomik kalkınmalarına ve gelişmelerine im
kân sağlamaktadır. Bizim büyük fuarımız da 

'Eğede kurulmakta ve yapılmaktadır. Acaba 
diğer bölgelere, bu meyanda da Karadeniz ve 
meselâ hakikaten tarihi mazhariyetleri dola
yı siyi e Samsun Limanının ve hinterlant]nm tü
tün v.s. İhracatının da dikkate alınarak, Samsun 
ve keza Adana bölgelerinde bu şekilde birer sene 
münavebe ile dolaşmak suretiyle sergi ve fua
rımızı açmak, kurmak, tasavvur ediliyor mu? 

SANAYİ BAKANI FUTHİ OELİKBAŞ 
(Devamla) — Mulıterem arkadaşlar; bu konu 

Ticaret Bakanlığının konusudur, Sanayi Ba
kanlığının değil... Sergi ve fuarlar Türkiye'de 
Ticaret Bakanlığının iştigal konuları içine gi
rer. Sanayi Bakanlığı, özel sektörün yatırım 
alâkasını davet eder, muvaffak olacağına 
kaani olursa bunların iştirakiyle Türkiye'de 
sergi açılması için bir teşebbüs yapmaktadır. 
Ama alelûmıım Türkiye'de .sergi ve fuarlar, 
teşebbüs mevzuuna, girmektedir. 
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BAŞKAN — Sayın Birad. 
İZZBT BİRANI) (İzmir) — Yakılacak Bü

tan gazı ve melasın ihraç edildiği ve kısmen 
israf edildiği ifade- edildi. Yakacak meselesi 
l)iı memlekette hayatidir. Yakacak, ağaç, güb
re ve kömür demektir. 

Melasa gelince; hayvan besisi olarak kıy
meti aşikârdır. Zirai istihsal hayvan ürünleri 
bu şekilde telâfisine imkân olmıyan en kıy
metli mahsullerdir. Bu itibarla yakacak gazla
rın, Devlet eliyle yaygın bir şekilde ve çok 
ucuz kullanılmasında büyük faydalar vardır. 
Melasın aynı şekilde hayvan besisi olarak tat
bikinin, kullanılmasının üretilmesinde büyük 
faydalar vardır ve fevkalâde mühimdir. Aca
ba, vekâlet devlet müdahalesini mevzu yapa
rak bu konuların değerlendirilmesini düşünü
yor mu? Yoksa kendi kaderlerine mi bırakıla
cak? 

SANAYİ BAKANI FETHİ OELıİKBAŞ 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarını; Türki
ye'nin bendenizin bugüne kadar tecrübesine 
çalıştığım en mühim şeylerden birisi de bu 
yakıt mevzuudur. Yakıt mevzuu hakikaten Tür
kiye'de halledilmeden fevkalade uzaktır. Bü
yük şehirlerde iyi kötü yakıt maddesi elde 
edilebilmekte ama, bunun dışında yoktur. 
»Simdi bu Kİ. M. (1. gazının yakıt maddesi ola
rak yayımı hususunda bu sene özel firmalar 
propaganda yapmışlardır, Fuel oilün üzerin
de de durmıışuzdur. Bu gazların evlerde kul
lanılması için daha fazla çalışılmaktadır. Sa
nayi Bakanlığı bu sene köylerde yakıt mese
lesi mevzuunda devamlı çalışmalar yapıyor. 
Basit bir konu, Tarım Bakanlığındaki mütehas
sıslarda yaptığımız çalışmalar sonucu şu neti
ceye ulaştırmıştır. Türkiye'de ocaklar kapa
lı değil, acıktır. Onun için odun yanar, tezek 
yanar ve ısı uçar gider... Bu şekilde yakılan 
yakıtın yüzde 8 kalorisinden istifade ederiz. 
Iıs'inmada, yüzde sekiz, âzami yüzde 12 fayda
lanma imkânı vardır. Halbuki etrafını kapatır
sak yüzde 80 ne çıkar. Şimdi Tarım Bakanlığı 
Orman Umum Müdürlüğü köylerde, büyük şe
hirlerde şömine dediğimiz şekilde, açık ocak
ları kapatmak suretiyle bu yakma işi vatan
daşlara öğretilirse yüzde 12 nisbetinde fayda
landığımız yakıt kalorisinin yüzde 80 inden 
faydalanma imkânına varılmış olur. Bu çalış-
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malara başlamışızdır. Ve köylerde, köye hiz
met götüren bütün dairelerle müştereken ça
lışma yaparak öğretmenlerden, din adamların
dan da istifade etmek suretiyle köylüye açık
ta yaktığı tezeğin veya odunun mümkün oldu
ğu kadar kapalı yerde yakmasını temin için 
el birliği yapılmıştır. Linyit kömürü ihtiyacı 
olan yerlere bol miktarda verilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Pasinli. 
NİHAT PASİNLİ (Erzurum) — Oübreyi 

tarlaya sevk edeceğimize göre tezeğin yerine; kaim 
olmak üzere linyit kömürünün maliyetini tezeğin 
maliyetine yakın bir fiyatla köylüye vermeyi dü
şünüyor musunuz? Bunun için bir etüt yapılmış 
mıdır? Bunu rica ediyorum. 

SANAYİ BAKANI FETHİ CELİ KB AŞ 
(Devamla) — Şimdi tezek bedavadır, ötekine pa
ra verecektir. Ne miktarda bir tenzilât yapmalı
dır ki, linyiti alsın ve ötekini de gübre olarak 
tarlaya atsın. Şimdiye kadar böyle etüde rast
lamadık. Mamafih arkadaşlarım ve ben sualinizi 
dinledik buna göre bir etüt yaptırayım. Tezeğin 
serbest piyasadaki fiyatı malûmdur, kömürün 
şarkta tonu, linyit kömürünün tonu 2 yüz liradır. 
Tezeğin tonu, 30 - 40 lira olduğuna göre buna bir 
ayarlama yapmak mümkün müdür? 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Burdur Miletvekili) — Tetkik ettireyim. Ama 
muradınız her halde, tezeği, köylü gübre olarak 
kullansın. O da bir problemdir. Demonstrasyon 
yapıp, faydayı iyice anlatmadan, otomatik olarak 
meseleye halledilmiş olarak bakmak doğru değil
dir. Üzerinde dururuz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Koksal. 
OSMAN KOKSAL (Tabiî Üye) — Muhte

rem Başkan, aziz arkadaşlarım; konuşmamın 
mevzuunu plânın hazırlanış şekli teşkil edecektir. 
Maksadı, kalkınma plânının çatısını teşkil eden 
unsurların zedelenmemesini sağlamaktır. İlham 
aldığım kaynak, sabahki konuşmalardır. Bu mev
zua Sayın Vekil de bir nebze temas ettiler. 

Muhterem arkadaşlar, biliyorsunuz, bir Plân
lama Dairemiz vardır. Bu Plânlama Dairesinin 
genel olarak vazifesi kalkınma plânlarını hazırla
maktır. Bir plân, hazırlanmadan evvel ana di
rektiflere, ana fikirlere ihtiyacı vardır. Bu ana 
fikirler ve direktifler bir plânın çatısını teşkil 
eder, aynen bir binanın çatısı gibi, bunlar esas
lı unsurlardır. Bizim Plânlama Dairemiz kalkm-

— 529 — 



C. Senatosu B : 41 
ina plânım* hazırladığı zaman ana direktiflere ih-
tiynpı oldu. Bizde bu ana direktifleri Hükümet 
yani, Bakanlar Kurulu verir. İlk aua direktifi 
ihtilâl idaresi Hükümeti, Bakanlar Kurulu ver
miştir. Ve bu direktif dairesinde plân hazırlan
ın mı başlanmıştır. İhtilâl idaresi nihai hedefini 
muvaffakiyetle aşdıktan sonra, yani karma bir 
hükümet teşekkül etmiştir. Bu Hükümet teşek
kül eder etmez bu ana direktiflerin bu Hükümet 
tarafından de benimsenip benimsenmediğini an
lamak için direktifleri Plânlama Dairesi bu Kar
ma Hükümete getirmiştir. 

Hakikatte bu sunulan ana hedefler ihtilâl ida
resinin Bakanlar Kurulu tarafından hazırlandığı 
için belki bâzı şahıs ve partiler tarafından beğenil-
meyebilir ve istismar edilebilir. Yalnız şimdi, kim
ler tarafından benimsenmesi ieabottiğini ve istis
mar mevzuu olmadığını arz edeceğim. 

i>u aua direktif, yani İhtilâl Hükümeti tara
fından hazırlanan ana direktif, yeni Karma Hü-
ıııete gidiyor, virgülü değişmeden aynen kabul 
ediliyor. O halde istismar edemiyecek ve b-e-
ğcnmiyecck olan teşekküller şunlardır. Burada 
benim, hiebir zaman, isimden bahsetmek âdetim 
değildir, partiden bahsetmek âdetim değildir. 'Fa
kat bunda neroi' payı var, onun için müsaade 
ederseniz parti isimlerini zikredeceğim. 

Bunu istismar etmiyecek, 'beğeneee'k olan 
yanlız ve yanlız ilk evvelâ şerefi Halk Partisi 
ve Adalet Partisine aittir. O halde 'bu Partiler 
plânın ana iskeletini vücuda getirmişlerdir ve 
şerefi'bu iki Partiye aittir. İstismar edemiyecek 
olan, Ibu iki partidir. Gelelim muhalefete muha
lefetin tutumu millî menfaat istikametinde gö
rülüyor', yani diğer iki parti Y.T.P ve O.K.M.. 
Partisinin. O zaman nıalûmüâliııiz Millet Partisi 
yoktur. Bunların da çalışmalarını millet menfa
atine görüyor ve onların da bunu benimsedik
lerini duyuyoruz. 

'() halde 'bütün partiler plânın esas unsuru
nu, ana mihverini 'benimsemişlerdir. Şeref payı 
hepsine aittir. Plân 'buna göre hazırlanıyor. Hü
kümet değişiyor, yeni bir karma hükümet geli-
yor.Tekrar plâncılar ana hedefleri getiriyorlar, 
İm karma Hükümet de virgülünü bile değiştir
meden aynen kabul ediyor. Şu halde şeref O.H. 
I\ , V. T. J.\ ve O. K. M. P. de fakat temelde şeref 
ve temelde istismar mevzuu edilmemesi icabe-
den parti, Adalet Parfisi'dir. O, zaten benimse-
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mistir. O 'halde Adalet Partisi ve son Karma Hü
kümeti teşkil eden partiler istismar edemezler, 
beğenmenıezlik edemezler, plânı yapan onlar* 
çatıyı teşkil eden 'onlar. 

Millet Partisi; memlekete fayda./getirecek is
tikamette Igayretleri, o da 'benimsiyor. Şeref yine 
ona ait, Plân, Ibu çalışma ile, 'bu ana (hedefler 
dairesinde Plânlama Dairesinde 'hazırlanıyor. 
Ondan sonra Plânlama Kuruluna.. (Zamanım az 
olduğu için çalbuk (konuşmaya mecburum.) On
dan sorara Plânlama 'Kuruluna geliyor. 

BAŞKAN — Sayın (Hök'sal, müddetiniz dol
muştur efendim. (Oya koy .sesleri) 

OSMAN KOKSAL (Devamla) — Cümlemi 
tamamhyayım. Plân, Plânlama Kurulundan geçi
yor, Meclise geliyor, Meclis "kabul ediyor ve 
Türk Milletinin malı oluyor. 

Bir Hazine Umum 'Müdürünün malı değildir, 
iki tane gencin malı değildir, Türk Milletinin 
malıdır ve kuvvetini, haşmetini, azametini bura
dan almaktadır ve tatbikatta da muvaffak olmak 
için kuvvetini ıburadan alacaktır. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

SANAYİ BAKANİ FETHİ OELİKBAŞ 
(Burdur Milletvekili) •— Müsaade ederseniz bir 
cümle 'okumak istiyorum. 

'BAŞKAN1 — Demin konuştunuz, üstüste ko
nuşma olur. 'Bir sayın üyeye söz verey'im ondan 
sonra. 

SANAYİ BAKANI FETHİ Ç E L İ J K B A Ş (De
vamla) — Bir noktayı tavzi'h edeceğim, çok 
kısa. 

BAŞKAN — Ook kısa «lma'k şartıyle, bu
yurun. 

SANAYİ BAKANI FETHİ OELİKBAŞ 
(Devamla) — Bir 'hususu okumak için huzuru
nuzu işgal ediyorum. Hüküm şudur: «Bunun 
için plân hedefleri ve 'Stratejisinde yeralmış bu
lunan tedbirlerin ciddî bir şekilde tatbika ko
nulmasını Karma Hükümet yurdumuzun geri 
kalmış bölgelerinde yaşıyan vatandaşlara karşı 
önemli bir vazife olarak kabul edecektir.» Bu iti
barla ikinci karma hükümette de !bu husus prog
rama girmiştir, yani Plân Stratejisi ve hedef
leri. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Güzey. 
BAKİ GÜZEY (Buıisa) — Muhterem Reis. 

muhterem Senatörler. Teşriî organla icra organı 
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arasındaki vazife ve mesuliyetlerden söz açarak 

• mevzua gireceğim. Sayın Bakan konuşmaların
da «vatandaş topluğunu alâkadar eden politika
da, direnmemelidir» diye Şevket 'bey arkadaşı
mıza 'bir tarizde bulundu.. Yine Bakanlar Kuru
lunun sevk etmiş olduğu tasarının Millet Mec
lisinde kabul edildikten sonra Senatoda ka
bul edilmemesini veya Anayasaya aykırı bu
lunmasını tayip ettiler. 

Teşriî Organla, icra organının vazifelerinin 
• nelerden ibaret olduğunu muhterem (Hakanın 

bizden 'dafha iyi bilmelerini isterdik. Şimdi, mo
da oldu, 'hangi bakanlık 'üzerinde konuşma aç
sanız, bir sual sorsanız, adeta Teşriî Organa di
rektif, veriliyor. Arkadaşlar 'bu müesseseleri 
bu ışeki'lde çalıştıracak olursak bu Senatonun 
veya Mille't (Meclisinin Heyeti Umumiye'si iti
bariyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin fonk
siyonunun ifa edildiğine kanaatimiz olamaz. 
Bu, bir. 

Sayın Bakana şunu bildireyim ki, konuşur
ken, biz kendimizden hiçbir şey katmadık, 
Bütçe Karma Komisyonunun raporunu ele al
dık ve muhtelif meselelere temas ederek soru
lara geçtik. İktisadi Devlet Teşekküllerinin tat
bik edecekleri plân kendilerine verilmemiştir. 
Bir de plândan bahsediyorlar, dedik. 1963 yılı 
için yapacakları ön projeler maalesef yapılma
mıştır, dedik. SEKA'nm Kâğıt Fabrikası ne 
oldu?, dedik. Muhterem Osman Koksal'm da 
belirttikleri gibi, biz plân mevzuunda Sanayi 
Bakanlığının niçin canlı hareket etmediğini bu
rada belirtmek istiyoruz. Bakan bunlara cevap 
vermiyor, diyor ki, demir tamamen satılmıştır, 
çimento tamamen satılmıştır. Buna sebep de 
mevsken inşaatıdır, işte bu da plândır, diyor. 
Biz bunları sormadık. 1963 yılında kendileri
nin bahsettiği plâna, sadakat istiyoruz. Hükü
met her beyanında memleketi plânla kalkındı
racağım, diyor, refah vâdediyor. Biz de bunu 
istiyoruz. Fakat bunu göremiyoruz. Aksine bir 
perişanlık var, biz mensubu olduğumuz Adalet 
Partisi, iktidara geldiğimizde hakikaten mil
lete mal olan plân, umumi bütçe konuşmasında 
Grupumuz Sözcüsünün de belirttiği gibi, biz 
kendi plânımızı millete vâdettiğimiz gibi tatbik 
edeceğiz. 

Biz, Hükümetten, plâna sadakat göstermesi
ni, bir an evvel kalkınmayı temin etmesini isti-
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yoruz. Hükümet ise, başka yerlerden bahsedi
yor. 

Biz, Hükümete graft kâğıdı fabrikası ni
çin yapılmıyor, diyoruz. Hükümet ise, yarın 
müşterek pazara gireceğiz, maliyet düşecek, bi
naenaleyh, biz yaptırmıyoruz, diyor. 

Beyefendiler, benim anlamadığım şu : İpti
dai madde bu memlekette, iş gücü bu memle
kette ucuz, yeni bir tesis yapacağız, elbetteki 
modern bir tesis, en ucuz şekilde istihsalde bu
lunacak bir tesis olacak, en modern sisteme gö
re bir tesis olacak, fakat biz, 5 yıl sonra katı
lacağımız müşterek pazarı, bahane ederek tet
kik ettiriyoruz. Bu tatbikat safhasında ilerle
me değildir. Bu Sa*nayi Bakanlığının hakikaten 
faal olmadığının bir delilidir. Bakan, biz şunu 
şunu yaptık, şöyle faaliz, diyorlar. Bendeniz 
bilâkis böyle olmadıklarını kendilerinin verdik
leri bu misal ile kendilerine izah etmek istiyo
rum. 

Bakan; edayı mahsusai nâzikâneleri ile bizi 
tatmin etmeye çalıştı, fakat biz tatmin olma
dık, çünkü, asıl mevzulara temas etmediler. Bir 
mevzuda bir insan zayıf olursa, başka yollar
dan; nazarları başka tarafa çekmek ister, ben, 
bakanın, hareketlerini maalesef bu yolda bul
dum. 

Buyurdular ki, ben teşkilâtım ile plânı tat
bik etmeye çalışıyorum, ben teşkilâtımdan mem
nunum, ve saire.. 

Elbette teşkilâtı ile çalışacak, bir Bakanın 
teşkilâtsız çalışmasına imkân yoktur. Ve bunu 
Senatoda, da mevzuubahsetmeye de hiç lüzum 
yok. Sümerbank fabrikalarının makinaları de
ğiştirildiği için zarar etmiştir, buyurdular. Ye
ni m akmaların getirilmesiyle zarar edildiğini 
ilk defa işitiyorum. Alman m akmalar demirba
şa kaydolunur ve amortisman hesabına geçiri
lir. O ayrı bir mevzudur. Bir bilançoda kazanç 
görülmesi yine ayrı bir mevzudur. Ben, bir fab
rika makin a getirdi, diye zarar etmesini anlıya-
ım yorum. 

Binaenaleyh, şunu söyliyebilirim ki, Sayın 
Bakan konuşmasının heyeti umumiyesiyle bizi 
tatmin etmemiştir. Bu memleket için çalışması
nı ve daha büyük enerji göstermesini ve bu 
memleketi kalkındırmak suretiyle milleti refa
ha kavuşturmasını tekrar kendisinden rica ede
rim. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Sanayi Bakanlığı ve Petrol 

Dairesi Başkanlığı 1963 yılı bütçelerinin tümü 
üzerinde görüşmeler bitmiştir. Bölümlere geçil
mesini oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bu arada, 
Sayın Baki Güzeyin bir önergesi ve ekleri mev
cuttur. Sayın Oüzey, bu, bir derkenarla Bakan
lığa iletilecektir. 
B. Lira 

Birinci kısım - Ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

101 ©akan ödeneği 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etaiyeniler... Kalbul edilmiştir. 

inci kısmı - Personel 
giderleri 

T - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 6 701 198 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyeniler... Kalbul edilmiştir. 

202 Ücretler 2 154 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 

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

207 Yabancı dil (bilenlere 3656 sa
yılı Kanaımın 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 1 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul. edilmiştir. 

209 5434 «ayılı Kanunun 14 tıcü 
maddesinin (D) fıkrasının 34, 
38 ve 39 nen maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığı
na yapılacak ödemeler 533 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 4 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
301 Merkez daireleri büro ıgider-

leri 325 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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302 İller ibüro giderleri 185 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiktir. 

303 .Basılı kâğıt ve defterler 80 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

305 [Kira bedeli 775 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmıiştir. 

306 (iiyecekler 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 635 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmıiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
(ödenecek tedavi ıgider ve yol
lukları 40 000 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

309 'Taşıt giderleri 23 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 .Temsil giderleri 7 500 
BAŞKAN — Kabul ederrier... 
Etmiyenler... Kabul edilmıiştir. 

418 'Tahlil lâ'boratııvar giderleri 130 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

41!) 6309 sayılı Maden Kanunu 
gereğince yapılacak bilûmum: 
ilân ve saire giderleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edetüer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

420 Harita ve levazım sat in alma 
giderleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

450 Burs giderleri 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivenler... Kabul #lilmi»tir. 
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Yayın giderleri 60 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Btmiy enler... Kail mi edilmiştir. 
Staj giderleri 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebeti erin 
gerektirdiği giderler 316 000 
BAŞKAN — Kaıbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
Gecen yıl borçları 5 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 
E'ski yıllar borçları 7 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
Türk (Standartları Enstitüsü
ne yardım 40 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
Sanayi Bakanlığı Mensupları 
Mahdut Mesuliyetti istihlâk 
Kooperatifine (Memur ve müs-
talhdemlerin öğle yemeklerine 
yardımda kul 1 anılmak üzere) 57 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I - Onarımlar 

Bina onarımı 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Maden hizmetlerinde kullanı
lan makina, alet ve malzeme
nin onarma giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I I - Transfer edilen 
yatırım fonları 

iktisadi Kamu Teşekküllerine 49 380 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Özel teşebbüsler 5 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. 
B. 
720 

721 

722 

731 

784 
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Sanat modelleri satmalınma-
sı ve dağıtılması 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IV — iştirakler 
Sümerbank Genel Müdürlüğü
ne (Anlaşması gereğince Ereğ
li Demir ve -Çelik Fabrika
ları T.A.Ş. ne iştirak hissesi 
karşılığı) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Demir ve Çelik Fab
rikaları 'Genel Müdürlüğüne 
(Anlaşması gereğince 'Ereğli 
Demir ve Çelik Fabrikaları 
'T.A.Ş. ne iştirak Ihissesi kar
şılığı) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

V - Etüt ve projeler 
Etüt ve proje giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IX - Makina ve teçhizat 
alımları ve esaslı 

onarımları 
Makina ve teejlıizat satmalımı 
ve onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

1 000 000 

58 250 000 

58 260 000 

4 974 000 

404 000 

E. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (i/166) (S. Sayısı : 30) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, Petrol Dairesi Başkan
lığı 1963 yılı bütçesinin maddelerine ıgeçiyoruz. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — Petrol Dairesi Başkanlığı 
1963 ıbütçe yılı ıgiderleri için, bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 1 600 002 lira 
ödenek verilmiştir. 

(1) 30 S. Sayılı 
nundadır. 

basmayanı ' tutanağın so-
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BAŞKAN — (A/ l ) işaretli cetveli okutu-

6.2.1963 B : 2 

yorum. 

B. 

201 

202 

204 

206 

207 

209 

210 

301 

303 

(A/ l ) - CETVEU 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
BAŞKAN — Kabul edeni et-... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzman ve (hizmetliler
le bunlara yardımcı persone
lin ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka (haklar 
4598 »ayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
'gereğince ödenecek para 'mü
kâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5434 sayılı Kanun gereğince 
T. O. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği (6326 sayılı 
Kanunun 18 nci maddesinin 
(a) fıkrası) 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıiyenler... Kabul edilmiştir, 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

948 901 

187 050 

75 000 

11 000 

96 360 

25 200 

69 000 

10 000 

B. 

304 

Q05 

306 

307 

508 

309 

403 

407 

417 

419 

446 

Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ive giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
BAŞKAN -
Etmiyenler.. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanunu

nun 48 nci maddesini ilgi
lendiren giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
6326 ısayılı Kanunun 9, 87 nci 
maddelerini ilgilendiren gi
derler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Malhkeme giderleri ile 6326 
«ayılı Kanunim 21 nci mad
desi gereğince komiserlere ve
rilecek ücret ve giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6085 sayılı Kanunun 56 nci 
maddesi gereğince sigorta fo
nu karşılığı 
BAŞKAN - Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

12 000 

50 000 

5 000 

38 000 

6 000 

9 000 

3 000 

1 138 

2 001 

20 000 

100 
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B. 

447 

451 

452 

501 

502 

505 

653 

7126 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesi gereğince sivil mü
dafaa fonu karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiı*. 

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

4489 numaralı Kanuna göre 
ısta,ı için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
(!ecen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Ktnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Hükme 'bağlı borçlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
Memur ve müstahdemlerin 
öğle yemeklerine (Sanayi Ba
kanlığı Memurları istihlak 
Kooperatifine) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
lOtmirenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

1 600 

.1.7 000 

3 000 

4 000 

1 000 

4 650 

Birinci maddeyi tekrar okutup oylarınıza su
nacağım. 

(Madde - 1 tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Birinci maddeyi (A/1) işa
retli cetveli ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Petrol Dairesi Başkanlığı 
J968 bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir, 
bağlı (IB) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
1 600 002 lira olarak tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 
,B. Lira 

373 620 2 Petrolden Devlet ıha'kkı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

4 Teberrular 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Geçen yıldan devreden nakit 
mevcudu 862 380 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiı-. 

ikinci maddeyi tekrar okutup reylerinize 
arz edeceğini. 

(İkinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — İkinci maddeyi (B) işaretli 
cetveli ile birlikte oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Petrol Dairesi Başkanlığınca 
1963 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı gelirin tarh ve tahsiline 1963 bütçe yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — Üçüncü, maddeyi cetveli ile 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
30. 6. 1963 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadro
lar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

BAŞKAN — Dördüncü maddeyi (D) ve 
(E) işaretli cetvelleriyle birlikte oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — İstimlâk bedeli ile ika edile
cek zararlar karşılığı olarak petrol hakkı sahip
lerinden alınacak mebaliğden idarece irat lîiaydı 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okuyorum. { lAzımgelenler bir taraftan bağlı (B) işaretli 
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cetvele gelir, diğer taraftan (A/ l ) işaretli cet
vel in ilgili tertip!erine Maliye Bakanlığınca öde
nek k a. vd olunur. 

BAŞKAN — 
ediyorum. Kaim 
edilmiştir. 

MADDE 6. 

5 nci maddeyi oylarınıza arz 
edenler... Etmlvenler... Kabul 

t! ecen yıl borçları bölümün
deki (idenek üstüne mkan ve 1962 yılı bütçesi
nin aidolduğu tertiplerinde karşılığı Ibulu'iıan 
hoı-çlar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden 
bu bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
nekten; 

1954 - 1961 bütçe yıllarına ait olupda Mu-
ıhase'bei Umumiye 'Kanununun 93 ncü maddesi -
ne göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkla
rı yılları büteesindc bulunan1 borçlar, 1963 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 4 
ncü kısım bölümleri 'bakiyelerinden eski yıllar 
borçları bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarı
lacak öden elet en ödenir. 

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

MADDE 7. — Bu kainin 1 Mart 1963 tari
hinde yürürlüğe girer. 

(BAŞKAN — Maddeyi kaimi edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE <S. — Bu kanunu Maliye ve Sanayi 
Baka uları yü rütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yeni er... Ka'bul. edilmiştir. 

Petrol Dairesi Başkanlığı bütçesi açık oyla
rınıza arz edilecektir. Bu arada bir önerge var, 
okutuyorum. 

C. Senato Başkanlığına 
Türk Petrolleri A. O. mües'sesieJsine, günlük 

«istihsalini 10 000 varilin» üstüne çıkardığın
dan dolayı, Senatonun tebriklerinin gönderil
mesini arz ve teklif ederim. 

6. 2. 1963 
Denizli Senatörü İzmir Senatörü 

Emin Durul M. Hilmi Onat 

BAŞKAN — Başkanlıkça gereği yapılacak
tır. Sanayi Bakanlığı ve Petrol Dairesi Başkan
lığının bütçesinin hayırlı ve başarılı olmasını 
dilerim. (Alkışlar.) 
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F — BASIN - YAYIN VE TURİZM BA

KANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Basın - Yayın ve Turizm Ba
kanlığı Bütçesinin müzakeresine başlıyoruz, 

Bu bütçe hakkında grupları adına söz isti-
yenler : 

A. I*, adına İskender Cenap Ege. 
M. P. adına Mansıır Ulıısoy. 
Tabiî Üyeler adına Ahmet Yıldız. 
Cumhurbaşkanınca S. ti. adına Sadi Koçaş. 
Y. T. P. adına Mehmet Ali Demir. 
C. H. P. adına Ahmet Naci Arı ve kendi 

adlarına da Sayın Kök, Sayın Sarıgöllü, Sayın 
Dikeçligil, Sayın Ağırnaslı, Sayın Tevetoğlıı, 
Sayın fneeoğlu, Sayın Deuıirdağ, Saym Turhaıı-
gil, Sayın Alpaslan ve Sayın Açıkalm konuşa
caklardır. 

Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı mensup
ları yerlerini aldılar. 

Sayın İskender Cenap Mge, buyurun. 
A. P. CRUPU ADİNA İSKENDER CENAP 

ECE (Aydın) — Muhterem Başkan, Yüce Se
natonun muhterem üyeleri, muhterem Bakan ve 
Basın - Yayının muhterem mensupları, Adalet 
Partisi, Senato (irupu adına, Yüce Senatomuz
da müzakeresine başlamış bulunduğumuz Ba
sın - Yayın ve Turizm Bakanlığının, daha doğ
rusu Umum Müdürlüğünün bütçesi üzerindeki 
görüş, teklif, temenni ve tenkidleri arza başlı
yoruz : 

Teşkilât kanunu meselesi : 
Henüz bir teşkilât kanununa dahi kavuşma

mış olan Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı, 
Umum Müdürlük ile tedvin olunmaktadır. 1949 
yılında çıkmış olan, 5392 sayılı, bugün Umum 
Müdürlük için dahi miadını doldurmuş bir ka
nunla, koca bir bakanlık nasıl yürütülebilir? 

Basın, radyo, tanıtma ve turizm gibi her biri, 
kendi sahasında büyük mesafeler katetmiş ve 
tekâmüle ulaşmış bulunan bu müesseseleri 14 
yıl önce, o günlerin ihtiyaç ve şartları göz 
önünde tutularak hazırlanmış bir statü, ile dü
zenlemek, denetlemek, teşvik ve koordine et
mek imkânsızlığı ortadadır. Hal böyle iken 1957 
yılından bu yana, yani Basın - Yayın ve Turizm 
Bakanlığı ihdas edildiğinden beri, 18 defa Bü
yük. Meclise sevk edilen teşkilât kanunlarının 
bu derece sürüncemeye uğramış olması, bu nıev-
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/ularda edebiyat yapmakta öteye gidemediği
mizin en tipik bir örneğini teşkil eder. 

Bakanlık ile Umum Müdürlük arasında sal
lanan, bir türlü teşkilât kanununa dahi kavuş
turulmamış olan bu müesseseler hakkında, te
menni ve tekliflerde bulunurken kıstasımı/ ne 
olacaktır? Söz söylemeye, tenkidetmeye hakkı
mız olacak mı? İdareci ve vazifeliler, içlerin
den; «daha bir teşkilât kanununa kavuşamadık, 
salâhiyet ve mesuliyetlerimi/ nedir?» demiye-
cekler mi? Ve bizim sözlerimiz de boşlukta kay
bolup gitmiyecek mi? 

Plânlı bir devreye girdiğimizi ilân ettiğimiz 
bir zamanda, bir teşkilât kanunu çıkarmakta İni 
derece isteksiz ve ağır hareket edilirse, turizm 
gibi geniş bir organizasyon, radyo gibi büyük 
biı- dikkat ve hassasiyet istiyen mevzularda ba
şarıya ulaşmamız güçleşir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Birkaç cümle ile ehemmiyetini işaret ettiği

miz bu mühim meseleyi yüksek takdirlerinize 
arz etmekle yetiniyoruz. 

Turizm dâvası : 
Turizm, idari, malî, ekonomik, terbiyevi vo 

sanat cepheleriyle kül halinde mütalâa edilecek 
olursa, mürekkep bir dâva ve bir koordinasyon 
mevzuu olarak ortaya çıkmaktadır. Çok cepheli 
olan bu dâvayı yürütmek, bir döviz endüstrisi 
haline getirerek memleketin kalkınma dâvasına 
yardımcı kılmak aynı zamanda bir kültür, bir 
imar hamlesine uzanmak, memleketimizi millet
lerarası tanınan, sevilen bir varlık haline getir

mek, medeni seviyeyi yükseltmek azminde ol
duğumuza göre işe başlangıçta önem vermemiz 
gerekir. 

Türkiye'nin, yalnız turizmden yılda 200-o()0 
milyon dolar temin, edebileceğini ifade eden 
Prof. Baade gibi, Belçika Turizm Komiseri 
Haulot da raporunda, «Turizmin çok kısa za
manda Türkiye için ekonomik, sosyal ve kültü
rel çok mühim bir kaynak olacağını ifade ettik
ten sonra» artık sondajlar, anketler ve etütler 
fasıllarına nihayet vermeli ve icabedeu her sa
hada, birden harekete geçmelidir,» demektedir. 

Vatanımızı görüp tanıyan her yabancı ya
zar, iktisatçı ve turizmci, bize bu sahaya önem 
vermemizi tavsiye etmektedir. Şimdiye kadar, 
esaslı bir şekilde, bu işi ele alamadık. Döviz ge
lirimizi yükseltemedik, ekonomik neticelerden 
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faydalanamadık, geç kaldık, ama zararın nere
sinden dönülse kârdır. Eğer biraz daha gee ka
lırsak, bugün kütleler halinde kapılarımıza ka
dar gelmiş olan turistler, kapımızı dahi çalma
dan, memleketimizi atlayıp başka diyarlara gi
decektir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu anlayış ve görüş muvacehesinde, 1908 

yılı bütçe tasarısını tetkik ettiğimizde bilhassa 
turizm bölümünün tatmin edici olmadığı kana
atine vardık. Beş yıllık kalkınma plânı ile 19(>! 
bütçesini karşılaştırdığımız zaman, bu kanaati
miz biraz daha kuvvetlendi. 

Plânlı bir devreye girdiğimiz memleketimiz
de artık faaliyetlerin esas olacağı plânda ne 
varsa, ne tarzda, bölüm ve dilimlere ayrılmışsa, 
onların tatbik edileceği ifade edildiği halde, tet
kik etmekte olduğumuz bütçenin tutum ve tah
sisat cihetlerinden kalkınma plânına uymadı
ğını görüyoruz. 

Kalkınma plânında, turizm propagandası 
için, B)6o yılına 80 milyon lira tahsis olunacağı 
işaret edildiği halde, bütçe tasarısında bu mik
tar 4,5 milyon lira olarak kaydolunmuştur. 
Türkiye'mizin turizm propagandasını yapacak, 
memleketimizi ve halkımızı her bakımdan dün
yaya tanıtmaya çalışacak olan bu mühim kola, 
ayrılarak tahsisat 80 milyondan 4,5 milyona 
indirilmiştir. Pekiyi, bu niçin böyledir? l^ğer 
turizm propagandası, 4,5 milyonla idare edilebi-
lcceksc, plânda, niçin 30 milyon olarak gösteril
miştir? Aksi varitse, adamakıllı kısılmış olan. 
tahsisat ile bu mühim iş, kuvveden fiile, nasıl 
çıkarılacaktır? Meselâ; Yunanistan, turizm pro
pagandası için geçen yıl, bütçesine, .100 milyon 
liraya yakın bir tahsisat koymuştu. Şunu kabul 
etmek mecburiyetindeyiz ki, turizm yönünden, 
Türkiye, Yunanistan'a nazaran, daha bakir, da
ha az tanınmış bir memlekettir. Bizim propagan
daya. ihtiyacımız, Yunanistan'dan Fazladır. 

Yatırımlara gelince, turizm sahasında yapıl
ması mutasavver yatırımların naşı] tertiplendi
ğine dair bütçe raporunda şöyle bir kayıt var : 
«.... Geceleme yerleri, lokanta, eğlence yerleri, 
kamplar, plajlar, avcılık, sağlık turizmi, eğitim, 
hatıra eşyası, turistik değerler ve saire husus
larının da nasıl bir tahsisata, tabi tutulduğu ve 
bu suretle kalkınma plânı ile intibakın ne suret
le sağlandığına dair bilgi temin etmek' mümkün 
olmamıştır». Yukardaki ifadeden de anlaşılaca-
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ğı üzere, plânla bütçe birbirini t u tmamak tad ı r . 
Halbuki , Beş yıllık Kalkıımıa, Plânında, turiz
me ait bölümün '539 ucu tablosunda, ya t ı r ımlar 
ve p ropaganda giderleri , kalem kalem tesbit edi
lip yıllık harcamalar ın miktar ı da. karşı larına 
işaret edilmiştir. Bütçede bu hususa ait belirli 
bir kayı t olmadığından 1963 yı l ında turizm sa
hasında nerelere, ne mik ta r yat ır ım yapılacağı
nı öğrenmemiz imkansızlaşıyor. 

Muhterem a rkadaş l a r ; 
Memleketimizde, tu r i s t ik tesisler kurmak is-

t iyen yerli ve yabancı sermayenin, uğradık lar ı 
formalite güçlükleri , A I D gibi teşekküller in ca
zip teklifleri , tu r i s t celbine mâni gümrük, ulaş
t ı rma ve geceleme imkânsızl ıklarının giderilme
si, Turizm Bankasının ve bu bankaya ait işlet
melerin fecî halleri, tur is t ik değer taşıyan yer
lerin, yasak bölge olmaktan kurtar ı lması ve 
Devlet, belediye, hususi muhasebe ve şahıslar 
elimle bulunan tur is t ik tesisler kurmaya müsait 
arzi ve emlâkin turizm için, za ra r tevlidedecek 
şekilde kullanılmasının önüne geçilmesi, hediye
lik eşya sanayiinin kurulması ve bilhassa mem
leketimizde mebzul miktarda (800 civar ında) 
kaplıca, şifalı su ve çamurlar ın yerli ve yabancı 
tur is t lere cazip ve şifalı hale getirecek olan tıb
bi turizm gibi faydalı ve lüzumlu hususlar üze
r inde Karma Komisyonda ve geçen yi İki bütçe 
müzakereler inde ve Beş yıllık Ka lk ınma Plânı 
ile ilgili müzakerede, fikir ve kanaat ler imizi 
uzun uzadıya izah etmiştik. Zamandan tasar ruf 
düşüncesiyle, tur izm hakkındaki düşünce ve te
mennilerimize burada son veriyoruz. 

Radyolar : 
Muhterem a rkadaş l a r ; 
Yayınları İle dünyayı saran radyolar , haya

tın kaçınılmaz bir ihtiyacı haline gelmiştir. İn
sanlar arasında en geniş haberleşme. Devletler 
aras ında en tesirli p ropaganda vasıtası yine rad
yolardır . Memleketimizde, i lk radyo faaliyeti 
1927 y ı lma tesadüf eder. Avrupa 'ya nazaran 7 
yıl sonra Devlet Radyosu ise 1938 yılında kurul
muştur. 

Radyoya, ilk kavuşan memleketler arasında 
olduğumuz halde, bu sahada büyük gelişme gös
terememişiz. Bu işe, çok sonra başlıyan memle
ket ler dahi, bizi geçmişlerdir. Bu sebepten, sos
yal, kültürel ve politik haya t ta büyük çapta yer 
alan, sesimizi yabancı d iyar la ra duyurmaya ça
lışan radyolarımız vazifelerini b ihakkın ifa ede-
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memişlerdir. Kendi topraklar ımızda, kendi rad
yolarımızı rahat dinlemekten dahi mahrumuz. 
Bu üzüntü duyulacak bir cihettir . 

Radyoların, bütün cepheleri ile ele alınması, 
noksanlar ının giderilmesi, gereken ilâvelerin ya
pılması ve yeni is tasyonların kurulması , zamanı 
çoktan, gelmiştir. 

Radyolar ın , y u r t içinde ve yur t dışında ra
hatça dinlenir, ilgi ile takibedi l i r hale gelebil
mesi için al ınacak tedbir ve yapı lacak işlere ait 
düşünce ve kanaat ler imizi kısaca arz edeceğiz : 

1. Mevcut verici is tasyonların takviyesi ve 
yenilerinin ilâvesi, 

2. Radyo evlerindeki, s tüdyo noksanları
nın, teçhizat ve malzeme eksiklerinin telâfisi, 

3. Personel meselesi, gibi mevzular üzerinde 
duracağız. 

Muhterem a rkadaş l a r ; 
Radyo yayınları denilince, ilk akla gelen, 

verici tesislerdir. Kuvvet l i istasyonlar, diğerle
rini dinleııemez hale getir ir ler . Bunun içindir ki, 
verici tesisler bir an evvel takviye görmelidir. 

-Jeopolitik durumumuz itibariyle, memleke
timiz yabancı radyoların, yıkıcı yayınlar ına he
def tu tu lmaktad ı r . Doğuda ve Kuzeyde Rus. (Jü-
neyde Arap ve Batıda Demirperde1, gerisi radyo
ları, du rup dinlenmeden vatandaşlar ımızı zehir
lemeye çalışıyorlar. Hükümet in de bildiği, ön
lenmesi yolumla gayret sarf ettiği bu meselenin 
üzerine daha da ehemmiyetle eğilmek gerektiği
ni hat ı r la tmayı borç; biliriz. 

Yurt içinde ve yurt dışında, kolay ve ra
hat dinlenir bir radyo şebekesine kavuşmak 
medeni âlemdeki ıııevkiimizi de takviye edecek
tir . 

Radyo evlerindeki birçok cihaz ve malzeme 
bozuk, eksik ve hat tâ yok denecek haldedir. [îıı 
noksanlardan doğan müşkülât tabiî olarak ya
yınlara da tesir e tmektedir . Stüdyolar ın teknik 
cihaza kavuşturulması , teyp ve plâk meselesinin 
halledilmesi, müzik kütüphanesinin kurulması , 
distotekiu zenginleştirilmesi, röportaj ve naklen 
yayın malzeme ve vasıtalarının çoğaltılması, 
kaydedici ve okuyucu makinalar ının ar t ı r ı lma
sı, efekt cihaz ve levazımının, yenilenmesi gibi 
noksanlar sürat le halledilmelidir. 

Personel meselesi : 
Verici ve teknik cihaz kadar, radyo persone

lini temin etmek yet iş t i rmek de mühimdir . Per-
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sonel meselesinin ehemmiyetini belirtebilmek 
maksadiyle, bir radyo yayınının nasıl bir iş bir
liği gerektirdiğini işaret etmek isteriz. 

Her hangi bir yayının arızaya uğramadan, 
antenden aksedilmesi için, yapılacak (-alışma, 
stüdyo, kontrol odası, komando salonu ve ve
rici istasyon gibi birbirinden ayrı ve mesafeli 
yerlerde bulunan vazifelilerin, hep birlikte ha
reket edebilme imkân ve kabiliyetlerinin birleş
tirilmesine bağlıdır. Bu aheng'e, programın ha
zırlanması,, spikerin, tonınayisterin, temsillerde 
aktör ve aktrislerin, rejisör ve efekt tekniyesiye-
uinin bir tek vücut hareketi de eklenecek ve eğer 
platoda plâk, okuyucuda bant varsa, bunların da 
arızasız çalıştırılmalar] temin olunacaktır. 

Ancak böyle bir dikkat, hassasiyet ve ko
lektif faaliyet neticesinde bir program noksansız 
verilebilir. Radyoculukta saniyelerin değeri var
dır. Vazifelilerden birinin biran dikkatini zayıf
latması programın alt - üst olmasına kâfi gele
bilir. 

Radyo, hususi bir bilgi, meleke, tecrübe ve 
ihtisas sahibi personel tarafından işletilebilir. 

Yukarda arz ettiğimiz gibi, halka halka bir
birine bağlı faaliyetler manzumesi olan bu işlet
me, gelişigüzel tedarik olunan kimseler ile as
la yürütülemez. Radyoculuğumuzun, 35 yıllık 
mazisi olmasına rağmen personel meselesi hâlâ 
hal yoluna girememiştir. 

Bu müesseselerin kuruluşundan bugüne ka
dar, emeği geçmiş, faydalı çalışmalar yapmış, 
hayatlarını bu mesleğe hasretmiş kimseler de 
vardır.. Fakat bu insanlar ya darıltılıp bir kö
şeye itilmiş veya müesseseden uzaklaştırılmış
tır. 

Seslerini sık sık duymakta olduğumuz spi
kerlerden misal afalım : Bir çoğumuz spikerle
rin hatalarından şikâyetçiyiz. «Şu Türkiye'de, 
30 milyonun içinde doğru dürüst konuşacak ve
ya okuyacak 3 - 5 insan bulunamaz mı?» deriz. 
Bu memlekette ömrünün 15 - 2ü yılını bu yolda 
harcamış ve cidden iftihar edilecek seviyeye 
erişmiş spikerler de vardır. Ses tonu ve diksi
yonları ile Türk radyolarının medarı iftiharı 
olan bu insanlar, türlü politik ve malî sebep
lerle itilmiş, kaderleri ile başbaşa bırakılmış
lardır. Yalnız spiker mi? Programcı, radyo mü
hendis ve teknisyeni, tonnıayster, müzisyen gibi 
birçokları, yerlerinin doldurulması güçtür, bu 
kimselerin. 
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Personel meselesi süratle prensibe bağlanma

lıdır. 
Radyo dâvasının halledilebilmesi için, her 

şeyden önce yeni bir teşkilât ve zihniyete ihti
yaç vardır. Anayasamızın 141 ne i maddesi 
radyoların muhtar olmasını emrediyor. İdari 
ve malî birçok imkânsızlıklara ve kayıtlara bağ
lı bugünkü statünün terk edilmesi muhtariyeti 
icabettiren yeni Teşkilât Kanununun süratle 
Meclise sevk olunması icabeder. 

Yeni kuruluşta, bilhassa Ankara'da radyo 
ve televizyon personeli yetiştirecek bir okulun 
açılması, Ankara Radyosunun merkezde bulun
ması cihetiyle, ana radyo haline getirilmesi, di
ğer radyoların her türlü ihtiyacı bu radyodan 
karşılanacak şekilde tertip ve tedbir alınması 
cihetlerini, biz de ehemmiyetli mütalâa etmekte
yiz. 

Televizyon meselesi : 
Muhterem arkadaşlar, 
Türkiyemizin televizyona kavuşması bizi, 

ancak mesut eder. Televizyon, göze de hitabe
den bir cihaz olması cihetiyle, öğretici, eğitici 
ve eğlendirici tesiri radyodan çok üstündür. Bi
zi endişeye sevk eden, televizyonun yurdumuza 
gelmesi değildir. Endişemiz, radyo çalışmaları
nın hızını kaybetmesidir. Bugün, binlerce köyü
müz henüz radyoya kavuşmamıştır. Bu dâvanın 
ehemmiyeti yeni yeni kavranmaya başlandığı 
bir zamanda, radyo teşkilâtının ve Hükümetin 
sıkı bir çalışma devresine girip her köyü radyo
ya kavuşturması icabederken, televizyonun, 
radyo dâvasını aksatmamak kayıt ve şartı ile 
ele alınmasını kabul edebiliriz. 

Bu arada radyolarımızın halihazır yayınları 
üzerinde birkaç noktayı işaret edeceğiz: 

1. Radyonun kendine has bir dili olmalıdır. 
Bu dil, kısa cümleler halinde olmalıdır. Diksi
yona ve kelimelere de dikkat etmelidir. Deneme 
halinde olan yeni kelimeler ile çok eskimiş ke
limelere konuşmalarda y('Y verilmemelidir. 
Açık, aydınlık bir dilin, vatandaş çoğunluğu ta
rafından kavranması kolaydır. Bilhassa haber 
ve yorumlarda bu hususa, çok dikkat edilmeli
dir. 

2. Müzik yayınlarında, hususiyle Türk mü
ziğinde, güfte ve bestelerde kalite düşüklüğü 
müşahede edilmektedir-. Mikrofon, müptedi, 
bilgisiz ve zevksiz kimselerin tecrübe yeri olma
malıdır. 

539 



C. Senatosu B : 41 6.2.1963 O : 2 
'.). Propaganda, renklilik yaratacağız diye 

lüzumsuz zorlamalara gidilmemelidir. 
4. Şehirlerden telefon vasıtası ile tesbit edi

len günlük haberler, radyo haberciliği bakımın
dan hayırlı bir başlangıç olmakla beraber, seçi
lecek muhabirlerin diksiyonuna dikkat etmek 
icabeder. 

T). Bir karışıklık içine girmiş bulunan «Mec
lis saati» nin Parlâmento tarafından hazırlatıl
ması münasip olacağı kanaatindeyiz. 

(i. Radyolar, bilgi verici, eğitici aydınlatı
cı ve eylendirici vasıfları yanında, bilhassa, ha
berleri en seri şekilde ulaştıran merkezlerdir. 
Bu bakımdan yurt içi ve yurt dışı haberlerde, 
daha hassas olunması icabeder. Anayasanın em
ri muvacehesinde, radyolar tarafsız olacaktır. 
Ancak, halkın ve efkârı umumiyenin alâkalan
dığı haber ve mevzularda gecikmemek ve at
lamamak şarttır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Şimdi de Basın. - Yayın ve Anadolu Ajansı 

üzerindeki düşüncelerimizi ifadeye çalışacağız : 

BAŞKAN — Müddetiniz dolmuştur. Ancak, 
Sayın Dikeçligil'in beş dakikasını kullanacaksınız. 
nevanı buyurun. 

İSKENDER CENAP E(İE (Devamla) — 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığının, (Yahut, 
onun yerine geçecek yeni Bakanlığın), basın ve 
haberleşme ile ilgisi, hemen hemen hiç yok dene
cek derecede olacakı ir. Devletin, basma müda
halesi, yeni Anayasa hükümleri karşısında, nıev-
cudolmamak gerekir. Basında ilgili kanunların 
uygulanması, im Bakanlığı değil, Adalet teşki
lâtını, basın mensuplarının sosyal güvenliği ile 
ilgili kanunların uygulanması ise, Oalışma Ba
kanlığını alâkadar eder, resmî ilân dağıtımı ise, 
kanun hükümleri çerçevesinde, bağımsız bir te
şekkül olan Basın İlân Kurumunun işidir. Hükü
met, basının kâğıt ve saire gibi ihtiyaçlarının te
mini hususunda, müdahale şeklinde bir göreve 
yetkili olmadığına göre, ona düşen, sadece ha
berleşme işinde, basma kolaylıklar sağlamak, ba
sın mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırıcı ted
birleri almaktan ibarettir. Bu durumda, Basın 
- Yayma, basın mensuplarına, basın kartı ver
mekten başka bir iş kalmamış demektir. Bu ara
da, basın kartlarının dağıtımını, basın teşekkül
lerine bırakmak fikri akla gelirse de, bu kartla
rın, Devlet ulaştırma vasıtalarında, paso mahi

yeti arz etmesi bakımından, dağıtımında, yine bir 
Devlet teşekkülünün görevi olması, zaruretini, or-

- taya çıkarmaktadır.» 
Devleti en forma etmek : 
Şimdiki Basın - Yayının yerine geçecek Ba

kanlığın asıl ve esa.slı görevi, şüphesiz ki, Turizm 
ve Tanıtma olacaktır. «Şimdi, Yayınlar ve ha
berler Dairesi» adı altındaki daire tarafından 
ifa edilmekle olan görevinin, basın kartları ile 
ilgili kısmından ayrı olarak, radyolara haber bül
teni hazırlamak görevi, Anayasamız gereğince, 
radyolar muhtar duruma gelince sona erecektir. 
Esasen, bildiğimize göre, Basın - Yayın, yeni 
kurulacak, muhtar radyo idaresine, bir hazırlık 
olmak üzere, haber bültenlerini, şimdiden rad
yolarda kurduğu küçük bir teşkilâta bırakmış bu
lunmaktadır. 

(ieriye kalan hizmet, yurt dışındaki her türlü 
yayın organlarının, Türkiye ile doğrudan doğru
ya veya dolayısiyle ilgili yayınlarından, Devleti 
enforme etmektir. 

Şimdiki Basın - Yayın, bu hizmeti ifa etmek
ledir. Ve öğrendiğimize göre son zamanlarda bu 
alanda başarılı olmakta, bilhassaDışişleri Bakan
lığı ih> sıkı bir iş birliği yapmaktadır. 

Anadolu Ajansı : 
Anadolu Ajansı, halen Devletten yardım gö-

ren bir anonim şirket statüsündedir. 
Atatürk tarafından kurulmuş olan bu millî 

ajansımızın, geliştirilmesi ve Türkiye'ye ait haber
leri, modern vasıtalarla, yurt dışına da ulaştı
rabilecek bir hale getirilmesi lâzımdır. «Ancak, 
Anadolu Ajansı, halen bir şirket durumunda ol
duğu için, Devlet bütçesinden verilen ödeneklerle 
kurulacak teknik teçhizatın, şimdiki halde, yine 
Devlet malı olarak Basın - Yayın üzerine, tescili 
şarttır. İleride, A. A. na yeni bir hüviyet verilen
ce, bu demirbaşlar da, o teşekküle devredilebi
lir.» Bu hüviyet, gazetelerin, gazeteci meslek 
teşekküllerinin ve Devletin ortak olacağı bir şirket 
şeklinde de olabilir. 

Bakanlığın her iki dalma da üstün başarılar 
dileğiyle huzurunuzdan ayrılıyorum. 

Hürmetlerimle... (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın (Jlusoy. 
M. P. (ttlUPV ADINA MANSUR ULUSOY 

(Ankara) — Sayın Başkan Sayın Hükümet er
kânı muhterem arkadaşlarım. Fiilen mevcut fa
kat hukuki varlıktan yoksun bulunan Basın -
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Yayın ve Turizm Bakanlığının 1963 malî yılı büt
çesi hakkında Millet Partisinin görüşlerini raz 
etmeye çalışacağım. 

1949 yılında matbuat Umum Müdürlüğü; bi
bi hara Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlü
ğü adı altında icraî faaliyet etmeye başlamış ve 
1957 senesinde Bakanlar Kurulu kararı ile Ba
kanlık listesine alınan Basın - Yayın ve Turizm 
Bakanlığı bugüne kadar Umum Müdürlük çalış
masından daha ileri gidememiştir. 

Buna sebep teşkilât kanununun halen meriyete 
girmemesidir. 

Kurulduğu günden bugüne kadar gayesinden 
uzak kalmış ve kendisine düşen vazifeyi yapama
mış ve yapmaya imkân bulamamış aynı zamanda 
Hükümetin müzaheretine mazhar olmamış ve ge
rektiği kıymet ve ehemmiyeti de iktisabedememis 
olan bu Bakanlık nasıl gelişebilir. 

Bu üzücü olay cidden bizleri müteessir etmek
tedir. 

Bu bakımdan her ne bahasına olursa olsun Ba
sın - Yayın ve Turizm Bakanlığını lâyık olduğu 
mevkiyc çıkararak memlekete yararlı bir hale sok
mak hepimize düşen bir vazifedir. 

Muhterem arkadaşlar : 
Memleketimizin ticari sanayi ve kültürel sa

hada kalkınmasının ana mihverini teşkil eden bu 
Bakanlığa lâyık olduğu kıymet ve ehemmiyeti 
vermemek memleketin zararına hareket etmek de
mektir. 

Dünya milletleri iktisadi gelişmelerinin, ti
cari açıklarının çoğunu memleketlerine celp ettik
leri turistlerden aldıkları dövizlerle kapamaya 

çalışmaktadırlar. 
Bir memleketin ekonomik ve sosyal kalkınma

sında turizm kalkınmasının büyük hissesi vardır. 
Bunu benimsemiş milletler maddi ve manevi bü
tün varlıklarını bu Bakanlığın emrine vermekten 
çekinmediklerini görüyoruz. Bizler ise halen 19 
nen asrın zihniyetiyle hareket etmekteyiz. Artık 
buna son verelim; turizm dâvasını birinci plâna 
alalım ve memleketin kalkınmasına çalışalım. 

'Memleketimiz, tabiî güzelliğiyle, tarihî âbi-
deleriyle kıymetli sanat eserleriyle şifalı sulariyle 
Meryem Ana mezarının yurdumuzda bulunınasiy-
le hiçbir devlete nasibolmıyan turistik yerlere 
sahiptir. Hele Güney ve Güney - Batı sahilleri
miz İspanya'nın Rivyera'sından İtalya'nın Dal-
maçya'larmdan da/ha üstün tabiat güzellikle
riyle bezenmiş ve her mevsimde turist celbede-
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Ibilecek bir iklim ve şeraite haizdir. Bundan 
mada Niğde Aksarayı'nm yer altı âbideleri Ür

güb'ün Gıörenıe harekeleri Efes ve Bergama es
ki eserleri bir memleket için başlıfbaşına bir 
turizm hazineleridir. 

Ne yazıkki bir çoğumuz bunların nerede ol
duğunu bilmeyiz ve bildiklerimiz de lâyık olduğu 
ehemmiyeti vermeyiz. İşte Göreme ve Aksaray 
yeraltı âbideleri bunların birer misalidir. 

Bu bakımsız tarihî yerleri görmek için Dün
yanın dört tarafından genel turistlere buraları
nın görülebilecek bir hale getirilmesini ve turist
lere elden gelen kolaylıkların gösterilmesine ça
lışması hepinize düşen bir vatan borcudur. 

Turist celbetmek ve turist bölgelere tesisler 
yapmak endüstriler kurmakla elde edilemez. 

Turist : 
a) Her yerde rahat bir seyahat yapmasını 

ister. 
b) Kendisine her sahada kolaylık gösteril

mesini ister. 
c) Eğlenmek ister. 
d) Yeni şeyler görmek ister. 
e) Emniyetinin sağlanmasını ister. 
Bu istekleri plânlı bir şekilde tecelli ettirdi-* 

ğimiz gün memleketimiz birinci sınıf turistik bir 
bölge haline gelmiş olacaktır. 

Yukarıdan beri arz ettiğim bu açı hakikatler 
evvelce de düşünülmüş ve yüz binlerce lira sarf 
ederek yurdumuza yirmibir mütehassıs getirilmiş 
ve turistik bölgelerimiz önceliklerine göre tesbit 
ettirilmiş ve kalkınmamızın ne şekilde yapılması 
gerekeceğini belirten raporlar hazırlanmış ma
alesef alâka görmediğinden Basın - Yayın ve 
Turizm Bakanlığının arşivlerine atılmıştır. Bu 
üzücü olay bizleri çok rencide etti. 

Sayın arkadaşlar : Basın - Yayın ve Turizm 
Bakanlığından vazife istiyorsak aşağıda arz 
edeceğim hususlara tevessül edilmesinin icabede-
ceği fikrindeyiz. 

1. Turistik yerleri muayyen bir süre için 
kiraya vermek. 

2. Ecnebi sermayenin memlekete celbini te
min etmek. 

3. Gümrük tahdidatını asgari hadden indir
mektir. Bu hususlara eğildiğimiz gün memleketi
mizin turizm sahasında inkişaf edeceği şüpheniz 
kalmasın çünkü: Turizm dâvasının Hükümet işi 
olmadığına kaaniiz. Turizm bir memleket için dö
viz kaynağı 
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Aziz arkadaşlar; memleketimiz dünyanın 

birinci sınıf turistik yerlerine salhibolduğu ihal-
de turist celbinde en geri kalanıdır. 

Şimdi sizlere bu Ihususu rakamlarla ifade
ye çalışacağını. 

a) İtalya'nın turizimden senelik geliri 642 
milyon liradır. 

t>) ispanya'nın turizimden senelik geliri 294 
milyon liradır. 

e) israil'in turizimden senelik ıgeliri 60 
milyon liradır. 

d) Yunanistan'ın turizimden senelik geliri 
47 milyon liradır. 

e) Türkiye'nin ise turizimden senelik ge
liri beş buçuk milyon dolardır. Bu tablo tu
rizm dâvasında hangi adımlarla yürüdüğümü
ze canlı bir misâldir. 

Bir nebze radyo istasyonlarımızın üzerin
de durmak istiyoruz. 

Ra.dyo istasyonlarımız tam verici mahiyette 
değildir. Net bir sesle kıymetli sanatkârları
mızı dinlememize imkân bulamıyoruz. Bizler 
yurt içinde bu sıkıntıları çekersek yurt müzi
ğine basret çeken vatandaşlarımızın çektiği 
ıstırapları yüksek takdirlerinize bırakırım. Bu 
konuya öncelikle bakanlığın eğilmesini isti
yoruz. 

Adana, Antalya, Gaziantep, Erzurum ve 
Kars radyo evlerimizin işletilmeye açılmasını 
memnuniyetle karşılıyoruz. 

Kıymetli sanatkâr ve sipikerlerimize verilen 
ücreti kifayetsiz buluyoruz. Bunların durunı-
lariyle mütenasip bir seviyeye çıkarılmasını 
temenni ediyoruz. 

Kadyo programlarımızın vatandaşları sü-
rekliyiei ve çekici tbir bale sokulmasını isti
yoruz. 

ıSayın arkadaşlarım; turizm dâvasından mu
vaffak olmak yalnız radyo neşriyatı yapmak
la elde edilemez. Basın - Yayın ve 'Turizm Ba
kanlığının diğer bakanlıklarla sıkı bir kbordi-
ne yapması lâzımdır. 

Turizm Bakanlığının 1962 malı yılı büt
çesi 54 milyon 'beşyüz irin yediyüz yirmi beş 
lira iken 19163 malî yılı bütçesi altmışyedi 
milyon üçyüz yirmidokuz bin sekizyüz bin lira 
olarak yüksek huzurunuza getirilmiştir. 

Geçen seneye nazaran 12 milyon 820 076 
lira bir artış vardır. Bu bütçe ile de basın -
yayın ve turizm kalkınmasının yapılamıyaca-
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ğma kaaniiz. Çünkü : Turizm kalkınmasının 
Hükümet eliyle başarılacağına imkân olmıya-
eağı kanaatindeyiz. 

Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığının ge
lişmesine yardım için kurulmuş olan Turismı 
Bankasına gereken yardımın talhsis edilme
mesi teessürümüzü mucip olmuştur. Her yönden 
kalkınmaya ıııuhtacolan bu bakanlığın verim
li bir şekilde çalışabilmesinin temin için teş
kilât'kanununun (bir an evfvel çıkarılmasın] zaru
ri görüyoruz. 

1963 imali yılı bütçesinin millete ve bakan
lığa hayırlı olmasını temenni eder bakanlık 
mensuplarına başarı ve muvaffakiyetler te
menni ederiz. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN - - Sayın Yıldız. Tabiî Üyeler 
adına. 

TABİÎ UYULUR ADİNA AHMET YİLDİZ 
(Tabiî üye) — Sayın Başkan, sayın '»Senatörler. 
sayın Bakan ve Basın - Yayın ve Turizm Bakan
lığının seç'gin temsilcileri; ben arkadaşlarım adı
na Basın - Yayın ve Turizm bütçesi hakkındaki 
görüşlerimizi özetle, radyolar, turizm dış 'tem
silciliği, pr'opoganda ve Anadolu Ajansı, 'baş
lıkları 'akında sıralamaya çalışacağım. 

Bu Bakanlık kendisinden çok ödev beklen
mesine rağmen, istekleri en az karşılanan ve 
toplumda vazifesini ifa etmesi için isteklerine 
karsı en az cömert davranılan bir Bakanlıktır. 

Bunun için dertleri varılır. Bu dertlerin de
rinliklerine dükunnııyacağım, ama bazı nokta
ları belirtmeğe çalışacağız. 

Evvelâ radyomuzdan balhis edeceğim. Rad
yonun muhtariyeti ve bağımsız oluşu ilkesi, ar
tık, Anayasamızda 'bir müessese haline 'gelmiş
tir. Bu üzerinde önemle durulması lazım gelen 
bir meseledir. Türkiye Radyoları 'bundan evvel, 
son bir kaç seneye kadar, -adeta Postabaııe gibi 
yönetilen, adeta takma beyinle ,çalışan bir mü-
eSsese halinde idi. Bugün, Hıem tutumu foakı-
mın'dan llıeın tarafsızlığı bakımından ümit veri
ci 'bir seviyeye ulaşmış bulunmaktadır. 

Temas edeceğimiz diğer noktada, radyoların 
doğru yayın yapması yanlış yayınlardan kesin 
olarak kaçınması lâzımdır. 'B.B.C idaresinde 
hakim olan ilke söyle der; 'devlet radyoları ya
lan ,söyliyecek kadar cesur olamaz. Nasıl ki, Ibâ-
zı 'böcekler vardır, soktuğu zaman derlhal ölürse 
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devlet radyosu da yalan yayın yaptığı zaman 
yok olur. Onun için, radyolar üzerinde titizlik
le durulması medburiyeti vardır. Ha'berin öne
mi devlet ağzına yakışır şekilde'olması ve radyo
dan yayının da ona göre yapılmalıdır. 

Bu arz ettiğim tutumu tesbit etme bakımın
dan radyonun bir organa ihtiyacı vardır. Bun
dan önceki senelerde bâzı organlar kurulmuş
tur. 1960 ta muvakkat süre için «Koordinasyon 
Kurulu» diye bir organ kurulmuştu, bir ihtiya
ca cevap verdi. Böyle bir kurula ihtiyaç; var
dır. 

Yayının muhtevası bakımından görüşlerimi
zi sunalım: Bu hususta yetkili bir organ olan 
Radyo Danışma Kurulu kurulmuş olmasına rağ
men bir türlü toplanamamıştır. 1960 ta topla-* 
nan «Radyo Danışma Kurulu» nun tesbit etti
ği o zamanki ilkelere uygun bir yayının devam 
ettiğini memnuniyetle görmekteyiz. Radyo ya
yınlarının, toplum eğilimlerini ön plâna alması 
gerekir. Bu, çok güç olan bir husustur. Türlü 
arzulara cevap vermesi bakımından bu tutu
mun titizlikle tesbit edilmesine rağmen, kimseyi 
memnun edemez. Bu durum hakkında gayet 
güzel bir misal arz edeceğim. 1960 senesinde 
B.B.C. Müdürü Ankara'ya geldiği zaman, kendi
siyle yaptığım görüşmede B.B.C. Radyosunu met
hedip «Hem tutumu, hem yayını bakımından gü
zeldir» dediğim zaman müdür, «İngiltere'de en 
çok tenkid edilen müesseselerden biri B.B.C. dir.» 
dedi. Artık, B.B.C. tenkid edilirken, bizim radyo
ların da tenkidine radyo idarecilerinin taham
mül etmesi gerekmektedir. Ayrıca radyolar 
açık oturum yapmaktadırlar. Bu da iyi bir te
şebbüstür. B.B.C. oturumlarına benzer gelene
ğin devanı ettirilmesi faydalı olur kanaatinde
yim. 

Ayrıca, gezici ekipler halinde tesbit edeceği 
kimseler halkın dertlerini, milletçe ilgi çekecek 
halde, radyodan yayarsa iyi olur kanaatinde
yim. 

Dinî yayınlara da yer verilmektedir. Cidden 
bu konuya büyük mikyasta yer verilmektedir. 
Ne ifrat ve ne de tefrite varmadan, belli gün
ler ve tarihlerde dinî yayınlar yapılması zaru
rettir. Bunda iktidarların değil, milletin sesi 
ve vicdanına hitabetmek lâzımdır. Ve dinin top
lumsal hayattaki rolüne yer verilecek neşriyata 
ihtiyaç vardır. 
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Radyonun diline de işaret etmek isterim; 

devrim amacına uyan bir dilin kulanıldığını 
memnuniyetle belirtmek isterim. Batı dünyasın
da radyolar, kiliseler ve tiyatrolar dil alanında 
güzel numuneler verirler. Bizim radyonun da 
buna. yöneldiğini belirtmek isterim. 

Fiilen devam eden bu şekilde eleştirmenin 
radyoda fonksiyonu çok büyüktür. 

Dil: millî bilincin, millî şuurun ve kültürün 
baş aracı olduğu için, bütün memlekete sesini 
duyuran radyonun dil devrimine önem vermesi 
yerindedir. Yayınlarda, dil sürçmesi de olsa 
hatalara raslanmaktadır. Bu, cidden düzeltilme
si gereken bir husustur. Radyolar hakkında 
genel olarak şunu söylemek isteriz. Bâzı tenkid-
Jer ve temennilere rağmen, radyolarımızın geliş
mesi çok büyüktür. Eski ve hoş olmıyan tutu
mundan bugüne kadar kaydettiği terakkiyi, bâ-
zaıı söylenildiği gibi, vatan cephesi radyosunun 
bugünkü duruma gelmesini büyük başarı olarak 
ifade etmek isterim. Daha da gelişmeye müte
mayil olduğunu ve bu ümidi taşıdığımı arz et
mek isterim. 

Bu arada, lelevizyon bahsine de temas et
meden gcçemiyeeeğim. «Bizim için erkendir» 
diyenler de mevcuttur. Halbuki, dünyada yay
gın bir hal aldığı halde, biz hâlâ geç kalmışız. 
Bu tesisi idare edecek personelin yetiştirilmesi 
de zaman istemektedir. Bunlar yapılıncaya ka
dar başlangıç safhasına gelmemiz bir zarurettir-. 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığının bu hu
sustaki teşebbüslerini yakından izlemekteyiz. 
Yakın bir istikbalde pilot istasyonlarının ku
rulabilmesini temenni ederiz. 

