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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt
Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, Sov
yet Rusya'ya yaptığı seyahat intihalarına ve
Rus Devlet ricaliyle Türk - Rus dostluğu üze
rindeki görüşlere dair açıklamalarda bulun
du.
Tabiî Üye Mehmet özgüneş; Devlet Radyo
sunda, şimdiye kadar âdet olmadığı halde, İçtü
züğün 51 nci maddesi üzerindeki konuşması sı
rasında vâki sataşmaların da yayınlandığını
beyan ve Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden
Sahir Kurutluoğlu'nu istihdaf eden (bir konuşma
yaptı,
Cumhurbaşkanınca Seçilen üyo Sahir Kurutluoğlu; Tabiî Üye Mehmet özgüneş'e istifa
et demediğini, Tabiî üyelerin devamsızlığı ha
linde nasıl bir neticeye varılacağını düşündü
ler mi şeklinde konuştuğunu ifade ve 'konuş
manın diğer kısımların! cevapladı.
Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi Ali Altımtaş'a izin verilmesi hakkındaki Başkanlık tez
keresi okundu ve izin kabul edildi.
Bu toplantı yılında iki aydan fazla izin alan
Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi Ali altuıı"taş'ın, tahsisatının verilmesi hakkındaki Başkan
lık tezkeresi okundu, kabul olundu.
Tabiî Üye Suphi Karaman'm, Millî Eğitim
Komisyonundan istifası okundu, bilgi edinildi.
Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in 263, 264,
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İzmir Üyesi İzzet Birand'ın, 266,
Bolu Üyesi Rahmi Arıkan'm, 267,
Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu'nun,
sayılı sözlü sorularının görüşülmesi ilgili
kanlar;

269
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İzmir Üyesi Cahit Okurer'in 270, 271,
Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'm, 273 ve 274
sayılı sözlü sorularının görüşülmesi, soru sahip
leri ve ilgili bakanlar bu birleşimde hazır bu
lunmadıklarından, gelecek birleşime bırakıldı.
Tabiî Üye Ahmet Yıldız'm, 268 ve
Muğla Üyesi Muallâ Akarca'nm, 275, 276
sayılı sözlü sorularının, soru sahiplerinin izinle
rinin bitmesini mütaakıp gündeme alınacağı bil
dirildi.
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıfzı
Oğuz Bekata'nın, kitapların nakline dair sözlü
sorusunu Ulaştırma Bakanı Ferit Alpiskender
cevapladı.
17 Kasım 1964 Salı günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi.
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2. — SÖYLEVLER VE DEMEÇLER
X. — Rize Üyesi Osman Mecdi Agun'un, fın
dık fiyatlarının tekevvününde Hükümetin hata
lı hareket ettiğini ve bu yüzden memleketin bü
yük döviz kayıplarına
uğradığına dair demeci.
BAŞKAN — Gündem dışı konuşmak istiyenler vardır. Rize Senatörü Sayın O. Mecdi
Agun fındık ihracı hakkında konuşmak iste
mektedir. Buyurun efendim,
OSMAN MECDl AGUN (Rize) — Muhte
rem Başkan ve muhterem Senatörler; Hükü
met sözcülerinin radyoda ve bu kürsüden fın
dık ihracatında ve satışlarında bir muvafakiyet varmış gibi konuşmaları hakikatte bir mağ
lûbiyeti, bir kaybı bir zafer gibi, kazanç gibi
halk efkârına ve Parlâmentoya duyurmaları bu
konuşmayı yapmama sebebolmuştur.
Türkiye, italya ve ispanya ile birlikte fın
dık mahsullerini çoklukla Batı Avrupa Pazarı
na arz etmektedir. Batı Avrupa bu üç memleket
ten 70 - 80 bin ton fındık alır. Bu seneki fiyat
100 dolar. Geçen seneki fiyatı 120 dolar, daha
evvelki senelerde 130 ve 140 dolara çıkmış bu
lunuyordu. Bu sene italya'da, ispanya'da hava
şartları neticesinde fındık istihsali çok düşük
tür. Hiç yok denecek kadar az olmuştur. Bu
demektir ki, Batı Avrupa 70 - 80 bin ton fın
dığı yalnız Türkiye'den alacaktır. Eğer bu im
kândan faydalanmayı becerebilirsek.
Fiyata gelince : Satışlar halen 100 dolar ci
varındadır. italya ve ispanya'da fındık mah
sulü bulunmadığına göre Türkiye fiyatlara hâ
kim olmalı idi. italya ve ispanya'da fındık ol
mamasından Batı Avrupa Pazarında rakipsiz
kalmamızdan istifade etmeli idik. Bu sebeple
140 dolar fiyatı elde etmek şansımız ve vaziye
timiz. mevcut idi. Bu şanstan ve vaziyetten Hü

kümet faydalanamamıştır. Hiç olmazsa geçen
seneki fiyatı, 120 doları muhafaza etmeli idik.
Bu dâhi olmamıştır. Bu itibarla 250 - 300 mil
yon liralık döviz kaybetmiş bulunuyoruz; Ger
çekten; Batı Avrupa'ya satabileceğimiz 70 - 80
bin tondan 28-32 milyon doları 100-140 dölâr
fiyat arasındaki fark yüzünden kaybetmiş olu
yoruz. Ancak Hükümet sözcüleri fiyatlara hâ
kimiyetten bahsettiklerine göre, herhalde şöyle
düşünmektedirler: Bu sene fiyatın 100 dolar
dan daha düşük olması icabettiği fakat kendi
gayretleri ile 100 dolar civarında tutulması bir
zafer ve fiyata hâkimiyettir. Halbuki, bu 100
dolar fiyat ne geçen seneki 120 dolardan faz
ladır. Ne de daha evvel ulaşılmış bulunan 130 *
140 dolardan fazladır. Şu halde içinde bulun
dukları ruhi hal icabı 100 dolâri bile bulmak
ta ümitleri yok iken, o kadara ulaşmaları se
vinçlerini teşkil etmiştir, «Fiyatlara
hakimi
yet kurduk» diye radyodan bayram müjdesi
gibi ilân etmişlerdir. İ00 dolardan değil de 80
dolardan satmış olsalardı, hattâ 70 dolardan,
60 dolardan satmış olsalardı, yine aynı şeyi soyliyeceklerdi. Bu fiyatı biz bulduk, başka Hükü
met olsaydı bu fiyatı bulamazdı diyeceklerdi.
Lâfta katiyyen iflâs etmezler. Hakikatte mem
leketi büyük çapta döviz kaybına uğratmaları
nın asıl sebebi fiyatları arz ve talebin tâyin et
tiği meşhur kaideyi tatbikatta şaşırmaları
dır. Fiyatın bahçedeki mahsul miktarına göre
tâyin edileceğini zanneden Hükümetten elbette
kazanç beklenemezdi. Arz satıcının iradesine
bağlıdır. Bir malın arzı pazara indirilmesi, pa^
zara sürülmesi ile olur. Hükümet bu kadar ba.
ait bir kaideyi kavrıyamamış, bu yüzden fiyat
problemini halledememiştir. 250 - 300 milyon
meblâğı kazanmak şans ye v^ziyetin.den isti&b
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de edememiştir. Batı Avrupa'nın 70 - 80 bin ton
fındık alacağını bizdeki mahsul fazlasının te
sirlerinin tedbirlerle ortadan kaldırılabileceği
ni düşünmemiş veyahut düşünmüş ise de kâfi
tedbir alamamış ve bu muazzam zarara sebebi
yet vermiştir.
Fındık Türkiye'nin döviz kaynaklarından
3 numaralısıdır. Böylesine ehemmiyetli ve yük
sek bir derecede olan mal üzerinde de çok es
kiden beri ticareti yapıldığı halde anlayışsız
hareket eden Hükümet bu durumunu
efkârı
umumiyeye ve Parlâmentoya zafer gibi göster
meye teşebbüs eylemesi meşhur cüretleridir.
Bir azınlık Hükümeti olarak iktidarda di
renmesi de aynı zihniyetin, aynı cüretin netice
sidir. Hükümetin bu ve emsali beceriksizliği
dış ticaret açığımızın sebebidir. Rize'de cay,
Samsun'da tütünde de durum aynıdır. İktisa
di harabiyetimizi Hükümetimizin
bilgisizliği,
bedbinliği ve ümitsizliği yapmaktadır.
Hürmetlerimle.
2. — Ticaret Bakanı Fennî
îsyimUyi'nin,
fındık fiyatlarının
tesbitinde
Hükümetin çok
hassas hareket ettiğine rekoltenin çok yüksek
olması sebebiyle ancak bu fiyatın fide edilebil
diğini ve yeni pazarlar bulma yolunda ciddî te
şebbüslere geçilmiş bulunulduğuna dair demeci.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
TİCARET BAKANI FENNÎ İSLİMYELİ
(Balıkesir M. V.) — Sayın Başkan, Sayın Se
natörler, muhterem Senatör, bu sene fındık
mahsulünün değerlendirilmesi ve ihracı konusu
üzerinde Hükümetçe alman tedbirlere değin
mek ve bu vesile ile meseleyi tamamen poli
tik açıdan heyetinize getirmek lüzumunu his
settiler. Şüphesiz ki, iktisadi hâdiselere taallûk
eden meselelerin iktisat dışında istismara te
vessül edilmesi Parlâmentoda daima görülen
hâdiselerdendir. Ama ben, Senatoda bu muhte
rem heyetin huzurunda bu istikamette bir ko
nuşma yapmaktan mümkün olduğu kadar ka
çınmak isterim. Muhterem heyetinizin kıymet
li zamanlarını bu istikamette yapılacak konuş
malarla almak durumunda olamam. Benim ve
benim Hükümetimin konuşma tarzı ancak ve
ancak hâdiseleri bu çerçeve içinde mütalâa et
mek ve ona göre lüzumlu kararları almak isti
kametinde toplanmaktadır. Muhterem arkadaş-
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larım, bu sene fındık, Türkiye'de şimdiye ka
dar istihsal edildiği miktarın çok üstünde bir
misli fazlası ile istihsal edilmiştir. Şimdiye ka
dar Türkiye'de 80 bin tonluk istihsal vasatisi
vardır. Buna mukabil bu seneki istihsal 164 bin
tona yükselmiştir. Nitekim bu rakam Devlet İs
tatistik Enstitüsü tarafından da teyidedilmiştir. Arz ettiğim bu rakam kabuklu fındık mik
tarıdır. % 50 veya % 52 randıman dikkate alı
nırsa 80 bin ton civarında bir fındık eder. Bu
na mukabil Avrupa'nın istihlâk miktarı, ki ma
alesef fındık istihlâk sahası münhasıran Avru
pa'dan ibarettir ve miktarı da 65 bin tondan
ibaret bulunmaktadır. Şu halde bu sene elimiz
de İtalya ve İspanya'nın satacağı miktarlar
dikkate alınmaz ise, 65 ile 80 bin ton arasında
ki miktar ki, 15 bin tonluk bir istihsal fazlası
vardır. Kaldı ki, Türkiye'nin iç fındık olarak
sattığı miktar, şimdiye kadar 50 bin tonu aşma
mıştır. Şu vaziyete göre, 50 ile Avrupa'nın is
tihlâk miktarı olan 65 bin ton arasındaki fark
İtalya ve İspanya tarafından
karşılanmakta
dır. Şu izahatımdan da anlaşılacağı veçhile 80
bin tonluk bir istihsal kapasitesi muvacehesin
de istihlâk pazarlarının (50) bin tonu temessül etmesi ve münhasıran Türkiye içindeki is
tihlâkin 2 bin tondan ibaret bulunması muva
cehesinde Türkiye'de 30 bin tonluk istihsal faz
lası bulunmaktadır. Bunu hiçbir veçhile şu an
da bu sene için satmak imkânına sahip değiliz,
yeni pazarlar bulamadığımız takdirde ki, biraz
sonra arz edeceğim, yeni pazarlar bulmak için
ne yapmaktayız, onu da bütün tafsilâtiyle izah
etmekte fayda mülâhaza ederim.
Şimdi muhterem arkadaşlarım, Hükümetin
tensibettiği istikamette bir tedbir alınmamış olsay
dı ve Muhterem Senatörün tavsiye ettiği istika
mette fındık fiyatları arz ve talep kanununun temevvüçlerine terk edilmiş olsaydı bugün fındık
fiyatları geçen seneki fiyatın da çok altında arz
ve talep kanununun serbestçe cereyan etmiş ol
saydı fiyat, bunun çok altında teşekkül edecekti.
Çünkü talebin fazla olduğu yerde arz aynı isti
kamette yükseliş göstermezse fındık fiyatlarının
üzerinde şüphesiz amil olacak bir hareket tarzı
olur. İşte biz bu noktada bâzı tedbirler aldık, de
dik ki, bu sene müstahsıldan alacağımız 80 bin
'tonluk fındığın 30 bin tonunu mütaakıp seneye
devredeceğiz. Bunu muhtelif memleketler tatbik
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ederler. Başta Brezilya ve Arjantin kahvede tat
bik ederler, istihsal fazlasını daima mütaakıp
senelere devrederler. Bu bir stok fazlası olarak
ertesi seneye devredilir. Biz de aynı temayülü
gösterdik ve dedik ki, 30 bin tonunu mütaakıp
seneye devredeceğiz. Ve bu mütaakıp sene içinda
yeni istihlâk pazarları bulursak, oraya sevk ede
riz. Bu noktadan hareket ettik ve o tarihte, bil
hassa dikkat etmenizi istirham ederim ve muhte
rem senatörün de bilhassa dikkat etmesini rica
ederim, baz olan dünya fiyatını dikkate aldık. O
tarihte baz olan dünya fiyatı 120 dolar değildi,
146 dolar da değildir, 96 dolardı. 96 dolar dün
ya piyasası, Hamburg piyasası dikkate alınmak
suretiyle ve bizim bu istihsalde fiyatın tesbitine
âmil olabildiğimizi de dikkate almak suretiyle,
ufak bir marj ilâve etmek suretiyle 101 dolar ola
rak ihraç fiyatı tesbit edildi. 101 dolar, Türk
parası olarak, aşağı - yukarı, 450 kuruşa tekabül
eder. Biz bu fiyat üzerinden müstahsıldan mal
alınmasını tamamen iktisadi kurallar içinde ön
gördük. Dışardaki fiyat içerdeki fiyatın tesbiti
ne âmil oldu. Kooperatif ortağı olanlardan 450
kuruştan, kooperatif ortağı olmıyanlardan 440
kuruştan mal mubayaa ettik. Sayanı şükrandır
ki, l)iı istikamette alınmış olan kararları tasvibeden geniş müstahsil kütleleri var, resmî teşekkül
ler var. Muhterem Senatör arkadaşımızın beya
natına rağmen arz edeyim, biraz evvel aldığım
bir telgrafta; maalesef yanımda değil arz edemem.
Teşrif ederlerse kendilerine gösterebilirim; koo
peratif teşekküllerinden aldığım teşekkür telgraf
ları bu istikamette almış olduğumuz kararın isa
betine kuvvetli bir delil bulunmaktadır.

bir miktar daha fazla satış imkânı aranacak ve
bulmaya çalışılacaktır. Politikamızın esas hedefi
ni ve tamamen iktisadi ve teknik bir görüşle ha
reket edilmek suretiyle alman kararları burada
muhterem heyetinize izah etmiş bulunuyorum.
Bunu politik bir zemin içinde nakletmek, hele
bu vesile ile azınlık Hükümeti tamasma ve daima
dillerinde dolaşan bir kanıya istinadetmemek su
retiyle burada ifade etmek şüphesiz, benim kaçın
mam iktiza eden bir noktadır. Ama çok kısa ola
rak cevap vermek zaruretini de bilhassa hisset
mekteyim. Bir Hükümet ki, Büyük Millet Mecli
sinin takdir ve tasvibine mazhar olmuştur, on
dan sonra o kelimenin istismarı, yerleşmekte olan
rejimin temeline dahi müessir olabilecek bir ha
reket tarzı olabilir. Bunu Meclis olarak, şahıs ola
rak kaçınacağımız noktalar arasında mütalâa et
mek zarureti içerisindeyiz. Eğer muhterem sena
tör, bu ifade tarzını bir sürçü lisan ile ifade et
miş olmuşlarsa ki, lememıi ederim böyle olsun,
tekrar etmezlerse o zaman ben de kendisine şüp
hesiz teşekkür ederim. Ama tekrar kendisine ri
ca ve tavsiye ederim; iktisadi meseleler için yal
nız o smır içinde vâki olacak beyanları bizim
için değer ifade edecektir. Bunun dışındaki be
yanlar şüphesiz ki, heyetinizin ve yüksek efkarı
umnrniyenin takdirine bağlı birer mesele olarak
kalacaktır. Teşekkür ederiz. (Soldan, alkışlar.)-

Esas noktayı izah ettim. Müstahsilin elinde
ki malın, şimdiki halde 86 bin ton Fiskobirlik
tarafından mubayaa edilmiştir. Ve onun yanında
özel teşebbüs ihracatçı firmalardan mubayaaları
na devam etmekti1 ve satışlara geçmektedirler.

o. — İstanbul Üyesi Tekin
Anburun'un;
Türle - Rus münasebetleri ve Kültür Mübadelesi
Anlaşması üzerinde demeci.

Bunun dışında, elimizdeki stokları, bir an ev
vel eritebilmek maksadiyle, yeni pazarlar aradığı
mızı işaret etmiştim. Sovyet Rusya istikametinde
yeni bir satış imkânı belirmiştir. Fisko Birlik
Umum Müdürü iştira kabiliyeti müsait memle
ketlere bir seyahat yapmayı tasarlamış, Japonya
ve Amerika istikametinde bir seyahat teşebbüsün
de bulunmuştur. Şüphesiz orada yapılacak te
maslar neticesinde iştira kabiliyeti geçim imkânı
müsait olan bu halk kütlelerine, bu memleketlere

BAŞKAN — Oündem dışı iki arkadaşımız da
ha söz istemiştir. Sayın Tekin Arıburun Türk Sovyet münasebetleri, Celâl Ertıığ Avrupa Kon
seyinde Kıbrıs mevzuu hakkında görüşmek isle
mektedirler.
Buyurun Sayın Tekin Arıburun.