İkinci konu olarak turizmden bahsedeceğim: 
Edebiyatı çok yapılan bu alanda, pek başarılı 
biı* hizmet yapamadık. Turizmi iki bölüm ha
linde arz edeceğim. Birisi iç. turizm, diğeri duş 
turizm. İç turizm olmadıkça, dış turizmin ba
şarılı olamıyacağı yeter şekilde bilinmektedir. 
Memleketteki iç, seyahatlerin akışını artırarak, 
toplumsal davranışları yeknesak ve daha doğ
rusu birleşik hale getiren iç turizmin önemi üze
rinde ne kadar dursak yerindedir. Bunun için 
büyük mikyasta hazırlıklara, propaganda, yayı
ma ihtiyaç vardır. İç turizm hususunda çalışan 
derneklere yardım olmanın önemi büyüktür. 

Dış turizm hususunda, evvelâ, her teşekkü
lün yapması lâzım gelen işler ve sonra, Devle
tin yapması lâzımgelen turistik çalışmalar 
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vardır. Turist, geldiğinde kolaylık arzu ed<ır. 
Hattâ, memleketinden ayrılmadan evvel, meç. 
hıılât içinde bir yere «ilmek isteme/. Gideceği 
yer hakkında bilgi ile mücehhez olmak ister. 
Memleketimize geldiği andan itibaren* ister ha
va ister liman, ister karayolu ile gelsin, geldiği 
andan itibaren turiste yeteri derecede bilgi, ko
laylık sağlanmalıdır. Ayrıca gümrük tedbirleri, 
malî ve idari tedbirler, hiçbir güçlük çıkarnııya-
cak şekilde tadil edilmelidir ve bunun tadil edil
mesi de bir zarurettir. Gelenlere, kalacakları 
yerde kolaylık gösterilmeli ve memleket içindeki 
seyahat en kolay ve serbest bir şekilde sağlan
malıdır. Bunlar sağlanmadıkça turisti nıemleke-
to çekmek gayet güçtür. Bunun için Devletçe 
yapılması ICızınigelen hususlara değinmek iste
rim. 

Orta - Doğu turizmini bir bütün olarak ele 
alan faaliyetlerde faal bir rol almak gerektiği
ne değinmek isterim. Yunanistan, İsrail ve Tür
kiye arasında tek bilet verilmelidir. Bunun ge
liştirilmesi halinde, aynı biletle Yunanistanı İs
rail, Türkiye ve İran'a gelebilmek imkânına ma
lik olan bir turist, herhalde tek bir memleket 
görmenin vereceği arzudan daha büyük bir arzu 
ile dört memleketi türden görmek istiyecektir. 
Bu hususta, ciddî şekilde yapılacak temaslar, 
aynı biletle hepsini görmek imkânını sağlıyabi-
lir. 

»Sonra, Avrupalı, Amerika'lı turistlere yete
ri derecede kolaylık sağlanmadığı bir gerçek
tir. 

Orta - Doğu memleketlerinden turist, akını
nı teşvik etmek için her türlü tedbir alınmalı
dır. Memleketimizin; zenginlikleri, tarihî yerle
ri, âbideleri, güzellikleri ile, Orta - Doğu mem
leketlerine göre cazip bir memleket olmasına 
rağmen, henüz bundan faydalanamıyoruz. Bu
nun için bir misal vereyim ; geçen sene, İlaçtan 
sonra 150 bin turistin memleketimize gelmek 
istediğini öğrendik. Bunların içinde başta Suu
di Arabistan olmak üzere, kısa zaman kalmak 
için gelmek istiyeııler olduğu gibi, aylarca kal
mak; kendilerini dinlendirmek ist iyen zengin
ler de vardı. Kendilerine burada kolaylıklar 
gösterecek durumda olmadığımızı, bâzı resmî te
maslar sonunda öğrenmişler ve beş binden fazla 
turisti alamıyacağımızı kendilerine ifade etmiş
lerdir. Bu 150 bin kişiden ancak pek azı, 300 ka
darı, hattâ daha az bir kısmı gelmiştir. Bu mev

zuda ne kadar faaliyet sarf edersek o derecede 
başarılı netice alabiliriz. Bu mevzuda yabancı 
şirketlerle de iş birliği yapmak zarureti vardır. 

Turist çekmek için Bakanlığın, memleketi
mize gelen şirketlerle iş birliği yapması zaru-
rureti vardır, turisti memlekete çekmek ko
laylığını göstermekle beraber1, memleketimize 
gelen turisti oldukça uzun bir zaman mem
lekette dolaştırmak icabeder. Bunun için de 
tedbir almak lâzımdır. 

Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı iyi bir 
tedbir olarak memleketi bölgelere bölmüştür. 
fakat ıbu arada seçilen Ege bölgesine teksif 
edilen gayretler turistleri günü birliğine cel-
betmekten daha. ileri gitmiyen bir teşebbüs
tür. (Jünkii, vapurla geliyor, akşama kadar 
dolaşıyor, yine vapura dönüp yatıyor. Ertesi 
günü ya bölgelere gider veya iki günlük bir 
seyahat esnasında birkaç dolar harcar, ıbirkaç 
konserve kutusu açmak suretiyle memleketi
mizden ayrılıp gider. 

Halbuki; İstanbul'a, İzmir'e Ankara'ya ve
ya. başka, bir yere gelen turist, oradan başka, 
meselâ, Konya'yı, meselâ (löreme'yi, hattâ Do
ğu - Karadenizi ve oradan ta Rus hududuna ka
dar görü1]) gezmek imkânını bulmalıdır. Ge
niş mikyasta olmamakla 'beraber, turist mem
leketimize geldikten sonra hiç olmazsa bu im
kânlar sağlanmalıdır. 

Benden evvel konuşan arkadaşlarımız da 
temas ettikleri; 175 milyon lira turizm için ön
görüldüğü halde, bütçede ol milyon lira gö
rülüyor. Bu kanaatimizce yeter değildir. 

Bir noktaya daıha dokunacağını. Dış pro
paganda da 'birçok önemli konuşmalara, mü
nakaşalara sebebolmasına rağmen, yeter de
recede yapılmadığını kaydetmek isterim. 

Buna ayrılan tasisat kâfi değildir, bu yön
den 3a11 erli propaganda yapmak imkânından 
memleket yoksundur. Dış temsilcilikler için 
merkezde iyi bir idarenin bir türlü kurulama
dığını bilhassa belirtmek isterim. Merkezden 
sık, sık talimat gönderilmek, gerekir. An
kara'nın nabzı, kısa zaman sonra' bütün tem
silcilere çarpması, dış temsilciler bakımından 
hayati önem taşır. Dış temsilcilerimiz her 
zaman münakaşa konusu olur; bu konuya te
mas etmek isterim. Bu konunun bir tarafı 
devlet memuriyeti ihtisasını istiyen, diğer ta
rafı da tanıamiyle basın fonksiyonunu ifade 
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eden gruplardır. Onun için, ne sadece basın 
mensubu ve ne de sadece memur gönderme
den, karma bir tertip yapılmasını kanun ön
görmüştür. Aynı tatbikat devanı ediyor. Bu
na ilâveten, gezici gruplar tertibi memleketi
mizi tanıtmak bakımından çok faydalı olur. 
1960 yılında Basın - Yayında böyle gruplar 
tertibedilmiş ve müspet sonuçlar alınmıştır. 

Şimdi kısaca propagandadan da bahsetmek 
isterim : Bu kelimeyi biraz yabancı buluyo
ruz, yadırgıyoruz. Halbuki 'bu kelime artık 
yabancılık vasfını kaybetmiştir.Bu, çok önemli 
(bir konudur. Artık sosyal bilimlerden fayda
lanan propagandaya dünyada çok önem 
verilir. Propaganda, doğru söyleme sanatıdır. 
Propagandada yalanın yeri yoktur. Propagan
da, ancak seçilmiş doğruları söyler. Binaen
aleyh, propaganda hakikaten yadırganacak bir 
konu değildir; eski tarifini artık kaybetmiştir. 

BBC, % 100 doğru formülünü tatbik etti; 
harb içinde güven yaratmıştı, içerde de yapıl
masına rağmen, bunu bugün, kimse propaganda 
demez. Çünkü, propaganda ismi eski olduğu 
için yanlış yorumlanıyor. Ama, her kime yapı
lırsa yapılsın, propagandanın önemi her bakım
dan büyüktür, iyi yapılırsa dış itibara, dış yar
dıma, bütçeye büyük mikyasta destek olur. 
Buradaki tahsisat hiç yok denecek kadar azdır, 
bunun için 30 milyon liralık bir tahsisat konul
duğu halde bilâhara 4,5 milyon indirilmiştir. 
Doğru yayının önem derecesi üzerinde bir mi
sal vereceğim. Hitler; BBC yi itimada şayan 
kaynak, diye kabul ederdi. Her söylediğini doğ
ru söyler, fakat istediğini söyler, derdi. Yapı
lan bir açık oturumda BBC kaleden çıkartma
nın doğru olacağını söyler, Hitler diğer görüş
lerinin mahzurlu olduğunu belirterek, benim de 
görüşüm budur, der. Fakat, Normandiya'ya çı
kartma yapıldığı zaman, ilk gelen habere inan
maz, sahte çıkarma der, fakat sonra doğru çık
masına üzülür. Derler ki, işte BBC bütün ömrü 
müddetince bir defa yanlış söyledi. Onun da 
yanlış olduğunu kolay kolay tesbit etmek güç
tür. Çünkü, birçok bakımlardan kaleden çıkışı 
nazari olarak üstün görmek mümkündür. 

Anadolu Ajansı için de birkaç kelime ile fi
kirlerimi arz etmek isterim : Ajans, cidden, ken
disinden beklenen fonksiyonu yapacak halde 
değildir. Hele dışa karşı haber vermek imkâ
nından mahrumdur. Memleket içinde de yeter 

— 545 

6 . 2 . 1963 O : 2 
derecede bir organizması olduğu inancında de
ğiliz. Çünkü, verilen haberler pak azdır. 

Fakat, şimdi bâzı çalışmalar olduğunu ve 
Devletin son zamanlarda bu işi önemle ele aldı
ğını duyduk, memnun olduk. Ajanslarda taraf
sızlığın çok önemi vardır. Çünkü; haberlerin 
ajanstan çıktıktan sonra uğrıyacağı tarafgir 
değişiklik, ciddî radyonun tutumuna büyük öl
çüde etki eder. 

Muhterem arkadaşlar; Basın - Yayın Bakan
lığı hakkındaki bu konuşmaların büyük bir kıs
mı, yeni bir teşkilât kanununa kavuşamadığın
dan ileri geliyor. Bunu, bütün bu tenkidleri, bü
tün bu yorumları onlar da biliyorlar. Fakat, 
1960 ta kanunun hazırlanmasına rağmen, her 
defasında Meclis, iktidar değiştikçe uyumuş ve 
onun için kanun şimdiye kadar çıkmamıştır, 

Fakat son defa Meclise geldi; ümidederim 
ki, bu kanun çıktıktan sonra Turizm Bakanlığı 
ümidettiğim başarıyı kazanır ve fonksiyonunu 
ifa eder. 

Bakanlığa üstün başarılar diler, hepinizi say
gı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Koçaş. Cumhurbaşkanın
ca seçilen üyeler adına. 

ŞADI KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Cumhuriyet Senatosunun !Saym Başkan ve üye
leri, muhterem Bakan ve Bakanlık erkânı; 

Memleketimizin kalkınması ve milletimizin 
muasır Batılı devletlerin hayat ve refah stan
dardına yükselebilmesini temin edecek millî 
gelirin süratle arttırılabilmesi için en sağlam 
kaynak ve imkânlarımızdan biri olması lâzım-
geldiğine inandığımız ('Turizm dâvamız) hak
kındaki görüşlerimizi arz etmeye çalışacağım. 

Ancak, grupumuz Yüce Senatoda bütçe 
görüşmelerinin, Karma Bütçe Komisyonundaki 
görüşme usulünden farklı olarak, müessesele
rin mazisinin ve halinin tasvirinden tutun da 
en teferruatlı işlerine kadar teşrih edilmesi ve 
sualler sorulması şeklinde değil; şayet varsa, 
müessesenin vazifelerinin mevcut sistemden 
farklı olarak ne şekilde yapılması gerektiği 
hakkında ve ana politikaya ışık tutacak fikir 
ve mütalâaların sadece neticelerini belirtmek 
suretiyle yapılması kanaatinde olduğu için, ma
ruzatımda ben de bu usule riayet edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Çok değil, 20 sene evveline kadar muayyen 

ve mutlu bir azınlığın sadece keyif için, zevk 
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için y a p m a k i t iyad ında o lduklar ı seyahatler , 15 
senelik bir mazi içinde t amamen yolunu değiştir
miş ve bugün turizm, her yaş ve cinsten, her 
derecedeki maddi imkân sahiplerine b i r nevi 
ruhî ve bedenî tedavi sayılan dinlenme ve dün
yanın diğer yer ler ini t e tk ik etme imkânı veren 
bir faaliyet halini almıştır. 

Bu hak ika t i bidayet te görebilen devlet ler 
pol i t ikalar ını ve bu pol i t ikanın t a tb ika t ından 
ibaret olan tur izm tekniğini bu ana fikre isti-
nadet t i rmiş ve muvaffak olmuşlardır . Bu su
retle eski devrin en b ü y ü k ve en cazip tur is
t ik memleket ler inden biri olan F ransa ' da tu
rist lerin bırakt ığı pa r a beher Frans ız başına 
4,40 dolar iken, eok kısa tur i s t ik mazisi ve 
imkânı olan i spanya 'da bu mik ta r son y ı l la rda 
8,20 ve i t a lya 'da 11,20 dolara yükselmişt ir . 
İspanya'nın döviz gelirinin % 51 ini sadece 
1 uriznı geliri teşkil ç imektedir . İtalya ise 
hıı neticeyi, münhasıran turizmi millî kalkın
maları için ana kaynak telâkki eden ve bu 
hususun ta tb ika t ında (ya başaracağız, ya ba
tacağız) şeklinde büyük riskleri hile göze alan 
cüre tkâ r bir iktisadi politika sayesinde sağ-
lıyabil iniştir. 

Henüz bir turizm poli t ikasına sahibolmıyan 
moda haline gelmiş bir turizm edebiyatının 
cazibesi alt ında sadece hazır l ık safhasında bu
lunan memleketimizin kabul ve ta tbik etmesi 
gerekt iğine inandığımız turizm politikası hak
kında, şimdi arz ve teklif edeceğimiz hususlar, 
yukarda, belir tmeye çalıştığım ana prensibe 
dayanmak tad ı r ve Avrupa 'n ın bu sahada ba
şarı göstermiş, evsaf i t ibariyle bize müşa
bih. fakat bu hususta asla bizden daha zengin 
olmıyan memleketlerinde nazari ve tatbiki 
olarak yaptığımız etütlerin neticesidir. 

Tekliflerimizi şöyle özetlendirebileceğinı : 
•-- Türkiye, t ıpkı İtalya misali gibi, turiz

mi millî kalkınmasının başlıca kaynaklar ın
dan birisi olarak kabul etmelidir. Zira, her 
sahadan medet uman, her sahaya yatır ım yap-
mıya heveslenen, her sahada zayıf ve verim
siz kalmaya mahkûmdur . 

— Bu ana poli t ikayı kabul eden memleke
timizin, poli t ikasında başarıya ulaşabilmesi 
için, mevzuun ta tb ikat ın ı , bu sahada bilgi, 
ye tk i ve tecrübe1 sahibi, bilhassa ve bilhassa bu 
dâvanın isabaetine candan inanmış, enerjik 
ve hamiyet sahibi bir kadro ile yiirütmevi ev-
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velemirde kabul etmesi lâzımdır. Aksi halde, 
kendi haline bırakı lmış ve sadece tur izm edebi
ya t ına dayanan 'bir faaliyet bu memleket i belki 
öldürmez ama, ondurmaz da, 

— Beş yıllık ka lk ınma p lânında yer alan 
turizm faaliyetlerini küçük büyük demeden 
çeşitli şekil ve vüsat teki şahsi teşebbüslerle 
desteklemek için gerekli ve teşvik edici tedbir
ler sürat le alınmalıdır. 

Turizmi değil bir umum müdür lük , ha t t â bir 
bakanl ık mevzuu olarak te lâkki eden zihniyeti 
derhal bırakmalı ve bunu bir millî politika, ola
rdık t a h a k k u k et t i rmeye çalışmalıyız. 

Zira, turizmin muvaffak olmasında rolü ve 
vazifesi olmıyan hiçbir bakanlık tasavvur edi
lemez. 

Turizm Bakanlığı , olsa olsa, bir koordinatör 
olabilir. 

. IUı kanaat kabul edilir edilmez Bakanhklar -
arası bir K a r m a Komisyon her bakanl ık ve mü
essesenin bu dâvadaki vazifelerini tesbit etme
li ve bunların bir devamlı ta l imat halinde der
inil t a tb ika t ına geçilmelidir. Bu iş bir defa ba-
şarı lmca turizm davasındaki bütün iht iyaçları
mızı meydana çıkacak ve kendimizi yar ı yar ıya 
I.)aşaııya ulaşmış kabul edebileceğiz. 

Turizmin sadece1 zenginlere1 istinaelettiği ve 
bir fantazi olduğu Birinci Dünya Harbinden 
evvelki yı l larda, lüks olduğu iki harb arasında
ki yı l lardan kalma ve bugünün tur izm politi
kasında asla yeri olmıyan lüks tesisler inşa ve 
işletmesinden vaz geçilmeli, hiçolmazsa büyük 
ölçüde tahdit edilmeli ; her dereceden çeşitli im
kân sahibi, yani az paralı fakat ana kütleyi teş
kil eden turistin istediği rahat , temiz, ınü-
tevazi, küçük tesisler inşa ve işletmesine 
hız verilmelidir. Zira turizmin altın y\\-
murt luyan bir tavuk olduğu bu devirde, turis
tin meteliğini bile1 hesabederek para sarf eden bir 
insan oleluğunıı kabul etmek zaruridir . Marifet 
yalnız az miktarda zengin tur is t celbetmckte de
ğil, bunların yanında bol mik ta rda vasat tur is t 
ele e-elbeelebilmektir. 

Turizmin ayrı lmaz bir vasıtası edan preıpa-
ganelanın bir ilim ve1 ihtisas konusu olduğunu 
kabul ederek ta tb ika t ın ı bu esasa is t inadett i r-
nıeli ve bu mühim faaliyeti (biz de yapıyoruz) 
demmk ie;in y a p m a k t a n vazgeçilmelidir. Propa
gandamızı çok kolay yapabileceğimiz, Orta ve 
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Yakın - Doğunun bu faaliyette ihmal edilmeme
si gerektiği bilhassa mühim bir husustur, 

Dış turizmin, yani yabancı turist eelbedebil-
nıc imkânının mutlak surette iç turizm faaliye
tine istinadedeceğinin, yani iç turizm faaliyeti 
olmıyan yerde dış turizmin gelişemiyeceğinin 
kabul edilmesi ve faaliyetin bu noktaya da tek
sif edilmesi gerekir. 

Avrupa'nın en meşhur seyahat acentalarmm 
bir kısmının en yetkili personeli ile yaptığımız 
görüşmeler ve bizzat yabancı turistler arasında
ki müşahadelerimiz bize göstermiştir ki, artık 
Amerika'lı da, Avrupalı da Avrupalım klâsik 
turizm merkezlerinden bıkmış yeni yeni sahalar 
aramaktadır. 

Memleketimiz her yaş, her zevk, her cins tu
risti ayrı ayrı veya müştereken alâkadar ede
cek biççok turistik zenginliklere hem de ku
cak kucağa sahiptir. Dünyada bu evsafta pek az 
memleket vardır. 

Bu hakikatleri bilerek kendine yeni bölgeler 
arayan turiste kapılarımızı en kısa zamanda ve 
dört başı mamur bir şekilde açmaya çalışmalı
yız. Bir yabancı turizm uzmanının tabiriyle (bu 
fırsatı bir defa kaçırırsak, ondan sonra yıllarca 
sıra beklemek zorunda kalabiliriz). 

Turistik zenginliğimiz kadar, turisti kaçıran 
çeşitli faktörlerin de memleketimizde pek bol 
okluğunu açıkça kabul ve kaçırılan bir turistin 
gelecek 1 000 turiste de mâni olabileceğini göz 
önüne alarak ve turizmi sadece bir zümrenin 
değil, bütün bir milletin eğitimine ihtiyaç gös
teren teknik bir mevzu olduğu hakikatini müd
rik olarak, dünyaya gerek okul, gerekse halk 
eğitimi yönlerinden süratle el atmalıyız. 

Bir defa yatırım yaptıktan sonra imalâtında 
hammaddeye ihtiyaç göstermiyen ve bir mal is

t ihsal ederek onu ihraç etmek zarureti olmak
sızın döviz getiren ve dünyada zarar tanımıyan 
tek sanayi kolunun turizm olduğunu kabul et
meli ve komisyon raporunda göze batan (zarar 
eden turistik işletmeler) mevzuunu süratle ve 
derhal halletmeliyiz. Biz bu işin dâvamızın en 
kolay yönü olduğuna kaaniiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye turizminin emsallerine üstün bir hu

susiyetinden bilhassa faydalanmak zorundayız. 
Bütçe Komiyonunda teferruatiyle izah ettiğim 
için şimdi kısaca temas edeceğim bir (Tıbbi 
Turizm) dâvamız da vardır. 
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Bütçe Komisyonu raporunda tek kelime ile 

balısedilmiyen, Komisyon görüşmelerinde ne 
üye arkadaşlarımızın, ne de Sayın Bakanın hiç 
temas etmedikleri bu konu, kanaatimizce Türk 
turizminin en can alacak noktasıdır. 

Propagandasını tarihinin yaptığı, bütün dün
yaca tanınan ve Allah'ın Türk milletine bir lüt
fü olan, kaplıca, içmece, çamur, mağara gibi te
davi hassasını haiz turistik tesislerimiz sadece 
hizmet ve gayret bekliyor. 

Bunların büyük kısmının en büyük hususi
yetleri de, beraber çalıştıkları müddetçe, önem
lerini büsbütün artıracak en güzel plaj evsafını 
haiz kıyılar civarında ve bilhassa tarihî önemi 
haiz bölgelerimizin içinde olmalarıdır. 

Bugün, birbirleriyle hiç alâkası olmıyan al
tı ayrı müesseseye bağlı, en basit işletme şart
larından dahi mahrum olan bu kaynakların ida
relerinin bir elde birleştirilmesi, basit ve ucuz te
sislere ve evvelâ iç turizme ve vatandaş sağlığı
na salih bir hale getirilmeleri büyük malî imkân
lara da ihtiyaç göstermez. Bu kısa zamanda daha 
mükemmel ve her çeşit turistik tesislerle dona
tılması işini ise, bunların kendi gelirleriyle te
min etmek üzere küçük tesisler halinde derhal 
faaliyete geçirilmeleri sadece himmet, gayret ve 
bilgi bekliyor. 

Buna ait mevzuatın süratle hazırlanması ve 
tatbiki hususunda, turizm mevzuunda geniş kül
tür ve görgü sahibi olduklarını yakinen bildi
ğimiz Sayın Bakanın ve Bakanlık erkânının hiz
metlerini bekliyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sözlerimi, kanaat ve tekliflerimizi şu şekilde 

toplıyarak özet bir tekrar ile bitirmek iste
rim. 

Biz yurt kalkınmasında en büyük kaynakla
rımızdan birisinin - geç kalmamak şartiyle • ta
biî imkânlarımıza istinadedeeek turistik tesis
lerimizin faaliyetinden elde edilecek gelirler 
olacağına inanıyoruz. 

Bu imkânlardan süratle faydalanabilmenin 
de, bilgili, yetkili ve bu dâvaya inanmış kişiler
den müteşekkil Turizm Bakanlığımızın yaratıcı 
muhayyilesinin eseri olan, yeni yeni ve yurdu
muzun hususiyetlerine uygun tedbirlerin topye-
kûn millet ve Hükümetin iş birliği ile süratle ve 
azimle tatbik edilmesi sayesinde mümkün olabi
leceği kanaatindeyiz. Bütün bu hususların yeni 
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Teşkilât Kanununda göz önünde bulundurulma
sını ümit ve temenni ederiz. 

Bir işi yapmanın, onu söylemek ve akıl öğret
mekten çok daha güç olduğunu müdrik olarak, 
şayet Bakanlığın mümtaz ve değerli uzuvları ar
zu ederlerse bahis konusu ettiğimiz bütün hu
susların gerekçelerinin izahı, teferruatının tes-
biti, yol, usul ve imkânlarının hazırlanmasında 
kendileriyle iş birliği yapmaya amade olduğu
muzu bu kürsüden arz etmeyi millî bir vazife sa
yar, bütçenin hayırlı olmasını temenni eder, he
pinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 
yılı Bütçe Kanunu için oyunu kullanmıyan var 
rai! Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Müzakerelere devam ediyoruz. Söz Y.T.P 

Grupu adına 'Sayın Mehmet Ali Demir'indir, 
buyurunuz. 

Y. T. P. GRUPU ADINA MEHMET ALt 
DEMÎR (Tunceli) —• Saym Başkan, muhterem 
Senatörler, mulhterem bakan ve erkânı; 

Yeni Türkiye Partisi Senato Grupu adına 
hepinizi saylgı ile selamlarım. 

Milletimizin, ıgö'zü, kulağı, tek kelime ile sağ
duyusu volan şerefli Türk Basınının ve memleke
timizin çağdaş uygarlık seviyesine eırişe'bilme-
siride ;bir o kadar 'Önemli rolü bulunan Turizm 
dâvasının organizatörü hüviyetindeki Basın -
Yayın ve Turizm Bakanlığı Genel Müdürlüğü 
Bütçesi hakkındaki, Yeni Türkiye Partisi Sena
to Grupunun. görüşlerini arz edeceğim. 

Takdir buyurulur ki, bu bakanlığın, memleke
tin sosyal 'gelişmesi ve ekonomisi ve gei'dkse eği
tim - öğretini konularında gömdüğü veya görmc-
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü

dürlüğü 196.°) yılı Bütçesi kanun tasarısına 119 
sayın üye oy kullanmış, 86 kabul, 38 ret. Tasarı 
Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe ka
nun tasarısına 12.1 sayın üye oy kullanmış, 87 ka
bul, 34 red, tasarı Cumhuriyet Senatosunca ka
bul edilmiştir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1963 yılı Bütçesi kanun tasarısına 120 saym üye 
oy kullanmış, 90 kabul, 29 red, 1 çckinser, Tasa
rı Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmiştir. 

19,30 da toplanılmak üzere Birleşime ara. ve
riyorum. 

Kapanma saati : 18,00 

si gereken görevi 15 - 20 dakika gibi kısa bir za
manda anlatabilmek imkânsızdır. 

Ancak, Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı 
gibi önemli bir teşekkülün, henüz bir Teşkilât 
Kanununa bile sahip olmayışı, ilk plânda kayda 
değer.. 

San'iyen, varlığının lüzumu, bu kadar gün ışı
ğına çıkmış bir Bakanlığın çal ışımalarının her ne 
şekilde olursa olsun görmemezlikten gelişini 
tam 19 defa Yüksek Meclise getirilen ve her 
defasında da, başka bir mütalâa ile reddedilen 
Teşkilât Kanununun bu zamana kadar çıka
rılmamış olmasını da partimiz 'adına üzüntü 
ile kaydetmek isterim. Basın - Yayın Bakan
lığı 1963 yılı bütçesinin yeni Teşkilât Kanu
nuna göre yürütülmesini görmek Yeni Tür
kiye Partisinin temennileri arasında yer al
nı aktadır. 

Aziz arkadaşlar, bütün kalplerimizle arzu
lanan modern Türkiye, sosyal ve ekonomik 
yönlerden kalkınmasını, turizme bağlamak zo-

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 19,30 

BAŞKAN — Başfeınvekili Sırrı Atalay, 

KÂTİPLER : Macit Zeren (Amasya) ,Nizamettin Özgül (Gaziantep) 
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randadır. Günkü plânlı bir kalkınma progra
mında, millî gelirin ana unsurunu teşkil eden 
yeraltı kaynaklarımız ne kadar büyük ve müs
pet 'bir rol oynarsa, turizm kaynaklarımız da 
bu konuda o kadar faydalı olur. 

Fakat, ne hazin bir tecellidir ki, sosyal ve 
ekonomik alanlarda bu kadar büyük önemi 
olan Türkiye Turizm Teşkilâtı, uzun yıllar 
Ticaret Bakanlığının bünyesinde sembolik bir 
isimden ibaret kalmış ve daha ileri gideme
miştir. Daha sonra, faydalı olur mülâhazasiyle 
Basın - Yayma bağlanmış, politik problem
lerden başını alamıyan Basın - Yayın ise, maa
lesef turizm ile ilgilenecek zamanı bulama
mıştır. Ve neticede bu acı gerçekler karşı
mıza çıkmıştır. 

19 defa Meclise sevk edilen, hattâ günde
me bile alınmışken geri çevrilen Basın - Ya
yın Bakanlığı Teşkilât Kanununun bu kadar 
zaman zarfında yürürlüğe girmeyişi 'bu tasarı 
hakkındaki temennilerimiz hilâfına, yukarda-
ki iddialarımızı ispat etmektedir. 

Muihterem arkadaşlar, ileriyi gören millet
ler, turizmi endüstrinin en önemli kollarından 
biri olarak kabul etmişlerdir. Asrımızda, bir
çok memleketin, 'bütçe açıklarını ve dış tica
ret zararlarını sırf turizmden sağlanan gelirle 
kapattığı bir gerçektir. 

Meselâ : ispanya'nın turizmden 'bir yılda 
sağladığı 385 milyon dolar, ihracatının yüzde 
51 ini; İtalya'nın bir yılda sağladığı 765 mil
yon dolar, ihracatının % 18 ini isviçre'nin 
421 milyon dolar, ihracatının % 18 ini Avus
turya'nın 277 milyon dolar, ihracatının % 23 
ünü teşkil etmektedir. 'Türkiye ise turizmden 
bir yıld'a ancak 5 - 6 milyon dolar elde edebil
miştir ki, bu miktar yıllık ihracatımızın % 2 
si 'bile değildir. Komşumuz Yunanistan'ın tu
rizmden bir yılda 100 milyon dolar kazandı
ğını da bu bilgiye eklemek yerinde olur. 

Arkadaşlar, sermayesi tarihî eserlerle, ta
biattan ibaret olan turizmin gerçek vatanını 
seçmek gerekirse, 'bu vatanın ancak Anadolu 
olabileceğini tereddüt etmeden söyliyebiliriz. 
Yetkili ilim adamlarının raporları da bu yol
dadır. 

Bu konuda, yabancı mütehassıslardan biri 
şöyle demektedir : 

«Avrupa'da ve Amerika'da turistler için 
ilgi çekici yer kalmamıştır. Fakat, Türkiye'de 
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turistler için, görülmemiş ve görülmeye değer 
hazineler vardır. Türkiye Batılı zihniyetle 
çalıştığı takdirde, dünyanın bir numaralı tu
rizm bölgesi olmaya namzettir.» 

Arkadaşlar, mütehassısın teşhisi yerindedir. 
Zira, Edirne'den Kars'a, Samsun'dan Mersin'e 
kadar yurt sathına serpilmiş olan güzellik
lere, tarihî eserlere, akar ve şifalı sulara bol 
güneşli nadide kıyılara sahip ülkemiz, her 'ba
kımdan bir hazinedir. 

Muhterem arkadaşlarım, burada şuna temas 
etmeden geçemiyeceğim. iç ve dış tu
rizmde geçen 'bütçe yılında turizme ait yatı
rımların ve derneklere ait yardımların yalnız 
bir bölgeye teksif edildiğini, parti grııpumuz 
adına, üzüntüyle ifade etmek isterim. Buigün 
az gelişmiş bölgelerimize iç ve dış turistleri cel-
Ibedecek tarihî ve tabiat zein/ginlikleri dolayı-
siyle birçok yerler bulunmaktadır. Bu gibi 
yerler de tesbit edilmelidir. Bir misal olarak; 
yaz aylarında Amerikalıların karargâhı olan 
efsaneler diyarı, alabalıkların yatağı Tunce
li'nin Munzur'ununu Ovacığını ve Aksaray'ın 
yeraltı saraylarını verebilirim. 

Fırattan öte Doğu - Anadolu bölgesine ya
bancıların girmesine mâni olan ve halen mer'i 
bulunan kanunun kaldırılması için Sayın Tu
rizm Bakanlığı tarafından yapılan teşebbüsü 
memnuniyetle karşılamaktayız. 

Profesör Baade, yurdumuz için yılda 
200 - 300 milyon dolarlık bir turizm gelirinin 
ilk hedef olarak hayal sayılmıyacağmı ifade 
etmekte ve Italya'daki turizm gelişmesini buna 
misal göstermektedir. Belçikalı M. Halt 'm ise 
bu konudaki müspet raporunu şu iki cümle 
ile bağlamaktadır. 

Turizmin, çok kısa zamanda Türkiye için 
ekonomik, sosyal ve kültürel çjok mühim bir 
kaynak olabileceğini tekrar etmek isteriz. 

Artık anketler, etütler ve sondajlar fasılla
rına nihayet verilmeli ve ieabeden her sahada 
birden harekete geçilmeye başlanılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar; yerli ve yabancı 
mütehassıslar tarafından muhtelif tarihlerde 
hazırlanan 21 aded raporla Belçikalı müte
hassıs M. Haıüet'in bu kadar kesin ifadesi ile 
yetinmiyen Plânlama Dairesinin, bu konuda 
yeni incelemeler yaptırmak ihtiyacını duyma
sı, turizmden beklenen geliri birkaç yıl daha 
geriye bırakmak demektir. Artık bu işin ede-
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biyatına da, etüdüne ve hu hususta yapılacak 
israfa da son verilmelidir. 

Herkesçe bilmen ve yıllardan beri tekrar
lanan gerçeklerin talhakkuku için alınması ge
reken tedbirlerden birkaçına da temas etmek 
isterim. 

Şu yılan hikâyesi olan Teşkilât Kanunu en 
kısa zamanda çıkarılmalıdır. 

Her bakanlığın ve bakanlıklara bağlı te
şekküllerin mevzuatlarmdaki turizmin geliş
mesini önleyici tedbirler çıkarılmalı ve gü
nün realitesine uygun hale (getirilmelidir. 

Turist, Anadolu'ya girişinden çıkışma ka
dar ber yerde kendini ve eşyasını emniyette 
hissetmelidir. 

Mevcut otel ve motellerimizin kifayetsizli
ği önlenmelidir. 

Turistik böllge taşıyan 'bilûmum yerler, sık 
sık kontrole tâbi tutulmalı, ruhsatları tetkik 
edilımeli, istenilen şartları, havi olmıya.nlar 
derhal kapatılmalıdır. 

Turiste her kolaylık sağlanmalı, onun is
tirahatı" bilhassa ön plânda tutulmalıdır. Bi
rinci derecede turistik önemi olan bölgelerin 
yolları öncelikle yapılmalıdır. 

Millî eğitime bağlı eski eserler, müzeler, 
türbeler her zaman için turistti ere açık bulun
durulmalıdır. 

Hükümet kendi yatırımı yanında, özel sek
törün de turistik yatırım yapmasını teşvik et
melidir. 

Hiltonda olduğu gibi bütün otellerimizde, 
bulunduğu bölgenin kıymetli hâtıra olabilecek 
eşyası, manzara resimleri belli ve münasip bir 
köşede teşhir edilmeli ve satılmalıdır. 

Dış turizm kadar iç turizme de önem veril
melidir. îç turizmde büyük bir değer taşıyan 
ve vatandaşın sağlığı ile yakından ilgili olan 
kaplıcalara önem verilmeli, buralar iğrenilecek 
yev durumundan kurtarılıp imrenilecek yov ha
line getirilmelidir. 

Aziz arkadaşlar, resmî ve özel sektörün tu
rizme yatırdığı milyonlarca, lira yatırımın ge
reği kadar değerlendirilebilmesi, yurdumuza tu
rist gönderebilecek memleketlerde, her çeşit va
sıtadan faydalanmak suretiyle yapılacak geniş 
propaganda ile mümkündür. Turistik gayeler 
ve tesisler uğruna yapılacak yatırımın en az 
% 25 i bu işin propagandasına sarf edilmelidir. 
Çünkü, her köşesi başlı başına bir cennet olan 
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yurdumuzu tanıtmak imkânlarından mahrum 
olduğumuz müddetçe turizmden gelecek milyon
ları düşünmek, bir nevi hayal mahsulünden baş
ka bir şey olmaz. Yurt kalkınmasında, mem
leketimizin ve milletimizin, dünya milletleri ile 
olan münasebetlerinin daha samimî esaslara bağ
lanmasında ve dostlarımızla olan yakınlığımızın 
artmasında bu kadar büyük önemi bulunan bir 
endüstri kolunun okullarımızda, radyolarımızda 
ve her türlü eğitim - öğretim alanında geniş 
yer almasını partimiz adına candan temenni et
meliyiz. 

Aziz ve muhterem senatörler; Basın - Ya
yın ve Turizm Bakanlığının şerefli Türk Basını 
ile olan bütün ilgisi her ne kadar basın mensup
larına «Harı Kart» vermekten ibaretse de biz bu 
realiteyi bir yana bırakarak, kıymetli basınımız
dan da birkaç söz etmek arzusundayız. 

Yedi iklim, dört bucakta asırlarca hüküm
ran olan koca bir milletin nüvesi hüviyetindeki, 
her karış toprağı sayısız Türkün kanı ile sulan
mış bulunan kutsal Anadolu, bugün için sayısız 
sosyal ve ekonomik problemleri ile Şerefli Türk 
Basınının karşısında durmakta ve ondan bu 
problemlerin çözümü konusunda yardım bekle
mektedir. 

Şüphe yok ki, Türk hasmını, yıkıcı değil, 
yapıcı; uyarıcı bir hürriyette görmek ve onun 
bu yolda olduğunu müşahede etmek, vatanper
ver her Türkün arzusudur. Y. T. Partisi olarak 
biz bu arzunun tahakkukunun Senato, Meclis 
veya Hükümet olarak, basına ve mensuplarına 
imkânlar sağlamakla, onlara kolaylıklar göster
mekle mümkün olabileceğine kaaniiz. 

Bugün için çeşitli dertlerle hemdert olan 
basının, kendi özel dertlerine deva bulunmalı, 
basın mensupları tam bir refaha kavuşturulma
lı ve ondan sonra kendilerinden tam bir mem
leket hizmeti beklemelidir. Aksi halde «Basın 
vazifesini tam olarak yapamıyor.» demek, hasta 
bir doktordan şifa beklemek gibi olur... 

Ön plânda basının kâğıt, mürekkep ve ben
zeri gibi bellibaşlı malzemesi kolaylıkla sağlan
malı ve bunların dağıtımı bir nevi baskı vasıta
sı olmaktan uzakta tutulmalıdır. 

Kotalarla basınla ilgili malzemenin ithaline 
daha geniş .yer verilmelidir. Basın mensupları
nın şikâyetlerine kulak verilmeli. Çok iyi ni
yetlerle hazırlandığına inandığımız 195 ve 212 
sayılı Kanunlarda görülen aksaklıklar en kısa 
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zamanda giderilmeli ve bu kanunlara basın 
mensuplarının lehinde bâzı maddeler eklenme
lidir. 

Basının politikasını memleket menfaat ve 
gerçeklerine göre ayarlayabilmesi için, rejime 
ve meslek mensuplarına fayda sağlıyacağı mu
hakkak olan Basın »Şûrası yılda: bir defa mutla
ka. toplanmalıdır. 

Siyasi teşekküller; gerek iktidarda ve ge
rekse muhalefette bulunsunlar, basından gele
cek tenkid ve temennilere aynı istekle kulak 
vermeli ve onları aynı toleransla kahullenmeli-
dirler. 

Basına intikal eden haberlerin daha sıhhatli 
olması ve dolayısiyle tekziplerin azalması için 
basın mensupları ile haber kaynakları arasında
ki engeller bertaraf edilmelidir. 

Anadolu basın dâvaları ele alınmalı ve 
onların aleyhine olan mevcut kanun maddeleri 
tadil yoluna gidilmelidir. Bu suretle tesadüfen 
ölümden kurtulmuş olan ve bin bir güçlük için
de yaşamıya çalışan Anadolu gazetelerine hayat 
bahşedilmelidir. 

Bilhassa Basın İlân Kurumu yeni Anayasa
mıza intibak ettirilmeli, onun basın için olan 
hayatî önemi daha da kuvvctlendirilmeli, bu 
kuruma ait mevzuatın aksak tarafları gideril
meli ve Basın İlân Kurumu, Bakanlık tarafın
dan esaslı bir murakabe altına alınmalıdır. 

Eğer vatandaşa ve dolayısiyle basma hizmet 
edilmek isteniyorsa gazeteleri az bir ücretle, 
uçakla ve günlük olarak, Anadolu'nun en üc
ra köşelerine kadar ulaştırılması sağlanmalıdır. 

Radyolarımız dedik, muhterem arkadaşlar, 
evet radyolarımız... Gerçek olan şudur ki, rad
yolarımız düne kadar her iktidar devrinde bir 
politik propaganda vasıtası olarak kullanılmış
tır. Halbuki radyo sadece bir haber alma ve 
edinme vasıtası olmaktan çıkmış, medeni mem
leketlerde bugün için onun fonksiyonları arasın
da geniş çapta eğitim, öğretim ve ticaret konu
ları da girmiştir. Bilhassa bizim gibi kalkınma 
yolunda olan memleketlerde radyo yalnız haber 
veren bir vasıta olarak değil, fakat öğretici bir 
organ olarak kullanılmalı ve onun programları 
tarafsız bir görüşle vatandaşlara duyurulma! ı-
dır. Nüfus olarak % 70 imizin okuma yazma 
bile bilmediği memleketimizde radyolarımıza ve 
onun idarecilerine düşen sorumluluk elbette bü
yüktür. Bu önemli konu yeni Anayasamızda yer 
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almıştır. Bugün köy nüfusumuzun % 60 - 70 i 
günlük gazeteleri bir hafta sonra bile temin ede
memek güçlüğü ile karşı karşıyadır. Bu bakım
dan da geniş vatandaş kütlesi, en sıhhatli ha
berleri ancak, radyolarımızdan öğrenmek mec
buriyetindedir. Bugün mevcut radyolarımız, ta
kat ve imkânları bakımından ihtiyaca cevap ve
rebilecek kapasitede değildir. Onları teknik ba
kımdan revizyona tabi tutmak lâzımdır. 

Arkadaşlar, Arap ve demirperde gerisi rad
yoları dilimizle yayın yapmakta ve seslerini 
yurdumuzun her tarafındaki vatandaşlarımıza 
duyurmaya çalışmaktadır.. Bu gibi istasyonlar 
kasıtlı çalışmakta ve yayın programlarını gün 
geçtikçe artırmaktadırlar. Radyolarımızın prog
ramlarını takipte ve seslerini duyurmakta güç
lük çeken vatandaşlarımız, yurdun her tarafın
dan bilhassa Doğu ve Güney - Doğu Anadolu'
da ister istemez, bilerek veya bilmiyerek muzır 
neşriyat dinlemektedirler. Doğu ve Güney - Do
ğu Anadolu'daki il radyolarının takatleri artı
rılmalı ve sayıları çoğaltılmalıdır. Sınırlarımız
dan binlerce kilometre uzaklarda yaşıyan ırk
daşlarımıza ve dindaşlarımıza hasretini çektik
leri sesimiz duyurulmalı, Türk folkloru hiç ol
mazsa radyo ile olsun onlara iletilmelidir. «Rus 
zulmü değil, Türk'ün sükûtu bizi öldürüyor» 
diyen şair bilmelidir ki, sükût eden Türk değil, 
fakat Türk'ün sesini onlara duyuracak takat
ten yoksun radyolarımızdır. Radyo yöneticile
rimiz bu acı gerçekleri bilmeli ve yayınlarını 
daha ziyade komşu memleketlere teksif etmeli
dirler. 

Muhterem arkadaşlar, bugün köylerimizdeki 
radyo miktarı parmakla sayılacak kadar azdır. 
Köylümüz büyük bir çoğunluğu bu modern va
sıtadan mahrumdur. Yukarda da işaret ettiği
miz gibi radyonun haber verme özelliği yanın
da bir eğitim - öğretim vasıtası olduğu hatırdan 
çıkarılmamalı ve hızla köylüye ucuz radyo te
mini yoluna gidilmelidir. 

Netice olarak, söz yayınları esaslı bir man
tık süzgecinden geçirilmeli ve toplumun her bö
lümüne hitabedebilecek eğitici ve öğretici bir 
hale getirilmelidir. Millî Eğitim Bakanlığı ile 
Basın - Yayın Bakanlığı sıkı bir iş birliği yap
malı. Radyolarımızın yayınları merkezden des
teklenmeli, kalifiye eleman yetiştirilmesi işine 
önem verilmeli, personel her yönden tatmin edil
meli, özellikle Şark bölgelerimizdeki vatandaş-
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lar muzır yayınlar dinlemekten kurtarılmalı
dır. Bu arada eğitime, genel kültüre ve sosyal 
gelişmeye eşsiz faydalar sağlıyacak olan tele
vizyon beş yıllık plân devresinde tahakkuk et
tirilmelidir. 

Evet, muhterem, arkadaşlar, dış memleket
lerdeki haber bürolarımız basın ataşelerimiz 
daha iyi çalışır duruma getirilmeli, onlara ko
laylıklar sağlanmalıdır. Yurdunun tabiî ve ta
rihî zenginliklerinden habersiz olan kimselerin 
dışarda turistik faaliyet göstermelerinin imkân
sızlığı dikkate alınmalı ve bu yoldaki tâyinler 
her türlü siyasi mülâhazalardan uzak kalınarak, 
memleketin ve milletin yüksek menfaatleri göz 
önüne alınarak yapılmalıdır. Radyo Meclis saati 
yetkili eller tarafından aksatılmadan yürütül
meye başlama-sı memnuniyetimizi mucibolmuş-
tur. Yalnız bu çalışmalar imkânsızlıklar içinde 
yürütülmektedir. 

Bu vazifeyi yerine getirenlere daha iyi im
kânlar sağlanılmasın], işin ehemmiyeti dikkate 
alınarak Mecliste bir büro kurulmasını parti 
grupu olarak temenni etmekteyiz. Sözün bura
sına gelince, diğer dış bürolarımızın verimsiz
liği yanında zayıf bütçe ile müspet hizmetler 
gören New - York Büromuzun direktör ve diğer 
mensuplarına başarılarından ötürü teşekkür-
lenmizi kaydeder diğer bürolarımızın bura
daki çalışmaları kendilerine örnek ve rehber 
edinmelerini tavsiye ederiz. 

Gelelim Anadolu Ajansına : 
Arkadaşlar-; Anadolu Ajansından, yurt 

içinde ve dışında büyük hizmetler beklenmek
tedir. Ajans, hizmetini ıgereği kadar ifa ede
mediği zamanlarda ; haklı olarak şiddetli ten-
kidlere mâruz kalmaktadır. Hemen ilâve ede
lim ki -pek iptidai makinalarla, fahri (muha
birlerle, yetersiz kadro, talhsisat ve yatırım
la vazife görmeye çalışan Anadolu Ajansm'dan 
bundan daha fazla bir hizmet beklenemez. Esa
sen böyle 'bir şey beklemek topraktan (yağ
mur beklemek kadar .gülünç olur. 

Y. T. P. olarak 1963 bütçesinin Basın - Ya
yın ve Turizm Bakanlığına hayırlı ve uğur
lu olmasını candan temenni eder hepinizi »ay
ığı ile selâmlarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Naci Arı. 
C. OH. P. GRUPU ADINA AHMET NACİ 

ARI (Kırklareli) — Sayın Başkan, sayın üye
ler, Sayın Bakan ve mesai arkadaşları; 

Basm - Yayın ve Turizm (Bakanlığı. 1%:1 
yılı bütçesi üzerinde O. Senatosu O. H. P. gru
pu adına tenkid, temenni ve gö nişlerim izi arz 
ediyorum. 

Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı 1957 
yılında kurulmasına rağmen aradan geçen 7 
sene zarfında defalarca ele alman teşkilât ka
nunu bir türlü yürürlüğe konamamıştır. Geçen 
sen eki bütçe müzakerelerinde ilgili bakanın 
yakında Yüksek Meclise sevk edileceğini söy
lediği «Turizm ve Tanıtma Kanununun» Mec
listen bu yılki bütçe müzakerelerinden evvel 
çıkmış olmasını gönül çok arzu ederdi. 

Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı bugün
kü teşkilâtı ile muhtelif hizmet kollarında fa
aliyet göstermektedir. Asrıımız; tanıtıcı her 
türlü faaliyet kollan ve fırsatlardan istifa
de ile, geniş çapta propagandayı kah ettirmek
tedir. Bilhassa dış ülkelerde, hâlâ gereği gibi 
tanınmamak, yurdumuz ve milletimiz hak
kında bugüne kadar yapılan tanıtıcı faaliye
tin çok yetersiz olduğunu ortaya koymakta
dır. 

Bunun için propaganda ve tanıtma kural
larının her yönünü ihmal etmiyerek, her ça
reden istifade yolları bulunmalıdır. Turist cel
bi düşünülürken tanıtma teşkilâtının en önem
li ve hayati rolü oynadığı, hatırdan çıkarıl-
mıyaeak, haber Mi rol arı, basın ataşelikleri, 
ha ficiye teşkilâtı, ticaret ataşelikleri bu mev
zuda koordine bir çalışmaya artık yönelmeli
dir. 

Basın ataşelikleri ve hah er bürolarının me
deni âlemdeki, propogan'da ve tanıtma yarışı
nın, değeri ile mütenasip 'bir çalışma tempo
suna ; çeşitli ve geniş imkânlar, yeni bir ruh 
ve anlayış ile katılmaları temin edilmelidir. 
Çalışmalarını hâlâ yeterli ve arzulanan se
viyede bulamadığımız bu teşkilâtı bütünü ile 
ele alarak hatır, gönül bir yana dörtbaşı , ma
mur bir hale getirmek için gerekli tedbirler 
alınmalı, komşu memleketlerin buıgün bilhas
sa Türklerle meskûn yerlerinde haber büroları
nın ihdası da düşünülmelidir. 

Devlet radyolarının Anayasanın âmir hük
mü ve ruhuna rağmen hâlâ özerk kamu tü
zel kişiliği hüviyetine kavuşturulamamatsı pek 
Özür kabul etmez. 

Bugün halikın % 70 inin okuma, yazmadan 
mahrum olduğu memleketimizde radyoların 
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dünya ve yurt olayları hakkında süratle ve 
zamanında doğru haber vermeleri, kültür ve 
eğitime yardımcı vasıta olmaları, eğlendirme 
ihtiyaçlarının hemen lıemen tek aracı olma
sı, geçmiş tatbikat, teknik alanda görüle ge
len muazzam inkişafta radyo ve televizyon 
idaresinin devlet bünyesinden ayrılmasını 
icabcttirmektedir. 

Türkiye'nin hemen hemen her tarafında en 
az bir Türk radyosunun dinlenme«i için ge
rekli şebekenin ıslahı, tevsii bölge ve il 
radyolarının kurulması, sajılarıımı artırılma
sı, tekmik cihazlarla takviyesi için sarf edi
len gayret ve enerjiyi memnunlukla karşıla
maktayız. Beş yıllık plânda da şebeke ya
tırımı için 80 milyon ayrılması gelecek için 
ümit verici görülmektedir. 

Halen politikanın tamamen -dışında, ta
rafsızlık konusunda da. büyük inkişaf kay
deden radyolarımızın, Öğretici, eğlendirici], 
eğitici faydalı, kaliteli yayınlarını memnun
lukla izlemekte, Basın - Yayın ve Turizm ile 
Millî Eğitini Bakanlığı temsilcilerinden mü
teşekkil «radyo ile eğitim merkezlerinin» 'ku
rulmasını faaliyete geçişini faydalı bulmak
tayız. Müzik yayınlarında çeşitlilik , ve se
viye, söz yayınlarında sade bir dille eğiti
cilik, turizm, iç ve dış haber yayınları ile 
yorumlarda. lıassa-siyet gösterilmesi, yenilik
lerin takibi, programların, radyoculuğun 
modern kaide ve tekniğine göre hazırlanması, 
kalifiye eleman yetiştirilmesi, radyolarımızı 
hergün artan kültür, zevk, çeşitli istek ve 
gelişmeler karşısında ideal hale getirilecektir 
kanısındayız. 

Dış memleketlerde yaşıyan, çalışan, ırk
daşlarımızın Türk radyolarını gereği gibi din-
liyebilımeleri çareleri araştırılmalı, yayın prog
ramlarında mesai, istirahat, saat dilimleri ile 
farkları inceden inceye hesap edilmeli; yabancı 
dille yapılan muzır ve yıkıcı propogandaları et
kisiz kılacak tedbirlerde amansız hareket edilme
lidir. 

Memleket nüfusunun % 80 i küçük yerleşme 
merkezlerinde oturduğuna ve fakir olduğuna gö
re, pilli, bataryalı, ucuz radyolar imal ve it
hal edilerek köylü vatandaşlarımızın bu araçtan 
geniş çapta istifadeleri için ilgili Bakanlıklarla 
iş birliği yapılmalıdır. 

5 yıllık plâna, Televizyon kurulması mevzuu 
alınmamış, bir yatırım düşünülmemiştir. Ame
rika ve Avrupada 20 yıl kadar Önce yayınları
na başlayıp, bugün kıtalar arası yayın yapabi
lecek seviyeye, ulaştırılması temin edilen tele
vizyonun bizde; daha düşünce safhasından Öteye 
gecemeyişi yakın komşularımıza bakılırsa hata
lı davranıştan dönüşü icabettirecektiiS 

Sosyal ve ekonomik gelişme Şartlan bakımın
dan olduğu kadar kulak hafızası yaninda göz 
hafızasına da hitabeden bu müessir yayın vası
tasının kurulması için; etüt komisyonu dina
mik, yapıcı bir çalışmaya yönelmeli, teknik 
v. s. elamanların yetiştirilmesi için şimdiden ha
zırlıkları yapılmalı, her türlü fırsat ve imkân
lardan istifade edilmelidir, 

Sayın senatörler; 
Halen Bütçe Komisyonunda olduğunu öğren

diğimiz, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kuruluş 
ve görevleri, kanun tasarısının bu yıl yürülüğe 
gireceği inanciyle geniş çapta turizm dâvası ile 
ilgileneceği aşikârdır. Bugün yer yüzünde alâka 
çeken bir endüstri ve döviz menbaı haline gelen 
turizmin yurt çapında önemi hakkında çok şey
ler söylendiği, yazıldığı için üzerinde duracak 
değilim. 5 yıllık plânda turizmden, iktisadi ge
lişme, tediye muvazeüesindcki roİü ve döviz 
mevzuundaki önemine geniş çapta yer verilmiş
tir. Turizm istikbâl ve gelişme ümitlerimizden 
biri ve belkide ilkidir. Plânda 19(>> }rılı için 175 
milyon 500 bin liralık bir yatırım derpiş edil
mekte, profösör Baade, bu alanda Türkiye için 
senede 200 - .'>00 milyon dolarlık bir gelirin hayal 
sayılnııyacağım ifade etmektedir. 

Memleketimiz coğrafi manzara konusu, tarihî 
Arkolojik eserleri ve geleneklerinin zenginliği 
ile bu mevzularda görülmeye lâyık bir hazine
dir. 

Bakanlığa yerli, yabancı uzmanların verdik
leri, danışma, ihtisas komisyonlarının hazırla
dıkları, sayıları 22 yi bulan raporlardan bu ko
nuda nelerimizin olduğunu, nelere ihtiyaç du
yulduğunu, inkişaf için gerekli bütün tedbirler 
zikredilmektedir. Memleketimizin turizmi hak
kında bir rapor vermiş olan Belçika Turizm Ko
miseri Haulot: - Artık sondajlar, etütler ve an
ketler fasıllarına nihayet verilmeli ve icabeden 
her sahada birden harekete geçmeye başlamalı
dır. Kimsenin zenginliğinden şüphe etmediği bu 
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kolay işlenebilecek madenin derhal istihsaline 
başlanabilmesi hususunda Türkiye'de mevcut 
idari zihniyet ve mekanizmanın kararlı, yeterli 
ve azimli bulunmadığın] esefle ifade etmek zo
rundayız, demektedir. 

Bunun aksini ispatlamak için sondaj, rapor, 
anket etütleri şimdilik yeterli bularak; idari zihni
yette yapıcı, kararlı, yeterli ve azimli hale süratle 
geçmek zorundayız. Bakanlığın diğer birçok 
Bakanlıklarla koordine çalışması; önleyici, kı
sıtlayıcı mevzuatın ayıklanması, mevzu ile ilgi
li kanunların tevhidi, ve dinamik bir organizas
yon içinde mevcut un ve şekerden helvayı yap
mak zamanı gelip çatmıştır. 

Bu helvayı gerçek tadı ile ortaya koyacak 
ustaları milletçe gözlemekteyiz. Yurdu sevmek; 
onu tanımak ve bilmekle kıymet kazanacağı için 
kuvvetli organizasyonlarla iç turizmi, şifalı su
larımız ve kaplıcalarımızı değerlendirmekle tıbbi 
turizmi, yeterli tesis ve imkânlar muvacehesin
de; güçlü bir turizm kültürlü, turizm ofisleri, 
tesisleri, davranışları, idaresi, propagandası 
ile dış turizmi, memleketin ekonomik bünyesin
de gelir kaynağı olarak gerçekleştirecek ve de
ğerlendirecek Bakanlığın, bilhassa bundan son
raki faaliyetleri dikkatle izlenecek ve başarıla
rı bizlere sadece övünç verecektir. 

Sayın senatörler; 
Bugün basınla ilgisi sadece sarı kart tevzii 

ve bâzı uyarıcı hareketlerden öte gitmiyen Ba
kanlığın bütçesi münasebetiyle bu mevzudaki 
görüşlerimizi de arz ediyorum. Tarihinin her 
devrinde hak bildiği yolda eğilmeden yürüyen, 
efkârı umumiyenin hazırlanmasında, inkişafın
da yardımcı vazife ve mesuliyetlerini müdrik 
olarak, her halükârda, sadece vazife şuuru ile 
meşbu davranışların sayısız örneklerini veren 
Türk basını; demokratik rejimimizin temel taş
larından bindir. Bugün yurdumuzda basın, Ana 
yasa güvenliği içinde hür bir müessesedir. Bası
nın gerçek fonksiyonlarını ifa için fikir hareket
lerini, davranışlarını kısıtlayıcı, önleyici tedbir
ler gözden geçirilmeli, fikir işçilerinin iş veren
le münasebetlerindeki aksaklıklar da giderile
rek Büyük Atatürk'ün buyurdukları gibi, «Ba
sın hürriyetinden doğan mahzurların yegâne iza
le vasıtası sadece basın hürriyetidir» olmalıdır. 
Bir Fransız gazetesinin : «Elektrikle ampul ara
sında ne münasebet varsa, demokrasi ile hür ba
sın arasında da o münasebet vardır. Elektrik cer-
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yanı olmadığı takdirde nasıl ampul sadece buz 
gibi bir şişeden ibaretse, basın hürriyeti olma
dığı takdirde de o toplumun düzeni; demokrasi 
ismini taşısa bile buz gibi bir rejimden ibaret 
kalır», sözleri üzerine, demokratik düzeni seven, 
istiyen sorumlu sorumsuz herkesin fikir yorma
sı lâzımdır. 

Basın ; âmme haklarına, haysiyet ve şerefle
re mütekabil bağlılık ve saygı çerçevesinde her 
türlü idari ve malî bakımdan yoksun olarak va
zife görmelidir. Basınımız bugün Kurumlar Ver
gisi, (Jelir Vergisi, Belediye Rüsumu, Damga 
Resmi gibi, kanunlar icabı hiçte hafif olııııyan 
mali mevzuatın yükü altındadır. Seka bir ima
lât müessesesi okluğu halde ithalât işlerine de 
el atarak basında bir nevi baç olmaktadır. İngil
tere'de ve bilâhara diğer memleketlerde gazete
lerin Damga Resmi, İlân ve Kâğıt vergileri 18G.I 
yılında tamamiyle ilga olunmuştur. Hemen he
men her devirde gazetecilerin yıpratıcı tenkid-
lerine karşı bir nevi önleyici tedbir olarak da 
zikredilebilen bu sakim yoldan bütün iyi niyeti
mize rağmen bizde geri dönmek mecburiyetin
deyiz. Bir gazete yurtta ve dünyada da cereyan 
eden olayları süratle, doğru olarak pek çok sa
yıda vatandaşa ulaşt ıra bildiği nisbette iyi vazife 
yapmış sayıldığına göre, bu vazifenin ifasının 
her cephesiyle kolaylaştırılması cihetine gidil
mesi elbette temenniye şayandır. Bugün, ver
giler, kâğıt, malzeme pahalılığı, resmî ilân ve 
reklâm komüsyonu, stopaj gibi malî nıülfetler 
yüzünden maliyeti 20 - 22 kuruşa varan ve ba
yilere ortalama 17 kuruşa, teslim edildiğini duy
duğumuz gazetelerimizin, okuma seferberliğine 
efkârı umumiyenin inkişafına çok, sayıda hiz
met edebilmesi için ucuza maledilmesi gerekli
dir. 

Bunun temini; gazetelerimizdeki seks. cina
yet, skandal, sergüzeşt, dedikodu, sansasyon ha
berlere az yer verilmesini de sağlıyarak, memle
ket meselelerine, dünya olaylarına- sayfalarında 
daha geniş yer ayırma imkânını hazırlıyacak-
tır. Haber ve görüş yayma sanatı olarak tarif 
edilen gazeteciliğin inkişafına yardım hususun
da gazete kâğıdının ithalini İlasına vermek, güm
rük resimlerini hafifleterek, çeşitli vergi nisbet-
leriniu tarhında da ölçülü davranmanın sağlan
ması ; akla gelen ilk tedbirler cümlesindendir. 

195 sayılı Kanunun neşrini mütaakıp kurulan 
Basın - İlân Kurumu, istismara müsait resmî 
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ilân ve reklâm dağıtımını bir düzene sokmuş
tur, denebilir. 

Ancak : Bu kurumun müeyyideleri Anadolu 
ve Trakya'daki bölge basınına birçok külfetler 
yüklediği halde nimetlerini esirgemiştir. Oysa
ki, mahallî fikir ve el emeği ile, her türlü sıkın
tılara göğüs gererek bilhassa yakın çevresine 
faydalı olan bölge gazetelerini de yaşatmak, 
geliştirmek esas olmalıydı. Geçen sene Türk 
Ocağında yapılan Anadolu Gazete Sahipleri Sen
dikası Umumi Heyet toplantısında şahsına ve 
fikirlerine çok hürmet ettiğim Sayın Salıir Kıı-
rııtluoğlu; «Türkiye'nin aynası Anadolu gazete
leridir» buyurmuşlardı.. Teknik imkânsızlıklar, 
malî güçlükler içinde kıvranan, kendilerinden 
mahallî resmî reklâmlar dahi, esirgenen bu gaze
telerin; Türkiye aynasında kendilerini ne zama
na kadar çirkin, yetersiz, bakımsız, alâkadan 
yoksun, Hükümet yardım ve irşadından nasip
siz göreceklerini kestirmek güçtür. 

Fransız- Devlet adamlarından; Mösyö IJeri-
ot'un ; «.Fransız halk efkârının gerçek temayül
lerini anlamak için Paris değil, taşra gazeteleri
ni takibetmelisiniz» diye bir sözü vardır. Bizde 
de; uzun vadeli de olsa halk efkârının gerçek 
temayüllerini anlamak için taşra gazetelerinin 
de takibedileeeği günün özlemi içinde bulundu
ğumuzu, bunu gerçekleştirmek için de Hükü
metin gerekli irşad ve yardımlarını esirgemiye-
eeği inancındayız. Her sene kendi aralarında «ia
re toplantısı yapan, toplantıları büyük basında 
küçücük veya hiç zikredilmiyen ; Devlet büyük
lerini ziyaretle, bir türlü gerçekleşmiyen vaid-
ler alan bölge basını, yaşama, gelişme, imkânı
na ya kavuşturulmalı, veya daha kolayımıza gi
diyorsa, iyiee nefes alamaz hale getirilmesi için 
tedbirler hamlesinde daha da geç kalınmamalı
dır. 
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şünülmeli ve bu enstitü mezunları için geniş 
bir çalışma sahası hazırlanmalıdır. 

Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığının çalış
maların faydalı, başarılarının sürekli ve 1963 
yılı bütçelerinin hayırlı olmasını temenni ederiz, 
hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kök. 
ENVER KÖK (Gumhurbaşkâımıca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, Sayın Senatörler, kıymetli 
Bakanlık erkânı, 1963 yılı bütçesi münasebetiy
le, Bakanlık bütçesi üzerinde konuşma yapan al
tı arkadaş, hele bu arkadaşlardan iki tanesi bu 
vazifeleri-fiilen ifa eden arkadaş olması itiba
riyle, Basın - Yayında geçirdikleri tecrübelerle 
çok derin meselelere temas ederek bize dokuna
cak mevzu bırakmadılar. Bütün bu mevzuların 
tekrarında belki fayda, vardır ama şikâyetler 
aynı noktada toplandığı için. ben bunlara do
kun mıyacağını. 

Teşkilât kanunu, teşkilât kanunu... Bu sefer, 
20 ilcisinde Bakan getirmezse, Bakanın yakası
na yapışmak bizim ve grupumuzun asıl vazifesi 
olarak bize düşmektedir. (Bravo sesleri.) 

Arkadaşlar, işte bu anlayış içinde arkadaş
larımın temas ettikleri noktaları tekrarlamadan 
turizm dâvasına, turizm meselesine bir nebze do
kunmak istiyorum. 

Arkadaşlar, biz yaşadığımız şu Anadolu yay
lasında dahi iç turizmi daima dedelerimizden 
gördüğümüz şekilde mevsimle birlikte yapmaya 
çalışırız. Bir kısım vatandaşlar yaz gelince yay
lalara çıkarlar, bir kısmı da kaplıcalara gider
ler. Bu eskiden beri dedelerimizden gördüğü-
müzdiir. Ama 20 nei asrın ileri görüşüne uya
rak, organize edilmesi ve göçebe durumundan 
çıkarılması gerekmektedir. Meselâ iç turizmde 
ben ilk numuneyi, memlekette hayata atıldığım 
sırada İstanbul'un Polenez köyü diye bir köyü 
vardır, o köyde tattım. O zaman bir Devlet me
muru olarak bir vazifenin yerine getirilmesi için 
ve o köyün haritasını 3'apmak'için bir ay kal
dım. Civarında bütün Türk ve Müslüman köy
leri vardı. Köye bakıyorsunuz köyde bir şey 
yok, güzel su yok, o köyün altında o güzel Kı
lıçlı köyü, Trva deresi. Şile'ye doğru hep kum
sal, kimse gitmiyor. Ama oraya gittiğiniz zaman 
size güzel bir yatak çıkaran, size güzel bir ye
mek hazırlıyan insanları görünce bu cazip yere 
memleket çocukları gitmeye başladı. (Gülüşme-

Ankara'da Unesco yardımı ile kurulması dü
şünülen Gazetecilik Enstitüsü ünlü Prof. Dr. Vil- I 
moııt Haacke'nin raporunda da belirttiği üzere 
Amerika ve Avrupa'daki emsalleri gibi sadece I 
Basın - Yayın ilmini öğreten bir enstitü halinde I 
değil, Amerikallılarm Sciense of Publicity, Al
manların Wissensehaft Yon Publisiztik» adını I 
verdikleri, gaztecilikteu başka; filimcilik, radyo- I 
culuk, televizyonculuk, reklâm ve propaganda, I 
retorik, işletmecilik gibi gazetecilikle yakın ir
tibatı olan meslekleri de öğretici bir şekilde dü- | 
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ler, başka, başka sesleri.) Başkası yok. Biraz 
yaşama vo yaşatma meselesi. Değişiklikler oldu, 
Akçakoca'da bundan 20 sene evvel gelip pansi
yon bulabilir miydiniz": Ama şimdi Türk ve Müs
lüman olalı bu köyler kadın, erkek eşitliği dai
resinde hareket ederek medeni anlayışlar için
dedir; Bu fikir Anadolu'da ya.y t İdi arkadaş
lar. Niçin Akçakoca'dan bahsettiğim zaman gül
müyorsunuz arkadaşlar? Orada'da nihayet kar
şımıza hemşirelerimiz çıkıyor, orada da misafir 
kalıyorsunuz. İç turizm memlekette tekâmül 
safhasına, girdi, girdi ama tam girdi mi? Gir
medi arkadaşlar. "Devlet bir hamle yaptı, fa
kat bu hamleleri hayal mahsulü olan işlere sarf 
etti. Hiçbir hususi müteşebbise Ve bilhassa köy 
karekteri taşıyan yerlere büyük bir yardım ya
pılmamıştır. Nitekim iç turizmde memlekette 
başhyan bu hareket, turizm derneklerinin ku-
rulmasiyle Abana gibi 1a Karadeniz sahillerine 
kadar yayıldı. Türkiye'ye gelecek turist, bura
da soyulmaya gelmez. Nitekim İstanbul civa
rında plajlar ve moteller tesis edilmiştir. Bu 
ucuz ve teiniz moteller ve güzel manzara Avru
pa'dan geçen turistleri buraya, çekmektedir. 
Marmara bölgesinde Tekirdağ'da v. s. Hükümet 
bu turizm derneklerine gerekli yardımı yap
malıdır. 