TEKİN ARTBURUN (istanbul) — Sayın
Başkan, muhterem Senato üyeleri; Rusya ile Tür
kiye arasında iyi. komşuluk münasebetlerini tan
zim yolunda resmî temaslar yapıldığı Hükümet
tarafından Yüce Senatoda beyan edilmiş, umumi
efkâra açıklamalar yapılmıştır. Komşu devletler
le, bu arada Rusya ile iyi münasebetler tesisi şüp
hesiz ki, memnuniyetle karşılanacak bir keyfi
yettir. Ancak Sayın Dışişleri Bakanımızın umu
mi efkâr önünde yaptığı muhtelif beyanlarında,
neşir ve yayın organlarına intikal eden demekle
rinde Rusya ile iyi komşuluk münasebetlerinin
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Ötesinde bir de Kültür Anlaşması imzalanması
vakıası vardır, îşte bendeniz bu konuda durmak
istiyorum.
Muhterem Senatörler;
Sovyet Rusya ile dostluk münasebetlerine gi
rişen devletler bugün dünya yüzünde üç grupa
ayrılabilir.
1. Komünist rejimi benimsemiş devletler.
2. Tarafsızlık politikası güden devletler.
3. Demokratik rejimi kabul edip hukuk ni
zamına girmiş devletler bloku. Bunlardan komü
nist rejimini benimsemiş devletlerle, çok partili
demokratik nizamı kabul etmiyen tarafsızlar grııpu Rusya ile her türlü siyasi, sosyal, kültürel, ik
tisadi münasebetleri muhtemel büyük bir tehlike
mülâhaza etmeden yapmaktadırlar. Çok partili
insan haklarına, hukuk nizamına dayanan demok
ratik ülkeler ise, Rusya ile münasebetlerini bir
takım kontrol sistemlerine tabi tutmaktadırlar.
Bugün Türkiye çok partili, demokratik, hukuk
nizamı içinde yaşamaya kararlı bir Devlettir.
Hiçbir Hükümetin Türk Milletinin bu kararını
değiştirmeye, bu hakkını elinden almaya yetkisi
olmadığına, olamıyacağma inanıyorum. Türkiye'
nin rejim yönü oportünist bir dış politika ile ta
yin edilmiş değildir. Türkiye insan haklarına
eşitlik, adalet ve hukuk prensiplerine dayanan
bir rejimi iki asra yakın bir mücadeleden sonra
tahakkuk ettirmiştir. Bizimle aynı gayede, aynı
yolda olan Batı demokrasileri ile yakınlığımızın
nedenleri de bunun içindedir. Yoksa biz batı de
mokrasisine mensup memleketlerden şu veya bu
şekilde menfaatler, yardımlar sağlıyacağız diye
bu rejimi seçmiş değiliz. Batı demokrasisi bloku
ile aramızda birtakım yardımlaşmalar oluyor
sa bunlar ne iane, ne de bir tâviz karşılığıdır.
Ancak birleşik ve müşterek bir gayrete ulaşmak
için yapılan gayret ve dayanışma ieabındandu.
Demokratik Avrupa devletleri arasında bir
Birleşik Avrupa Devletleri yaratma ideali mev
cuttur. Türkiye bu ideale samimiyetle bağlan
mış, bunu gerçekleştirecek NATO„ Müşterek Pa
zar, Avrupa Konseyi gibi teşekküllerde faal bir
rol alarak mevkiini tâyin etmiştir.
Fakat Türkiye'nin bu teşkilâttaki, bu aile top
luluğundaki yerine lâyık bir kudretle ve emniyet
le yerleşebilmesi için birtakım iktisadi ve teknik
yardımlaşmaya muhtaçtır. Türkiye'de mevcut po
tansiyel enerji kaynakları geliştirilecektir. Tür-
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kiye'nin bir istihsal seferberliğine ihtiyacı var
dır. Türkiye'de eğitim ve kültür alanında hızlı
kalkınma gerekmektedir. Türk köylüsünü Türk
işçisini refaha ulaştırılacak içtimai adalet tesis
olunacaktır. Bu problemler bu günün Türkiye'si
nin olduğu kadar bağlı olduğu demokratik Av
rupa'sının da bir aile meselesi halinde olduğu
kabul edilmektedir.
Bir Avrupa Devleti olarak Türkiye Batılı ortaklariyle, ülküdaşları ile kültürel sahada, zirai,
sosyal hizmetlerde, ekonomik alanlarda iş birli
ğini ahti münasebetlerle gerçekleştirmiş ve buna
dair bir kanun da T. B. M. Meclisince kabul edil
miştir.
Hal böyle iken, bugün Rusya ile bir kültürel
anlaşma imzalanmasına ne gibi mecburiyet veya
ihtiyaç görülmüştür! Malûmâl ileridir ki, Marksizim işçileri istismar eden burjuva sınıfı ile ve
millet menfaatlerine aykırı çalışan sermaye ile
mücadele amacını güden devletçilik fikri esasına
dayanır. Leninizm de iki sınıf arasındaki müca
deleyi kabul eder. Komünist partileri de Marksizim prensiplerinin tahakkukunun kendisinin bi
rinci vazifesi olduğuna inanır. Bundan dolayı
komünizmde esas propagandanın malzemesi ola
rak nakdî silâhlardan ziyade başta kültür yolu
olmak üzere fikir sahaları problemleri, güzel sa
natlar, sosyal faktörlerden istifade edilmektedir.
Nitekim bütün dünya memleketlerinde komü
nizmin hiçbir zaman sendikalar içinde değil önce
münevver kütleler içinde başladığı bir gerçektir.
Türkiye'nin kültürel sahada Rusya ile bir an
laşma yapması hangi ihtiyaç ve şartlarla yapılır
sa yapılsın, derhal akla bir rejim ve ideoloji me
selesi gelir. Rejim üzerinde Türkiye'nin artık
kesinleşmiş, tebellür etmiş bir durumu vardır.
İdeolojik karakteri üzerinde bir tasarrufta bu
lunmak, demin de arz ettiğim gibi, Hükümetlerin
yetkisi içinde değildir. Sovyet Rusya kendi kül
tür sahasında, kendi rejiminin rengini taşıyan ve
bize çok yabancı bir ideolojiye maliktir. Bu hu
susta birçok eserler yaratabilir. Bu eserler en
teresan da olabilir. Fakat bunlar bizim için ne
göz alıcıdır, ne de cazip olabilir. Her haliyle ve
her zaman biz Türk Milletine yabancı ve aykırı
dır. Kaldı ki, Rusya hâlâ kendi iç bünyesinde ka
palı bir kutudur. Ve dış âlemden gelecek fikir
akımlarına karşı bir demir perde ikame etmiştir.
Malûmdur ki, Rusya'da gerek Türkçe yazılmış,
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gerek başka dillerden yazılmış, gerekse tercüme
edilmiş eserler gayet sıkı siyasi kontrol ve süz
geçten geçmeden neşredilmez ve memleket içine
de sokulamaz. Bu hususta şimdiye kadar hiçbir
müsamaha da tanımamışlardır. Kısacası seçim
hürriyetine çok şiddetli bir siyasi kontrol konul
muştur. Vakıa bu husus Rusya'nın bir iç mesele
sidir, aslında bizi ilgilendirmemesi icabeder gibi
görünürse de; mesele karşılıklı kültür münasebet
leri ve mübadeleleri konusuna dayanınca bu hu
sus bizim için fevkalâde önemi haiz olan bir du
rum kazanıverir. Memleketimizde komünizm pro
pagandasını yasaklıyan kanunlar da çok şükür
hâlâ meriyette bulunuyor. Kültür Anlaşmasına
göre, üniversitelerimizde komünist Ruslar tara
fından yöneltilen kürsüler olacak, Rusya kaynak
lı kitaplar, risaleler, broşürler yurdumuza ser
bestçe akın edecektir, buna karşılık bizim ilim
adamlarımız da, Rusya'daki ilim sahasında çalışa
caklardır. Bu mübadeledeki alış - veriş kârının
kimin tarafına ağır basacağına şüphe ve tereddü
dümüz olur mu? Ve bunda Türk Milletinin men
faatine bir hizmet olduğuna nasıl kanaat getire
biliriz? Bir taraftan Batı - Avrupa demokratik
bloku ile gerek istisadi ve gerekse kültür birleş
melerini can ve yürekten tervicederken ve bu hu
sustaki entegrasyonu istikbale muzaf olarak ger
çekleştirmeye çalışırken, öte yandan kötü rejimin
kültür cereyanlarına kapılarımızı ağzına kadar
açmamıza ve bilhassa genç ve körpe dimağlarımı
zı böyle bir istilâya mâruz bırakmamıza ne gibi
bir ihtiyaç görülür ve ne gibi bir mecburiyet hâ
sıl olur? Sayın Başbakan dostumuz, müttefikimiz
ve rejim arkadaşımız Amerika Birleşik Devletle
ri Başkanı ile siyasi bir temas yapmak üzere seyahata çıkmazdan önce, Yüksek Meclisin güven
oyunu istemişti. Bu kere de Sovyet Rusya'ya
âdeta bir rejim pazarlığı imiş gibi tefsir edilebi
lecek olan fevkalâde mühim ve nazik bir müzake
reye giden Hükümet ve Hariciye Vekili ne Yük
sek Meclislerle, ne de partilerle hiçbir fikir da
nışmasına dahi lüzum görmemiştir.
Muhterem arkadaşlarım, Türkiye ile Rusya
arasındaki dostluk ve iyi komşuluk münasebetle
rini teminat altına alan diplomatik münasebetle
rin tesisini elbette faydalı telâkki ederiz. Ancak
rejim ve ideoloji hudutlarını aşan tâvizlere gir
meyi de asla uygun bulamayız. Atatürk'ün Rus
ya ile kurduğu dostluk münasebetleriyle bugün-
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kü arasında bir benzerlik aramak da yanlıştır.
Atatürk kolonici bir Avrupa'nın istilâsına mâruz
kalmış bir Türkiye'yi bu istilâ ve zihniyetten kur
tarmıştı. Sevr'de ölüm hükmü imzalanan ve yap
yalnız bulunan Türkiye'nin kaderini değişti
ren büyük Atatürk o zamanki Rusya'nın yardı
mını sağlamıştı. Fakat ne o zamanki Avrupa
bugünkü Avrupa'dır, ne de o günkü Rusya bu
günkü Rusya'nın aynıdır. Kaldı ki, Atatürk Rus
yardımına karşı bir tâviz de vermediği gibi, her
türlü kültür meselelerine de siyasi anlaşmalar dı
şında bırakmıştı. Atatürk modern Türkiye'nin
temellerini kurarken, milliyetçi muasır medeniyet
seviyesine yükselen bir Türkiye'nin ufuklarını
göstermişti. Teessürle beyan etmek isterim ki, ne
bu meselede tarihî hakikatleri yanıltıcı bir kal
kan olarak kullanmak istiyen bugünkü Hükümet,
ne hâdiselere takaddüm etmiş ve ne de diploma
tik münasebetlerde müstakar, kendine güvenen
haklarım tâviz vermeden kuvvetle koruyabilen
esaslı bir dış politika takibedebilmiştir. Kıbrıs
meselesinin hallini kolaylaştırmak tezi bu tâviz
lere asla değmez. Kaldı ki, Kıbrıs meselesi hal
ledilemez hale de gelmiş değildir. Türk Milleti
Kıbrıs meselesini kendisi halledecektir. Kıbrıs
meselesinin konuşulacak yeri ne Moskova, ne de
her hangi büyük bir başkenttir. Kıbrıs Türkiye
ile Yunanistan arasında halledilecek bir mesele
dir. Yunanistan'ın da hayati menfaatlerini inkâr
ve bu mevzuda iç politikada istismar gibi sa
kîm bir yoldan ayrılmakta ısrar etmemesini
temenni ederiz. Bu işin halli katî olarak Atina
ile Ankara arasında bitecektir. Çünkü Yunanis
tan iman ve inançlarında kararlı ve yekvücut bir
varlık olan Türk Milletini, onun kahraman ordu
suna en iyi tanıyan ve tanımış olan bir komşu
muzdur.
Saygılarımla.
4. — Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Kemal Satır'ın; Türk - Rus yakınlaşmasının lü
zumuna ve Kültür Mübadelesi Anlaşmasının şim
diye kadar yapılmakta bulunandan daha ileri bir
mahiyet taşımadığına dair demeci.
BAŞKAN — Sayın Celâl Ertuğ.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI KEMAL SATIR (Elâzığ Milletvekili)
—- Müsaade eder misiniz Sayın Başkan?
BAŞKAN — Buyurun.
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI KEMAL SATIR (Elâzığ Milletvekili)
— Sayın Başkan, muhterem
arkadaşlarım,
Emekli General Sayın Arıburun Türkiye ile
Rusya arasında imzalanmış bulunan Kültür An
laşması vesilesiyle burada bir siyasi nutuk irat
buyurdular. Bir defa şunu kesin olarak bilme
leri lâzımdır k i ; Türkiye'de mesuliyet sahibi
olan veya olmıyan hiçbir vatandaş kendisini
memleketin zararına telâkki edilecek muzır ce
reyana kaptıracak kadar vatan haini değildir.
(Bravo, sesleri, alkışlar) Bunu sarahatle bilme
leri lâzımdır. Türkiye kendilerinin başında ve
sonunda da ifade ettikleri gibi komşulariyle iyi
geçinmek istiyen, dünya sulhunu bozmak için
bir muharrik unsur rolünü oynamamak istiyen
bir memlekettir. Az gelişmiş olan vatanımızda
haysiyetimize sahibolarak sulh içinde mazinin
bize bıraktığı tortuları bertaraf ederek süratle
kalkınma yolundayız. Bunu da ancak haysi
yetle bir sulh ile temadi ettheceğimiz kanaati
ni taşımaktayız.
Türkive, ne Kıbrıs için, ne de her hangi bir
mesele için tâviz vererek ' a ş k a bir milletin
memeketimize sokacağı zararlı cereyanlara ka
pısını açacak insanlar tarafından da idare edil
memektedir. Bunu da Sayın General, aklının
iyi bir tarafına yerleştirsin.
Aziz arkadaşlarım, dünyanın her memleketi
gibi başta Amerika olduğu hdde, Türkiye'de,
Sovyetlerle kültür anlaşmaları yapmıştır. Biz
dâhil bulunduğumuz blok içerisindeki memle
ketlerin hiçbirisinden yarım santim ileri Sov
yet Rusya ile bir anlaşma yapmış değiliz. Diğer
medeni memleketler gibi, ortağımız ve ittifakı
mız buulnan memleketler gibi Türkiye de kom
şusu olan Rusya ile iyi münasebetler tesis et
mek için karşılıklı bir anlayışın neticesi olarak,
bir anlaşma imza etmiş bulunmaktadır. Şunu
kesin olarak ifade etmek isterim k i ; yapılan bu
anlaşma şimdiye kadar protokollerle idare edi
lenlerin bir araya getirilmelinden ibaret ve
Atatürk'ün bize emanet ettiği Türk - Sovyet
dostluğu çerçevesi dahilindedir. Ve ondan ileri
de değildir. Türkiye'nin her hangi bir vesile ile
ve fırsatla tâviz vereceği, demin de arz ettiğim
gibi, bahis konusu olamaz. Türkiye niçin tâviz
verecek? Vermesi için de bir sebep mevcut de-
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ğil. Türkiye bir savunma manzumesi içerisinde
mevkiini almış olan bir memlekettir. Türkiye
tecavüzi bir vaziyette bulunan bir memleket de
ğil, dünya sulhunun idamesi için müttefikleri
ile beraber NATO sistemi içerisinde mevkii olan
bir memlekettir. Böyle bir memleketin, bu itti
fak manzumesine dâhil olan bir milletin, bu
esprinin dışında her hangi bir hareket yapması
bahis konusu olamaz. Sovyetlerden muzır cere
yanlar gelecekmiş, bu muzır cereyanlar en mü
sait zemini münevverler arasında bulacakmış,
ben Sayın Generalin bu noktai nazarı karşısın
da bulunmaktayım. Türkiye'de münevver olan
ve münevver olmıyan her Türk vatandaşı bu
memleketin kaderini Batı blokuna dâhil demok
ratik rejimin esprisine bağlamıştır. Bizim mem
leketimize uymıyan yabancı ideolojileri hiçbir
zaman kabul etmemiz bahis konusu bile olamaz.
Kültür anlaşmaları ile oradan gelen sporcuların
şimdiye kadar geldikleri gibi, oradan gelen
bale heyetlerinin şimdiye kadar geldikleri gibi,,
oradan gelecek olan buna mümasil meselelerin
şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da te
madisinden başka bir şey değildir. Kürsümüz
de Rus dili öğreteceğiz, bu hiçbir zaman ya
bancı Rus fikrinin memleketimizde yayılması
değildir. Vaktiyle İkinci Dünya Savaşı sırasın
da Türkiye, Rus dilini öğretmek için bir gay
retin içine geçti ve fakat bunu öğretecek ele
mana da sahip değildi Bir dil öğrenmek kusur
mudur? Bugün Sovyetler komünist bir rejim
içindedir. Sovyet yazarlarının eserleri Garp
demokrasisi içinde NOBEL mükâfatı kazan
maktadırlar. Biz eğer bunu Sayın Generalin
gördüğü açıdan mütalâa edecek olursak bu mü
kâfatı veren bütün insanları da bu zararlı ide
olojilere kapısını açmakla itham etmekten ken
dimizi kurtaramayız. Biz kendimize inanan in
sanlar mıyız, değil miyiz? Evvelâ bunu bilmek
lâzımdır. Türkiye ve Türkiye'yi idare eden in
sanlar, her şeyden evvel kendilerine güvenen
ve milletlerinin bugününü ve yarınını demokra
tik rejim içerisinde yaşatmaya azmetmiş insan
lar ülkesidir. Nereden gelirse gelsin bu memle
ketin zararına olacak her rejimi, Türk Milleti,
Türk Milletinin Meclisi ve bu Meclisin itimadı
na mazhar olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
karşılamaya muktedir olacaktır. Sayın General
bunda müsterih olsunlar. Ve eğer bir endişeleri
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varsa, bunu bertaraf etsinler. Saygılarımla. (Al
kışlar)
5. — Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un; Strazburg'ta toplanan Avrupa Konseyi İstişare Mec
lisi görüşmelerine ve Kıbrıs delegasyonunun du
rumu üzerinde cereyan eden müzakerelere ve bu
konudaki Türk tezine dair demeci
BAŞKAN — Sayın Celâl Ertıığ; buyurun.
CELÂL ERTUÖ (Elazığ) — Sayın Başkan,
sayın senatörler; 3 ile 7 Kasım tarikleri arasın
da Strazbıırg'da toplanan Avrupa Konseyi İsti
şare Meclisinm Umumi Beye't toplantısında Kıb
rıs mevzuunda cereyan eden bâzı müzakereleri
ıttılaınıza arz etmek ve diğer konulara taallûk
eden bâzı hususlara da temas etmek üzere yük
sek huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum.
Muhterem senatörler malûnıuâliniz' olduğu
üzere, Avrupa Konseyi Meclisine dâhil olacak
her delegasyon heyeti Meclise kaimi edilmeden
i'moo bir secim mazbatalarını tetkik komisyonu
tarafından, hukukî durumları teshil edilir.
Çeçen bu son devrenin ilk oturumunda Kıbrıs
delegasyonu iki Rum milletvekilinden müteşek
kil olmak üzere gelmişti. Buna heyetimiz tara
fından itiraz edilmişti. Bu itiraz üzerine Kıb
rıs delegasyonunun muteber bir hale getirilme
si için, kendileri muvakkaten o toplantıya ka
imi edilmişler ve mütaakıp toplantıya kadar ora
da Türk delegesinin de iştirakiyle heyetlerini
tamamlamaları karar altına alınmıştı. Bu de
fa yine Kıbrıs delegasyonu bir Türk milletve
kilini de ihtiva etmeden gelince oturuma başla
madan- önce mûtat üzere mazbataları
tetkik
komisyonu toplantıya, çağrıldı ve bu toplantı
da bu mesele üzerinde duruldu. Bu komisyon
da bendeniz de vazifeli olarak bulunuyordum.
Cerek komisyonda cereyan eden ve gerekse ko
misyon raporunun Umumi Heyete arzından
sonra, cereyan eden müzakereler dış politikamı
zın bir mâkesi olmak itibariyle önemlidir. Onun
için yüksek huzurlarınızda ifade edilmesinde
fayda bulmaktayım.
Muhterem
arkadaşlarım, Kıbrıs Heyeti
nin malûm âlileridir ki, Kıbrıs'taki Temsilciler
Meclisi 50 üyeden müteşekkildir. Bu 50 üye
nin 15 i Türk ve 35 i Rum'dur. Ve Avrupa
Konseyi Meclisinin tüzüğüne güre de, meclisler

f

ilhitifva ettikleri unsurlar tarafından mutlaka
temsil edilmelidir. Halbuki, Türk mümessil bu
lunmadığı için bu defa durumlarını yeniden in
celemek icabediyor. Komisyonda gerek Kıbrıs
Anayasasının, gerekse Avrupa Konseyi Mecli
sinin İçtüzüğüne riayet edilmediği ileri süriilerek bu durumun nedenleri araştırıldı. Bu
arada kendi talepleri üzerine Kıbrıs Meclisi Baş
kanı aynı zamanda Avrupa Konseyindeki de
legasyon heyeti reisi Kleridcs komisyon önün
de konuşmak istedi. Buna mukabil bizim Türk
milletvekillerinden TTal.it Âli Rıza da yine iza
hat vermek üzere çağrıldı.

Kleridcs diyordu ki; «Türk milletvekilleri
Meclise devam etmemektedir, Meclisi âdeta sa
bote etmektedir, çünkü Türk'lerin gayesi Kıb
rıs'ın taksimi meselesinin tahakkuku
yolunda
dır ve Türkler bunun için, prolesto mahiyetin.de, Meclise gelmemektedirler.»

Oysa. ki, tahmin edeceğiniz veçhile, Türk
milletvekillerinin de ifade ettikleri üzere Türk
mebusları Kıbrıs Parlâmentosuna devam etmek
veya gitmek imkânından sureti katiyede mah
rumdurlar. Çünkü, hayatları emniyet altında
değildir. Bunu oradaki Türk Milletvekili Ha1 it Âli Rıza komisyon önünde gayet vakur bir
eda ile ifade etmiştir. Kleridcs gayet iyi bir
hatif) olmasına rağmen, kendisini müdafaa ede
bilmek için, komisyon önünde müşkül anlar ge
çirmiştir. Sonra bunlar çıktıktan sonra komis
yonda karar vermek üzere müzakere açıldı.
Müzakerede bu meselenin iki yönü olduğu bi
risi hukukî birisi de politik vasıf taşıdığı söyle
niyordu. Hukukî bakımdan tamamen haksız
dırlar deniyordu. Fakat politik bakımdan bir
şans daha tanımak, bunlara gelecek defaya ka
dar bir imkân daha vermek tezi ileri sürüldü.
Bendeniz söz aldım ve dedim' ki; «"bizburada yet
kilerimizin sınırlarını tâyin edelim evvelâ. Bi
zim Seçim Mazbatalarını Tetkik ve İnceleme
Komisyonu olarak yetkilerimiz şunlardır: Bir
milletin delegasyonu gelmiştir. Bu delegas
yon kendi iç anayasası muvacehesinde olsun,
Avrupa Konseyi Meclisinin Tüzüğü muvacehe
sinde olsun acaba hukukî midir, değil midir?
Bizim yapacağımız mukayese bundan ibarettir.
Eğer 'bu vasfı haizse girelbilirler, yoksa igiremezler. Şuradaki deliller gösteriyor ki bu tama
j men gayri hukukîdir. Bıı heyet hukukî olarak
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teşekkül etmemiştir, bir Türk unsurunun bu
lunması şarttır. Binaenaleyh biz, bunu kabul
edemeyiz. Şimdi söyliyeceğimiz şey bundan iba
rettir.» Siz bu noksanları tamamlayıncaya ka
dar Avrupa Konseyi toplantılarına iştirak
edemezsiniz. Bu tez tamamiyle haklı görüldü.
Fakat dendi ki, pelittik veçhesini dikkate ala
rak meseleyi 'başka hir şekle bağlıyalım. Nite
kim 'Klerid'es içeriye girdiği zaman kendisi dediki, «efendim Türkler 'toplantıya .geüimıiiyiorlar,
fakat bugün vaziyet değişti, Kıbrıs'a sükûnet
aıvdet etmiştir, nitekim Yüksek Mahkeme hâ
kimleri vazifelerine devam ediyorlar, Yüksek
'Malhkeime Reisi olan zat da T ü r k ' t ü r ve. o da
vazifesine devaım etm'ektedir. Ve Iben Meclis
Başkanı olarak söz veriyorum Türk 'milletve
killerinin muhafaza altında götürülmesi için
elimden gelen bütün gayreti sarf edeceğini.
Efendim, biz Meclis içinde 've dışında hiçbir
silahlı muhafız tarafından 'hıfzedilmem'ekteyi'z
ama, kendilerini silâhlı muhafız
i-elfakatiu.de
dahi getirmeyi v a ad ediyorum. Çünkü, bulgun
Kıbrıs'ta dara değişmiştir» dedi. Kendisine
soruldu: «Türk Delegasyonu, Türk Heyeti.
Türk mebusları aralarında istişare ille bir kişi
seçmişler size bildirmişler. 'Sizi niçin Meclisi
nizden karar çıkararak (bu -zaitm mazbatasını
tekemmül ittirmediniz?» Dedi. k i : «O sırada
Türk tayyareleri Kıibrıs'a 'hücum ettiği için,
Meclisin atmtosferi ıbuna müsait değildi. [Bina
enaleyh, ıben böyle (bir kararı çıkartmak im
kanından mahrumdum»' «Peki» dediler; «Ibir
Türk mebusu gelsin teklifini yapsın o zarman
kabul edeceğiz» dediler. «Peki» dediler. «iSiz
nöye kendi başınıza ıbir teklifte 'bulunup da bu
muamelenin karara (bağlanmasını intacetaıriyorsunuz1?» Ben dedi, «'başkan 'olarak taraf
sız kalmak istiyorum.» Hülâsa kaçamak cevap
larla meseleyi örttü. Mesele Heyeti U'mıımiyeye geldi. Heyeti Umumiyeye 'geldiği zaman
komisyon ra.p'oru üzerinde konuşmalar cereyan
etti. Ve şurasını şükranla veya iftifharla kay
detmek isterim ki, 17 demokratik
Devletin
temsil .edildiği Avrupa (Konseyi Meclisinde ilk
söz alan İngiliz delegesi (bu hâdisede Avrupa
'Konseyinin Tüzüğünün ilhlâl edildiğini ve
Rumların bunu çok istismar ettiklerini ve (bu
na son verilmesi lâ'zDmgeldiğini ileri sürdü.
Arkasından Avusturya Heyeti Başkanı Toııçiç,
flok tanmmıış Ibir politikacıdır kalktı ve dedi
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ki, «hakikat en» dedi «Avrupa Konseyinin
haysiyeti ile oynanmaktadır; (bunu Rumlar
yaptılar, artık kâfidir. Binaenaleyh, ibu hususda kesin !bir karar alalım ve 'bu oyuna bir
Son verelim» Bunu takilben Almanya 'nm ç'ok
tanınmış hem ilim ve hem de 'bir ptolitika otforitesi olan Simit kalktı ve çok güzel bir konuş
ma ile Kıbrıs Anayasasını ve Avrupa Konse
yi İçtüzüğünü ele ailarak yapılan <gayrühükukî
tasarrufun vasıflarını (belirtti. Ve Ibizi en mü
kemmel bir müdafaa imkâniyle teclhiz ettiler.
$ionra Sayın Sarper bizim h'eyetiımiz adına <?ok
güzel (bir konuşma yaptı ve o da çok vakur fa
kat bir talep ist'iyen eda ile değil Ibir hakkın
teslim edilmesinin zaruretine işaret ederek
gayet ıgüzel Ibir konuşma ile meseleyi vaz'etti.
BiızÜm (heyetimize Ibıı meselede (bir müdafaa va
zifesi düşmesine âdeta, lüzum kalmadı. Yal
nız Başkan oylamaya geçmeden ünce kararları
hulâsa etti. Bu arada da dedi ki; «gecen defa.
iki Rum un Meclise üyeliği tasdik edilmiştir»1.
Beni'm, komisyon üyesi olmadığını için, söz
hakkım olmadığından burada usule dair söz
alabildim ve hayır dedim ki; «Hayır. Ben si>ze gelçen zaptı okuyorum. Benim de imuhalefetimin sebebi budur. Siz geçen defa Ibıı iki
Rumun üyeliklerinin tasdik edildiğini beyan
ediyorsunuz. Geçen
zabıtta Iböyle bi,r şe'y
yoktur. Murvakkatetn kabul edildiklerinle! dair
zaptı «okuyorum. Ve bu suretle Ibaşkanm da
oradaki müdahalesinin neticesi önlenmiş oldu.
Sonra oylama yapıldı. Oylamada
komisyon
raporunu kabul etmiyenler ayağa kalksın den
di. Bizimle beraber Avusturya, Almanya, İtal
ya heyetleri aleyhte kalktı. Lehte de Ibir kı
sım kalktı. Müstenkifler dedikleri «alman Mea
lisin 'büyük ibir kısmında hiç Ibir 'hareket yok
tu, yani ne lehte, ne de aleyhte, müstenkif ola
rak rey göstermediler. Fakat 'onların ifade
ettiği mâna; daha ziyade ret mânasına idi.
Üç. hafta
zarfında Kılbrıs Delelgasyonu,
Türk Heyeti ile heralber kadrosunu tamamla
yıp 11 Aralık'ta
Paris *te tloplanacak
olan
Daimî Komisyona ki, Assamiblenin yetkisini ha
izdir, o toplandığı zaman, ıgeltirmeleri taah
hüdü ile ve 'o zaman da getirmezlerse Kılbrıs'ı
Avrupa Konseyinden ihracetmek mülâhazasiyle bir karar kabul edildi. Orada Kıbrıs m!evzuunda Avrupa Konseyinde lebimize tecelli
eden havayı ve bütün Avrupa camiasının 'bizi
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tamı mânasJyle desteklemekte olduklarını da !bu I raflarını da orası vermek şartiyl'e davet edil
vesile ile arz etmek isterim.
I miş ve katılmış idim. Bu toplantıda alman
kararlar, yani hava temizliği, kava kirliliğinin
Muhterem Başkan, Avrupa Konseyi bizim
insan sağlığı üzerindeki nebatlar üzerindeki,
Batı demokraflilerindeki, ideal birliğimizin tahak
vo iktisadi sahadaki zararlarını etüt eden,
kuk merkezlerinden birisidir. Avrupa Konse
standardizc edilmesi, mücadele
yi Assamblesi müstakbel Avrupa Parlâmentosu- I metotların
ıran çekirdeğidir. Burada girişilen müzakere- I usullerinin standardize edilmesi gibi kararlar
ler, burada alman istişari kararlar biliyor- I ela bu raporda kabul edilmiştir. Bu raporun
sunuz hükümetlere tevdi edilir. Hükümetler I bize sağladığı mühim haklardan birisi de Türde bunları tatbik mevkiine koyarlar. Bunun I kiyo'de bu konuda yapılacak mücadeleye Av
icrai tasdiki Yüksek Meclis tarafından yapıl- I rupa'da teknik imkânlar tahsis olunacaktır,
mıştır. Biz 'bugün Avrupa ile bu oturumlar- I olunmuştur. Bu konuya benim de bir kanun
da müzakere konusu olan diğer mevzulardan I teklifim olduğunu orada açıkladım. Burada
biri de Avrupa ile ilim ve kültür
sahasın- I tekrarlıyorum. Fakat kanun teklifim maalesef
da ki, işbirliği hakkında alınan karardır. Bu I iki seneden beri komisyonlarda ancak iki ko
karar alınmıştır .Ve Avrupa'da kültürel enteg- I misyon irerliyebilmiştir. Ve bu, insanlar için,
rasyon yani milletlerarası işbirliği hususun- I hayvanlar için, nebatlar, tarihî âkideler, ev
daki raporda hükümetlere tevdi 'edilmiştir. Bu I ve eşyalar için çok mühim problemdir. Bu
vesile ile ben 'bir noktaya işaret etmek isterim. I problem Avrupa çapında da ele alınmış ve
Avrupa Camiasına dâhil devletler içerisin- I tedbirlerinin alınması için de gerekli karar
de, ki, bunlardan bir kısmı Batı sosyalizmi I Konseyin heyeti umumiyesinden geçirilerek
ile idare edilmektedir. Sosyalist karakterli I hükümetlere tevdi edilmiştir.
devletler içinde daJhi Rusya ile kültürel an- I
Bendenizin objektif olarak ve çok kısa bir şe
laşma yapmamıştır, yani yoktur. Kültürel I
entegrasyon demokratik Avrupa çerçevesi içe- I kilde bu son Heyeti Umumiye toplantısına ait
önemli konularda temas edebildiklerim bunlardır.
risindedir. Hattâ, değil ekstrem sol, ekstrem
Yalnız
bir husus var; Kıbrıs Delegasyonunun
sağ olan; İspanya'da dâhil edilmemektedir. I
İspanya Avrupa Camiasına sokulmamaktadır. I Avrupa Konseyinden çıkarılmasını biz temin
edebilirdik. Ve böyle bir bava vardı. Fakat o
Konseyde konuşulan konulardan birisi de, I
oturumda yerinden kalkmıyanlar, kararı verbendenizin bu kürsüye muhtelif defalar ge
miyen'ler sonradan yaptığımız özel temaslarla
tirdiğim bir konudur. Hava kirlenmelerine I
bu kararın alınmamasının 'bir .sebebini söyledi
karşı Avrupa çapında bir işbirliği yapılması
ler. Biz de makul bulduk. Onu 'burada açıkla
mevzuudur. Bu mevzu Sağlık Komisyonunu
mayı doğru bulmuyorum. Eğer sayın üyeler
alâkadar etmektedir. Buna ait bu yıl Avrupa
bendenizle şahsan temas ederlerse onu kendileKonseyinin bir karariyle (bir konferans top- I
rino hususi surette açıklarım.
lanmış bir kongre
yapılmıştı, ilmî kongre.
Bu ilmî kongreye bendeniz Avrupa Konseyini
Beni dinlediğiniz için teşekkür ve saygı
temsil en ve onların sözcüsü olmak üzere, mas- j lar. (Sağdan, alkışlar.)
3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Tabiî Üye Sami Küçük'ün «İçişlerim J İktisadi Teşekküllerini Denetleme Karma Ko
ve «Kamu İktisadi Teşekküllerini
Denetleme'» J misyonu» üyeliklerinden istifa eylediğimi arz
ederim.
komisyonlarından
istifası.
\
Tabiî Üye
BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum.
Sami Küçük
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir.
Cumhuriyet Senatosu «İçişleri» ve «Kamu |
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4. — SORULAR VE CEVAPLAR
A — SÖZLÜ SORULAR

VE

CEVAPLARI

BAŞKAN —• Gündeme geçiyoruz. Günde
mimizde sorular vardır, birinci soruyu okutu
yorum.
.

1.

Ulaştırma.

2.

Konaklama.

3

Tanıtma.

i. — CıLmhuriyet Senatosu Kayseri
Üyesi
Hüsnü
Dikeçligil'in,
turimz
gelişmelerinde
göz önünde bulundurulan esasların neler ol
uğuna dair sözlü sorusu ve Turimz ve Tanıt
ma Bakanı Ali İhsan Göğü f ün cevabı (6/263)

4.

Turizm eğitimi.

BAŞKAN — Soru sahibi arkadaşımız bura
da, Sayın Bakan da buradalar. Sözlü soru öner
gesini okutuyorum.
8 . 5 . 1964
Cumhuriyet Seatosu Yüce Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Turizm ve
Tanıtma Bakani tarafından sözlü olarak açık
lanmasıma delâletlerinizi saygılarımla arz ve
rica ederim.
O. Senatosu
Kayseri Üyesi
Hüsnü Dikeçligil
1. Turizm gelişmelerinde göz önünde bu
lundurulan esaslar melerdir?
2. Yalnız maddi bir kazanç yönünden ele
alındığı anlaşılan turizm anlayışının millî
tarihimizi ve bünyemizi zedelemekte olduğuna
kaani misiniz?
'•
3. Turizm gelişmelerini millî bir açıdan
ele almak için bakanlığınızın ne gibi hazırlık
ları vardır?
BAŞKAN — Sayın Bakan.
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALI İH
SAN GÖĞÜS (Gaziantep Milletvekili) — Sayın
Senatör Hüsnü Dikeeçligil'in turizm geliş
melerinde göz önünde bulundurulan esasların
neler olduğuna dair sözlü sorusuna cevabımı
arz ediyorum :
Turizmin ticaret bilançomuzla bir denge
faktörü olabileceği gerçeği artık anlaşılmış
bulunmaktadır. Bu amaçla 1965 yılı turizm ala
nında bir hamle yılı olarak kabul edilmiş ve
bu konudaki çalışmalara başlanmıştır. Bakan
lık olarak Türkiye turizminin gelişmesinde ça
lışmalarımıza şu dört faktör esas teşikl et
mektedir :