:5ü sene evvel Polenez köyde başhyan, ama 
bugün memleketin bütün sathına yayılan iç tu
rizmi tanzim edersek o zaman dış turizmden 
beklediğimiz faydaları da buluruz. Bizim mem
lekete gelecek turistler tarihî âbideleri ve ar
keolojik tetkikini yapmak üzere gelir. Bi
zim memleketimize gelecek turist güneş bu-
lunmıyan iklimlerden, geldiği için plajları
mızda yıkanmak için gelir. Binaenaleyh bunlar 
için büyük tesisler yapmak lâzımdır. Bu tesis
ler için de malî yardımda bulunmak lâzım
dır. Bakanlık, halen teşkilâtı içinde olan Tu
rizm Bankası vasıtasiyle işletmekte olduğu 
otelcilikten vazgeçmelidir. Devlet otelcilik ya
pamaz. Devlet, vatan sathında taassup yükün
den kurtulan bu vatan çocuklarına küçük 
küçük krediler serpiştirerek cennet olan bu 
memlekete ilerde turizm sahasında hem çok 
para getirebilir, ve hem de o bölgelerin kalkın
masını temin eder. Ama devlet yapmasın, 
demiyorum. Devlet yapsın, fakat işletmesin. 
İşte Ab ant önümüzde, Kervan Oteli.. İsmet Sez
gin ve İrfan Baran arkadaşımın bütçe tasarı-
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karı içinde Basın - Yayın ve turizme taallûk 
eden kısımlarını o kadar güzel teşrih etmişler 
ki, bunu bütün arkadaşların bir defa okuma
sını temenni eder, Basın - Yayın Bakanlığının 
bir otelcilik ofisi gibi heveslere kapılma-
ınasını tavsiye ederim. 196li yılında Basın - Y'a
yııı ve Turizm Bakanlığına muvaffakiyetler di
ler hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 
yılı bütçe kanun tasarısına 111 sayın üye oy 
kullanmış olup; 81 kabul, 30 ret oyla Cumhuri
yet Senatosu tasarıyı kabul etmiştir. 

Sayın Osman Salın Sarıgöllü. 
OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, Muhterem Cumhuriyet Se
natosu üyeleri vo Muhterem Hükümet erkânı, 
zaman tahdidedildiği için maalesef bu mev
zuun derinliğine giremiyeceğiz. Bununla bera
ber başka arkadaşlarımız gerektiği kadar bu 
mevzu üzerinde konuştular. B'endeniz 1 - 2 nok
ta üzerinde durmak isterim. 

Bizde turizm demek, yalnız tarihin memle
ketimize yapmış olduğu yatırımları, harabe
leri kurmak demek değildir. Memleketimizde 
tabiatın yapmış olduğu yatırımlar meyanmda 
şifalı sular, bu arada gerek içme ve gerekse 
kaplıca olarak muhtelif nevide ve çok aded-
de kıymetli turizm unsurları mevcuttur. Buna 
sıhhi turizm adı da verebiliriz. Memleketimiz
de bu iş yalnız Basın - Yayın ve Turizm Ba
kanlığının değil aynı zamanda Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının da işidir. Koordine 
çalışmak suretiyle bu işi inkişaf ettircbilirlerse 
insanlık bakımdan, insanlara şifa bakımın
dan, getireceği gelir bakımından memlekete 
çok mühim bir hizmette bulunmuş olurlar. 
Hem hu devamlı bir gelir kaynağıdır. Bun
dan Oarp memleketlerinin büyük faydalar 
sağladığı malûmunuzdur. Bu Bakanlığa tâbir 
caizse teşkilât kanunu olmıyan, hâlâ ehemmi
yetini kabul etmediğimiz bir bakanlık de
mek iktiza eder. Demokrasinin kuvvet un
surlarından birini matbuat teşkil eder. O da 
bu Bakanlığın vaizfeleri meyanındadır. Turizm 
gibi memlekete, arkadaşlarımın da bahsettiği, 
Baade ve diğer mütehassısların rakamlara 
göre, milyonlarca, dolar getirecek bir imkân 
ve mevzu karşısında maalesef Plân Komisyonu 
.100 küsur milyon ]i fa gibi bir tahsisat ayır^ 
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mistir. İmkansızlık içinde maliye de bunu 
bozmak suretiyle tâbir caizse hocanın kuşuna 
döndürmüştür. Memlekette 6086 sayılı bu mev
zuu müdrik bir kanun tedvin edilmiştir; Tu
rizm Sanayiini ve Endüstrisini Teşvik Kanunu, 
13ıı kanunun son olarak 50 milyon liraya kadar 
ve arkadaşım "Enver Kök'ün de derpiş ettiği gibi 
mahallî turizm endüstrisini 20 sene müddetle 
ve yarısı nis'betinde finanse etmek suretiyle 
her iki şekilde gelen turistleri barındırmak, 
rahat ettirmek imkânını sağlıyacak fevka
lâde güzel bir kanun. Ve fakat geçen seneye 
kadar 8 milyon, bu sene ayrılan iki milyonu 
daha eklersek 10 milyon lira, bugün mevcut 
tedavüldeki paramız ve bütçemiz nazarı itiba
ra, alınırsa mikroskopik hattâ gülünç bir ra
kam olacaktı ı*. 

Özür dileyerek şunu arz edeyim; biz bura
da eğer bir tenkid mevzuu yapıyorsak, 'bunu, 
bu Bakanlığa veya, Bakanlık erkânına değil, 
doğrudan doğruya turizmi nazarı itibara 
"alıp, gereken ehemmiyeti vcrmiyen Plânlama 
ve maatteessüf Hükümete r*aei olarak kabul et
memiz iktiza eder.. Milyonların geleceği bir 
yerde, Türkiye'yi inkişaf ettirmek, tanıtmak 
bakımından bu Bakanlığı eli kolu bağlı, orga
nize edilmemiş hakle bırakmak maalesef hu 
Bakanlığa ve onun vazifelerine gereken önemi 
vermediğimiz mânası çıkar... 

BAŞKAN' - - Müddetiniz dolmuştur. 
OSMAN KAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) 

—• Mevcut bütçenin hayırlı obuasını temenni 
eder. huzurunuzdan saygı ile ayrılırım. (Alkış-
huO 

IBAŞKAN — Sayın lııceoğlu. 
MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu. 
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Muhte

rem 'Başkan, muhterem senatörler ve Basın -
Yayın ve Turizm Bakanlığının muhterem erkâ
nı, millet ve memleketimiz için hakikaten büyük 
millî dâvalardan biri mahiyetini alan turizm 
dâvası üzerini" ne kadar eğilsek, ne kadar derinli
ğine konuşsak ve fikirlerimizi ortaya koysak 
yeridir. Fakat zamanın darlığı dolayısiyle ben
deniz yalnız, Radyodan, radyonun dilinden ve 
bâzı noktalardan bahsetmekle yetineceğim. 
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'Sözlerime başlarken, Başkanlık Divanından, 

gelecek yıllardaki bütçe^ müzakerelerinin bu yıl 
geçtiği şekilde cereyan etmemesi için gerekli 
tedbirleri çok evvelden almasını ve Senatoya bu 
yd bahşedilen zamanın en az iki mislini temin 
bakımından, organize etmesini ve plânlamasını 
da bilhassa istirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, son yıllar göstermiş
tir ki, radyo bir üniversite kadar hattâ bir üni
versite değil birkaç üniversite kadar mühimdir. 
Üniversitelere devam eden gençlerin yaşları hu
dutludur, sınırlıdır. Radyonun öğrencileri, tale
beleri ise, küçücük yaşlardan ihtiyar ninelere 
ve dedelere kadar gider. Ve radyo Devletin ku
ramadığı, ulaşamadığı köşelere kadar gidebilen 
bir üniversitedir. Bize yalnız haber vermez. 
•Bizim sanat zevkimizi doyurur. Bize bilgi ve
rir. Bize millî gururumuzu hissettirir, ve bizim 
günün gerçeklerine uygun birçok sosyal ihti
yaçlarımızı karşılar. Hiç şüphe yok ki, Basın -
Yayın Bakanlığının en çok çekiştirilen konusu 
en çok çekişmeye uğrıyan mensupları radyo ve 
radyoda bulunanlardır. Biz bu konuşmamızda, 
haksız çekişmeleri veya tarizleri asla tasvibet-
mediğimizi, fakat, haklı olanlarda da Vekâletin 
bir çare bulmasını temin bakımında, ikaz et
meyi ve bundan sonraki konuşmamı bu hususa. 

i inhisar ettirmeyi faydalı görüyorum. 

Muhterem arkadaşlar, insan hayatının gerek
li kıldığı birtakım şeyler var'dır ki, hayat gibi 

i bunlar da akar, yürür, ve durmak bilmezler. 
! Hayat nasıl birtakım yenileşme belirtileri gös

terirse, insan hayatına kıymet verdiren belirti
lerden biri, belki de birincisi olan dil de hayat 
gibi yürümesi, yeni yeni birtakım belirtiler 
göstermesi gereken bir varlıktır. Dil bu yürü
yüşten durduğu gün düşer, körleşir, kısırlaşır. 
İşlenmiş dil, olgun dil, geniş dil dediğimiz za
man durmayan, yürüyen, yeni yeni belirtiler 
gösteren dil demek isteriz. Bir milletin yaşayışı 
ile hayatı arasında aksaklıklar varsa dil bozuk 
demektir. Dil, hayat ile birlikte yürüyorsa o za
man o hayatın belirtileri sağlamdır. 

Bizim radyomuzda, son zamanlarda, Anka
ra'da 15 günde bir, İstanbul'da haftada bir gün 
olmak üzere, «Arı dile doğru» diye Türk Dil 
Kurumu mensupları tarafından idare edildiğini 
zannettiğim bir saat konulmuştur. 
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Çok muhte rem arkadaş la r ım, dil zor lanacak 

bir şey değildir . Dil, demin söylediğim gibi, b i r 
milletin, bir topluluğun ya ra t t ığ ı bir var l ıkt ı r . 
Ve onun hizmetindedir . Zorlanamaz. 

BAŞKAN — Müddet iniz dolmuştur . 
F E T H İ T E V E T O Ğ L U (Devamla) — Bir da

kika efendim, tamamlıyorum. Hele d i lde-uydur
macılık bir millete fayda değil, zarar getirir . 
'() milletin nesilleri arasında birbir ini anlamaz, 
uçurumla r acar ve bundan memleket kü l tü rü 
fayda değil, za ra r görür . Dil [Kurumumuzu bü
yük A t a t ü r k kura rken , bu millete ne büyük fay
da la r sağlıyacağını tesb.it etmiştir . Yolundan 
onu uzaklaş t ı ran bir takım ifrateıların, b i r takım 
müfri t lerin hakika ten arı dile doğru, derken 
Adeta dillerini arı sokmuş gibi, b i r tak ım yaban
cı, kökü Türkçe olmıyan, uydurma kelimelerle 
Türkçemizi , ana dilimizi berbat etmeye, köylü
müzü, halkınıızı t iksindirecek ve radyosunu 
kapa t t ı r acak yola sevk etmeye ne Bakanlığımı
zın, ne orada konuşanlar ın , ki bun la r salâhiyct-
siz, kül türsüz , belki de lise mezunu bile olmıyan, 
dil bilgisinden çok uzak bi r takım kimselerdir , 
buna hakkımız yok tur . Bakanl ık tan is t i rham 
ediyorum, bu saati ka ldı rs ın lar ve Türk dilini 
'ke ııd i gel işin esin e b ı raksı nl a r. Hü r metl e ri mi e. 
(Sağdan alkışlar) 

•BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu, bütçeye ayrı
lan müddet in azlığından yakındı lar , çok doğru, 
haklı ve yer inde bir talep, ama kendilerine ha
t ı r l a tmak isterim ki, Kiyasetin yapacağı b i r şey 
yoktur . Oiinkü, Anayasamızın 04 ncü maddesi
nin '•] ncü fıkrasına göre, Karma Komisyondan 
gelen metin üzerinde C -Senatosu en geç "10 gün 
içinde görüşüp, ka ra ra bağlamaya mecburdur . 
Cumhur iye t Senatosu bunu II gün yapmak yet
kisinde değildir. 

Sayın Demirdağ . 
YUSUF DEMİRDAĞ (Trabzon) — Muhte

rem Başkau , muhterem arkadaş lar ım, benden ev
vel konuşan kıymet l i a rkadaş lar ım Basın - Ya
yın ve Tur izmin değer ini çok iyi belirt t i ler. Ben 
bu hususları t amamen geçiyorum. 

Ekonomide turizme1 (görünmiyen ihraca t ) 
deni lmektedir . Oünkü ; turizm de, memleketin 
mal ve hizmetlerini harice sevk etmek külfeti 
yoktur . Tur is t , manzara ve eser görmek, ha t ı ra 
eşyası almak, ikamet etmek için yur t dahil inde 
kaldığı müdde t içinde devamlı o larak döviz 
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terk: e tmektedir . Yani müstehlik olarak istihsal 
bölgesine gelmiş bu lunmakta ve ödemelerini 
doğrudan doğruya müstahsil ile temas ederek 
yapmaktad ı r . Şüphesiz bu hal memleket ekono
misine canlılık vermekte , tedavüldeki paranın 
süra t in i a r t ı r m a k t a ve alım kuvvet in in yüksel
mesine yardım etmektedir . Avrupa 'nın birçok 
memleketleri turizm sayesinde t icari muvazene-
sizliklerindeki açıklarının büyük bir kısmını ka
pa tmak imkânını elde e tmektedir ler . 

Tur is t celbi için al ınacak tedbir ler meya-
nında : 

1. Turis t ler in memleketimize girmelerine 
mâni, engellerin kaldır ı lması , 

2. Memleketimizde turizm ve turizm endüs
trisinin geliştirilmesi için teşvik tedbirlerinin 
alınması, 

.']. Memleketimizde turizm endüstrisinin in
kişafını sağlamak nıaksadiyle Devlet daireleri , 
özel idare, belediyeler, ikt isadi Devlet Teşekkül
leriyle, Devletin or tak bu lunduğu banka ve şir
ketlerin iş birliği yapmalar ı , 

4. 'Memleketimizde müspet tur izm zihniyeti 
nin yarat ı lmasını temin edecek, tedbirlerin alın
ması ve turizim meslek öğret imi yapt ı rabi lecek 
tesislerin sürat le vücuda getirilmesi, 

ö. Tarih, arkeoloji , i s t i rahat ve tedavi im
kânlar ı veren mahal lede tab ia t 'güzellikleri ve 
turistik, mahiyet teki tezahürleri lâyıkliyle tesbit 
ederek kıymet lendirmek, 

(!. Turistlerin ikamet edecekleri oteJ, mo
tel, pansiyon, gazino, lokanta- ve emsali tesisle
ri kalite ve miktar bakımından çoğaltmak, 

7. Turistik' yolları çoğal tmak ve ıslah et
mek, 

8. Turizm istatistiklerine1, önem vermek ve 
bu sayede düzenleyici tedbir ler almak, 

!). Kâfi miktarda turizm büro ve acenteleri 
vücuda, get irmek, 

10. Turizmi*1 alâkalı neşr iyat ve propagan
daya ehemmiyet vermek ve y u r d u n tan ı t ıp sev
direcek ki tap , albüm, har i ta , broşür, afiş, fotoğ
raf, filim ve takvim gibi tu r i s t ik hazı r l ık lar 
yapmak, maalesef memleketin tar ihî yerlerini 
ve güzelliklerini nünde toplıyan 'bir albüm bile 
henüz yapı lamamışt ı r . Oeecn seneki bütçe mü
zakerelerinde de bu hususa temas etmiştim. Yal
nız senelerce1 evvel Viyana 'da basılan (Kesim
lerle Türkiye) den başka Türkiye 'y i t an ı tacak 
derli. toplu bir albüm ve eser de yoktur . Bu en-

— 558 

http://tesb.it


C. Senatosu B : 41 
düstriye ehemmiyet veren milletlerden ders al
malıyız. 

11. Elçilik ve konsolosluklarımızın memle
ket turizmini geliştirici faaliyet yapmalarını ve 
iş birliği halinde bulunmalarını temin etmek, 

12. Turizmi mutlaka millî bir dâva haline 
getirmek, kalkınmamızın temel faktörlerinden 
birisi olacaktır. 

Biraz da radyonun yayın işine temas ede
ceğim. Radyonun verdiği çok hatalı ve üzücü 
bir haberi okuyorum : «Ankara Radyosunun 
lâubaliliği» Adalet gazetesi 3 Şubat 3963 ta
rihli nüshası, «Feci kaza dolayısiyle Ankara 
Radyosunun zaman zaman yaptığı neşriyat va
tandaşlarımız arasında hoşnutsuzluk yaratmış
tır. Ankara Radyosu kazayı ilk haber verdiği 
sırada memnuniyetle kaydedelim ki, uçakta hiç
bir Türk yolcusu yoktur, gibi gayriinsani ve...» 
aşağı doğru yazı devam ediyor. 

Basın -Yayın ve Turizm 'Bakanlığının dikka
tini çekerim. 

Netice arkadaşlar, millî dâvaları ancak millî 
ruh, millî heyecan ve millî menfaatlere gaye 
ittihaz edenler, tatbik edebilirler, hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Oıtıont. Yok. Sayın 
Turhangil. 

FİKRET TURHAN* HL (Aydın) Sayın 
Başkan, Muhterem Bakan, Sayın Bakanlık' er
kânı ve muhterem senatörler. Bendeniz arka
daşlarımın. temas ettiği noktalara temas etmek 
suretiyle sizleri işgal etmek istemiyorum. 

Anayasanın. 121 ne i. ıiuaddesine ^i'^, kanun
laşması. gereken Bakanlığın, teşkilâtı taÜmıinen 
15 ay geçmiş geriye 9 ayı kalmıştır. Bu gecik
meyi biz üzüntü ile karşılamaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, Turizm Bakanlığın
dan. 'birçok şeyler istenmektedir. Fakat ben şah
san turizm dâvasının yalnız Turizm Bakanlığı 
ile halledileceğine kaani değilim. Bu dâva top-
yekûn bakanlıklararası koordine bir teşkilâtla 
halledilecek bir konudur. 

Bugün turistin ilk karşılaştığı yey gümrük 
olmasına göre, Gümrük Bakanlığından başla
yıp, Bayındırlık üzerinden giden, trafik polisiy
le karşılaşan ve birçok mevzularda kanunların 
yapımı ile yürüyecek bir konu olduğuna inan
mış bulunmaktayım. O bakımdan, muhterem ar
kadaşlarım, turizm mevzuunda yalnız ve; yal-
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nız Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığını mu
hatap kabul etmemek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, bugün Millî Birlik 
zaımanında çıkarılmış 46 sayılı bir Kanun mev
cuttur. Bu kanun tatbikatının Bakanlıkça na
sıl yürütüldüğünü 'bilmemekle, beraber aldığı
mız malûmata göre Basın - Yayın en büyük 
'devletlerin merkezlerinde meselâ Londra, Paris, 
Bonn, Bern gi'bi yerlerde temsil eden arkadaş
ların, bu kanunun âmir 'bir hüküm olarak vaz
ettiği lisan bilgisinden mahrum olduğunu söy
lersek buna şaşmamak lâzımgelir. Bugün Ati
na ve Kıbrıs ofislerine aynı görevlerle gönderi
len kişilerin de bilhassa Kıbrıs'a gönderilenin, 
Türkçe bilmediğini iddia edemiyeeeğiz, aıma 
Türkçe dışında başka lisan bildiklerini de id
dia edemeyiz. Hizmetlerin ciddî surette yapıl
ması bütün parlâmento müntesiplerince arzu 
edilmektedir. Bu sebeple Basın - Yayının bu 
işe ehemmiyetle eğilmesini, lisan bilen kişilerin, 
dil. bilme niteliklerini üniversiteler eliyle Ba
kanlık arasında teşkil edilecek bir heyet mari
fetiyle değil, Bakanlığı ilzam etmiyecek ayrı 
bir teşekkül tarafından imtihan edilmek sure
tiyle; gönderilmesini arzu etmekteyiz. Bugün 
büyük, dostumuz Amerika'nın nezdinde yalnız 
New - York'du bir Ateşçiniz Ibulunması ve bu 
arada Sanfransisko A tepeliğimizin feshedilme
sini de hakikaten teessürle karşılamaktayız. 

Konuşan bütün arkadaşlarımız, Turizm 
Bankasına temas etmediler. Bugün Turizm Ve
kâleti birçok hizmetleri yürütürken, hizmet ta-
kalb'bül etmiş .olan Turizm Bankasının mevcudi
yetini unutun lyalım. Turizm Bankasının elinde 
bugün Kilyos, Yeniköy, Edirne Kervan ve Kü-
çüksu tesisleri vardır. Küçüksu tesisi şayanı 
şükrandır, 1962 yılı bütçesini dört bin lira kâr 
ile. kapatmış fakat Turizm Bankasının, turizm 
gayesi ile işletmekte olduğu müesseselerin zara
rı ise 625 bin lirajya baliğ olmuştur. O yönden 
Turizm Vekâletinin devletçilik zihniyeti ile iş
leteceği. ve işletmesini arzu ettiğimiz müessese
leri, bundan sonra da astronomik rakamlarla 
ve zararla huzurunuza çıkacağı bir hakikat
tir. Bugün dört müesseseyi rantabl bir şekilde 
işletmekten mahrum olan bir Bakanlığa, yeni 
teşekkülleri vermenin fayda sağlamıyaeağmı 
arz ederim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — MuHıte

rem. arkadaşlar, bu mevzu üzerinde her türlü 
konuşma yapıldı. Bu bütçede basın, radyo ve 
turizm mevzuları, yer a'lmakta'dır. 

(Basın mevzuunda ihtilâlden sonra çıkarılan 
kanunlarla fikir işçileri ibüyük çapta teminata 
''bağlanmışlardır. Eğer noksanlık varsa bıngiin-
kü sosyal adalet görüşü içinde Bakanlığın bu 
mevzuu işletmek suretiyle 'bunların haklarını 
tam bir teminata bağlaması gayet tabiî lâzım
dır ve vazifesi icabıdır. Ama bu vesileden isti
fade ederek arz edeyim ki, Türk basınının da 
hugün her zamandan daha çok bu cemiyet için
de yapıcı rolde bulunması ve memleket mesele
lerini şu veya bu açıdan değil, tamamiıyle mem
leketçi bir görüşle ele alarak bu memlekete 
çok hizmet etim enin zamanı içinde bulunduğu
muzu kavraması lâzım'dır. Bunu da temenni 
olarak arz ediyorum. 

Radyo, hiç olmazsa geçmişte yalnız dinle
yicileri değil bu toprakta yaşıyanları bile tik
sindiren şeklindeki işleyişinden kurtulmuştur. 
Noksanlarda Anayasa ile ka'bul edilen esaslar 
içinde, kanuni hükme dayanmak suretiyle ye
rine •getirilecektir. 

Asıl üzerinde durmak istediğim. Turizm 
mevzuudur. 

Bakanlık, Turizm mevzuunda, Bayındırlık 
Bakanlığı ile ve 'mevzuun .paraya taallûk et
mesi itilbariyle de Maliye Bakanlığı ile yakın 
temas halindedir. Bir yerde turizm faaliyeti ola
cak mı, yolları yapacak olan Bayındırlık Ba
kanlığına başvurur. Ama ben meseleyi bunun 
da dışında Dışişleri Bakanlığı ile de temasa gel
mek suretiyle, memleketin istikbaline taallûk 
eden bu mevzuu Sayın Bakanın dikkatine arz 
edeceğim ve teşebbüsünü istiyeceğim. 

Şimdiye kadar tamam'iyle kapalı tutulan 
Rusya'ya de'hşetli miktarda Amerikan seyyahı 
turistik bakımdan .gitmektedir. Doğudan da hir-
ço'k turist .gelmekte ve bizim Batımı.'-dan geriye 
olan kıyılarımıza kadar sokulup orada da tu
rizm .faaliyetlerine katılmaktadırlar. 

Şimdi, şu 'bir .vâkıadur ki, ilerde Doğu'dan 
gelen insanlar Rusya'yı 'bir baştan bir basa 
dolaşıp oraları tanıdıktan sonra aynı yoldan 
dönmek istemiıyeceklerdir. .Vereden dönecek 
lerdirf Karadeniz boyundan. İran üzerinden 

tekrar geldikleri yere gideceklerdir. (.) halde, 
islikbaie muzal' 'bu faaliyetleri lütfedip {Bakan
lık, Hariciye ve Bayındırlık Bakanlıkları ile 
temasa gelinmek suretiyle, 'hem. 'bu gilbi yolla
rın. 'bir an evvel yapılması için telkinde 'bulun
sun, hem de gelecek turistlere yol gösterilsin. 
Ama şimdi âcil 'bir vaziyet vardır, meselâ 'bi
zim Hopa'da, yarısı ıbiz'de yarısı Ruslar'da Sarp 
köyü denen 'bir yer vardır. Karşı tarafta 
muazzam miktarda turistik te'sisier kurulmuş, 
denize (girip çıkıyorlar. Bizde de haftada 'bir 
iki gün gelen vapurla turistler geliyorlar, do
laşıyorlar. Oturacak yer bile bulamıyorlar... 
Bu Bakanlığın mademki maksadı memleketi
mizi tanıtmaktır, o halele hiç olmazsa Devletin 
haysiyetini hududa kadar götürsün ve 'bir te
sis yapsın... Turistler de bundan istifade et
sin. Ve bu şekilde Türkiye, yalnız menfaate i 
>bir gfözle turizmin üzerinde durmuş 'olmaktan 
çıksın. Biraz da bu Devletin itibarını kenar 
kölşeye 'götürmenin, yolunu açsın... İstirhamını 
budur, salgılarımla... 

'BAŞKAN — Sayın Acıkalım 
OBVAT AÇIK ALIN (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın senatörler, Sayın Bakan; 1949' 
senesinde bir umum. müdürlük olarak tesis 
edilmiş ve o zamandan Ibeıi 'bir Bakanlık mahi-> 
yetini iktisa'bedere'k çalışmasına, devam etmiş1 

olan 'bir müessesenin ; Ihenüz teşkilât kanunu 
önümüze (gelmediği 'bir zamanda, onun faali
yeti hakkında tenkid ve mütalâada (bulunma^ 
yi Ihenüz vakitsiz 'gördüm. Bu kanun 'geldiği 
zaman mâruzâtta Ibulunmayı arzu ederim. Ben
deniz 'bugünkü duruma, ve statükoya göre, ya
kın mazideki müşa'hedelerime istinaden mâru
zâtta 'bulunmak it iyorum. 

Daha ziyade, 'billhassa. ha'berler 'büroları 
ile, matbuat ataşeleri ve matbuat müşavirlerin
den bahsetmek istiyorum. 

iBasııı. - Yayın dışarıdaki teşkilâtı; halberler 
büroları, matbuat müşavirleri ve matbuat ata
şeleridir. Bendenizce, Iha'berler 'büroları ve 
ataşelerin tamamen 'birbirinden ayrılması lüzu
mu mutlaktır. 

Ha'berler 'bürolarının faaliyetinin malıiyeti 
'başkadır, matlbuat ataşelerinin ve müşavirleri
nin faaliyetleri ise İnis'bütün 'başkadır. 

Ha'berler 'büro'su, benim gördüğüm kadar, 
da'ha ziyade turistik, bilhassa gayrisiyasi ma-
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hiyet'teki işleri yürütür. Hal'bııki 'ataşeler ve 
mattmat 'müşavirleri, muntazam işlemesi l'â'zım-
gelen bir sefarette setirin faali'yetiniıı mütem
mimi ve gayet ehemmiyetli bir unsurudur. Bil
hassa parlamenter bir memlekette, ımat'buat ata
şesinin rolü 'çok mühimdir. Beifirin ve sefaret 
vasıtalarının ulaşamadığı mucitlere girer, hem 
'onlardan aldığını sefarete nakleden ve hem de 
memleketinin no'ktai nazarlarını mümkün ,mer-
te'beıo muhitlere yayar. 

Bendeniz, dışarı memleketlerde çalıştığım 
müddetler zarfında, kendileriyle teşriki mesai 
etmiş olduğum bâzı matbuat ataşeleri ve mü
şavir 'arkadaşlarımın çok müsmir yardımlarını 
burada şükranla yadetmek isterim. Fakat, 
aynı mamanda, aynı arkadaşlarımın içine düş
müş oldukları müşkülât ve dertlerini de arz 
etmek ilsterim. Meselâ, başta sefir olmak üze
re dışardaki 'arkadaşların memleketle irtibat
ları yok denecek kadar zayıftır. Yani 'basın -
yayının memleket alaylarını dışarıya aksettiri-
ei faaliyetleri yoktur. Hattâ 'diyebilirim ki, ba
sın ataşeleri 'bir bülteni dolduracak kadar ma
lûmat 'bile alamazlar. Ben, bir .sefir olarak, 
Anadolu Ajansı bülteninin tayyare postası ile 
gönderilmesini ısrarla istediğim halde, bu 'ga
yenin ta'hakkukunu ıgöremedim, maalesef... Pek 
az Ibir zaman devam etti; arkasından, bütçe 
miiiâlh azal a riyle, keşi 1 di. 

Kısaca şunu arz etmek istiyorum. Ha'berler 
basın ve matbuat ataşe ve müşavirlerinin işi 
'başka başka elemanlara tevdi edilmelidir; bi
rinin işi İbaşka idi gerinin işi 'başka. 'Biri 'bir tu
ristik propaganda yazıhanesi, diğeri siyasi ma-
lhiye ti »olan bir .memuriyettir. Muhakkak mat-
'buat ataşelerini, müceMıez kılamak şarttır. Dı
şarıda Türk Radyosu duyulmaz arkadaşlar, 
bunun takviye edilmesi lâzımdır. Bendeniz, 

'bunun en mü'brem zamanlarda ıstı rainin çek
tim, aksini iddia ise'hayaldir. 

Anadolu Ajansına gelince : 
Harbi Umumi içinde 'her Avrupa ajansı 

ayarında, diyecek şekilde çalışmakta olan ve 
pek 'beğenilen bir müessese idi. tmkâsızlıklar 
dolayısiyİe geçen istihale devri ikinci Ibir me
seledir. 

Bugün rapordan görüyoruz ki, 68 abonesi 
vardır. Bu temin edebildiği varidatın vüsati 
hakkında kâfi bir fikir veriyor. Bu cl'heti 

bakanlık elbette düşünmelidir. Ama, bu
gün, Anadolu Ajansı ile Basın - Yayın Mü
dürlüğü teşriki me'sai ederek dışardaki sefa
retlerimizi, ataşelerimizi ve matbuat müşavir
lerimizi tenvir etmesi çok faydalı olur-. Bir 
mesele daha var : Ecnebi ajanslar ve matbuat 
hiçbir zaman bir sefaretten haber veya tekzip 
almak istemez. Onlar haberleri memleketin kay
naklarından öğrenmek isterler. Kaç defa bana 
sordular, neden sizin ajans bu haberlerle meş
gul olmuyor, diye. Anadolu Ajansı dışarı ile irti
bat ve muntazam servis ihdas etmelidir. Bu hu
susta maruzatım bundan ibarettir. 

Turizm meselesi, inşallah yeni teessüs edecek 
olan Bakanlıkça gerekli veçhile ele alınabilir 
ve halledilir. Bunun için de kendilerine çok 
kuvvet ve muvaffakiyetler dilerim. Bendeniz 
çok eski hâtıralarıma müstenidolarak mâruzâ
tımı arz etmeye çalıştım. Hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika mü
saade ederseniz Karma Bütçe Komisyonu Söz
cüsü turizmle ilgili yatırımlar hakkında birkaç 
söz söylemek ister. 

Buyurun, Sayın Onat. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ARİF HİKMET ONAT (Ordu Milletvekili) — 
Efendim iki hususu açıklamak için söz almış 
bulunuyorum. Birisi, Basın - Yayın Vekâletine 
ait Hükümetçe hazırlanmış olan teşkilât kanu
nu tasarısıdır ki, halen Bütçe Encümenindedir, 
bir su komisyonu tarafından incelenmektedir. 
Bütçeyi mütaakıp huzurlarınıza gelecektir. 

İkincisi, turizmin geliştirilmesi için yapıla
cak yatırımlardır. Bu yatırımları bilgilerinize 
arz etmek istiyorum. Çünkü, turizme ait yatı
rımlar, Basın - Yayın Bakanlığının bütçesinde 
tamamen gözükmemektedir. Bu yatırımlar muh
telif bakanlıklara şu şekilde serpiştirilmiştir : 
Millî Eğitim bütçesinde 5 milyon 800 bin lira. 
Vakıflarda 10 milyon 500 bin lira. Basın - Ya
yın Genel Müdürlüğünde 4 milyon 500 bin lira. 
Yekûn 20 milyon 800 bin liradır. Ayrıca, Mali
ye bütçesinde turizm kredi fonu namı altında 
2 milyon lira vardır. Bunun dışında Emekli 
Sandığı yatırımları olarak İzmir Oteli, Tarabya 
Oteli, Afyon Oteli ki, yekûn olarak 220 milyon 
liralık bir yatırımı ihtiva etmektedir. Ve bu 
önümüzdeki sene ve onu takibeden senelerde 
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tahakkuk edecekti •. Ayrıca Turizm Vekâleti I 
bütçesinde göreceksiniz 5 yüz bin lira turizm 
derneklerine yardım vardır. Hulasa olarak arz 
edeyim, plânda derpiş edilen yatırım. 145,5 mil
yon liradır. Buna rağmen icra, programında 
halihazırda konan tahsisat l(i;î milyon 800 bin 
liradır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
BASIN - YAYİN VE TURİZM BAKANI 

(Î.E.LÂL TEVKİK KARASABAN (A.İyon Kara-
lıisar) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rını, uhdeme tevdi edilen Bakanlık ve arkadaş
larımın tabiriyle, ki, tamamen yerindedir, sa
dece Umum Müdürlük, bunun bütçesi ve faali
yetleri hakkında burada, yapılan tenkidi eri bü
yük istifade payları çıkarmak suretiyle dikkatle 
dinledim. Bunlar isabetli, yapıcı ve büyük kıs
mı hayırhah tenkıcllerdir. Bilhassa . teşekkür 
ederim. Aslında bunlar benim de söyliyebilece-
ğim, şeylerdir. 

Şimdi müsaade ederseniz arkadaşlarınım 
tenkidlerine ayrı ayrı cevap "vereceğim. Yalnız 
bir arkadaş diğer bir arkadaşın temas ettiği ko
nuya temas etmişse aynı konu olduğu için bi
rinci arkadaşa cevap vermekle yetineceğim, 
bunu bir daha, tekrarlamıyacağım. 

Bütün arkadaşlar, teşkilât kanunu ihtiyacı
mızdan bahsettiler. Sayın Bütçe Karma Komis
yonu arkadaşımızın da burada belirttikleri gibi 
l)iı kanun tasarısı, son şeklini, Hükümetçe, al
dıktan sonra bugün Bütçe Komisyonu tarafın
dan benimsenmiş olarak, tâli bir komisyona ha
vale edilmiştir. En süratli bir zaman içinde çı
karılmasına gayret hususunda Sayın Sözcünün 
de büyük himmeti olmuştur, huzurunuzda ken
dilerine teşekkür ederim. Tahmin ediyorum ki, 
hakikaten müstacel ve hayati ehemmiyetteki 
kanunlar arasında bunu da çıkarmak bize mü
yesser olur. Bu kanunun esasları sizin de had- -
dei tetkiklerinizden geçtikten son m hakikaten 
gerek Basın - Yayın hususunda ve bilhassa tu
rizm hususunda bir bakanlığın teşekkülü sure
tiyle bize daha geniş çalışma, imkânları bağış-
hyaeaktır. 

Turizmin öneminden herkes bahsetti. Bu gö
rüşlere yeniden ilâveler yapmak tamamiyle j 
faydasızdır. Kendileriyle beraberim. Yalnız şu
nu arz etmek isterim : Baade raporu ve en son 
iki defa kendisiyle görüşme zevkine nail oldu
ğum Belçika Turizm Komiseri ve Avrupa Tu-
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rizııı Komiteleri Reisi ve Birleşmiş Milletler Tu
rizm işlerinde âza olan Mösyö (Haulot) nun 
raporu da dâhil olmak üzere "Vekâlete verilmiş 
bütün raporları naçizane tetkik etmişimdir, gör
müşü m dür, notlarını almışımdır. Bunlardan bü
yük istifadeler çıkarmışızdır. Birlikte çalıştığı
mız arkadaşlar da bu şekilde çalışmaktadırlar. 

En son. (Lul'taansa) tarafından gayet ente
resan bir rapor verilmiştir. Bu raporla turistik 
sahada bizimle iş birliği yapılmak istenmekte
dir. Sayın Başbakan bu raporu bendenize gön
derdiler, biz de derhal temasa geçtik. Halihazır
da, biı- iş birliği a ref esindeyiz. «Akıl için tarik 
birdir.» fehvasınca bu rapor da, bize bir kehanet, 
getirmemekte ve bilmediğimiz şeyleri öğretme-
nıektedir. Bize çok faydalı tavsiyelerde bulun
maktadır. Takdir buyurursunuz ki, yalnız tav
siyelerle bu iş yürütülemez. Bunun pek çok 
maddi ve mânevi imkânlarının bizce hazırlan
ması lâzımdır ve bunun da, hazırlığı içinde bu
lunuyoruz. 

Sayın İskender (lenap Ege arkadaşımız Prof, 
Haulot'nun «Artık bu etütler yeter, uzmanların 
verdikleri projeler yeter, harekete geçin» dedi
ğini ifade ettiler; doğrudur. Belki daima bu 
gibi projelere ihtiyacımız olacaktır ama bunları 
beklemiycceğiz, derhal harekete geçeceğiz ve 
geçilmiştir de. 

Bütçemizdeki miktar hakkında, kifayetsizlik 
buyurdular. Hakikaten ilk nazarda bizim büt
çemize bakıldığı zaman turizmin gelişmesi için 
konulan rakam. 750 bin liradan ibarettir. Bu
nun dışında, propaganda, turizm teşekkülleri ve 
sair yerlere ayrılan para bir yatırım sayılmaz, 
bunlar cari masraflardır. Fakat f) yıllık plânın 
esasları dâhilinde muhtelif membalar vardır. 
Bunları da size arz etmekte fayda görüyorum. 
Sözcü arkadaşım umumi malûmat verdiler. Ben 
biraz daha teferruata ineceğim :. 

Evvelâ genel ve katma bütçelerde nazara 
alınan beş yıllık ve bu yıllık yatırım tahsisat
ları nelerdir'? Bunları arz edeceğim. Belki bu 
rakamlarla sözcü arkadaşımın verdiği rakam
lar arasında fark göreceksiniz. Bunlar alâkalı 
dairelerle temaslar üzerine yapılan tashihlerdir. 
Bizim memleketimiz bakımından en büyük ele
man olan eski eserlere ehemmiyet verildiği ma
lûmdur. Bunun gibi diğer enfrastrüktür yatırım
ları vardır. Antalya'da müze inşaatı için 1963 -
1967 yılı için dört milyon lira sarf edilecektir. 
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Bu sene için de bir milyon lira koymuş bulunu
yoruz. 

Topkapı Sarayı onarımı ve restorasyonu 
için gene 1968-1967 devresi için 5 milyon lira 
konmuştur. Bunun bir milyonu bu sene harca
nacaktır. 

(Jeşitli işler ki, Afyon ve diğer bâzı yellerde 
buna taallûk eder, asarı âtika tamirler, araştır
maları ve saire vardır. Bunlar da 1963 senesin
de 3 milyon 830 bini bulmaktadır. Bu (»denek, 
bu senenin Millî Eğitim. Bakanlığı bütçesinde 
eski eseri e^n restorasyonu, meydana 'çıkarıl
ması, birleştirilmesi için sarf edilecektir. Bina
enaleyh, turistik gayeye hizmet edecek yatırım 
miktarı 5 milyon 830 bin lira olarak tasdikinize 
arz edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün bilhassa, Sel
çuk, Osmanlı eserlerinin ihyası, ikmali, tamiri 
için yatırımlar vardır. Bu, 1963 senesi için. 50 
bin lira proje masrafı olmak üzere başta âbide
ler onarımı olarak mecmuu 8 milyon 550 bin 
lira eder. Demin de arz ettiğim gibi, bizim ba
kanlığın bütçesindeki miktardan turizmin geliş
mesi için ayrılan 750 000 lira memlekete turist 
celbi için gereken yerlere ve hudutlardaki re
sepsiyon yerlerine ve diğer acilen yapılması ge
reken turizm tesislerine sarf edilecektir. İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin de turizm sahasında ya
tırımları şu olacaktır : Verilen bilgiye göre Va
kıflar Bankası 1963 - 1965 devresi zarfında 25 
milyon dış harcamalar olmak üzere 77 -milyon 
lira yatırım yapacaktır. Bu Beyoğlu'nda yapıla
cak 416 odalı lüks bir oteldir. 1963) senesinde 
6 milyon lira sarf edilecektir. Bunun biteceği 
tarih 1965 tir. 

Denizcilik Bankasının Yalova termal otelle
rinin tevsi için bu sene bütçesine koyduğu 500 
bin lira vardır. Bunun heyeti ıımumiyesi'1964 
senesinde bitmek üzere 2 milyonu bulacaktır. 
Yalova tesislerinin ıslahı ve diğer tesislerle be
raber Denizcilik Bankasının bu sene yapacağı 
yatırım 1 milyon 171 bin liraya baliğ olacak
tır. İşçi Sigortalarının bilhassa sosyal turizmi 
teşvik etmek bakımından tesisleri olduğu cüm
lenin malûmudur. Bunlardan bu sene ikmal edi
lecek Aydın otelidir ve bunun için de 800 bin 
lira sarf: edilecektir. 1958 den itibaren bu mev
zuda sarf edilen para sekiz milyon altıyüz bin 
liraya baliğ olacaktır. 
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Emekli Sandığının yatırımları da mühimdir. 

İnşaat halinde olan 1964 te bitecek, İzmir'deki 
Efes oteli 60 milyon lira sarfını ieabetirecektir. 
Bunun 17 milyon 400 bini döviz olarak sarf edi
lecektir. Ve bu sene bir milyon dokuzyüz bini 
dışardan gelecek malzemeye ödenecektir. 15,5 
milyonu da memleketimizde sarf edilecektir. 

Tarabya oteli için yine Emekli Sandığı tara
rından dışardan gelecek malzemeye on milyon 
(»denmek ve Ki milyonu da burada sarf edilmek 
üzere ceman 26 milyon 400 bin lira konulmuş
tur. Bu otel 256 odalı, 16 lüks daireli olacaktır. 

Aynı sandığın Ankara oteli, her zaman görü
yorsunuz, 184 odalı olacak, 14 lüks dairesi bulu
nacaktır. Bunun için de 55 milyon lira yatırım 
yapılacaktır. 11 milyonu dış harcamalardan, 
1963 te 12 milyon 200 bin lira bu işe sarf edile
cektir. Bundan başka Hilton'a ilâve için 8 mil
yon 800 bin lira sarf edilecektir. Bu suretle İs
tanbul'un oda itibariyle, İzmir'de dâhil olmak 
üzere yatak ihtiyaçları tatminkâr bir hale gele
cektir. 

Arkadaşımız sıhhi turizmden bahsettiler. Ben 
vazifeye başlar başlamaz bu işle meşgul oldum. 
Bütçe Komisyonunda izahat verirken maalesef 
bu nokta atlanmıştır. Son defaki konuşmamda 
Sadi Koçaş arkadaşıma vakit müsaidolmadığı 
için cevap verememiştim, şimdi arz ediyorum. 

Memleketlerarası bir komisyon toplanmış ve 
bir rapor hazırlanmıştır. Teşkilât Kanununda bu 
rapor yerini bulacaktır. Bu iş için Bakanlık bir 
Sıhhi Turizm Dairesi kuracaktır. Bu işin bida
yette Devlet eliyle kurulması lâzımdır. Bunla
rın özel ellerle düzenlenmesi ve geliştirilmesi, 
kalkındırılması maddeten imkânsızdır. Fakat 
bir özel teşebbüs varsa işletmeleri ona devret
mek de gayemizdir. Bunun da tafsilâtını arz edi
yorum. 

İller Bankasının Sandıklı kaplıcası için Af
yon'a l)u sene yapacağı yatırım 800 bin liradır. 
Erzurum ılıcası için 1 milyon 100 bin lira aynı 
banka yatırım yapacaktır. Kozaklı ılıcası için 
500 bin lira yatırım yapılacaktır. Oiftehan için 
1 milyon 200 bin lira vardır. Ancak bu sene im
kânı yoktur. Ilasankale kaplıcası için 1 milyon 
200 bin lira derpiş edilmiştir. Bu sene yoktur. 
Kös kaplıcası için 1 milyon 100 bin liradır; keza 
bu sene yoktur. Ağa kaplıcasına bu sene 1 mil
yon lira sarf edilmek suretiyle yatırım yapıla-
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enletir. Bu suretle bu sene sıhhi turizme yapıla
cak yatırım, yalnız bu banka tarafından üç mil
yon 400 bin lirayı bulmaktadır. 

Bu suretle turizmin büsbütün yatırmışız ol
madığını arz etmiş oluyorum. Sayın İskender 
(Jenap Ege arkadaşımızın buyurdukları gibi Ba
kanlığımız bir düzen, bir koordinasyonla karşı 
karşıyadır. Esasında da böyle olması lâzımdır. 
Propaganda için plânda, her sene 30 milyondan 
beş sene zarfında 150 milyonluk bir para yatı
rımı yapılacağı söylendiği halde, bize 4,5 milyon 
verilmesi üzerinde durdular. Haklıdırlar. Fa
kat bu bütçe kaynaklariyle mütenasip bir mik
tardır. 

Şu var ki, 30 milyonluk bir propagandaya 
girişmenin henüz zamanı değildir. Henüz böyle 
bir propaganda ile memleketimize gelebilecek 
bir milyon turisti karşılıyacak durumda değiliz. 
Bu propaganda olmaz, bilâkis anti - propaganda 
olur. Bu 4,5 milyonu en iyi şekilde kullanabil
mek için dış âlemde reklâm işinde ihtisas kazan
mış firmaları memleketimizde turizm yatırımını 
teşvik edecek propagandaya yöneltmeyi prog
rama alınmıştır. Gene bu rapor içerisinde, bütün 
Türkiye'ye şâmil olmak üzere her bölgeye ait 
depliyanlar, broşürler, afişler hazırlanacak ve 
ayrıca memleketteki oteller, motelleri - mevcut
ları tabii - kampink yerlerini ve turistik evsafı 
haiz olmamakla beraber, turist kabul edebile
cek otelleri gösterecek bir bülten de hazırlana
cak, hudutlarımıza gelen turistlere verilecek ve 
ayrıca ecnebi turizm bürolarına da gönderilecek
tir. 

Hediyelik eşyaya da temas buyuruldu. Bu 
husus Bakanlık ehemmiyetle üzerinde durduğu 
bir mevzudur. Yeni teşkilât Kanununda iki mil
yon döner sermayeli bir teşkilât kuruyoruz. Bu 
teşkilât hediyelik eşyanın himayesi ve daha ileri 
götürülmesi mevzulariyle iştigal edecektir. Bu 
mevzu ile Millî Eğitim Bakanlığı ve Sanayi Ba
kanlığı da alâkadar olmaktadır. Bütçelerinde bir 
miktar paraları da vardır. Buna çok ehemmiyet 
veriyoruz. Benim bizzat gördüğüm Kütahya, 
Kırşehir ve Eskişehir'de yapılan işler bugün şa
yanı memnuniyet olmakla beraber teşvik ve çe
şitlerini fazlalaştırmaya lâyık bir ehemmiyette
dir. Bu suretle memleketimize döviz gelmesi de 
sağlanacaktır. 

Efendim, sayın arkadaşım turistik tesis
lerin kurulması için bâzı teşebbüsler yapıl'dı-
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ğı ve bilihassa ecnebiler tarafından böyle te
şebbüsler yapıldığını ve kendilerinin müşkülâ
ta uğradığını söylediler. 

Benim hatırladığıma göre, bize gelen ufak 
bir teklife dahi müşkülât 'göstermiyoruz. Bi
lâkis, âzami kolaylığı gösteririz. Bunun bir mi
sali olarak Krupp Firmasının, Antalya'da bir 
otel yapmak için vâki teşebbüsü münasebetiy
le bizzat alâkalandığımı ve Ticaret Bakanı ile 
Maliye Bakanı arkadaşların da beni destekle
diklerini, onların arzuladığı projelerin esası 
üzerinden, istedikleri vesikaların 'bir hafta zar
fında itmam edildiğini arz etmek isterim. Şim
di zannediyorum ki alâkadarlar Almanya'da
dır ve İlkbaharda bu inşaata başlanacaktır. 

Yine bana buna benzer birçok müracaatlar 
olmuştur. Fakat bu müracaat edenlerin firma
larını dikkatle izlemek, icâbediyor. Birçok ah
valde ellerinde kâfi derecede vesikalar bulun-
mıyan firmalar emniyetli firmalar değillerdir. 
Binaenaleyh, bizim aradığımız bu teşebbüslerin 
ciddî bir ma'hiyette olduklarının 'bizce anlaşıl-
masıdır. Bu şekilde ciddî garantiler gösteren 
müracaatlar da vardır. Bu ıgibi ciddî garanti 
gösteren müracaatların Ereğli Demir - Çelik 
Fabrikası gibi 'hususi 'bir kanun istemesi karşı
sında, kendilerine bunun lüzumlu olmadığını 
ve icabeden kolaylığı bugünün mevzuatı dai
resinde yapabileceğimizi, famı muhal, bu kâfi 
gelmezse bize yapacakları tahrirî müracaattan 
sonra, yaptığımız tefkikat neticesinde 'hakika
ten mevcut mevzuatın kâffi gelmiyeceğini gö
rürsek Hükümete, dolay isiyle Büyük Meclise 
mâruzâtta bulunacağımızı bildirmek suretiyle 
âzami 'hüsnüka'bulü göstermiş bulunuyoruz. 

Şimdi arkadaşlarımın, muhtelif hatip arka
daşların temas 'buyurduğu Turizm Bankasının 
durumuna geliyorum. Burada bu konuyu uzun 
uzadıya anlatmayı lüzumsuz görüyorum. Çün
kü komisyon raporunda bu hususta kâfi malû
mat var. Bu banka maalesef vazifelerini göre
mez hale gelmiş ve yalnız elindeki birkaç işlet
meyi idare eder bir durumdadır. Bu banka
nın kalkındırılması için yani, Hazinenin taalı-
hüdettiği 120 milyon liralık sermayeyi temin 
için, ben Bakanlığa gelir gelmez harekete geç
tim ve bu işi Bakanlıklararası İktisadi İş Bir
liği Kuruluna götürdüm, orada bu mesele 
uzun uza'clıya tezekkür edildikten sonra, bu 
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bankanın bu şekilde idamesine imkân olmadı
ğı ve verilecek sermayenin de bulunmadığı an
laşıldı. Bunun üzerine bankanın elindeki iş
letmelerin bir Devlet turizm işletmesi haline 
getirilmesi Turizm Bakanlığının yeni teşkiliyle 
meydana gelecek olan yeni bir bankanın Dev
let Yatırım Bankasından ayrılacak bir mik
tar para ile özel sektöre intikal ettirilmesi, tıp
kı Ticaret Bankası ve İş Bankası gibi özel bir 
banka (hüviyetinin verilmesi hakkında prensip 
kararma varılmıştır. Ve Turizm İşletmeleri 
Umum Müdürlüğü Kanunu da derhal hazırla
nıp Vekiller Heyetine arz edilmiştir ve yakın
da Meclise intikal ettirilecektir. Bu vesile ile 
arz etmek isterim ki, Devlet eliyle turizm ya
pılmasının bendeniz de şalhsan aleyhindeyim. 
Fakat bugün bizim memleketimizde turizme 
para yatırmak istiyen sermayedarlar pek az
dır. Bana vâki olan birkaç müracaat daima 
ecnebi iştirakçi ariyan ve arsasını bu işe ser
maye olarak koymak niyetinde olanlardır. Bi
risi çıkıp da 5 - 6 milyonu araya getirip otel, 
motel veya kamping yapmak istememiştir. 
Vakıa bu gibi talepler de vardır. Fakat bunlar 
Hükümetten yardım istemektedirler. Biraz son
ra arz edeceğim, bu yardımların muhtelif 
membalarının temini çarelerini araştıracağız. 
Bunun yanında bugün Turizm Bankasının 
elinde bulunan ve maalesef zarar ettiği beyan 
edilen - ki doğrudur ve sebepleri vardır - işlet
meleri birden bire özel sektöre devri mevzuu-
bahsolamaz. Bulgun değeri 70 milyon liraya, 
belki de 100 milyon liraya baliğ olan tesisleri 
haraç mezat satmak, milletin malı olması hase
biyle, bizim salâhiyetimiz içinde değildir. Ya
bancı uzmanların, bilhassa Norveçli uzmanın 
bize söylediği gibi birdenbire değil, 4 - 5 se
ne içinde özel sektörün yanında rantabl çalı
şacak bu tesislerin özel sektörle ortaklık ha
linde çalıştırılması mümkün olacaktır. Yep
yeni bir şekilde huzurunuza getireceğimiz Dev
let İşletmeleri Genel Müdürlüğü Turizm kanu
nu tasarısında bunu derpiş eden hükümler 
vardır. () itibarla Devletin bir müddet da
ha turizm işletmesi yapmasında bir zaru
ret bulunmaktadır ve bunda fayda vardır. 
zarar yoktur. iKaldı ki, bu müesseselerden 
birçoğu bugün nakıs bir durumda kalmışlar
dır. Kilyos, Bolu, Çeşme ve daha bir kısım 
yerlerdeki binalar karkas halinde kalmış ve 
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olduğu gibi bırakılmışlardır. Bunların ranta-
bilite kıymetleri çok büyüktür. İşte ofis bu 
işlerle iştigal edecek ve çalışacaktır. 125 mil
yon liralık fiilî sermayesi bu maksatla temin 
edilecektir. 

5 Yıllık Plânın tavsiyelerine uyularak, 
umumi siyaset olarak, iktisadi mülâhazalar 
da gözönünde tutularak, bu teşkilâtın bir 
elden idaresi için yukarda zikredilen Emekli 
Sandığı, Vakıflar Bankası, Denizcilik Banka
sı ve İşçi Sigortaları elindeki tesislerin de bu 
ofise bağlanması düşünülmektedir. Bu ofiste 
çalışmak üzere ecnebi, yetkili mütehassıslar da 
getirilecektir. Geçici değil, daimî ecnebi müte
hassıslar (kullanmak suretiyle bunların rantabi-
litesi, iyi işlemesi sağlanacaktır. Bu elbette 
kolay bin- iş olamaz ve elbette ki, başlangıçta 
zararı mucip olabilir. Fakat neticede selâmete 
ulaşacaktır. Norveç'ii uzman kendilerinin de 
böyle yaptıklarını ve 5 sene ziyan ettiklerini, 
fakat 6 ncı isene kâra geçtiklerini, sonra da te
sisleri özel sahaya devretmekte büyük kolaylık 
gördüklerini bana söyledi. Bizim takibedeeeği-
miz yol da bu olacaktır. 

Bittabi ben bunların içine, turizm personeli 
yetiştirmek gibi teknik meseleler de giriyor. 
Yüksek malumlarınızdır ki; bugikl Ankara'da 
bir turiam okulu vardır. Bu okul Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından idare edilmektedir ve 
bizimle de ilgili bir haldedir. Bu sene Millî Eği
tim Bakanlığı bütçesinde 1,5 milyon liralık bir 
tahsisat vardır ki; 'bununla bir turizm okulu 
binası yapılmaya başlanacaktır. Turizm okulu 
gayet iyi bir şekilde çalışmaktadır. Bendeniz 
gittim, gördüm. Büyük inkişaflar istidadı gös
teriyor. Bunun yanında OLEYS gibi, yani Otel-
lokanta - eğlence yerleri, İşçi Sendikası bibi 
teşekküllerle iş birliği yaparak turizm kursları 
açmakta ve kendilerine yardım etmekteyiz. 

Sayın İskender Cenap Ege'nin temas ettiği 
radyolar meselesinde umumiyetle kendisiyle 
aynı fikirdeyim. Bu işin önemi vardır. Son za
manlarda bâzı kusurlarına rağmen bir çok da 
gelişmeler kaydetmiştir. Fakat bütün bunların 
halli yine Vekiller Heyetine bugünlerde sundu
ğumuz Türkiye Radyo - Televizyon Genel Mü
dürlüğü, yani Anayasanın emrettiği kamu özel 
kişiliğini haiz tesisin kurülmasiyle mümkün ola
caktır. Biz o zamana kadar <bir intikal devresi 
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sorumluluğunu taşıyacağız ve elimizden geldi
ği kadar, elimizdeki bütçe imkânları dâhilin
de bilhassa radyo için faydalı olmak, bunun 
üzerimle titizlikle durmak ve diğer teknik hu-
sıısl'arda. dikkatli olmak vo iyi 'elemanlar yctiş-
•i irmek için çalışırı aktayız. 

Dil. mevzuuna temas ettiler, sayın. .İskender 
Cenap Ege arkadaşımın söyledikleri hususlarda 
'1aimun.cn mutabıkını. Dilin inkişafını takibet-
nıeye mecburuz, fakat, bu inkişafı takibeder
ken, hakikaten yepyeni tâbirleri lügati ara bak
mak suretiyle anlamak ve tâbiri bulmak zaru
reti 'vardır. Delki ileride 1.)unlara daha ziyade 
intibak ederiz ve o zaman bu şekilde 'kokuşuruz. 
Dilimizin, benim fani hayatımda, geçen son 50 
senelik müddet zarfında inkişaf ettiği, gelişti
ği birçok arkadaşlarımızın malûmudur. Den 
bugün konuşurken, 40 sene evvel konuşunken 
ku İla ılıdığım dili kullanmıyorum. Yazılarımı da 
aynı dille yazmıyorum. Zira yazsam zamanın 
gençleri bu dilin mânasını aniıyaunıyacaklardır. 
Onun için yazılarımı da değiştirdim. O itibarla 
biz dil hususunda tabiî gidişi takibetmek zorun
dayız. Dakar'ı bunu yaparken, arkadaşları m m 
da işaret ettikleri gibi, anlaşılmıyan 'kelimele
ri, ikültürümüze esaslı bir şekilde yerleşmemiş 
kelimeleri, kullanmamaya gayret ediyoruz. 

Bu vesile ile, Sayın Tevetoğlu arkadaşımızın 
temas ettikleri Dil Kurumu konuşmalarına da 
1emas etmek istiyorum : Yüksek Heyetinizin 
malûmlarıdır ki; Dil Kurumu Atatürk'ün bir 
vediayıdır. Ayın zamanda en 'büyük inkılâp 
müesseselerinden birisidir. Bunun mesaisine 
yardım etmek ve kendisine muayyen zia manlar 
ayırmak \re ileri Türkçenin çalışmalarına rad
yoyu da iştirak ettirmek bizim 'başlıca vazifele
rimizden birisidir. Bunu daha seviyeli bir şekil
de, halkın daha iyi anlıyacağı ve benimsiyece-
ği bir şekilde yapmak vazifesi bize değil, Dil 
Kurumuna teveccüh eder. Kendileriyle temas 
ederek bu hususu bildireceğim, bunu bir vazi
fe bilirim. 

tl'ady oların hali üzerinde, arkadaşlar uzun 
uzadıya durdular. Filhakika kendi radyoları
mızı kendi memleketimizde bile d inliy emiyoruz. 
Meselâ, Ankara liadrosunu istanbul'da dinle
mek, istanbul Radyosunu Ankara'da dinlemek 
güç oluyor. Ve memleketimizin diğer bâzı 
yerlerinde dinlenemiyor. Bunun sebebletini I 
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istasyonların takatLarında. .aramak lâzımdır. 
Bu istasyonların bir an evvel tamamlanması 
için bu sene bütçesine 17 milyon liralık bir 
tahsisat koymuş bulunuyoruz. Şimdi münaka
şasını ettiğimi/, ve birçok illerde kurm a. ya. mu
vaffak olduğumuz Ur/urum - İzmir, verici 
istasyonlarından başka, - ki, bunların takati 
100 kilo - vat olacaktır. - (ü'ıney - Doğu böl
gemizde kurulacak radyo istasyonu Diyar
bakır'da olacaktır. Ayrıca- Mersin'de yüksek 
takatli bir radyo istasyonu kurulması çalış
malarına. başlanmıştır. (ielecek .yıl progra
mımız arasında, Van ve Kars radyo istas
yonları mevcut il radyolarımıza. İlâveten fa
aliyete geçeceklerdir. Ye bunlara da. ilâve
ten plânda, daha ilci büyük radyo istasyonu 
kurulması işini derpiş eden yatırını faslı var
dır. Biliyoruz ki, 5 yıl zarfında yatırını 
miktarı 80 milyon lirayı "bulacaktır. Bu su
retle bütün radyo istasyonları tekemmül ede
cek, fakatları artacak, yalnız memleketimiz
de değil, dışarı memleketlerde de işitilebilir 
bir hale gelecektir. 

İl radyolarının kurulmasında aslolan 
prensip, büyük radyo istasyonlarını işileıni-
yen yerlerde bu istasyonların kurulmasıdır. 
Sayın Mehmet Ali Demir arkadaşımız bilhas
sa hudut bölgelerini, bu radyo istasyonları
nın kurulmasının faydalı olacağını söyledi
ler. Doğrudur. Hudut bölgelerinde dışarı 
memleketlerden gelen kötü yayınların dinlen
mesinden müstağni çikaeak şekilde bu bölge
lerde i) radyoları açmaya ehemmiyet vermek
teyiz. Yapılan iki tecrübe1 .müspet olarak 
neticelenmiştir. Bunlar (jaziantep ve Ada
na. il radyolarıdır. Adana'da sokaklarda Ara]) 
radyoları dinlenirken. artık bugün dinlen
mez hale gelmiştir. Çünkü il radyoları İhti
yaçları karşılamaktadır, (iaziantep'de de du
rum böyle olmuştur. 

Efendim, Sayın İskender (Jenap Ege ar
kadaşımız spikerlerden bahsettiler. Bu mese
le hakikaten başımın büyük derdi idi. Bâzı 
spikerler vaktiyle ayrılmışlar, veya. vazife
den çıkarılmışlar. Bazıları yeniden işe alın
mış. MahimuAlileri, son zamanlarda işe alın
mak için müracaat edenler imtihana tâbi tu
tulmuşlardır. Millî Eğitim Bakanlığı ile ya-

I pılan devlet- imtihanında, umumi kültür se-
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viy elerin i anladıktan sonra kazananla r ı iki 
aylık bir ku r sa tabi tu tuyoruz . Bundan son
ra muvaffak olanları işe alıyoruz. Bunlardan 
bazı kimseler, vaktiyle usulsüz olarak yu
kardan verilen emirlerle müracaat' memur
luğu kadrosunda spikerl ik yapmış lar ve bu 
seter imtihanı .kazanamamışlardı r . Bunla
rın, aleyhinizde gazetelerde neşr iyat yap
t ı rmak ta o mebusu, hu senatörü, kışkırtı]) te
şebbüslere geçirmekte fayda, olmadığını an
lamaları lâzımdır. .Ben, naçizane, şahsan ba-
kanl ığ ımdaki mimlini vazifelere tâyin yapar
ken kimsenin siyasi mazisini, partisini fa
lan. a ramamaktay ım. Aradağıın tek. şey, eh
liyet, i k t ida r ve namustur . (Bravo sesleri) 

Stüdyolar ın teçhizi, kü tüphane ve disko
tek mevzuu, personelin vasıflı olmadı, radyo 
yayınlar ının mükemmel bir seviyeye ulaşma
sı konu la r ında İskender Cenap Ege a rkada
şımın söyledikleri ancak bizi takviye eder 
mahiyet tedir . Arkadaş lar ımızdan bu mevzuda 
faydalı tenkidler dinledik. Bunlar ın üzerinde du
racağız. Elimizden geleni yapacağız. Bundan emin 
olmalarını rica ederim. 

İvadyonıın tarafsızlığı üzerinde bazı a rkadaş
larım durdu la r . Hepinizin tenkid ve i l t ifat ları
nıza müteşekkiriz. Anayasanın hükümler i •dâhi
linde ve tanı bir mesuliyet duygusiyle bu işi yap
maya çalışıyoruz. İnşallah, bu makamdaki nöbe
timizi bit irdiğimiz zaman güzel bir hatıra bıra
kacağız. 

Televizyondan bahsett i ler : Çok faydalı ve 
lüzumludur . Beş yıllık p lânda da büsbütün in
k â r edilmemiştir . Eski, metinde 5 yıl içinde1 te
levizyon tesisi ön görülmemişti . Naçiz izahatım 
üzerine teknolojik, ekonomik imkânlar müsaid-
olursa televizyonun ;"> sene zarfında yapılacağı
na da i r bir hüküm ithal edilmiştir. Bundan mül
hem olarak bilhassa Alman Hükümet i , bizim 
radyo ve televizyon sahasında gösterdiğimiz gay
ret üzerine, bizimle temasa geçti. Pek yakında 
var ı lan hayırlı neticeleri arz edeceğiz. Kendile
rinin bir radyo ve televizyon okulu kurmalar ı 
ve kurs açmaları ve bizim talebelerimizin de ora
ya staja gitmeleri gibi meseleler üzerinde dur
maktayız . Burada açılacak olan okulda yetişecek 
elemanlarla bir sene sonra bir tecrübe s tüdyosu 
açılmış olacak, bu a rada başka f i rmalar tarafın
dan müsait şar t lar la müracaat vâki olursa bun-
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l a n reddetmeyi katiyen aklımızdan geçirmiyo-
ruz. Yeter ki, demin arz ettiğim iki prensibe 
uygun olsun. Teknolojik imkân bakımından en 
son yenilikleri ve imkânlar ı get i rs inler ; ekono
mik imkân, bizden fazla döviz çıkmasını ieabet-
t i rmiyecek tekliflerde bulunsunlar . .Meselâ alıcı 
cihazların ve bâzı malzemenin memleketimizde 
yapılması gibi... Bu t akd i rde bu işi âzami hüsnü
niyetle t a tb ik edeceğiz.. Ye radyolarımız için 
koyduğumuz miktara biraz daha eklemek sure
tiyle televizyon işini halledeceğiz.. Hükümet ola
rak bu işi teşvik cihetine de gideceğiz. Türk mu
sikisine i t inadan bahsett i ler : Haklıdır lar , her 
şey maddi imkâna dayanıyor. Bizim onlara, sağ
ladığımız maddi imkânlar onların dışardan al
dıklar ı , art islerin dışarıdan kazandıklar ı ile kı
yas kabul etmez. Bu bakımdan istediğimiz en 
yüksek evsafta eleman, iyi elemanlar gelmiyor. 
.Elimizden geldiği kada r çalışıyoruz. İmtihanlar 
yap ı lmaktad ı r . Ve bu imt ihan la r yüzünden ba
kan olarak sıkıntı çekiyorum. Başkalar ına mü
racaat ederek, imt ihanda muvaffak olamadıkla
rı halde bâzı kimseler kendilerini a ld ı rmak isti
yorlar . Mukavemet ediyorum. Etmeye çalışıyo
rum. Mukavemete de devam edeceğim. Bu vazi
femdir. (Bravo sesleri) 

Programlar ın zamanın te lâkki ler ine ve bilhas
sa modern usullere göre yapılması hususunda 
bir tecrübeye girişmiş bulunuyoruz. Bu hususta 
teknisiyeıılerimiz bana yardımcı o lmaktadır lar . 
Huzurunuzda kendilerine teşekkür ederim. Bu 
tecrübedir . D a h a iyiye gi tmek ve esaslarda el
bette ki, aksakl ık lar olursa İskender Bey gibi, 
a rkadaşlar ımızın ikazlarını daimî olarak göz 
önünde bu lundurmak vazifemizdir. 

Meclis saat leri hususunda zaten Senato ve 
Millet Meclisi ile temas halindeyiz. Bu hususta 
zannediyorum ki, Başkanlık' Divanlarmca met
nin bize verilmesi şeklinde bir neticeye varmak 
yolu tu tu lmuş tu r . Büyük Millet 'Meclisindeki 
ilgili a rkadaşlar ımızla anlaşıyoruz, vakıa budur . 
Biz burada ancak hizmet yolundan başka bir 
emel gütmüyoruz . Basınla olan alâkamızı arka
daşlarımız belirtt i ler, benim buna ilâve edece
ğini şeyler pek az... F a k a t bu alâka yine teşkilât 
kanununda daha derin bir şekle girecektir ve 
bugün de 'bas ının bâzı şar t lar la , demin arkadaş
larımızın temas et t ikler i Basın, İ lân K u r u m u Ka
nunu, 212 sayılı Kanun, kâğıt meselesi gibi me
selelerle biz yakından ilgiliyiz. Ye bu hususta 
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en yüksek otoritelere, beynelmilel mahiyette il
mî otoritelere müracaat etmeyi düşünüyoruz. 
Kendi profesörlerimiz de dâhil olmak üzere bun
ların mütalâasını aldıktan sonra hür dünyada 
ne yapılıyorsa, eğer bizdekiler bunlar uygun de
ğilse, onlara uydurmaya veyahut da bunların 
yeniden bâzı mevzuatla değiştirilmesi lazımsa 
o hususta çalışacağız. Ye yeni Teşkilât Kanu
nunda da basma âzami derecede yardımcı olma
ya çalışacağız. Bu hususu Haberler Dairemiz, da
ha modern bir şekilde karşılayacaktır. 