Bu dört faktörden bir tanesi eksik olursa
başarı oranı düşer. Konaklama tesisleri kâfi
miktara ulaşmadan yapılacak geniş bir propoganda faaliyeti olumlu sonuç vermez. Aksine
menfi etki yapar. Ulaştırma imkânları son
bir yıl içinde programlı olarak ele :alınmış
ve artırılmıştır. Dâvamızın
gerçekleşmesinde
yolların yapımının, ıslahının, bakım altında bu
lundurulmasının birinci derecede rol oyna
dığı aşikârdır. Turistlerin geçecekleri yollan
trafik ihtiyaçlarına göre lüzumlu standarttan
inşa etmek, asfaltlamak, lüzumlu yerlerde d î û '
lenme yerleri inşa etmek gayesiyle Bayındırlık
Bakanlığı ile irtibat kurulmuş ve yol öncelik
listemiz verilmiştir. Diğer ulaştırma imkânları
mızın artırılmasına da çalışılmıştır. Liman, is
kele, rıhtım, hava alanı, kara, deniz, hava vası
talarının geliştirilmesi turizm açısından müta
lâa edilerek ele alınmıştır. Fethiye - Muğla ara
sında hava alanı açılması için Devlet Hava Mey
danları işletmeleri Genel Müdürlüğünce etüt
ler yapılmaktadır. Çiğili Askerî hava alanının
sivil trafiğe açılması için çalışmalara devam
edilmektedir. Trabzon hava meydanının işlet
meye açılması için faaliyete geçilmiştir. Hava
meydanlarının terminallerde ve yolcu salonla
rında gümrükten muaf mağazaların açılması
çalışmaları devam etmektedir. 1966 yılında bir
feribot alınması Bakanlar Kurulunca kararlaş
tırılmıştır. Konaklama tesislerimiz 1963 yılın
dan bu yana % 21 artış göstermiştir. 1965
yılında, 1963 te sahibolduğumuz konaklama te
sislerinin iki misline sahibolunacaktır ki, bu
% 100 bir artış ifade etmektedir. Bakanlığımız
orta halli turistleri barındırabilecek ucuz, te
miz konaklama tesislerine önem vermekte ve
özel sektörü kredi ile teşvik etmektedir. 25 mil
yon liralık AID ikraz fonu ve 11 milyon liralık
İller Bankasındaki fonun yanısıra diğer kredi
imkânları araştırılmaktadır. AID ikraz fonu
süratle dağıtılarak daha iyi şartlarla AID den
50 milyon lira ile 100 milyon liralık fon tesisi
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için çalışmalarımız ilerlemektedir. Bakanlığı
mız son bir yıl içerisinde ölçülü bir propagan
da faaliyetine girişmiştir. Amerika, İngiltere
ve Avrupa'daki reklâm firmalariyle tutan 2,5
milyon liraya baliğ olan birer sözleşme akdedil
miştir. Türkiye'nin her yönden tanıtılmasına,
dış yatırım politikamıza muvazi olarak memle
ketimize yabancı sermaye celbine ve turist eği
limleri araştırmalarına matuf olan yabancı rek
lâm şirketlerinin bu çalışmaları yaz ayları ha
riç devam etmiş ve çeşitli ünlü gazete ve der
gilerde Türkiye hakkında neşriyat yapılması
sağlanmıştır. Bütün menfi şartlara rağmen ya
bancı turist sayısının bu sene % 26 artması bu
Ölçülü propagandanın eseridir.
Konaklama tesislerindeki artış, propaganda
konusundaki yapılan çalışmalar' ve ulaştırma
imkânlarının geliştirilmesi yanında ele alman
diğer konu turizm eğitimidir. Bakanlığımız
eğitim konusunu iki kısımda incelemektedir.
İlk kısım, tesis personellerinin eğitimi, di
ğer kısım ise, toplum eğitimi ile ilgilidir. İlk
kısmıyla ilgili olarak Otelcilik Okulları açılma
sı kararlaştırılmıştır. Ayrıca kısa ve uzun sü
reli kurslar tertibedilmiştir. Geçen yaz 25 kurs
düzenlenmiştir. Garson kursları açılmıştır. Yurt
dışına elemanlar gönderilmiştir. Bu sene Al
manya'ya turizm endüstrisinde çalışmak üzere,
işçi gönderilmesi
kararlaştırılmıştır.
Diğer
memleketler ile de turizm personelinin idaresi
veya turistik 'müesseselerde çalıştırılacak ele
manlar yetiştirmek üzere anlaşmalar yapılma
sı yolunda gayretler sarf edilmektedir. Yine
bu arada Belçika'ya kaymakam, vali belediye
başkanlarından 25 kişiyi kurslarda görgülerini
artırmak maksadiyle bu sene burslar sağlan
mıştır'. Bütün ibu tedbirlerin başarıya ulaşma
sı dâvanın bir küdolarak herkes tarafından
benimsenmesine bağlıdır. Turizm topyekûn bir
kalkınma olduğuna, göre, turizm ile ilgili her
konu toplum hayatında vazifeli her kişi ve ku
ruluşla ilgilidir. 1964 - 1965 turizm sezonu ha
zırlık tedbirleri, Hükümet kademesinde alına
cak tedbirler, mahallî idareleerce alınacak ted
birler ve özel sektörün alacağı tedbirler olmak
üzere üç kısımda mütalâa edilmektedir. Bu ted
birlerin olumlu bir sonuca ulaşması için Ba
kanlıklar arası koordinasyon alt komiteleri ku
rulmuştur. Ayrıca, mahallî idarelerin ve özel
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sektörün dikkatini çekmek çalışmalarına hız
vermek gayesiyle Ankara, İstanbul, İzmir, An
talya, Adana ve Trabzon'da valilerin, kayma
kamların, belediye başkanlarının, özel sektör
temsilcilerin ve turizm derneklerinin katıldığı
bölge turizm toplantıları yapılmıştır.
Değerli arkadaşlarım, turizm gelişmesinde
göz önünde tutulan unsurları ve çalışmaları kı
saca özetlemiş bulunuyorum. Türkiye turizmi
nin gelişmesinde elbette ki göz önünde tutula
cak husus Türkiye tarihinin millî değerlerimiz
için korunması ve bunların bütün dünyaya ta
nıtılmasıdır. Turizm tabiata dayandığı kadar
tarihe de dayanır. Bu sebeple tarihî değerleri
mizin korunmasına büyük önem
vermekteyiz.
Vakıflar ve eski eserler ve müzeler umum mü
dürlüğü ile koordinasyon yapmak suretiyle es
ki eserlerin onarılmasına hız verilmiş bulunul
maktadır. Ayrıca, geçmişte kötü örneklerini gör
düğümüz restorasyon çalışmalarında tarihî de
ğerlerimizin bozulmamasma dikkat etmekteyiz.
Tarihî eserlerin onarılması Ibaşh başına bir ih
tisas konusudur. Bu eserleri bilhassa arkeolojik
eserleri koruyamadıktan sonra ortaya çıkarmak
ta bir fayda görmüyoruz. Çünkü, bunlar toprak
altında muayyen bir ısı ve muayyen bir rutu
bete alışmaktadırlar. Bunlar dışarı çıkarıldık
tan sonra eğer korunmazlarsa, bakılmazsa gü
neşe mâruz kalarak tahribe
uğramaktadırlar.
Bu sebeple kazılarda heı-şeyden evvel göz önün
de tuttuğumuz husus bunların çıkarıldıktan
sonra korunmalarının sağlanmasıdır. Ayrıca,
turizm politikamız herşeyden evvel
memleket
folklorunun ayakta tutulmasına ve tanıtılmasına bağlıdır. Folklorumuzu geliştirmek, sahibolduğumuz bu büyük kültür hazinesini ayakta
tutmak ve bütün dünyaya tanıtmak için fizikî
bir çalışma içerisine girmiş bulunmaktayız. Bu
sene tanıtına faaliyeti olarak 15 milyon lira sarf
ettik. Önümüzdeki sene asgari bu miktar konul
muş bulunmaktadır.
El sanatlarını korumak için ve bir döner ser
maye ile bunu geliştirmek ve el sanat endüstrisi
ni hâtıra eşya konusu yaymak için ciddî bir gay
retin içerisine girmiş bulunmaktayız. O halde
Türkiye turizminin gelişmesinde Bakanlık olarak
takibettiğimiz politika herşeyden evvel bizim
folklorumuzun ayakta tutulması, yayılması millî
tarihimizin eserlerimizin muhafazası ve bunların
dünyaya tanıtılması esasına istinadetmektedir.
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Değerli arkadaşlarım, turizm topyekûu bir
kalkınmadır. Topyekûu kalkınmanın içerisinde
elbette en önemli mevkii kültür teşkil eder. O
halde biz turizm tanıtılması deyince herşeyden
evvel bu memleketin kültürünün, sanatının ve
insanının tanıtılmasını elbette bir vazife say
maktayız. Bu memleketin kültürünün, sanatının
ayakta tutulması, tanıtılması ve ekonomik bün
yesinin kuvvet kazanması herşeyden evvel bir
kuvvetli Türkiye'nin yaratılması »-avretlerinden
ibarettir. O halde turizm gelişmesi millî bir ha
reketti]'. Turizmin gelişmesi için sarf edilecek
her hareket ancak ve ancak bu millî acıdan mü
talâa edilir.
Değerli arkadaşlarım, Sayın Dikeçligil'iu so
rusuna cevabım şimdilik bundan ibarettir.
Hürmetlerimle.
BAŞKAX— Duyurun Sayın Dikeçligil.
HÜSNÜ DÎKEÇLİGİ.L (Kayseri)
Efen
dim, Sayın Bakanın vermiş olduğu izahata te
şekkür ederim. Elbette turizm davası memleketi
miz için kıymet taşır, önem taşır. Aynı zaman
da memleketimizin iç kalkınmasını teşkil
eder. Ben hatırlıyorum, çocukluğumuzda 70 yıl
yaşamış, şehir bilmiyen insanlar vardı. Ve on
dan sonra şehirden
uzaktı. Ama bu devirde
.memleketimizin içinde iç tuıizmi geliştirmek
le, halkı birçok şehirlere akın ettirmek, gezdir
mek, dolaştırmak memdeketimiziıı menfaatine
dir ve aynı zamanda halkın açılması demektir.
İç turizm bakımından gayet kıymetli 'değer ta
şır. Sayın Bakan hatırlar, kendi Bakanlığı için
de raporlar neşredildi, yabancı uzmanlar geldi.
Bu yabancı uzmanlar raporlar verdi. lOksik ol
masın, hakikaten, Turizm Bakanlığı bu rapor
ları neşrettirdi ve kitap halinde de bize gön
derdi.
Bu kitabın içerisinde en enteresan buldu
ğum Belçikalı uzmanın raporudur. Bu Belçi
kalı uzman hakikaten bir memlekette turizm
hareketleri gelişirken değerlerin
kaybedilme
mesine gayet ahenkli olarak temas etmekte
dir. Mesela diyor ki; yurdun korunması yapı
cı olduğu kadar yıkıcı da olabilir, turizmde.
Şu muhakkak ki, turizmin temeli bir memle
ketin kendisi, manzaraları, eşsiz art isi üt ve ar
keolojik zenginlikleri, halkın âdet ve ananele
ridir. Bu saydığımız elemanlar için kütle tu

17 .11.1964

O:1

rizmi ezici ve yıkıcı olabilir. Birçok Avrupa
memleketlerinde turizmin anarşik, hastalıklı ge
lişmesi ile nasıl en mukaddes kıymetlenil tahribolunduğu görülmüştür. Turistik faaliyetler
arttıkça, turizmi doğuran sebepler özellikleri
ni kaybetme temayüllerini gösterebilir. «Haki
katen Sayın Bakanın da bâzı meseleleri izah et
tiği gibi, bu Belçika'lı uzmanın bu fıkrası bi
zim önemle üzerinde duracağımız meselelerden
birisidir. Memleketimizde; turizm hareketlerini
geliştirirken bâzı meselelerimizi tahribetmemeye, geliştirmemeyc de değer vermek lâzımdır.
Tahribediliyor mu, edilmiyor mu, bâzı husus
larda Sayın Bakandan ayrıldığım nokta var.
Bunu biraz sonra izah ve olmaması için istir
ham edeceğim.
(Jene ilâve ediyor uzman, «Şu halde vakit
kaybetmeden turizmin kendi kendisine saygı
duyan ve bu saygıyı değerlerine telkin eden bir
yurt çerçevesinde ahnekli bir şekilde gelişme
sine imkân verecek sert tedbirler
alınmalıdır.
Böyle, bir talep karşısında turizme tahsis edi
lecek topraklar için genel bir idare plânı hazır
lamak gerekir. Bir mahal ve bölge iciıı özel ya
pılan plânlar, müstakbel teçhizatın, bölge mi
marisine uygun inşaat tipi ve malzemesi seçile
rek meydana getirilmelidir. Demektir ki, tabiî
manzaralara, şehrin mimarisine mutlak surette
saygı göstermek kaide olmalıdır. Yabancı uz
man, görüyorsunuz ki, bölge turizmine kıymet
veriyor ve oranın hususiyetleri göz önünde bu
lundurulmalıdır diyor. [Tatta orada yapılan tu
ristik mimari o bölgenin şartlarına, inşaat tarz
larına uygun olmalıdır diyor. Bizim memleketi
mizdeki bölgelere baktığımız takdirde yapılan
mimarinin bu şartlara uygun olup olmadığının
takdirini Sayın Bakana bırakıyorum. Ben gör
müyorum. Onun için böyle turistik bölgeleri
Avrupa ayarına çıkarmak için böyle turistik te
sisler yapılırken, uzmanın da dediği gibi, o ma
hallin şartlarına yapı tarzına, âdetlerine gele
neklerine uygun şekilde bizim için tavsiyeye de
ğer. Diğer mesele gördüğümüz eşsiz kıymetleri,
folklor "zenginliklerini de aynı şekilde mütalâa
etmemiz gerekir. Bakanla bu hususta mutabıkız.
Şimdi Avrupalılar niçin bize turist olarak
gelecekler] Kendilerinde olan şeyleri görmek is
tem ivecekler, • kendilerinde olmıyan şeyleri gör
mek istiveceklerdir.
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O halde, biz turizm hareketlerini geliştirir
ken mahallî folklorumuzu, geleneklerimizi, kıy
metlerimizi değerlendirip onu satha çıkarmalı
yız. Ve bu yalnız Turizm Bakanlığının işi de
ğil aynı zamanda Maarif Vekâletinin de işidir.
Kendilerinin söyledikleri gibi, Müzeler Umum
Müdürlüğünün de işidir. Ama bu restore mese
lesinde millî eserlerimizi de değerlendirmemiz
icabediyor. Sayın Bakan restore meselesinden
bahsettiler. Fakat Selçukluların doğuş yeri olan
Doğu - Anadolu'daki Selçuk eserlerini ben gör
düm. Bunlar tamamen tahribedilmiş bir vaziyet
tedir. Ele alınmış değildir Halbuki, bir memle
kette restore yapılırken gerek turizm bakımından
ve gerekse bir sanat eserinin gelişmesini diğerle
rine gösterebilme bakımından onun ilk menşei ele
alınır ve ilk menşeinden itibaren restore edilir ve
diğer taraflarına doğru ilerlenir. Bugün Doğu Anadolu'da Ahlat ve Eleşkirt dolaylarını gözüm
le gördüm. Buradaki tarihî eserler bakımsızlık yü
zünden birer birer kaybolmakta devam etmekte
dir. Doğu-Anadolu'nun güzelliğini, zenginliğini ve
ecdadımızdan gelen eserlerin neler olduğunu bü
tün dünyaya bizim göstermemiz iktiza eder ve
gerekir.
Eğitim mevzuundan da Sayın Bakan bahsetti
ler. Hakikaten eğitim babında da topye'kûn bu tu
rizm mevzuuna ehemmiyet vermek iktiza eder. Bu
da ta okul sırasından başlar, şeklî bir turizm de
ğil. Gocuklarımıza turizm mevzuunda turistlere
nasıl muamele edilir, bunu öğretmek lâzımdır.
Mahallin gerçeklerini, memleketin tarihini öğret
meliyiz. Gittiğimiz ve gezdiğimiz yerlerde bir Avrupa'lı genç karşımıza çıkar memleketinin tarihî
eserleri hakkında size zengin bilgi verir. Ama bu
gün gidiniz bir vilâyete oranın ileri gelenleri bile
memleketinin tarihî eserleri hakkında bilgi ver
mekten uzaktır. Onun için bölgevi turizme dik
kat edilirken mahallî kalkınmalarda oranın hal
kına tarihî eserler hakkında bilgi vermek şarttır.
Ve birisi sorduğu vakit o eser hakkında şu şudur
diyecek ve onu derinlemesine kısmen olsun anlata
bilecek insanlara ihtiyaç vardır. Bu bizim •mem
leketimizde hali hazırda pek mevcut değildir.
Okullarımızda okutulan turizm meselesi ise şeklî
dir. Hakiki mânada çocuklarımıza öğretilmiyor.
Meselâ : Turist geldi bir yer sordu «Ta işte ora
dadır» diye gösterilir. Halbuki, okuduğumuz ki
taplarda başka memleketlerde nazikâne turistin
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önüne düşülür ve o yer gösterilir. Bu alışkanlığı
çocuklarımıza, genç nesillerimize vermek mecbu
riyetindeyiz.
Sayın Bakandan benim bir istirhamım olacak.
Bilhassa memleketimizde boş duran kervansaray
larımız ve hanlarımız o günün âdetlerine göre şekillendirilmeli ve turizme hazırlanmalıdır. Haki
katen o vakit bir kazanç unsuru olabilir. Meselâ
Sultan Han'ından bir turist geçiyor, orada otu
rup eski âdetlere göre bir yemek yemek, oturmak
eğlenmek ister. O onun için gayet iyi bir usuldür.
Ama bu bizim tarihî hanlarımızın, tarihî eserle
rimizin yeri değerlendirilmiyor, buna mukabil
Efes'te bir gün yapılıyor. Şimdi Sayın Bakan bu
benim kanaatime göre millî değerleri harabetmektir. Ben şimdi zaman darlığından dolayı o zaman
ki yazılan yazılardan parçalar okumıyacağım.
Ama bununla beraber istirham edeyim, ben ta
rihî eserin karşısında değilim, lâzımdır, memleke
timizin zenginliği bakımından şarttır. Fakat bu
memleketin çocuğu Türk'tür ve Müslüman Türk
çocuğudur. O gün Bizansvari bir kutlama yapıl
maz. Tarihçiler bunda müttefiktirler. Diyorlar ki,
«Romalılar, Yunanistan'ı aldıktan sonra Yunan
lıların Garibiyus denilen bozulmuş ahlâkı içten içe
Roma İmparatorluğunu yıktı.» Bizim Osmanlı
imparatorluğunun yıkıl masında da yine Bizansm kötü ahlâkının tesiri ve izleri vardır. Biz
Bizans'ı taklidetmcye o günleri yapmaya ihti
yacımız yok. Turist gelir, yerinde görür ve de
ğerlendirilir. Biz eğer ihya edeceksek kendi mil
lî günlerimizi tanıtacağız. Meselâ Kayseri'de bir
şifa yurdu var. En güzel Türk müessesesidir.
Biz onu kutlıyabiliriz. Müspet tıbbın kurulduğu
bir gün olarak orasının etrafını açabiliriz. Ora
daki kervansarayları değerlendirebiliriz. Bu bi
zim için lâzımdır. Çünkü bilinmiyor. Sanki bi
zim çocuklara Türkiye'de müspet tıb yoktur gi
bi geliyor. Halbuki tıbbın., müspet olarak haki
katen geliştiği yer Kayseri'dir, Şifahiye'd ir Ve
burada akıl hastalarına dahi bakılmıştır. Bu tıb
tarihine de geçmiştir. Onun için, umumiyet iti
bariyle genç, Bakan turizme kendisini vermiş ça
lışmaktadır. Ben bunu kabul ederim. Zaten tenkidlerimiz yıkıcı olmaktan ziyade yapıcı olma
lı, birbirimizi irşadetmelidir. Benim bu sözlü
sorumdan gayem de, bâzı şeylere aşırı kapılıp
değerleri bozmamak lâzımdır. Meselâ ben, Sayın
Bakan darılmasın!ar, Türkiye'de Hıristiyan propogandalarm, Hıristiyan eserlerinin yapıldığı
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lirteyim ki, iki sene evvel benim için, Türk tugünlerde yapılmasını münasip gördüm. O ba
kımdan bu eserlere kıymet verelim, koruyalım, ! rizminde hayal olarak gördüğüm şeyler bu
gün memnuniyetle müşahede ediyorum, ki, ger
lâzımdır. Ben nihayet bir tarihçiyim. Değerli
çekleşmiştir demiştir. Binaenaleyh, fikirlerine
dir, yerindedir, memleketimizin
zenginliğidir.
çok önem verdiğimiz, ve mehaz olarak aldı
Fakat o günleri tes'it meselesine gelince; bu ola
ğımız Sayın Holo iki, sene evvel Türk turizmi
maz; ben bu işte yokum. Buna ilericilik de den
için hayal olarak gördüğü şeylerin gerçekleşmez, değildir. Çünkü, değerler manzumesini yık
ımiş olmasından dolayı duyduğu memnunluğu
mak kendi kendimizi tahribetmek demektir. Za
hep beraber iştirak edersek Türk turizmi tahmanın çocuğuna Bizans'ın kendisinde gösterebi
leceğiz demektir. Ama bizim değerlerimiz onlar
<min ediyorum ki, bu başlangıç "noktasından
dan çök daha zengindir. İftihar etmeliyiz bun
böyle elbirliğiyle daha ileri gitmek imkânına
larla. Meselâ bir olgunlaştırma enstitüsünde de
sahibolur. Saygılarımla.
file açılmış, gazetelerde bugün gördüm. Eski kı
BAŞKAN — Sayın Dikeçligil.
yafetler teşhir ediliyor, güzel. Turistler geldik
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sa
leri vakit bunları seve seve alacaklar. Ve biz on
yın Belçikalı uzman gelmiş, görmüş, duymuş.
lara bunlardan çok çok satabileceğiz. Reklâmını
Onun gördüğü gibi biz de gördük. Yalnız
yapabileceğiz. Dış ticaret ataşelerimiz de bunu
Bakandan istirham edeceğim; bir şey iki kere
yapmalılar. Hattâ sefirlerimiz de bunu yapma
iki dört eder gibi doğru değildir. Mutlaka
lılar. Bu turizme yardım babında yerinde ola
kusurunu, noksanını aramak lâzımdır. Biz de
caktır.
görüdğümüz bâzı kusurları söyledik. Bunun
Bakanın izahatına teşekkür eder, aynı zaman
telâfisini rica ederim. Mutlaka doğrudur, iyiye
da bundan sonraki turizm gelişmelerinde hakika
gidiyor demeye hakikaten hakkımız yoktur.
ten mahallî şartlara ve mahallî renk ve ananeleri
Noksanımız vardır. Bâzı yerlerimiz bozulmak
mize sadık kalacağını vadettiler. Bunlar hakika
tadır. Hürmetlerimle.
ten yapılmıyor da diyemeyiz. Bunların üzerinde
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. So
daha çok durularak kendi kendimizi tahribetmeye
ru 2.
mâni olunmasını Sayın Bakandan rica edeceğim.
2. — Cumhuriyet
Senatosu Kayseri Üyesi
Hürmetlerimle.
Hüsnü Dikeçligil'in, 70 sayılı Kanuna çı'öre sa
BAŞKAN — Sayın Bakan buyurunuz.
bit birliklere verilecek olan tayın bedellerine
TURÎZM VE TANITMA BAKANI ALÎ İH
dair sözlü sorusu ve Millî Savunma
Bakanı
SAN GÖĞÜS (Gaziantep Milletvekili) — Değer
îlhami Sancar'ın
cevabı
(6/264)
li arkadaşlarım, turizm komplike bir mesele, top
BAŞKAN —• Sayın Dikeçligil burada. Sayın
lum hayatımızla ilgilenmediği herhangi bir yer
Baka'n burada, Soruyu okutuyorum.
yok. Toplum hayatımızdaki her konu turizm ile
8 . 5 . 1964
ilgilidir. Bunun görüşülmesi saatler, günler sürer.
Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına
Ben yalınız mehaz ittihaz ettiği Sayın Se
Aşağıdaki sorularınım Sayın Millî Savun
natörün, Monsieur Oloğ'un bundan bir ay ev
ma Bakanı tarafından sözlü olarak açıklan
vel Türkiye'yi ziyareti esnasında yaptığı bir
masına tavassutlarınızı arz ve rica ederim.
"basın toplantısında söylediklerini kısaca bu
C. Senatosu
rada tekrarlıyacak, kısaca burada sayın sena
Kayseri Üyesi
törün tenkid'lerini cevaplandırmış
olacağım.
Hüsnü Dikeçligil
Profesör Holo, Belçika Turizm Komiseri, Av
rupa Turizm Komisyonu Başkanı ve Türk tu
8 Ekim 1963 tarihli sözlü sorumda (70) sa
rizmi hakkında gerçekten sayın senatörün
yılı Kanuna göre sabit birliklere verilecek olan
de belirttiği gibi, çok olumlu bir rapor ver
tayın bedellerinin bir kısım çalışanlara ve
miş, değerli bir turizm uzmanıdır. Profe
rilmemiş olduğunu ve bunun ne vakit verile
sör Olog bu raporu iki sene 'evvel vermişceğini sormuştum. Sayın Millî Savunma Ba
tk\ Kendisi bir ay evvel Türkiye'de yaptığı
kanımız da cevaben; düyuna kalmış olan bu
bir basın toplantısında; «şunu iftiharla be- I paralar için bir kanun tekliflerinde buluna-
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ca,kları<nı yo bu suretle paraları Öde'neıniyen 'biı'
kısıım hak sahiplerinin alacaklarının verilmiş
olacağını beyan etmişlerdi.
'
a) Aradan, gecen zaman bit- hayli olduğuna
göre. Bakanlıkça böyle bir kahini getirtilmemiş
ve dolayısiyle de hak sahiplenilin alacaklara
•bugüne kadar ödenmemiş bulunmaktadır.
1)) Bu hale göre, işçilerimizin bu 'alacak
ları ne zaman ve ne vakit verilebilecektir?
BAŞKAN — Mayın Bakan,
MİLLÎ SAVUNMA BAKANİ İLHAMI SAN
CAK (İstanbul Milletvekili) - - Sayın Başkan,
sayın Senato üyeleri, Cumhuriyet Senatosu Kay
seri Üyesi Sayın Hüsnü Dibeçligil'in okunan
sözlü sorusuna arzı eevabedo< eğim.
Cumhuriyet Senatosunda vaktiyle verdiğim
cevapta meseleyi kısaca anlattıktan sonra bu
borçların tasfiyesi için Büyük Meclisten özel
bir kanunla (»denek istihsal etmek üzere Maliye
Bakanlığına teklifte bulunulacağını ifad<* et
miştim. Sayın Dikeçligil şimdi bu kanunun ne
zaman çıkacağını solmaktadır. Bakanlığım bu
konu ile ilgili olmak üzere, r> Şubat 1904 tari
hinde durumu Maliye Bakanlığına aksettirmiş
ve bütçe ba-kvn nidan Maliye Bakanından müs
pet cevap alınınca, konu bir tasarı İmlinde Bü
yük Meclise intikal ettirilecektir, Takdir eder
siniz ki, bu kabil yüzlerce müracaat vardır.
Bunlar için bütçe yılı sonunda tasarruf yoliyle
tahsisat sağlamak zamana mütevakkıftır. Onun
için bu kanun bugüne kadar sevk edilememiş
bulunmaktadır. Malî yıl sonu;",;1 doğru diğer ta
leplerle birlikte Maliyenin mü Taklası alındıktan
sonra, gelecek mütalâaya </ovc kanun teklifinde
bulunulacaktır.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Dikeçligil.
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nunuu geleceğini tekrar söylediler. Sayın Ma
liye Bakanı da, burada. Hakikaten âdil bir ida
rede bir kısım vatandaşlar iki seneye yakın bir
zaman evvel almış da, bir kısmı alamamış; bu
olmaz. İstirham edeyim; Sayın Bakan im ka
nunu Maliye Bakanına göndersin. Maliye Ba
kam da bir kısmı ödenmiş, bir kısmı ödenme
miş olan bu kişilerin bir karşılık bularak bu
haklarını yerine getirsin. Benim ricam bundan
ibarettir. Biz do bu yükün altından kurtuluruz,
ben do Sayın Bakanı rahatsız etmem. Hürmet
lerimle.
BAŞKAN -— Soru cevaplandırılmıştır.
3. •—• Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi İzzet
JUrand'm, memleketimizi
ziyaret eden Alman
Parlâmento Heyetinin karşılanması merasimine
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/266')
BAŞKAN — Sayın İzzet Birand burada.
Dışişleri Bakanı yok. Seyahattedir. delecek bir
leşime bırakılmıştır.
/. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rahmi
Arıkan'ın, Düzce kazasının Yakalası
köyündeki
bir hâdiseye dair îrişleri Bakanından sözlü soru
su (6/267)
BAŞKAN — Saym Rahmi
f)ölecek birleşime kalmıştır.