Yayınlar ve Haiberler Dairemiz, kemali Mil
de arz etmek isterim ki, çok iyi çalışmaktadır. 
Bu Dairemiz mensupları Alman dostlarımızın 
hediye ettikleri teleks ve saire gibi modern ci
hazlarla ve beşeri tahammülün üstünde geceli 
gündüzlü vazife görmektedirler. Dış memleket
lerden gönderilen resmî haberlerin hazan gecike
bileceğim çok iyi bilen eski bir dış temsilci sı-
fatiyle mütalâalarıma değer verileceğine inana
rak ifade edebilirim ki, son defa Küba buhranı 
sırasında bu mütevazi dairemiz, dünyanın dört 
tarafından aldığı haberleri Başbakanlığa, Dışiş
leri Bakanlığına, Genelkurmay Başkanlığına ve 
diğer ilgili makamlara ânında bildirmiş ve bu 
haberlerden memleket hesabına son derece istifa
de edilmiştir. 

Bu küçük misal gösteriyor ki, artık Basın -
Yayın Vekâletinin basına karşı hiçbir vazife göre-
miyeeeği vazife yapamıyacağı gibi bir durum 
yoktur. Elbettcki, bir hizmet vardır. Ye müspet 
sahadadır. Arkadaşlarınım fikirleri üzerine Büt
çe Encümeninde de ifade ettim. Basın hürriyeti
nin suiistimaline karşı yine Basın - Yayın Ve
kâleti basın hürriyetini destekliyecektir. 

Sayın Mansur Ulıısoy arkadaşım da aşağı -
yukarı aynı mevzulara ve bize yardımcı olacak 
bir şekilde temas ettiler. Kendilerine bilhassa 
teşekkür ederim. Dediler ki, haklı olarak 
«Kalkınmanın ana mihverini teşkil eden bu Ba
kanlığa lâyık olduğu önemi vermemek hatadır.» 
Doğrudur... Fakat bu önem, Teşkilât Kanunu
nun bilfiil kabulünden sonra kendisini göstere
cektir. Ve tahmin ediyorum ki, o zaman yapı
lacak hizmetler de çok daha vüsat kazanacak
tır. Dedikleri gibi, memleketimizin turistik de
ğerleri her tarafa şâmildir; vakıa plân, tercih 
bölgeleri ayırmıştır, bunlar bizim bilhassa dışa
rıdan gelecek turistleri karşılamak için, alela

cele tesislerini yapmaya mecbur olduğumuz yer
lerdir ki, asıl döviz buralardan gelecektir. Bu 
turistik bölgeler Marmara, Ege Bölgesi ve Gü
neyde Antalya'dır. Fakat bu demek değildir 
ki, diğer bölgelerde bu mevzu ihmal edilecek
tir. Bu sene turizm derneklerine yardımlarda 
Orta - Anadolu ve Doğu - Anadolu'ya da ehem
miyet vermeye çalışacağım. Bunu gelecek sene 
daha sistemli bir şekilde yapacağız. Şunu mem
nuniyetle arz edebilirim ki, memleketin her ta
rafında teşekkül etmiş olan 150 kadar turist 
dernekleri bize yardımcı olmakta, çok faydalı 
olmaktadır. Anadolu'nun merkezinde Aksaray'
da, Niğde'de, Tunceli'nde vesairede bulunan ta
biat güzelliklerini, yeraltı eski eserlerin güzel
liklerini değerlendirmek ve bunlardan turistleri 
istifade ettirmek programımız dahilindedir. Ve 
aziz mevzulardandır. Arz ettiğim gibi, yalnız 
bu bölgelerde değil, Kara Deniz sahilleri, Ana
dolu'nun diğer bölgeleri ve meselâ Hatay'da tu
ristik tesisler için Bakanlık olarak elimizden 
gelen her türlü yardımı yapmaya çalışacağız. 
Bugün elde mevcut maddi memba, biraz evvel 
arkadaşımın işaret ettiği gibi, tiler Bankasında
ki 50 milyonluk fon ve Turizm Bankasıdır. Ay
rıca Amerikalıların karşılık paralar ile turizm 
için serbest bıraktıkları 25 milyon lira mevzuu 
vardır. Bunlardan teşekkül edecek olan yeni 
Turizm Bankasına, özel sektöre muayyen şart
lar altında uzun devre için ve az faizlerle veril
mek üzere verilecektir. Binaenaleyh, bunlar
dan başka bir kaynak yoktur, tiler Bankası
nın fonu ancak 10 milyona baliğ olmuştur. Bu 
sene alacağı iki milyon lira buna dâhildir. Bu
na mukabil 60 milyon talep vardır. Bu fondan 
ikrazat, bakanlıklar arasında ve turizm müesse
selerinin de temsilcilerinin bulunduğu bir kar
ma komisyon kararları ile yapılır. Bakanlığın 
bir emir ve direktifi burada mevzuubahis ola
maz. Belki bir yardımımız olabilir, belki naza
rı dikkatlerini çekmek imkânını buluruz... Salâ
hiyetimi kullanırım. Vaziyet bundan ibarettir. 
Binaenaleyh, bütün temennimiz bir taraftan tu
rizm ve Devlet Turizm Endüstrisi Umum Mü
dürlüğü kurulurken, diğer taraftan Turizm 
Bankasının yeni bir şekille meydana çıkması ve 
Maliye Vekili arkadaşımızın da tebşir ettiği gi
bi, Amerikan Karşılıklı Paralar Fonundan ala
cağımız bu 25 milyon lira ve Hazinenin bulaca
ğı 25 milyon ki, bu 50 milyon lira ile evvelâ 
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sağlam bir zemin sağlamaya, sonra özel sektö
rün iştirakleriyle 100 milyon liralık hakiki 
sermayesi olan ve turistik kredi açacak bir mü
essese kurulmasına çalışacağız, Bunu kuvvetle 
ümidediyor ve buna bütün kuvvetimizle çalışı
yoruz. 

Sayın Mansur Ulusoy arkadaşımız, raporlar 
arşivlerde beklemektedir, dediler . Hayır bek
lememektedir, hepsinden istifade ediyoruz, biz
zat ben bunları tetkik ediyorum ve alâkalı ar
kadaşlarım da takip ediyor, bunlardan gerekli 
istifadeleri de temin ediyoruz. 

Turist celbi hususunda demin arz ettiğim 
gibi propaganda ve bunun imkânlarını aramak 
biliyorsunuz ki, Bakanlığımızın vazifelerinden 
birisidir. Gayemiz ciddî turizm acentelerine 
yardım etmek ve bunları daimî surette kontrol 
altında bulundurmaktır. Yarı resmî mahiyette 
olan Türk Seyahat Acentesi bu hususta çok fay
dalı hizmetler görmektedir. Mâlen müşkül du
rumdadır. Bunu da malen kalkındırmaya çalı
şıyoruz. (fayet akıllı ve işten anlar bir müdürü 
vardır. Lufthansa (Alman Hava Yolları) Şir
ketinin mümessileri buraya gelmişlerdi, kendi
siyle tanıştırdım. Tok memnun kaldılar. Bu 
acentayı da desteklemeye çalışıyoruz ve çalışa
cağız. Bu arada turizm derneklerinin gayricid-
dî olanları da vardır-. Bunlar üzerinde de ti
tizlikle duruyoruz, bunların da ilâcını ve ted
birini bulmaya çalışıyoruz. 

Sayın Ahmet Yıldız arkadaşımın teşbihini 
çok yeıinde buluyorum. Hakikaten Bakanlığı
mız istekleri en az karşılanan, en az cömert dav-
ranılan bir Bakanlıktır. Bugünkü halimiz bu
dur, fakat İnşaallah yarın bu halden çıkarız. 
Radyolar hakkında söylediklerine tekrar teşek
kür ederim. Bu gibi iltifatlar bize her şeyi mü
kemmel göstermez, bilâkis daha iyisini yapma
mıza bir vesile teşkil eder. 

Bunları en güzel, dinimizin ulviyeti ve va
karı ile mütenasip hale getirmek vazifemizdir. 
Kaliteli, esaslı ve bütün islamların takdirle 
karşılayacağı neşir sistemine girmiş bulunuyo
ruz. Demagojiye müsait olan bu mevzuda faz
la konuşmak istemiyorum. Yalnız, bunları din
liye n vatandaşlarımızın takdir ettiklerini ve 
bununla ilgili takdir mektupları aldığımızı be
lirtmek isterim. Biz bu hususu bir triyaja tabi 
tutuyoruz. Ve görüyoruz ki, efhemm'iyct verile

rek yapılan işler vatandaşlarımız tarafından 
takdir edilmektedir. Vatandaşlar tarafından 
yapılan bâzı tenkidleri dahi eJhemmiyetle dik
kate alıyoruz. 

Yayınlarımi'zın diline gelince, burada bâzı 
'hatalarımız olmaktadır. Hattâ benim mensub-
o'lduğum partimin adı bir defa Cumhuriyetçi 
Kalkınma Partisi olarak ,geçti. Birçok arkadaş
ların isimleri de yanlış söylendi, ben üzerine 
düştüm, ben üzerine düştükçe arkadaşlar hata 
yaptılar ve bu hatalar- yavaş yavaş ortadan 
kalktı. Bundan sonraki yayınlarda spikerlerin 
gittikçe ısla'h edilecek seviyeleriyle, kabiliyet
leriyle biz de daha iyi eserler vermeye çalışa
cağız. 

İç turizm elbette inkişaf etmelidir ki, dış 
turizm daha kolaylıkla inkişaf .edebilsin. Fakat 
biz iç turizm sakasında da kentli görgülerimiz
le, göçelbelikten kalma itiyatlarımızla iç tu
rizmi geliştirmek imkânını bulamadık. 

Enver Kök arkadaşımın dedikleri gibi gö
çebelikten kalma itiyatlarımızla iç turizmi ge
liştirmek imkânını bulamayız. Fakat bilhassa 
ıson 5 seneden beri halkımızda turizme büyük 
alâka görülmektedir. Ailelerin turistleri mem
nuniyetle kabul ettiklerini görmek'teıyiz. Akça
koca, Amasra bunun çok canlı misalleridir. 
Bunlardan başka Çeşme, Antalya, İzmir'de de 
bunun canlı misallerini .gördük. Ümidediyoruz 
ki, bizim de yardımımızla turizm endüstrisi hal
ka da yayılacak ve bütün memlekete yerleşmiş 
olacaktır. Bu arada orta hallisini değil icabın
da turistin zenginini de celbetmeye çalışıyoruz. 
Meselâ ecnelıl turistler memleketimize gelerek 
kanun dâhilinde kumar oynıyanileeek'tir. Bu 
hususta faydalı bir mukavele yaptık. Bize yal
nız yüzde 30 kâr bırakımyacaklar, aynı zaman
da ister kâr etsinler, ister zarar etsinler her se
ne bize 350 'bin lira tm-akacaklar. Aıyrıca bir 
çok tesisleri ikmal etmek suretiyle 25 milyon
luk bir de dış yardım temin edecekler. T'alm bu 
Hükümetin kontrolü altında olacak, tasdik edil
dikten sonra, yürürlüğe .girecek. Bu da içinde 
bulunduğu duruma rağmen Turizm Bankasının 
•bir muvaffakiyeti olmuş'tur. 

Turistin alâkasını çekmek için ne mümkün
se. yapmaktayız. Bilhassa adlî yönelen de bâzı 
tedbirlerimiz olmuştur. Meselâ turist geliyor. 
Bir kaza yapıyor veya başka bir hatalı hare-

569 
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keti oluyor. Polis gelir tevkii: eder, maftıkûm 
olursa iki sene yatar , Biz bu hususta bâzı ye
nilikler yapmak istemekteyiz. Meselâ ben, bir 
ara. İsviçre 'de 'bulunduğum sırada, arabamla, 
yapt ığ ım bir gezi esnasında bir kaza yapt ım. 
Burada bana beklemediğini muameleyi yapt ı 
lar. Polis geldi hüviyetimi aldı. Sigortam olup 
olmadığını öğrendi. Bu Sonumda da arabanım. 

çamur luğunun 'bozulmuş olmasını işaret ederek, 
bunun tamir i için m üs ad. e etmemi isMli . Bir 
'de kâğı t imzalatt ı ve yoluma devama izin ver
di. Eğer bizini memleketimizde böyle bir şey 
olsaydı en aşağıdan 5 - G gün uğraşı rdım, bel
ki de daiha Cazla. Vaziyet, budur , bu anlayışı 
göstermek lâzımdır. Yalnız mevzuatı da ona 
göre aya r l amak gerekir . 

Tur is t lere tecavüz hâdisesinin de yine şid
detli hükümlerle karşı lanması lâzımdır. Panıuk-
kale 'de olan hâdise hiç de iyi bir int iba bırak
mam ıstır. Turis t ler gelmişler, kadınl ı erkekli 
biı.' Alman grupu. Suya girmişlerdir . Bun la ra 
orada 'bulunan gençler en şeni şekilde hücum 
(dinişlerdir. Oradaki ahalinin müdahalesiyle 
kur tar ı lmış lardı r . Mütecavizleri polisler yaka
lamışlardır , adliyeyi' vermişlerdir . Faka t adli
ye, müşteki bulunmadığı gerekçesiyle bunları 
derhal tahliye etmiştir . Pi r misaldir ki, 'bizzat 
şahidoklum. Bu itibarla, bütün bu mevzuatın 
elden geçirilmesi lâzımdır. Biz Başbakanlığa. 
yazmak suretiyle bütün Ba.kanlikla.rara.smda 
bir komisyon teşkil etmekle bu işe başlamış 
'bulunuyoruz. Bu ledbir ler al ınmadıkça, turist
ler hakikatten emniyet ve selâmetle yurdumuza 
gidemezler. 

Dış ataşelikler hakkında , te tkik buyurduğu
nuz takd i rde Teşkilât Kanunumuz!*la, çok esas
lı hükümlerin olduğunu göreceksiniz. Ar t ık 
bundan sonra k a t ı r için, gönül için b i r İnisin 
ataşesi göndermek imkânı külliyen or tadan kal
kacakt ı r . Bugünküler in de durumla r ı gözden 
geçirilecek ve işe yaramıyanlar , elhliyetsiz olan
lar merkeze al ınacaklardır . Sayın Üovat Açık-
alııı arkadaşımızın •söyledikleri gibi İnisin ata
şeliklerimizin vazifeleri hak ika ten çok mühim
dir . Bi r basın ataşesi vazifesini hakk iy le yapı
yorsa o memleket te .sefirin- sağ kolu sayılabilir . 
Onun için basın ataşesinin vazifesi s iyasidir ve 
böyle olmalıdır. Teşkilât, K a n u n u m u z d a basın 
ile tur izmi birbir inden ayırdık. Az adamla çok 
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iş görmek mecburiyetindeyiz. Zaten turizm işi 
de biraz akıllıca her insanın ba,şara'bileceği bir 
vazifedir. 

İ talya 'nın, Yunanistan ' ın , İspanya 'nın tu
rizmden ist ifadelerinin ive olduğunu sordular . 
Ha t ı r ımda kalan b i rkaç rakamı arz edeceğini. 

İspanya M00 milyon dolar, Yunanis tan 100 
milyon ve İtalya 1 milyar dolar temin etmiş
tir. Turizm hallisinde Amerika 'nın dalıi gözü 
açılmıştır. Turizme ehemmiyet vermiştir. O da 
bir milyar do'lâr gelir sağlamışt ır . Amerikal ı 
lar başka memleketlere gitmeyi1 meedan verini-
yecek tur is t ik tesisler meydana getirmişlerdir . 
Ve Devlet eliyle buna müdahale etmiş ve bu 
neticeyi almışlardır . 

Yollar hususunda da, Bayındırlık. Bakanl ığ ı 
ile iş bir l iği halindeyiz. P lâna göre de telkin
lerde bulunuyoruz, tur is t ik yollara öncelik ve
rilmesini. ist iyoruz ve b u da teinin ediliyor. 

.Sayın Naci Arı arkadaşımıza da. teşekkür 
borçluyum. Bilhassa Teşkilât Kanunu üzerinde 
durmala r ından dolayı, bütçeden evvel çıkması 
lâzımdır, dediler. Ben de buna, gayret edeceğim 
ama buna beşeri kudret, kâfi gelir mi, bilmiyorum. 
Dış teşkilâtta, bizim ateşelerimiziıı Dışişleri Ba
kanlığı nlenıurları ve Ticare t ateşeleriyle koor-
dine halde çalışmalarını temenni ediyorlar. 
Tanıanıiyle doğrudur . Bizim tarafımızdan da 
bun la ra gerekli ta l imat veri lmektedir . 

I0.1V ıı di m, memleketimizin millî sınırları dı
şında kalmış bulunan Türk le r iein yaıyın mese
lesine biz de çok. eiıenımiyet •vermekleyiz. Ve 
İm is için de bir .hususi komite teşkil ett ik. 
Ayrıca, dışa. yapılan yayın la rda Dışişleri Bakan
lığı ile iş birliği yapıyoruz, faydalı neticeler 
alıyoruz. Bunların Doğuya- ve daha ileriye ulaş
tırılması meselesine gelince bu, müspet ve ob
jekt if şekilde olmak şarkiyle yapılması lâzım-
gelen b i r şeydir. F a k a t bunun bugün talhrik 
'eder bir malhiyet almasına siyasi durum müsait 
değildir. Ye bunun husule getireceği komplikas-
yonlar da- biraz ağır olabilir. 

Dış memleketlere yayın yaparken saatler, 
dış memleket lerdeki .saatlere ^öve ayar lanmalı 
dır. Bana bir Alman gazetecisi gelmişti. Ken
disi benimle görüştü ve, «Sizin radyolarınız ya
yın yapt ığı saat lerde bizim programlar ım uz çok 
dolgundur . Ha lk ın ekseriyeti televizyon seyret
mektedir, Siz yayınlarınızı saat 8 de değil de 
11 de yapın ki, yayınlar ınız dinlenebilsin.» de-
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di. Hakikaten bu da üzerinde durulmaya değer 
bii' telkindir. 

Arkadaşlarım kâğıt mevzuuna temas etti
ler. Kâğıt meselesi iyin bize de müracaatta bu
lunuldu. Ve 'biz de bu işi ele aldık. Şimdi Ti
caret Sanayi ve Maliye Bakanlıkları bu işi müş
tereken tetkik ediyorlar. Bakanlığın ve basın 
mensuplarından da temsilci konulmak suretiy
le bu komisyon genişletilmiştir ve bir çareye 
varılmak üzeredir. Tahmin ederim ki, fikirle
rinden istifade edebileceğimiz yüksek salâhiyet 
sahibi şahıslar da bize İni hususta ışık tutacak
tır. Ve o zaman alacağımız tedbirler, gazeteci
liğin hü ITI yel i ve saadeti bakımından daha ve
rimli ve faydalı olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Anadolu Ajansı hak
kındaki sorularına cevap vermeye çalışaca
ğını. 

Anadolu Ajansı geçen yıl zarfındaki çalış
malarında önemli gelişmeler kaydetmiş, bu ara
da, teknik teçhizatını da artırmıştır. Bu cümle
den olmak üzere teleks tertibatı ile ajansa bağ
lı gazetelerin adedi bu yıl mevcutlara, ilâveten 
İstanbul'da 2, Ankara'da 2, İzmir'de de 3 art
mış bulunmaktadır. 

Anaklolu Ajansı bir taraftan kendi gelir 
kaynaklanın artırmaya çalışırken öte yandan 
çeşitli giderlerin de yaptığı ve yapacağı tasar
ruflarla fonksiyonunun en önemli faktörünü 
teşkil eden verici telsiz istasyonunu kurma işi
ni de bu yıl içinde gerçekleştirecektir. Bu ko
nuda kurulan bir teknik komisyon çeşitli fir-
, malardan alınmış olan teklifleri incelemektedir. 
Önümüzdeki bir kaç ay zarfında verici istas
yonun ihalesi yapılmış olacak ve böylece Ana
dolu Ajansı memleketimizle ilgili her türlü ha
berleri yahaneı memleketlere yayacak ve şim
diye kadar okluğu gibi dilsiz halinden kurtul
muş bulunacaktır. Telsiz istasyonu aynı zaman
da. memleket içi Jıaherlcşme sistemini de günün 
şartlarına' uygun bir şekilde gerçekleştirecek
tir. Geçen yıl kurulan iki dış muhabirliğin bu 
yıl d allı a da artırılacağı, Anadolu Ajansının 1963 
çalışma programında yer almaktadır. 

Anadolu Ajansı ha'be ilerinde tarafsızlık ana 
prensip olarak ka'bul edilmiş ve ajans mensup
ları çalışmalarında da bu prensipten ayrılma
maktadırlar. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Eğer unüttu-
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ğum tarafları varsa onları da cevaplandırma
ya hazırım. Hurine ti e rinde. (Alkışlar) 

Tahmin ederim ki, daiha fazla huzurunuzu 
işgal etmeye lüzum kalmamıştır. Hürmetlerim
le. (Alkışlar) 

MEHMET HAZER (Kars) — Bir sual so
racağım efendim. Kars'ta bir il radyosu başla
mıştı. Bunun bu yıl tamamlanmamasını!! se
bebi nedir ve bu hususta bakanlığınız ne dü
şünmektedir 1 

BASİN - YAYIN VE TURİZM BAKANİ 
(JELÂL TEVFİK KARASABAN (Afyon Ka-
rahisar) — Efendim, maalesef enerji noksan
dır. Bu hususun telâfisi için PTT İdaresiyle te
masa geçtik. Bu sağlanmaktandır, yakında faali
yete geçecektir. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Bir hususu arz etmek istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

BİDAYET AYDİNER ((hımihur'başkatıınca 
S. Ü.) — Efendim, Türk Dil Kurumunun, rad
yoda arı Türkçeye doğru olan programının ya
saklan masını ist iyen bir arkadaşınızın fikirleri
ni karşılamak için bu-kürsüye geldim. Arka
daşlar ıi'kaıı Arnavut olduğu söylenen dil bil
gisini Şemsettin Sami merimin der ki ; «Bu na
sıl Tiürkçedir ki, Türk okur anlamaz, Arap 
okur anlamaz Acem okur anlamaz.» Arkadaş
lar bendeniz ana dili kadar Arapça bilen bir 
arkadaşınızım. Buna yakın Kârisi de bilirim. 
Geçen gün canını sıkıldı Abdülhak Hamit'in 
Finten'ini elime aldım, okudum. Birçok arap-
ça, Farsça kelimelere rastladım. Meselâ yemek 
yedim, yerine taam ettim, diyor. Ben 63 yaşın
dayım, bu gibi şeyleri okuyarak büyüdüm. Bu
gün bunlara benim tahammülüm olmadığı gibi, 
oğlumun da hiç tahammülü olmıyacaktır. Mat-
Jubolan şey, Tiirkçenin arıklanın asıdır. Bu ye
ni dil mevzuunda taşkınlık varmış; olabilir. 
Nasıl ki, bir su arkı açılır, nals.ı.1 ki, su bir ye
re akıtılmak istendiği zaman ilk defa bulanık 
akar ve sonra da durulursa, bu cereyan da ay
nı şekilde zamanla durulacaktır. Bu cereyanı 
nasıl kötülersiniz, nasıl geri dönersiniz? Anka-
raVlan Eskişehir'e doğru trenle giderken sekiz 
yüz sene evvel: Mezarına hürmetle baktığım 
bir Yunus Emre var ki, sekiz yüz sene evvel: 
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Ben âşıkı biçareyim, 
Aşk elinden avareyim, 
•Baştan ayağa yareyim 
(M ıgıor beni aşk n eyledi. 
Diyordu. Bir de sekiz yüz sene sonraki Ab-

dül'hak Hâmid'e bakalım: Kendini çiok sevdiğim 
Hâmit : 

Ezel, ebed, bunu müşkül gelir kabu'lile red, 
Bütün serairi hestî veleihfezayi hired. 
Bundan ne anladınız arkadaşlar. Siz anla

sanız bile çocuklarınız hiçbir şey anlamazlar. 
Yeni kullanılan sözcükler güya uydurma imiş, 
ne münasebet arkadaşlar uydurma değil, üret-
meidir. Tadil, artık tadil değildir. Değiştirge
dir-. Değiştirmek mastarından değiştirgedir. 
Artık tadil ile tatil arasındaki farkı çocukla
rımıza ayırdettirmek için onlara karabaş tec
vidi okutacak değiliz. Arkadaşlar, dünkü umu
mi sözcüyü yerine buıgiün kullanılan ve (ıgen, 
geniş) den üretilen (genel) kelimesi ne kadar 
kolay ne kadar güzeldir. Bu gibi dünkü (Ihusu-
si) yerine bugün (üz) den üretilen (özel) söz
cüğü ne kadar güzeldir. Bu da gösteriyor ki, 
ilk kullanışında yadırigadığıraız bâzı sözcükleri 
zamanla severek kullanıyoruz. Dilimizin arın
ması akımı doğru ve zaruri bir akımdır. Bu
nun aksine gitmek bütün ulusal inkılâpları 
reddetmek olur. Bu konuda 60 sene evvel söyle
nen bir kıta ile sözlerime son veriyorum. 

Arapça is tiye n Urban'a gitsin, 
Acemce istiyen iran'a gitsin 
Eirengiler Firengistan'a gitsin, 
Ki biz Türküz bize Türkçe gerekir, 
iBunu an'lamıyan gafil demektir. 

(ıSoldan; uydurma sesleri) uydurma değil 
arkadaşlar. 

BAŞKAN — Basın - Yayın ve Turizm Ba
kanlığı üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Bölüm
lere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
tki ne i kısım - Personel 
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I - 'Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyeııler.., Kabul edilmiştir. 
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Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyeııler... Kabul edilımişıtir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyeııler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzman ve hizmetli
lerle 'bunlara yardımcı perıso-
nel'in ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyeııler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
ıgereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyeııler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyeııler... Kabul edilmiştir'. 
5434 sayılı Kanunun 14 neü 
maddesinin ('D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 nen maddeleri ge
reğince T. C. Emekli Sandı
ğına yapılacak Ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyeııler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönet/ini 
'giderleri 

Merkez daireleri büro gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyeııler... Kabul edilmiştir. 
iller ıbüro 'giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyeııler... Kabul edilmiştir. 

ıBasıiı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Fitilliydiler... Kabul edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
BAŞKAN -— Kabul edcmıer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
10 116 »60 

12 000 

71 480 

43 260 

6 000 

750 000 

144 675 

650 000 

20 000 

449 800 
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B. Lira 
305 Kira 'bedeli 435 940 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edemle r... 
Kabul edilmiştir. 

Kabul edemle r... 
Kabul edil mistir. 
Kanun gereğince 

giderleri ve 

306 Oiyeeekler 
BAŞKAN -
Etmiyenler 

307 Yolluklar 
BAŞKAN -
Etmiyenler. 

308 4598 sayılı 
ödenecek tedavi 
yollukları 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etniıiycinler... Kabul edilmiştir. 

809 Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etniıiyeınler... Kabul edilmiştir. 

310 Basın ataşelikleri ve (haber
ler büroları giderleri 
[BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
(hizmetleri 

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

417 Radyo .istasyonları ve stüd
yoları yönetim ve işletme gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

450 'Üniversite ve yüksek okullar
da okutulacak öğrencilere veri
lecek burslar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın, turizm ve propaganda 
giderleri 

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

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluk ve başka 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 

80 000 

450 000 

25 000 

77 000 

4 770 500 

17 500 

7 170 000 

65 000 

7 530 000 

30 000 
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gerektirdiği ıgiderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Altıncı kısım - Yardımlar 
Ajans ödeneği ve Ajans dış 
muhabirlerinin her türlü üc
ret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

636 Muhtelif turizm teşekkülleri
ne yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

501 

502 

601 

653 

705 

731 

741 

Basın - Yayın ive Turizm Ge
nel Müdürlüğü Memurları 
Yardımlaşma Derneğine (Me
mur ve müstahdemlerin öğle 
yemeklerine yardımda bulun
mak üzere) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I I - İstimlâk ve satınalmalar 

İstimlâk bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

V - Etüt ve proje 
Etüt ve proje (giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
403 460 

38 000 

2 500 

5 001 

4 000 000 

500 000 

110 097 

1 500 000 

80 000 

VI - Bina, hastane, okul, 
lojman ve ıgaraj inşaatı 

Yeni yapı ve esaslı onarmalar 17 000 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. Liı 

VIII - iSosyal sermaye ive 
yatırımları ye esaslı 

.onarımları 
772 Turizmi geliştirme ve kalkmı-

dırmanrn icatoettirdiği inşaat, 
tesisat ve Jıer türlü ödeme
ler (lıizmetlere tevzi tanzı 'öde
me- şekil ve esasları Basın -
Yayın ve Turizm ve Maliye 
(Bakaralarının müşterek teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulunca 
tasdik edilecek programa 'gö
re yapılır.) 
BAŞKAN — Kaıbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IX - Makhıa ve teçhizat 
alımları ve esaslı 

onarımları 
781 Makina ve teolıizat sat inalımı 

••ve onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

783 Satmalınacak motorsuz taşıt
lar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

750 000 

3 025 000 

2 500 

BAŞKAN — Basın - Yayın ve Turizm Ba
kanlığı 1963 yılı bütçesi üzerinde görüşmeler 
bitmiştir. Tebrik eder muvaffakiyetler dilerim. 

G — İmar ve İskân Bakanlığı bütçesi : 

BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanlığı büt
çesi ile Toprak ve iskân Umum Müdürlüğü 
bütçesinin bera'ber görüşülmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bu arada bir önerge var okutuyorum. 

C. Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Bütçenin zamanında tamamlanması için ve

killerin de konuşma1!arının Saatle tahdit Ve bu 
müddetin de yarını saat olarak kabulünü tek
lif etleriz. 

Muğla 
Muallâ Akarca 

Adana 
Mehmet Nuri Ademoğlu 

BAŞKAN — Efendim, bu önergeniz yeni 
bir siistemi getiriyor, teşriî hayatta böyle bir 
şey görmediğim gibi Nizamnamede de böyle bir 
şeye ı'astlainadını. Onun için arkadaşlarım be
ni mazur görsünler oya koya mıy a cağını. Yal
nız Sayın Bakanlardan rica ederiz, mümkün 
olduğu kadar kısa konuşmaya çalışırlar. 

15 AŞK AN — İmar ve İskân Bakanlığı bütçesi 
üzerinde söz isliyeıı üyeler : Grupları adına., Sa
yın Bere Turan A. B. Grııpu adına. Sayın Neşet 
Oetintaş, M. B. Grupu adına, Sayın Sabit Koca-
beyoğ.lu, O. U. B. (trupu adına, Sayın Osman Ha-
cıbaloğlu, V. T. I*. Grupu adına. 

Kendi adlarına: Sayın Öztürkçine, İnceoğlu, 
Bozealı, Ağırnaslı, Önal, Okyayuz, Avşar. 

Sayın Bere Turan, buyurun. 
A.DALKT PARTİSİ GKUPU ADINA BERO 

TURAN (İstanbul) — Muhterem Başkan, Cum
huriyet Senatosunun muhterem üyeleri, muhte
rem Bakan ve Bakanlık erkânı, 

Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu 
adına, İmar ve İskân Bakanlığına ait bütçenin 
müzakeresi vesilesiyle, söz almış bulunuyorum. 
Bu fırsattan istifade ederek Bakanlık Teşkilât 
ve Bakanlığa bağlı, Bnılâk ve Kredi Bankası, İl
ler Bankası hakkındaki görüş ve temennilerimi
zi arz edeceğiz. 

Devletin vazifeleri başında, her zaman tekrar 
edeceğimiz veçhile, insan şahsının haysiyetine 
yakışır şerefli bir yaşayış tarzı vermek, Tanrı
nın lııtfu olan aklını, insanlığa yakışır şekilde 
kullanmasını temin edecek, yaratıcı muhayyile
sini, ibda kabiliyetini geliştirecek, insanlık sev
gisini yayacak tam ve mutlak bir hürriyet dü
zeni vermek gelir. 

Haysiyetle yaşama unsurları nıeyanında bu
lunan fiziki yaşamanın ayrılmaz bir kısmı ise 
meskendir. Mesken ihtiyacı gıda gibi hava ve su 
gibi, giyim eşyası gibi en nıübrem ihtiyaçlar me-
yanmdadır. Ye bir milletin medeniyet seviyesi, 
o memleketin mesken dâvasını halletmedeki ba
şarısı ile ölçülür, kıyaslanır. 

Bu sektördeki memleketimizin durumu ne
dir? Bu problem halledilmiş midir'? Halledilme-
mişse bunun sebepleri nelerdir? Gecekondu dâ
vası ve onu meydana getiren hukuki ve sosyal 
sebepler nelerdir0' Hangi tedbirlerle bu sektörün 
ihtiyacı karşılanacaktır. İşte bu ve buna eklene
cek yüzlere nedenlerin cevabını vermek lâzım
dır. 
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Sosyal adalet fikrinin vatandaş zihninde tam 

ve mükemmel bir şekilde yerleşip, bir sosyal 
dengenin kurulabilmesi için yukardaki sorulara, 
fiziki objektif alanda cevaplar vermeliyiz. Rea
liteleri kabul etmeli, hayali plân ve projelere 
kendimizi kaptırın a m alıyız. 

Bütçe raporuna ekli geniş istatistik! malû
mat, bizi tenvir ediyor. Bu rakamlarla vaktinizi 
almak istemeyiz. Ancak, yalnız şehirler için Tür
kiye çapında 600 bin mesken ünitesi inşası zaru
ri olduğunu, bunların yol, su, kanalizasyon, elek
trik tesisatı ile birlikte maliyetinin 10 milyara 
baliğ olabileceğini, nüfusun % -f> artışının göste
receği ihtiyacın bu rakamlara dfılıil olmadığını 
da belirtirsek meselenin ehemmiyeti kendiliğin
den ortaya çıkmaktadır. 

Köyler için ise 1,5 milyon meskene ihtiyaç 
vardır. 

Bu dâva günlük bir dâva değildir. Onlarca 
yıl sürebilecek niteliktedir. 

Bu büyük, sosyal problemin menşei, köyden 
şehirlere doğru iş isteme, iyi gıdalanma, mede
niyetin temin ettiği faydalardan istifade çabası
nın, vatandaşın akınıdır. Fakat şehirlerin esa
sen kendi bünyesine yctmiyen mesken ihtiyacı 
zorlanınca, elektriksiz, içme suyundan mahrum, 
çamur deryası içinde kurulan gecekondu, tabiî 
bir olay olarak ortaya çıkacaktır. Karşılanamı-
yan beşeri ihtiyaçlar, insan muhayyele ve ibta 
kuvvetiyle ve ikâme yoliyle karşılanacak, gece
kondu, gündüz kondu, teneke palas, izbe, mağa
ralar bir mesken fonksiyonu göreceklerdir. İşte 
böylece kurulmuş gecekondu mahalle sakinleri, 
çerçeveledikleri, sardıkları şehrin, beldenin ha
yat seviyeleri aralarındaki farklar, birtakım ru
hi sosyal siyasi problemler meydana getirecek, 
Devlet mekanizmasını ilgilendirecek başlıca me
sele olmaktan ileri çıkamıyaeaktır. Bu duruma 
mâni olmanın ve müstakbel sosyal ve siyasi reak
siyonlardan memleketin korunmasının tek çare
si bu vatandaşlarımıza insan haysiyetine yaraşır 
sosyal meskenlerin teminidir. Muasır Avrupa 
medeniyetinin halklarına lâyık gördükleri te
kâmülü verebilmektedir. Ye ilk hastada köyün, 
şehre aşırı hasretle bakışını şehre gitmek istek 
ve arzusunu kamçılıyan asgari medeni yaşayış 
tarzım ve imkânlarını köy ve köylümüze sun
maktır. Yoksa verimsiz toprak, yolsuz ve susuz 
köy sakininin ufkunda gördüğü medeni yaşa

yışa doğru akışına hiçbir kuvvet mâni olamıya-
caktır. Dâvanın esası budur arkadaşlarını. 

Ama ne çare ki, kısır bütçemiz, mahdut millî 
gelirimiz buna realist bir çare bulmaya imkân 
verememektedir. 

Bakanlıktan ve Hükümetten bir talebimiz 
va r. 

Sıra ile saydığımız ve cihetteki Devletin üze
rine eğildiği bu problemin halline kadar, kendi
lerine gecekonduları mesken edinmiş vatandaş
larımızın, sakatları yıktırılmasında, vatandaş
larımız açıkta kalmasın. Biz bu gecekonduların 
yeniden inşasını cihetteki arzu etmiyoruz. Bu 
durumun hukuk ve sosyal nizamımızı zedeledi
ğini biliyor, vatandaşımıza bu meskenleri lâyık 
görmediğimizden bu işe son verilmesini diliyo
ruz. Ama mevcutlarının ıslahı, yollarının yapıl
masını mümkünse içme su ve elektriğe kavuştu
rulmalarını temenni ediyor ve maalesef 5 yıllık 
kalkınma plânı esasları çerçevesinde bu prob
lemlerin tam ve mükemmel bir şekilde halledile
ceğine inanıyor, ancak büyük Türk Milletinin 
istikbaline, onun yaratıcılığına güvenerek, 
inançla, ümitle bakıyoruz. 

Sosyal mesken ihtiyacını karşılamak üzere 
geçen sene bütçeye Kanıra Komisyonda vâki 
tekliflerimiz neticesinde 5 milyonluk ödenek 
20 milyona çıkarılmak suretiyle sosyal mes
ken yatırımlarına bir .deneme maÜıiyetinde, 'baş
landı. Bu para ile îstan'bul, Ankara, Bursa'da 
meskenler yapılacaktı. Bayındırlık Bakanlığı 
bütçe müzakereleri sırasında arz ettiğim plan
sızlık, projesizlik ve kırtasiyecilik yüzünden 
İhale anca'k Eylül ayında yapılabildi, ta'biatiy-
le 'bu inşaat senesinde ikmal edilemedi. !Bu ma
lî yıl devamında 'bunların ikmal edileceğini te
menni etmek isteriz. (Bakanlık, 'bu malî yılda 
aldığı 'bir kararla bu istikametteki çalışmala
rını durdurmuş, yeni 'bir görüş ve düşünüşle, 
sosyal mesken yapımını 'bir kenara 'bırakmıştır. 

Emlâk ve Kredi Bankası ise bu sene kendi 
imkânları ile bu deneme ma'hiyetinde as'gari 
yüz ölçümleri, 55 - 70 ve 70 - 110 m2 lik ceman 
124 ucuz meskenin inşaasına 'başlatmıştır. Ku
ruluş Kanunu icalbı <olara'k kendine 'bir mesken 
edinmek veya inşa etmek istiyen vatandaşa 
yardım etmekle mükellef bulunan Ijan'ka, en 
son yapması icabeden 'bankacılıkla esas olarak 
'•bir kredi müessesesi olmak ca'basında ve duru-
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mundadır. _Î96'2 yılında ısıra:sı gelnıi§ yapı ta
sarrufu salhiplerine, taahhütleri hilâfına kredi
lerini vermek istemiyeu veya sair se'bepJerle ve 
yeni 'bir sistemle '»eri atan, vaki tediyelere faiz 
tarıımıyan tutumu vatandaşlarımı/ nezdinde 
itimatsızlık tevlidetmiştir. Mesken politikası
na yararlı 'olması ica'beden 'bankanın sermayesi
nin tezyidi düşün ideme/ mi? Bu yoldan Hü
kümetçe vatandaşa, faydalı olmak istenemez 
mi? Bu banka, özel teşe'b'büsün in'kişafa maz-
har olmasına ıinâni olacak şekilde inşaat şirket
leri kurar, 'bu şirketler marifetiyle metrekare
si t 000 lirayı geçen siteler inşa eder, 'bunlara 
talip bulunamaz ise mesken dâvasında vatan
daşlarımıza karşı yükümlü bulunduğu ödevi
ni zamanında yerine 'getiremez. (îönül arzu 
ederki rhıılâk Kredi Bankası kurduğu inşaat 
şirketleri ile daima pahalıya ıııaleltiği inşaatı, 
serbest 'sektöre intikal' ettirsin ve asli vazifesi 
çerçevesine dönsün. 

Hükümet olarak, mesken inşa eden va
tandaşlarımızı ıteşvik iein alınacak kararlar, 
maalesef menfidir. İnşaat yapını mı teşvik yo
lunda Ibina vergilerinin ilk on yıllık tutarı ver
giden muaftır. Yeni getirilecek Ibir kanunla 
hudutları ve şümulü kesin 'olarak tâyin edile
ni iyecelv olan lüks inşaattan hu .muafiyetin kal
dırılması teklifi ise 'tamamen yersizdir. .Mes
ken dâvasının halline onlarca sene uzakta 'bu
lunurken, 'Devlet (olara'k 'bu yolda, rasyonel bir 
çare bulunamazken ve izlbeler, .gecekondular 
mevcutken, -vergi tezayüdü gayesi ile 'bu yola 
gidilmemelidir. 

Kanaatimiz, Devlet olarak, Hükümet ola
rak, özel inşaat desteklenmeli özel inşaat şir
ketlerin inkişafını temin edecek kolaylıklar 
düşünülmeli, kooperatif inşaat, luıvvetlendiril-
meli, 'bu yoldaki kredi müesseseleri ta'kviye 
edilmelidir. Ayrıca İmar Kanununun Anaya
saya aykırı bulunan maddelerin kaldırılması ve 
'bugünün şartlarına uymıyan 'hükümlerin değiş
tirilmesi suretiyle tâdil edilmeli ve 5 yıllık kal
kınma plânının derpiş ettiği 'bütün Türkiye 
için cari dem'okra'fik lalima'tname bir an 'önce 
çıkarılmalıdır. 

'Muhterem a rkadaş la rım, 
Kasaba ve şdhirlerin imar plânı, halihazır 

'haritası, kanalizasyon; içme ısuyu, elektrik te
sisatı ihtiyacını plânlıyan ve tatbik eden Ba

kanlığa 'bağlı İller Bankası meşgul olmaktadır. 
Bu 'bankanın kuruluş gayesi ortakları bulunan 
il ve kasa'balarıu 'belediyelerine Ibu işler için 
ikrazda, 'bulunmadır. Sermayesi ve temin etti
ği fonların üstünde 'bir .gayret sarf etmesine 
rağmen, mailıallî idarelerin malî yönden çok 
fakir 'bulunmalar], personel İhtiyaçlarını lüle 
gideremiyecek durumlarında olmaları hasebiy
le, yukarda, ^zikredilen plân, proje ve tat'bîkat 
yapılamamakta ve içme suyu, kanalizasyon gi-
hi işler 'belediye ikâme edilemiyecek zor du
rumlara sokmaktadır. 

Mahallî idareler, bankaya borçlandıkları 
faiz ve aslı ile her sene iştirak payı olarak 
ödemeleri ieabeden parayı bankaya vereme
mekte olduklarından Hükümetçe, memleketin 
'bu acil ihtiyaçlarını karşılamak ü/ere ve nok
san kalmış tesislerin ikmali için, mailıallî ida
relere borç mahiyetinde veya. 'hi'be şeklinde 
ta'h'sisler yapılmasına ihtiyaç 'vardır. 

'Midilerem ar'kadaşlarım, 
Bu sektörün en kıymetli yardımcıları, 

emekçileri, teknik elemanlar, mimarlar, mü
hendislerdir. , İşte biraz da onlardan 'bahset
mek isterim. Bayındırlık 'Bakanlığı (bütçe mü
zakereleri sırasında arz ettiğim gi'bi 'bu sektör
deki teknik elemanlar id a kifayetsizdir. Lhtı-
saslaşmaınıştır, ve lüzumlu teminatla müceh
hez değillerdir. Âmme sektöründe çalışan tek
nik elemanların yevmiye talimatnamesi es'ki-
miş hiçbir 'huzur vermez durumdadır. Bunun 
ıslahı yeni Teknik Personel Kanununun ele 
alınıncaya kadar günün icaplarına uygun mu
vakkat 'bir kararname ile yevmiye ve ücret me
selesi halledilmelidir. 

Bakanlık plân ve proje işlerinin tam ve ar
zu edilen .şekilde ele alınması ve istihdaf ettik
leri araştırma, e1i.it ve tecrübelerin Jâboratu-
var çalışmalarının ifası için konan talisi sat çok 
azdır. 5 yıllık kalkınma plânı hedeflerine 
ulaştıracak malzeme, tip proje istatistikî malû
mat toplama, imar plânı, Ihali'hazır 'haritası, 'ka
nalizasyon ve. elektrik projeleri geniş imkân
larla. hazırlanmalı ve inşaat yatırımları yöneli
mi için ittihaz edilen karar /gereğince plân, .pro
je detayları ikmal edilmemiş işler ihale edil
memelidir. İşlerin uzun kırtasiyecilik ve for
maliteler yönünden uzamaması için teknik ele
manlar yetki ile teçhiz edilmeli, sorumluluk 
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yaygın halden .kurtarılmalı, işler, bütçe teklif
lerinin son kuruşuna 'kadar ısa il' edilebilecek 
şekilde yönetilmelidir. 

Mu'hterem ;aıJlcadaşlarını, 
'Biliyoruz ki acık rejimlerde Devlet !!)iitün 

•vatandaşlara, mutlak hüsnüniyet salhi'bi İcahul 
eder. Bozulan sosyal muvazeneyi iade için 
müeyyide makanizması harekete geçip denge 
temin edilir. 

•Kapalı rejimlerde İse vatandaş suçsuzluğu
nu isfbata mecburdur. Devletçe vatandaş da
ima. şüphe ile kaibul edilmesi Jâ.zımgelir. Bu 
rejimde fikirler, Devletin iktisadi ve siyasi 
amaçlarına .hizmet edece'k yöne teveccüh etme
lidir. Aykırı düşünceler, bozguncudur, zarar
lıdır. Buralarda yaratma kudreti, sanat, 'hep 
Devletin düşündüğü şekilde olmalıdır. Yara
tıcılık yo'ktur. Serbest 'tefekkür yoktur. Açık 
rejimde toinat, ilim, 'bilim ve mimari tornaların
da alabildiğine (bir inkişaf ve ıgelişme vardır. 
işte 'bu kriterlerden Iha raket ederek şıı esası 
vaz'etmek istiyoruz. 

(Bütün sektörlerden inşaat ve yapı işlerini 
yüklenen mühendis veya mimar, a'hlâ'lclı, fazi
letli, kanun ve nizama riayetkardır, 'bi İlgilidir, 
tanzim ettiği pr'oje re onun tatlbikatı bütün 
mevzuata uygundur. Blhetteki başkaca ola
maz. Zira 'hürriyet rejiminin, açık' rejimin 
çocuğudur. Sanat ve mimari yönünden 'bir 
lıaskıya mâruz değildir. Tanzim ettiği proje 
veya hesa'bm ilgili yönetici dairenin te'knik 
elemanınca tetkik ve tasdi kına İhtiyaç y'oktur. 
Zira !bu mesuliyet mün'hasıran projeyi tanzim 
edene aittir. Aksi halde ise kuvvetli müeyyi
deler, 'bozulan hüsnüniyet kaidesini tekrar 
dengeye [getirecektir. İmar Kanununun ve ta
limatnamelerin yeniden ele alınmaları sırasında 
işte :bu vaz'ettiğimiz prensibin esas kaibul edil
mesi tarafımızdan istenmektedir. 

ATulhterem arkadaşlarım, 
Alemleketim'izin tarihî 'mazisinin ili t isa mı 

ile mütenasibolarak 'bütün âmme sektörüne 
ait binaları inşa eden büyük Türle mimar ve 
kalfalarını ta'kideden, onların yaratıcılık kud
retini çerçeveliyen resmî talimat ve kanunlar' 
yoktu. T)eneJteileri yoktu. Sinan'lar, Kasım 
Ağalar, salıilbi bulundukları mimari cevherleri
ni, yerin ve zamanın ica'bına göı-e kullanmışlar 
ve mefahirimiz olan camilerimizi, medresele

rimizi, ısa raylarımızı ve köprülerimizi, se'bill eri
mizi, 'bentlerimizi, bina etmişlerdi. 

Biz yaşadığımız devrin Sınan la rina da bu 
sanat 'kolunda haiz oldukları yaratıcılığı mey
dana. çıkartmalarına imkân verilmesini, ve bi
na inşaat yapımını ilgilendiren kanun ve tali
matlarda rijit kaidelerin ortadan kaldırmala
rını teklif ediyoruz. 

Mulhte rem arkadaşlarım, 
Şehir ve kasabaların imar plânı, harita, 

elektrik, yol, kanalizasyon, içme suyu mevzu
ları ile meşgul olmak Bakanlık ödevleri dahi
lindedir. Bunu 'böylece 'belirttikten sonra 
'bütün Türkiye'mizi ilgilendiren İlstanhul'un 
(bu dâvalar yönünden durumunu ele almak is
tiyoruz. 

Bir İstan'bul 'un imar plânı, bu işe teşe'b'büs 
edildiği tarilhlen bugüne kadar 250 milyon li
ra sarf edildiği 'halde, 'henüz kesin nâzım 
plân durumuna inkilâbetmez. Prost geldi, 
Ilög .çalıştı, Piçinato gelecek, gidecek, k'ongre-
ler kurulacak, istişari kararlarla 'beldeye bir 
plân kazandırılamaz. Fuzuli mesailerle, aynı 
mmtı'ka • için adedlerce plân hazırlanır ve tas
dik edilir ve 'bunlardan her defasında icalbı ha
le ve menfaatler derecesine ı/6vo istifade edilir, 
milyonlarca lira para ve emek sarfiyle meyda
na. getirilen yollar, ta'biat -ve mevsimin ufak 
bir azizliği ile köstebek yuvası haline gelir. 
Kış mevsiminin soğukça geçen bir iki günü 
şehri keHbelâya ve ilk Çağ 'devrindeki ışıksız 
•hale getirir, yollarından geçmek için dizlere 
İcadar geçen .çizme giyinmek ica'beder veya !bir 
yağmur selinde göller meydana gelir, haftada 
bir defa çöp ve muza'hrafatı alınmaz, mikrop 
yuvası haline gelen Kurhağalıdere işi, hastalık 
men'baı. olan kanalizasyon mevzuu için çareler 
aranmaz, vatandaş belediyenin talimatname, 
kanun, Anayasa, •anlayışındaki garip fikriyatı 
karşısında kahrolur ve şehir gecekondular tara
fından kuşatılır ve sarılmaya devam ederse, 
cihetteki medeni seviyelerle kıyaslanacak, he
pimizin gözbebeği, sanat, irfan, ticaret, 'sanayi 
ve turistik merkez İstan'bul 'dan Ibahsedilemez. 

8 sene Belediye Reisliği ve "Valiliği yapan 
Sayın imar Bakanına, gelirinin % 45 ini İstan
bul'dan temin eden Sayın ATaliye Bakanına ve 
saydığımız sıkıntıları, bir belediye reisinin is
tifasını. kabul etmekle geçiştiren Sayın Hükü
mete (hitabedi yor ve s'oruyoruz, 
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İstanbul nereye gidiyor? Onun dertleri ile 

kim meş/gııl olacak? 
1 Muih'tereni arkadaşlan m, 
A. P. € . Senatosu Grupu-adına hepinizi hür

metle 'selâmlar, Bakanlık erkânı sayın meslek-
dağlarıma ve Bakana 'başarı diler bütçenin 
memleketimiz ve .milletimizle 'hayırlı olmasını 
dilerim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Çetin taş. 
XI. P. GRUPU ADINA NEŞBT OE'TÎN'TAŞ 

(Yozgat) — Millet Partisi 'Grapu adına Sayın 
Başkan, 'sayın senatörler, .Sayın Bakan ve Ba
kanlık erkânı; 

Yurdun en hayatî prolblemlerini vazifeleri 
içine almış olan îmar ve İskân Bakanlığı 'büt
çesi üzerindeki »görüşlerimi Millet Partisi atlı
na arz edeceğim. 

11)58 yılında 7MJ6 sayılı Kanunla kurulan 
Bakanlığın kuruluş gayesini ve 'bu gayenin tallı-
m i I .ettiği >vazi't'oleri tetkik edersek yurt sathına 
şâmil en mühim •Amme 'hizmetlerini kapsadığı
nı .görürüz. 

Yurdun 'bölge, .şehir, kasabalarının ihaıita 
ve imar plânlarını Ihazırlamak, memleketin 
bünyesine uygun mesken .politikasının esasları
nı tesbit etmek, memleket şart ve imkânlarına. 
uygun yapı malzemesi temin etmek, iç iskân 
ve yurt dışından gelecek .göçmenleri ye ti es/t ir
mek ve her türlü âfetlere karşı gerekli tedbir
leri almak gibi en mühim âmme 'hizmetlerini 
vazife edinen Bakanlığın kir de Iflü-î yılı 'büt
çesini tetkik edersek yüklediği hizmetlerle te
zat teşkil ettiğini görürüz. 

Geçen. yıl ,eok kifayetsiz 'bulduğumuz Ba
kanlık 'bütçesinin 62 '958 000 liraya 'baliğ olan 
yatırımları, 'bu yıl 10 milyon lira gibi cüzi bir 
artışla 72 274 500 e 'baliğ olması yine bu büt
çenin kifayetsizliğine işarettir. Başka Bakan
lıklar Ibütçesinde bu yıl sade Ibütçe artışının 
120 milyon olduğunu görünce 'bu Bakanlığı, 
meyvalarını 20 yıl sonra verecek nazlı 'bir fi
dana 'benzetmekten 'kendimizi alamıyoruz. 

Bakanlık Doğudan Batıya, milyonlarca, in
sanın mağara ;ve gecekondu .hayatı yaşadığı 
'köylüsünün toprak .diiye feryadel.tlği bir mem
lekette 'bu cüzi 'bütçe ile gaye edindiği mesele
lerin lıiçjbirisiııi 'halledemiyecektir. Bununla 
lıera'ber meselelerin nüvesini kurmuş 'olmasını 

daki .şükranla, karşılarken Bakanlığın gelecek 
yıl 'bütçelerinde umumi 'bütçe içerisinde kap
sadığı hizmetlerin ehemmiyeti nis'betinde bir 
'bütçe ile gelme'sini gönülden arzu ve temenni 
ederiz. 

Bakanlık bu müiıim ihiz metlerin i bünyesin
de bulunan dört umum müdürlük ve kendisine 
bağlı 'bulunan tbnlâk Kredi ve 'İller 'Bankası 
gilbi iki 'banka ile yürütmektedir. 

Bunlardan Plânlama ve İmar (ienel Müdür
lüğü hizmetlerine .gelince : 

'Son yılların zaruri şartları dolayrsiyle köy
lerden .şehre akın ba-şlamış bu suretle şelhir-
!er anormal bir şekilde ıgenişlemiş 'belediye hiz
metlerinin ifası imkânsız hale .gelmiştir. Bu 
da, bizde .'bölige -ve bölgeler arasındaki sektör
lerin ayırdedilmemesinden doğmaktadır. İşte 
şehirleşmenin 'hızını, yönünü ayarlıyabilmek, 
'bölgelerin karakterlerine .göre sekörler arasın
daki koordinasyonu temin .etmek ve 'bir 'bölge 
plânlamasına ıgitmek zaruret haline gelmiştir. 

Bakanlığın bu .yöndeki -çalışmalarını müşa-
hade etmekle beraber gecen, yıl 'Marmara ve 
Zonguldak 'bölige plânlaması için 1962 yılı, 
Bmum Müdürlük bütçesinde 741/10 ucu fas
lında konulan, tffi'O 000 liranın kifayetsizliği
ne işaret el mistik. 

Bu .yıl Oııktırova - Antalya - Doğu 'bölgesi, 
Batı ve Güney - Batı Anadolu'nun turistik po
tansiyel etütlerini de içine alan plânlama .hiz
metleri için ibu yıl 'bütçesine .konan 731/10 ncu 
fasluıdaki 1 !)I0 000 .liranın da yine kifayetsiz
liğine işaret et m ele isteriz. 

Ivöy, kasalba ve şe'hirlerin plânlama ve yur
dun. imar işlerini, tedvir ile İller BankaSı yolu 
ile vazifeli Bakanlık çalışmalarını plân ve .pro
jelerin tetkikine inhisar ettirerek, belediyelerin 
dar imkânlarına terk edilmesinin doğru olmı-
yaeağııu gelecek yıllar için Bakanlığın imar 
tatbikatında 'bütçeye [yatirim yapma imkânla
rının sağlanmasını, geçen yıl bütçe tenkidimiz
de arz etmiştik. Bu yıl da 'bu yönde bütçede 
'bir tatbikat .görmemekteyiz. Nitekim ihalen 
imar plânı yapılmış (5fii2 belediye, imar tafbika-
11 yapa ı ıı a m a k t a d ı r. 

En nıübim dâvamız olan Mesken Umum Mü
dürlüğü hizmetlerine gelince : 

insanlar dünyaya bir .mesken içinde gelir
ler ve yine mezara kadar bir mesken içinde yıa-
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şamayı tabiat şartları onları zorlar. Meskensin 
aile ve fert düşünmeye imkân olmadığına, göre 
iktisaden geri kalışımızın •bir sonucu olarak nü
fusumuzun pek çoğu ancak günlük geçim ga-
ileleriyle meşgulken, bir ımeskeu edinmenin 
zorluğu ve imkânsızlığı karşısında kendisini 
ve ailesini tabiata karşı koruyabilmek için ya
şamak 'mecburiyetinde olan fakir, yoksul halk 
kütlelerinin tek katlı ahşap, kerpiç, gayrisin
in barınaklar kuracağı pek tabiîdir. 

Şehir, kasabalarda sahipsiz Hazine arsaları 
üzerine inşa edilmiş bu barınaklar- gecekondu 
dediğimiz sefalet yuvalarını meydana getirirle)'. 

Böylece 1960 yılında yapılan bir sayımda : 
istanbul'da 78 000 gecekonduda 293 000 nüfus, 
Ankara'da 70 000 gecekonduda 280 000 nüfus 
ve 8 vilâyet üzerine yapıla'n istatistiğe göre, ce
man 8 şehrimizde 184 947 gecekonduda 730 442 
kişi gayrisıhhi meskenlerde barınmaktadırlar. 

Biz, cemiyet olarak, Hükümet olarak, Ana
yasamızın (yoksul ve dar gelirli ailelerin sağ
lık şartlarına uygun konut ihtiyaçlarını karşı
layıcı tedbirlerin alınmasını devletin vazifeleri 
meyanma alan) 49 ucu maddesinin sarahati 
karşısında 730 442 yoksul vatandaşın mesken 
derdine çare aramak mecburiyetindeyiz. 

Bunun için evvelâ devlet imkânlarını sefer
ber edeceğiz. IBiz de devletin mesken yatırımı
na iştiraki % 2 d ir. İstatistiklere göre bu nis-
bet : 

Belçika'da, % 44, Holânda'da % 69, İngil
tere'de !% 56, B. Almanya'da c/c 27 dir. Bizim 
de en /az % 40 a çıkarmamız icabetmektedir. 
Bu da gösteriyor ki, mesken mevzuunda devle
tin ihmali mevcuttur. 

Bir de bizde mesken yapımını önleyici un
sur arsa spekülâsyonudur. Bakanlık arsa spe
külâsyonunu önleyici ne gibi tedbirler düşünü
yor öğrenmek isteriz. 

Diğer bir hususta, pek çok medeni memleket
lerde mesken kiraları gelirin % 20 sini geçme
mektedir. Biz de 'bu ııisbet % 50 nin üstünde
dir. Kiralar hakkında. Bakanlığın düşüncesini 
•öğrenmek isteriz. 

Az gelirli yoksul vatandaşlar bir hücre ha
yatı yaşamaktadırlar. Yine istatistiklere göre: 

Türkiye'de 1 odaya 2,52, Danimarka'da 1 
odaya 0,72, ingiltere'de 1 odaya 0,78, Yuna
nistan'da 1 odaya 1,79 kişi isabet etmektedir. 

Memleket, yaralarına parmak basmak mev
kiinde bulunan Muhterem Senatörler; 

Memleketimizde mesken dâvası endişe veri
ci bir hal almıştır. Gecekonduların 'mevcut du
rumu ve süratli artışı karşısında bu yıl. bütçe
sinde 715/20 faslından ayrılan 15 750 000 lira
nın kifayetsizliği bizi haklı olarak bu endişeye 
sevk etmektedir. Kalkınma, plânında derpiş 
edilen miktarların da çok dûnundadır. 

Hükümet plânda ve 'bütçesinde zecri bir 
mesken politikası getirmemiştir. Bugün mes
ken dâvasının halli için 10 milyar liraya ihti
yaç olduğu hakikati karşısında mevcut bütçe 
imkânları karşılaştırıldığı zaman endişemizde 
haklı olduğumuz meydana çıkar. 

Devletin malî imkânlarının darlığını da na
zara alarak tek çıkar yolun, herkese kendi 
meskenini yapma imkânını kazandıracak iktisa
di bir vasata girmesini kabul ediyor, ve böyle
ce gecekonduları doğuran sebeplerin ortadan 
kaldırılıinasiyle daha faydalı bir neticeye vara
cağımız kanaatindeyiz. Bunun için de köylüye 
köyünde çalışma imkânlarını sağlama ve onu 
toprağına bağlayıcı tedbirler üzerinde eğilme
liyiz. 

Geniş halk kütlelerinin geçmiş yıllarda kay
betmiş olduğu fırsat eşitliğini onıa tekrar iade 
ederek sosyal dengesizliğin izalesi çarelerini 
aramalıyız. 

Tıoprak İskân Genel Müdürlüğü çalışmaları
na geline o : 

İç İskân, göçmen iskânı ve topraksız çiftçi
yi topraklandırma gibi hizmetleri vazifeleri içi
ne alan Umum Müdürlük 'bütün çalışmalarını 
göçmen ve mültecilerin yerleşmeleri, onların 
iaşe ve ibatelerini ön plâna 'almakta bütün me
saisini bu kısma tevcih etmektedir. Gerçi göç
men iskân tarzının da pek çok hatalarla dolu 
olmakla beraber ana vatana gelen bu vatandaş
lara gösterilen yakın alâkayı memnuniyetle 
ka rşılamaktayız. 

Umum Müdürlük çok hayati ehemmiyeti olan 
iç iskân, mevzuunda 'alâka göstermemektedir. 
Ne Hükümetin, ne de Bakanlığın bir iç iskân 
politikası yoktur. 

Ook mütenevvi iklim ve tabiat şartlarını 
haiz memleketimizde bâzı mıntakalarda halk 
kayalar üzerine toprak taşımakla geçimini te
min etmek için tabiatla ancak bir karın toklu
ğu için mücadele etmekte, diğer taraftan ziraata 
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elverişli geniş ve tenha ovalar, işlenmeden bek
lemekte, bir taraftan ot bitmiyen granit kaya
lar arasında tabiatın bahşettiği beş - on dönüm
lük topraklardan ümit bekliyen mezra denen 
8 - 10 hanelik köy gruplarının binlercesi tabiata 
serpilmişken bir iç iskân kanunu ile bunları mü
sait mümbit Hazine arazileri bulunan mıntaka-
lara, sanayi bölgelerine veya bulundukları ma
hallerde küçük el sanatlarını geliştirerek o böl
gelere yerleştirmeyi, onları tabiatın kısır pen
çesinden kurtarmayı düşünmeliyiz. 

îşte iç iskân mevzuuna lâyık olduğu önemi 
vermediğimiz içindir ki, köylerden büyük şehir
lere şiddetli akınlar, göçler başlamıştır. İşte bu
gün bizleri derin derin düşündüren gecekondu
nun menşeini iç iskân politikamızın noksanlı
ğında aramalıyız. 

Toprak İskân Genel Müdürlüğü bugüne ka
dar 18 milyon dönüm toprak dağıtmış, elinde ha
len meveudolan 3 milyon dönüm. Hazine arazi
sini toprak reformu mülâhazasiyle elinde tut
makta ve tevzi etmemektedir. Topraksızlık yü
zünden her gün büyük şehirlere, Almanya'ya 
köylülerimiz göç e'derken bu üç milyon dönüm 
arazinin dağıtılmayışmdaki amelî faydayı anlı-
yamıyoruz. Umum Müdürlük Çiftçiyi Toprak
landırma Kanunundan yalnız çiftçiye toprak 
tevziini anlıyor. Çiftçiye yalnız toprak dağıt
mak kâfi değil. Onu, toprağını işliyecek müstah
sil hale gelebilecek imkânlara da sahip kılmak 
ieabeder. İşletme imkânlarından mahrum olan 
çiftçi, bu defa aldığı toprağı ya icara veriyor 
veya satıyor. Hakiki müstahsil olamıyor. 

Toprak İskân 'Genel Müdürlüğü bütçesinde 
çiftçiyi topraklandırma amaeiyle 715/10 ncu 
faslında konan 900 000 liranın kifayetsizliğine 
işaret etmek isteriz. . 

İmar ve İskân Baakanlığınm faaliyet saha
sına giren Türkiye Emlâk Kredi Bankası ile İl
ler Bankasının durumları hakkında biraz dur
mak isteriz. Türkiye Emlâk Kredi Bankasının 
Kuruluş Kanununa göre amaçları arasına şu hu
suslar girmektedir : 

Evi olmıyan vatandaşların ucuz mesken sahi
bi olmaları için krediler açmak, ikrazda bulun
mak ayrıca bina inşa ederek peşin veya taksit
le satmak, yapı ve yapı malzemesi sanayii kur
mak ve onları satmak ve diğer banka işleri ile 
uğraşmak. 

6.2 .1963 0 : 3 
Kuruluşundan bu yana Emlâk Kredi Banka

sı yurt sathında pek çok hizmetler ifa etmiş, 
fakat çoğu zaman kuruluş gayesinden uzaklaşa
rak yoksul, evsiz vatandaşlara sosyal mesken
ler yapması icabederken, lüks inşaatlara giriş
miş, bugünkü malî durumu ile yurt sathında 
hizmet edecek bir fonksiyona sahip değildir. 
Mesken dâvasının hallini ciddiyetle arzu ediyor
sak bankanın kredi verebilme imkânlarını sağ
lamak bakımından bugün tamamen ödenmiş bu
lunan 300 000 bin lira sermayesinin 500 000 000 
a iblâğ edilmeli ve resmî dairelere ait 
uzun vâde içinde kullanılacak olan paralar mev
duat olarak bu bankaya yatırılması temin edil
melidir. 

i* -

İller Bankası da aynı durumdadır. Maddi 
imkânlardan mahrum belediyelerimizin, harita 
imar plânı, elektrik, su ve kanalizasyon gibi iş
leri ifadan âciz oldukları aşikârdır. Bu bakım
dan, bankanın fonksiyonunu yerine getirebil
mesi için sermayesinin takviye edilmesi zaru
retine kaaniiz. 

Sözlerimi burada bitirirken bugünkü dar 
bütçe imkânlariyle memleket gerçeklerine cid
diyetle eğilmiş bulunan ıSaym Bakan ve Bakan
lık erkânına kıymetli mesailerinden dolayı M.P. 
si adına şükranlarımızı arz eder, Bakanlık büt
çesinin milletimiz için hayırlı, uğurlu olmasını 
temenni ederim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sabit Kocabeyoğlu. 
G.H.P. GRÜPU ADINA SABİT KOCABEY-

OfJLU (Ankara) — Pek Muhterem Başkan, kıy
metli arkadaşlarım, değerli Bakanlık erkânı, 

İmar ve İskân Bakanlığı 1963 malî yılı büt
çe tasarısı üzerindeki görüşlerimizi C.H.P. Se
nato Grupu adına arz ve izaha çalışacağım. 

Anayasamız konut dokunulmazlığı, ailenin 
korunması, toprak mülkiyeti, toprağın değer
lendirilmesi ve vatandaşın iskânı meselelerini 
hal için hükümler sevk etmiştir. 

Anayasamızın bu âmir hükümlerinden mül
hem olan Hükümet, programında şehircilik ve 
mesken ihtiyacı konularında, şehir bölge plânla
ması, mesken kredisi konusunda dar gelirli aile
lerin ihtiyaçlarını Ön plânda tutarak sosyal mes
ken politikasını gütmüştür. Gecekondu dâvası
nı da böyle bir politika ile, yani kılavuz, örnek 
ve yardımcı olmak suretiyle hal yoluna gitmiş
tir. Topraklandırma ve iskân alanlarındaki ça-

580 



C. Senatosu B : 41 
lışmalar ilgili Bakanlıklarla temas edilerek ve
rimli hale getirilmeye ve iş birliği yapılmak su
retiyle 5 yıllık kalkınma programına uyularak 
tatbikatına geçilmiş olduğu memnuniyetle mü
şahede edilmiştir. 

tmar ve iskân (Bakanlığı 7116 sayılı Kanun
la ana mevzular olarak imar, mesken yapı mal
zemesi, âmme tesisleri toprak ve iskân mevzula
rının tahakkuku vazifelerini üzerine almış bu
lunmaktadır. Daha açık bir deyimle : 

— Mesken politikasının esaslarını tesbit ve 
tatbik etmek. 

— Yapı malzemesi ihtiyacını tesbit ve teda
rikini sağlamak. 

— Topraksız vatandaşları toprağa kavuştur
mak. 

— Hariçten gelecek göçmenleri iskân etmek. 
— Âfete mâruz kalmış bulunanlara yardım 

etmek ve gerekli tedbirleri almak şeklinde hu
lâsa edilebilir. 

Bu vazifelerini yerine getirebilmek için : 
1. Plânlama ve îmar Genel Müdürlüğü, 
2. Mesken Genel Müdürlüğü, 
3. Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü, 
4. Toprak ve İskân İşleri Genel Müdür

lüğü, 
'5.. Türkiye Emlâk Kredi Bankası Genel 

Müdürlüğü, 
6. İller Bankası Genel Müdürlüğü, 
Gibi genel müdürlük ve bankaları ihtiva et

mektedir. Teşkilât arasında üç genel müdürlük 
doğrudan doğruya Bakanlık bütçesi içerisinde 
yer almaktadır. Toprak ve İskân İşleri Genel 
Müdürlüğü ise ayrı bir bütçeye sahip bulunmak
ta, bankalar ise bütçe dışında kalan müstakil 
sermayeli kuruluşları teşkil etmektedir. 

Bakanlığın 1963 bütçesi; 7 milyona yakın ca
ri masraflar, yatırım masrafları için de 
73 095 500 lira olmak üzere ceman 80 060 500 
liradan ibarettir. 

Plânlama ve İmar Genel Müdürlüğü : 
Bünyesinde dört daire reisliği bulunan bu 

Umum Müdürlüğün, şehir ve kasabaların iman,, 
içme suyu, yol, elektrik, kanalizasyon gibi âmme 
hizmetlerine mütaallik işlerini, projelerini yap
mak; tatbik etmek her türlü harita ve sair iş
leri yürütmek başlıca faaliyetini teşkil etmek
tedir. 

1. Bölge plânlama çalışmaları : 
Memleketimizde şehirleşmenin hızını ve yii-
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künü ayarlıyabilmek, zirai karakterden endüs
triyel karaktere geçişteki düzensizliklerin çö
züm jrollarını gösterebilmek, bölge kaynakları
nın devamlı ve rasyonel bir şekilde kullanılma
sını belirtmek ve sektör faaliyetleri arasındaki 
koordinasyonunu temine yararlı olmak amaciy-
le bölge plânlama çalışmaları yapılmaktadır. 

2. Şehircilik çalışmaları : 
Köy, kasaba, şehir imar plânlarının tanzimi 

memleket realitelerine uygun olan ve bölge 
plânlama çalışmalarının ışığı altında yapılmak
ta ve halen 765 belediyenin imar plânı tamam
lanmış olduğu görülmektedir. Bu işe ehemmiyet 
verilmesini Bakanlıktan rica ediyoruz. 

3. Harita işleri : 
Haritalar belediyelerce doğrudan doğruya 

ve İller Bankası vasıtasiyle mütaahhitlere yap
tırılmakta olduğu ve halen 1 023 belediye teş
kilâtı bulunan yurdumuzda haritası mevcut şe
hir ve kasaba adedinin 765 olduğu, 

5 yıllık plânda tatbikatını görecek olan ha
lita işlerinin ikmal edileceğini memnuniyetle 
öğrenmiş bulunuyoruz. 

4. Âmme tesisleri çalışmaları : 
İller Bankasına belediyelerce yapılan ve 

yaptırılan yol, içme suyu, kanalizasyon proje
leri tetkik ve tasdik olunmakta ve nüfusu elli 
binden az olan belediyelere 5116 sayılı Kanun 
gereğince fon tahsisleri yapılmaktadır. 

Mesken Genel Müdürlüğü : 
Bünyesinde beş daire reisliği bulunan Genel 

Müdürlüğün memleketin mesken ihtiyacının tes
bit ve ikmali için 'gerekli etütler yapmak ve ıs
laha muhtacolanları ıslah ve ıslah olmıyanları 
tasfiye yollarını araştırmak ve âfete mâruz 
kalmış yerlerde yardımda bulunmak başlıca va
zifeleri cümlesindendir. Bu vazifelerini yerine 
getirebilmek için kamu hizmeti olarak dar ge
lirli ailelere mesken yapmak, köylerde kendi 
evini yapana yardım etmek suretiyle mesken 
dâvalarının halline çalışmaktadır. Gecekonduyu 
önlemek, halk tipi mesken yapmak, kooperatif 
şeklinde mesken yapacaklara öncelik tanımak 
kredi verileceklere arsa sağlamak, âfete uğrıyan-
lara derhal yardım etmek için uzun vadeli bir 
mesken plânı hazırlanmış olduğunu memnuni
yetle müşahede etmekteyiz. 

Büyük kalkınma plânına göre beş yıl zar
fında 561 200 mesken inşa edileceği, bunun 
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182 030 adedinin kamu sektörü tarafından halk 
tipi olarak yapılacağı anlaşılmıştır. 

1. Bakanlık işçi meskenleri bahsinde Ça
lışma Bakanlığı ile koordine bir münasebet te
sis ederse, mesken dâvasına daha yararlı adım
lar atılmış olacağına inanmaktayız. 

2. Emekli Sandığı vasıtasiyle memur maaş
larından yüzde beş veya yüzde on kesilmek su
retiyle her memuru emekli olduğu gün büyük 
idealine kavuşturmak, onu bir mesken sahibi 
yapmak mümkündür. 'Bakanlığın bu yolda araş
tırmalar yapmasının muvafık olacağı kanaatin
deyiz. 

3. -Standart tip evler yapılabilir. Meselâ : 
Halk tipi dediğimiz ve 40-50 metrekare üzerine 

- inşa edilen ve (âmme hizmetleriyle beraber) 
9 000 liraya temin edilebilen işbu meskenlerin 
7 sene vâde ile ve 106 lira kira ile içerisinde 
oturana mülk olarak teslimine imkân görmek
teyiz. Bakanlığın da bizimle muvazi düşündü
ğü kanaatindeyiz. 

4. Gecekonduların ıslah ve tasfiyesi için 
ihtiyat evler inşası zaruretine inanıyoruz. 

J-iir hizmet kanununun Başbakanlığa veril
miş olduğunu öğrendik. Bu kanundan başka 
imar talimatnamelerinin derhal değiştirilmesi 
ve imar müdürlüklerinin süratle Bakanlığa 
bağlanıp rasyonel çalışma yollarının aranılması 
ve belediyelerin bu türlü politik etkilerden kur
tarılmasını arzu etmekteyiz. 

iKöy meskenlerine ilişkin araştırmalar ve 
etüt çalışmaları : 

Bu hususta daha ziyade âfete uğramış köy
lerde tatbikat yapılmıştır. 1961 de muhtelif vi
lâyetlerin 75 köyünde, 1962 de 30 vilâyetin 146 
köyünde ve daha başka köylerde olmak üzere 
yekûn en 485 köj^de araştırma yapılmıştır ki, 
gayrikâfidir. Bu hususta köy mefhumu üzerin
de durmak ve mümkün olduğu kadar bu hususa 
ehemmiyet verip cazip ve zirai sanayie müte
veccih köylünün tahalükle gidebileceği, hiç ol
mazsa numune beş köy yapılması icabeder. Bu 
köylerin, Batı, Doğu, Kuzey, Güney ve Orta -
Anadolu'da olmak üzere iklim şartları da göz 
önünde bulundurularak ve tarımsal faaliyet na
zarı dikkate alınarak yapmak icabeder. Tayya
relerin dünyayı küçülttüğü, feza araştırmala
rının yapıldığı bir devirde köylü tarlasının ya-
mbaşmda oturmak ister, batıl düşüncesini bir 
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tarafa bırakmak, bu işin teknik cephesini araş
tırıp bulmak lâzımdır. Bir mevsimde 5 000 dö
nüm tarlayı nadas eden bir traktörün bulundu
ğu şu zamanda, bir dönümlük tarla ile köylüyü 
avutmak doğru olamaz. 'Kooperatifler sistemi
ne gitmek lâzım ve zaruridir. 

•Camianın çokluğu bir mâna ifade etmez. Ce
miyette mütebariz fikirleri içtimai hayatı yük
seltir. 'Onun için meskeni de, vatandaşı da, tar
layı da şehirlerin göbeğindeki fabrikada, fikir
ler fabrikasında imal edip numune olarak, ör
nek olarak vatandaşa arz edeceğiz. Türk Mil
leti ilerici, karakterli, çalışkan ve kadirbilir 
bir millettir. Numune köylere ilk iskân tatbika
tı belki güçlükler arz edecektir. Fakat vatan
sever vazifeliler bu işin tek çıkar yol olduğu
nu misalleriyle vatandaşa göstermelidirler. Göz
leriyle görünce inanacak ve kabul edeceklerdir. 

Köylerde kendi evini yapana yardım et
mek : 

Tatbikat, olarak Mesken Genel Müdürlüğün
ce Ankara civarında, üç köy ele alınmıştır. Bu 
işin yurdun muhtelif bölgelerine teşmil edilme
sini, hattâ bütün vatan sathına yayılmasını te
menni edem. 

Şehirde olsun, köyde olsun, mesken nasıl ya
pılır, diye resimli ve plânlı bir broşür çıkarmak 
ve parselasyon işlerini muhakkak ikmal etmek 
lâzım'dır. Bugün Türkiye'de gecekondulara 800 
milyon lira yatırılmıştır. Tîu heder olmuş ser
vet karşısında bugün yapılacak iş, bugünden 
itibaren şehirlerin nâzım plânları yapılırken 
şehirleri mıntakalara ayırmak icabeder. Al
manya'da olduğu 'gibi iş yerlerine konut yap
tırmamak ve sanayi bölgelerini en aşağı 200 
senelik istikbali göz önünde bulundurarak tan
zim etmek ve nâzım plânda ikide bir değişik
lik yapmamak lâzımdır. 

15 yıllık kalkınma plânının ilk hamlesi olan 
birinci beş yıllık mesken sayımının 1964 te bü
tün şehir, kasaba ve köylerde ikmal edileceği
ni memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Yine 
beş yıllık plânda gecekondu araştırmaları için 
etüt, tesbit işleri için 3 milyon lira konulmuş 
olduğu ve bu işin daha geniş tutulması icabetti-
ği kanaatindeyiz. Beş yıllık kalkınma plânın
da gecekondu mevzuunda yapışlacak işleri ıs
lah, tasfiye, önlenme şeklinde hulâsa edebiliriz. 
1963 malî yıl bütçe teklifinde bu konuda Anka
ra ve İstanbul'da 1 350 gecekonduya malzeme 
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ve teknik yardım ile 2 000 gecekondu mahalli
ne de âmme 'tesisleri yapmak suretiyle ıslah edi
leceği anlaşılmış bulunmaktadır. 

Yine Ankara ve İstanbul'da 3 000 adedi ar
sa ve yapı kredisi verilmek suretiyle tasfiye 
edileceği bildirilmektedir ki, tatbikatının iyi so
nuçlar vereceğine inanıyoruz. Yeniden gecekon
du yapımına mâni olmak için ise, evini kendi 
yapana yardım metodu ile 4 150 nüve mesken 
yapılacağını öğrendik. Ancak bütçe dışı kay
naklardan teminine zaruret hâsıl olan 39 mil
yon liranın temini için Emlâk Kredi Bankası
nın alacaklarını biran evvel bu bankaya yatırt-
tılması yollarının aranması ve Çalışma Bakan
lığı ile temasların devam etmesinin doğru ola
cağı kanaatindeyiz. 

Toplu inşaat : 

Bu işi Bakanlık daha ziyade zelzele mmta-
kalarma hasretmiştir. Ancak bu türlü inşaatın 
şirketler vasıtasiyle yaptırılmasının daha muva
fık olacağı düşünülmektedir. Bakanlık âfetler 
için 49 milyon 500 1ün liralık bir tahsisat ayır
mıştır. Bugünkü hızlı nüfus artışı karşısında 
Devletin önderlik edeceği mesken dâvasının 
esasından halledilmesi için şayanı tavsiye ola
rak görülen hususlar şunlardır : 

1. Bölge plânlı kalkınmasının bütün mem
leket sathına hiç olmazsa perselâsyon ikmali 
şeklinde 'teşmil edilmesi, 

2. Şehirlerin dağılmadan toplu halde bu
lundurulması ve belde hizmetlerinin ağırlaştı
rılma ması, 

3. İmar müdürlüklerinin derhal Vekâlete 
bağlanması, 

4. İmar kanun ve talimatnamesinin halkın 
kolayca ruhsat alıp inşaat yapabileceği bir şe
kilde tadili lüzumuna inanıyoruz, 

5. Ehil, kudretli ve bilgili bir inşaat poli
sinin teşkili lâzımdır, 

6. Şehircilik işinin ne demek olduğunu gös
terir ve sondajların nasıl yapılması icabettiği-
ni izah eder broşürlerin çıkarılması ve lüks in
şaata kredi verilmemesinin prensip ittihaz edil
mesi, 

7. Köy ünitelerinin kasabalar civarında 
numune olarak tesisi, yani mesken yapmak de
ğil, mesken yapılmasını kolaylaştırmak için ted
birler alınması lüzumuna inanıyoruz. 
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Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü : 
inşaatın yüzde yetmişini malzeme teşkil et

tiği göz önünde bulundurulacak olursa ve sene
de 6 milyar liralık bir yatırım yapıldığı düşü
nülecek olursa, yapı malzemesine ne derece 
ehemmiyet verilmesi icabettiği meydana çıkar. 

Bunu, Umum Müdürlük teknik araştırma
ları ve kendi imkânlariyle yapmaktadır. Fakat 
ileride bir enstitünün kurulup faaliyete geçmesi 
ve hattâ mahallî imkânlardan istifade ederek 
mümkün olduğu kadar dışardan malzeme ithal 
etmeksizin millî gelirimizden istifade edilerek 
belki de bütün yapı malzemesinin yurt içinden 
temini mümkün olacaktır. Bugün Avrupa'da 
tamamen karkas inşaat bırakılarak çelik kont-
rüksiyona doğru yönelinmiş olduğunu elbette 
Bakanlığın kıymetli teknik personelinin nazarı 
dikkate almış olduğuna inanıyoruz. 

ıStandardizasyon işleri : 
Yapı malzemesi standartları Bakanlık tara

fından ilgililerle temas edilerek ehemmiyetleri
ne göre Türk .Standartları Enstitüsü tarafın
dan hazırlanmakta olduğu ve şimdiye kadar ya
pı malzemeleriyle ilgili olarak 29 standart neş
rolunmuş ve halen 60 malzeme standardı üze
rinde çalışılmakta bulunduğu ve melzemede ka
lite kantrolunun sağlanmasına bilhassa ehem
miyet verildiği ve birinci beş yıllık kalkınma 
plânında yapı malzemesi standardizasyon işinin 
tamamen halledileceğini memnuniyetle öğren
miş bulunuyoruz. 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü : 
7116 sayılı Kanunla Bakanlık kuruluşu için

de bulunan bu Genel Müdürlüğün, müstakil bir 
bütçeye sahip ve görevleri bakımından iki tür
lü fonksiyon arz etmektedir. 

1. Çiftçiyi topraklandırmak, 
2. İskân işlerini sağlamak. 

1961 yılı sonuna kadar beş bine yakın köy
de Toprak Kanunu uygulanmış, gerek göçmen, 
gerekse yerli halktan 400 bin aile topraklandı
rılmış, 208 küsur milyon borçlandırma karşılı
ğı 20 milyon dönüme yakın arazi dağıtılmış ve
ya bedava verilmiş olduğu, 9 milyona yakın ka
mulaştırma bedeli karşılığında 731 dönüm 
arazi kamıılaştırılarak çiftçiye dağıtılmış, 15 
milyon küsur dönüm arazi de köy tüzel kişi
lerine mera olarak tahsis edilmiştir. 
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Aziz arkadaşlarım; 
Sosyal yardım karakteri taşıyan iskân hiz

metleri çeşitlidir. Münferit veya toplu halde 
anayurda sığman ve çoğunlukla iskânlı olan 
göçmen ve mülteciler, evvelce yasak bölge iken 
sonradan yasağın kaklırılmasiyle yerlerine iade 
edilenler. 

'Kaçakçılığın .önlenmesini sağlamak amaciy-
le 'Güney sınırlarımızda kurulan güvenlik şeri
di içinde kalan köyler halkının yurdun emniyet 
ve asayişi yönünden yerlerinin değiştirilmesi su
retiyle ev, arazi, kredi, tohumluk ve diğer 
yardımlarda bulunularak yerleştirilmelerini ve 
müstahsil hale getirilmelerini sağlamak amaciy-
le yapılan hizmetler dolayısiyle göç edenler. 

'Bu cümleden olarak 1961 yılı sonuna kadar 
dışardan gelen çiftçi ve sanatkâr olan göçmen 
ailelerine şehir ve köy tipi olmak üzere 35 318 
ev yaptırılmış ve mesleklerine göre ayrıca to
humluk vermek ve donatım malzemesi ve kre
disi sağlanmak suretiyle müstahsil hale getiril
miş, oldukları memnuniyetle •öğrenilmiştir. 

Etüt ve proje işleri : 
Devlet Plânlama Teşkilâtının tesbit ettiği ve 

önceliğine uyularak 1961 - 1962 devresinde son
daj mahiyetinde yapılan etütler sonunda mah
dut ölçüde bir iskâna imkân verildiği tesbit edi
len 90 köyün fotometri usuliyle kadastrosuna 
devam edilmiş olduğunu memnunlukla karşılı
yoruz. 

Arazinin gelişi güzel tevzii işi maksadı sağ-
lıyamıyacağı göz önüne alınarak toprak refor
mu kanunu çıkıncaya kadar Umum Müdürlü
ğün toprak komisyonlarınca arazinin tesbit ve 
Hazine adına tescil edilip yapılacak plânlı uy
gulamalara esas olarak elde tutulmasını faydalı 
görmüş ve şimdilik toprak tevziini durdurmuş
tur. 'Bu harekelinin doğru ve bir zaruret oldu
ğunu kabul ediyoruz. Umum Müdürlüğün yurt 
sathında vatandaşı topraklandırma ve iskân 
etme işlerini toprak reformu ve plânlı kalkınma 
amaçlarına uydurmak suretiyle istenilen hede
fe götürebilecek bir karakterde olduğunu gör
mekteyiz. Bu itibarla, topraklandırma politikası
nın dışardan gelecek bâzı muhalif cereyanlara 
karşı en iyi bir tedbir olduğunu göz önünde 
tutacak olursak bu Umum Müdürlüğün faaliye
tine de çok ehemmiyet vermek icabedeceği mey
dana çıkar. Toprağa bağlı millet yalnız tüccar 

6 . 2 . 1963 O : 3 
olan milletten daha çok vatanına ve ideolojisine 
bağlıdır. Bu kaçınılmaz ve tarihî bir hakikat
tir. 

Emlâk Kredi Bankası : 
Memleket sathında mesken ihtiyacını kar-

şılamıya çalışan bu banka 300 milyon sermaye
li ve 65 şubeli olarak 1926 senesindenberi müs
pet iş görmüş millî bir müessesemizdir. 

36 senelik bir maziye sahibolan bu banka
ya sermaye artımı, ve tahvil çıkarma hakkı 
verilmiş, fakat verilen bu türlü haklarının he
men karşılığında da derhal bir vazife tahmil 
edilmiş ve banka da bu vazifelerini hakkiyle 
il'a etmiş olduğu müşahede edilmektedir. 

30 . 9 . 1962 de gayesi itibariyle bankanın 
umumi aktif pasif görüşünü 2,5 milyar ci
varında. görülmektedir ki, banka hem mesken 
dâvasında, hem de bankacılık alanında takdire 
lâyık iş görmüş demektir. 

Banka mesken kredileri açar, bizzat mes
ken yapar, inşaat sanayiine iştirak ve teşvik 
oder. Bankanın 'bu yoldaki çalışmaları şayanı 
takdirdir. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur. 
SABİT KOOABEYOĞLU (Devamla) — Vak

tim kalmamış. 
Muhterem arkadaşlar; 
Sözlerime nihayet verirken işleri çok büyük 

olan ve yurtta beldeler, kâşaneler yapmak ama
cını güden îmar ve İskân Bakanlığı, beş sene
lik kalkınma plânı ve programı içerisinde azim
kar çalışın ala riyle Mimar Sinan'ın evlâtları ol
duklarım göstereceklerine şüphe etmemekte
yim. Bu vesile ile Bakanlık erkânını selâmlar, 
bütçenin vatan ve milletimiz için hayırlı olma
sını candan diler, cümlenize hürmetlerimi su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hacıbaloğlu. 
OSMAN HACIBALOĞLU (Tokat) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler, Sayın Bakan, Sayın 
Bakanlık erkânı. 

İmar ve İskân Bakanlığının 1963 malî yılı 
Bütçesinin 'Senatoda görüşülmesi vesilesiyle 
Yüksek Heyetinizi Yeni Türkiye Partisi Se
nato Grupu adına, hürmetle 'selâmlarım. 

7116 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan İmar 
ve İskân Vekâleti mevcut Vekâletlerimizin 
en genci ve en yenisidir. 

584 



O. Senatosu B ; 41 
Bu Vekâlet : 
Yurdun bütün bölge, şehir, kasaba ve köy

lerinin, harita, imar plânı ve âmme tesislerinin 
yapılması, 

Memleket bünyesine uygun mesken politi
kası esaslarını tesbit ve tatbikatının sağlanması, 

Memleketin, içtimai, iktisadi ve tabiî şart 
ve imkânlarına göre en lüzumlu ve faydalı ya
pı malzemesinin temin ve tedarikini sağlıyacak 
tedbirlerin alınması, 

Yurdun, nüfusu kesil', toprağı dar olan böl
gelerinin etüdü yapılarak, kesafet peyda eden 
bu nüfusun imkânları daha uygun bölgelere na
killerini isliyenlerin götürülmesinin temini, 

Yahaneı memleketlerden yurdumuza gelen 
göçmen ve mültecilerin, yurt içinde hususi ka
nunlara göre yerleştirilecek vatandaşların, is
kânının tahakkuk ettirilmesi, 

Her türlü, âfetlerden zarar gören vatandaş
ların iskân, şartlarının sağlanması ve bu yön
den 'gereken lüzumlu etüt ve araştırmaların 
yapılması, 

Gibi vazife ve'hizmetleri görmek' üzere 1958 
yılında teşkil olunmuştur'. 

Bakanlık bünyesinde yeniden teşkil edilen 
Plânlama ve İmar, Mesken Yapı Malzemesi Ge
nel müdürlükleriyle, Kuruluş Kanununun 20 
nci maddesi lüzumuna mebni Başbakanlıktan 
Toprak ve İskân Umum Müdürlüğünü, Bayın
dırlık Bakanlığından ŞeJhireilik ve Deprem Da
irelerini, Maliye 'Bakanlığından Türkiye Dnı-
lâk Kredi Bankasını ve İçişleri Bakanlığından 
da İller Bankasını almak suretiyle bugünkü 
mevcut teşkilât ve kuruluşunu tamamlamıştır. 

Kuruluş maksat ve gayesinin ne olduğu en 
veciz ifadesi ile isminde mündemiç; bulunan İmar 
ve İskân Vekâletinin tek meşgalesi mübarek 
Türk yurdunun imarı ve yurt üzerinde yaşıyaıı 
efradı milletin, günün medeni ve sıhhi şartla
rına göre iskânı keyfiyetidir. Bu kadar büyük 
mâna ve ehemmiyet taşıyan bu hizmet kolları
nın bir Vekâlet çatı ve mesuliyeti altında top
lanılmış olmasında mutlaka millî fayda oldu
ğunu. ifade eylemek ve teşekküle hayatiyet ver
menin önemini şükranla kaydetmek ica'beder. 

Bu Vekâletin 196:5 hütçesi 1962 yılma na
zaran cari masraflarda 484 972 lira, yatırımlar
da 10 622 471 lira gibi bir fazlalık kaydetmek 
suretiyle, 7 015 000 lira cari masraflar ve 
7-> 095 000 lira da yatırımlar olmak üzere 
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80 110 500 lira odarak mütalâa ve tesbit olun
muştur. 

Bu Bakanlığın cari masrafları ile yatırım 
tahsisatı arasında, yatırımlar lelıine büyük fark 
kaydetmiş bulunması, Bakanlığın (bizatihi ya
pıcı ve yaratıcı bir vasıf ve mahiyet taşıdığını 
ifade etmektedir. 

Yukarda, ana hatları ile arz ve izaha çalış
tığımız 'hizmetleri, tam ve kâmil mân asiyle, bu 
Bakanlığın yapabilmesine mevcut tahsisat du
rumu imkân veremiyecek miktarda bulunma
sına rağmen bu bütçelerin, Bakanlığın kuruluş, 
taazzuv ve intibak safhası için bir intikal dev
resi olacağını mütalâa ediyor, büyük rakam
lara baliğ olan bütçelerle çalışacağı zamanın 
geleceğini düşünerek, teselli buluyoruz. 

Henüz yeni 'olmasına rağmen, uhdesine tev
di olunan vazifelerin, âzami gayret ve anlayış 
havası içinde, yürütüldüğünü görmek de mem
nun edicidir. 

Vekâletin normal, düzenli işler bir halde ça
lışabilmesi bâzı kanunların tedvini, 7269 sayılı 
Âfetler Kanunu ile, 7116 sayılı Teşkilât Kanu
nundaki gerekli tadilâtın yapılması idari ve 
teknik personelin hukuki durumunun gözden 
geçirilmesi, dağınık ve mütaaddit binalara ser
pilmiş bulunan teşkilâtı bir çatı altına toplıya-
cak vekâlet binası inşasının hazırlıklarına te
vessül olunarak büyük çapta kira ödenmesine, 
nihayet verilmesi, temenniye şayan görülmek
tedir. 

Bu umumi temenni ve mütalâadan sonra, 
Bakanlığın yapmakta olduğu vazife ve mesai
nin ana ve bölüm kolları üzerindeki görüşleri
mizi kısaca arz etmek istiyoruz : 

İmar mevzuunda Bakanlık belediyelerin ve
ya İller Bankasının yapmakta olduğu harita, 
imar plânı, içme suyu, elektrik ve kanalizasyon 
projelerini tetkik ve tasdik etmektedir. 

Halen mevcudolan 1 02-3 belediyeden 765 
şehir ve kasabanın halihazır haritasının yaptı
rıldığını, 662 belediyenin imar plânının çizildi
ğini, 501 belediyenin içme suyunun teinin edil
diğini, 512 belediyenin de elektrik işinin ikmal 
edildiğini, memnuniyetle öğrenmiş bulunuyo
ruz. 

Uzun senelerin ve büyük gayret ve masrafııı 
mahsulü olan bu mesai, bu alanda kat olunan 
mesafe kadar daha yürünecek yolun bulundu
ğunu acıkea göstermektedir. 
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Şehir ve kasabalarımızda nüfusun süratle ar

tışı, inkişaf sahalarının imar plânına ithali za
rureti karşısında ve beliren iktisadi inkişaf mu
vacehesinde, mevcut imar plânlarının, su ve 
elektrik tesislerinin bir kısmının revizyona tabi 
tutulması lâzımgelmektedir. Belediyelerce ya
pılması gereken, imar plânları tatbikatının ek
seri belediyelerin malî takatsizlikleri dolayı-
siyle yapılamadığım maalesef görmekteyiz. Yi
ne, aslında belediyelerin vazifeleri meyanmda 
bulunması dola.yısiyle, hususi bir ehemmiyet 
arz eden bâzı imar tatbikatı işlerinin, Devletçe 
ele alınması lüzumuna kaani bulunan Bakanlık 
İm gayeye sarf olunmak üzere tahsisat istemiş 
ve fakat, bütçenin 721 nci faslına para konul
mamak suretiyle bu talep isaf olunmamıştır. Bu 
yönden de vekâletin teçhiz edilmesi lüzumuna, 
işaretle iktifa ediyoruz. 

imar ve İskân Vekâletinin mühim iştigal 
konularından birisi de bölge plânlama işidir. 

Bölge plânlaması millî plânın bir parçası 
olup memleketin ekonomik ve sosyal kalkınma
sında büyük bir hizmet payı olacağı muhak
kaktır. Nüfusun tekasüf eylediği veya çok nü
fusu barındırmak istediğimiz bölgelerde plân
lama işini bir an evvel öncelikle tahakkuk ettir
meye mecburuz. Tarım ve endüstri hizmetleri
nin gerektirdiği imkânları en iyi şekilde kul
lanmak ve belirli bir zaman içinde ahenkli ve 
faideli bir düzene girebilmek sonucunu bölge 
plânlaması ile temin, etmek mümkün olacaktır. 
Bu suretle gelişigüzel şehirleşmeye mâni oluna
cak, köy hayat standardizasyonııım şehir icap 
ve imkânlarına yaklaştırabilmek yolu buluna
cak, icap ve lüzum olmadan köyden şehire in
melere mâni olunacaktır. 

Halen Doğu, Marmara, Zonguldak ve An
talya'da bölge plânlama çalışmalarının devam 
etmekte olduğu, Çukurova ve Doğu'da bu büt
çe yılı ile yine bu kabîl çalışmalara başlanıla
cağım öğrenmiş bulunuyoruz. Bu konuda vekâ
letin plânlama teşkilâtı ile iş birliği halinde bir 
çalışma yolu takibedeceğinden de şüphe etmi
yoruz. 

Vekâletin meşgul olduğu imar hareketlerin
den bahsederken, iller Bankasının durum ve 
tutumuna temas eylemek zarureti aşikârdır : 

İller Bankası ilk defa 1 . 11 . 1935 yılında 
15 milyon lira sermaye ile Belediyeler Bankası 
unvanı ile kurulmuş, 4759 sayılı Kanunla { 
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2-'! . 6 . 1945 tarihinde 100 milyon lira itibari 
sermaye ile iller Bankası adını almış, 11 . 3 .1954 
gün ve 6407 sayılı Kanunla, sermayesi 300 mil
yon liraya çıkarılmış, ve bu kanunun verdiği 
yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunun 
17 . 2 . 1959 gün ve 4/11309 sayılı kararı ile 
sermaye 600 milyon liraya yükseltilmiştir. 
Ödenmiş sermayesi 3 . 12 . 1962 tarihi itibari 
ile 314 864 099 liradır. 

Ayrıca 4109, 5237 ve 5616 sayılı kanunlara 
istinaden muhtelif gelir ve resimlerden beledi
yeler payı olarak ayrılan, % 20 si belediyeler 
ortak fonu namı altında, İmar ve İskân Bakan
lığı emrinde bankada bir miktar para toplan
maktadır. Bugüne kadar fon tahsisatı-yekûnu 
419 765 097 liradır. Yeni Sarf Yönetmeliğine gö
re elde edilen meblâğın % 40 ı borç. ve faize 
% 60 ı ise yapılacak yeni işlere harcanacaktır. 
196:> yılında toplanacak olan 67 milyon liranın, 
40 milyonunun yeni işlere sarf olunacağım hüs
nü telâkki etmekteyiz. 

Kuruluş safhasını böylece hulâsa ettiğimiz bu 
banka, belediyeler, özel idare ve köylerin de or
tağıdır. 

Belediyelerin harita, imar plânı, su, elektrik, 
kanalizasyon, mezbaha gibi tesisler yapmasını 
bu banka finanse eylemektedir. Hiçbir beledi
yenin bu hizmetleri henüz tamamlamadığı ve 
kendi imkânları ile bu hizmetlerin başarılması
nın mümkün olmadığı, esasen bu işleri yapacak 
kifayetli teknik elemanları gerek özel idarelerin 
ve gerek belediyelerin bünyesinde cemedemedi-
ği bir hakikattir. 

1963 yılında beş yıllık Kalkınma Plânına pa
ralel olarak Yüksek Plânlama Kurulu ve Bütçe 
Karma Komisyonunun temenni ve irşatları naza
ra alınmak suretiyle borç alma kabiliyeti kalma
mış belediyelere. Maliye Hakanlığı bütçesine ko
nan 20 milyonluk tahsisattan lüzumlu hibeler ya
pılarak 591 i yeni, diğerleri eskiden başlanmış 
devam edegelen işler olmak üzere 1963 için 
yapılmasının programa alındığını müşahade et
mekle memnuniyet duymaktayız. Temennimiz bu 
programın tahakkuk ederek bu yeni eserlerin 
millet ve memleket hizmetine bir an evvel girme
sidir. 

im arada içtimaî hayatımızda mühim bir 
mevki işgal eden mesken mevzuu üzerinde te
vakkuf eylemekte1 de fayda vardır. 
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Nüfusun a r tmas ı ; hayat seviyesinin yüksel

mesi, sosyal ve ekonomik sebeplerle köylerden 
şehirlere nüi'usun akması gibi sebep ve âmirler 
bizi mesken sıkıntısı ile cemiyet olarak karşı 
karş ıya b ı rakmaktad ı r . 

Beş yıllık Kalkınma Plânına göre : 
1963 yıl ında şehirlerimizde : Nüfus artışın

dan 59 936, âfetler ve kamulaş t ı rmadan 4 700, 
gecekondu yıkımından 12 000 olmak üzere ce-
ması 112 636, 

Köylerde ise : Nüfus ar t ı ş ından 73 100, âfet
lerden 2 000, kalabalığın giderilmesinden müte
vellit iht iyaç olarak 10 734 olmak üzere ceman 
105 484 aded meskene iht iyaç gösteri lmektedir . 
Bunu temin edecek meblâğ ise 2 085 000 000 li
radır . Bu mik ta r umumi yat ır ımın % 21,9 unu 
teşkil e tmektedir . 

Bütçe ve iş programlar ı çalışmaları sonunda 
meskene ayrılan bu 2 milyarı mütecaviz para
nın : 

154 166 000 lirası genel ve katma bütçe
lerden, 

53 900 000 lirası İk t isadi Devlet Teşek
küller inden, 

.120 100 000 lirası özel idarelerden, 
1 756 900 000 lirası özel sektör taraf ından, 

6 . 2 . 1963 O : 3 
rulan binaların çoğunun veya kısmi küllisinin 
hesaplara mevcut mesken olarak geçtiğini ve 
haddizat ında bu binaların anladığımız mânada 
mesken vasfını taşımadığını kabule mecburuz. 
Birbir inden farklı olmıyan 10 bin ile 20 bin ara
sında nüfusa malik olan her hangi bir Anadolu 
şehir ve kasabasında günün sıhhi ve fennî şart
larını nefsinde cemetmiş 100 meskene tesadüf 
edilemiyeceğini söylemekle mübalâğa etmemiş 
oluruz. Bu nisbeti köylerimizin daha çok aleyhi
ne olarak ifade etmek de hakika t in tâ kendisi
dir. 

O halde muhterem arkadaş la r birkaç; büyük 
şehrimiz hariç; Türkiye 'de büyük bir kısmını 
köy şehir mesken dâvası yönünden yeniden in
şaya mecburuz. Biraz evvel de arz ettiğimiz veç
hile resmî kayı t ve hesaplarla elde edilen ra
kamlar hakiki ihtiyacın çok dûnunda kalacak
tır. 

Anayasamızın 49 ucu maddesinin istihdaf eyle
diği is t ikamette mesken politikasını t a h a k k u k 
et t irecek bir Mesken Kanununun Vekili etçe ha
z ı r lanarak Başvekâlete gönderi ldiğini memnun
lukla haber almış bulunuyoruz. 

denelerdir bütçe tenkidi erinin baş konusunu 
teşkil eden bu k a n u n d a n inşallah gelecek bütçe
de hat ipler in bu kanun henüz çıkmamışt ır diye 
bahsetmelerine fırsat ka lnnyacakt ı r . 

Bakanlığın, 7116 ve 7269 sayılı kanunlara 
ilişkin faaliyetlerde bulunarak, 1962 yılı içinde 
sosyal mesken inşası, gecekonduların ıslah ve 
tasfiyesi, köylerde kendi evini yapan la ra yar
dım konular ında te tk ik ve a raş t ı rmalar yapt ı
ğını ve bunun tahkikatı ile meşgul olduğunu mem
nuniyet verici bir hâdise olarak ifade etmek is
tiyoruz.. 

(iecen bütçede yer almış bulunan 25 milyon 
lira ile Ankara , İstanbul ve Bursa 'da arsalar alı
narak 1014 aded sosyal mesken yapımına başlan
dığını. İzmir, Anta lya , Trfa, Gaziantep, Mardin, 
Diyarbakır , Konya, Eskişehir, Van, Bitlis ve (lü-
müşane illerinde arsalar mubayaa olunduğu bir 
vakıadır . Bu hareket ler i geleceğin mâmur Tür-
kiyesinin haber öncüleri olarak mütalâa ediyor 
ve seviniyoruz. 

1963 yılı bütçesinde 1962 yılında başlayan 
bu mesken inşası faaliyetinin ikmal ve intacı 
maksadiyle sadece 14 milyon liralık bir tahsisat 

2 085 066 000 

harcanması kabul ve t asavvur edilmiştir. 
1962 yılına nazaran miktarda esaslı bir fark 

olmamakla beraber, şu anda nazara alınmıyan 
ve gayri melhuz sebepler diye isimlendireceği
miz tesir ve âmiller neticesi bu işin büyük çap
ta yükümlü lüğünü üzerine alan özel sektör kıs
mının t ahakkuk edip etmiyeceği üzerinde te
emmül etmek icabedecektir . 

Maliyetin indirilmesi, lüzumlu malzemenin 
ucuz ve kolay tedar ik edilebilir hale gelmesi, 
mahsulün bol ve senenin verimli olması gibi se
bepler plânın özel sektör kısmına nıütaallik tah
min ve tasavvura büyük çapta tesir icra edebi
lecek, t a tb ika t ı bu tahminlere yaklaşt ı rabi ldiği 
gibi uzaklaş t ı rada bilecektir. 

Kesmî kaynaklara taal lûk eden bu hesapları 
böylece arz ve ifade et t ikten sonra peşinen bir 
noktayı beyan eylemekte fayda umuyoruz, ka
naatimizce salahiyetli makamlar mesken ihtiya
cını tesbit ve tâyin ederken sıhhi şar t lar ı ihtiva 
etmiyen ve bugün mesken olarak da içinde otu-
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konulduğunu, ve yeni teşebbüslere girileıııiyecc-
ğini de bir duraklama olarak ifade edersek hak
sızlık etmemiş oluruz. 

Yeri ve sırası gelmiş iken ifade edelim ki, 
Devletin sosyal mesken yapımı için tahsisat 
ayırması şarttır. Bütün Avrupa, devletlerinde 
konuta Devletin yardım ettiğini müşahede et
mekteyiz. 

Mesken denilince, hemen arkasından hatıra 
gelen problem gecekondu davasıdır. 

Bu iş memleketimizde hakikaten büyük bir 
dâva manzarası arz etmektedir. Millî emeğin, 
millî paranın hulâsa millî sermayenin israf edil
diği, heder edildiği bir yev varsa o da gecekon
du inşaatıdır, iler yönden imkânları, ihtiyaçla
rını ve tahakkuk ettirmeye mecbur olduğu işle
ri henüz karşılanııyacak bir durumda bulunan 
memleketimizin israf edilecek ne ansan gfıeü ve ne 
de tek kuruşu vardır. Bir gün yok olacağı, yıkılaca
ğı, tasfiye edileceği muhakkak olan gecekondulara 
harcanan milyarların her kuruşunda âmmenin 
hizmetinde vazife almış herbitimizin büyük ve
bal ve sorumluluğu vardır. Kanun mesuliyeti bi
zi tehdideylcmese bile vicdanî mesuliyetten kur
tulmanın tek yolu ve çaresi mücbir ve zaruri 
durumlar hariç, her şeye tercihan gecekondu me
selesinin öncelikle mütalâa olunmasıdır. Bu me
saide takibolunacak usul, evvelâ mevcutların du
rumunu ıslah ve yenisinin vücut bulmasına mey
dan vermemektir. Zorla, ceza tehdidi ile, yık
makla gecekondu inşasının önleneceği kanaatin
de değiliz. Vatandaşlara, imkânlar sağlanarak 
gecekondu yerine oturabileceği plânlı mesken 
yapmak fırsatını ve şartını Devlet olarak hazır
lamak zorundayız. 

Y. T. P. nin Tokat Kongresi münasebetiyle 
Turhal'ı ziyaret eden Sayın Ekrem Alican'a 
Turhal Şeker Sanayii İşçileri Sendikası erkânı, 
Sendikaya .mensup işçilerin, İşçi Sigortaları 
Kurumu desteği ile mesken sahibi olmaları 
için peşinen (işçilerden 3 bin lira para istenil
diğini, bir kısım işçilerin bu miktarı 'teda
rik edemiyerek plânlı ve programlı mesken 
inşasına mecbur olduklarını beyan ederek bu 
işe bir sureti hal bulunmasını talep eylemiş
tir. 

Muhterem arkadaşlar, biz Y. T. P. tiler 
olarak gecekondu • dâvasının en büyük ve 
ehemmiyetli probleminin bu işçi temsilcisi

nin ^tazallüm halinde izah ve ifadesinin kâ
mil bir şekilde bulduğuna inanıyoruz. Bu1 

m ey an da vaktinde ucuz evler inşa oluna
cak sahaları tâyin ıburaların parselasyonunu 
yapıma ve ucuz meskene ihtiyacı olanlara 
buralarda arsa gösterememek gibi 'kusurla
rımızın da bulunduğunu Hükümet olarak 
ve cemiyet olarak kabule mecburuz. 

Beş yıllık plânda 1963 yılı için gecekondu
lara 103 milyon lira yatırım yapılması der
piş edilmiş ve bunun 35 milyonunu halkın, 
40 milyonunun Kmlâik Kredi Bankasının, 18 
milyon lirasının da bütçeden temin edileceği
ni müşahade ediyoruz. 

Plânda tasavvur edilen tatbikatın tahsisat 
eksikliği yönünden de tahakkuk edemiyece-
ği aşikârdır. 

Mesken sayımı gecekondu ve köy mesken
leri araştırmaları için bütçeye bir ıiniktıar tah
sisat konulduğunu memnuniyetle müşahade 
ediyor sayın bakanlık erkânından bu hiz
metin vukufla ve başarı ile yapılmasını bek
liyoruz. 

Yukarda bir nebze temas •eylediğimiz köy 
meskenleri konutuna tekrar avdet eylemekte 
Kaide görüyoruz. 

% 69 olarak mütalâa, edilmekte bulunan 
köy halkımızın sıhhi meskene kavuşturulma
sı sadece arzu edilen meskenlerin inşası ile 
bitmenıektedir. Bu'meskenlerde köylünün otu
rup idameyi hayat edecek iktisadi gücü de 
bulunmalıdır. Aksi takdirde 'bu meskenlerde 
oturacak insanları köyde .tutamamak durumu 
ile karşı karşıya kalacağız. Köylü geçimini 
sağiıyacak 'miktarda araziyi veya, miktarı bol 
olsa bile, istediği randımanı verecek evsafı, 
işletecek alât ve edevatı bulamazsa başka 
bir tedbirle köylü ziraat, için donatılmazsa 
köyde oturamıyacak ve maişetini 'temin ede
cek yeni sahalara kaçacaktır. O halde köy
de oturacak kadar insana, köy meskeni yap
mayı da hesaplardan uzak tutmamak zorun
dayız. Bu vekâletlerarası 'koordine bir ça
lışma, ile mümkün olacaktır. Ancak bu çalış
manın müspet ve senelerin neticesi köy mes
ken dâvamızı başarıya götürecektir. 

7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Âfet
ler Kanununun tatbikatı da İmar ve İskân Ve
kâletinin başlıca, iştigal .konularından biridir. 
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1962 yılında 57 yerde 3 390 ev ve 194 dük

kânın vekâletçe inşa edildiğini bilmekle .mem
nuniyetimizi ifade ederiz. 

1963 yılında 135 yerde 3 600 evin kendi 
evini yapana yardım sistemiyle, Erzincan'da 
330 evin toplu İnşaat olarak yaptırılacağını 
memnuniyetle kaydediyoruz. Son günlerde 
vukua gelen deprem ve sel âfetleri yüzünden 
İğdır, Tuzluca, Çanakkale, Balıkesir, Bur
sa, Silifke, İzmit, Adana'daki felâketzede
lere tahsisatsızlık yüzünden el uzatılamıyaca-
ğı da bilinmektedir. Bu mustarip vatandaş
ların bir an meskene kavuşturulmaları hu
susunda ne gibi tedbirler düşünüldüğünün 
veya düşünülebileceğinin Sayın Vekilden öğ
renmek istiyoruz. Kıymetli irşatları Meclis 
olarak, Hükümet olarak bizleri ıbelki bir ted
bir almaya sevk edecektir. 

Mesken mevzuunda Emlâk Kredi Bankası
nın da büyük bir rol ve hizmeti olduğunu pe
şinen ifade eylemek bir vazifedir. Bu banka 
1926 yılında S44 sayılı Kanunla Emlâk ve 
Eytam Bankası olarak kurulmuş, 4947 Sa
yılı Kanunla. 22 . 6 . 1946 tarihinde serma
yesi 100 milyon liraya, çıkarılarak Türkiye 
Emlâk Kredi Bankası halinde faaliyetine de
vam etmiş, 1953 yılında 6143 sayılı Kanun
la sermayesi 300 milyona, çıkarılmıştır. 

Bu banka 1961 yılı sonuna kadar 50 683 
kişi ile 1 milyon 825 bin 963 liralık yapı ta
sarruf mukavelesi akdetmiş bundan halen 
7 562 kişiye 198 milyon 483 bin lira ikraz
da bulunmuştur ve yine aynı tarihe kadar 
13 025 ortağı bulunan 249 kooperatife 
322 878 000 liralık mesken kredisi açmış ve 
13 025 mesken ve daire yapmıştır. Yurdun 
muhtelif yerlerinde teşekkül etmiş bu ko
operatifler birçok vatandaşlara kredi ile mes
ken sağlama imkânını bahsetmişlerdir. 

Emlâk ve Kredi Bankası : 
1. Mesken kredileri vermek, 
2. İnşaat kredileri vermek, 
3. Yapı ve yapı malzemesi endüstrisi kur

mak. ve ticaretini yapmak, 
4. Ticari kredi ve diğer banka muamelâ

tı yapmak, 
5. Maksadına uygun ortaklıklar kurmak, 
İşleri ile iştigal eylemektedir. 
435 Şenkal 
Banka bugüne kadar vazifesini münasibi 
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gibi yapmış ve birçok vatandaşları mesken 
sahibi etmiştir. Kredi verdiği vatandaşlar
dan parasını geri almak hususunda zaman 
zaman müşkülâta uğradığı ve taksitlerin gü
nünde ödenmediği bir vakıa olmasına rağ
men borç alarak mesken yaptıran dar ge
lirli vatandaşlardan devamlı bir takip yolu 
ile alacağını almasını bilmiş ve vatandaşın 
evlerinin satılması yoluna gitmeyi bir anla
yış havası içinde tatbik edebilmiş olması yö
nünden bankanın bu basiretini takdirle ifa
de etmek isteriz. Çünkü asli gaye vatanda
şın mesken sahibi olması ve mesken sahibi 
olarak kalması istikametindedir. 

Bankanın vatandaşlarla akdeylediği yapı 
tasarrufu mukavelesi neticesi 18 ay sonra 
kredi vermesi yolundaki çalışmasında bu müd
detin iki buçuk seneye çıkarıldığını haricen 
duymaktayız. Birbuçuk senelik müddet için 
bankayla anlaşma yapan vatandaşların mük
tesep haklarının mahfuz tutulması şartına is
tinaden ikibuçuk senelik zamanı da uzun bul
mamakta olduğumuzu ifade eylemek isteriz. 

İmar ve İskân Bakanlığının bir Ununu Mü
dürlüğünü teşkil eden Yapı Malzemesi Genel 
Müdürlüğü : 

Memleketin yapı malzemesi ihtiyacını cins, 
vasıf ve miktar bakımından tesbit ve bu ihtiya
cın karşılanması çarelerini aramak, 

Yapı malzemesi cins ve vasıflarına ait tetkik 
ve tecrübeleri yapmak, yerli mamûlâtm rasyo
nel istihsal imkânlarını aramak ve bu maksat
la lâboratuvarlar kurmak, 

Yurdun muhtelif bölgelerinde faaliyet halin
de bulunan yapı malzemesi sanayiinin inkişaf 
imkânlarını araştırmak, yenilerini kurmak, ya
pı malzemesinin norm ve standartlarının tesbi-
tini yapmak, yaptırmak. 

Gibi vazifeler ile yükümlüdür. 
Bu teşkilâtın bir hazırlanma mesaisi içinde 

bulunduğunu Türk Standartları Enstitüsünden 
de faydalanılarak 29 cins inşaat malzemesini 
standardının yapıldığı ve 60 malzemenin üzerin
de çalışıldığını görmekle memnuniyetimizi be
yan ederken bu çalışma tempo ve süratinin ar
tırılması cihetini de temenniye şayan görmekte
yiz. 

İmar ve İskân Vekâletinde yer alıncaya ka
dar, müstakil bir Umum Müdürlük halinde ça-
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lışa gelen ve bugün meşgul olduğu hizmetlerin 
bir kısmını evvelce de tedvire devam eden Top
rak ve İskân Umum Müdürlüğü, topraksız çiftçi
ye toprak verme, köylere yayla ve mera tahsis 
eyleme ve göçmenlerin iskân işleriyle meşgul
dür. 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü bütçe
sinin müzakeresi sırasında da bahis konusu ol
duğu üzere arazi kadastro komisyonları ile, top
rak tevzi komisyonlarının ahenkli, birbirinin 
işini kolaylaştırır ve biri diğerini tamamlar tarz
da bir mesaiye yönelmeleri zaruri görülmekte
dir. 

İler iki teşekkül mensuplarının bir görüş 
istikametinde mütaakıp yıllarda daha semereli 
mesai yapacaklarını ümit ve arzu etmekteyiz. 

Rayın Senatörler: 
Yeri ve sırası olmasa dahi, iki noktanın da

ha mâruzâtımıza ilâvesinde zaruret hissetmekte
yiz. 

Ehemmiyetli saydığımız konulardan birisi 
orman içerisinde bulunan ve miktarı milyonla
ra baliğ olan köy ve köylülerin, rızalariyle or
mandan çıkarılması işiyle, Ziraat Vekâleti ya
nında înıar ve İskân Vekâletinin de ilgi duyma
sı hususudur. 

Esasen bu mevzu dolayı siyi e her sene bütçe
den bir miktar para ayrıldığına göre, tahsisat 
işi de halledilmiş demektir. 

Bu cümleden olan ikinci konu ise, orman sa
hası ile, şehir ve kasabaların belediye hudutla
rının, şehirlerin müstakbel inkişaf sahalarının 
tâyininde Orman İdaresi ile tiııar ve İskân Ba
kanlığının müşterek bir anlayış ve iş birliğine 
Varmaları keyfiyetidir. 

İki idare arası uda mütemadi yarışmalara se
bebiyet veren bu tedahül konusu, bâzı şehir ve 
kasabalarımız için ıstırap, ve inkişafı engelleme 
vesilesi haline gelmiştir. Bu işin de en kısa za
manda halli yoluna gidilmiş olması, bundan mu
tazarrır olan birçok vatandaşları memnun ede
cek, zarar görmekten kurtaracak, resmî makam
lar arasında devam edegelen bu ihtilâflar sona 
erecektir. 

Muhterem arkadaşlar : 
İmar ve İskân Vekâletinin, bünyesinde yer 

alan daha birçok teşekküllerin vazife ve salâhi
yetleri üzerinde durmak, çalışma durumunu iz- . 
lemek, iyi ve eksik telâkki ettiğimiz hususlarını 

nazaî'larınıza arz ederek sizleri bilgi ve kanaat 
sahibi eylemek elbette ki, vazifemiz icabmdan-
dır. 

Vaktin tahdidediimiş olması, esasen zamanın 
sıkışık bulunması bu arzumuzu izhara maddi 
imkân bırakmamaktadır. 

Sözlerimi burada keserken, 196'i yılı bütçe
sinin Türk imar hareketine ve mesken dâvasına 
hayırlı ve başarılı neticeler tevlideylemesini Ce
nabı Hak'tan niyaz eder, bu vesile ile •hürmet
le timizin kabulünü tekrar rica ederiz. 

1>AŞ, KA N — Sayın Kök. 

KNVEK KÖK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, saygı değer senatör arkadaş
larım; İmar ve İskân Bakanlığının muhterem 
erkânı; yurdumuzun imarı ve ileri memleketler
deki seviyeye ulaşması, vatandaşlarımızın in
san gibi yaşıyabilmeşini temin gayeleriyle ku
rulmuş olan, bu meyanda topraksız vatandaş
larımızın topraklandırılması gibi sosyal bir kı
sım hizmetleri de bünyesinde toplıyan, ikinci 
Koalisyon Hükümetinin ortaklığını ve mesuliye
tini müştereken taşıdığımız bu Bakanlık bütçe
si hakkında tenkidden daha fazla bâzı temenni
lerde bulunmak üzere huzurunuza çıktım. 

Müşterek mesuliyet altında demekten kas-
dım, siz muvaffak olursanız, bundan dolayı biz
de övünürüz, biz muvaffak olursak siz de övü
nürsünüz ve memleket de, saadete kavuşur. Bu 
temennilerimi burada tekrar etmekte fayda gö
rüyorum arkadaşlar. Demokratik hayata giriş
tiğimiz günden itibaren bu memlekette gelişen 
içtimai ve sosyal hareketler vatandaşı mesken 
dâvasında kanunlara karşı zorlamalara sevk et
miştir. 1949 senesinde İçişleri Bakanlığı bütçesi 
müzakeresi yapılırken, gençliğin bize verdiği bir 
parça cesaretle rey kaybetmek pahasına da olsa 
o zaman kürsüye çıkmış, ve zamanın İçişleri Ba
kanına şimdiki Sayın İmar ve İskân Bakanı ve 
zamanın valisi iken şu beyanda bulunmuştum: 
Yino aynı inançlarla konuşuyorum. Sene 1949 
tarih, 24 Şubat, Zabıt ceridesi 51. sayfa 549.. 

«Bir taraftan lüks imar ve inşaat işlerine gi
rişilirken, bir taraftan da sert imar tedbirleri 
alınarak, vatandaşların mesken ihtiyaçları na
zarı itibara alınmadan yapılan taahhütlerden 
doğmaya başlıyan gecekondu mevzuunda lıükü-
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nıetlerin dikkatli ve cesur olmaları lâzımdır. Bu 
işler günlük politika anlayışlarına göre, idare 
edildiği için, bir gün ıstırapları ile karşı karşıya 
kalınarak, kanunlara da yüzde yüz göz yummak 
ve bir müddet sonra da idare zihniyetiyle işi 
yapılamaz. Bu hem vatandaş mesken buhranı ile 
karşı karşıya bırakmanın doğru olnııyacağı ve 
bir şehrin beşyüzüncü yıl dönümünde kutlıya-
eağımız bu durumun bu şehirde cereyanı haki
katen üzüntü verecek kadar elimdir.» Aradan, 
yıllar geçti. Bu hâdise, bir çığ gibi yürüdüğü 
İstanbul o zaman Zeytinburnu'nda Sayın Fah
rettin Kerim de çok iyi bilir ya iki veya üç tane 
gecekondu başlanmıştı. Şimdi ise aldı yürüdü. 
Bugün bir sosyal hâdisenin karşısında durula-
mıyor. Bence, Hükümet olarak, bu yalnız İmar 
ve İskân Bakanlığının bir mevzuu değil, bu Hü
kümetin tümünün üzerinde duracağı bir mev
zudur. Kanunları çiğniyen vatandaşlara karşı 
«aman reyim gitmesin» endişesinden âzâde hü
kümetlerin bu işe parmak basmalarının zamanı 
gelmiş geçmiştir, ama daha fecî olarak üzerimi
ze doğru gelmektedir. Sosyal mesken dâva siyle 
bu işi halletmek yoluna giden Hükümet, bir 
yandan da bunu doğuran idari tedbir ve sebep
ler üzerinde durmalıdır. Bugün vatandaş, gece
kondu yaparken bu arada bir de nizamsız inşa
ata gitmektedir. İstanbul civarında, imar ve be
lediye nizamlarında bâzı hususlar vatandaşı bu 
yola sevk etmektedir. Keyfiyeti büyük bir hulûs
la Sayın Bakana izah etmiş, bu hususta beraber
ce şu 10 senelik siyasi hayatta bulunduğum sı
rada yapı işlerine ait meşgul olduğum işler pra
tik olarak ve hâdiselerin memleket ve bakanlık 
için faydalı olması amacı ile müracaat etmiştim. 
Durum mahallinde tetkik edilmişti, mesele şu 
efendim : Vatan sathında herkes apartman yap
tırır, dükkân yaptırır ama bir müsavatı vardır. 
İstanbul civarında, Ihsaniye'de, Cağlıyan'da 2 
şer bin liraya, arsalar alırız. Hüsnüniyetle ima
rın verdiği yollarda çalışmak isteriz, ama evvelâ 
belediyeler karşımıza çıkar, arsa 2 bin liradır. 
İmar yardım ister, belediye varidatını artırmak 
için 5 lira pul için, 300 lira da ayrıca, alır. Bu, 
birinci hâdise olarak vatandaşın karşısına gelir. 
2 nei nokta; 80 veya 100 metrekare bir mesken 
inşa edecektir. Karşısına İstanbul Mimarlar 
Birliği çıkar. Metrekaresi 350 liradan 35 bin lira 
üzerinden vatandaştan mimarlar 4 500 lira plân 
parası isterler. İki bin liralık arsa, daha kazma 
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kazmadan beş bin liralık masraf. Arkadaşlar, iş
te bu vatandaşın kaçak inşaat, kendi malı üze
rinde dahi hırsızlığa sevk etmektedir. Neticeyi bu 
yönden tetkik ederseniz, bunun kolay tarafı var. 
Ben şimdi, İmar ve İskân Bakanlığının bütçesine 
şöylece bir göz atıyorum. İmar Genel Müdürlü
ğü, Mesken Genel Müdürlüğü var. Mesken Ge
nel Müdürlüğünde memleketin çok kıymetli mü
hendisleri vardır. Ancak İmar ve İskân Bakan
lığının Mesken Umum Müdürlüğü fennî şeraite 
uygun olarak İstanbul, Ankara, İzmir civarın
da muhakkak tetkikini yapmışlardır. Bu gibi, 
ikinci üçüncü derece yerlerde, şehirlerin dışın
da (kaçak inşaat umumiyetle bu taraflarda 
olur) kendi bilgilerine dayanarak yaptıkları 
plânları belediyelere göndersinler ve bu beledi
yeler de vatandaşlardan, büyük meblâğlar yeri
ne 100 - 200 lira alarak bunları versin. Böylece 
hem belediyeye bir varidat sağlanmış, hem de 
vatandaşlara bir kolaylık verilmiş olmaz mil 

Arkadaşlar; işte bu düşüncelerimi bu şube
lerde çalışan arkadaşlarıma da izah ettim. Hiçol-
mazsa bu mesken buhranında vatandaşın kendi
sine bir yardımda bulunmak üzere Bakanlık bu 
konuyu ele alırsa; bu konu vatandaşın çekmek
te olduğu sıkıntıların bir kısmını bertaraf ede
cek ve ferahlık duyacaktır. Diğer konuşan ar
kadaşlarım, Bakanlığın muhtelif işleri hakkında 
geniş malûmat verdiler. Benim de şöyle bir şey 
nazarı dikkatimi çekti : Bakanlık bütçesi üze
rinde memur maaşları toplamı, 3 milyon lira 
ama Bakanlığın işgal ettiği bina kirası 1 milyon, 
100 bin lira... Hiçbir Bakanlıkta görülmemiştir. 
Beş sene zarfında toplanacak 5 milyon lira ile 
bir bina yapılabilir, bugünkü bu garip bence, 
durum karşısında adetâ, egzotik bir otel midir? 
Yoksa bir han mıdır? Belli olmıyan bu binadan 
kurtulur. Ve İmar ve İskân Bakanlığı da beş se
nede mükemmel bir binaya sahibolur. 

Arkadaşlarım; mâruzâtım bundan ibarettir. 
İmar ve İskân Bakanlığına 1963 yılı içinde mu
vaffakiyetler temennisi ile hepinizi hürmet ve 
muhabbetle selâmlarım. Sağ olun. (Alkışlar) 

'BAŞKAN —• Grup adına 'konuşmalar (bit
miştir. Şahısları adına konuşacaklara stö'z ver
meye başlıyorum. 

Ayrıca ,şu ciheti de (hatırlatırım ki; 8 Şubat 
Cuma ,günü saat ,14 de C. «Senatosu ve Millet 
Meclisi müştere'k toplantı yapacaktır. 
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Toprak ve İskân Umum Müdürlüğü 'bütçe

si 'bölümlerinin oylamasından sonra yoklama 
yaptıracağımı da arz ederim. 

Buyurun ,Saym öztükeine. 

RİFAT ÖZTÜRKOİNU (İstanbul) — .Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Bakan ve kıymetli (Bakanlık üyeleri, 'hepinizi 
saygı ile selâmlarım, mesken dâvasının 'lıa-lli 
için f5.188 sayılı Kanunun tadilinin farz ve el
zem olduğuna kaaniim. 'Mesken Kanunu ile 
6.1.88 sayılı Kanun müştereken mütalâa edilme
lidir. Elimize ıgelen mesken kanunu tasarısı 
maalesef Gİ'8'8 sayılı Kanunla (bağdaşmış bir du
rumda değildir. Mesken Kanunu tek başına 
yürütülemediği gibi, .Ö1'88 .sayılı Kanun da tek 
başına asla yürütülemiyecektir. Bu itibarla bu 
iki kanunun beraber yürütülmesinin zaruri 
olduğu kanaatindeyim. 

İmar Bakanlığının vilâyet teşkilâtlan yoktur. 
Yalnız İstanbul'da Plânlama Müdürlüğü var
dır. Buna rağmen İmar Bakanlığının müfet
tişlerinin günde 40 lira yevmiye almalarının se
bebi bir tüıflü 'bilinmez. Müfettişlerin nere
lere ,gidip teftişler yaptıklarını ve yevmiye al
dıklarını ben anlayamadım. 

Büyük şebirlerin nazari ve tatbikat plânla
rı .derhal yapılmalıdır. Zira, sanayi 'bölgesi 
olarak ayrılan yerlere bulgun maalesef su ve 
elektrik verilmemektedir. Bu yerlere ruhsat 
alan vatandaşlar, yine İmar Kanununun 10 
ncu maddesi gereğince bir sene müddetle in
şaat yapmadıklarına ,göre, o zaman görülüyor 
ki, bu »yerleri- satınalan ve ru'hsat çıkaran va
tandaşlar tekrar mağdur edilmektedir. Büyük 
şehirlerde, Sayın Hocam İstanbul Ma. vaktiyle 
Vali olmaları bakımından bilirler, belediye .en
cümenleri, imar müdürlükleri ve imar plânla
ma daireleri ile iş birliği yapmaları lüzumlu
dur. (Jün'kü, bir .beldenin plânı, plânlama işi
nin halli ancak bu müdürlüklerle müştereken 
yapılacak mesai ile mümkün olabilir. 

"İÎ)İ32 senesinde Bulgaristan'dan yurdumuza 
gelen gökmenler için yapılan binalardan bir 
kısmı hâlâ bu vatandaşlara tahsis edilmemiş 
vaziyettedir. Kadastro Umum Müdürlüğü, 
İmar Müdürlüğü Ve İmar Bakanlığının müş
tereken çalışmaları arlık bir zaruret haline (gel
miştir. Sayın Bakanımızdan bilhassa bu. mev
zu üzerine eğilerek, önümüzdeki sene de İmar 
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Bakanlığının bütçesi altına Tapu ve Kadastro
nun da i'lihali lâzımigelir. 

'BAŞKAN — .Müddetiniz dolmuştur. 
RİUAT ÖZTÜRKOİNU (Devamla) — Bir 

dakikanızı rica. edeceğim. 
İmar Bakanlığı ve Hükümet gecekondu dâ

valarına eğilmek zorundadır. Bu sosyal yara
yı ''0.1 f8'8 ısayılı .Kanunla, 6180 sayılı Kanunu bil-
ıniyen bir .Bakanlık zümresinin imar dâvasını, 
mesken dâvasını, (gecekondu dâvasını, hallede
ceğini zannetmiyorum. İnşallah ben ihataya 
düşmüş olurum bunların 'hepsi tahakkuk eder. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın İneeoğlu... (Yok sesleri) 

Sayın Bozcalı. 
OMUR BÜTFİ B O Z Ü A L I (İzmir) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, muh
terem İmar ve İskân Bakanı ve erkânı. 

Şu kısa zamanda 'bendeniz kısaca jmar Ka
nunu üzerinde duracağım. Bilhassa taiblkatın-
'dan müşteki bulunduğum 'birkaç maddesine 
işaret etmekle iktifa edeceğim. Belediyeler, 
o belded'e'ki yaşayan vatandaşların imar ve is
kân sa'hasmdaki itrtiyaelanm da temin ile mü
kellef bir müessese oldukları 'halde İmar Ka
nununun tatbikında ve hele bu tatbik atçılar 
içinde bir kısmı suiniyetli 'kimselerde olursa 
bu maddelerin tatbikinin ne .gibi istismarlara' 
yol açacağı aşikârdır. , Bunlardan (birisi 42 uci 
maddesidir. Arsaların şûyulandırılması İmar 
Kanununun 42 nci maddesine 'göre, bu kanu
nun tatbikatı yönünden arsalar üzerinde bina 
bulunsun veya bulunmasın ş'dhir ıplâııı tatbika
tı zaruretiyle şûyulandırmaya giderlerken, esef
le ^ırz edeyim ki, bir kısım kimseler masa ba
şında, yapılan çalışmalarla ve haritalar, üzerin
de bina gözükmediğini!en arsalar binalı vey;i 
binasız 'olduğu nazara alınmadan haksız ve ha
talı hareket olunmakta ve ıBöyle hatalı hare
ketle vatandaş ızrar edilme'ktedir. Bun'dan 
böyle ihatalı işlere .maihal verilmemesini temen
ni etmekle Iberalber bir başka no'ktaya d aba do
kunmak istemekteyim. 

Bâzı yerlerde ruhsat alınmadan binalar ya
pılmış ve bu binaların arsaları şûyulandırma 
işlemine tabi tutulmuştur. Bu gibi haller bir
takım ihtilâflara, müncer olma'ktadır. Hele ar
sa sahibi kötü niyetli bir insan olursa bu ,g?u| 
ihtilâflar daha da artırılmaktadır. Şûyuıın iza-. 
leşi 6 ay içinde, kanunun 46 ncı maddesine 'gö-
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re, belediye ,sanki bu gayrimenkulde hls'sedar-
mış gibi şüyunu izalesi için gayrimenkulu sa
tılığa çıkarabilir. Bir apartman eğ'er komşu
su 12 metrelik bir arsa ile şûyulandırılnıış ise 
bu yüzden bedel (hariç sadece 'harçlar bakımın
dan da'hi gayrimenkul salıibi mutazarrır edil
mektedir. İmar Kanununun 42 nci maddesi
nin 'mutlaka tatbikattaki .zorlukları bnliyeeek 
.şekilde tadiline zaruret vardır, Bilihassa bu
nu istirlıam ediyorum. 

İkinci nıülhim .nokta; iskân dışı 'bırakmak 
vaziyetidir. İmar Kanununun ,49 ncu madde
sine !gf>re; «iskân hududu dışında bırakılan ar
saların üzerine 'bina yapılması ya'sak'tır.»1 doğ
rudur. Fa'ka iskân dışı arsaların bırakılması 
hem belediye işlerinin geri kalmasına, hem de 
plânsız 'binaların yapılmasına sebebolmaktadır. 
Belediye .hizmetlerinden kaçtığı için iskân dışı 
^binaların yapılmasına muvafakat etmemekte
dir. Halbuki iskân dışı yerlere 'binaların ya
pılmasına muvafakat etmesi iktiza eder. Bina
ların yapılmasına müsaade ettiği takdirde şehir 
plânına uygun şekilde bina yapılmış olur. Ay
nı zamanda 'bina .yapan bina sahipleri de 'bele
diyenin hizmetlerine iştirak etmiş olurlar ve 
bu 'suretle belediyenin işi de kolaylaşmış olur. 
Bu bakımdan 49 neu maddenin mutlaka değiş
tirilmesi lâzım'geldiği kanaatindeyim. 

Bir de yeşil sabalar meselesi vardır. Bura
da kasıtlı 'hareketlerle birtakım yolsuzluklara 
sebebiyet verilmektedir. Belediye 'her 'hangi 
bir safhaya yeşil sa'ha deyip ora'sını işgal ettir
mektedir. Bu vaziyette bâzı ablâkı zayıf ki
şilerin de istifadeye kail kıstıkları 'bilinmektedir. 
Böyle hareketler şalısın 'hakkını tamamen istis
mardır. 