Arıknn?.. Yok.

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'ın, bugünkü malî re ekonomik duru
mumuza dair sözlü sorusu ve Maliye Bakanı Ferid Melen'in cevabı (6/268)
BAŞKAN — Sayın Yıldız burada, Sayın Ma
liye Bakanı burada; soruyu okutturuyorum.
Cu mh u r i yet Senatosu Başkan! ığına
Aşağıdaki hususların. Sayın Maliye Bakanı
tarafından, sözlü olarak açıklanmasının sağlan
masını saygılarımla rica ederim
Tabiî Üye
Ahmet Yıldız

HÜSNÜ DİKBCİYİCÎL (Kayseri) - - Saym
Millî Savunma Bakanının nazikâne cevaplarına
teşekkür ederim. Ben kendilerini yormak iste
mezdim. Yalnız şunu söylemek isterim. Har ge
Son 4 yıl içinde para değerinin şimdiye ka
lirli arkadaşlardan bu kanun çıktıktan sonra
dar görülmemiş ölçüde istikrarlı oluşu, resmî
bir kısmı almış, bir kısmı alamamıştır. Bölgemi
döviz kuru ile serbest borsa değerleri arasındaki
ze gittiğimiz zaman hakikaten bir kısmı arka
farkın v/c 20 nin altında kalışı tedavüldeki para
daşlarımız aldı, biz ne vakit alacağız, biz niye
miktarının, onfilâsyon dönemindekinin iki misli
almıyoruz, diye serzenişte bilinmiyorlar. Bu ka
oluşu, kamu yatırımlarının, eskilerle kıyaslana
nun Millî Birlik Hükümeti zamanında çıkmıştı
nı ıyacak ölçüde büyük oluşu, kredi hacminin da
ve bir hak verilmişti Şimdi ^lyııı Bakan bu ka- ! eskisinden fazla olması ve tarım ürünlerinin bol
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olmasına karşılık, piyasada bir para darlığından
acı acı yakınılmaktadır.
Ekonomik endeksler ve görünürdeki gerçek
lerle çatışır, halde olan bu durumun nedenleri
üzerinde önemle durulmakta mıdır?
Bu amaçla :
1. Türlü kaygı ve düşüncelerle piyasaya çıkarılmıyan özel sermayelerin piyasaya çıkması
nın sağlanması,
2. Piyasaya çıkanlmıyan öze sermayenin çok
büyük faizlerle işletilerek, görülmemiş ölçüde ve
insanı utandıracak şekilde, süregiden murabaha
cılığın önlenmesi,
3. Güdülen malî ve ekuiıomik politikaya
karşı girişildiğini duyduğumuz sabotaj hareket
lerinin önlenmesi ve,
4. Güvensizlik yaratan etkenlerle mücadele
edilmesi hususunda ne gibi tedbirlerin alınmak
ta olduğunun açıklanması.
BAŞKAN — Sayın Bakan.
MALÎYE BAKANI EERÎD MELEN (Van)
— Muhteremi senatörler,
Sayın arkadaşımız Ahmet Yıldız'm sözlü
olarak cevaplandırmamızı istediği bir önerge
ile Türk parasının iç. ve dıişta değerinde te
min olunan istikrara, tedavülde ve kredi 'hac
minde ulaştığımız seviyeye rağmen, piyasada
yine de para darlığından acı acı yakınılnıakta
•olduğuna işaret ederek ibu halin nedenleri
üzerinde durup durmadığımızı sormaktadır.
Sayın senatör, bu borusu ile iligili 'olarak,
özel sermayenin piyasaya, çıkarılmadığına, mu
rabahacılığa. malî 'Ve iktisadi politikamıza
karşı (girişildiği duyulanı saibotaj hareketlerine
de değinerek, güvensizlik yaratan etkenlerle
'mücadele edilmesi hususunda ne gilbi tedbirler
alındığının açıklanmasını istemiştir.
Memleketin umumi iktisadi gidişiyle yakın
dan ilgili ve aynı zamanda pek aktüel olan bir
çalışma sahasında Ibana verdiği 'bu açıklama
fırsatından dolayı Sayın Yıldız arkadaşıma te
şekkür ederim.
Sayın Yıldız'm tevcih ettiği soruların ce
vaplandırılmasın a geçiyorum.
A) «Türlü düşünce ve kaygularla piyasa
ya çıkarılamıyan özel sermayelerin
piyasaya
çıkmasının sağlanması» için ne güıi tedbirler
alınması gerektiği sorulmaktadır.
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Piyasaya çıkarılmıyarak âtıll 'variyette tu
tulan özel sermayenin miktarı ve gizlenme se
bepleri memleketimizde öteden b'eri iktisadi ibir
problem 'olmuişjtur. Ferdî tasarrufların ekono
mi dı'şmda bırakılması iki sebepten ileri gele
bilir. Birincisi, kâfi derecede gelişmemiş mem
leketlerde ve bu meyanda memleketimizde gö
rüldüğü üzere geleneksel bir emniyetsizlik mülâbazasiyle veya sadece Ibilgiısizlik ve eğitim
sizlik sebebiyle paranın para olarak veya al
tın olarak saklanması keyfiyetidir. Her 'hangi
bir iktisadi ve siyasi konjonktürle ilgili olimıyan bu bal bizini iktisadi ve sosyal 'bünyemiz
den ileri gelmekte ve yıllar yılı devam etmek
tedir. Nasıl bir iktisadi politika ve para po
litikası takibedilirse edilsin, İbu tasarrufları
güneş yüzüne çıkarmak ve istenilen yatırım
kanallarına sevk etmek derhal mümkün 'olma
maktadır. Bu bir sermaye piyasasının kuru
lu]) gelişmesi meselesidir. Sermaye piyasasının
gelişmesi ise çeşitli faktörlerin karşılıklı etki
leri altında bulunan 'güç ve muğlak bir iktisa
di meseledir. Bununla (beraber sermaye piya
sasının gelişmesindeki engelleri kaldırarak ye
ni teş'vik tedbirleri getirme konusundaki ça
lışmalar aksıyan safhasına girmiştir. Yıl su
nuna kadar Ticaret Kanunu, Vergi kanunla
rı, banka ye kredi piyasası yönünden birtakım
kanun tadili tasarılariyle 'huzurunuza gelmek
kararındayız.
Bünyeivi olan ve öteden beri devanı eden
İbu iddilhar Hemayülünim dışında sion yıllarda
özel sermayelerin türlü ıuaksalt ve gayelerle ay
rıca gizlenmesi keyfiyetini biz müşalhade etmiş
değiliz. Yılın ilk yarısında x ekonomi dışı te
sirlerle. psikolojik sebeplerle iş sahiplerinin
veya fertlerin nakit mevcutlarını İbir miktar
artırmış olmaları mümkündür. Bununla bera
ber yaptığımız incelemelerde haliktaki likidite
tercihi üzerinde durulmaya değer bir artış t es
il) it etmiş değiliz.
B) Palhiş faizlerle ödünç para
verilmesi
işlerine gelince; memleketimizde kanuni faiz
-ve kredi piyasası dışında ikinci İbir piyasanın
mevcudiyeti maalesef 'bir vakıadır. Bilindiği
üzere, b u piyasanın doğması ve yaşamasımu
sebebi para ve sermaye arzının, para ve ser
maye talebini karşılıyamamasıdır. Zaten kıt
olan para ve sermaye kaynaklarının paranın.
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altın olarak 'muhafazası veya gayrimenkul'e ya
tırılması arzı daha da azaltmaktadır. Arz geIişimiş veya gelişme halindeki
memleketlerde
rastlanan ıbu kalbîl para ve sermaye karabor
sasının ekonomi dışı tedbirlerle önlenelbilmesini mümkün görmemekteyiz.
•Bunun önlenmesi kanaatimizce para ve ser
maye arzını zaman içinde artırmakla mümkün
^olacaktır.
C) Güdülen malî ve ekonomik politikaya
karşı girişİldiği duyulan saibotaj hareketleri
nin önlenmesi ve güvensizlik yaratan etkenler
le mücadele edilmesi konusuna gelince;
Takibedilen iktisadi politikayı 'baltalamak
amacıyla yalan ve maksatlı haberlerin ku
laktan kulağa nakledildiğini, yayıldığını Ibiz
de duymaktayız. Bu halberler /bâzı malûm m e 
raklardan neş'et etmekte ve flbu kalbîl davra
nışların ekonomi üzerinde zaman zaman olum
suz etkileri de görülmektedir. Ancak, 'bun
ların zalbıta tedlbirleriyle önlenmesini yeterli
Ibir tedbir olarak düşünmemekteyiz.
Hükümetimiz, 'bunlarla en iyi
mücadele
usulünün dürüst, açık, âdil ve istikrarlı bir
ekonomik politika takfib etmek olduğuna inan
mıştır. Bunu gerçekleştirdiğimiz
n;hlbette,
yanlış 've maksatlı Ihaıberler revaç Ibulımıyacaktır.
Bu vesile ile şunu da arz edeyim ki, özel
sermayenin 'bütün gücüyle ve arzuladığımız gü
ven ve şevk İçinde İşe koyulmıası için Hüküet, yetkili uzmanlardan teşkil ettiği ıbir çalın
ma grupuna Ibir taraftan sermaye piyasasının
gelişmesini sağlıyacak esasları haızırlaımakta
diğer taraftan da ihalen mevcut -engelleri orta
dan kaldırmak üzere ilgili mevzuatı Ibir dalha
gözden geçirtmektedir. Bu çalışmaların so
nuçlarını pek yakında kanun ve t a s a r l a r şek
linde elde ederek yüksek huzurlarınıza suna
cağımızı ümidediyoruz.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Sayın Yıldız •buyurunuz,
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın
ıMaliye Bakanının verdiği geniş açıklamadan
ötürü kendilerine teşekkürlerimi
sunarım.
Gerçi sözlü sorumun üzerinden uzun zaman
geçjbi. 'Soruyu nazırlıyan etkenlerde Ibüyük de
ğişiklikler oldu. Fakat duru'm genel 'olarak
doruyu 'hazırlatan niteliğini Ihâlâ sürdürmıekte-
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dir. Arkadaşlarım, Türkiye'de, fbiraız sonra
deığineceğim ve ekonomik 'bilim ile izanını «güç
gördüğüm iki durura görmekteyim. Bunlardan
ıbir tanesi olumsuz 'birçok etkenlerin lolumlu
sonucu. Diğeri Ibunun tersi. Olumlu 'birçok
etkenlerin, olumsuz sonuçları ile karşılaşıyiorıız. Birincisi; gerçekten Türkiye'de büyük
'bir dış 'borç lolduğunu herkes Iblîiyor, dünya
da. Ve 'bu 'borcun da her sene artacağım da
biliyor. Sonra plân finansmanında /birtakım
güçlüklerle karşılaştığımızı ve karşılaçımanm
mukadder lolduğunu da yine 'herkes Ibiliyior,
Gelecek yıllara geçerli 'birçok polütik sarsıntı
lar da geçirdiğimizi görüyor ve geıçireceğımk
ihtimalini de herkes söylüyor. Kıbrıs konusn
'büyük narcaımalara mal oldu. Her aiı foir sa
vaşa gireibılme ihtimalini doğurdu. Bütün ibu
ilhtimaller el'bette 'bâzı oiıımisuz sonuçlara gö
türmesi gerekir. Ayrıca tedavüldeki para, es
kiden ulaşılan seviyelerin üstünde, iki katı,
3.5 milyar olduğu zaman Türkiye'de enflâsyon
'olurdu. Şimdi 7 milyara yükseliyor...
Bütün bunlar para değeri üzerinde ve bu
değer istikrarı üzerinde büyük etkiler yapması
gerekir. Eskiden 'bunlardan :bir tanesi olduğu
zaman hattâ hu Ölçüde bile olmasa para de
ğeri çok düştüğünü ve değerin nerede ise h*sabedilemiyeeek kadar değiş'ken olduğunu -gör
dük. % 600 - 700' ölçüsünde karaborsa olurdu.
Şimdi »bakıyoruz, paraya, dürt yıldır, % 20 fazla
karaib'orsa yok:. Değerde de istikrar var. Londra,
Nevvyork, Hamburg borsasında fiyatlara -baktığımiız zaman % 20 yi geçmemiş. İçerde de son'
günlerde ve son aylarda, % 3 le % 4 ölçüde bir
yükseliş dışında bir fark olmadı. Sonra ya
bancı sermayenin de Türkiye'ye akımı eskisin
den ç:ck daıha fazıla veya isteği böyle /görünü
yor. Şimdi bu arz ettiğim olumsuz etkenlere
rağmen, sonuç şu beiirtitiğim îki (hususta "bun*
lar çelişir ,g;flbi görünüyor. Aca'ba dünya borsa»
larını idare edenler sâf veya bize acıyorlar,
merhamet ediyorlar diye bir şeye yorumlamak
imkânı da yok. Bu noktaya 'biraz dokunmak
istiyorum-. Sonra tersini de arz edeceğim'. Bun
lardan bir tanesi zannediyorum ki, plânın tesnit ettiği malî ve ekonomik politikanın doğru
luğuna, Türkiye'nin -.gerçeklerine uyarlıiluk öl
çüsü yüksek olduğuna inan ılımaktadır. Ger
çekten OİÖD, AÎD, Ortalk Pazar (hepsi ıbu görüş«leri söylüyor. Ve 1963 yılı Ibaşlarrnda yayını! a-
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nan Mister Cuimg'in başkanlığındaki Amerikan
Senato Heyetinin raporu da bunun doğru ol
duğunu şöyle belirtiyor : «1950 - 1960 yıllan
arası Türkiye'de ıbir ekonomik kargaşalık devri
idi. Alman Amerikan yardımları kötü kulla
nılmış, iç suiistimallere harcanmıştır. 1960 tan
sonra alınan ekonomik tedbirler, kurulan Ör
gütler ıbuı yönde ümitli bir 'başlangıçtır.» de
dikten sonra ilâve ediyor; «Bunları da biraz
beklenue'k lâzım, sonucun ne olacağı şimdiden
kestirilemez.» demesine rağmen, başlangıcın
iyi olduğunu söylüyor. Sonra ikinci husus,
bu tesbit edilen politikanın iktidar değişmele
rine rağmen yürüyeceği inancı vardır, sanıyo
rum. Bu da toir istikrar sağlıyor. Sonra eko
nomik •potansiyelimizin aktif sonuçlarının alı
nabilmesi ümidi olsa .gerelk ki, bu 'kanı vardır.
(Sonra "her önemli ühtiyacı karşılamaya çalışan
ihtilâl politikası da paramızın, döviz disponi'bilitesine -olumsuz etkileri önlüyor. Bunlar da
doğrudur. Arma madalyonun "bir de öbür yüzü.
vardır. Ona da baktığımız zaman insan, bu
olumsuz etkenlerin olumlu sonullarına kairşılık
orada olumlu etkenlerin de olumsuz s-onuıçlariyle 'karşı karşıya .geliyor. Gerçekten de arz
ettiğim bu durum vardır.
Sonra, para hacmi da iarz ettiğim gibi eski
min iki katı olmuştur. Kredi değer hacminin
ç>oik daiha fada olduğu görülüyor. Kamu yatı
ranları birkaç katına çıkmış görünüyor, iki
yılHır bereketli ürünler vardır. Bu durumda
'vatandaşın millî gelirinin iki inişli olması
lâzumdır. Yalbancı sermaye durumunu iyi gör
mek lüzımîdır, ki Türkiye ye daha fazla istekli
(görülüyor. Bütün Dunlara rağmen' sözlü so
rumda da arz ettiğim gibi para darlığından a«ü
acı yakınılmaiktadır ve benim de her gördüğüm
Iher yerde tbu vardır. Ümitli ve hareketli bir
piyasa yaratmak üzere iken., -bu türlıü etkenler
varken sonuç niçin böyle oluyor? Bu etken
lerin sonuçlarının bâzılarını haklı bulmakta
yım, ibâzılarmı da çok ilginç ibulmalktayım. Dev
letin ödemeleri zamanında yapmayışı kredilerin
ayırma ve 'kullanılmasında olabilecek hatalar,
tedavüldeki paganın devir kat sayısı çok düşük,
*bu da diğerleriyle birliktir. Elbette tedavülde
3 milyar para olsa, devir kat sayısı üç kat
tolsa 9 .milyar yapar. Ama 6 milyar olsa döviz
kat sayısı bir olsa o zaman 6 milyarda kalır.
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Devir katsayısı da düşüktür bugün. Sonra ekonomük alanda olumsuz etiki'si olan bâzı mevzu*
at değişikliğinin geç kalmış olması da bunu
katılabilir. Bunlara 'bu ölçüde <haık vermek müınkündür. Aynca acildi ıbir duruım olarak belirt
mek isterim ki; Devlet teşkilâtı da çahtşımıyor.
Üst kademede rasladığımuz birçok kimiselerin
çabalarına vali ve kaymakamlara kadar gör
düklerimiz iyi çalışıyor intibaını 'bende uyan
dırmıştır. Amta Devlet teşkilâtı yetkiyi kötü
ye kullanmaktan tutunuz da işleri savsaklamada
sanırım ki, çok ileri gitmiş haldedir. Bu da
güven yaratmada, yatınmlarıın bir an evvel
gerçekleşmesinde, ödemelerin yapılmasında ve
nihayet memlekette gerekli .görülen istikrarın.
sağlanmasında, ümit yaratılmasında çok olum
suz etkiler oluyor. Ben gezdiğim yerlerde Dev
let memurlariyle (görüştüğüm zaman bunu eu
açılk "bir şekilde hatırlanma bakmadan söyle
dim. Ve haıkikaten !bu, Türkiye'de vardır.
Başlıca dertlerimizden birisidir. Bunların etki
si de vardır. Fakat bir yönü ile de demin ara
ettiğim gibi ekonomik bilimi yanıltır ıgibi gös
teren bu sonucun üç dört nedenine de ineceğim.
Bunlardan ıbir tanesi; türlü kaygı ve amaç
larla piyasaya çıkmıyan özel sermayeler var
dır. Bu likidite hareketlerinin etoonomik olmıyan nedenleri de vardır. Her ne kadar Sa
yın Bakan bunun için pelk kesin bir şey yok
diyorlarsa da sonuç meydanda, Tedavüldeki pa
ra bu kadar faızla, diğer -arz ettiğim etkenler
varken sıkıntı da mevcut. Bu durumda serma
yelerin de verimli alanlara gitmediğini belirt
mek isterim. Bir örneğini vereyim : 1963 yı
lında ve edindiğim! bilgilere göre, Türkiye'de
özel sektörün sanayi alanında krediler hariç ken
di sermayesinden yaptığı yatmm 300 - 400 mil
yon liradır yani 35 - 40 milyon dolar. Bu bütün
Türkiye'de özel teşebbüsün sanayi alanında yapI tığı yatınındır. Takdir buyurursunuz ki. bu çok
| zengin olmıyan memleketlerde dahi bir firmanın
i sermayesi olur. Bu alana gitmiyor, ama Türı kiye'de dönen büyük bir para da vardır. O halde
i görülüyor ki, likidite merakı veya eylemi kuvvet| li fakat arzu edilen alanlara gitmemektedir. SonI ra Sayın Bakan da dokundular; korkunç oranlar
da bir murabahacılık vardır. Yani sanı
nın ki bu ölçüde ve bu oranda bir mu
rabahacılık olmamıştır. Ben istanbul'da ve
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Karadeniz'de gezdiğim bâzı yerlerde yüzd •:
50 - 60 oranında faiz veriliyor, bu rakamlar
söyleniyor. Geçen bir gazetede okudum yüz
de 70 denmiş, yalan veya doğru, bir defa mem
lekette murabahacılık olduğu kesin. Yüksek oran
dadır, parayı o zaman verimli yatırmak yerine
başka istikametlere gidiyor. Tabiî bu arada ta
sarruf bonolarının da gayet büyük miktarlarda
çok düşük fiyatlarla alınması da vardır. O da
bir likitte kalıyor. Şimdi biz hiç beklenmiyen
kimselerin dahi murabahacılık yaptığı bir dö
nemde yaşıyoruz. Bâzı kutsal duyguları savunan
kimselere bakıyorum, murabahacılıkta kimseden
geri kalmıyor. Bunu hattâ siz de biliyor, işiti
yorsunuz. . Bu ahlaki tahribedici tutum hem malî
hem de toplumsal hayatımızı büyük ölçüde sar
sıyor. Buna her halele bir tedbir, bir şey düşün
mek gerekir. Günkü çok büyük oranda ve çok
kötü ölçüde yapılyor. O derecede yapılıyor ki,
Devletin çok iyi bir tedbiri Karadeniz Bölgesin
de. Hükümet fındığa 450 kuruş fiyat biçti. Emi
nim ki, bunu biçmeseydi ve bir teminata bağlamasa idi, Karadeniz'de fındık bu sene iki liraya
düşerdi. Bu bir gerçek. Buna rağmen muraba
hacılık yoliyle fakirin boğazına sarılanlar, Fisko. Birliğin 450 kuruşa alacağı fındığı 290 kuru
şa kadar, 350 kuruşa kadar murabahacılar alı
yorlar. Bu da bir gerçek. O halde bu ekonomik
olduğu kadar ahlâk yönünden de çok korkunç bir
durum yaratıyor, Türkiye'de.
Üçüncü dokunacağım nokta çok haksız kazanç
ların açığa vurulması ve vergi kaçakçılığının
önlenmesinden kaygılananların da çok ilgi ile iz
lenmesi gereken bir tutumları vardır. Haksız
olduğu kadar da hesabı verilemiyecek bâzı ka
zançlara konanlar şunlar öğrenilmesin kaygısı
içinde türlü olumsuz hareketlere girişmektedirler.
Servetleri almmıyaeağı ve haksız servetleri üze
rinde hiçbir işleme tabi tutulmıyacağıııı bilmeleri
ve sadece bu durumda olanların durumlarının
halka aydınlanmasına yarıyacak tedbirlere bütün
gücümüzle direneceğiz, karşı koyacağız, lâfla
rını ben işttim. Bunların bu tutumları elbette
ekonomide ölçüsü, daha doğrusu etkisi büyük ola
cak bir sabotajdır. Bununla da yeter derecede
mücadele etmiyoruz sanırım.
Son nokta olarak bugünkü ekonomik ve malî
politikayı bunların ötesinde de sabote eden hare
ketler vardır. Yunan pasaportlu asalaklar el-
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bette bu işi uzun süre yaptılar ve giderken de bu
buhranı yaratırlar. Sermayesini ve kaderini
dışarıya bağladığı için, buraya geçici olarak ge
tirilenler de buna katılıyor, bunlarla işbirliği
yapan ve gerçekten milliyeti, nüfus kâğıdmdaki
yazısı öz Türk olan insanlar da vardır. İstan
bul'da 500 000 lirayı elden getirip ödeme yapan
insanların olduğunu söylediler bana. Bunu sa
dece bir bilgi, bir haber olarak ar? ediyorum.
Yoksa şahısları bizzat bilmiyorum. Ve bundan
daha büyük olan paraların elde bulunduğunu
söylüyorlar. Böyle paralar elde bulunursa, ko
nuştuğumuz yerde söylüyorlar, komşumda var
falan yerde var diye. Ve bunlar şu iddiayı yap
tıklarını söylediler. Hükümet bu malî ve ekono
mik politikayı değiştirmedikçe, Hükümet servet
beyanlarını, vergilerin ilânını terk etmedikçe,
yani Hükümet pes edinceye kadar devam edece
ğiz, bu işe. Bu iddialar mevcuttur. Bunlara ce
saret verebilir. Vergi .kaçakçılığı, servet dalaveralarını ve kişisel çıkarları için toplumu sömür
melerini, tanık olduğumuz bu sabotajcılarla et
kili bir mücadele yapılmıyor, inancındayım. İşte
ıgerçek bir yurtseverlik ısanırımki, bu mücadeleyi yaygınlaştırmaktır. Bu arz ettiğim durum eko
nomik olduğu kadar Türkiye'de tehlikeleri, reji
mi daJhi sarsacak olumsuz yönlere gelişmekte ol
duğuna ben inanıyorum. Hükümet parti farkı
gözetmeksizin bütün Parlâmento üyeleri ve tüm
Devlet organlar iyi e bu toplum düşmanlarıyla,
gelişmemizin kara haıbercileriyle gerçek bir mü
cadele yapmak durumundadırlar. Bunu çok önem
li telâkki ettiğimi pervasızca 'bu olumsuz yolu
ıseçenleri yola getirmenin gerekli olduğunu belirt
mek isterim. Paranın devir katsayısının düşük
oluşu, (talebi karşılıyacak yönde sanayi ürünle
rindeki artış ve temel ihtiyaç maddelerinde it
halâtın geniş tutulması ile önlenen
enflâsyon
her an inanıyorum ki, kapımızı çalalbilir. Çünkü
bu arz ettiğim tedbirler süreli şekilde bir enflâs
yonu önliyecek durumda her halde değildir. Bu
hastalığın toplumsal yapımızı ve değer yargıları
mızı sarsmada korkunç etkilerine tanık olma,
anılarımızı henüz taze iken ekonomik ve malî
alanda bir denge bozukluğunun Türkiye'yi nere
ye götüreceğini tahmin etmek güç değildir. Çün
kü bunun konpetanları sanırım ki, böyle bir den
ge bozukluğundan büyük çıkarlar ve toplumda
büyük huzursuzluklar yaratabilirler. İşte bura
da şu olmadı, bu olmadı değü, hepimizin dâvası
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olan bu konu üzerinde birlikte eğilmemiz gerek
tiği inancındayım. Hükümetço alınması gereken
tedbirler de ancak böyle bir tutumun yaratacağı
ortam içerisinde yeter ölçüde etkili olabilir.
Sayın arkadaşlarım, sosyo - politik gelişim
ve oluşum yönünden bilgiler için nerde ise bir
lâboratuvar haline ve uygulayıcılar için de bir
ders yeri olan memleketimizde bu arz ettiğim
yönde ve ortaklaşa alınacak tedbirlerin önemi
üzerinde ne kadar duraaik azdır. Benim söyledik
lerim. ve bu alandaki konuşmam bu kaygım yö
nünden en az ölçüde bir hizmeti olabil irse ken
dimi mutlu sayar, saygılarımı sunarım. (Arka
sıralardan alkışlar)
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M.
Nuri Âdemoğlu'nun, 1/3 Senato seçimlerine dair
Başbakandan sözlü sorusu (6/269)
BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu.'.. Yok. Sa
yın Başbakan burada. Soru gelecek oturuma kal
mıştır.
7. — Cumhuriyet Senatosu İzmir üyesi Ca
hit Okurer'in,
açılacak olan Eğitim fakültele
rine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/270)
BAŞKAN — Sayın Okurer burada. Sayın
Millî Eğitim Bakam genel görüşmede. Bir son
raki oturuma kalmıştır.
. 8. —. Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ca
hit Okurer'in, orta dereceli okullardaki yeni ka
yıt ve kabul şartlarma dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/271)
BAŞKAN — Bu da gelecek
mıştır.