Sayın Bakanlığın bu gi'bi haller üzerinde 
durmasını istirham ederken, 19(yl) yılı 'bütçesi
nin 'hayırlı, uğurlu olmasını temenni eder he
pinizi hürmetle selâmlarım. , 

BAŞKAN ,— Sayın .Ağırnaslı. Yok. Buyu
run Sayın ön al 

SAKIP ÖXAL (Adana) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, Sayın Külcü m et erkâ
nı; yeri ve zamanı .gelince .canımdan <;ok sev
diği vatanından ve kendisini şefkatle, muhab
beti! e (Sevenlerden hiç düşünmeden, ,camnı da.hi 
esirgemeden 'bu aziz milletin fakir, fakat mâ
nevi ölçüler içerisinde örnek meziyetlere sahip 

aziz evlâtlarından bir ,ç'oğu bizim önümüze çı
karak gecekondularda oturduklarını, müba
rek Ramazan gününde 'ibadetleri için abdest 
alabilecek ve hattâ İçecek su bulamadıklarını, 
bu ezici ıstıraplarını yakinen bilen ve bütün 
ağırlığı ile yaşıyan temsilcileri olarak bizlerle 
konuşmamızı istediler. Biz hepimizin, 'hep bir
den hallini lyüre'k'ten istediğimiz bu ağır prob
lemi kısaca arz etmek ve gecekondularda -sığı
nan balkımızın bu dileklerini şu anda da bize 
'heyecan veren 'haklı ve ahlâklı muhtevasını ve 
gönül dolu hissiyatını sizlere ifade edebilmek 
için huzurunuzdayız. 

İnsaniliğin tarihinde tam bir gerçek olarak 
görülmektedir ki gelişen her memlekette köy
lülerden sanayi şehirlerine doğru büyük akın
lar olmuş ve bu 'hareketler milletlerin önüne 
büyük problemler .getirmiştir. Bu hakikat bi
zim, memlekette de bütün ağırlığıyla hissedil
miş ve »bilhassa İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, 
Gaziantep, Mersin gibi iş (hacminin fazla oldu
ğu şe'hlrlere esaslı (göçler olmuştur. Bu suret
le ıbu şdhirlere .gelip yerleşc-n dar gelirli vatan
daşlarımızın mesken, salhlbi ollmalarını temin 
için tanzim <ve sevk edilmiş bulunan G188 sayı
lı Kanun tetkik edilirse; belediyelere bu ..mak
sadı sağlıyalbilmek için arsa temin edildiği, be
lediyelerin mevzii parselasyon plânları hazır-
hyarak sosyal mesken yapabilecekleri, mesken 
ihtiyacım sağhyabilmck için belediyelerin 
ucuz mesken inşasına, salâ'hiyetli oldukları, 
belediyelerin bu mmtakalara su, yol kanalizas
yon ve elektrik gibi âmme 'hizmetlerini ulaştı
racakları, belediyelere devredilen arsaların, 
bir 'düzene katıldıktan .sonra, ihtiyaç sahipleri
ne maliyetleri .göz önüne alınarak verilebilece
ği, kanun yürürlüğe .girdiği .\tyî>4. yılından (ince 
yaptırılmış binaların sa'h'ipllerine İhtiyaçlarına 
göre 'arsa tahsis edilmek suretiyle yıktırılabile-
ceği, 0180 sayılı ,Kanunun maksatlarına uygun 
olarak yapılacak binaların Yapı ve yollar Ka
nununa göre, bilâhara tedvin edilen İmar Ka
nunu hükümlerine bağlı •kalınmaksızın, malh'aıllî 
şartlara göre maliyetler'inlu en ucuz fiyata ge
tirilmeye 'çalışılacağı, mezkûr kanunun yürür
lüğe girmesinden sonra ru'hsatsız yapıhrcak bi
naların yıktırılacağı ve bu görevi savsaklıyan 
belediyelerdeki ilgililerin cezalandıracakları 
tevhit edilmiştir. Bu hükümlerden de .safa
hatla anlaşılacağı vecbile, bu 'büvük derdin hal-
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li içim belediyelere İmar ve iskân Bakanlığına 
büyük vazifeler verilmistir. Halbuki bugüne 
kadar bu hükümller içinde yalnızca 'belediye
lere arsaların devrine aidolanı yürümüş, maale
sef diğerleri hakkında hiçbir ciddî teşebbüs 
olmamıştır. iBunun neticesi olarak, 'bu iş yer
lerine akın büyük hızı ile devam ett'iği için ge
cekondu yapımı da devam .-etmiş ve hiçbir su
retle kontroll edilememiştir. Bu sebeple yalnız 
İstanbul'da Bakırköy ve civarında 1*9 bin, 
Eyüp'te 1>8 bin, Beyoğlu'uda 8 200, Beşiktaş'ta 
3 400, [Sarıyer'de 1 500, -Beykoz'da 7 '500, Üs
küdar'da 4 200, Kadıköy'de 3 000 ve şehrin di
ğer kısımlarında 13 (bin; yekûn 78 600 gece
kondu yapılmıştır. Bugünkü miktar hakikate 
yakın !bir adedl'e yüz binlerin üzerindedir. Bu 
inşaat kontrol edilmediği takdirde hüsnüniyet
le ve isabetle sevk 'edilmiş bu hükümler tatbik 
edilmezse, 'bu gelişme büyük 'hızla artacak ve 
bu problem asIla çözülemez hale igelecektir. Bu I 
açık sebepler ıgö'sterm ektedir ki, 'bu mühim me
selenin normal imar mevzuatı içinde tetkik 
edilmesine imkân yoktur. Gerçek maalesef 
odur ki, dsanlbul'umuzun normal imar tatbika
tı bu şehre ait son durumu gösterir hali hazır 
haritaların mevcudolmaması sebebiyle yürü ye
memektedir. Bu (haritaların iyimser bir düşü
nüşle tanzimi için dört beş sene lâzımdır. Bu 
tazyik edici realite içlinde tam 'bir isabetle di
yebiliriz ki, .gecekondu meselesinin normal 1 
iraar mevzuatı ic'inde 'hallime 'çalışırsak, en az I 
(beş ilâ 'on sene da'ha bu inşaatın başı boş 'bira- I 
kılmasına zaruret 'olacaktır. Şüphe yok ki I 
aynı şartlar ve aynı sebepler Ankara'mız ve I 
diğer şehirlerimiz için de aynen mevcuttur. I 
Gecekonduların mülkiyetle alâkalı kiisnîımn I 
'hallinde en -esaslı dayanak kadastro ve bu şe- I 
Kinlerimizin hepsinde hemen hemen halledilmiş I 
'haldedir. Kanaatimize göre, bu gerçekten bu I 
problemin .hallinde faydalanmak ve mümkün. I 
ve -çok yerinde olur. Ayrıca gecekondu saha- I 
larınm belediyelere, vakfa ve şahıslara aidoll- I 
duğu görülmektedir. Bu arazilerden vakfa I 
aidoldüklarmda uygun bir bedelle belediyelere I 
devri mümkündür. Esasen yapılması düşünü- I 
len meskenler sebebiyle bu arsalardan tasar- I 
ruf da mümkün olacaktır. Şu hale 'göre bu I 
ağır ve vatan d'aşfları üzen ve hattâ ezen meşe- I 
lenin halli, için alınması gereken tedbirler neler 1 
olmalıdır? 1 
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1. Bu maksat için arsa temini, 
2. Bu arsaların îmar Kanununa bağlanma

dan süratle mevzii imar plânının yaptırılması. 
3. Yıkılması ıgerekm'iyen gecekonduların 

mevzii imar plânına ıgöre tapularının verilerek 
belirli prensip içinde bunların ıslahı, 

4. Bu hizmeti .görecek bir teşkilâtın sürat
le kurulması, teferruata girmeden önce bura
larda yaşıyan fakir halk, fakat milletin esaslı 
dayanağı büyük vatandaş kütlelerinin a.s!gari 
medeni ve sıhhi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
yol, .su, kanalizasyon gibi 'hizmetlerin yerine 
getirilmesi. 

fi. İstanbul gibi şehirlerimizde belediyele
rin, mecbur kalmadıkça, şehrin kesik bölgele
rinde imar tatbikatına girmiyerek güçlerini 
şehrin inkişaf eden kısmına ve gecekondu sa
halarına teksif etmeleri. 

BAŞKAN — Sayın önal müddetiniz dol
muştur. 

SAKIP ÖNAL (Devamla) — 7. İçişleri Ba
kanlığımızın ve belediyenin İmar ve îskân Ba
kanı ile teşriki mesai etmesinde zaruret hâsıl 
olduğu. Gecekondu meselesinin halledilemez 
hale gelmeden Hükümet ve belediyelerce alın
ması gereken tedbirlerin tam bir ciddiyet, 
ehemmiyetle • takip ve tatbik edilmesinde fik-
rimizce zaruret ve mecburiyet vardır. Profe
sörlük ve valilik hayatında bir sevgi ve sevgili 
olmak bahtiyarlığına erişmeyi bilmiş olan sa
yın hocamız ve Vekilimizin bu fakir insanla
rın bütün dertlerini ve tazyik edici bir hal al
mış bulunan susuzluk ıztırabmı yenerek, bu 
vatandaşlar arasında bir saadet unsuru olma
yı bilip becereceğine ve su gibi aziz olmanın 
kuvvetine ulaşacağına inanıyorum. 

Sayın Bakanımızdan bence çok mühim olan 
bir istirhamım olacaktır. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur. 

SAKIP ÖNAL (Devamla) — Bitti efendim, 
bir dakika, müsaade edin. özel okullar ve Özel 
hastaneler açacak ehliyet sahibi kimselerin ya
pacağı inşaatlara, yapı inşaat kredisi sağla
ması, Millî Eğitim Bakanlığının okul, Sosyal 
Yardım Bakanlığının hastane yapma gücüne 
yardımcı hususi teşebbüsü teşvik olacaktır. 
Devletin muazzam yükünü almış olacaktır. 
Memleket irfanında kısa zamanda tekâmülü-
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müzü, milletin sıhhatiyle yakından alâkalanmak 
suretiyle bir an önce iyi netice sağlıyacağımız 
kanaatindeyim. Sayın Bakanımızın bu mev
zuu nazarı itibara alacağına inanıyorum. Ma
liye Bakanı ile de kendi bütçesinde bu mevzu
da müdafaasını yapacağımı arz ederim. Cum
huriyet Senatosunun Sayın Başkanını, muh
terem. arkadaşlarımı ve Sayın Hükümet erkânı
nı hürmetlerimle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz... (Yok sesleri) 
Sayın Avşar... (Yok sesleri)' Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu Bakanlığın çok geniş ve çok 
önemli konuları arasına girmesi lâzımgelen ve 
bir yandan da girmiş olan, bir bakıma tâli 
ehemmiyette görülen fakat bir bölgenin çok 
zaruri ihtiyacına tekabül ettiği için çok önemli 
olan bir hususa temas edeceğim. Arkadaşla
rım hatırlarlar ki, plân hedefleri ve stratejisi
nin bir maddesiyle, bölgeler arasında dengeli 
bir kalkınmanın sağlanması, plânın gaye ve 
maksatları arasına alınmıştır. Ve bu bakım
dan iş mütalâa edilirse, bir bölgenin kalkınma
sının ilk hazırlığı aşağı - yukarı bölge plânla-
masiyle mümkün olacaktır. Yine arkadaşlarım 
hatırlarlar ki, bölge plânlamasında ve plânın 
esaslarında, tercihli durumda tutulan geri 
kalmış bölgeler vardır. Demek ki plânın bu 
ana hükümleri içinde geri kalmış bölgelerin 
öncelikle ele alınması lâzımgelirdi. Halbuki 
Bakanlık bütçesinin 73ıl nci faslında bu bölge 
planlanması için ayrılmış olan ödenek, bu 
esasa aykırı bir tarzda tevzi olunmuştur. Bir 
milyon dokuzyüz küsur bin lira tutarında olan 
bu ödenekler 130 bin lirası Zonguldak'a, 500 
bin lirası Marmara bölgesine, 578 bin lirası 
Çukurova bölgesine, 250 bini Antalya bölgesi
ne ve 100 bin lirası da, bir vilâyet ismi de zik
redilmeden bütün Doğu - Anadolu bölgesine ay
rılmıştır. Ve bu da, oradaki tetkiklerime göre 
sadece nüfus analizine sarf edilecektir. Bölge
nin geliştiği, plânın priyorite tanıdığı bir mev
zuda Bakanlığın bu meseleyi bu rakamlarla 
tahakkuk ettirmesi mümkün olmadığı kanaa
tindeyim. 

Sonra şunu da arz edeyim ki, ben Öztürk-
çine arkadaşım gibi bu Bakanlıktan ümidini 
kesmiş bir arkadaşınız değilim. Bu Bakanlığın 
Teşkilât Kanununun hazırlanmasında da biraz 
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çalışmış bir arkadaşınız olarak gördüğü işlerin 
hayırlı olduğuna inananlardanım. Bu itibarla 
yine ümidediyorum ki; bu JOO bin liranın az
lığını Bakanlık yıl içinde yapacağı aktarma 
ile temin ederse iyi olur. Yoksa başlangıç için 
dahi yetmıyecektir. 

Bir diğer mevzu da; Sayın Bakanın da vu
kuatı haber alıralmaz vaka mahalline heyecan
la gittikleri İğdır bölgesi zelzelesi meselesidir. 
Bütçede bu fasıldan yani tabiî âfetlerden zarar 
gören yerlere 30 milyon ilâve fon konulduğunu 
gördüm. Bu fon, (tabiî ki, Allah saklasın) yurt 
içinde çıkması muhtemel felâketleri karşılama
ya matuftur. 

Memleketimizin geçmişinde bir iki konu var
dır. Gerze ve Fethiye felâketleri için çok mik
tarda para toplanmış fakat yıllarca bu mmta-
kaların ihtiyaçları karşılanmamıştır. 

Şimdi bu tahsis yapıldığı halde ihtiyaçları 
karşılanmıyan yerler arasında ismi zikredilmi-
yen İğdır, Aralık ve Tuzluca gibi bu üç kaza
nın köyleriyle beraber oturulmıyacak hale ge
len meskenini ve yeni plânın hazırlanması için 
tahsisan bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere öde
nek konması zarureti vardı r. Bu kadar ehem
miyetli bir mevzuda sarahaten tahsisat ayrılma
masını gayrikâfi görüyorum. Yani formül ve 
rakam bakımından noksandır. Bu hususta bir 
teklif yapacaktım, bu teklifimi arkadaşların da 
kabul edeceklerini tahmin ediyorum. Fakat büt
çenin dengesini bozmamak için vazgeçtim. 

BAŞKAN — Müddetiniz dolmuştur. 
MEHMET HAZER (Devamla) — Bakanlık

tan bu iki husus hakkında hiç olmazsa tatmin 
edici malûmat vermesini bekler, hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar ve kendi namlarına 
söz alanların konuşmaları bitmiştir. Buyurun, 
Sayın Bakan. 

İMAR VE ÎSKÂN BAKANI FAHRETTÎN 
KERÎM GÖKAY (İstanbul) — Muhterem Baş
kan ve Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 
evvelâ sizin huzurunuzda ne kadar uzun konuş
mak imkânını bulursam o nisbette bahtiyarlık 
duyacaktım. Bilhassa gerek gruplar adına ko
nuşanların ve gerekse diğer muhterem üyele
rin Bakanlığımızın fonksiyonu ve Bakanlığımı
zın çalışmaları üzerinde hem takdirkâr ve hem 
de çok kıymetli fikirlerini biz benimsemiş bulu-
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nuyoruz. Bunun için gerek yaptıklarımızı ve 
gerekse yapmak istediklerimizi yüksek huzur
larınızda uzun ve tafsilâtlı bir şekilde arz et
mek isterdim. Fakat nasıl merasimde veyahut 
imza atmada bizim Bakanlık, Vekiller Heyeti
nin son numarasını teşkil ediyorsa, konuşmada 
da aynı talihsizliğe uğradığımız için yüksek hu
zurunuzu fazla işgal etmiyeceğim. Yalnız bunu 
bir şarta bağlamak istiyorum. 

Bütçe müzakereleri bittikten ve iki Meclis 
de tatilini yapıp dinlendikten sonra, bir gün 
Bakanlığa teşrifinizi ve bize bir iki saatinizi 
lütfetmek suretyle, sizinle rahatça hasbihal yap
mak ve dertlerimizi ve çalışmalarımızı huzurla
rınızda arz etmek istiyorum. Ve bunu bilhassa 
rica edeceğim, hakikaten bir filimle muhtelif 
işleri göstermek, yapılanları göstermek ve son
ra bugün toplantının başından itibaren pek 
muhterem üyelerin izhar etmiş oldukları dilek
leri realize etme yolunda nasıl gayret sarf etti
ğimizi arz etmek isterim. 

Bu şartla sözlerimi âzami derecede tasarruf 
ederek, huzurunuzda yalnız gerek tenkid veya
hut da temenni mahiyetinde bize bildirilmiş 
olan noktalardan başlıyacağım. Ve bir konu 
beni çok hassas bir noktadan müteessir ettiği 
için sözlerime sondan, yani muhterem Hazer ar
kadaşımın ifadelerinden başlamak istiyorum. 

«Kalkınma için plânda Doğu'ya 100 bin lira 
ayrılmış» dediler. Müsaade buyursunlar, îmar 
ve İskân Bakanlığı bir küldür. Biz, bu plânda, 
bütün diğer masraflarla beraber Batı için iki 
milyon lira ayırdık. Fakat Doğu'nun kalkınma 
işleriyle meşgul olma vazifesini Toprak ve İskân 
Umuım Müdürlüğüne vardık. Ve bu iş için 5,5 
milyon lira ayrılmıştır. Şu hususu da yüksek 
huzurlarınızda memnuniyetle arz etmek iste
rim ki, Doğu'daki faaliyetler hakkında, evvel
ce başlamış olan bir çalışma ile yapılan şu ista
tistikleri huzurunuzda arz etmekle iktifa edece
ğim. O da şudur : Şimdilik Batı 'dan bahsetme
yeceğim. Yalnız Doğu'da, Van, Muş, Erzincan, 
Mardin, Diyarbakır, Tunceli, Bingöl, Hatay ve 
Hakkâri bölgelerimizde çok esaslı bir şekilde 
etütler yapılmıştır. Bunları müsaadenizle kı
saca arz edeyim, çünkü vatandaşlarımızın en 
çok ilgilendiği bir mevzudur. O da gittikleri 
yerlerde heyet halinde çalışan bu arkadaşları
mız, bu yerlerde fevkalâde hizmetler görmek-
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te, çok ehemmiyetli görevler ifa etmekte ve 
çok vatanperverano bir şekilde çalışmaktadır
lar. 

Oraya gitmiş olan arkadaşlarımızın yaptık
ları hizmetin esasları şunlardır : Gittikleri yer
lerde köyün yüzölçümü, topoğrafik durumu, 
arazi durumu, tarih ve tabiat değerleri, geçim 
kaynakları, pazarlarla münasebeti, ulaştırma 
imkânları, iklim, mesken durumu, ısınma ve 
ışıklandırma, arazinin nevileri, ziraat sistemi 
ilâ'hara... Bunları basılmış olarak yarın muhte
rem heyetinize teker teker dağıtacağım. (Bu
gün bastırmıştık, fakat akşama yetiştiremedi-
ler) Şunu da ifade etmek isterim, ki, bugüne 
kadar Plânlama Dairesinde Doğu'da tetkik 
edilmiş olan yerler, bizler için pek memnuniyet 
vericidir. Arkadaşlarım bana bir dakika mü
saade buyursunlar, bunların istatistiklerini 
arıyorum. Bu arkadaşlarımız köy köy dolaş
ımı şiar ve köylerdeki evlere ayrı ayrı gitmekle 
vazifelerini yapmışlardır. Şimdi bunun için bi
zim Doğu'yu ihmal etmediğimizi göreceksiniz. 
Bakınız söyliyeyim ısize : Ağrı 'da 7 ilçede 360 
köy, Van'da 4 ilçede 376 köy, Muş'ta 3 ilçede 
277 köy, Erzurum'da 6 ilçede 411, Mardin'de 
6 ilçede 341, Diyarbakır'da 4 ilçede 243, Urfa'-
da iki ilçede 235, Tunceli'de 5 ilçede 235, Bin
göl'de 5 ilçede 325, Hatay'da 7 ilçede 297, Hak
kâri'de 1 ilçede 25 koy dolaşılmıştır. Binaen
aleyh, Doğu mevzuunun hiçbir surette ihmal 
edilmediğini muhterem arkadaşımıza arz etmek 
isterim. 

İkinci mühim bir mevzu, İğdır ımevzuu idi. 
İğdır zelzelesinde vatandaşın kışın açıkta kal
maması için barakalar yapılmış, oradan bir te
şekkür almışızdır. Diğer taraftan İğdır 'da ye
ni inşaatı temin etmek için bir Alman mütehas
sısı getirttik. Alman mütehassısı Prof. Ludiviçi 
milletlerarası bir şöhrete sahiptir. Bu mütehas
sıs Yunanistan'ın zelzeleye uğrıyan bütün böl
gelerini tetkik etmiş ve bunları yeniden yap
mış bir kimsedir. Bize fahri olarak geldi, İğ
dır 'da tetkiklerini bitirdi. Biz de Hükümetten 
10 milyon lira istemiştik. Fakat Hükümet bu 
10 milyon lirayı sadece İğdır için vermedi. Yal
nız Hükümetin bize bir vaadi vardır ki, «İğdır'
daki tetkikler ve çalışmalar neticesinde ne ka
dar paraya ihtiyacınız olursa bunu bulup size 
vereceğiz ve İğdır mevzuunu halledeceğiz» şek
lindedir. Binaenaleyh, bu haberin muhterem 
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arkadaşımı tatmin edeceğini ümidederim. Şim
di bu iki mühim meseleyi, yani Doğu kalkın
ması ve İğdır meselesini hallettikten sonra, sı
ra ile diğer 'arkadaşlarımın 'Sorularına arzı ce
vap etmek islerimi. 
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şekilde, gecekondularda ıslahat yapabilmek için 
doğrudan doğruya bu evleri yapıyoruz. Çünkü, 
gerek Berç Turan arkadaşım ve gerekse diğer 
arkadaşlarını dediler ki ; «Plan da bunu yazmak
tadır, bunlar yapılmadan gecekondular yıkılmı-
yacaktır.» Onun için yapmış olduğumuz bu nüve 
meskenler, sosyal meskenler, gecekonduları ıs
lah için atılmış bir- adımdır. 

Diğer taraftan bunların mevzuat meselesi 
vardır. Benim Doktor Rifat arkadaşını müsterih 
olsunlar ki, gerek Mesken Kanununda ve gerek
se İmar Kanununda, bu gecekondular kanunu 
ile beraber bunların esas noktaları göz önüne 
alınmak suretiyle, mevzuat meselesi, hemen he
men hallolmuş vaziyettedir. Hükümete getiri
yoruz. Ye Mesken Kanunu, şu dakikada Vekil
ler Heyetindedir. 

Muhterem Ilacıbaloğlu arkadaşım dedi ki, 
«gelecek seneki bütçede Mesken Kanununu bit
miş olarak görmek isteriz.» Bu temennileri bi
zim için iyi bir direktiftir. Esasen Vekiller He
yetinde müzakere edilmektedir. Ondan sonra sü
ratle bitirilmesi de, muhterem meclislerin elinde 
bulunan bir hareket olacaktır. 

Yine sırayla gideyim, arkadaşlarımın birçok
ları Emlâk Bankası mevzuu üzerinde birleşmek
tedirler. Bilhassa son zamanlarda Emlâk Ban
kası mevzuunda, mesken kredisi mevzuu üzerin
de birtakım vatandaşların bâzı şikâyetleri ol
muştur. Evet, Emlâk Bankası bu memlekete bü
yük hizmetler yapmıştır. Fakat 10 bin lirayı ya
tırmak ve 125 puvan alır almaz 40 bin lira ver
mek suretiyle başlamış olan hareketin devam et
mesini çok arzu ederdik. Bunu yapmış olan Al
man mütehassısı davet edilmiş ve vatandaşların 
büyük rağbeti karşısında meydana, gelmiş olan 
sıkıntılı durumu mütalâa etmiştir. O zaman her
kesin imzaladığı mukavelede şöyle bir kayıt 
var; «asgari olaraktan» diyor, binaenaleyh Em
lâk Bankasının o imzalattığı mukavelede, böyle 
bir hususiyet vardır. Bu hususiyete dayanarak 
Alman mütehassısı bunun 250 ye çıkarılmasını 
tavsiye etti. Fakat evvelce mukavele yapmış ve 
birtakım teşebbüslere geçmiş olan vatandaşları 
zor durumda bırakmamak için, şimdi biz yeni bir 
kanunla (zannederim kanun Millî Savunma Ko
misyonundan çıkmış bulunmaktadır) Emlâk 
Bankasının elindeki imkânları, binaları Millî 
Müdafaaya ve diğer müesseselere satmak sure-

G'ecekondular mevzuunda Berç, Turan arka
daşım da bahsetti, bu mevzular çok konuşul
muştur. Biz, gecekondular mevzuunda sosyal 
meskenler inşasiyle işe başladık. «Sosyal mes
kenlerde bir duraklama var» dediler. Bu durak
lamada, kendileri tamamiyle haklıdırlar. 5 yıl
lık plânlama mevzuunda gecekondular için ay
rılmış olan tahsisatın azlığını, plânlama heye
tinde ben bizzat müdafaa etmiş 'bir (arkadaşını
zım. Aynı zamanda Bütçe Karma Komisyonun
da da bunu konuşmuştum. Fakat Hükümet bu 
sene, geçen sene başlamış olanları tamamlamak 
üzere 14 milyon ve ayrıca arkadaşlarımın bâzı 
âmme tesisleri için de 15,5 milyon lira ıslah için 
ayrılmış vaziyettedir. Bunları 'bu sene kullan
mayla çalışacağız. Ve bilhassa arkadaşlarımın 
üzerinde durdukları lüks meskenden içtinabet-
mek kararındayız. Fakat lüks meskenden ka
çınalım derken, hiçbir vakit de özel sektörün 
çalışmalarına mâni olmak istemeyiz. Yalnız biz, 
özel sektörün de memlekette 'böyle 120 metre 
murabbaalı, 130 metre murabbaalı binalar ya
pacaklarına, vatandaşın hakiki ihtiyaçlarını kar
şılamak üzere 40 - 50 - G0 - 70 metre murabba
alı ev yapmalarını isliyoruz, bir mekân yapma
larını istiyoruz. Ve biz size yine ilk fırsatta bu
rada Telsizler mahallesinde yapmış olduğumuz 
inşaatı arz etmek isterim. 

Orada bugün 330 ev, daire, sosyal mesken 
olmak üzere meskenler yapılmış olup, bunlar 
âzami 23 bin liraya çıkmıştır. Fakat Emlâk Ban
kasının yapmış olduğu daireler ki, yine 23 bine 
çıkmış, fakat onlarda kalorifer vardır, aynı za
manda buzdolabı da vardır. Ve bu tarzda başla
mış olan bu halk tipi sosyal meskenler Haziran 
ayında Ankara'da tamamlanmış bulunuyor. Yal
nız Istanbul'dakinde maatteessüf tam mânasiy-
le muvaffak olamadık. Bir arkadaşım bunların 
Eylülde başladığını söyledi. Biz Temmuzda va
zifeye geldikten sonra Ankara'dakilcrin 27 Tem
muzda temelini attık. Fakat İstanbul Makiler da
ha geç olduğu için ve hava şartları müsaade et
mediği için arz ettiğim şekilde inkişaf edeme
miştir. Şu halde biz bir taraftan plânın istediği 
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tiyle bu seyyaliycl vücuda getirmeye çalışıyo
ruz. 

Bugün Maliye Bakanlığı ile yapmış olduğu
muz bir anlaşma gereğince; 100 milyonluk bir 
tahvilât çıkarma müsaadesini de almış bulun
maktayız. Yani Emlâk Bankasının yine memle
kete faydalı ve semereli olması yolunda hareke
te geçilmiş bulunulmaktadır. Diğer taraftan de
diğim gibi, serbest sektörün de, lüks meskenlere 
gitmemek şartiyle, çünkü 5 yıllık plânda mes
kenler için ayrılmış olan tahsisat yüzde 20 dir. 
Bu eok fazladır. Biz istiyoruz ki, halk tipi mes
kenler daha fazla çoğalsın, Hükümetle birlikte 
hususi sektör de vatandaşın mesken sahibi ol
masına yardım etsin. 

Etüt ve araştırma mevzuunda, bilhassa bir 
arkadaşım rica etmişti bu araştırma, bilhassa 
malzeme için bir enstitü, yapı enstitüsü, malze
me enstitüsü kurulması yolunda bir kanun tek
lif edilmiştir. Vekiller Heyetinde bulunmakta
dır. Arkadaşlarımın bu husustaki çalışmalarını 
da takdir ederim. 

Arkadaşlarımız İstanbul'un imar plânı üze
rinde durdular. İstanbul'un imar plânı mevzuu, 
İmar ve İskân Bakanlığını ilgilendirmekle be
raber, daha ziyade İstanbul Belediyesine ait bil
iştir. Bu işle de bizzat Bakanlık olarak meşgul 
olduğumuzu ve birkaç arkadaşımın da temenni
sine cevap olaraktan arz edeyim ki, İmar Ba
kanlığı teşekkül etmiştir. Fakat bunun Bakan
lık müdürlükleri yoktur. Bir arkadaşım dedi ki, 
«Müdürlüğü olmıyan yer müfettişi ne yapacak
tır?» Müfettişler, İmar Kanunu mucibince, ve 
Teşkilât Kanunu mucibince belediyeleri teftiş 
etmek hakkına maliktir ve kooperatiflerin inşa
atını tetkik etmek hakkına maliktirler. Fakat 
arkadaşlarımın bu temennileri daha esaslı yeri
ne getirmek için yakında huzurunuza gelecek 
olan bir kanun vardır. İmar Bakanlığı teşekkül 
ediyor, fakat müdürlükleri yoktur. Bunu da te
lâfi etmek için Bakanlık Teşkilât Kanununda 
bâzı tadilât yapılmıştır ve ümidederim ki, sizin 
de temenninizi yerine getirmek üzere bu kanun 
yakın bir zamanda Yüce Senatodan çıkmış ola
caktır. 

Arkadaşlarım, İstanbul'un dertleri üzerinde 
durdular. İstanbul mevzuu, bütün memleketi il
gilendirir. Çünkü bir kültür şehrimizdir, tarih 
şehrimizdir. istanbul'u, yalnız bir belediye reisi

ni değiştirmek suretiyle değil, bütün mevzulu-
ı-iyle Hükümet olarak ele almak gerekir. Bu hu
susla samimî olarak yakından alâkalandığımızı, 
fakat memleketin malî imkânlarının, bütün 
memlekete şâmil olması hususundaki meclislerin 
temennilerini de daima Hükümetin göz önünde 
tuttuğunu arz etmek isterim. Biraz da İstanbul'
un içinde bulunan İstanbulluların belediye hiz
metlerine iştirak etmeleri hususunda birtakım 
kanun teklifleri vardır ki, zannederim Yüksek 
Heyetinize yakınlarda intikal edecektir. 

İç iskân mevzuunda arkadaşlarımın irşatla
rına, teşekkür ederim. Bilhassa bu iç iskân mev
zuunda yepyeni ele aldığımız birtakım çalışma
larımız vardır. Ve Avrupa Konseyinin retabis-
ınan fonundan da yardım temin etmek suretiyle, 
kredi şeklinde, memlekette bilhassa köylerimi
zin yepyeni bir şekilde tesisi ve köy eğitimi için 
müesseselerin kurulmasına başlanmıştır. Birkaç 
numune köy vücude getirilmiştir. Bu hususu ar
kadaşlarım bilhassa sordular. 

Simdi, yeni çıkmış olan bir nizamname muci
bince, memlekette 15 yen\o İmar Bölge Merkez
leri vücuda getiriliyor. Ihı bölge merkezlerinde 
numune köylerin tesis edilmesine başlanmış
tır. Ankara yakınlarında arkadaşımın da söyle
diği gibi biri Beliler köyü, biri Müstafacık, bir 
de Lir köyüdür. Fakat biz bunu diğer bölgelerde 
de ele almak kararındayız. Yalnız bina bakı
mından değil, köylünün insani şekilde yaşama
sını temin etmek bakımından da çalışılmakta
dır. Köylünün şehirlere akımını önlemek su
retiyle köylünün yetiştirilmesi, köylünün ma
hallî sanatlar, küçük sanayi ile meşgul edil
mesi, bilhassa kış aylarında işsiz kalmamaları 
temin 'edilecektir. Bu husustaki birtakım ilmî 
çalışmalar, arkadaşlarımız tarafından dikkatle 
yapılmaktadır. 

(«ecekondular hakkında diğer arkadaşlarım 
da söylediler; eğer, ben size şurada gecekondu
lar mevzuunda yapılan haritaları gösterirsem, 
gecekondunun memleketimiz için nekadar ehem
miyetli bir konu olduğunu yakından görecek
siniz. Bunları tabiî ki, siz de biliyorsunuz. 
Yalnız arkadaşlarım ayrı ayrı evlere gitmek 
suretiyle Ankara'da etüt yapmışlardır. Anka
ra'nın muhtelif mmtakalarında dolaşmışlardır. 
İstanbul'da da Prof. Hark'in başkanlığında bir 
heyet çalışmaktadır. Onun için gecekondu 
mevzuu, arkadaşlarımın dediği gibi, yalnız bir 
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cepheden basit olarak görülecek bir mevzu de
ğildir. Muhtelif cephelerden, sosyal cephe
den, ekonomik cepheden, hekimlik cephesinden 
tetkik ediyoruz ve Bakanlararası, muhtelif ba
kanlıklara mensup bir komisyon kuruldu ve bu 
komisyon bize geniş bir rapor verdi. Ve 
Başbakan Yardımcısının riyaseti altında bir 
toplantı yapılarak, bu gecekonduların du
rumu uzun uzadıya mütalâa edildi. Bu, An-
kara'daki gecekonduların vaziyetidir. (Baklan 
tarafından Heyeti Umumiyeye harita gösteril
di.) Bunun gibi İstanbul'da da vardır. Ve şu
nu da memnunlukla arz etmek isterim ki, İs
tanbul'un Zeytinburnu gecekondu mm takası
nın imar plânı bu hafta tamamlanmış olarak 
bakanlığımıza gelmiştir ve şimdi Hükümete in
tikal edecektir. Hükümette de yalnız bir bakan
lığı ilgilendirmediği için, Hükümet mevzuu 
olarak ele alınmış bulunmaktadır. 

Biz çalışmalarımızda muhtelif bakanlıklarla 
iş birliği yapıyoruz. Çünkü gecekonduları tetkik 
ettiğimiz zurnan görüyoruz k i ; orada oturan
ların mühim bir kısmı işçidir. Yani bir kısmı 
az gelirli vatandaşı bir kısmı da gecekonduyu 
kendisi için ticaret vasıtası yapmış, 3 - 4 - 1 0 
gecekondusu olan insanlardır. (Gülüşmeler.) 
Binaenaleyh, bu tasnifi yaptıktan sonra İşçi 
Sigortaları ile sıkı bir iş birliği yapmak zo
rundayız. Bu hafta zarfında Sayın Çalışma 
Bakanı ile beraber oturduk ve bundan sonra 
bizim İşçi Sigortalarının fonundan İmar ve 
İskân Bakanlığı, Emlâk Kredi Bankasiyle veya 
bir mesken ofisi vücuda getirmek suretiyle bu 
işi halledeceğiz. Onun için bundan sonra İşçi 
Sigortaları Kurumu kendi kendilerine bina 
yapmıyaeaklar. Binaenaleyh, onların fonundan 
binalarını biz yapacağız. Nasıl ki, devlet su 
barajları yapacak diğer enerjileri kullanacaksa 
bizim de tatbik edeceğimiz usul budur. Bu
nun için arkadaşlarımın bu hususta emin 
olmalarını bilhassa rica ederim. 

Toprak mevzuunda bilhassa tapu ve ka
dastro ile beraber çalışmak zorundayız. Geçen 
gün burada Tapu ve Kadastro bütçesi görüşülür
ken arkadaşlarım bana bir fikir verdiler; bu iki 
dairenin birbiriyle biraz çeliştiğini gördüm. Bu
na cevap vermeye lüzum görmüyorum. Çünkü, 
elimizde istatistikler var ve benim de temen-
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nim; Tapu ve Kadastronun, İmar ve İskân Ba
kanlığı ile ahenkli olarak iş birliği yapmasıdır. 

Toprak ve İskân Müdürlüğümüz, bugün Ha
zineye ait birçok araziyi tesbit etmiş durum
dadır. Bunlar açıkta bırakılmıyor, kiraya 
verilmek suretiyle kullanılıyor. Fakat toprak 
reformu kanunu çıkmadan biz tevzi işine git
meyeceğiz, tevzi işini durdurmuş vaziyetteyiz. 
Meralardan istifade edilmesini ve meral arın 
da ziyan edilmemesini istiyoruz. 

Bütün arkadaşlarım, bilhassa Sayın îtacı-
baloğlu ve diğer arkadaşlarım, bizim bütçemi
zin azlığına işaret ettiler. Ben de kendileriyle 
mutabıkım. Ve Sayın Hacıbaloğlu gayet güzel 
bir tâbir buldu; bunun bir başlangıç olduğu
nu ve ilerisi için bir işaret olduğunu söyle
diler. Tamamiyle hemfikirim. tîmit ve temenni 
ederim ki, sosyal mesken dâvasında ve diğer 
mevzularda 5 yıllık plân bize gelecek seneler 
için iyi imkânlar hazırlar. 

Diğer arkadaşlarım arasında Enver Kök, 
ikazlarını zaten bana kuliste yapmışlardı ve ben 
bunun üzerinde duruyorum. Yapacağımız şey 
şudur: Biz Ankara'da yaptığımız sosyal mesken
lerden ayrı olarak bir milyon ikiyüz bin liralık 
bir arsa aldık, ayrıca Ankara Belediyesinin de 
arsası var. Biz bu arsaların âmme tesislerini 
yapacağız, orada mesken yaptırmak istiyen va
tandaşlara plânlarını biz vereceğiz. Ve bizim 
bu hususta bütçede tahsisatımız da vardır. Bi-
naenaley, şu vesileyle temenni ederim ki, - bi
raz evved bir mimar arkadaşım da bana söyle
di - Mimarlar Birliği ile, sosyal mesken yapmak 
istiyen vatandaşlardan buyurduğunuz gibi 1 500 
lira v. s. gibi ücret almak suretiyle onları ür
kütmesinler. 

Arkadaşlar, bu memlekette sosyal adaletin 
bütün meslek erbabı tarafından kendisini şiar 
edinilmesi lâzımdır. (Bravo sesleri.) Biz sosyal 
adalet prensibini benimsemiş ve bunun için bü
tün çalışmalarımızı bu hedefe teksif: etmiş in
sanlarız. (Bravo, sesleri.) Binaenaleyh, bu yol
da muvaffak olacağımıza eminim. (Alkışlar) 
(Doktorlar? Sesleri, sosyal adaleti doktorlara 
da tatbik edin, sesleri.) Ben doktorluk hayatım
da sosyal adaleti tatbik etmiş bir insanım. Vo 
binaenaleyh, talebelerime de aynı dersi vermiş
tim. Talebelerimin de o yola gittiklerini gör
mekle bahtiyarlık duyuyorum. (Bravo, sesleri, 
alkışlar.) Binaenaleyh, müşterek mesuliyeti, En-
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ver Kök arkadaşımın ifade ettiği gibi, bu tarz
da paylaşmayı ve vatandaşın ıstırabı mevzuu 
üzerinde, gerek plân bakımından ve gerekse di
ğer mevzuda bilhassa, belediyelerin kendilerine 
kolaylık göstermesini temenni ediyoruz. Zaten 
Teşkilât Kanunumuzda yapılacak tadille imar 
Müdürlüklerinin kontrolünü kendimize alaca
ğımız için bu iş daha kolay yapılabilecektir. 

•Sanayi bölgeleri ihdası mevzuu üzerinde ha
kikaten istikbali düşünerek Millet Partisi adına 
konuşan arkadaşıma hak veriyorum. Hakikaten 
istikbali düşünmek zorundayız. Hattâ bu işte 
bâzan gecikiyoruz. Ankara'nın sanayi bölgesi 
mevzuunda bana yeni vali dedi ki, «İstikbalde bir 
hataya düşmemek için aman bunu iyi tetkik et
tirelim.» Evvelâ Atatürk Çiftliğini uygun bul
muşlar, olmaz böyle şey dedik. Ondan sonra di
ğer yer üzerinde dahi ilim adamlarını çağır
mak suretiyle fikirlerini aldık. Bu mevzu dai
ma üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir mev
zudur. 

«Göçmen evlerinin niçin tapusu verilmemiş
tir?» dediler. Göçmen evlerinin bulunduğu Taş-
lıtaıia'nm ve Göktepe'niu kadarstrosu tamam
lanmıştır. Kadastrosu tamamlandıktan sonra 
bu hafta müşterek toplantı yapmaktayız. Tapu 
ve Kadastro Umum Müdürü, Devlet Bakanı ve 
biz, bu tapuların bir an evvel verilmesi mevzuu 
üzerinde çalışıyoruz. Zannederim ki, gecekon
dulardan evvel bu göçmen evlerinin tapusu sürat
le verilebilecektir. Yalnız iki tarafın da bâzı 
ilmî iddiaları var. Bu mevzu hakikaten kolay 
bir mevzu değil; çünkü, bâzı yerlerde hususi 
eşhasın yerine yapılmış, Hazinenin yerine ya
pılmış, Vakfın yerine yapılmış olanlar vardır. 
Onun için tapu mevzuu, üzerinde biraz titizlik
le durulması ieabeden bir mevzudur. Ama tabiî 
ki, üzerinde arkadaşlarım çalışmaktadırlar, Taş-
lıtarla'nınki, göçmenlerinki daha kolay yapıla
bilecektir. 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım, bir doktor 
arkadaşım; okul, hastane mevzularında Sağlık 
Bakanlığının ve diğer bakanlıkların elinden ge
leni yapmasını istiyor. 

Bir mevzuumuz daha var arkadaşlarım, o da 
âfetler mevzuudur. Şunu memnunlukla ifade et- 1 
mek isterim ki, Ağustos ayında çıkan resmî Ga
zeteyi okursanız, orada 400 e yakın eski âfet 
yerlerinin kararnamesinin çıktığını görürsünüz. 
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Hattâ önce ne biçim adam bu 400 tane âfet ye
ri tesbit etmiş diye tevehhüm ettim. Fakat böy
le intikal etmiş mevzuları da tamamlama yolu
na gidiyoruz, bunları tasfiye yoluna gidiyo
ruz. Erzincan için 5 milyon lira ayırdık, ondan 
sonra Besni, Hınıs gibi ki, muhterem arkadaşım 
Hazer görüyorlar ki, bunlar Doğuya aittir. Er
zincan olsun, Erzurum olsun yani Doğuyu ih
mal etmiyoruz. Doğu, 5 yıllık Plânda tercihli
dir. Çünkü, biz Doğunun bir an evvel kalkınma
sının, Batıya, Doğudan yeni ışık ve nur getire
ceğine inanıyoruz. Buna inandığımız içindir 
ki, Doğu'ya öncelik tanıyoruz. (Bravo sesleri, 
alkışlar) Bu suretle ben muhterem arkadaşla
rımın tenkidlerino belki tam cevap vermiş ol
madım, çünkü zaman müsait değil, yarın ba
sılmış kitaplarımızı takdim edeceğiz. Ve sö
zümün bidayetinde de arz ettiğim gibi sizi 
imar ve iskân Bakanlığında bir sohbet top
lantısına davet ederek sözlerime son veriyorum, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — !Saym Bakan, sual sormak is
liydiler var, buyurun Sayın Özerdendi. 

NEVZAT ÖZERDEMLİ (izmir), — Sualim 
şudur : Emlâk Bankasında yapı tasarrufu aç
tırmış olan vatandaşın, bu bankadan kredi al
mak hususunda elindeki mevcut imkân, son
radan kaldırılmıştır. Mütaahhitler daha evvel 
müsait bir durumun doğmasına hizmet ediyor
lardı, banka da. bunlara karışmıyordu. Son
radan bu usul kalktı, neden kalkmıştır? Mü-
taahıhidin böyle bir hareketi karşısında, ban
kanın işe karışmasına aklım ermedi. Şimdi va
tandaş bu imkânı kaçırmış oluyor. Daha ev
velki tatbikat muvaffak olmuştu. Bunun yine 
yapılması mümkün müdür? 

İMAR VE İSKÂN /BAKANI FAHRETTİN 
KERİM GÖKAY (Devamla) — Efendim, bu 
mevzuu arz etmiştim. Evvelce 125 puvanla 10 
bin lira veren 1,-5 yıl sonra alabiliyordu. Fa
kat şimdiki halde banka burada bir zorluğa 
mâruz kaldı ve bunun için mütehassıs Alman 
geldi ve bu 250 puvana çıkarıldı. Fakat evvel
ce böyle söz verilmiş 'olanlara bir kolaylık ya
pılması hususunda çalışmalarımız olduğunu arz 
etmiştim. 

NEVZAT ÖZERDEMLİ (İzmir) — Benim 
bu hususta bir teklifim vardı. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 
KERİM GÖKAY (Devamla) — Efendim, tek-
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lifinizi getirirsiniz, ben Emlâk Bankasının 
adamlarını da çağırırım sizinle rahat rahat ko
nuşuruz. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçinc. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Hâdi

se matbuata intikal ettiği için soruyorum. Ben
denizin hakikaten çok sevdiğim Zeytinimrnu'n-
da tapulu malını vardır. Bu tapulu malın hu
kuki yönü 6188 sayılı Kanuna mı yoksa 
imar Kanununa mı tâbidir? Sayın hocamdan 
bunu rica ediyorum. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 
KERİM GÖKAY (Devamla) — Şimdi evvelâ 
muhterem doktor arkadaşım bana hocam diye 
hitabetti, ben de kendisine kıymetli talebem. 
diye hitabedeyim. Evvelâ sizin mevzuunuzla, 
sizin isminizle ne ben ve ne de Bakanlıkta hiç 
kimse meşgul olmamıştır. Bunu evvelâ tavzih 
edeyim. Fakat diğer taraftan bana bir sual tev
cih ediyorsunuz; eğer tapulu malınız varsa, 
Anayasa tapulu malınızın en başkoruyucusudur. 
Böyle bir mala kimse elini süremez. Ama eğer 
İmar Kanununa uymıyan bir durum varsa, 
İmar Kanunu tatbik edilirken yol üstüne gelir
seniz, size her halde sizin hakkınızı verirler. 
Mesele yok. 

. BAŞKAN — Sayın Artukmaç, 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Buyurdu

ğunuz şekilde, Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğünün İmar ve İskân Bakanlığı camiası içine 
girmiş olması lâzımdır. Geçen seneki bütçe mü
zakerelerinde de bunu uzun uzadıya arz ve izah 
ettim, bu bir zarurettir. Bu Genel Müdürlüğün 
buyurduğunuz şekilde İmar ve İskân Bakanlığı 
camiası içine girmesi hususunda bir kanun tek
lifi hazırlamayı düşünüyor musunuz? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 
KERİM GÖKAY (Devamla) — Bir daireyi, bir 
bakanlıktan söküp almanın zor bir iş olduğunu 
siz de takdir buyurursunuz. Ama biz bunun için 
bir kanun hazırladık ve işi esaslı bir şekilde 
yürütmek için Tapu ve Kadastro Umum Müdür
lüğünün İmar ve İskân Bakanlığına bağlanması 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Ersü. 
VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Sayın hocam, 

bir iki sualim olacaktır. Arzu buyururlarsa tek 
tek, arzu buyururlarsa toptan sorayım. 

Hafif yapı malzemesi mevzuunda, Türkiye'
deki iskân politikasını geniş ölçüde kolaylaştı-
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racak, maliyette ucuzluk ve zaman tasarrufunu 
sağlamak maksadiyle hazırlanacak bir proje 
büyük kolaylıklar sağlıyaeaktır. Bu hususta, 
Bakanlığın araştırmaları ve araştırmaların tat
bikata intikali için Hükümetin görüşünü istir
ham ediyorum. 

İkinci sualim : Toplum kalkınmasında 40 bin 
köylümüzün sosyal hizmetleri, iktisadi faaliyet
leri düzenli bir şekilde yürütülemi.yeeeğiııden 
'devamlı şikâyetler olmaktadır. Ancak, bunların 
bir araya toplanmasında yani, ünite A-e miktar
larının azaltılmasında, gerçi yalnız İmar Ba
kanlığının salâhiyeti ve mesuliyeti içine girmez 
ama, büyük yükünü taşıyacağını umduğum Ba
kanlığın faaliyetleri ne durumdadır? 

i ç iskân 'politikası meselesinde Karadeniz'
in nüfus artışı ve iş sahalarının azlığı karşısın
da Doğunun ıgeniş sahaları ve diğer problemler 
yüzünden, asimilâsyonu iç-in e alan durum hak
kında Bakanlığın görüşlerini istirham ediyorum. 

İMAR VK İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 
KERİM GÖKAY (Devamla) — Ben bunları za
man tasarrufu için arz etmemiştim. Fakat za
man size aidolduğu için uzun uzun cevap ve
rebilirim. Yapı malzemesi mevzuu, bizim için 
fevkalâde ehemmiyeti haiz 'bir mevzudur. Bun
dan 'dolayı bu Yapı Malzemesi Umum Müdürlü
ğü, Bakaıılığnmızda vücuda getirilmiştir. Ve 
hattâ bundan bir sene evvel bir yapı malzeme
si tesisi yapıldığı gibi, İzmir Fuarında da ay
rıca Ibir pavyon -vücuda getirildi. Ve İni pavyon
da, memlekette yapılan malzeme teşhir edildi 
ve takdir edildi. 

Şimdi, yapı malzemesinde esas dâvamız şu
dur: Bir kere Ibunun kalitesi iyi olmak ve son
ra köylerde ve kasabalarda bilhassa ne gibi mal
zeme kullanmalıyız ki, yapı daha ucuza male-
ditein? Arkadaşlarım bunun üzerinde çalışmak
tadırlar. Hattâ Yapı Malzemesi Umum Müdü
rü de buradadır, malzeme mevzuuna bir etüt 
mevzuu olarak devanı ediliyor. Fakat bunun 
yaıııbaşında evleri ucuza maletmek için prefab-
ıikalar mevzuu da ortaya atılmıştır. Bu prefab-
rika evler mevzuunda bize muhtelif' firmalar mü
racaat etti. Türkiye'de de hattâ bir vatandaş, 
'bir müteşebbis Ankara civarında bir tesis vü
cuda getirmiş. Fakat diğer tarafta yine İstan
bul'da bir firma, bir mühendis, bir Macar mü
hendisi bize birtakım fikirler verdi. Holânda-

601 — 



C. Senatosu B ; 41 
lılar, İtalyan'lar ve hattâ Amerika'dan, prefab-
rika ev meselesi için bize müracaat edenler var
ıdır. Hafif yapı malzemesi için İsveç'İller, İsra
il'ülerle birlikte Türkiye'de •bir fabrika kurma
ya karar vermişler. Yani !bu mevzu üzerinde 
duruşumuzun hikmeti şudur: Memlekette hil-
Hıassa hizar olan yerlerde, bu hızarların keres
te tozunu birleştirmek suretiyle, teksifetmek su
retiyle idam yapmak. Yâni arkadaşlarımız bu
nlun üzerinde çalışıyorlar ve çalışmalarınım he
defi, iyi kaliteli ve ucuza maletmek mevzuun-
dadır. Prefabrikalar üzerinde arkadaşlarımın 
bana vermiş oldukları notlarla; «bize bu paha
lıya malolıır» dediler. Fakat buna mukabil ec
nebiler diyorlar ki; «eğer isiz bize bin tane ev 
yaptırmayı kabul ederseniz, fabrikanızı da ku
rarız ve çok ucuza m al ederiz» diyorlar. Muhte
rem E'ilsü arkadaşıma bu araştırmaların 'Ciddi
yetle devam etmekte olduğunu arz ederim. Doğ
rudan doğruya böyle bir şey imâl edilmiş de
ğildir. Ancak sergi yapılmıştır ve sergide bun
lar teşhir edilmiştir. Şimdiye kadar yapılan bu
dur. Ve bir de Deliller köyünde ve Mustafacık 
köyünde kendi evini yapana yardım suretiyle 
bu malzemede de birtakım kolaylıklar 'gösteril
miştir. Ve bizim gecekonduların ıslahı mevzu
unda 'da ayırdığımız 15 milyonun 2,5 milyonu 
malzeme yardımıdır. 

îkinoisi, toplum kalkınmasında 40 bin köy 
vardır. Hakikaten bu köylerin durumu şimdi
ye kadar çok etüt edilmiştir. Şimdi buyurduğu
nuz gibi bu yalnız bizim işimiz değil. Ama 
eğer köy kalkınmasını kendimize dâva almış
sak ki, bunu buraya /bizim İmar ve İskân Ba
kanlığı huzurlarınıza getirdiği zaman acaba 
çokmu söyliyecek diye ürktünüz, bunu (getirişi
min sebebi, bu köy dâvasını etüt etmek üzere 
bize ıgeçen ay muhtelif Bakanlıkların, 'Tarım, 
Bayındırlık, Tarım'm muhtelif şubeleri, Sağ
lık ve Millî Eğitim daha diğer bakanlıklardan 
ve üniversitelerimizden ilgili mütehassıslar gel
diler ve bizde bir seminer yapıldı. (Bafcanlıkla-
rarasmda köy kalkınmasında koordinasyon esa
sı üzerine) Ve bunların ıhazırladikları rapor 
cidden enteresandır. Bunun üzerinde de çalış
malar yapıldı. Ama benim ııoktai nazarım ; ha
kikaten dağbaşında, şurada burada serpilmiş 
olan böyle 10 nar haneden mürekkep köyleri, 
böyle nur-u irfana ıgötürmek, cemiyetin mede
ni ihtiyaçlarını buralara sokmak merkez inde-
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dir. Bu defa Doğu seyahatimde gözümle gör
düm; bir kısmı mağara hayatı yaşamaktadır. 
Bu mağaraları ıgözümle gördüm. Tunceli'nde 
v.s. de şu halde bunlar üzerinde durmak lâzım
dır. Ama şu 'dakikada, şunu yaparız, bunu ya-
ıparız diye bir sözü söylemeyi, tetkik yapma
dan evvel biraz ciddi bulmam. Ama bu nokta
da hassasiyetle 'çalışılacaktır. Bir noktayı ifade 
ettiğim zaman, 10 ar hanelik köyleri birleştire
ceğiz, dediğim zaman, belki bunun birtakım 
sosyal repredükslyonları olabilir. Bu husus ilim 
adamları tarafından etüt edildikten sonra tat
bikata geçersek, zannederim daha iyi olacağı 
kanaatindeyim. Ama bu mevzuda çalışılmakta
dır \re yakında, belki ilkbaharda bir «köy kal
kınma kongresi» toplanacaktır. Ve bu kongre
nin esaslarını bu seminerde hazırlamışlardır. Ay
rıca Prof. IMımi Yavuz'un ve diğer arkadaşla
rının iştirakiyle bir koordinasyon heyeti bu ko
nuda esaslı bir surette çalışmaktadır. Zannede
rim İki, bu mevzuda kendilerini tatmin etmiş 
bulunuyorum. 

Şimdi binaenaleyh, bu 40 bin köyün dağıl
masında, muihterem Ersü arkadaşım; sosyal 
ıhizmetlerin yürütül ememesind en şikâyet ediyor
lar. öok doğrudur. 

İç iskân mevzuunda kendilerine bilhassa şu
nu aynen arz edeyim; İç iskân .'mevzuunda, 
•memleketimizde bugün karşılaştığımız sosyal 
problemlerin büyük bir kısmı iç iskân mevzu-
suyla çok sıkı bir şekilde ilgili bulunmaktadır. 
Bakanlığımız bir taraftan bölge plânlaması ça-
lışmalariyle diğer taraftan da Toprak ve İskân 
Genel Müdürlüğünün 5 yıllık projesiyle mem
leketin iskân •politikasının dayanacağı esas 
prensipleri tesbit çalışmalarına başlamış bulun
maktadır. İç İskân politikası, bölgelerin nüfus 
barındırma potansiyeline paralel olarak insan 
ile kaynaklar arasında bir muvazene sağlanması 
esasına dayanır. Bakanlık olarak bu esasların 
tesbiti üzerinde de çalışılmaktadır. İskân Ka
nunu tasarısı üzerinde ayrıca çalışılmaktadır. 

Toprak dağıtımı çalışmalarımız, biraz evvel 
arz ettiğim gibi, toprak reformu hazırlıklariyle 
ilgilidir. Hazine arazisi tesbit edilmiş vaziyet
tedir. Toprak reformunun, basit bir toprak da
ğıtımı olmayıp, bir ziraî reformla birlikte git
mesi tezi müdafaa edilmektedir. Onun için iç 
iskân mevzuunda, bilhassa bir arkadaşım da 
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söyledi; gecekonduların doğmasına mâni olmak 
lâzımdır. Köylerden şehirlere doğru bir akım 
mevcuttur. Binaenaleyh, köylerden şehire doğru 
akına durdurmak için biraz evvel arz ettiğim 
gibi, köylerde yepyeni bir yola ıgitmek mecbu
riyetindeyiz. Bu sene mulhtelif yerlerde köy 
eğitimi merkezleri kurulmaktadır. Bunlardan 
bir köyde yapılan bir tecrübe bize çok iyi neti
ce 'vermiştir. 

Bir köyde erozyon dolayısiyle yapılan evler 
filân boş duruyor, vatandaşlar oradan kaçmak 
istiyordu. Bu sene bizim Toprak ve İskân Mü-

• dürlüğü bu köyde deri ceket imalâtı yaptırma
ya başladı. Bu deri ceket sanayiinin buraya 
yerleşm&si sayesinde o köy de orada kaldı ve 
şimdiki halde kendi ihtiyacını karşılamakla be
raber civarına da deri ceket yapmayı yetiştire
memektedirler. Onun için köylü mevzuunda, 
köy mevzuunda mulhtelif Bakahhklararasımda 
bu seminerde bize gayet müspet esaslar verdi
ler. Onun için bu -esaslar dahilinde toplum kal
kınmasında İç iskân mevzuu ehemmiyetle ele 
alınmıştır. Sayım Ersü arkadaşıma arz etmek 
isterim. 

BAŞKAN — Daha sual soranlar var. Ge
rek sual soran arkadaşlardan, ıgerek Sayın Ba
kandan istirham edeceğim; çok kusa olacak. 
Aksi takdirde nizâmnâmenin hükümlerine ay
nen riayet edersem, sualler sözlerden sonra ol
duğu için sözleri veririm, derhal tümüne geçe
rim ve ibiıçkimse sual sorma imkânını da bul
maz. Buna gitmiyorum. O bakımdan sayın üye
lerden rica ediyorum çok kısa sorsunlar. Sayın 
Bakandan da rica ediyorum, çok kısa cevap ver
sinler. Buyurun Sayın Bozcalı. 

ÖMER LÜTFlt BOZCALI (izmir) — .Şehir 
İçinde lüzumlu olduğu Ihalde iskân dışında bı
rakılan sahalar hakkında sorduğum suale cevap 
vermediler. Bunu rica ediyorum. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 
KERİM GÖK AY (Devamla) — Bu şehir dışla
rıma biliyorsunuz ki, bir hak verilmektedir, 
(İmar Müdürlüğünce) Belediyeler, yalnız Be
lediye hudutları dahilinde değil, Belediye dı
şında civar mıntıka, ticari mıntıka üzerinde de 
çalışmak zorundadırlar. Fakat zatıâlilerinin, 
bilhassa arkadaşlarımın dikkatini çekmiştim; 
onum İçin bu mevzu üzerinde Belediyelerin 
ehemmiyetle dikkatini . çekiyoruz. Ve sizden de 
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rica edeceğiz ki, arkadaşlarımız da temas et
mek suretiyle bunun fiilî tatbikinde bize yar
dım etsinler. 

BAŞKAN — Sayın Karakurt. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Efendim, Doğuya yardım hakkında mütemadi
yen arkadaşım Hazer'in yüzüne bakarak Doğu
ya yardımdan bahsettiniz. Biraz da bendenizin 
yüzüne bakmanızı rica edeceğim. Şimdi, 50 se
neden beri ihmal edilmiş vilâyet olarak, Urfa 
rekoru muhafaza etmektedir. Sadakatle bu re
koru ''muhafaza ediyor. Urfa'ya 50 seneden beri 
Devlet eli deymemiştir. Şimdi 10 küsur milyon 
lirayı muhtelif vilâyetlere taksim ettiğinizi bu
yurdunuz. Bu arada bakıyorum Urfa'nın sade
ce iki köyüne himmet buyurmuşsunuz. En az 
yardım Urfa'ya yapılmıştır. Bu yardımın tak
sim ve tevziindeki esas nedir, öğrenmek isterim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 
KERİM GÖKAY (Devamla) — Efendim, Ur
fa'da sosyal mesken inşası için 300 bin liralık 
bir arsa aldık. Bu sizin elinizdeki kitapta yok
tur. Binaenaleyh, Urfa'yi ihmal etmiş değiliz. 
İkincisi, Urfa'nın bilhassa su mevzuu ile meşgu
lüz ki, bu ihale edilmiştir ve mütaahhit hattâ ev
velâ bize vadetti, dedi ki ; «ben bunu çabuk bi
tiririm». Fakat son zamanda dedi ki, «hayır, 
verdiğim zamanda bitireceğim» Onun için şu 
dakikada sizin haberiniz olmayan Urfa'da 300 
bin liralık bir arsa aldık. Ondan- sonra da su 
mevzuu gelmektedir. Ayrıca zennederim ki, Ur
fa bölge plânlaması mevzuunda da Valiniz be
ni bilhassa oraya davet etti. Yakında ıgidip bu 
sosyal meskenler mevzuu üzerinde tetkiklerde 
bulıınıacağım. Ben size söyledim; vatanın şura
sını, burasını ayırmıyorum. Bana konuşmak 
İçin 15 dakika müsaade edildi. Yoksa ben sizin
le bu hususta 2 - 3 saat rahat konuşabilirdim. 
Onun için müsterih olun. Sözlerim bitmiştir. 
(Alkışlar, bravo sesleri). 

BAŞKAN — Fehmi Baysoy buyurun. 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Muhterem 

Senatörler, geçen sene .yine bu bütçe müzake
releri sırasında müsamahanıza sığınarak, ma
halli bir derdi huzurunuza getirmiştim. 

Malûm, 1930 zelzelesinde ki, Erzincan'ın yı
kılışından sonra aradan 23 sene geçtiği halde 
bu işin ele alınmayışını ve bu derdin böyle kür
süden ifade edilemeyişini, muhterem Senatör ar-
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kadaşlarımiin vakitleri olduğu takdirde Erzin
can'a teşriflerini istirham etmiştim. Geçen se-
ııeki Senatomuzun kesif mesaisi herhalde bu se
yahatinize imkân vermedi. iBu sene Sayın Ba
kan ve mesai arkadaşları Erzincan'a teşrif edin
ce durumu mahallinde (gördüler, derhal el koy
dular, tetkikatlarmı yaptırdılar ve Erzincan -
lıları tamamiyle tatmin etmese bile önümüzdeki 
senelere sâri olarak bu sene bir miktar plâna 
almış bulunuyorlar. 

Bu bakımdan kendilerine ve mesai arkadaş
larına hemşehrilerim adına teşekkür ederim. Di
ğer taraftan yine 'bu tetkikleri sırasında bir 
filim hazırlamış bulunuyorlar. Geçen sene istir
ham ettik, Erzincan'a teşrif edemediler ama, bu 
filim dolayısiyle bize de Erzincan'ı sizin ayağı
nıza getirmiş oluruz. Eğer lütfeder, müsait bir 
zamanınızda bu şehri görürseniz, 'bu ıgeç saatte 
huzurunuzu işgal ettiğimden dolayı beni mazur 
görürsünüz tahmin ederim, o filmi gördükten 
sonra... 

Sayın Reisin de en son sözü bana vermesini 
ben bir tâli hayr addediyorum Erzincan hakkın
da. Inşaallah bundan sonra Kıymetli Bakanlı
ğın, kıymetli mesai arkadaşları vasıtasiyle, el
leriyle bu iş tamamiyle kökünden [halledilir, 
ibiz de bir daha huzurunuzu işgal etmeyiz. Hür
metlerimle. (Al kışlar) 

BAŞKAN — İmar ve iskân Bakanlığı ile 
Toprak İskân Umum Müdürlüğü 'bütçelerinin 
tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... 'Etmiyenler... Kah-ul edil
miştir. 

B. Lira 
Birinci kısım - Ödenek ve 

benzeri özlük haklar 
101 Bakan ödeneği 12 000 . 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş tiır. 

İkinci kısım - Perisonel 
(giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 2 739 002 

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

6.2.1963 O : 3 
B. 
202 Ücretler 

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

203 Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiır. 

204 Yabancı uzman ve hizmetliler
le 'bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kamunun 5 nci madd&si 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kamunun 14 ncü 
maddesinin (ıD) fıkrası ile 24, 
88 ve 39 mcu maddeleri ge
reğince T. O. Emekli Sandı
ğına yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçünle ü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Merkez daireleri büro gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

803 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
1 392 000 

104 701 

186 000 

30 500 

1 500 

268 095 

4 200 

270 000 

65 000 

35 000 
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304 

305 

306 

307 

308 

309 

403 

450 

451 

452 

453 

458 

476 

C. Senatosu 

Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlnr... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaıbul edilmiştiır. 
Giyecekler 
BAŞKAN -
Etmiy eni er.. 
Yolluklar 
BAŞKAN -

Kabul edenler... 
Kaibul edilmiştir. 

Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri 've 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivenl^r... K.abul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Dördüncü kıısını - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
Üniversite ve yükseli okullar
da okutulacak öğrencilere veri
lecek burslar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj giderleri 
BAŞKAN — Kabri cdcıvler... 
Et-Mn^rvd-'i\.. Kahnl edilmişin*. 
Milletleraraısı münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Fuar, ısergi ve kongre gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs ve seminerler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B :41 

Lira 

68 000 

1 147 400 

25 000 

260 000 

10 000 

39 000 

10 000 

30 000 

55 000 

35 000 

35 000 

75 000 

40 000 

6.2 .1963 O : 3 
B. 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 

BAŞ/KAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabıü edilmiştia*. 

502 Eski yıllar borçları 
(1958 -1961) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kusun - Yardımlar 
'653 İmar ve iskân Bakanlığı Me

mur ve Müstahdemleri Tu
tum ve Muavenet Sandığına 
(memur ve müstahdemlerin 
öğle yemeklerine yardımda 
ikullanılmak üzere) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiır. 

656 Türk Standartlar Enstitüsüne 
yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

27 600 

50 000 

Yatırımlar 
I I I - Transfer edilen 

yatırım fonları 
715 7269 ve 7116 sayılı kanunla

rın tatbikatı ile ilgili giderler 46 654 499 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IV - iştirakler 
721 imar plânları tatbikatı her 

türlü giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

V - Etüt ve proje 
731 Etüt ve proje giderleri 10 154 000 

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

VI - Bina, hastane, okul, 
lojman ve garaj inşaatı 

esaslı onarımları 
741 7116 sayılı Kanunun 10 ncu 

maddesinin (B), (C) ve (D)-
fıkraları gereğince ıslaha muh
taç ve tasfiyesi gereken mes-
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761 

781 

796 

C. Senatosu B : 41 
Lira 

ken topluluklarının yerine 
yaptırılacak meskenlerle ye
lliden inşa edilecek mesken
lerin giderleri. (Sarf ve talh-

îskân Bakanlı-
edilmek üzere 
'Kredi OBanka-

'sis'i imar ve 
ğunca tesbit 
T. C. Emlâk 
sına) 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

VII - Fabrika, imalâthane, 
çiftlik binaları, tamirhane

ler, depolar ve sair 
yapımı giderleri 

7116 «ayılı Kanun gereğince 
kurulacak mesken ve yapı 
malzemesi etüt ve araştırma 
lâboratu varları yapımı ve ku
ruluş giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kafimi edilmiştir. 

IX - Makin a ve teçhizat 
alımları ve esaslı, 

onarımları 
'Plânlama ve imar (Tene! Mü
dürlüğü makina ve teçhizat 
satmalımı ve esaslı onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
E'tmiyenler... Kabul edilmiştir. 

XI - Yatırım hizmetleri geçici 
>görev yollukları 

Yatırım hizmetleri geçici gö
rev yolluğu 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etırayenlcr... Kabul edilmiştir. 

14 671 000 

80 000 

65 000 

650 000 

O — Toprak ve îskân işleri Genel Müdür
lüğü 1963 yık bütçesi : 

BAŞKAN —' Toprak ve iskân işleri Genel 
Müdürlüğü bütçesine geçiyoruz. 

6 . 2 . 1963 O : 3 

ikinci 'kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşla r 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyeııler... Kabul edilmişti;!'. 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Utmivenler... Kabul edilmiştir. 