oturuma kal

.9. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi
Ömer Ueuzcd'ın, 1964 senesi hasat mevsimine da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/273)
BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuza,!?.. Yok. Sa
yın Bakan burada. Delecek 'Oturuma kalmıştır.
10. —• Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi
Ömer VcuzaVın, Türkiye Şeker' Fabrikaları A.
O. ile pancar müstahsili arasındn akdedil en mu
kaveleye dair Sanayi Bakamından sözlü sorusu
(6/274)
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BAŞKAN — Sayın Ömer Ucıvzal?.. Yok. Sa
yın Sanayi Bakanı?.. Burada,
delecek Birleşime, kalmıştır.
11. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi M.
Yılmaz Inceoğlu'nun
ortaöğretimde
uygulan
makta iken kaldırüa-n, tek dersten borçlu olarak
bir üst'sınıfa devam hakkına dair Millî Eğitim
Bakanından sözlü sorusu (6/277)
BAŞKAN — Sayın Yılmaz hıeeoğLui. Bu
rada. Sayın Bakan?.. Yok. Gelecek birleşime kal
mıştır.
12. — Cumhuriyet
Senatosu İstanbul Üyesi
Sami Kırdar'ın, Dışişleri Bakanının
İspanya
ziyaretine
dair Basbakctndan sözlü
sorusu
(6/279)
BAŞKAN — Sayın Sami Kindar?.. Yok. Sa
yın Başbakan?.. Burada. Delecek birleşime kal
mıştır.
13. ----- Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman
K oksal'nı, basında neşrolunan yolsuzluk iddia
larına dair. Başbakandan sözlü sorusu (6/280)
BAŞKAN — Sayın Koksal?.. Burada. Sayın
Başbakan burada. Efendim, soruyu okutuyo
rum.
BAŞBAKAN YArUHMOiSl KEMAL SA
TİR (Elâzığ Milletvekili) — Delecek oluruma
rica ediyoruz.
BAŞKAN — Kay bay. Delecek oturuma kal
mı ıştır.
14. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Rı
fat Özdeş'in, Deniz Nakliyatı Genel Müdürlü
ğüne dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu
(6/281)
BAŞKAN — Sayın Özdeş?.. Yok. Sayın Ulaş
tırma Bakam burada. Delecek oturuma kal
mıştır.
15. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet
özgüneş'in,
Atina Büyükelçiliğimizde
vukubuh
duğu bildirilen olaylara dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/282)
BAŞKAN — Sayın Özgüneş?.. Yok. Sayın
Başbakan burada.. Delecek oturuma kalmıştır.
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16. — Cumhuriyet
Senatosu Üyesi Haydar
Tunçkanat'ın, Balıkesir ve Bursa havalisinde son
depremden zarar gören vatandaşlara ne gibi
yardımlar yapılmakta olduğuna dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/283)
BAŞKAN —• Sayın Tunçkanat burada. Sa
yın Başbakan adına Nüvit Yetkin burada.
BAŞBAKAN ADINA DEVLET BAKANI
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Mehil istemek
için söz rica ediyorum.
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz.
BAŞBAK/İN ADINA DEVLET BAKANI
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem ar
kadaşlarıma ve muhterem soru sahibine arz et
mek isterim ki, Balıkesir ve havalisinde vukubulan depremden zarar gören vatandaşlara yapılan
yardımlar, depremi takibeden günden itibaren
yapılmıştır, yapılmaktadır. Kısa vadeli yardım
ların mühim bir kısmı da vatandaşların eline geç
miştir. Bakiye kısımları da Hükümetçe plânlan
mış ve bir kararnameye bağlanmıştır. Ancak so
ru sahibine daha mükemmel cevap verebilmek,
yani rakamlarla bunu ifade edebilmek için soru
Başbakanlığa tevcih edilmiş olduğu için bu konu,
bu yardım konusu ile ilgili olan bakanlıklardan
bilgi istenilmiştir. Gerek Ziraat Bankasınca, ge
rek Tarım Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğün
ce, gerek İmar ve İskân Bakanlığınca yapılmış
olan yardımları detajdariyle arz edebilmek için
Yüksek Meclisten bir aylık müddet rica ediyo
rum, İçtüzük hükümlerine göre.
BAŞKAN — Sayın Tunçkanat...
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) —
Muhterem arkadaşlarım, biz bu sorumuzla Balı
kesir ve Bursa havalisinde deprem felâketine uğrıyan vatandaşlarımızın kış gelmeden önce geçi
ci bir şekilde yerleştirilip yerleştirilemiyeceğinin mümkün olup olmadığını öğrenmek istedik.
Bunun bir ay sonraya atılması oradaki vatandaş
larımızın sert olan kış ve soğuk yüzünden, dep
remden kurtulmuş olmalarına rağmen, hastalık ve
yahut da askıya alınmış veya alınmamış evlerinin
yağmurdan çökmesi suretiyle ikinci bir felâkete
mâruz kalmalarını önlemek gayesine matuftur.
Bu bakımdan bunun bir ay sonraya değil, hiç
olmazsa Salı günkü sözlü sorulara bırakılmasını
ve Hükümetin daha bu müddet içinde gerekli ha-

17.11.1964

0:1

zırlıkları yaparak gelmesini kendilerinden istir
ham ederim. Hürmetlerimle.
DEVLET BAKANI NÜVİT YETKİN (Ma
latya) — Sayın Başkan, yerimden de arz edebi
lirim. Gelecek birleşime kadar gerekli hazırlıkları
yaparak Sah günü cevaplandırmaya karar ver
dik.
BAŞKAN — Salı
efendim.

günü

cevap

verilecektir

DEVLET BAKANI NÜVİT YETKİN (De
vamla) — Usul bakımından bir hususu arz et
mek istiyorum. Bu husus Senatonun kararı ile
mümkündür. İçtüzüğümüzün 120 nci maddesi
gereğince bu geri bırakılma hususunun oya su
nulması lâzımdır.
BAŞKAN — Şu halde Salı günkü birleşime
bırakılması hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim.
17. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, Sovyet Rusya ile kültürel alanda
münasebetler tesisine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/284)
BAŞKAN — Sayın Celâl Ertuğ?.. Yok. Sayın
Başbakan?.. Burada.
Soru gelecek birleşime kalmıştır.
18. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Sami Kırdar'ın, istanbul Üniversitesi
öğretim
üyelerinden bâzılarını hedef tutan ithamlara da
ir Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/285)
BAŞKAN — Sayın Sami Kırdar? Yok. Sayın
Millî Eğitim Bakanı? Yok. Soru gelecek oturuma
kalmıştır.
19. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi
Ekrem özden'in, Siirt ilinde cereyan eden hâdi
selere dair içişleri Bakanından sözlü sorusu
(6/286)
BAŞKAN — Sayın özden?. Burada. Sayın
içişleri Bakanı? Yok. Sözlü soru gelecek oturu
ma kalmıştır.
20. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi
Osman AlihocagiVin, Muş - Tatvan demiryolu
nun açılış törenine dair sözlü sorusu ve Ulaştır
ma Bakanı Ferit Alpiskender'in cevabı (6/287)
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BAŞKAN — Sayın Osman Alihocagil?. Bura
da. Sayın Ulaştırma Bakanı?. Burada. Soruyu
okutuyorum:
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki soruların Hükümet adına Ulaştır
ma Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla arz ederim.
1. Muş - Tatvan demiryolunun açılış töre
nine, Başbakandan gayrı hangi bakan, müsteşar,
umum müdür ve sair resmî sıfatı haiz kimseler
katılmıştır.
2. Bakanlar da dâhil olmak üzere iştirak
eden şahıslar ne kadar harcırah almışlardır. Han
gi vasıta ile Tatvan'a gidip dönmüşlerdir! Hepsi
kaç kişidir?
3. Tatvan'da verilen ziyafeti hangi bakan
veya umum müdür düşünüp hazırlattırmıştır.
Ziyafet için hangi bütçeden ve ne miktar para
ödenmiştir? Ziyafete kaç kişi katılmış ve ağırlanmıştır? Ziyafette içilen içkiler ve bu ziyafette hiz
met eden personel nereden temin ve getirtilmiş
tir?
4. Ziyafette hangi partiler veya temsilcileri
hazır bulunmuştur?
Erzurum
Osman Alihocagil
BAŞKAN — Sayın Bakan.
ULAŞTIRMA BAKANI FER ÎT ALPÎSKENDER (Manisa) — Muhterem Başkan, muh
terem arkadaşlar; Cumhuriyet Senatosu Erzurum
Üyesi Sayın Osman Alihocagil'in Muş - Tatvan
demiryolu hakkındaki sözlü sorusunun Bakanlı
ğımızı ilgilendiren kısımlarına cevap vereceğim.
Çünkü, Muş - Tatvan hattı inşaatını Bayındırlık
Bakanlığı tamamlamış ve inşasını mütaa.kıp usul
ve ananeler gereğince yapılması icabeden mera
simden sonra da Ulaştırma Bakanlığına devredil
miştir. Bizim mesuliyetimiz ve ilgimiz de an
cak bu devir muamelesinden sonra başlar. Kendi
lerinin de malûmu olduğu üzere bu törene 4 - 5
Bakan katılmıştır. Bizim Ulaştırma Baknnlığmdan Bakan, Müsteşar, PTT Umum Müdürü, Ha
va Meydanları Genel Müdürü, Denizcilik Banka
sı Genel Müdürü, Devlet Demiryolları Umum Mü
dürü, Yol Dairesi Başkanı, Harekât Dairesi Baş
kan Yardımcısı vâki davete icabetle katılmışlar
dır. Bakan ve Müsteşar harcırah almamıştır. PTT
Umum Müdürünün bu törende doğrudan doğruya
vazifesi yoksa da kendisi yeni bir vazife deruh-
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de etmiş ve Van gibi mühim bir merkezimizi bu
vesile ile görmesi Bakanlıkça tensibedilmiş olduğu
için oraya gelerek oranın PTT dert ve dilekleri
ile meşgul olmuş ve harcırah almamıştır.
Devlet Hava Meydanları Umum Müdürü tö
renden önce oraya gitmiş, terminal binasının açış
törenini hazırlamak üzere vazife ile gitmiş ve 99
lira harcırah almıştır. Devlet Demiryolları Genel
Müdürü, Yol Dairesi Başkanı ve Harekât Daire
si Başkanı vazifeleri icabı, demiryolunun teslim
muamelesinde bulunmak üzere vâki davete ica
betle katılmışlardır. Bunların aldıkları harcırah
ları da okuyorum :
Sami Ergin, Genel Müdür Vekili, 150 lira har
cırah almıştır. Yol Dairesi Başkanı Hasan Ergeçen, 112,48 lira harcırah almıştır, Mustafa Sey
rek, Harekât Dairesi Reis Muavini 87,08 lira har
cırah almıştır.
Hangi vasıta ile Tatvan'a gidildiği sorulmak
tadır. Bu her üç zat da Tatvan'a trenle gitmiş
tir. Bu şekilde Ulaştırma Bakanlığından 7 kişi
bu merasime katılmıştır.
Tatvan'daki ziyafete gelince : Tatvan'daM
ziyafeti bu hattın inşaatını ikmal eden Garantü
Limited Şirketi vermiştir. Naflıa Ve'ldili bilhassa
bana takılmış, «acaba bu hattın inşasını ikmal
ederek, hattı teslim eden mütaahhidin ziyafet
vermesi doğru mu, değilmi» diye soruşturdu.
Ben de ikinci derecede bu işle ilgili Bakan ol
duğum için kulağıma geldi. Nihayet ikendisıiııi
ikna ettiler, dediler ki, Türkiye'de demiryolu
inşaatı bağladığından beri, gerek Türkiye'de
gerekse diğer devletlerde demiryolu inşaatım
ikmal eden şirket yaptığı bir törenle demiryo
lunu teslim eder. Bu, kadim bir teamüldür.
Bu ziyafeti ikabul etmemek, müteahhide haka
ret sayılır. Onun için özel sektörü temsil eden
müteahhitlere de bir kıymet ve itibar verilmesi
en tabiî nezaket kaidesidir. Bu itibarla ziya
fetin doğrudan doğruya Garanti Limited Şir
keti tarafından verilmesi uygundur» denmiş ve
Vekil i'kna edildikten sonra bu şekilde ziyafet
verilmiştir. Ziyafet masraflarını Sayın Sena
tör ancak müteahhitten öğrenebilir. BizÜım de
bu hususta hiçblir bilgimiz yolktur. Bu ziyafe
tin protokolünü Dışişleri Baikanlığı düzenlemiş
tir. Yemek servisleri ve yemeklerS. yapmak,
yemek pişirmek ve saireyi de Denizei'll'k Ban
kasına bağlı olan liman lokantası yapmıştır.
Denizcilik Bankasının hepinizce malûmu olan
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b i r l i m a n l o k a n t a s ı v a r d ı r . Bu liman lo
k a n t a s ı ; aynı z a m a n d a 'gemilere alıcı, i§çıi, gar
son y e t i ş t i r e n bir okul m a h i y e t i n d e d i r .
Ticari
bir şahsiyeti haiizdir. K i m isterse kokteyl p a r t i
v e r m e k , ziyafet v e r m e k , y e m e k y a p t ı r m a k is
terlerse Liman L o k a n t a s ı n a bildirdikleri tak
dirde, liman lokantası
malzemesiyle, persone
liyle güderek bu vazifeyi! ifa eder. Bu da onun
tah'iî vazifesidir. L'iman lokantası bu ziyafeti
de iyi bir şekilde b a ş a r m ı ş t ı r .
Ziyafette kimler bulunmuşlar?...
Bakanlar,
senatörler, milletvekilleri, O E N T O ' y a m e n s u p
k o r d i p l o m a t i k , genel m ü d ü r l e r , ilgiHi m e m u r l a r
ve V a n , Bitlis, Hakikati, Siirt gibi civar vilâyet
tenim idare âmirleıii, valileri ve yakın yerlertiu
' k a y m a k a m l a r ı b u l u n m u ş t u r . Kaç; kişi olduğuna
d a i r Bakalığımızda 'bir bilgi y o k t u r . B u n u an
cak Hariciye V e k â l e t i n d e n veya ( l a r a n t i Liımit e d Şirketimden sayı olarak
öğrenmek müm
kün dür.
S o n r a gazeteciler de h a b e r alma, h a b e r ver
ime vazifelerimi ifa etmek üzere bu ziyafete da
vet edilmiş bulunmakta, idiler. Bıizinı bir vazi
femiz de orada inşaatı i k m a l edilmlkş olan bava
meydanı tesisleri ve t e r m i n a l binasının açılış
merasimini y a p m a k t ı . Ulaştırma, Bakanı olara.k
oraya, gidiş sebeplerinden birisi de budur.
Sayın Senatörün sorduğu suallerden Bakan
lığımızı ftılgil endi ren h u s u s l a r bu şekilde cevap
landırılmış Ululanmaktadır. B a ş k a bir arzuları
varsa, onu da ayrı.ca yine c e v a p l a n d ı r m a y a ânıâd eyiz. TTü r.m e ti e r im 1 e.
BAŞKAN — Sayın Osman Ali iloeagil.
O S M A N A L İ I I O O A O İ L ( E r z u r u m ) — Muh
teremi a r k a d a ş l a r , ben b u suali gazetede okudu
ğ u m bâzı yazılara, göre sordum. B u n u bir de
fa d a h a h u z u r u n u z d a o k u y a y ı m :
«Salealı ista'koz, m a n t a r l ı t a v u k , diğer ta
r a f t a n B a ş b a k a n İsmet İnönü Muş - T a t v a n
D e m i r y o l u n u n açılışı dolayısiyle T a t v a n ' d a ve
r/ilen ziyafetteki l ü k s ve iisrafa son derece sinir
lenmiş, h u yüzden gece şerefine verilen ziyafe
te k a t ı l m a m ı ş ve ilgilileri «hu israf niçin» diye
başlamıştır. Ziyafetteki lükse muhtelif b ü y ü k 
elçilikler de h a y r e t l e r i n i
gizliycmemişlerdir.
T a t v a n ' d a 12 milyon l i r a y a m a! olan bölge olculu
s a l o n l a r ı n d a gece verilen ziyafette ve davetli
leri özel olarak V a n ' d a n T a t v a n ' a g ö t ü r e n tren
de, b a ş t a viski olmak üzere çeşitli içkiler â d e t a
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su gibi akmıştır, (»ece ziyafette d e misafirlere
n a d i d e olan salçalı ista'koz, im ant arlı tavulk,
ona y a k ı n n a d i d e y e m e k v e kırik çeşit h a m u r
tatlısı i k r a m o l u n m u ş t u r . Y e m e k t e n önce ve
rilen çerezlerin nevi ise o n u n üzerine çıkmıştır.
T a t v a n ' d a n V a n ' a giden özel gemi ile 'gece zi
yafette verilen çeşitli içki ve yemekler özel ola
r a k Denizcilik B a n k a s ı n ı n İ s t a n b u l ' d a k i Liman
l o k a n t a s ı n d a n getirilmiştir. E k m e k ve misafir
lere hizmet eden garsonların da d a h a önceden
liman l o k a n t a s ı n d a n T a t v a n ' a
getirilmesi' de
h a y r e t l e r i büsbütün a r t ı r m ı ş t ı r . Bir de buna
d a i r yine bir yazı var, «Akbaba» da.
I<]fendimi, bâzı sesler d u y u y o r u m da, h i r
ü z ü n t ü m ü beyan edeyim. Bu i s t e r Denizcilik
Bankası t a r a f ı n d a n verilmiş olsun, ist er müteah
hit t a r a f ı n d a n verilmiş olsun; bu h i r israftır.
B u n u belirtmek istiyorum.
«Muş - T a t v a n demiryolunun açılışı törenin
de hazırlanan ziyafet sofrası B a ş h a k a ı u sinir
lendirmiştir.» Bu yazı da «Akbaba» da çıkmıştır.
«Telgraflar Sayın t n ü n ü ' n ü n öfke ile odasına
çıktığını havyarlarla. İstakozlara ve viskilere el
sürmediğini
bildirdiler.
(Jazeteler
y ufkuna
y u t k u n a anlattığına göre, yoksul yolda, bir tren,
çöl. dağları çöl tünelleri aşarak sanki peri pa
dişahının kızını taşımaktadır. Sanki bir
masal
d ü ğ ü n ü d ü r , bu. Yirmi çeşit meze, otuz çeşit içki,
kırk çeşit yemek. Tevfik Fikret'in «talan yağ
ma» sı İninim y a n ı n d a soğan ekmek kalır. Bir
hafta, önce doktor zoru ile evinde
dinlenmeye
çekil, bir hafta sonra her döşenen rayı ile ken
di emeği olan demiryolunun bir yeni adım daha
attığını sevinerek öğren uçağa atla, ve o n u n sert.
iklimine gir ve sofra t a k ı m l a r ı n d a n
garsonla
rına k a d a r İ s t a n b u l ' d a n taşınmış bir israf sofrasiyle karşılaş. Kim kızmaz, kim öfkelenmez,
kim çıldıranız buna. Sayın İnönü de kızmış ama.
40 yıl kadar geç. kalarak. Şimdi efendim, allın
da yazı devam ediyor. Sayın B a k a n diyor ki,
«Vekâletimiz bu ziyafeti
vermemiştir,
bunun
vekâletimizle alâkası yoktur». Şimdi günümüz
de devamlı olarak memleketimiz fakirdir, geri
kalmıştır, geçen bir tabiî senatörün de söyledi
ği gibi, «Tüyü bitmemiş yetim hakkı
vardır
bunda» diyoruz. O n d a n sonra çıkıyoruz.
De
mek ki, söylediğimiz sözlere i n a n m a d a n kendi
miz b u n u tatbik ediyoruz. Şimdi, madem ki, Sa
vın Başbakan sinirlenmiş, bir defa
demek ki
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Bakanlık vermemiş bu ziyafeti. Madem ki. bir
şahıs vermiş
bu ziyafeti o halde neye sinir
lenmiş Başbakan? Demek ki, sinirlenmesine se
bep israftır. Onun için ziyafeti Bakanlık ver
miş, mütaahhit vermiş, şu vermiş, bu vermiş
bu mesele değildir, Bu bir israftır. Bunu Ba
yındırlık Bakanı da önceden mütaahhitlc gö
rüşmüş de «bu ziyafetin verilmesinde bir mah
zur yoktur» demiş, nezaketen kabul etmiş. Bu
kabul edilecek bir mazeret değildir. Bence bu
günün şartları ne bugünün kalkınma sözleri
içinde Bayındırlık Bakanının bunu reddetmesi
lâzımdı. Biz bundan sonra geçirdiğimiz acı tec
rübeleri de nazara alarak, bundan sonra daha
temkinli, daha dikkatli olmalıyız, hareketleri
mizde vatandaşlarımıza örnek olmalıyız. Baş
bakan örnek olmalı, senatörler örnek olmalı, ba
kanlar mebuslar örnek olmalıdırlar. Eğer her han
gi bir mesele Senatoda, Mecliste ciddiye alın
mazsa onun daha ciddiye alınacağı bir yer de
kalmamış demektir. Onun için israf vardır.
Mütaahhit bu derece lüks bir ziyafet veremez.
föğer mütaahhit bu derece lüks Ibir ziyafet ve
rebiliyorsa demektir ki, çok fazla,
haddinden
fazla muazzam para kazanmıştır. O halde bu
bakımdan da Bayındırlık Bakanını da Sayın
Başbakanın yalnız bu şekilde konuşmuş olma
sı da meseleyi mazur göstermez. Şimdi ben ar
kadaşlarımdan istirham ediyorum, bu gibi me
selelerde hepimiz dikkatli olalım. Fakat bakı
yorum ki, 180 kişilik Senatoda on kişi kadar
C. H. P. arkadaşlarımız, on kişi kadar A. P. li
arkadaşlarımız, ve Tabiî Senatör arkadaşları
mızdan da dört var. 180 kişilik bir Senatoda
eğer 50 kişi ile bu soruların müzakeresi yapı
lır ve dinliy enler de «adam, sen de ne var bun
da'?» derlerse bu işler hallolmaz.
Arkadaşlar, ben birbuçuk sene Yassıadada
kaldım. Tabiî Senatör arkadaşlarım da bura
dalar, bilirler. Ben bir ay karyolanın üzerinde
gaz yağının, elektriğin, sobanın şunun bunun
hesabını verdim. Kader tekrar beni buraya ge
tirdi. Şimdi, geçirdiğim tecrübeleri de göz önü
ne alarak bu meseleler üzerinde şahsan dikkat
le durmaya çalışıyorum. Şunları hakikaten ben
söyleseydim beni, itham edecektiniz. Ama ben
söylemiyorum bunu, Akbaba; yazıyor ötekini
Hürriyet Gazetesi yazıyor. Onun için vekilin
verdiği cevap beni tatmin etmemiştir. Muta ah-
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bit bu ziyafeti veremez, Başbakan da Ibu ziya
fette bulunamaz. Bugünkü şartlar içinde Ba
yındırlık Bakanının bunu kabul etmesi doğru
değildir. Onun için benim istirhamım, Hükü
met bu ziyafetler hususunda bir karar versin
ve bu ziyafetleri kaldırsın. Çünkü, bir defa
kendi nefsimizden ölçelim ve kendi kendimize
bunu düşünelim. Hiç birimiz, hiçbir senatör ar
kadaş, hiçbir mebus arkadaş on kişiyi götürüp
rahatça ziyafet verebilecek durumda değildir.
(O başka sesleri) o başka ama işte öyle... Biz
bunu sorduk, eğer Bakanların yahutta efendim
dairelerin, şunun bunun israfına taallûk eden
sualleri de getirebiliriz ama hakikat budur.
Onun için ben bunun diğer kısmını, yani Ba
yındırlık Bakanını ilgilendiren tarafını
da
soruyorum. Yani bunu ben birbirimize şunu bu
nu diyelim diye de getirmiş değilim. Fakat sa
mimî isek samimî olarak israfa son verelim.
Efendim, bir Bakan mı gidiyor? Komanyasını
alsın gitsin yanında. Hattâ arkadaşlar, bakınız
partiler bile bu hususta müşkül vaziyettedir.
Tetkik ediniz, her parti bulunduğu vilâyette
lokantalara borçludur. Parti veremiyor, şahıs
lar da veremiyor, şu veremiyor, bu vemiyor ama,
zengin mütaahhitler veriyor, bir de Devlet ve
riyor. Benim sözlerim bundan ibarettir. Sayın
Bakan da biraz kaçamaklı cevap verdiler. İnşal
lah bundan sonrada kendilerini ilgilendiren so
rular getiririz, onlar üzerinde konuşuruz. Hür
metlerimle.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ULAŞTIRMA BAKANI F E R İ T ALPİSKENDER (Muğla) — Muhterem arkadaşlarım,
sayın senatör, kaçamaklı cevap verdiğimi ifade
buyurdular. Hiçbir kaçamak yoktur. Sordukla
rı suallere tıpa tıp cevap verilmiştir. Mamafih,
kendilerini karanlıkta bırakmayı arzu etmedi
ğim için bu kürsüden beyan buyurdukları husus
ları da cevaplandırmış olayım. Bir defa, Van'
dan - Tatvan'a giderken gemide ziyafet diye bir
şey yoktu. Sadece çerez verilmiştir. Tatvan'da
verilen yemek ziyafetinin listesini önceden geti
rip Ulaştırma Bakanına «Biz bu yemekleri ve
receğiz siz tensibediyor musunuz, etmiyor musu
nuz» diye bir sual vâridolmadı ki, biz kabul ede
lim. Sonra «lüks» deniyor. Bunun lüks nere
sinde? Okul sıralan üzerinde tertiplenmiş bir
yemek sofrasıdır. Eğer İstakoz lüks ise bunu
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da artık oraya giden insanlara hoş görsünler, se
nede bir defa İstakoz lüksse bilmiyorum o zaman
lüks olmıyan ne olur? Tavuk çorbası v.s. ise;
bunlar köylerde de, şehirlerde de bugün lokanta
larda yediğimiz bir yemektir. Belki Avrupa'da
bir lüks sayılır ama, bizim memleketimizde mü
saade buyururlarsa tavuk lüksten sayılmaz. Bu
hattın arkadaşlar çok büyük bir önemi vardı. O
da şudur; Türkiye'nin demiryolu politikası Van
gölüne dayanıyor. Münteha noktasına giriyor.
Fakat orada kalmıyor. Amerikalı ve ingiliz dost
larımızın yardımı ile Van'dan Kutur'a, Iran hu
duduna dayanıyor, iranlılar, iran'dan Ku
tur'a kadar olan hattı pek yakında ikmal etmek
üzeredirler. Pakistnlılar, iran'a kadar bu hattı
getirmek üzeredirler. Biz de Van'dan Kutur'a
kadar yeni bir hattın aracılığı ile bize 10 milyon
dolar gibi büyük bir yardımda bulunan dostla
rımızı oraya davet ettik, ağırladık. 7 büyükel
çinin bulunduğu bir ziyafeti de alelade addedi
lecek şekilde Türk Milletinin şerefine yakışmıyacak bir küçümserlikle karşılanabilecek bir ma
hiyet taşımamasını arkadaşımızın her halde ben
den fazla arzu etmesi icabeder. Büyükelçiler ve
Iran Demiryolları Umum Müdürü, Iran Demir
yolları mensupları ve 100 bin sterlinlik bir yar
dımda bulunan ingiliz Büyükelçisi de vardı. El
bette ki, bu ziyafetin biraz daha itinalı olması ge
rekirdi. Eğer itinalı bir ziyafet yapılmışsa, ar
kadaşımızın bundan dolayı bizi tenkid değil te
şekkür etmesini kendilerinden beklerim. Ayrıca
ciddiyet ve dikkat meselesine temas buyurdular
ve bizi gayriciddi ve dikkatsizlikle itham edebile
cek bir istikamette konuştular. Fakat kendileri
eğer Mizah gazetelerini ve şöyle böyle yazıları
esas alarak, çok mühim bir kürsü olan buraya
sadece Mizah gazeteleri ve gazete havadislerini
esas tutarak bu soruyu getirmemiş olsalardı zan
nederim ki, çok daha ciddi mahiyet taşırdı bu.
Sonra partilerden bahsettiler. Adalet Partisi
dâhil olmak üzere buraya bütün partiler davet
edilmişti ve bütün arkadaşlarımız teşrif etmiş
lerdi. Çünkü bu, şuı bu partinin değil bütün
Türk Milletinin sevinebileceği bir gündü. Türk
demiryolu Van gölüne ulaşıyor, Van'dan Iran
hudutlarına dayanıyor, iran'dan Pakistan'a Pa
kistan'dan Hint denizlerine kadar gidecek olan
demiryolunun mühim bir açılış töreni idi. Bun
dan Mizah gazetelerinin ve bâzı gazetelerin,
1001 gece masallarım andırır şekilde bahsetmiş
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olmalarına fazla kızmam. Fakat arkadaşımız, Mi
zah gazetelerinde yer bulan bu husulan burada
bu şekilde mevzuubahsetmemiş olsalardı çok daha
iyi olabilirdi.
Başbakanın sinirlenmesi meselesine gelince;
Sayın Başbakan hakikaten daima israfın aleyh
tarıdır. Kendileriyle çalıştığım şu kısa zaman
zarfında buna daha çok vukuf kesbettim. Fakat
Sayın Başbakan acaba yemeklere mi kızdı, yoksa
mektebin yapılış tarzına mı kızdı, neye sinirlen
di! Bunu - kendileri senatördür - Sayın Baş
bakandan bir randevu rica edip görüşselerdi ve
Başbakanın neye kızmış olduğunu tesbit etmiş ol
duktan sonra buraya bu sözlü soruyu getirmiş
olsalardı çok daha isabetli olurdu. Nafıa Vekili
mütaahhit ile görüşmemiştir. Yalnız Nafıa Ve
kâletinin bu işle ilgili olan memur ve idare âmir
leri ile görüşmüşlerdir. Onlar da Nafıa Vekiline
Türkiye'de kadîm bir ananenin kabulü en basit
bir nezaket kaidesidir. Binaenalyh, bu ziyafeti
reddedemeyiz» diye ikna ettikleri için kendileri
de kabul etmişler. Ve bundan dolayı Nafıa Ve
kiline her hangi bir kimse de sinirlenmiş değildir.
Bu gibi açılış törenlerinde arkadaşımız diyorlar
ki, israfa gidilmesin». Kendileriyle tamamen be
raberim. Ayrıldığımız hiçbir nokta yoktur. Ama
dediğim gibi, mütaahhidin yemek listesini de
kontrol edemezdik. Kendisi de bu hattın açılışiyle mütenasip, onun şerefine uygun bir ziyafet
vermek istemiş. Biz ancak kendisine teşekkür
etmiş olduk.
MALİYE BAKANI F E R l D MELEN (Van)
— Söz istiyorum.
B A Ş K A N — Buyurun.