201 

202 

203 

206 

207 

209 

301 

302 

"303 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 «ayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN - - Kabul ~ edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı dil bilen'lere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince öd(>neeek para mü
kâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrası ile 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri ge
reğince T. (1 Emekli Sandığı
na yapılacak ödemeler 
BAŞKAN Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Vilâyetler büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Lira 

9 352 000 

6 579 000 

162 000 

297 000 

1 035 898 

70 000 

462 000 

60 000 
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306 

C. Senatosu 

Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
diyecekler 
BAŞKAN — Kabul edeniler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B : 41 
Lira 

184 000 

700 000 

19 000 

307 Yolluklar 3 335 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 75 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 862 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

414 Taşıma (giderleri 205 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

417 4784 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinin gerektirdiği eşya 
ve giyecekler 180 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

425 İskân işleri giderleri 835 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

427 Toprak bayramının gerektirdi
ği giderler 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

429 5613 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin (F) fıkrasının 2 
nci 'bendi gereğince arazi aç
ma giderleri 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6.2 .1963 O : 3 
B. Lira 
450 Üniversite ve yüksek okul

larda okutulan öğrencilere ve
rilecek buralar . 6 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

451 iSatınalma ve abone giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

452 Staj giderleri 24 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar (katıl
ma payı) 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 

457 İç kongreler ve teknik top
lantılar genel giderleri 2 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs giderleri 350 000 
BAŞKAN —- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl 'borçları 500 

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

502 Eski yıllar borçları 20 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kilsim - Yardımlar 
653 Toprak ve İskân İşleri Genel 

Müdürlüğü Memur ve Müs
tahdemleri Para Biriktirme 
•ve Yardım Sandığına , (Me
mur ve müstahdemlerin öğle 
yemeklerine yardımda kulla
nılmak üzere) 27 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I - Onarımlar 

701 iBina onarımı 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir; 
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705 

B :41 
Lira 

715 

716 

73, 

741 

II - istimlâk ve satmalmalar 
İstimlâk ve sat inal ma gider
leri 1 705 000 
BAŞKAN — Kaimi edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I I - Transfer edilen 
yatırım fonları 

İktisadi Kamu Teşekküllerine 967 152 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
2510, 5826, 6829 sayılı Kanu
nun ek 1 nei maddesi ve 
6093 sayılı kanunlar hüküm
lerine göre göçmen, mülteci 
ve nakle ta'bi kimselere yapı
lacak mesken, tarım, âlet, va
sıta ve kredi yardımı 1 475 847 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

V - Etüt ve proje 
Etüt ve proje giderleri 5 175 000 
BAŞKAN —- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

VI — Bina, hastane, okul, 
lojman ve garaj inşaatı ve 

esaslı onarımları 
2510 ve 6829 sayılı Kanunun 
ek 1 nei maddesi ^hükümlerine 
ıgÖre iskân edilecek göçmen 
ve mültecilerle nakle tâbi tu
tulan kimselere yapılacak mes-

6.2.1963 O : 3 
B. Lira 

ken, misafiııhane ve sair gi-
' derler 4 230 000 

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

IX - Makina ve tccjhkat 
alımları ve esaslı 

onarımları 
781 Optik alet ve teknik malzeme 60 000 

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

783 Traktör grupları için alına
cak traktör, pulluk alet ve 
sair malzeme 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

784 Avrupa Konseyi İskân Fo
nundan sağlanan kredi ile sa-
tınalınacak makina, alet ve 
malzemenin sigorta, navlun, 
ıgümrük ve saire giderleri 2 475 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Et.miyetılor... Kabul edilmiştir. 

X - Borçlar 
791 Avrupa Konseyi iskân fonun

dan yapılan istikrazın taksit 
ve faizleri 707 000 

BAŞKAN --• Kabul edenler... 
Klmiyen 1 e r... Kabul e dil n üş tir. 

İmar İskân Bakanlığı ve Toprak İskân iş
leri Genel Müdürlüğü 'bütçesi bitmiştir. Tebrik 
eder, basarılar dilerim. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı bütçesine ge
çebilmek için ekseriyetin olup olmadığını tes
pit etmek üzere yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yeter sayı yoktur. Bugün saat 
10,30 da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 1,25 

Not : 22 S. Sayılı Ege Üniversitesi 1963 yılı bütçe lâyihası 38 nei Birleşim zaptında görüşül
müş olup lâyiha 41 nei Birleşim zaptının sonuna bağlanmıştır. 
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Devlet Hava Meydanları îşletmesi Genel Müdürlüğü 1963 yılı bütçe kanun tasarısına veıSlen 

oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 1 1 Q 

Kabul edenler : 86 
Reddedenler : 33 

Çekinse rler 0 
Oya katılmıyanlar : 63 

Açık üyelikleı- : 3 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

GENEL OYLA SEÇÎ 
LEN ÜYELER 

ADANA 
Galip Avşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHlSAR 
Rasim Hancıoğlü 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Ma ıı sur Ulus oy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
ila m di Oğuzbeyoğlu 

BİNGÖL 
Srıbri Topçuoğhı 

BOLU 
Rahmi Arı kan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

[Kabul 
BURDUR i 

Hüseyin Otan 
BURSA 

İhsan Sabıi Çağlayangil 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halil, Sarıkaya 

EDÎRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN i 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Hali t Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celi! Cevherioğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
İzzet Birant 

KARS 
Mehmet Hazer 

edenler] 
i KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Oumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

I KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulün ay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşcoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâm i Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlıı 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Hidayet Aydın er 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğhı 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 
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[Reddedenler] 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdem
oğlu 

ANTALYA -
Mustafa özer 

\AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BtLECÎK 
Talât Oran 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

Ethem Menemencioğlu 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 
Bere, Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdendi 

KAYSERİ 
Hüsnü DikeçMgil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarea 

RİZE 
Necip Danişoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

TRABZON 
Yusuf D emir dağ 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

[Oya kahlmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Haydar Tunekanat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înee-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 
(B.) 

AĞRI 
V'eysi Yardımcı 

AMASYA 
Mae it Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 

İbrahim Saffet Omay 
ANTALYA 

Mehmet Ilkuean 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BİTLİS 
Cevdet G-eboloğlu 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım DağOı (1.) 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlıı (İ.) 

İÇEL 
Cavit Tevfik Ok yay uz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Nurullah Esat Sümer 
a.) 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
Sııad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusmau 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlıı (İ. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Hahattin Özbek (î.) 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MARDİN 
İve mal O rai 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten (B.) 
Hulusi Söylemezoğhı 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ömer Er gün 
Necati Özdeniz 
Nevzat Sengel 
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[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
İstanbul 1 
Samsun 1 

Yektin 3 



C. Senatosu B : 41 6 . 2 . 1963 O : 3 
Orman Genel Müdürlüğü 1963 yılı bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
ftefet Aksoy oğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkayn 
Ahmet Yıldız 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Galip Avşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansıır Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Ilamdi Oğuzbeyoğlu 

BİNGÖL 
Sabı-i Topçu oğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğhi 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 121 

Kabul edenler : 87 
Reddedenler : 3 4 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 61 
Açık üyelikler •. 3 

[Kabul edenler] 
Sın-ı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
lialit Sarıkaya 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
lialit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Oevherioğlu 
Rifat öztnrkçino 

İZMİR 
İzzet Birand 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskendeır 
Orhan Süersan 

MARDİN 
AİKİülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
[laldım Mentoşcoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapa tilı 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SÎNOP 
Suphi Bat ur 

SÎVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

Zİya Önder 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Ilacıbaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Âli Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetin taş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

< Vvat A çıka! m 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Ofbay 
Ragıp Üner 
Burhan ettin Uluç 
Âdil Ünlü 
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[Reddedenler] 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdem
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANTALYA 
Mustafa özer 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri özta$ 

Hasan Ali Türker 
BİLECİK 

Talât Oran 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

ELAZIĞ 
Oelâl Ertuğ 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

tSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Ethem Mcnemencioğîu 
özel Sahingi ray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdemli 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpakhoğlu 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

RÎZE 
Necip Damşoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevctoğlu 
Cahit Tokgöz 

TRABZON 
Yusuf Domirdağ 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

[Oya kattlmıyanlar] 
TABİİ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Knıanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Haj'dar Tunçkanat 
frt'kı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇt 
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz lnee-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan (B.) 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Beka ta 
(B.) 

İbrahim Saffet Omay 
(1.) 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENIZLÎ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

HAKKARİ 
Âdil Türkoğlu 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Nurullah Esat Sümer 
(I.) 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı At al ay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Eifat Özdeş (1.) 
Lûtfi Tokoğlu (î. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin öribek (I.) 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MARDİN 
Kemal O rai 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bay han 
İzzet Gener 

ORDU 
Kşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Ccmalcltin Sulak 

SİVAS 
Rifat öçten (B. ) 
Hulusi Söylomezoğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zalor'u 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
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[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
istanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 3 

** —i|»»— ** 



O. Senatosu B : 41 6.2.1963 O : 3 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı bütçe kanunu tasarısına verilen oyların 

TABİÎ ÜYELER 
Eefet Aksoy oğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Ahmet Yıldız 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Galip Avşar 
ADIYAMAN 

Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet G-eboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

(Kanını kabul edilmiştir.) 

185 
120 
90 
29 
1 
62 
3 

[Kabul 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayang 
ÇANAKKALE 

Âli Aksoy 
Haldt Sarıkaya 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
îzzet Birant 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

edenler] 
KIRKLARELİ 

i] I Ahmet Naci Arı 
KONYA 

Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer O buz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulün ay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
îıhsan Akpolat 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâm i Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğaıı 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Hidayet Ay diner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Rag'ip Üne t' 
Burhan ettin Ulu e 
Âdil Ünlü 
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[Reddedenler] 
ADANA 

Mehmet Nuri. Âdem
oğlu 

ANTALYA 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

E t h e m M ene m e n c i o ğ 111 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 
Bere Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Cahit Okurer 
Nevzat Özcrdemli 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evlıiya, 

MUĞLA 
Mııallâ Akarca 

RİZE 
Necip Danişoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

[Çekinserler] 
MANİSA 

Orhan Süersan 

[Oya kahlmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acııner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 
(B.) 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağı ima si ı 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
İbrahim Saffet Omay 
(I.) 

ANTALYA 
Mehmet llkuçan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Mazını Dağlı (t.) 

ÇORUM 
Alâeddin Ootin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan, 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ERZURUM 
Nurettin Ayııuksa 

GAZİANTEP 
Nizamefttin Özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
TaMp özdolay 

İSTANBUL 
Nurullah Esat Sümer 
(D 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
Su a d Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusraan 

KOCAELİ 
Rıfat Özdeş (t.) 
Lûtfi Tokoğlu (İ. Ü. 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özfoek (1. 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MARDİN 
Kemal Oral 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
îzzöt Clener 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Rifat öçten (B.) 
Hulusi Söylemezoğlu 
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C. Senatosu B : 41 
TRABZON 

Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

YOZGAT 
Sadık Artııknıae 

6 . 2 . 1963 O : 3 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇÎLEN ÜYELER 
Neeati özdeniz 
Nevzat Sen ere l 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
îstanbıtl 
Samsun 

Yekûn 3 

*>&<i 



C. Senatosu B : 41 6 . 2 . 1963 O : 3 
Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı bütçe kanunu tasarısına verilen oyların neticesi 

(Kaımn kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : İ l i 

Kabul edenler : 81 
Reddedenler : 3 o 
Çekinserler : o 

Oya katılmıyanlar : 71 
Açık üyelikler : 3 

TABU ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğlıı 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdaküler 

GENEL OYLA SEÇÎ 
LEN ÜYELER 

ADANA 
Galip Avşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arık an 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan 
gil 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
HaMt Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyar 

Mehmet Emin Durul 
DİYARBAKIR 

thsan Hamit Tigrel 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Ntırettin Aynulksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanal an 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizarnettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhun 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

[Kabul edenler] 
İZMİR 

Hilmi Onat 
KIRKLARELİ 

Ahmet Naci Arı 
KONYA 

Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmd Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Goşjkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hidayet Ay diner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım Orfoa.y 
Burhanettiın Uluç 
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[Reddedenler] 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Sakıp önal 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Sairn Sarıgöllü 

Pikroi Turhangil 
BURSA 

Baki Güzey 
ESKİŞEHİR 

Gavsi Uçagök 
İÇEL 

Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Ethem Menemencioğlı: 

Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdemli 

KOCAELİ 
Lûtfi To'kofflu 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

ZONGULDAK 
Tevfik Irîei 

[Oya katılmıyanlar] 
TABİİ ÜYELER 

Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlıı 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 

GENEL OYLA 
SEÇİLEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Kara-sapan 
(B.) 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
İbrahim Saffet O m ay 
(t) 

BALIKESİR 
Haradi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Ceboloğhı 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (İ.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlıı 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

HAKKÂRİ 
Âdi] Türkoğlu 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevhcrioğlu 

Rifat öztürkçime 
Nurullah Esat Sümer 
(İ-) 

KARS 
Sırrı A t al ay 
(Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlıı 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 
(t) 

MALATYA 
Mehmet ZeOri Tuilunay 
Nüvit Yetlkin 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MARDİN 
Kemal Oral 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun 

RİZE 
Necip Danışoğln 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekeni oğlu 
Rifat öçten (B.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

URPA 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
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[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
istanbul 1 
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Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu mazbatası (1 /329) 

T. C. 
Başbakanlık Ankara : 29 . 11 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/1890/3788 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 24 . 11 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Ege Üni
versitesi 1963 yılı Bütçe Kanunu tasarısı» gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte sunulmuştur. 
muştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 
/. înönü 

Ege Üniversitesi 1963 yılı bütçe kanunu tasarısı 

GEREKÇESİ 

Ege Üniversitesi 1963 malî yılı ile 6 aıcı bütçe yılma girmektedir. Geçen yılların tatbika
tından alman neticeler ve fakültelerin inkişafları dikkate alınarak 1963 bütçesi hazırlanmış
tır. 

Fakültelerin gelişmelerini sağlıyabilmek ve daiha fazla öğrenci alabilmek amacı ile 1963 
bütçesinin bâzı masraf tertiplerine ilâveler yapılmıştır. Yapılan ilâvelerin önemli bir yekûna 
baliğ olması; kuruluş halinde bulunan fakültelerin klinik, lâboratuvar ve atelyeleri için lü
zumlu alet, malzeme ve ekipmanlarla ulaştırma ihtiyaçlarında kullanılacak araçların yüksek 
bedellerle temin edilmelerinden ileri gelmektedir. Fen Fakültesinin kurulması ile üniversitenin 
bina ihtiyacı artmıştır. Bu ihtiyacı esas binalar yapılıncaya kadar karşılayabilecek muvakkat 
binaların inşası için bütçeye gerekli ödenek konulmuştur. 

Üniversiteye ait istimlâkin sona ermesi ve Ziraat Fakültesi Çiftliğinin •satmalunması imkâ
nının sağlanmış bulunması hasebiyle istimlâk tertibinden 3 000 000 liralık indirme yapılmış
tır. Ancak halen tabiî hudutlardan mahrum bulunan üniversite arazisinin normal hudutlara ka
vuşabilmesi için önümüzdeki birkaç yıl zarfında 500 000 er liralık gayrimenkulun istimlâk su
retiyle satın alınması zaruri görülmüştür. 

1962 yılı bütçesine nazaran 1963 yılında değişikliğe uğrıyan bölüm ve maddeler hakkında 
gerekli bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

Ege Ü. Bütçesi (S, Sayısı : 22) 
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11 Geçen yılın bütçesine nazaran % 15 zamdan başka ilâve yapılmamıştır. 
12 Mecvutlardan terfi edemiy enlerle yeniden alınacak öğretim üye ve yardımcıları için 

(L) cetvelinde bulunan kadrolardan serbest bırakılacaklar için aşağıda müfredatı 
yazılı ödeneğin ilâvesi zaruridir. 

15 

14 

Profesör 
» 

Doçent 
Asistan 

» 
> 
» 

2 X 1 750 X 12 = 42 000 
2 X 1 500 X 12 = 36 000 
5 X 1 100 X 12 = 66 000 
5 X 800 X 12 = 48 000 
3 X 700 X 12 = 25 200 
4 X 600 X 12 = 28 800 
8 X 500 X 12 = 48 000 

Yekûn 294 000 
(L) cetveline iade edilen kadrolar 
Profesör 4 X 1 100 X 12 = 52 800 
Doçent 8 X 800 X 12 = 76 800 

Düşülen ödenek yekûnu 129 600 

İhtiyacına binaen (L) cetvelinde bulunan kadrolardan bir aded 2 000 ve bir aded 
1 500 liralık profesör kadroları serbest bırakılmıştır. 
2 aded 1 100, 2 aded 950 ve 2 aded 800 lira doçentlik (L) cetveline iade edil
miştir. 
Fen Fakültesinin ilk kuruluşunda kadrolarının büyük kısmı (L) cetvelinde bıra
kılmıştır. 1963 malî yılında ise yeni elemanların alınması ve teşkilâtının tamam
lanması yoluna gidilecektir. Fakültenin inkişafmdaki sürat ve öğrenci tehaccümü 
bunu zaruri kılmaktadır. 
Bu sebeple 1 aded 2 000, 1 aded 1 750, 1 aded 1 500, 1 aded 1 250 ve 1 aded 1 100 
liralık profesör kadrosuyla 1 aded 1 100, 1 aded 950 liralık doçent kadrosunun 
birer aded 800, 700, 600 ve ikişer aded 500, 450 liralık asistan kadrosunun (L) 
cetvelinden çıkarılarak serbest bırakılması düşünülmüştür. (L) cetveline 2 aded 
700 liralık doçent ve laded 500, 1 aded 450, 1 aded 400 liralık memur kadroları 
iade edilmiştir. 
Okutman kadrolarının (L) cetvelinde bulunması ise fakültenin genel kültür ve 
yabancı dil derslerinin aksamasına sebebolmaktadır. Bu itibarla birer aded 950, 
800, 700 liralık okutman kadrosunun da serbest bırakılması zaruridir. 

21 Bu tertipdeki ödenek müfredatı (D) işaretli cetvelde gösterilen kadroların y ı l ık 
tutarıdır. 

22 Bu tertipdeki ödenek müfredatı (D) işaretli cetvelde gösterilen kadroların y ı l ık 
tutarıdır. 

23 Bu tertipdeki ödenek müfredatı (D) işaretli cetvelde gösterilen kadroların yıllık 
tutarıdır. 

24 Bu tertipdeki ödenek müfredatı (D) . işaretli cetvelde gösterilen kadroların yıllık 
tutarıdır. 

11 % 15 zam karşılığı ve 1 250 liralık sağlık teknisyeni için 20 625 lira zam yapıl
mıştır. 

12 Kadrolar tam senelik olarak hesab edilmiş olmakla 10 110 lira artmıştır. 

Ege U. Bütçesi (S. Sayısı : 22) 
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13 Aynen muhafaza edilmiştir. 
14 415 lira fazlası ile teklif edilmiştir. 

12 Yurt içinden, temini mümkün olmıyan ve muhabere edilerek mutabakata varılan ya
bancı profesör ve uzmanlar nazara alınarak geçen seneki kadrodan bir aded 4 500 
liralık profesör iade edilmiş buna mukabil iki aded 6 000 lira ücretli profesör ile 
1 aded 2 500 liralık uzman kadrosu ilâve edilmiştir. 

14 Yeni kurulan Fen Fakültesi için getirilecek ecnebi profesör ve uzmanlar ücreti müf
redatı aşağıya çıkarılmıştır. 

1. aded 5 000 X 12 = 60 000 
L aded 4 500 X 12 = 54 000 
1 aded 3 750 X 12 = 45 000 
5 aded 3 000 X 12 = 180 000 

Yekûn 339 000 

20 Mevcudun çoğalması hesabiyle 2 500 lira ilâve edilmiştir. 

11 (L) cetvelinden serbest bırakılacak kadrolar ve % 15 zam dolayısiyle 174 514 lira 
ilâve edilmiştir. 

12 Aynı sebeple ! 26 734 lira artırılmıştır. 
14 Aynı nebeple 6 000 lira artırılmıştır. 

14 1962 yılında 4.178 sayılı Kanunla yapılması gereken zamsız hesabedilmiş bulundu
ğundan 4178 in tatbiki ile 4 154 lira fazlalık zuhur etmiştir. 

13 (L) cetveline iade edilen kadrolar sebebiyle 8 400 Lira düşürülmüştür. 
14 (L) cetvelinden serbest bırakılan kadrolar dolayısiyle 91 200 lira artırılmıştır. 

11 Her hangi bir fakülteyi doğrudan doğruya ilgilendirmiyen fakat, genel kültür ba
kımından önemli bulunan bâzı konferansların ve Rektörlükçe tertiplenebillmesi için 
bu tertibe 5 000 lira fazla ödenek konulmuştur. 

13 Geçen yılların ödeneği kifayet etmediğinden her iki fakülteye 5 000 lira ödenek 
ilâve edilmiştir. 

22 Tıp Fakültesi ihtiyacı için 3 000 lira konulmuştur. 
23 Ziraat Fakültesinin ihtiyacını kar ̂ ılıyabilmek üzere 7 000 lira ödenek konulmuş* 

tur. 
50 Fakültelerin genişlemesi ve Üniversite inşaat bürosunun kuruluşundan doğan ihtiyaç 

üzerine 20 000 lira artırılmıştır. 
56 Tıp Fakültesine ilâve edilmiş olan enstitüler de nazara alınarak geçen yıl ödeneği 

aynen muhafaza edilmiştir. 

12 Tıp Fakültesi ihtiyacını karşılamak için 2 000 lira artırılmıştır. 
13 Ziraat Fakültesinin ihtiyacını karşılamak için 500 lira artırılmıştır. 
14 Yeni \kurulan fakültenin ödeneği kifayet etmediğinden 1 500 lira artırılmıştır. 

11 Tahsisat fakültelere ayrılmış bulunduğundan 24 250 lira eksiği ile talebedilmiştir. 
12 Tıp Fakültesi müstahdemleri için yeniden madde açılmış bulunması hasebiyle 10 000 

lira konulmuştur. 
13 Ziraat Fakültesi için de yeniden madde açılmış bulunması hasebiyle 15 000 lira ko

nulmuştur. 
14 Aynı mülâhazalarla Fen Fakültesin,' 7 500 lira konulmuştur. 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 22) 
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307 21 Geçici görev yolluğu fakültelere ayrılmış bulunduğundan 1G 250 lira indirilmiştir. 
22 Geçici görev ödeneği fakültelere ayrılmış bulunduğundan yeni bir madde acıkı

larak 10 000 lira konulmuştur. 
23 Aynı sebeple Ziraat Fakültesine İÜ 000 lira konulmuştur. 
24 Aynı sebeple Fen Fakültesine 10 000 lira konulmuştur. 
25 Aynı sebeple Yüksek Hemşire Okulu için 5 000 lira konulmuştur. 
44 Yeni kurulan fakültenin öğretim üyelerini yabancı memleketlere gÖnderebilmek 

üzere 70 000 lira olarak teklif edilmiştir. 
50 Ecnebi memleketlerden gelecek yabancı profesör ve uzman, adedi çoğaldığından 6 250 

lira fazlasiylc teklif edilmiştir. 
71 15u bölümdeki ödenek faküîtcre tevzi edildiğinden 10 000 lira indirilmiştir. 
72 Yeni açılan bu maddeye Tıp Fakültesi için 15 000 lira konulmuştur. 
73 Yeni açılan maddeye Ziraat Fakültesi, için 15 000 lira konulmuştur. 
74 Yeni açılan maddeye Fen Fakültesi için K» 000 lira konulmuştur. 

308 Personel adedi, çoğalması hasebiyle tedavi gideri 5 000 lira artırılmıştır. 
309 .11 Ödenek kifayet etmediğinden 1963 yılı için 1 000 lira artırılmıştır. 

12 1902 yılında alman otobüsün işletme giderlerini karşılamak üzere 4 000 lira ar
tırılmıştır. 

13 Zirai mücadeleden devralman 5 vasıtanın işletme giderlerini karşılamak üzere 
16 000 lira artırılmıştır. 

14 Fen Fakültesine 1962 yılında alman 2 vasıtayla 1963 yılında talebe tatbikatların
da kullanılacak otobüs için lâzımgelen işletme giderlerinin karşılanması için yeni
den açılan maddeye 10 000 lira konulmuştur. 

31 Tahsisat fakültelere tevzi edildiğinden 19 500 lira eksik konulmuştur. 
32 Yeni açılan maddeye Tıp Fakültesi için 8 000 lira konulmuştur. 
33 Yeni açılan maddeye Ziraat Fakültesi için 15 000 lira konulmuştur. 
34 Yeni açılan maddeye Fen Fakültesi için 5 000 lira konulmuştur. 

407 30 Sahiplerine verilmesi icabederken irad kaydedilen paraların iade edilebilmesi için 4 000 
lira konul muştur. 

416 Sağlık merkezinin hizımete açılabilmesi için demirbaş eşya ile dişçi koltuğu ve malzeme
lerinin satmalmabilmesi için 25 000 lira ödenek konulmuştur. 

420 12 1963 yılında alınması istenen elektron mikroskop aletinin temini için 54 585 lira ilâve 
edilmiştir. 

13 Yeniden salı nal inan ve Millî Savunma Bakanlığından verilen çiftliklerin araştırma ve 
incelemeye açılabilmesi için lüzumlu ders araçlarının temini maksadiylc 308 600 lira 
ilâve edilmiştir. 

14 Yeni kurulmakta olan Fen Fakültesinin bilhassa lâboraluvar tesisleri için 1 500 000 lira 
konulmuştur. » 

421 Kalifiye hemşire yetiştiren okula gittikçe artan ihtiyaç gıöz önünde tutularak tedrisatı 
için lüzumlu malzemenin temini 'bakımından 20 000 lira artırılmıştır. 

422 Her sene inkişaf etmekte bulunan Laborant Okulunun bâzı lüzumlu malzeme ile takviye 
ve teçhizi zaruri (görüldüğünden. 15 030 lira ilâve edilmiştir. 

424 11 Hastalar için 46 yatak ilâve edilmiş bulunmaktadır. 'Buna mukabil 25 000 lira artırıl
mıştır. 

425 Bu 'ödenek 120 000 lira noksanı ile tekliL' edilmiştir. 
427 1963 yılında yabancı üniversitelerle yeni anlaşmalar düşünüldüğü cihetle 1 000 lira artı

rılmıştır. 

Ege Ü, Bütçesi (S. Sayısı : 22) 
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Neşaiyatta artan ihtiyaç; dolay isiyle 2 000 lira fazla konulmuştur. 
Tıp Fakültesinde yayınlanacak eserler .nazara alınarak 40 000 lira artırılmıştır. 
Fen Fakültesinde öğretim kadrosunun genişlemesi dikkate alınarak 10 000 liranın ilâ
vesi elzem görülmüştür. 

Dış memleketler yolluklarına yapılan r/c 50 zam nazara alınarak 17 500 lira artırılmıştır. 

Ödenek fakültelere ayrılmış bulunduğundan 31 250 lira düşürülmüştür. 
Tıp ''Fakültesi için yeni açılan maddeye '25 000 lira konulmuştur. 
Ziraat -Fakültesi için yeni açılan maddeye 15 000 lira konulmuştur. 
Yeni açılan maddeye Fen Fakültesi için 40 000 lira konulmuştur. 

Sportif malzemelerin temini için 10 000 lira konulmuştur. 

115 sayılı iKanun ıgcrcğince yapılacak ilmî araştırmaların gerektirdiği tesislerin kurul
ması için 100 000 lira konulmuştur. 

Hükme bağlanmış bulunan borcun ödenebilmesi için (>50 lira konulmuştur. 

Fcnebi memleketler üniversiteleri ile yapılmakta bulunan öğrenci mübadelesinin gerek
tirdiği giderlerin karşılanabilmesi için 20 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
Burslu talebem in artırılması için 1.5 000 lira i'azlasiyle teklif edilmiştir. 

Yeni fakülte de açılmış bulunması ve talebi; adedinin artmış olması hasebiyle talebe 
kantinlerine yardım da 10 000 lira artırılmıştır. 

Ödeneğin ihtiyaca 'kâfi gelmemesi sebe'biyle .45 000 lira artırılmıştır. 

Kuruluşta istimlâk edilen binaların onarılmaları temin maksadiylc 20 000 lira olarak 
konulmuştur. 
Tamirleri zaruri görülen Klinikler i u onarılmaları için 100 000 lira konulmuştur. 
Deneme çiftlikleri ile Kürsü binalarının 'onanımı için 10 000 lira fazla konulmuştur. 
Fakülte bünyesine yeni giren 1 âb o ̂ duvarların tevsii Akvaryum ve Mikroskop salonu
nun onarılması için 400 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Üniversite 'arazisinin normal ve tabii hudutlarına kavuşabilmesi için istimlâk suretiyle 
satmalınmaları zaruri görülen gayri menkul! ere karşılık 500 000 'lira muhafaza olup 
,4 000 000 İfira tenzil edilmiştir. 

Ödenek Fakülteleri? ayrılmış bulunduğundan 840 000 lira tenzil edilmiştir. 
Tıp Fakültesine Ortobedi, Fizyo Patoloji, Hijyen ve Bakteriyoloji Enstitüsü ve Kli
nikleri için ayrı binalar yapmak zarureti olduğundan 400 000 lira ödenek 'konulmuş
tur. 
Silo inşaatı. Hangar inşaatı, Yeni depoları inşaatı, Sulama havuzu, Ahır binası ve su 
kulesi inşaatı için Ziratut Fakültesine 399 924 liralık ödenek konulmuştur. 
Yeni kurulmakta olan Fen Faldık sinin 'Kürsü binaları ile fatbikat salonlarının in
şası içirt 400 000 lira teklif -edilmiştir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı ile varılan anlaşma gereğince inşaatı tamamlanınca açılmak 
kaydı şartiiylo Dişçi Fakültesi inşaatı için 1 500 000 lira konulmuştur. 

Fen Fakültesi talebelerinin çevre gezileri ve toplu tatbikatları ile Personel servisi için 
bir Otobüs, Tıp Fakültesine iki ambulans, Ziraat Fakültesine üç, tekerlekli yük taşır 
bir motosiklet ile yedek parça ve eski otoların esaslı tamirleri gayesiyle 290 000 lira 
konulmuştur. 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı ; 224 



11 Üniversite Matbaasına bir aded EMertip veya Manateyp alınması için 150 000 Mra 
konulmuştur. 

13 Ziraat alet ve maMnaları Kürsüsüne alltı Komponetli Diniaımloıneitre grupu, Leonart 
takımı, Ummuk Ti aktör, Balıçe Traktörü, Gübre dağıtma makıinası, Toprak ilmi ve 
Bitki Besleme Kürsüsüne kil analizlerinde kullanılacak: Röntgen aleti, Süper Sant-
rafüj, Bünye tâyini aletti, Gıda ve Ermantasyon Teknolojisi1 Kürsüsüne Konserve 
Fabrikası lüzumlu alet ve Vakum Cihazı, Ş&jrap işletmesi için lüzumlu aletlerin alın
ması gayesiyle 550 000 lira konulmuştur. 

14 Yeni kurulan Fen Fakültesinin Observatuvarının işler hale sokulması, Fizik öğreni-
<md için Elektro - Optik makina ve teçhizatın alınması içim 500 000 lira ödenek (konul
muştur. 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 22) 
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Rapor 

3 . 1 . 1963 

Karma Bütçe Komisyon Başkanlığına 

Ege Üniversitesinin 1963 malî yılma ait Bütçe kanunun tasarısı hakkındaki mütalâa ve teklif
lerimizden önce üniversitemizin bütününü ilgilendiren bâzı müşterek meselelere kısaca temas 
etmek yerinde olacaktır. 

Halen öğretime açık bulunan 6 üniversitemizden dördü, 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu ve 
onun ek ve tadillerine göre, ikisi de özel kanunlarına göre yönetilmektedir. Bunlardan özel 
Kanuna göre Millî Eğitim Bakanlığınca yöneltilmekte bulunan Atatürk Üniversitesi birtakım in
kişaf güçlükleri içerisinde kıvranırken, yine özel bir kanunla yönetilmekte bulunan Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesi hir mütevelli heyetinin verdiği direktifler dairesinde, 2490 sayılı artırma, eksilt
me ve ihale Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun tadilleri dışında daha 
rahat ve süratli inkişaf imkânlarını bulabilmektedir. 

Diğer üniversitelerimizin sahibolamadıkları bu hareket serbestisi onların inkişaflarını ağırlaştır
maktadır. 

Yüksek malûmları bulunduğu üzere üniversitelerin bütçe hazırlıkları Mayıs ayında başlamak
tadır. Müteakip yıl bütçesinden kendilerine ayrılacak ödenek miktarı peşinen bilinmeden başh-
yan bu hazırlıklar, bâzı projelerin tahakkukunu esas almakta ise de talebin çeşitli mercilerde uğra
dığı tadillerle Hükümet teklifi olarak Yüksek Meclise intikal ettirilmiş şekli, bu projelerin lâyıkı 
ile gerçekleştirilmesini imkânsızlaştırmaktadır. 

Bütçe tekniğimizde desimal sistemin esas alınmış ve (R) cetvelinde her bölüm ve maddedeki 
tahsisatın hangi işlere sarf edileceği kayıtlanmışbulunması beklenilen randımanın alınmasını sağ-
lıyamamaktadır. Daha elestiki bir sarf sistemi birinci derecede önemli ihtiyaçların tâli ihtiyaçlara 
tercihini mümkün kılacaktır. Bu itibarla Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin tabi bulunduğu malî 
statünün üniversitelere teşmili şayanı arzudur. 

Gelişmenin, bu sıkıntılı şartları içerisinde üniversitelerimizin yüksek öğrenim ihtiyacının yakın 
zamanda karşılanmasını beklemek bir hayal olur. Zira inşaat ve malzeme teminindeki bu güçlük
lerin yanında öğretim personelinin temini ve hususi bir ehemmiyet arz etmektedir. Mevcut üni
versitelerimizin teşkilât kanunlarında yer alan öğretim personeli kadroları sadece o üniversitele
rin ihtiyaçlarını dahi karşilıyacak yeterlikte değildir. Memleketin üniversite ihtiyacını karşılı-
ya'bilmek için yeni açılacak yüksek öğrenim müesseselerine akademik personel hazırlıkları özel 
bir program çerçevesinde ele alınmalıdır. Millî Eğitim Bakanlığının yurt dışında bu maksatla 
personel yetiştirmek için almakta bulunduğu tedbirler şayanı takdirdir. Ancak yüksek öğrenimi 
bitirmiş gençlerden bir kısmının da kendi üniversitelerimizde akademik mesleke hazırlamaları 
uygun olacaktır. 

Üniversite öğretim personelinin ücret statüleri yeniden tetkika muhtaç bulunmaktadır. 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde henüz akademik süzigeçlerin en önemlisi olan doçentlik 

imtihanını vermemiş, sadece doktora yapmış bir eleman birkaç bin liralık aylık ücretle tatmin 
edilebilirlerken, diğer üniversitelerimizde bu durumda olan elemanlar birkaç yüz lira ile kifafı 
nefsetmeye çalışmaktadırlar. f 

Ayrıca doçent veya profesörü bulunmıyan dersler için ecnebi memleketlerden 3 500 - 6 000 lira 
aylık ücretli mukavelelerle eleman celbi mümkün iken aynı mukavele imkânlarının Türk vatan
daşı ilim adamlarına tanınmamış bulunması da üniversite dışında, kalmış bir kısım değerlerden 
faydalanmayı imkânsızlaştırmaktadır. 

İ!ge Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 22) 
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Üniversite kadrolarında doçentler için konulmuş bulunan kadroların en yükseği 1 100 lira

dır. ıHakkı müktesebi bu seviyeye gelmş bir doçentin 4598 sayılı Kanuna göre 1 500 liraya ka
dar terfii mümkündür. Ancak profesörlük kadrosu inhilâl edip bir eylemli profesör olmadıkça 
bunların daha yukarı derecelere terfi etmelerine imkân yoktur. Bu sebeple yaş haddine uğ-
rıyarak 1 500 lira üzerinden emekli olmuş doçentler vardır. İlkokul öğretmeninin da'hi 2 000 lira
ya kadar terfiine imkân veren bir Maarif camiası yanında üniversite doçentlerine ait kadroların 
1 100 lirada dondurulup bırakılması hakkaniyet prensiplerine uygun düşmemektedir. 

Üniversite öğretim personelini, geçimlerini takviye için, üniversite dışında birtakım munzam 
gelir imkânları arama mecburiyetinden kurtarmalıdır. 

Üniversiteyi yeni bitirmiş iki gençten birine iktisadi Devlet 'Teşekküllerinde 40 lira yevmiye 
(ayda 1 200 lira) verilebilirken, diğerine asistanlıkta 450 lira maaş verilmekle yetinilirse bu mü
esseselerin istikbalinden endişe etmek lâzımgelir. 

Bütün Devlet dairelerinde nakdî ve aynî kıymet muhafızlarına bir kasa tazminatı verilirken, 
bu konudaki kanunlardan üniversite muhasebe müdürlerinin ihmal edilmiş olmalarının sebebi 
anlaşılamamaktadır. Aynı vazifeleri aynı mesuliyetlerle yürütme durumunda olan kimselerin 
bu hizmetlerine mukabil almaları gereken haklarda da eşit bir muameleye tabi tutulmaları ge
rekir. 

Gümrük mevzuatımızda yer alan bâzı kayıtlar, üniversitelerimizin dış memleketlerden temin 
mecburiyetinde bulundukları alet ve malzemeyi kolaylıkla getirmelerini güçleştirmektedir. Malî 
külfetler yanında uzun formaliteler gümrüklere kadar gelmiş bâzı aletlerin hasara uğramalarını, 
bâzı kimyevi maddelerin bozulmalarını mucibolmaktadır. 

Mevzuatın yanlış tatbikinden doğan bir aksaklığı da burada belirtmeden geçemiyeceğiz. 788 
sayılı Memurin Kanununun 5 nci maddesinde (Devletçe görülecek lüzum üzerine istihdam edile
cek ecnebiler şeraiti hususiyeye tabidir) denilmekte ve bu hükme istinaden hizmete alınacak 
ecnebiler için Balkanlar Kurulundan karar alınması usul ittihaz edilmiş bulunmaktadır. Mezkûr 
kamumdan çok daha sonra merlyeıbe giren Üniversiteler Kanununun 22 nci ve 115 sayılı Kanu
nun 27 nci maddesinde 

Üniversitelerde mukavele ile çalıştırılacak ecnebi profesör ve uzmanların, fakülte profesörler 
kurulunun seçimi, senatonun uygun bulması, Millî Eğitim Bakanının onamı ile tâyin olunacaklar 
hükme bağlanmış bulunmaktadır. Bu sarih hükme rağmen üniversitelerde çalıştırılacak ecnebi 
profesör ve uzmanlar için 788 sayılı Kanundaki umumi hükme uyularak Bakanlar Kurulundan 
(karar alınmasına devam olunmasının sebebi anlaşılamamaktadır. Formalitelerin çok uzun sür
mesi, dolayıısiyle bâzı angajmanlardan vazgeçilmesi meoburiyeıtlini de tevlidedebilen bu usüldeu 
sarfı nazar olunmalıdır. 

Üniversiteler konusunda halli lâzımgelen problemlerden başlıcalarmı böyle kaydettikten son
ra Ege Üniversitesinin durumu hakkında da birkaç cümle ile bilgi vermek faydalı olacaktır. 

Ege Üniversitesi 1955 - 1956 ders yılında Tıp ve Ziraat fakülteleri ile bir Yüksek Hemşire 
Okulu ve bir Laborant Okulu kurularak öğretime açılmıştır. İlk ders yılında 165 öğrenci ile işe 
başlıyan bu üniversitemizin personel ihtiyacı diğer üniversitelerimizden celbedilen misafir öğretim 
üyeleri ile karşılanmıştır. 

Bina ve esiş olarak mülga Bornova Bölge Ziraat Okulundan faydalanılmıştır. Yıllar geçtikçe 
bina ve tesis ihtiyacı mevcutlara ilâveten inşa olunan Muvakkat baraka ve paviyonlarda karşı
lanmaya çalışılmıştır. 

Üniversitenin Teşkilât Kanunu 1957 yılında çıkmış ve bunun çıkışından itibaren de asli kadro
ların teminine başlanılmıştır. 

1958 malî yılından itibaren Üniversiteler Kanununa göre muhtariyet ve hükmi şahsiyet îkti-
sabeden Ege Üniversitesi o tarihinden bu yana katma bütçe ile yönetilmektedir. 

Yukarda bahsi geçen fakültelere 1961 yılında çıkarılan 354 sayılı Kanunla bir Fen Fakültesi 
ilâve edilmiştir. 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 22) 
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1061 - 19 62 ders yılı sonunda Ziraat Fakültesi 4 ncü, Tıp Fakültesi 2 nci mezunlarını vermiş

tir. Fen Fakültesi henüz 2 nci öğretim yılını idrak etmektedir. 
Üniversitenin bu ders yılı başında ki öğrencisayısı 1 433, öğretim üye yardımcısı sayı'sı da 

13 ü ecnebi olmak üzere 329 dur. 

İŞİ indiye kadar mezun olan gençlerin büyük kısmı meslekleriyle ilgili i§ sahalarında, bir kıs
mı da mezun oldukları fakültelerin asistanlık kadrolarında vazife almışlardır: Kalite bakımın
dan bıraktıkları intiba fevkalâde' müspettir. 

Muhtelif ilim teşekküllerinden bu üniversitemizi ziyaret eden ecnebi ilim adamları, çok mü-
tevazi şartlar içerisinde başarılan öğretim ve araştırma faaliyetlerini takdirle yâdeltmekten ken
dilerini alamamaktadırlar. CENTO, NATO ve benzeri teşekküllerin teknik yardım kaynakların
dan sağlanan alet ve malzemenin mütevazi bir baraka köşesinde derhal hizmete girmiş bulun
ması, onları mütehassis etmektedir. 

Devlet bütçesinden yapılan yardımların en iyi şekilde kıymetlendirilmesine çalışılması şaya
nı taktirdir. Kati bir zaruret olmadıkça muvakkat inşaata tevessül olunmamaktadır. 

Tavan aralarında dahi haçımların kıymetlendirilip hizmete konulması bunun en bariz delilidir. 
Ancak hizmetlerini bunca fedakârlıklarla başarma gayretine olan bir üniversitenin aslî inşaatı da 
bu gayretlere paralel bir tutumla yürütülmek lâzımgelir. 

Halen sekizinci ders yılma girilmiş olmasına rağmen tedris üniversitelerine ait inşaattan ancak 
bir anfinin inşaatına başlanabilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığı tarafından deruhte edilmiş bulunan üniversite site inşaatının bu tempo 
ile yürüdüğü takdirde üniversitenin kurulmasına imkân yoktur. Bayındırlık Bakanlığı bütçesine 
konulmuş bulunan tahsisat üzerinde üniversitenin hiçbir tasarruf hakkı yoktur. Üniversitenin ha
beri olmadan aktarmalar yapıldığı tesbit edilmiştir. 

Geçen sene konulmuş olan tahsisattan % 60 dahi sarf edilememiştir. 1960 yılında başlanmış bu
lunan personel lojmanlarının taahhüt müddetleri bir sene evvel sona erdiği halde, bugüne kadar 
tamamlanmamıştır. 

Üniversite inşaatlarının yürüyebilmesi için yeni tedbirlerin alınmasına kaaniyim. 

6595 sayılı Kanunda senevi 12 000 000 lirayı aşmamak üzere 60 milyon liraya kadar gelecek 
yıllara sâri mışaat taahhütlerine girişilme sine ait yetki, bu üniversite inşaatının kısa zamanda ta
hakkukuna imkân verecek yeterlikte değildir. Ayrıca inşaatın umumi hükümlere göre yürütülmesi 
mecburiyeti de kısa zamanda netice alınmasını güçleştirmektedir. Bu sebeple mevcut aksaklıkları 
bertaraf edici bir kanun projesi hazırlanmış ve Hükümete sunulmuştur. Bu projenin kısa zaman
da B. M. M. sine intikal ettirilmesi şayanı arzudur. 

Bütçe durumu : 

1962 senesi bütçesi 29 940 479 lira ve 1963 bütçe teklifinde 34 286 596 liradır. Artış 4 346 117 li
radan ibarettir. 

1962 senesi bütçesinde cari masraflardan ve bilhassa kuruluşa ait tahsisat tamamen sarf edi
lecek duruma gelmiştir. Yalnız Münhal bulunan öğretim üyesi ve müstahdem kadroları dolayısiyle 
4 000 000 lira civarında tasarruf sağlanabilecektir. Diğer taraftan 1962 bütçesine Ziraaıt Fakültesi 
tatbikat ve araştırma çiftliği için konulan 3 500 000 liralık tahsisat istimlâk suretiyle satmalmma-
sı kararlaştırılan çiftliğin mahkemeye intikal etmesi sebebiyle sarf edilmemiştir. 

Üniversite idaresi İstimlâk Kanunu gereğince elkoyma işini Hazine menfaatine uygun bulmadı
ğı ve yüksek bedel takdiri halinde sarfınazar imkânını elinde bulundurmak gayesiyle istimlâk bede
lini arazi sahipleri namına bankaya yatırılmamıştır. 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayıto : 22) 
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Talepler ve gerekçeleri : 

1963 yılı bütçesinin tatbikmda; bütçenin topyekûn yeni bir üniversitenin kuruluşuna gerekli 
hızı verecek derecede olmadığı görülmekle beraber bugünkü malî durum dikkate alınarak bâzı ihti
yaçlardan sarfınazar edilmiştir. 

Bununla beraber üniversite fonksiyonunun yapılabilmesi için bâzı ilâveler yapılması ve lüzumu 
bulunmıyan bâzı kadroların tenkisi, zarureti tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

İlâvesi ve tenzili zaruri görülen miktarlar bölüm maddeleri itibariyle, 
1. Üniversitede halen iki sivil savunma uzmanı bulunmaktadır. Bu kadrodan biri halen dolu

dur. Boş bulunan 1 100 liralık kadronun bir tek sivil savunmanın işi tedviri mümkün görüldüğün
den bu kadronun (L) cetveline alınması, 

2. Tıp Fakültesi Dekanlığının halen dış memleketlerle muhaberatı çok artmış bulunmaktadır. 
Mevcut personelin ecnebi dil bilmemesi dolayısiyle bu muhaberat aksamaktadır. Bu aksaklığı gi
dermek üzere (D) cetveli kadrosuna 1 250 liralık "bir tercüman kadrosunun ilâvesi uygun görül
müştür. 

3. Halen Fen Fakültesi bu yıl ikinci sınıfını okutmakta olup gelecek yıl lisan tedrisatına bağlı
yacaktır. Bu Fakültenin ihtiyacı olan Profesör ve uzmanların yurt dâhilinden temin etmek mümkün 
olmadığından 1963 yılı için verilen kadrolardan sekiz tanesi dolu olup bir tanesi boştur. 1963 
yılında okutulması zaruri rasyonel mekanik, diferansiyel denklemler, genel fizik (optik) ve fi
zik ve kimya ders hizmetlerini karşılayabilmek için, Almanya, isviçre ve Belçika üniversitelerin
den muayyen hocalarla temasa geçilmiş ve anlaşmaya varılmıştır. Bu hizmetleri görebilmek üze
re 6 ay için 4 500 liralık iki aded ecnebi profesör kadrosunun tahsisi zaruri görülmüştür. 

4. İkinci öğretim yılını ikmal eden Fen Fakültesinin gerek öğretim gerekse araştırına bakı
mından merkez kütüphanesinin organizasyonuna başlanması elzem (bir ihtiyacolarak görülmüştür. 
Bu organizasyona başlıyabilmek için lüzumlu olanların yapılmasına imkân verilmek üzere 45.1 - 14 
satmalma ve abone bölümüne 20 000 liralık ilâvenin yapılması çok yerinde olacaktır. 

5. Talebe kantinlerine yardım tahsisatı talebe mevcudu ile diğer Üniversitelerimize verilen tah
sisatlar oranında bulunmadığı gibi ihtiyacı asgari ölçülerle dahi karşılıyaeak yeterlikte değildir. 
Bu itibarla 603 ncü bölüme 10 000 lira daha ilâvesi zaruridir. 

6. Memur ve müstahdemlerin öğle yemeklerine yardım tahsisatı da yine beşinci maddede be
lirtilen mucip sebeplerle en az 30 000 lira ilâvesi ile takviye olunmak lâzım gelir. 

7. Yukarıda bahsi geçen çiftliğin tezyidi bedel dâvası 1962 malî yılı zarfında neticelenemiy:--
ceğinden, bu yıl bütçesinin 705 nci bölümündeki 3 500 000 liralık tahsisatın sarfı uygun görülmek
tedir. Bu tahsisatın 1963 yılı bütçesine nakit devri yükseltilmek suretiyle 705 nci bölümde tahsi
sat olarak yer alması zaruri bulunmaktadır. 

Bu mucip sebeplerle tanzim olunan zam ve tenzil taleplerimize ait liste aşağıda arz olunmuş
tur. 

B. M. ödeneğin çeşidi Zam Tenzil 

201 11 Maaşlar 
202 22 Tıp F. ücretleri 
204 14 Fen F. Ecnebi Profesör ve Uz. ücreti 
451 14 Fen. F. Satmalma abone 
603 Talebe kantinlerine yardım 
653 Memur, müstahdemlerin öğle yemeklerine yardım 
705 Bina ve arazi satmalma 

Yekûn 

18 250 
54 000 
20 000 
10 000 
30 000 

3 500 000 

3 632 250 

17 820 

17 820 

Not: Zam teklifleri tamamen nakid devri ile karşılanacaktır. 

Efe Ü, ©atçesi (S. Saysusı : 22) 
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Bütçenin tab'ı sırasında 17 .sayfasında (D) cetvelinde Laborant Okuluna ait temizleyiciden 

sonra Tıp Fakültesi yazlıacağı yerde sehven yazılmamış bulunduğu cihetle bu araya «Tıp Fakülte
si» ibaresinin konulmasını, keza masrafların nerelere sarf edileceğini gösterir (R) cetvelinin, 
24 ncü sayfasında 423 ncü bölümün maddesi olarak görülen 11 ve 12 rakamlarının 424 ncü bölüm 
hizasına yazılması gerekirken yukarı yazılmış olduğu cihetle buraya yazılmasını, (R) formülünün 
424 ncü bölüme ait hangi hizmetlere harcanacağı sütununa hastanelere ait öteberiden sonra (dö
şeme) kelimesinin ilâvesi konulması zaruri bulunmaktadır. 

Tıp Fakültesinin döşeme bölümüne konulan 3 000 liralık ödenek ile hastanelerin döşeme ihtiya
cını karşılamak mümkün olmadığı cihetle hastanelerin döşeme ihtiyacının da bu bölümden karşılan
masının mümkün kılınması yerinde olur. 

Ege Üniversitesinin 1963 Malî yılı bütçe kanun tasarısı yukarıda belirtilen tekliflerimizle bir
likte Yüksek Encümenin tetkiklerine sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Raportör 
îzmir Milletvekili 

Necip Mirkelâmoğlu 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı: 22) 
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T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/329 
Karar No. : 11 

CUMHURİYET SENATOSU YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Ege Üniversitesi 1963 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise ara Bakan
lar Kurulunca 24 . 11 . 1962 tarihinde kararlaştırılıp Başbakanlığın 29 . 11 . 1962 tarih 
ve 71 - 1890/3783 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasansı komisyonumuza havale edilmiş 
olmakla Millî Eğitim Bakanı ve Ege Üniversitesi rektör ve dekanları Maliye Bakanlığı tem
silcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Ege Üniversitesi bütçesini komisyonumuz nâmına tetkik eden raportörümüzün raporu okun
duktan sonra üniversiteyi ilgilendiren konular üzerinde tenkidve temennilerde bulunulmuştur. 

Üniversite rektörü sorulan sualleri cevaplandırmış ve henüz taazzuv halinde bulunan bu üni
versitenin faaliyeti ve çevresine yaptığı hizmetleri belirtmiştir. 

Verilen bu izahattan sonra maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 
Ege Üniversitesinin 1963 yılı cari giderlerini gösteren (A/l) işaretli cetvel yekûnu geçen 

yıla nazaran 4 566 193 lira fazlasiyle 28 911 672 lira olarak teklif edilmiş bulunmaktadır. 
Bölüm ve maddelere konulmuş bulunan ödeneklerin tetkiki neticesinde; üniversite kadro

sunda bulunan sivil savunma uzmanının birisinin münhal olduğu ve işlerin de bir uzmanla 
yürütüldüğü göz önünde tutularak 1 100 liralık bir sivil savunma uzmanı kadrosunun (L) 
cetveline alınması ve bunun karşılığı olan 17 820 liranın da 201 nci maaşlar bölümünün 11 nci 
rektörlük maddesinden düşülmesi uygun görülmüştür. 

Tıp Fakültesinin dış memleketlerle olan muhaberatını temin maksadiyle 1 250 lira ücretli 
bir tercümeci (D) cetveline ilâvesi raportör tarafından teklif edilmiş lüzumuna kanaat hâsıl 
olduğundan mezkûr kadro (D) cetveline ilâve edilmiş ve karşılığı olan 18 250 lira da 
202 nci ücretler bölümünün 22 nci Tıp Fakültesi maddesine eklenmiştir. 

Fen Fakültesinde okutulmakta olan bâzı derslerin profesörlerinin memleketimizden temini 
mümkün olmadığı bu dersleri okutacak 4 500 lira aylık ücretli iki yabancı profesörün geti
rilmesi ve bu husus için temaslar yapıldığı da anlaşılmış olduğundan 204 ncü ecnebi profe
sörler ve uzmanlar ücreti bölümünün 14 ncü Fen Fakültesi maddesine bu maksatla 54 000 lira 
ilâve edilmiştir. 

Yeni açılmış olan Fen Fakültesi kütüphanesinin tanzimi için 451 nci yayın giderleri bö
lümünün 14 ncü Fen Fakültesi satmalma ve abone maddesine 20 000 lira ilâveoi raportörün 
de teklifi dikkate alınarak kabul edilmiştir. 

601 nci muhtaç talebeye yapılacak yardımlar ve verilecek burslar bölümünün 14 ncü Fen 
Fakültesi maddesine konulmuş olan 2 000 lira talebe mevcudu ile mukayese edilince gayrikâfi 
görülmüş ve bu maddeye 8 000 lira eklenmiştir. 

Aynı mülâhaza ile 602 nci talebe teşekküllerine yardım bölümüne de 9 000 lira zammedil-
miştir. 

653 ncü bölümle memurların ve müstahdemlerin Öğle yemeklerine yardım maksadiyle veril
mekte olan ödenek mevcuda nazaran noksan konulduğu anlaşıldığından 30 000 lira ilâve ile 
100 000 liraya çıkarılmıştır. 

Diğer bölüm ve maddelere konulmuş olan ödeneklerin hizmet ifasına kâfi geleceği anla
şılmış, yapılan zam ve tenziller neticesinde (A/l) işaretli cetvel yekûnu komisyonumuzca 121 430 
lira fazlasiyle 29 033 102 lira olarak tesbit ve kabul edilmiştir. 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı t 22) 

Karma Bütçe Komisyonu mazbatası 

12 . 1 . 1963 
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Ege Üniversitesinin yatırım giderlerini gösteren (A/2) işaretli cetvel yekûnu ise 34 286 596 lira 

olarak teklif edilmiştir. 
(A/2) işaretli cetvelin bölüm ve maddelerine konulmuş bulunan ödeneklerin tetkiki sırasında 

Üniversitenin Araştırma ve tatbikat sahası olarak kullanılacağı bir çiftliğin istimlâki cihetine gi
dildiği halde istimlâk muamelesinin tamamlanamaması dolayısiyle geçen sene konulduğu halde sarf 
edilemiyen 3 500 000 liranın bu sene bütçeye konulmadığı görülmüş halbuki bu tesisin üniversite 
için lüzumlu olduğu tatbikat çiftliğinden mahrum bir ziraat fakültesinin düşünülemiyeceği aşikâr 
olduğundan bu maksatla 705 nci bina ve arazi ^atmalına bölümüne 3 500 000 lira ilâve edilmiş ve 
bu suretle (A/2) işaretli cetvel yekûnu da komisyonumuzca 8 874 924 lira olarak kabul edilmiş 
bulunmaktadır. 

Üniversitenin gelirlerini gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu ise 34 286 596 lira olarak tahmin 
edilmiş olup komisyonumuzca yapılan ilâvelerin karşılığı da 5 nci esM yıllardan devreden nakit 
bölümüne ilâve edilerek (B) işaretli cetvel yekûnu da 37 908 026 lira olarak kabul edilmiş bulun^ 
maktadır. 

Yapılan zam ve tenzillerin neticesi olarak tasarının 1 nci ve 2 nci maddeleri değiştirilmiş, diğer 
maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve eklr*. cetvelleri Genel Kurulun tasvibi
ne arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekdi 
Hatay Ankara 
S. İnal N. Ağımash 

Aydın 
Söz hakkım mahfuz 

/ . Sezgin 

Bitlis Diyarbakır 
C. Gebeloğlu A. Erdoğan 

Giresu 
Söz hakkım maıhfuz 

/ . E. Kıhçoğlu 

izmir 
N. Mirkelâmoğlu 

Maraş 
Söz ha'kkım mahfuz 

E. Kaplan 

T. Üye 
S. Gürsoytrak 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Aydın 
A. Apaydın 

Çanakkale 
Ş. İnan 

Gümüşane 
Söz hakkım mahfuz 

S. Savacı 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Sakarya 
Söz hakkım mahfuz 

N. Bayar 

T. Üye 
H. Tunçkanat 

Kâtip 
Kastamonu 
S. Keskin 

Balıkesir 
A. A. Bolak Söz 

imzada bulunamadı 

Traibzon 
A. Şener 

" içel 
S. Kutlay 

imzada buluamadı 

Artvin 
8. O. Avcı 

Balıkesir 
hakkım mahfuz 

K. Öztaş 

Elâzığ 
Ö. F. Sanaç 

istanbul 
A. Oğuz 

Konya Malatya 
M. Dinekli N. Yetkin 

imzada bulunamadı 

Siirt Sinop 
A. Yaşa M. Alicanoğlu 

Van Yozgat 
F. Işık V. Uyar 

Sivas 
M. Vural 

Mardin 
§. Aysan 

Ege Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 22 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı 

MADDE 1. — Ege Üniversitesi 1963 Bütçe 
yılı yatırımlar dışında kalan giderleri için, bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde gösterdiği üzere 28 911 
672 lira ve yatırım giderleri için de, bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 5 374 924 
lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Ege Üniversitesi 1963 bütçe 
yılı giderlerine karşılık olan gelir, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 34 286 596 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ege Üniversitesince 1963 bütçe 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin 
tarh ve tahsiline 1963 bütçe yılında da devam 
olunur 

MADDE 4. — Ege Üniversitesinin 30.6.1939 
tarih ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine 
giren hizmetlerine ait kadrolar, bağlı (D) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu karan ile kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar, ertesi yıl bütçe Kanunu tasarısı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. 
Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Ege Üniversitesinin kurulumu 
hakkındaki 26 . 4 . 1957 tarih ve 6953 sayılı 
Kanun ile bu Kanuna ek 354 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvellerde yazılı kadrolardan, 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1963 
Bütçe yılında kullanılamaz. 

'KTA.DD'rç 6. — Gecen vıl bordan bölümündeki 
ödenek üstüne çıkan ve 1962 yılı bütçesinin 
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bölü
me Maliye Bakanlığınca arttırılacak ödenekten; 

1958 -1961 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 

Ege Ü. Bütçesi 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTİRÎŞt 

Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı 

MADDE 1. — Ege Üniversitesi 1963 bütçe 
yılı yatırımlar dışında kalan giderleri için, bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
28 033 102 lira ve yatırım giderleri için de, 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
8 374 024 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Ege Üniversitesi 1963 bütçe 
3 ılı giderlerine karşılık olan gelir, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 37 908 026 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynen >kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 22) 
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Hü. 

yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1963 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 6 
ncı kısım bölümleri ile yatırım bölümleri bakiye
lerinden eski yıllar borçları bölümüne Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödenekten Ödenir. 

MADDE 7. — Ege Üniversitesince gelecek yıl-
lara geçici yüklemelere yetki veren Kanunlar 
bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül bağlı (B) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1963 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

Karma Bütçe Kb. 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 

A. §. Ağanoğlu 
Devlet Bakanı V. 
A. Ş. Ağanoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
î. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
§. R. Hatipoğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

Güm. ve Tekel Bakam 
O. öztrak 

Ulaştırma Bakanı V. 
Y. Azizoğlu 

Sanayi Bakanı Ba. 
F. Çelikbaş 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

İçişleri Bakanı 
H. O. Bekata 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bakanı 

/. Seçkin 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Y. Azizoğlu 
Tarım Bakanı 

M. îzmen 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Ya. ve Turifcm Bakanı 
C. T. Karasapan 

İmar ve îskân Bakanı V. 
R. Aybar 

MADDE 7. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. —. Aynen kabul edilmiştir. 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 22) 
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A / l - CETVELİ 

ödeneğin çeşidi 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

1 - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Açık maaşı 

Bölüm 

Ücretler 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Fen Fakültesi 

Bölüm 

toplamı 

toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Fen Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Ecnebi profesörler ve uzman
lar ücreti 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Fen Fakültesi 

Bölüm toplamı 

1962 
yıh 

ödeneği 
Lira 

276 480 
3 522 600 
1 895 280 

843 120 
1 

6 537 481 

654 480 
2 137 128 
1 354 320 

846 000 

4 991 928 

1.6 500 
23 100 

1 
27 800 

67 401 

1 
322 000 
295 200 
201 000 

818 201 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kaıbul edilen 
Lira 

311 040 
4 281 660 
2 101 950 
1 065 312 

1 

7 759 963 

787 320 
2 827 710 
1 799 820 
1 022 220 

6 437 070 

37 125 
33 210 

1 
28 215 

98 551 

1 
372 000 
295 200 
339 000 

1 006 201 

Lira 

293 220 
4 281 660 
2 101 950 
1 065 312 

1 

7 742 143 

787 320 
2 845 960 
1 799 820 
1 022 220 

6 455 320 

37 125 
33 210 

1 
28 215 

98 551 

1 
372 000 
295 200 
393 000 

1 060 201 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 22) 
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Ödeneğin çeşidi 

II - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 

1962 

ödemeği 
Lira 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istemen toaibul edilen 
Lira Lira 

Bölüm toplamı 

40 000 
7 500 
4 000 

51 500 

40 000 
10 000 
4 000 

54 000 

40 000 
10 000 
4 000 

54 000 

Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 4 500 4 500 4 500 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli sandığına yapı
lacak ödemeler 
% 6 emekli ve % 25 giriş ke
senek! eriyle % 100 artış fark-
lan 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Fen Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Kasa tazminatı 

748 293 
115 236 

1 
35 000 

1 

898 531 

5 395 
37 570 
34 220 
23 040 

100 225 

750 

922 807 
141 970 

1 
41 000 

1 

1 105 779 

5 414 
37 531 
35 124 
27 194 

105 263 

750 

922 807 
141 970 

1 
41 000 

1 

1 105 779 

5 414 
37 531 
35 124 
27 194 

105 263 

750 
4936 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu Kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkındaki 115 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 22) 
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M. ödeneğin çeşidi 

ve 119 sayılı Kanunlar gere
ğince verilecek üniversite 
tazminatı 

1962 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1963 yılı içm 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

12 
13 
14 

11 
12 
13 
14 

Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Fen Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Emekli, dul ve yetim maaş
ları 
Konferans için yurt içinden 
ve yurt dışından getirilecek
lerin ücret ve yollukları ile 
başka giderleri 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Fen Fakültesi 

974 400 
542 400 
304 800 

1 821 600 

1 

15 000 
25 000 
25 000 
25 000 

974 400 
534 000 
396 000 

1 904 400 

1 

20 000 
30 000 
30 000 
25 000 

974 400 
534 000 
396 000 

1 904 400 

1 

20 000 
30 000 
30 000 
25 000 

Bölüm toplamı 90 000 105 000 

ikinci kısım toplamı 15 382 118 18 581 478 

105 000 

18 635 908 

11 
12 
13 
14 
21 
22 
23 
24 
31 
32 
33 
34 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
Rektörlük kırtasiye 
Tıp Fakültesi kırtasiye 
Ziraat Fakültesi kırtasiye 
Fen Fakültesi kırtasiye 
Rektörlük döşeme 
Tıp Fakültesi döşeme 
Ziraat Fakültesi döşeme 
Fen Fakültesi döşeme 
Rektörlük demirbaş 
Tip fakültesi demirbaş 
Ziraat Fakültesi demirbaş 
Fen Fakültesi demirbaş 

Ege Ü. Bütçesi 

3 000 
2 000 
3 000 
2 500 
6 500 
2 000 
5 000 
5 000 
5 000 
0 000 
8 500 

10 000 
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3 000 
2 000 
3 000 
2 500 
6 500 
3 000 
7 000 
5 000 
5 000 
6 000 
8 500 

10 000 

3 000 
2 000 
3 000 
2 500 
6 500 
3 000 
7 000 
5 000 
5 000 
6 000 
8 500 

10 000 
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B. M. 

41 
42 

43 

44 

50 
55 
56 
57 
58 

303 
11 
12 
13 
14 

Ödeneğin çeşidi 

Rektörlük öteberi giderleri 
Tro Fakültesi öteberi gider
leri 
Ziraat Fakültesi öteberi gi
derleri 
Fon Fakültesi öteberi gider
leri 
Avdmlatma 
Rektörlük Isıtma 
Tıp Fakültesi Isıtma 
Ziraat Fakültesi Isıtma 
Fen Fakültesi ısıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Fen Fakültesi 

Bölüm toplamı 

1962 
yılı 

ödeneği 
Lira 

25 000 
. 

7 500 

7 500 

5 000 
80 000 
lo 000 
50 000 
40 000 
25 000 

313 500 

2 000 
3 000 
3 000 
2 000 

10 000 

1963 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

25 000 

7 500 

7 500 

5 000 
100 000 

15 000 
50 000 
40 000 
25 000 

336 500 

2 000 
3 000 
3 000 
2 000 

10 000 

Komisyonca 
kalbul edilen 

Lira 

25 000 

7 500 

7 500 

5 000 
100 000 
15 000 
50 000 
40 000 
25 000 

336 500 

2 000 
3 000 
3 000 
2 000 

10 000 

304 Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 

11 Rektörlük posta ve telgraf 
ücret ve giderleri 

12 Tıp Fakültesi posta ve tel
graf ücret ve giderleri 

13 Ziraat Fakültesi posta ve 
telgraf ücret ve giderleri 

14 Fen Fakültesi posta ve tel
graf ücret ve giderleri 

20 Telefon giderleri 

2 500 

2 000 

2 000 

1 000 
140 000 

2 500 

4 000 

2 500 

2 500 
140 000 

2 500 

4 000 

2 500 

2 500 
140 000 

Bölüm toplamı 147 500 151 500 151 500 

305 Kira bedeli 
306 Giyecekler 

11 Rektörlük 
12 Tıp Fakültesi 

50 000 

31 750 
0 

50 000 

,7 500 
10 000 

50 000 

7 500 
10 000 

Bge Ü. Bütçesi (S. Sıym -, 22) 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

307 

1962 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

isten en kaıbııl edilen 
Lira Lira 

13 Ziraat Fakültesi O 15 000 15 000 
14 Fen Fakültesi O 7 500 7 500 

10 
21 

22 

23 

24 

25 

41 

42 

43 

44 

50 

71 

72 

73 

74 

Bölüm toplamı 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Rektörlük geçici görev yol
luğu 
Tıp Fakültesi geçici görev 
yolluğu 
Ziraat Fakültesi geçici görev 
yolluğu 
Fen Fakültesi geçici görev 
yolluğu 
Yüksek hemşire okulu geçi
ci görev yolluğu 
Rektörlük ecnebi memleket
ler yolluğu 
Tıp Fakültesi ecnebi memle
ketler yolluğu 
Ziraat Fakültesi ecnebi mem
leketler yolluğu 
Fen Fakültesi ecnebi mem
leketler yolluğu 
Yabancı profesör ve uzman
ların yolluk ve başka gider
leri 
Rektörlük yurt içi inceleme 
ve araştırma yolluk ve gi
derleri 
Tıp Fakültesi yurt içi incele
me ve araştırma yolluk ve gi
derleri 
Ziraat Fakültesi yurt içi in
celeme ve araştırma yolluk 
ve giderleri 
Fen Fakültesi yurt içi ince
leme ve araştırma yolluk ve 
giderleri 

31 750 

10 000 

31 

7 

91 

98 

36 

18 

15 

250 

0 

0 

0 

0 

500 

871 

188 

000 

750 

000 

0 

0 

0 

40 000 40 000 

10 000 10 000 

15 000 15 000 

10 000 10 000 

10 000 10 000 

10 000 10 000 

5 000 5 000 

7 500 7 500 

91 871 91 871 

98 188 98 188 

70 000 70 000 

25 000 25 000 

5 000 5 000 

Bölüm toplamı 308 559 

15 000 

15 000 

15 000 

t02 559 

15 000 

15 000 

15 000 

402 559 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 22) 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1962 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kaıbııl edilen 
Lira Lira 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 5 000 10 000 10 000 

309 Taşıt giderleri 
11 Rektörlük taşıtları işletme 

giderleri 
12 Tıp Fakültesi taşıtları işlet

me giderleri 
13 Ziraat Fakültesi taşıtları iş

letme giderleri 
14 Fen Fakültesi taşıtları işlet

me giderleri 
31 Rektörlük taşıtları onarma 

giderleri 
32 Tıp Fakültesi taşıtları onar

ma giderleri 
33 Ziraat Fakültesi taşıtları 

onarma giderleri 
34 Fen Fakültesi taşıtları onar

ma giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

6 000 

12 000 

16 000 

0 

22 500 

0 

0 

0 

56 500 

922 809 

7 000 

16 000 

32 000 

10 000 

3 000 

S 000 

15 000 

5 000 

96 000 

1 096 559 

7 000 

16 000 

32 000 

10 000 

3 000 

8 000 

15 000 

5 000 

96 000 

1 096 559 

403 
407 

30 
40 

Temsil giderleri 
Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 48 nci maddesini ilgi
lendiren giderler 
Geri verilecek paralar 
Mahkeme hare ve giderleri 

Bölüm toplamı 

7 500 

1 
10 000 

10 001 

.7 500 

4 000 
10 000 

14 000 

7.500 

4 000 
10 000 

14 000 

416 Sağlık merkezinin her çeşit 
giderleri "* " 3 000 25 000 25 000 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 22) 
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B. M. ödeneğin, çeşidi 

1962 
yılı 

ödemeği 
Lira 

1963 yüı için 
Hükümetçe Komisyonca 

isten/en foalbu'l edilen 
Lira Lira 

417 Üniversitenin bina ve Arazi 
vergileri, tapu tescil harcı 
ve diğer müteferrik giderle
riyle, bina, levazım, eşya ve 
sair menkullerin sigorta be
delleri 196 000 150 000 150 000 

420 Araştırma, inceleme ve öğre
timi ilgilendiren malzemeler
le sair her çeşit giderler 

11 Rektörlüğe bağlı milletlera
rası iktisadi münasebetler 
enstitüsü her çeşit giderleri 100 000 85 000 85 000 

12 Tıp Fakültesi 1 800 000 1 854 585 1 854 585 
13 Ziraat Fakültesi 991 400 1 300 000 1 300 000 
14 Fen Fakültesi 850 000 1 500 000 1 500 000 
17 Arkeoloji Enstitüsü 30 000 30 000 30 000 

Bölüm toplamı 3 771 400 4 769 585 4 769 585 

421 Yüksek Hemşire Okulunun 
her çeşit giderleri 30 000 50 000 50 000 

422 Laborant Okulunun her çeşit 
giderleri 15 000 30 000 30 000 

423 Ziraat Fakültesi tecrübe is
tasyonlarında ve işletmele
rinde yapılacak araştırma ve 
incelemelerin gerektirdiği 
her çeşit giderleri 25 000 25 000 25 000 

424 Tıp Fakültesinin hastaneler
le ilgili her çeşit giderleri 

11 Hastanelerin, öğretimi ilgi
lendiren giderleriyle yatak 
bedeli ve her çeşit giderleri 2 788 000 2 813 000 2 813 000 

12 Hastanelerde doyurulaeakla-
nn yiyecek bedelleri 290 000 290 000 290 000 

Bölüm toplamı 3 078 000 3 103 000 3 103 000 

425 Üniversite matbaasının her 
çeşit tesis, malzeme, ısıtma 
ve bakım giderleri 130 000 10 000 10 000 

İge Ü. Bütçesi (S. gftyım : 22) 
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1962 1963 yılı için 
yıh Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

426 Üniversite merkez atelyele-
rinin her çeşit giderleri 

427 Yabancı memleketler üniver
siteleriyle yapılacak anlaş
maların gerektirdiği her çe
şit giderleri 

451 Yaym giderleri 
11 Rektörlük satmalma ve abone 
12 Tıp Fakültesi Satmalma ve 

abone 
13 Ziraat Fakültesi satmalma 

ve abone 
14 Fen Fakültesi satmalma ve 

abone 
21 Rektörlük çeşitli yaym gi

derleri 
22 Tıp Fakültesi çeşitli yaym 

giderleri 
23 Ziraat Fakültesi çeşitli ya

yın giderleri 
24 Fen Fakültesi çeşitli yaym 

giderleri 

Bölüm toplamı 

453 4489 ve 4936, 115 sayılı ka
nunlar gereğince yabancı 
memleketlere gönderilecekle
rin yollukları ve sair her çe
şit giderleri 

11 Rektörlük 
12 Tip Fakültesi 
13 Ziraat Fakültesi 
14 Fen fakültesi 

Bölüm toplamı 

458 Milletlerarası münasebetle
rin gerektirdiği giderler 

10 Üniversiteler arası birliğe 
katılma payı 

60 000 60 000 60 000 

8 000 

90 000 

90 000 

80 000 

5 500 

40 000 

40 000 

30 000 

383 500 

8 000 

90 000 

90 000 

80 000 

7 500 

80 000 

40 000 

40 000 

435 500 

8 000 

90 000 

90 000 

100 000 

7 500 

80 000 

40 000 

40 000 

455 500 

5 000 5 000 5 000 
55 000 72 500 72 500 
44 400 44 400 44 400 
40 000 40 000 40 000 

144 400 161 900 161 900 

3 200 3 200 3 200 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı: 22) 
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ödeneğin çeşidi 

Rektörlük milletlerarası kon
gre ve konferansların her çe
şit giderleriyle bunlara katı
lacakların yolluk ve gider
leri 
Tıp Fakültesi Milletlerarası 
kongre ve konferansların her 
çeşit giderleriyle bunlara ka
tılacakların yolluk ve gider
leri 
Ziraat Fakültesi Milletlera
rası kongre ve konferansla
rın her çeşit giderleriyle bun
lara katılacakların yolluk ve 
giderleri 
Fen Fakültesi Milletlerarası 
kongre ve konferansların her 
çeşit giderleriyle bunlara ka
tılacakların yolluk ve gider
leri 

Bölüm toplamı 

Spor giderleri 
Kurs genel giderleri 
115 sayılı Kanun gereğince 
ilmî araştırma ve inceleme 
giderleri için tesis edilecek 
fon karşılığı 

1962 
yılı 

ödemeği 
Lira 

41 250 

44 4 

0 

0 

0 

50 

5000 
10 000 

0 

1963 yi 
Hükümetçe 

istenten 
Lira 

10 000 

25 000 

15 000 

10 000 

63 200 

10 000 
10 000 

100 000 

lı için 
Komisyonca 
kaibul edilen 

Lira 

10 000 

25 000 

15 000 

10 000 

63 200 

10 000 
10 000 

100 000 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçlan 
Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 7 914 251 9 026 685 9 046 685 

1 000 
10 000 

1 

11 001 

1 000 
10 000 

650 

11 650 

1 000 
10 000 

650 

11 650 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı: 22) 
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1962 1963 yılı için 

yılı Hükümetçe Komisyonca 
ödemeği istenen ka'bnll edilen 

ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Altıncı kısım - Yardımlar 

Muhtaç talebeye yapılacak 
yardımlar ve verilecek burs
lar 
Yabancı memleketl'erden ge
lecek talebelerin burs ve yol
lukları 20 000 40 000 40 000 
Tıp Fakültesi Yüksek Hemşi
re Okulu ve Laborant Okulu 27 300 42 300 42 300 
Ziraat Fakültesi 5 000 5 000 5 000 
Fen Fakültesi 2 000 2 000 10 000 

Bölüm toplamı 54 300 89 300 97 300 

Talebe teşekküllerine yardım 6 000 6 000 15 000 

Talebe kantinlerine yardım 20 000 30 000 30 000 
Memur ve müstahdemlerin 
öğle yemekleri için yardım 35 000 70 000 100 000 

Altıncı kısım toplamı 115 300 195 300 242 300 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 15 382 118 18 581 478 18 635 908 
Üçüncü kısım toplamı 922 809 1 096 559 1 096 559 
Dördüncü kısım toplamı 7 914 251 9 026 685 9 046 685 
Beşinci kısım toplamı 11 001 11 650 11 650 
Altmcı kısım toplamı 115 300 195 300 242 300 

GENEL TOPLAM 24 345 479 28 911 672 29 033 102 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı: 22) 



B. M. 

701 

ödeneğin çeşidi 

A/2 

i 

28 
CETVELİ 

1962 
yıü 

ödeneği 
Lira 

1983 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabini edilen 
Lira Lira 

10 
20 
30 
40 

Yatırımlar 

1 - Onarımlar 
Bina onarımı 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Fen Fakültesi 

Bölüm toplamı 

II - İstimlâk ve 
satmalmalar 

10 000 
95 000 
95 000 

100 000 

300 000 

20 000 
100 000 
105 000 
100 000 

325 000 

20 000 
100 000 
105 000 
100 000 

325 000 

705 Bina ve arazi satmalına 3 500 000 500 000 4 000 000 

741 

742 

781 

VI - Yeni yapılar ve 
esaslı onarımlar 

Yapı işleri ve esaslı onarım
lar 

11 Rektörlük 
12 Tıp Fakültesi 
13 Ziraat Fakültesi 
14 Fen Fakültesi 

1 200 000 
O 
0 
O 

360 000 
400 000 
399 924 
400 000 

Ege Üniversitesi sitesi inşa
atı her türlü genel giderleri 

10 Dişçi Fakültesi inşaatı 

IX - Makina ve teçhizat 
satmalımı ve esaslı 

onarımları 
Taşıtlar satmalımı ve ona
rımı 

O 1.500 000 

245 000 290 000 

360 000 
400 000 
399 924 
400 000 

Bölüm toplamı 1 200 000 1 559 924 1 559 924 

1 500 000 

290 000 

Ege Ü. Bütçesi (Ş. Sayısı.-.. 22). 
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1962 1963 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Makina ve teçhizat satmalı
mı ve esaslı onarımı 
Rektörlük O 150 000 150 000 
Ziraat Fakültesi 350 000 550 000 550 000 
Fen Fakültesi O 500 000 500 000 

Bölüm toplamı 350 000 1 200 000 1 200 000 

Yatırımlar toplamı 5 595 000 5 374 924 8 874 924 

Ege Ü. Bütçesi (S, Sayısı : 22) 



- â ö -
B - CETVELİ 

1962 1963 yılı için 
yıh Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Gelirin Çeşidi Lira Lira Lira 

Umumi bütçeden verilecek 
ödenek 
Yatırımlar dışındakiler için 
verilenler 15 185 478 24 301 671 20 801 671 
Yatırımlar için verilenler 5 595 000 5 374 924 8 874 924 

Bölüm toplamı 

Harçlar (Kayıt - İmtihan ve 
Diploma harçları) 
Çeşitli gelir 
Kitap satışından elde edilen-
1er 
Muayene, tahlil ve tecrübe 
ücretleri 
Diğer çeşitli gelir 

Bölüm toplamı 

20 780 478 

500 000 

50 000 

50 000 
400 000 

500 000 

29 676 595 

600 000 

60 000 

50 000 
400 000 

510 000 

29 676 595 

600 000 

60 000 

50 000 
400 000 

510 000 

Bağışlar 1 1 1 
Eski yıllardan devredilen 
Nakit 8 160 000 3 500 000 7 121 430 

GENEL TOPLAM 29 940 479 34 286 596 37 908 026 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı: 22) 
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o - CETVELI 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası 

Kanun 12 . 6 . 1946 

ö z e t i 

4936 Üniversiteler Kanununun 115 sayılı Kanunla muaddel 
54 ncü maddesi 

a - CETVELI 
Kanun No. Tarihi 

6595 20.5.1955 Ege Üniversitesi Kuruluş Kanununun gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 
geçici 4 ncü maddesi 

D - CETVELİ 

D. 

1 
5 
7 
7 
6 
7 
4 
6 
9 

10 
6 
7 
6 

10 
8 

12 
10 

7 
2 

Memuriyetin nev'i 

REKTÖRLÜK 

Tercümeei (D aikti'l o 
Memur 

» 

bıMr) 

Evrak ve dosya memuru 
Daktilo 

:» 
Teknisyen 

Usta 
'Dağıtıcı 
Şoför 

» 
Bahçıvan 

» 
Başhadem© 
Hademe 
Gece Bekçisi 
Kaloriferci 
Hukuk Müşaviri ve Avukat 

Aded 

2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
8 

2 
1 
1 

îgeÜ. 

Ücret 

1 250 
700 
500 
500 
600 
500 
800 
600 
400 
350 
600 
500 
600 
350 
300 
250 
350 
500 

1 100 

Bütçesi 

D. 

7 
7 
6 
8 

5 
8 
8 
7 

11 

1 
3 
5 
4 
3 
6 

(S. 

Memuriyetin nev 'i A< 

Muhase b e Müdürlüğü 

Memur 
Daktilo 
Arşiv memuru 
Evrak memuru ve Evrak dağ. 

Sağlık Merkezi 

Hemşire (Gezici) 
Hemşire 
Laborant (Röntgenci) 
Daktilo 
Hademe 

Matbaa 

Şef teknisyen (Matbaa âmiri) 
IBaış Makinist 
Makinist 
Dizme makinaları balam uzmanı 
Başmürettip 
Mürettip ve Operatör 

Sayısı : 22) 

Led 

1 
1 
1 
1 

1 
2 
I 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

500 
500 
600 
450 

700 
450 
450 
500 
300 

1 250 
950 
700 
800 
950 
600 



D. 

7 
8 
4 
7 
•8 
9 
6 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
5 
9 
6 
6 
7 

Memuriyetin nev'i At 

iMiirettip Operatör 
» i» 

Baş Mücelit 
Mücellit 
Mücellit ve Münettip Yar, 

» »• » 
ıMürettip ve Operatör 

Cam ve Kimya Atölyesi 

Mütehassıs 
Şef Teknisyen 
Teknisyen 

> 

Teknik ve Fizik Atölyesi 

Mütehassıs 
Teknisyeni 

» 
» Yardımcısı 

Elektirikçi 
Marangoz 

* 

led 

1 

1 
1 
2 
2 
3 

1 
1 
1 
2 

1 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
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Ücret 

600 
450 
800 
500 
450 
400 
600 

1 250 
1 100 

950 
800 

i 250 
1 100 

700 
400 
600 
600 
500 

Milletlerarası İktisadi Münasebetler Enstitüsü 

1 
2 
3 
5 

1 
1 
3 
6 
7 
8 

11 
12 
13 
8 
9 

1 
1 
2 

Uzman 

Yabancı dil bilir Daktilo 

Tıp Fakültesi 

Tereümeci 
Yabancı dili öğretmeni 
Daktilo (Yabansı dil bilir) 
Daktilo 
Daktilo 

»> 
Başhadenne 
Hademe 

» 
Santral memura 

» * 

Enstitü ve Klinikler 

Teknisyen (Üniversite mezunu) 
Teknisyen (Kimyager) 
Teknisyen 

1 
1 
1 
1 

1 
4 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
4 
1 

ı 

2 
4 
3 

1 250 
1 100 

950 
700 

1 250 
1 250 

950 
600 
500 
450 
300 
250 
200 
450 
400 

1 250 
1 250 
1 100 

Ege Ü. Bütçesi 

D. 

4 
4 
2 

6 
6 
6 
4 
4 
6 
3 
5 
5 
6 
7 
7 
7 
5 
7 
5 
5 

11 
6 
9 

12 
13 
11 
10 

6 
7 
8 

11 
11 
12 
11 
13 
9 
4 
7 

12 
11 
7 
3 
2 
4 
5 
5 
6 

(S. 

Memuriyetin nev'i A 

Teknisyen. (Üniversite mezunu) 
Teknisyen 
Teknisyen (Ressam ve 
fotoğrafçı) 
Elektrikçi 
Telefoncu 
Marangoz 
Anastezist 
Sterilizatör 
Masajcı 
Lâboratuvar şefi 

»> » 
Laborant 

» 
»s 

Şoför (Patollûjük Anatomi' içim) 
Şoför (Cenaze arabası için) 
Şoför 
Daktilo 
D ad re amiri 
Memur (Santralci) 
Başlı ademe 
Gassal 
İmam 
Hademe 

» 
Beikçi 
Kapıcı 
Aşçıbaşı 
Aşçı 

Aşçı yardımcısı 
Hasta balkıcı 
Hasta 'bakıcı (Klilnikler için) 
Temizleydici 

» 
KalUoriferci 
Teknisyen 
Laborant 
Temizleyici 
Hasta bakıcı 
Daktilo 
Psik'olıoğ 
Teknisyen 

!» 
» 

Laborant 
» 

Sayısı : 22) 

dcd 

10 
10 

4 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
8 

10 
5 

24 
21 

1 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
1 
1 

15 
36 
5 
5 
1 
1 
1 
3 

10 
36 

8 
18 
1 
3 
5 
9 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

Ücret 

800 
800 

1 100 
600 
600 
600 
800 
800 
600 
950 
700 
700 
600 
500 
500 
500 
700 
500 
700 
700 
300 
600 
400 
250 
200 
300 
350 
600 
500 
450 
300 
300 
250 
300 
200 
400 
800 
500 
250 
300 
500 
950 

1 100 
800 
700 
700 
600 
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D. 

8 
9 

10 
11 
7 
8 

1 

L 
1 
1 

4 
4 
4 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
9 
9 
9 

10 
11 
11 
11 
1 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
8 
8 
8 

Memuriyetin nev'i 

işçi 
• » 

» 
» 

Arabacı 
» 

Fen Fakültesi 

Elektronik Teknisyen 
(Yük. Ok. mez.) 
Mekanik Etelye Şefi 
Tercüman (Kimyager) 
Kimyager Teknisyen (Ünive? 
mez.) 
Fotoğrafçı 
Baıhçe Teknisyeni' 
Tekniyen 
Elektrik Teknisyen i 
Usta 
Makinist 
Laborant 
Teknisyen 
Elektrikçi 
Şoför 
Laborant 
Teknisyen 
Fotoğrafçı 
Teknisyen Yardımcısı 
Elektrikçi: Yardımcısı 
Şoför 
Teknisyen Yardımcısı 
Bekçi 
Teknisyen Yardımcısı 
Makinist Yardımcısı 
Teknik Uzman 
Müze Uzmanı 
Filim Teknisyeni 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Kartograf 
Santralci 
Ressam 
Daktilo 
Santralci 
Müzeci 
Ressam 

Âded 

8 
3 
1 
7 
2 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

450 
400 

, 350 
300 
500 
450 

1 250 
1 250 
1 250 

i 250 
800 
800 
800 
600 
600 
600 
500 
500 
500 
500 
450 
450 
450 
400 
400 
400 
350 
300 
300 
300 

1 250 
800 
800 
700 
700 
600 
600 
500 
450 
450 
450 

D. 

8 
9 
9 
9 

10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
3 
4 
5 
5 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 

10 
10 
11 
11 
11 
6 
6 
7 
8 

11 
11 
11 
11 
12 

5 
7 

Memuriyetin nev'i 

Arşivci 
Daktilo 
Kaloriferci 
Bahçıvan 
Kütüpane Bakıcısı 
Tekniker 
Kalorifer işçisi 
Bahçıvan 
Başhademe 
Gece Bekçisi 
Kapıcı 
Hademe 
Meydancı 
Temizleyici 
Cam Ustası 
Tercümeci 
Camcı 
Hesatp Meınunı 
İdare Âmiri 
Laborant 
Kaynakçı 
Dosyacı 
•Seminer Meran mı 
Kartoteks memuru 
Lâ'toor'aitU'vai' Tekııisyeni 
Hayvanı Bakıcısı 
Seracı 
Akvaryumcu 
Laborant (Tahnitçi) 
Lâboratuvar Kalfası 
Hayvan Bakıcı Yardımcısı 
Camcı Yamağı 
Lâboratuvar teknisyeni 
Depo Bakıcısı 
Laborant 
Usta 
Lâb oranı! 

» 
Hademe 
Bekçi 
Kapıcı 
Temizleyici 
Hademe 
Lektör 
Jeoloji Taş Preparat Ha
zırlayıcı 

Aded 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
8 
•) 
5 

r> 
3 
1 
2 
8 
7 
1 

1 

Ücret 

450 
400 
400 
400 
350 
350 
300 
300 
300 
300 
300 
250 
250 
250 
950 
800 
700 
700 
500 
500 
500 
450 
450 
450 
450 
400 
400 
400 
400 
350 
350 
300 
300 
300 
600 
600 
500 
450 
300 
300 
300 
300 
250 
700 

500 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayım : 22) 
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t). Memuriyetin nev'i 

7 Teknisyen 
7 Laborant 
6 >• 
4 Tercüman 

Aded 

1 
1 
1 
1 

Ücret 

500 
500 
600 
800 

D. 

7 
7 
8 
9 

Memuriyetin nev'i 

Herbaryumeu 
Terreryum Teknisyeni 
Laborant 

y> 

Aded 

J 
1 
1 
2 

Ücret 

500 
500 
450 
400 

L - CETVELİ 

). 

5 

2 
O 

4 
,) 
5 
(İ 
7 
8 

7 
9 
0 

3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 

Memuriyetin nev'i 

Rektörlük 

Sivil 'Savunma Uzmanı 

Tıp Fakültesi 

a) öğretim Üyesi. 

Profesör 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

Aded 

1 

o 

11 
20 

3 
10 
30 
33 

b) Öğretim Üyesi Yardımcısı 

Asistan 
» 
» 

Ziraat Fakültesi 

a) öğretim Üyesi 

Profesör 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

7 
3 
2 

1 
4 

15 
6 
8 

13 
13 

Aylık 

1 100 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 

950 
800 
700 

800 
600 
500 

1 500 
1 250 
1 100 
1 100 

950 
800 
700 

D. 

8 
9 

1 
2 
o o 
4 
5 
5 
6 
7 
8 

7 
8 
9 

10 
11 
4 
5 
6 
7 
6 
7 
8 

10 
11 
12 

Memuriyetin nev'i 

b) Öğretim Üyesi Yardı 

Asistan 
» 

Fen Fakültesi 

a) Öğretim Üyesi 
Profesör 

» 
» 
» 
» 

.Doçent 
» 
» 
» 

Aded 

mcısı 

5 
5 

1 
3 
3 
6 
s 
4 
4 

12 
9 

b) Öğretim Üyesi Yardımcısı 

Asistan 
» 
» 
» 
» 

Uzman 
• » 

» 
x> 

Okutman 
» 
» 

1 ncî Mümeyyiz 
Memur 

•» 

5 
10 
13 
13 
8 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 

Aylık 

700 
600 

2 000 
I 750 
1 500 
1 250 
1 100 
i 100 

950 
800 
700 

800 
700 
600 
500 
450 

1 250 
1 100 

950 
800 
950 
800 
700 
500 
450 
400 

Bgfe Ü. Bütçesi (S. Sayım : 22) 
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E - OETVELÎ 

Genel bütçede mütenazırı bulunan tertipler için mezkûr Bütçe Kanununa bağlı (R) cetvelin
deki formül bu bütçe için de uygulanır. 

B. M. 

218 Kasa tazminatı : 
Muhasebe Müdürlüğü veznedarı ile yokluğunda yerine vekâlet edecek vekile ve vez
nedar yardımcısına % 20 nisbetinde ödenir. 

223 Konferans için yurt içinden ve dışından getirileceklerin ücret ve yollukları ile başka 
giderleri : 
Konferans ücret ve yollukları, askerlik dersi, tercüman ücreti, yabancılar için açılan 
yaz kursla.nnın kurs, konferans •ücretleriyle afiş, broşür, program, hüviyet kartı gibi 
işlerin baskı ve kâğıt bedelleri, yabancı öğrencilerin şehir içi ve dışında toplu halde 
yapacakları gezilere refakat eden öğretim üyesi ve yardımcılarının yolluk, gündelik 
ve diğer giderleri, gezilerde rehber ücreti, bu yaz kurslarıııırı diğer giderleri. 

307 70 Yurt içi inceleme, araştırma yolluk ve giderleri : 
Yurt içi araştırma, inceleme maksadiyle yapılacak seyahatlerde öğretim üyeleri ile 
yardımcılarının ödenecek yolluklara, aynı maksatla toplu halde seyahat edecek öğren
cilere resmî tarifeli vasıtalarda ikinci mevki bilet ücreti veya en ekonomik vasıta 
ücreti : Fakülte Yönetim kurullarınca Harcırah Kanuniyle hizmetliler için tesbit edi
len gündeliğin asgari haddini geçmemek şartiyle verilecek gündelik ve giderleri. 

417 Üniversitenin bina ve arazi vergileri, tapu tescil harcı ve diğer müteferrik giderleri 
ile bina, levazım, eşya ve sair menkullerin sigorta bedelleri : 
Üniversiteye ait gayrimenkullerden mevcut kıymetli eşya ile lüzumunda enstitü, lâbo
ratuvar, klinik ve 'kütüphanelerde mevcut kıymetli levazım ve kitapla rm sigorta 
(bedelleri. 

420 11,12, Araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren malzemelerle sahip her çeşit giderleri: 
13,14 Enstitü, lâboratııvar ve okulların fennî alet levazımı, ecza, kimya madde ve malzeme

leri, öğretimle ilgili materyalin alım, yaptırma ve onarması, 
Tecrübe hayvanları alım, yem, bakım ve çoğaltılması tesis ve malzemesi. 
Alet ve cihazları taşıma montaj ve onarma. 
Sterilâzyon, frigorifik cihaz ve tesisleri. 
Projeksiyon, fotoğraf, agrandisman yazı, hesap, teksir makina ve levazımı. 
1 500 lirayı geçmiyen badana ve onarım. 
Fakülte, okul, kütüphane, enstitü, lâboratuvar, atelyelerin Öğretim ve araştırma ile 
ilgili işlerinde her fakülte yönetim kurulunun tesbit edeceği sürelerde çalıştıracak 
yardımcı ve işçilerin 20 lirayı geçmiyen gündelikleri. 
Bahçe serlerine lüzumlu malzeme satmalımı. 
öğretimle ilgili kitap, resim, heykel, tablo, vitrin, dolap, maket, levazım. 
ilân ücretleri. 
Fennî kurumların işletme levazımı, havagazı, elektrik ve su ücreti, 
Lâboratuvar atelye ve tatbikat bahçelerinde giyilmesi mecburi giyim eşyası. 
Gümrük, ardiye, nakliye, komüsyon vergi, resim ve ücreti. 
Ziraat Fakültesi bahçe ve tarla işlerinde; çalıştırılan traktör ve zirai motorların iş
letme ve onarımı giderleri. 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 22) 
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Lâboratuvar ve atelye olarak kullanılan vasıtaların işletme, onarma, trafik, resim ve 
ücretleri. 

Yüksek Hemşire Okulu giderleri: 
Demirbaş, döşeme, öteberi, kırtasiye. 

Laborant Okulu giderleri : 
Posta, telgraf ve telefon ücretleri. 
Kitap, mecmua, gazete, broşür, satmalına ve abone, telif ve tercüme hak ve ücretleri, 
yayın giderleri, öğretimi ilgilendiren malzeme ve cihazların satmalım ve onarım, ta
dil, işletme giderleri. 
Ayrıca tertibi bulunmadığı takdirde okullarca görevlendirileceklerin yurt içi yolluk
ları. 
Lâboratuvarlarda çalıştırılacak geçici işçi gündeliği. 

Ziraat Fakültesi tecrübe istasyonu ve işletmelerinde araştırma ve inceleme giderleri: 
Kırtasiye, demirbaş, öteberi, aydınlatma, işletme giderleri, basılı kâğıt ve defterler, 
îşçi, usta, çoban, seyis gündeliği, aşım duraklarına gönderilen seyislerin yolluğu, 
îş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatlar, 
Makina işletme ve bakımı. 
Tarla ziraati ,bağ, bahçe, ağaçlandırma, arılık, tavukhane, balıkhane, imalâthane gi 
derleri. 
Ayrıca tertibi bulunmadığı takdirde bu işleri denetliyeeek asistan, doçent veya profe
sör yollukları. 

Tıp Fakültesinin hastanelerle ilgili her çeşit giderleri : 
420 nci bölümde yazılı giderler bu tertipten de ödenir. 
Hastaların yatak ve iaşe bedelleri hastanelerde görevli olup iaşe olunacak çeşitli 
personelin yiyecek bedelleri ve bunların iaşeleri ile ilgili her türlü eşya ve malzeme 
bedelleri, işçi gündelikleri hastaneler talimatnamesi gereğince hasta besleme 
ve yiyecekleri, fennî kurmalar, makina ve aletler, taşıma ve montaj giderleri, küçük 
onarmalar, ilâç tıblbî ve sıhhi malzsme, öğretim malzemesi, işletme öğretim gider
leri, hastanelere ait öteberi, döşeme, kırtasiye, su, elektrik, havagazı, 'kömür, odun ve 
(bunlarla ilgili her çeşit nakil ve taama giderleri, görevleri icabı şehir dâhilinde va
zife ile dolaşacakların zaruri giderleri, ölümlerin her çeşit cenaze giderleri, 
öğretim için satmalınacak kadavra bedelleri ve bunların nakil giderleri, taburcu edi
len akıl hastalarının yerlerine gönderilmeleri veya bu hastalardan diğer hastanelere 
gönderilenlerin nakil giderleri ile bunlara ilişkin küçük tesis ve onarmalar ve hastane
lerin diğer bütün giderleri. 

Üniversite Matbaasının tesis malzeme ısıtma ve bakım giderleri: 
Matbaa için satmalınacak demirbaş eşya ile işletme ve bakım giderleri, matbaaya ye
niden alınacak makina, alet ve yedek parçaları çalıştırılacak işçi gündelikleri. 

Üniversite merkez atelyelerinin her çeşit giderleri : 
420 nci bölüm uygulanır. - , 

Yayın giderleri: 
öğrenci seçme imtihan kâğıtlarının incelenmesinde Yönetim Kurulunca tesbit edile
cek ücretler. Bakanlar Kurulunca verilecek karar üzerine bu tertipten ödenir. 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayışa : 22) 
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B. M. 

453 10,20 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler : 
Yurt içi ve dışında ilgililerin yapacakları gezi, ikamet giderleri ile bu maksatla çalış
tırılacak mütercim ve tercüme ücretleri, yayın giderleri, (kâğıt bedelleri, telif ve ter
cüme hakları, klişe ve resim ücretleri dâhil), kongre münasebetiyle yapılacak davet, 
ziyafet ve geziler gibi temsili mahiyetteki hizmetlerin gerektirdiği giderler. 

459 Spor giderleri : 
Beden terbiyesi ve spor faaliyetlerine katılacak sporcu ve idarecilerin ibate, iaşe, te
davi, taşıma giderleri ve bunların gündelikleri. 
Beden terbiyesi ve spor temas ve hareketlerinin gerektirdiği ıspor malzemeli, eşop-
m.an, şort, atlet, forma, yatak, layakkabı gibi giyim eşyası, madalya, kupa, şilt, bay
rak, flama ve benzeri mükâfatların alınması ve bütün malzeme ve tesislerin muhafa
zası. 
Spor temas ve hareketleri için geçici müddetlerle kiralanacak stad, saha veya spor 
yapılmasına elverişli yerlerin kira bedelleri. 
Oyuncuların ferdî kabiliyetlerini ve takım oyunu ilgisini artıracak spor uzmanları 
ücreti. 

502 Eski yıllar borçları : 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin 774 ncü bölümü ile ilgili hizmetler dolayısiyle ta
hakkuk eden borçlar dâhil. 

601 Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar ve verilecek burslar : 
11,12, Ecnebi memleketlerden gelecek talebelerin burs ve yollukları: 
13,14 Devam ve sair şartların Yönetim Kurulunda tesbit edilmek suretiyle Rektörlükçe ya

bancı Öğrencilere verilecek burslar ile bunlara ait her türlü giderler ve yol paraları 
bu maddeden ödenir. 
Senatoca tesbit edilecek esaslar dairesinde Fakülte Yönetim Kurulunca yapılacak 
yardımlar ile sağlık durumları fakültelerce tesbit edilecek hasta talebelerin tedavi 
ücretleri, ilâç bedelleri ve zaruri giderleri. 

€02 Talebe teşekküllerine yardım : 
Bu tertipteki ödenek yönetim kurulunun tesbit edeceği esaslar dairesinde sarf edi
lir. 

603 Talebe kantinlerine yardım : 
Mevcut ve tesis edilecek talebe kantinlerinin talebeye ucuz yemek vermesinin temin 
için yapılacak ödeme şekil ve esasları Üniversitece tanzim edilecek bir talimatname ile 
belirtilir. 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı: 22) 



— 39 — 

E CETVELİ 

1962 yılında çalıştırılan ecnebi profesör ve uzmanlar 

çeşidi Görevin çeşidi 

Hizmet 
Ücret süresi Tutarı 

Aded Lira- Ay Lira 

Tıp Fakültesi 

Ecnöbi Profesör 
» » 

Ecnebi Uzman 
» •» 

» » 

Ziraat Fakültesi 

Ecne'bi Profesör 
» » 

Keneni Uzman 
» » 
» » 

Fen Fakültesi 

Ecnebi Profesör 
» » 
» » 

2 
3 
2 
1 
o 
O 

1 
3 
2 
1 
1 

4 500 
3 000 
2 500 
2 500 
1 500 

4 500 
3 750 
3 000 
2 250 
600 

12 
8 
12 
11 
12 

12 
12 
12 
12 
12 

108 000 
72 000 
60 000 
27 500 
54 000 

54 000 
135 000 
72 000 
27 000 
7 200 

1 
1 
2 

5 000 
3 750 
3 000 

fi 
12 
12 

30 000 
45 000 
72 000 

»9<i 
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Petrol Dairesi Reisliği 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu mazbatası (1 /335) 

T. C. 
Başbakanlık Ankara : 29 . 11 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/1896/3788 

MİLLET M KOLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 24 . 11 . 1962 tarihinde kararlaş
tırılan «Petrol Dairesi Reisliği 1963 yılı Bütçe Kanunu tasarısı» gerekçesi ve ilişikleriyle bir
likte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 
/. înönü 

HEREKÇE 
B. M. 

201 11 Memurlar maaşı : % 15 zam dolayısiyle geçeri yıl ödeneğinden 90 000 lira t'azlasiyle 
690 000 lira konulmuştur. 

12 Mukaveleliler maaşı : Yeniden uç mukaveleli 'alınması dolayıısiyle 45 600 lira fazıa-
siyle 258 900 lira konulmuştur. 

21 Açık maaşı : Bölümün muhafazası için (1) lira konulmuştur. 
202 Hizmetliler ücreti : % 15 zam dolayısiyle geçen yıl ödeneğinden 8 350 lira t'azlasiyle 

187 050 lira konulmuştur. 
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri : Geçen yıl öde

neği kâfi geleceğinden aynen konulmuştur. 
206 1 l Çocuk zammı : Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 3 000 lira aynen konulmuştur. 

21 Doğum yardımı : Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 2 000 lira aynen konulmuştur. 
31 Ölüm Y andımı : Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 6 000 lira aynen konulmuştur. 

207 töene'bi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı : Bölümün muhafazası için (1) lira aynen konulmuştur. 

209 1 1 '/( 6 emekli, % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları karşılığı : % .15 zam dolayısiyle 
aylık ve ücret bölümlerindeki ödeneğe göre 3 970 lira t'azlasiyle 54 590 lira teklif 
edilmiştir. 

12 % 1 ek karşılıkları : % 15 zam dolayısiyle aylık ve ücret bölümlerindeki ödeneğe 
983 lira t'azlasiyle 8 770 lira teklif edilmiştir. 

13 Emekli ikramiyesi : Geçen yıl ödeneğinden 20 000 lira noksaniyle 30 000 lira tek
lif olunmuştur. 

14 Sandık yönetim masraflarına iştirak hissesi : Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 
2 000 lira aynen konulmuştur. 

15 Diğer ödemeler : Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 1 000 lira aynen konulmuşlur. 

Petrol Dai. Bşk. Bütçesi (S. Sayısı: 30) 
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Temsil ödeneği (6326 sayılı Kanunun 18 nci maddesinin (a) fıkrası) : Geçen yıl öde
neği kâfi geleceğinden 25 200 lira aynen konulmuştur. 

10 Kırtasiye : Geçen yıl ödeneğinden 6 000 lira eksiğiyle 4 000 lira teklif olunmuştur. 
20 Döşeme : Kâfi gelmiyeceğinden 4 000 lira fazlasiyle 8 000 lira konulmuştur. 
30 Demirbaş : Kâfi gelmiyeceğinden 2 000 lira fazlasiyle 7 000 lira konulmuştur. 
40 öteberi giderleri : Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 10 000 lira aynen konulmuştur. 
50 Aydınlatma : Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 10 000 lira aynen konulmuştur. 
60 Isıtma : Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 30 000 lira aynen konulmuştur. 

Basılı kâğıt ve defterler : Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 10 000 lira aynen konul
muştur. 

11 Posta ve telgraf ücretleri : Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 2 000 lira aynen ko
nulmuştur. 

21 Telefon giderleri : Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 10 000 lira aynen konulmuş
tur. 
Kira bedeli : Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 50 000 lira aynen konulmuştur. 
Giyecekler : Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 5 000 lira aynen konulmuştur. 

10 Daimî vazife yolluğu : Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 1 000 lira aynen konul
muştur. 

20 Muvakkat vazife yolluğu : Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 19 000 lira aynen ko
nulmuştur. 

40 Ecnebi memleketler yolluğu : Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 10 000 lira aynen 
konulmuştur. 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka giderleri : 
Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 8 000 lira aynen konulmuştur. 
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları : Geçen yıl öde
neği kâfi geleceğinden 6 000 lira aynen konulmuştur. 

21 işletme giderleri : Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 5 000 lira aynen konulmuş
tur. 

22 Onarma giderleri : Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 4 000 lira aynen kanulmuş-
tur. 
Temsil giderleri : Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 3 000 lira aynen konulmuştur. 

30 Geriverilecek paralar : Geçen yıl ödeneğinden 862 lira noksanı ile 138 lira teklif 
olunmuştur. 

40 Mahkeme harçları : Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 1 000 lira aynen konulmuş
tur. 
6326 sayılı Kanunun 9, 87 nci maddelerini ilgilendiren giderler. 

10 Petrol hakkı sahipleri tarafından ika olunacak zararların tazmini ve hasarların telâfisi 
maksadiyle yapılacak ödeme ve giderler : Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 1 000 
lira aynen konulmuştur. 

20 İstimlâk olunacak arazilere ait istimlâk bedelleri karşılığı ve ilgili giderler : Bölü
mün muhafazası için 999 lira noksaniyle 1 lira teklif olunmuştur. 

30 6326 sayılı Petrol Kanununun 27, 38, 51, 52 nci maddelerinin gerektirdiği giderler : 
Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 1 000 lira aynen konulmuştur. 
Mahkeme giderleri ile 6326 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gereğince komiserlere veri
lecek ücret ve giderler : Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 20 000 lira aynen ko
nulmuştur. 

Petrol Dal Bşk. Bütçesi (S. Sayım: 30) 
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6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince sigorta fonu karşılığı : Oto adedi bire 
düştüğünden 100 lira noksaniyle 100 lira konulmuştur. 
7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince sivil müdafaa fonu karşılığı : 1963 
gelirine nisbetle ödenek konulması icabettiğinden geçen yıl ödeneğinden 27 lira nok
saniyle 1 600 lira ödenek konulmuştur. 

10 Satmalma ve abone : Beş bin lira fazlasiyle 15 000 lira ödenek konulmuştur. 
20 Başka her çeşit giderler : Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 2 000 lira aynen ko

nulmuştur. 
4489 sayılı Kanun gereğince staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin yolluk ve 
başka her çeşit giderleri : Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 1 lira aynen ko
nulmuştur. 
Geçen yıl borçları : Geçen yıl konulan 1 000 lira kâfi gelmediğinden borç bakiyesi 
kaldığı görülen 2 000 lira fazlasiyle 3 000 lira konulmuştur. 
Eski yıl borçları : Fazla olduğundan 2 000 lira noksaniyle 4 000 lira konulmuştur. 
Hükme bağlı borçlar : Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden aynen 1 000 lira konul
muştur. 
Memur ve hizmetlilerin öğle yemek erine (Sanayi Bakanlığı Memurları istihlâk Koo
peratifine yardım olarak) : Geçen yıl ödeneğinden 1 363 lira noksaniyle 4 650 lira 
ödenek konulmuştur. 

GELİR BÜTÇESİ GEREKÇESİ 

Petrol Dairesi geliri 7-37 622 lira geçen yıldan devreden nakit mevcudu 862 380 
lira olup ceman 1 600 002 lira tahmin edilmiştir. 
1963 yılı (A) işaretli cetvel yekûnu 1 600 002 lira olduğundan her ikisi arasında 
fark olmadığından 1963 malî yılında Hazine yardımına ihtiyacolmadığı. 

6 Petrolden Devlet hakkı : 
Bu gelir 737 620 lira tahmin edilmiştir. 7 bölgede 12 şirket 101 sahada 4 406 723 
hektar arazide petrol aranmaktadır. Bu sahalardan bir kısmı 1 ve 2, diğer kısmı 3, 
4, 5, 6 ve 7 senelik olduklarından 6558 sayılı Kanunla muaddel 6326 sayılı Kanu
nun 56 ncı maddesine göre alınacak Devlet hakkı ile 69 ncu maddesine göre iş
letme sahalarından alınacak Devlet hakkı tutan. 

3 Müteferrik gelir : 
Bu bölümün muhafazası için (1) lira konulmuştur. 

4 Teberrular : 
Bu bölümün muhafazası için (1) lira konulmuştur. 

5 Geçen yıldan devreden nakit mevcudu : 
Bütçenin hazırlandığı zaman bir taraftan banka meveudu ve malî yıl sonuna ka
dar Hazine yardımı şeklinde olan g^lir ve malî yıl sonuna kadar yapılacak ödeme 
göz önünde bulundurularak bunlar arasında devredilecek nakit mevcudunu teşkil 
eden 862 380 lira olarak tahmin edilmiştir. 

Petrol Dal. Bşk. Bütçesi (S. Sayısı: 3a) 
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Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Petrol Dairesi 6326 sayılı Kanunla kurulmuş Sanayi Bakanlığına, bağlı ve katma bütçeli bir 
daire olup Petrol Kanununun ve Nizamnamesinin tatbikatı ile vazifelidir. Buna göre daire Türki
ye'de petrol ameliyatı ile meşgul olmak istiyen yerli ve yabancı şirketlere arama müsaadesi, ara
ma ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi, boru hattı ve rafineri kurma belgesi vermektedir. Bu su
retle petrol hakkı sahibi olan şirketlerin faaliyetleri ile ham petrol ve petrol mahsullerinin fiyat
larının kanun ve nizamname esaslarına göre kontrol ve murakabesi, bu maksatla yurda ithal edi
len sermayenin Maliye Bakanlığı ile müştereken tescili ve petrol ameliyatından elde edilen Türk 
parası karşılığında ithal edilen bu sermayenin transferi. Devlet hakkı ve Devlet hisselerinin tahak
kuku gibi mevzularla iştigal etmektedir. 

1962 yılında Türkiye'de 14 şirket arama faaliyetlerinde bulunmuş, bunlardan dördü yeni ruh
satnameler almak, biri de mevcut ruhsatnameler üzerinde hak tesis etmek suretiyle petrol hakkı 
sahibi olarak faaliyete katılmışlardır. 1962 yılı zarfında 5 şirket arama sahalarını terk ederek 
Türkiye'deki faaliyetlerini durdurmuşlardır. Aynı yıl içerisinde 48 aded arama ruhsatnamesi ter
kine mukabil 18 aded arama ruhsatnamesi verilmiş ve ayrıca arama ruhsatnamesi için yapılan 
beş müracaatın da sonuçlandırılmasına çalışılmaktadır. 

Arama faaliyeti olarak jeolojik ve jeofizik çalışmaların evvelki senelere nazaran bir miktar 
azalmış olması işin icabı olarak kabul edilmektedir. 

1960 yılında 66 344 metre olan sondaj faaliyeti umumi metrajı 1961 de 88 690 metreye ulaş 
mış bulunmasına rağmen 1962 yılındaki metraj yekûnunun 1961 e nazaran bir miktar daha az 
olacağı anlaşılmaktadır. 

1962 yılı içinde Mobil Exploration Mediterraııean Inc. Şirketi tarafından V. Siirt bölgesinde 
açılan Silivankal ve aynı bölgede Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından açılan Bada- 1 
kuyularında petrol keşfi vııkubulduğıı gibi 1961 yılında keşfedilmiş bulunan Magrip, Batı Raınan 
ve Kay'aköy sahalarının tesbiti müspet olarak inkişaf etmiştir. 

1962 yılında petrol istihsalinde büyük artışlar kaydedilmiş bulunmaktadır. 1961 yılı ham pet
rol ihtihsali 441 748 tondan ibaret iken 1962 yılı 10 aylık istihsal yekûnu 486 498 tonu bulmuş
tur. Bu miktarın 417 391 tonu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına aittir. Yıllık kapasitesi 
330 000 tondan 1960 yılı sonunda 580 000 tona çıkarılan Batman rafinerisi Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığına aidolup tamamen V. bölgeden istihsal edilen yerli ham petrolü işlemektedir. 

% 51 hissesi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına ve % 49 hissesi de Üartex'e aidoian İs
tanbul rafinerisinin (İPRAŞ) yıllık kapasitesi 1 000 000 ton olup 1961 yılı sonlarına doğru faa
liyete geçmiş bulunmaktadır. İstanbul petrol rafinerisi tamamen ithal ham petrolü işlemektedir, 

Mersin'de kurulan ve Mdbil ve BP şirketlerinin sırasiyle % 56, % 27 ve % 17 hissesine sahibol-
dukları 3 200 000 ton yıllık kapasiteli Mersin (ATAÇ) rafinerisi 1962 Nisan sonlarında tamam
lanarak Mayıs ayından itibaren faaliyete geçmiştir. Mersin, rafinerisi şimdilik % 5 yerli hanı 
petrol (Bulgurdağ ve Kayaköy) % 95 ithal ham petrolü işlem ektedir. 

Petrol î>aa. Bşk. Bütçesi (S. Sayısı: 30) 
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Raf merilerin 1961 yüının 12 ayında ve 1962 yılının 10 ayında (1 .1 .1962 - 1.11 .1962) kuttan.» 

drkları ham petrol ile istihsal ettikleri mahsuller aşağıdadır. 

I - İşlenen ham petrol : 
1961 (12 aylık) 1962 (10 aylık) 

(Ton) (Ton) 

İthal ham petrolü 219 295 1 853 662 
Yerli ham petrolü 410 511 495 307 

629 806 2 348 969 

II - istihsal edilen 

L. P. G. 
Benzin 
Solvent 
Gazyağı 
Motorin 
Fuel Oil 
Asfalt 

Toplam 

mahsuller : 

630 
117 853 

1 246 
16 402 
78 476 

274 487 
56 090 

545 184 

4 883 
431 156 

1 270 
228 217 
487 364 
863 663 
70 066 

2 077 031 

Mersin rafinerisinin istihsale başlamasından sonra 1962 yılı sonuna kadarki devrede petrol 
mahsulü ithal edilmesine lüzum hâsıl olmamıştır. 

1.1.1962 - 1.11.1962 devresinde rafinerilerde istihsal edilen mahsullerden memleket ihtiya
cından fazla olan 3 060 ton L. P. G. gazı ile 458 768 ton fuel oil ve 599 ton motorin ihracedilmiştir. 

Petrol Dairesi 1963 yılı bütçesine gider ve gelir karşılığı olarak tasarıya bağlı (A/l ) ve (B) 
işaretli cetvellerin tetkikinden de anlaşılacağı üzere 1 600 002 lira ödenek teklif edilmiştir. 

Giderleri gösteren (A/ l ) işaretli cetvelde 1962 yılma nazaran fazlalığı teşkil eden 153 903 lira
dan 148 903 lirası memur ve hizmetlilere yapılacak %15 miktarındaki zamlardan, 4 953 lirası Emekli 
Sandığına yapılması gereken ödemelerin bu sebeple artmasından, 5 000 lirası da propaganda amacı 
ile tertiplenen bültenin baskısı için zaruri olarak 5 000 lira fazla tekliften ileri gelmektedir. 

Gider bütçesinde bu fazlalığa karşılık 20 000 lirası emekli ikramiyesi bölümünden olmak üzere 
diğer bir kısım tertiplerden toplu olarak 23 349 lira miktarında bir düşme yapılmıştır. 

Gelir kısmı : 

(B) cetveline konulan 1 600 002 liradan 737 622 lirası petrolden alınacak Devlet hakkı, müte
ferrik gelir ve teberrulardan, 862 380 lirası da 1962 yılından devredileceği tahmin olunan nakit 
mevcudundan elde edilecektir. 

Devlet hakkı 1963 yılı tahakkukları ilişik cetvelde de gösterildiği üzere işletme sahalarından 
alınacak haklarla birlikte 3 688 102 lira olarak hesaplanmış ve bundan kanuni % 80 masraf kar
şılıkları düşülerek % 20 yi teşkil eden 737 620 lira konulmuştur. 

Devredecek nakit mevcudunda geçen yıla nazaran 389 638 lira. bir fazlalık görülmektedir ki, 
bu da eski yıllarda olduğu gibi bu yılda kadrolarda yapılan tasarruflardan ileri gelmektedir. 

Petrol Dairesi kira ile tuttuğu binada sıkışık bir durumdadır. Bilhassa arama sondaj faaliyet
leri ile ilgili çeşitli numune ve raporların hacımları yıldan yıla artmakta ve bunları dikkatle mu
hafaza ve ilgililerin istifadesine arz etmede büyük müşkülâta mâruz kalmaktadır. Bu itibarla Pet
rol Dairesi için lüzumlu arsa ve binanın temini zaruri görülmektedir. 

Petrol Dai. Bşk. Bütçesi (S. Sayısı: 30) 
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mak üzere iki broşör neşretmekte ve broşürlerin memleket dahilinde ve diğer memleketlerde pet
rolle ilgili müessese ve şahıslara göndermektedir. Ancak tahsisatın kifayetsizliği yüzünden gerek. 
hacmini ve gerekse miktarını ihtiyaca cevap verecek şekilde arttırmak mümkün olmamaktadır. 
Her bakımdan faydası aşikâr olan bu çalışmalar için mevcut 15 000 liralık tahsisata ilâveten 5 000 
lira daha ilâvesinde zaruret görmekteyiz. 

Petrol Kanununun tatbikatı ile ilgili olarak Türkiye'de arama ve sondaj faaliyetlerinde bulu
nan şirketlerin kanun ve nizamname hükümlerine göre Petrol Dairesine vermekle mükellef olduk
ları sondaj numuneleri büyük bir hacim işgal etmekte ve yıldan yıla artmaktadır. Bu haliyle bun
ların muhafazası müşkül olacağı gibi tetkiklerde bulunanlar için gereği gibi faydalanmakta müm
kün olamamaktadır. Kaldı ki, bu numuneler sadece petrol bakımından değil aynı zamanda M. T. A. 
Enstitüsü, Devlet Su işleri gibi Devlet müesseselerimizin de çeşitli yönlerden istifadesine arz edil
mektedir. Bunların gerek hacım ve gerekse kolaylıkla tetkikine imkân verecek şekle ifrağı bakımın
dan Petrol Dairesine taş testeresi ince kesit hazırlama teçhizatı, mikroskop ve teksir makinası gibi 
takriben 100 000 lira tutarında bâzı küçük makina ve aletlerin temininde zaruret görmekteyiz. Bu 
maksatla Petrol Dairesi bütçesine bu sene, mümkün olmadığı takdirde gelecek sene bütçelerinde, 
bilhassa bu hususun dikkat nazara alınmasında büyük fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Karma Bütçe Komisyonu üyesi 
T. Senatör 

Suphi Gürsoytrak 

Karma Bütçe Komisyonu üyesi 
Milletvekili 

A. Sırrı Hocaoğlu 

Karma Bütçe Komisyonu üyesi 
Milletvekili 

Mahmut Vural 

Karma Bütçe Komisyonu üyesi 
Milletvekili 
Nuri Bay ar 

Petrol B a l Bgk. Bütçesi (S. Sayısı 30) 
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Karma Bütçe Komisyonu mazbatası 

7'. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu, 

Esas No. J/335 
Karar No. 20 

Ankara 21 . I . 1963 

OUMHUBİYET SENATOSU YÜKSEK BA$KANDLĞL\rA 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı Ba
kanlar Kurulunca 24 . 11 . .1962 tarihinde kararlaştırılıp Başbakanlığın 29 . 11 . 1962 tarihli ve 
71-1896/3788 sayılı tezkereleriyle gönderilen kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmiş ol
makla Sanayi Bakanı, Petrol Dairesi Başkanı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama dairesi 
temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Komisyonumuz namına Petrol Dairesi Başkanlığı bütçesini tetkik eden raportörümün raporu 
okunduktan sonra söz alan hatipler mezkûr dairenin faaliyeti ile ilgili olan konular üzerinde ten-
kid ve temennilerde bulunmuşlar, Türkiye'de petrol aramaları, petrol endüstrisi mevzuunda so
rular sormuşlardır. 

Hükümet tarafından gerekli izahat verildikten ve sorular cevaplandırıldıktan sonra maddele
rin müzakeresine geçilmiştir. 

Petrol dairesinin cari giderlerini gösteren (A/l) işaretli cetvel yekûnu geçen yıla nazaran 
130 552 lira fazlasiyle 1 600 002 lira olarak Hükümetçe teklif edilmiş olup hizmetlerin ifasına ye
terli olduğu görülmüştür. 

Petrol Dairesi Başkanlığının gelirlerini gösteren (B) işaretli cetvel de, masraflarını kendi 
gelirleriyle karşılamak üzere 1 600 002 lira olarak tahmin edilmiştir. 

Kanun tasarısı., cari giderlerini gösteren (Â/l) cetveli ve gelirleri gösteren (B) cetveli komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Petrol Dairesi 1983 yılı bütçe kanunu tasarısı ve ekli cetvelleri Genel Kurulun tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 
S. İnal 
Artvin 

S. O. Avcı 

Bitlis 
C. Geboloğln 

lOlAzıg 
Söz hakkım mahfuz. 

('). F. Sunar 
Hatay 

A. S. Hocaoğlu 

Konya 
M. Dineldi 

Sakarya 
N. Bay ar 

Başkan ve kili 
Ankara 

A'. Ağırnııslı 
Aydın 

Söz hakkım mahfuzdur. 
/. Srzc/in 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Trabzon 
A. Şener 

Tznıir 
AT. Mirkelâmoğlu 

Ordu 
S. Koksal 

Sivas 
.¥. Vural 

Van 
F. Işık 

\l. 

Sözeli 
Ordu 

.1. //. Onai 
Balıkesir 

F. îslimyeli 

Diyarbakır 
İ,sk.(. MI d oı-oğlu 

İ in/.a da bulunamadı 

/. 

İmz; 

Giresun 
E. Küıçoğhı 

Ki rşehir 
A. Bilgin 

Konya 
R. Özal 
T. Üye 

. (t-ÜL-ı-ioytrak 
ı;la bulunamadı 

Yozgat 
V. Uyar 

Söz 

Söz 

Kâtip 
Kastamonu 
S. Keski)) 

Bilecik 
Ş. Binayı 

Çanakkale 
S. İnan 

Gü Ulus'a ne 
hakkım mahfuzdu 

S. Saracı 
Konya 

hakkım mahfuzdur. 
/. Baran 
Mardin 

S. Aysan 
'*T. Üye 

II. Tunrkanat 

Petrol Dal. Bşk. Büleosi (S. Sayısı: 30) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Petrol Daireni BaşkanUı/t IDtiH yıh bilice kanunu 
tasarısı 

MADDE 1. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 
bütçe yılı giderleri için bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 1 600 002 lira öde
nek verilmiştir. 

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

MADDE 3. — Petrol Dairesi Başkanlığınca 
1963 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler bağ
lı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cet
velde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1963 
bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Petrol Dairesi Başkanlığı
nın 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

3656 sayılı Kanunun ö ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için kadro 
alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

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

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümündeki 
ödenek üstüne çıkan ve 1962 yıh bütçesinin 
aidoiduğu tertiplerinde kargılığı bulunan borç
lar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu 
bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
nekten ; 

1954 - 1961 bütçe yıllarına ait olupda Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçesinde bulunan borçlar, 1963 
malî yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden 

10 — 
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•• l'elntl İhn: esi Has!;a-nh.()i 7.%'.V ı/ıh Bütçe Kavunu 
hfsan.n. 

MADDE 1. ~ Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —• Aynen kabul edilmiştir. 

MADBK 3. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADD3S 6. — Aynen kabul edilmiştir. 

Petrol \M. Bşk. Bütçesi (S. Sayısı: 30) 
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veya 3 - 4 ncü kısım bölümleri bakiyelerinden 
eski yıllar borçları bölümüne Maliye Bakanlı
ğınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 7. — Bu kanun 1 Mart 1963 tari
hinde yürürlüğe girer. 

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

Devlet Bakanı ve 
Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

İT. Dincer 
Devlet Bakanı 

A. S. Ağanoğlu 
Devlet Bakanı V. 
A. $. Ağanoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakam 
Ş. R. Hatipoğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

(riim. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Ulaştırma Bakanı V. 
Y. Azizoğlu 

Sanayi Bakanı Ba 
F. (Jelmas 

İmar ve İskân Bakan 
R. Aybar 

Başb. Yardımcısı 
E. Alica7i 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
Adalet Bakanı 
.1. K. Yörük 

İçişleri Bakanı 
H, O. Bekata 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

B ayı ndırlık Baka n ı 
/. Seçkin 

Sa, ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Tarım Bakanı 
M. İzmen 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Ya. ve Turizm Bakanı 
C. T. Karasapan 

V. 

Karma Bütçe Ko. 

MADDE 7. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aynen kabul edilmiştir. 

Petrol Dai. Bşk. Bütçesi (S. Sayısı: 30) 
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A/l - CETVELİ 

P>. M. Ödeneğin çeşidi 

1962 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1963 5 
Hükümetçe 

istemem 
Lira 

rıh için 
Komisyonca 
kalbini edilen 

Lira 

ikinci kısım - Personel 
(liderleri 

1 Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Memurlar maaşı 600 000 
12 Mukaveleliler maaşı (6326 

sayılı Kanunun 18 nei mad
desinin (B) fıkrası ile 6558 
sayılı Kamımın 3 ncü mad
desi gereğince) 213 300 

21 Açık maaşı 1 

Bölüm toplamı 813 301 

202 Hizmetliler ücreti 178 700 
204 Ecnebi uzman ve hizmetliler

le bunlara yardımcı persone
lin ücretleri 75 000 

690 (XX) 

258 900 
1 

948 901 

187 050 

75 000 

690 000 

258 900 
1 

948 901 

187 050 

75 000 

11 - Başka haklar 
206 4598 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak zam ve yardımlar 
11 Çocuk zaııımı 
21 Doğum yardımı 
31 ölüm vardımı 

207 

209 

mı 
1 

Bölüm toplamı 

3 000 
2 000 
6 000 

11 000 

3 000 
2 000 
6 000 

11 000 

3 000 
2 000 
6 000 

11 OOO 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T.C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 

ve % 25 giriş ke-
artış farkları 

karşılığı 

% 6 emekli 
senekle rivle 

50 620 54 590 54 590 
Potvol Dai. Bşk. Bütoosi (S. Sayısı: 30) 
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Ödeneğin çeşidi 

% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderlerine 
iştirak hissesi 
Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

1962 
yılı 

ödeneği 
Lira 

7 787 
50 000 

2 000 
1 000 

111 407 

1963 yıb 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

8 770 
30 000 

2 000 
1 000 

96 360 

L için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

8 770 
30 000 

2 000 
1 000 

96 360 

Temsil ödeneği (6326 sayılı 
Kanunun 18 nci maddesinin 
(a) fıkrası) 25 200 25 200 25 200 

İkinci kısım toplamı 1 214 609 1 343 512 ! 343 512 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
Kırtasiye 10 OOO 4 000 4 000 
Döşeme 4 000 8 000 8 000 
Demirbaş 5 000 7 000 7 000 
Öteberi giderleri 10 000j 10 000 10 000 
Aydınlatma 10 000 10 000 10 000 
Isıtma 39 000 30 000 30 000 

Bölüm toplamı 69 000 69 000 69 000 

Basılı kâğıt ve defterler 10 000 10 000 10 000 
Posta ve telgraf, telefon üc
ret ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 2 000 
Telefon giderleri 10 000 

Bölüm toplamı 12 000 

Kira bedeli 50 000 
Giyecekler 5 000 
Yolluklar 
Daimî vazife yolluğu 1 000 
Muvakkat vazife yolluğu 19 000 

2 000 
10 000 

12 000 
- -

50 000 
5 000 

! 000 
19 000 

2 000 
10 000 

12 000 
. 

50 000 
5 000 

1 000 
19 000 

Petrol Dal Bşk. Bütçesi (S. Sayışa: 30) 
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Ödeneğin çeşidi 

1962 
yılı 

Ö(İ0'IK!î>'İ 

Lirn 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

i;st>ew'n katml edilen 
Lirn. Lira. 

Ecnebi menıle'ketler yolluğu 10 000 10 000 10 000 
Ecnebi uzman ve hiz'metliler-
Le bunlara yardımcı persone
lin yolluk ve başka giderleri 8 000 8 000 8 000 

Bölüm toplamı 38 000 38 000 38 000 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 6 000 6 000 6 000 
Taşıt giderleri 

e giderleri 
ıa giderleri 

Bölüm toplamı 

DVüncü kısım toplamı 

r> ooo 
4 000 

9 000 

199 000 

5 000 
4 000 

9 000 

199 000 

5 000 
4 000 

9 000 

199 000 

Dördüncü kısmı - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 48 nci maddesini ilgi
lendiren giderler 
Geri ver i lccck parala r 
"Mahkeme * 11 a r d a n 

Bölüm toplamı 

3 000 

1 000 
1 000 

2 000 

3 000 

"138 
1 000 

1 138 

3 000 

138 
1 000 

1 138 

6326 sayılı Kanunun 9, 87 nci 
nci maddelerini ilgilendiren 
giderler 
Petrol lıakkı sahipleri tara
fından ika olunacak zararla
rın tazmini ve hasarların te
lâfisi maksadiyle yapılacak 
ödeme ve giderler ' 1 000 1 000 1 000 

Petrol Dal Bsk. Bütçesi (S. Sayısı: 30) 



15 

Ödeneğin çeşi 

İstimlâk olunacak ; 
ait istimlâk bedelleri 
ğı ve ilgili giderler 
6326 sayılı Kanunun 
51, 52 nci maddeleri 
rektirdiği giderler 

Bölüm 

di 

arazilere 
i karşılı-

. 27, 38, 
niıı ge-

toplamı 

1962 
yılı 

< i derce £ i 
Lira 

1 000 

! 000 

3 000 

1963 yılı 
Hükümetçe 

İstemen 
Lira 

1 

1 000 

2 001 

ı için 
Komis 
kaibıtl 

Li 

yonca 
edilen 
ra 

1 

1 000 

2 001 

Mahkeme giderleri ile 6326 
sayılı Kanunun 21 nci mad
desi gereğince komiserlere 
verilecek ücret ve giderler 
6085 sayılı Kanunun 56 nci 
maddesi gereğince sigorta fo
nu karşılığı 
7126 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesi gereğince sivil mü
dafaa fonu karşılığı 

20 000 

200 

1 627 

20 000 

100 

600 

4489 numaralı Kanuna göre 
staj için ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin yollukla-
riyle başka her çeşit giderleri 

Dördüncü kısım toplamı 

Besinci kısım - Borçlar 

828 44 840 

20 000 

100 

1 600 
Yayın giderleri 
Satmalına vo abone 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

10 000 
2 000 

12 000 

15 000 
2 000 

17 000 

15 000 
2 000 

17 000 

44 840 

G-eçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
Hükme bağlı borçlar 

1 000 
6 000 
1 000 

3 000 
4 000 
1 000 

3 000 
4 000 
1 000 

Beşinci kısım toplamı 8 O0O 8 000 8 000 

Petrol Dai. Bşk. Bütçesi (S. Sayısı: 30) 
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Ödeneğin çeşidi 

Altıncı kısım Yardımlar 

16 — 
1962 

yıll 
ödemeği 
Lira 

1963 yılı için 
Hükümetçe Kotmfljsyonca 

istenen feafbul edilen 
Lira Lira 

Memur ve müstahdemlerin 
öğle yemeklerine (Sanayi Ba
kanlığı Memurları İstihlâk 
Kooperatifine) 

Altıncı, kışını toplamı 

KISIMLAR TOMLAMI 

6 013 

6 oı:? 

4 650 

4 650 

4 650 

4 650 

İkinci kışını toplamı 
Üçüncü kısım toplanıl 
.Dördüncü kısım toplamı 
Besinci kısım toplamı. 
Altıncı kıösım toplamı 

GENEL TOPLAM 

1 214 609 
1.99 000 
41 828 

8 000 
6 oı:> 

1 469 450 

B CETVELİ 

Gelirin Çeşidi 

Petrolden Devlet hakkı 
Müteferrik gelir 
Teberrular 
Geçen yıldan devreden na
kit mevcudu 

1962 
yıh 

1 ahinin I evi 
Lira 

906 706 
1 
1 

472 742 

1 343 512 
199 000 
44 840 

8 000 
4 650 

1 600 002 

1963 yılı 
Hükümetçe 

udimin edilen 
Lira 

737 620 
1 
1 

862 380 

1 343 512 
199 000 
44 840 

8 000 
4 650 

1 600 002 

için 
Komisyonca 
tahmin edilen 

Lira 

737 620 
1 
1 

862 380 

Toplam 1 469 450 1 600 002 1 600 002 

Petrol Dai. Bşk. Büteesi (S. Sayısı: 30) 
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C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Nev'i 

Kanun 
» 

Tarihi 

16 . 3 . 1954 
21 . 5 . 1955 

6.6. 1957 

Numarası 

6326 
6558 

6987 

ö z e t i 

Petrol Kanunu 
Petrol Kanununun bâzı maddelerinin tadili ve bâzı mad
delerine fıkralar ilâvesi 
6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik 
yapan 6558 sayılı Kanunun bâzı maddelerini tadil ve 
bâzı maddelerine ilâve edilmesi hakkında Kanun 

D - CETVELİ 

D. Memuriyetin çeşidi 

2 Ressam 
7 Kaloriferci ve Bahçıvan 
9 Telefoncu 
1 Topoğraf 
4 » Yardımcısı 
6 Şoför 
2 Daktilo (Dil bilir) 
7 » 
7 » 
1 Malzeme Eksperi 

Aded Ücret 

1 100 
500 
400 

1 250 
800 
700 

1 100 
600 
500 

1 250 

D. Memuriyetin çeşidi 

11 Doktor 
4 Memur 
8 Dağıtıcı 

11 Bekçi 
10 Hademe 
11 » 
12 » 
11 îşçi 

Aded 

1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Ücret 

300 
800 
500 
350 
350 
350 
250 
300 

21 

B. M. 

204 

E - CETVELİ 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara 
yardımcı personelin ücreti 

Petrol Dal Bşk. Bütçesi (S. Sayısı: 30) 
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T. C. 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar 

Tetkik Dairesi 
Karar sayısı : 6/839 

KABARNAME SUEETİ 

26 . 12 . 1.961 tarihli ve 6/78 sayılı Kararnameye ektir. 
Amerikan tabasından Elmer E. Batzell ile Douğlas Ball'ın Petrol Dairesi Reisliği emrinde 

1 . 3 . 1962 tarihinden itibaren birer yıl daha çalıştırılmalarının kabulü; Maliye Bakanlığının uy
gun mütalâasına dayanan Sanayi Bakanlığının 27 . 7 . 1962 tarihli ve 06/3937 sayılı yazısı üze
rine, 788 sayılı Kanunun 5 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 21 . 8 . 1962 tarihinde ka
rarlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. Gürsel 

DEVLET HAKKI 

Saha adedi Hektar 

2 
1 
6 
16 
16 
41 
2 
2 
2 
1 
5 
8 

101 

90 338 
49 770 
172 901 
783 273 
712 437 

1 933 287 
99 375 
79 150 
86 215 
50 000 
113 950 
236 028 

4 406 723 

Tahakkuk 
Lira K. 

American Overseas Petroleum Ltd. 71 244,10 
Tidewater Oil Company 74 655,00 
N. V. Turkse Shell 107 355,92 
Mobil Ekploration Mediterranean Inc. 535 722,07 
Turkish Gulf Oil Company 834 561,47 
Türkiye Petrolleri A. O. 1 518 954,86 
Aladdin Middle East Ltd. 49 687,50 
Clark Middle 39 575,00 
Perkins Oil Company 43 107,50 
Landa Middle East Oil Company 25 000,00 
Panoil - Sanjacmto 96 935,46 
Panoil Company 194 953,44 

İşletme sahaları Devlet hakkı 
3 597 752,32 

96 349,92 

3 688 102,24 
X % 20 

737 620,44 

İşletme sahaları 

1 21 144 Amosas 
1 2 080 Türkiye Petrolleri A. O. 

79 709,92 
16 640,00 

96 349,92 

»m< 
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