MALİYE BAKANI F E R Î D MELEN (Van)
- Muhterem arkadaşlar, sayın soru sahibi suaıi
ilgili Bakanlığa tevcih etmiş olsaydı belki daha
etraflı malûmat alırdı. Sadece Ulaştırma Bakan
lığına
tevcih ettiği için, Ulaştırma Bakanlığı da
kendisine taallûk eden hususları cevaplandırdığı
için bâzı noktalar açık kaldı. Kendime taallûk
eden husus hakkında izahat vermeye DU sebepten
mecburum. Bu törene ben de iştirak ettim. Da
vet edilerek iştirak ettim. Hattı inşa eden Ba
kanlık olması sebebiyle töreni tertibeden Ba
yındırlık Bakanlığı idi. iki sebeple davet edil
miş bulunuyordum; birisi civar ilin Senatörü
sıfatını taşıdığım için. ikincisi, arkadaşımın da
izah ettiği gibi CENTO hattı olarak mütalâa
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edilen bu hatta Amerikalıların, ingilizlerin ge
niş kredi vermesi ve bu kredi anlaşmalarının
Maliyede hazırlanmış ve imza edilmiş ve tatbi
ke sokulmuş olması sebebiyledir. Filvaki bu zi
yafette bulunmadım. Ama Van'da da kendileri
belediye tarafından izaz edildi. Orada mahallî
yemekler verildi. Yoğurt çorbası vesaire gibi.
Gayet de memnun oldular. Hakikaten böyle bir
vaziyette daha evvel bu liste, gerek Sayın Baş
bakan, gerekse arkadaşım tarafından malûm olâa idi, tahmin ederim ki, itiraza uğrardı Ben
de olsa idim ben de itiraz ederdim. Müteahhit
tarafından verilmiş olmakla beraber, madem ki
hoş gorülmiyecek bir mertebededir. Ve mademki
bir tasarruf devrindeyiz ve hattâ bir fazilet dev
rinde, içerisinde olduğumuzu haklı sebeplere
dayanarak iddia ve ispat edebiliriz. Böyle bir
ziyafetle bu konuların gölgelenmemesi ve vak
tiyle yapılan büyük israflara karışan bâzı in
sanların da bundan faydalanmaması lâzımdır.
Ama ne yazık ki, bu olmuştur. Bu tarafına faz
la değinmiyeceğim. Sadece bana taallûk eden ta
rafı, harcırah almadım, onu izah edeceğim.
Zannediyorum ki, iştirak eden bakanların da hiç
birisi harcırah almamıştır. Teşekkür ederim.
BAŞKAN ~ Buyurun.
OSMAN ALÎHOCAGÎL (Erzurum) — Ar
kadaşlar, Ferid Melen Beyefendiye cidden te
şekkür ederim. İşte Ulaştırma Bakanı da Sayın
Ferid Melen Beyefendi gibi konuşması lâzımgelirdi. Burada söyliyeyim ki, efendim şu tarafa;
bu tarafa baş göz kırmak suretiyle «İşte efen
dim, Başbakan kızmamıştır da, işte bilmem fala
na kızmıştır.» Lüzum yoktur bunlara. Ferid Me
len Beyefendi gibi konuşsaydı ben de huzuru
nuza çıkar, kendisine teşekkür ederdim. Hiçbir
şey söylemezdim kendilerine. Yine de söylemiyo
rum. Zaten bu âdettir. Hiçbir bakan çıkıp da
Başbakan bana şunu dedi, bana kızdı dememiş
tir, bunu tarih kaydetmemiştir, etmiyecektir de
bu gidişle. Onun için, ister müteahhit vermiş ol
sun, ister Deniz Yolları Liman Lokantası ver
miş olsun, Ferid Melen Beyefendinin de söyle
dikleri gibi, israftır, suiistimaldir, kötü bir ha
rekettir. Tekrar etmemesini hepimiz temenni
edelim.
BAŞKAN •— Soru cevaplandırılmıştır.
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21. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Rifat öztürkçine'nin, Danıştay kararlarının tat
bik edilmediğine dair Başbakandan sözlü soru-'
su (6/288)
BAŞKAN — Sayın Rifat öztürkçine, bura
da. Sayın Başbakan adına cevap verecek bakan
burada.
BAŞBAKAN ADINA DEVLET BAKANI
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Mehil rica et
mek için söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan.
BAŞBAKAN ADINA DEVLET BAKANI
NÜVlT YETKİN (Malatya) — Muhterem arka
daşlarım, soru sahibi Sayın Senatör sorusunu
Başbakana tevcih etmiş olduğu halde sorunun
nedenlerini teşkil eden misalleri Millî Eğitim
Bakanlığına taallûk etmektedir.
Millî Eğitim Bakanlığının Anayasanın sarih
hükmüne rağmen bir mahkeme kararını, bir Da
nıştay kararını infaz etmemiş olduğu yolunda.
bir iddia taşımaktadır. Başbakanlığa değil de
Millî Eğitim Bakanlığına tevcih etmiş olsaydı
bu soruyu umarım ki çok daha çabuk cevaplan
dırmak imkânı olurdu. Soru yakın bir zamanda
Başbakanlığa gelmiştir. Böyle bir iddia üzerine
de Millî Eğitim Bakanlığından malûmat isten
miştir.
Malûmat gelmediği için şimdilik Sayın Sena
törün gerek Anayasa hükümlerine aykırı ola
rak Danıştay Kararlarının infaz edilmemesi yo
lundaki iddiasını cevaplandıramıyorum. İçtüzüğü
müzün 122 nci maddesine dayanarak 15 günlük
bir mühlet istirham ediyorum. Bu müddet so
nunda Hükümetin zorla oturmadığını da ceva
ben arz edeceğim. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Buyurun Sayın öztürkçine.
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, ben do
müddete iştirak etmekteyim. Yalnız ben burada
misali bir kısım olarak verdim. Esasında ikinci
sual bütün bakanlıkları ilgilendiren hususattır.
Bu meyanda Sanayi Bakanlığı da Danıştay ka
rarlarını tatbik etmemişti. Yine Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu
maddesinin (b) fıkrası gereğince re'sen emek
liye sevk edilenlerin Danıştaydan almış olduk
ları kararlar da gene tatbik edilmemiştir. Ben
burada misali Millî Eğitim Bakanlığından veri-
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simin sebepleri; karar meydandadır, hâdise mey
dandadır. Bu yalnız Parlâmentoyu değil, lıalk
efkârını da günlerce işgal etmiş, hattâ Devlet
Radyosunda açık oturum yapılmıştır. Gönül
isterdi ki, bu gibi Danıştay kararlarının tatbi
kinde, bir sual olmadan her kanunun altında
«Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.» diye
bir hüküm olduğuna göre, yürütülemiyen bir
hükmün yürütülmesinin sorulmadan yapılma
sıydı.
BAŞKAN —• Efendim, Sayın Başbakan Yar
dımcısı soruları cevaplandırmak için onbeş
gün mehil istemiştir; oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.

••

17,11.1964

0:1

Soru yirmi iki.
22. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi
Cemal Tarlan'ın, memleketimizde
yetişen bâzı
mahsullerin değer pahasına satılmasına dair
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/289)
BAŞKAN — Say m Cemal Tarlan? Yok. Sa
yın Bakan? Yok. Soru gelecek birleşime kalmış
tır.
Bu suretle gündemimiz sona ermiştir. 19 Ka
sım .1964 Perşem!bo günü saat 15 t e toplanılmak
Ü7,ere Birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati : 17,55

•*•••

••

4. — SORULAR VE OEVAPLAR
B — YAZILI

SORU ,AR

VE

CEVAPLARI

^Başbakanlıktan >bu sorumun pazılı olarak
1. — Cumhuriyet Senatosu Mmisa Üyesi Fe I
ûövaplaııjdürılmaisına delâletleri içim (gereğinia
rit Alpiskender'in,
1961 ve 1962 senelerinde hu
ifasına müsaadelerini atrz öderim..
susi okulların ödedikleri vergilere dair yazılı
soru önergesi ve Başbakan adına Maliye Bakanı
'(Juımlhuriye't Senatosu
Fcrid Melen'in cevabı (7/118)
'Manisa Üyesi
Ferit Alıpilsikender
Oumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Devlet Hamlama Müsteşarlığına yazılı soru
T. O.
önergesi.
'Maliye Balkaınluğı
Bir kanun 'tasarısı ve teklifi dolaıyısiıyle .aşa
ğıdaki (hususlarım eeıvaplandırılmıasına yüksek
delâletlerini teınıenni! eylerim.
49IÖ1 ve 1962 senesine aidolarak :
1., Hususi okulların liflendi müesseselerinin
Hazineye ödedikleri Gelir Vergisi tutarı,
2. Aynı ofcullla,rıın idareci, öğretmen vo
müstahdeminin şalhsam 'bu ımüessesedeki ka'z-aınçlaın; dolayıtsiylle ödediikleri1 Gelir Yengisi
tutarı,
3. Sözü igeçen o;kuilarıın Kurumlar Vergisi
•tııt-a/ris
4. (Bu okııllarMi İşçi Sigortalarına öde
dikleri senelik aMaıt tutarı,
5. Bu* okıuMarım belediyelere ödedikleri ay
dınlatma, temiizıletmje 'velsair vergiler tuftarı,
6. iBtıı .dkulların ihutS'iısi mıulhaıselbeye öd edik'lori Bina Vergisi tatarı,

Gelirler Geme! Müdürlüğü

say.' : m\m-w/M<m
5 . 11 . .19-04
Cumhuriyet .Senatosu Başkanlığına
İlgi : 2(3.11 .1963 .gündü ve 22123-79/41276
sayılı yazımıza ek'tiı*.
Oumiburlyot Senatosu Manisa Üyesi Ferit
A İpi sık ender'in 'hlulsınsi oikullardan ve bu okul
ların idareci ve miüstalhdemile rinde n a Ilınmakta
olan veılgilere ımütaalMk yazılı sonu önetfgeleri
ile illigili malıımat
'5 . ® . 1963 .günlü ve
221123-79/315714 «ayılı yaznmüz ve iligide gföstorilen yazıımız ile ^cervaıplanıdırulmıış idi.
Mezkûr1 okulların.' 'beledajyelere >ve özel idare
lere 'ödedikleri vergilere ve Işjçi Sigortalarına
yat s rdıkları yıllık aidat tutarına müıtaalrik 'olup,
Ba.şbîiikanlıik mıakaıniMMi emirleri 'gereğince, il-
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gi-li İçişleri- ve Çalışına- balkaıılıkla'nuıdaıı celbolutnan ımalûmat ilişik olarak sunulmus/tur.
Saygı ile arz olunur.
Maliye Bakanı
Fcricl Melen
T C
İçişleri Bakanlığı
Mahallî îd. ö n Md.
Şb Md : T D. E. II.
Sayı : 612-226-4/3629

29 . 2 . 1964

Konu : Cumhuriyet Senatosu Manisa
Üyesi Ferit Alpiskender'in sora öner
gesine verilecek cevap Hk.

rit Alpiskender tarafından istenilen malûmat
tan Türkiye dâhilinde (67) ilden (7) ilde hususi
okul bulunduğu ve bu okulların 1961 ve 1962
senelerinde özel idarelere ödedikleri Bina Ver
gisinin (190 873,30) lira, Buhran Vergisinin
(25 979,18) lira, Millî Savunma Vergisinin
(53 082,1.8) lira olduğu,
2. Keza bu idarelerin 1961 ve 1962 yılla
rında belediyelere yaptırdıkları temizleme ve
aydınlatma Resminin (33 945,26) lira, reklâm
ve levha Resminin de (60 098.10) liradan ibaret
olduğu ilgili vilâyetlerden alman cetvellerden
anlaşılmıştır.
Keyfiyeti bilgilerine arz ederim.

Maliye Bakanlığına
tlgi : 22 . 2 . 1964 tarihli ve. Gelirler Genel
Müdürlüğü 22.123/79 - 6283 sayılı yazı.
1.

O: 1

Fethi Tansuk
içişleri Bakam Y.
Müsteşar Muavini
İmza

Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Fc-

Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ferit Alpiskender'in soru önergesi cevabıdır:
1961 ve 1962 yıllarına ait hususi okulların özel idare ve belediyelere ödedikleri vergi ve resim mik
tarını gösterir cetveldir.
Millî
' Ymizleme ve
Savunma A? (lınlai ma
Vergisi
Resmi
Lira K.
Lira K.

Bina
Vergisi
Lira K.

Buhran
Vergisi
Lira K.

25 537,60
165 335,70

3 912,80
49 066,38

4 0.15,80
49 066,38

5 370,53
28.574,73

190 873,30

52 979,18

53 082,18

33 945,26

T. C.
Çalışma Bakanlığı
10 . 2 . 1964
fşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü
Sayı: 913-1 -4/643.
Konu: Listenin gönderildiği Hk.
Maliye Bakanlığına
tlgi: Gelirler Gn. Müdürlüğü devimli 10.1.1964
tarih ve 997 savdı yazınız :

O en el
Toplam
L i r a K.

Mülâhaza
Yılı

5 903,00
195,10

44 739,73
292 238,29

1961
1962

6 098,10

336 978,02

Toplanı

Iieklânı ve
Levha Resmi
Lira, K.

Cumlıuriyot Senatosu Manisa Üyesi Senatör
Ferit Alpiskender'in sözlü sorusuyla ilgili, özel
okulların 1961 ve 1962 yıllarında tşçi Sigortala.rıııa ödedikleri sigorta prim miktarını gösteren
listenin ilişikte sunulduğunu arz ederim.
Halit Ünal
Çalışma Bakanı Y.
Müsteşar
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1961 - 1962 yıllarında ikanun kapsamında olan öze- okullardan

Şıılbeîar
Gaziantep
Adana

Kayseri
Ankara
Fatih

Kadıköy

Bakırköy
îzanir

Beyoğlu

tahsil edilen primleri
1961 yıh
primleri
Lira
K.

Ünıvanı
Elibiısifcan özel lisesi
Amerikan Koleji - Tarsus
Çukurova Koleji - Adana
Ata Kolleji - Hatay
Talan Amerikan Ortaokulu
Maarif Koleji - Ankara

3İ 057 38

22 760 56
452 388 49

Darüşşaf aka Lisesi
Kızılay Hemşire Okulu
Eğitim ve öğretim Limitet Şirketi
Sen Jozef Fransız Lisesi
Üsküdar Amerikan Kız Kolleji
Üsküdar Türk Kız Koleji Limitet Şti.
özeil Marmara Okulu
özel Marmara Koleji İlk tedrisat kısmı
Yeşilyurt Orta Okulu
Amerikan Kız Koleji
özel Yusuf Rıza Okulu
özel Türk Koleji
Nötre Damo Desion
Saint Benoit Erkek Lisesi
İngiliz Erkek Orta Okulu
özel Işık Lisesi
özel Karagözyan Yetimhanesi İlk Okulu
İngiliz Kız Orta Okulu
özel Şişli Terakki Lisesi
Yeni Kolej Ltd. Şirketi
Amerikan Erkek Koleji
Amerikan Kız Koleji
Senjorj Kız Lisesi
Senjorj Erkek Lisesi
Alman Lisesi
özel Şişli Koleji
Tarhan Koleji

43 256
45 470

30
62

49
51
32
25
2

03
38
69
47
86

181
175
301
897
160

30 415 49
3 140 15
67
49
27
86
28
32
68
38
406
247
31
31
72
39

555
363
167
238
600
076
025
952
726
864
617
161
868
760

65
84
38
70
84
92
99
92
79
04
91
94
79
94

2 020 188 07

— 164 —

gösterir lrstö
1962 yılı
primleri
Lira
K
1
38
5
7
28
374
53
70
27
51
66
30
21
9

407
758
113
504
197
176
124
388
994
523
060
239
925
686

78
0i
52
13
29
5.S
94
80
80
99
18
12
İS
75

19
41
15
57
74
57
28
96
47
29
83
37
448
285
40
54
75
45
5
2 329

194
067
943
237
807
042
175
745
396
593
983
309
256
515
606
662
381
535
000
555

17
50
90
27
45

n
05
96
83
40
39
80
65
97
34
67
17
73
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2. — Cumhuriyet
Senatosu Adana
tJyed
M. Nuri Ademoğlu'nun,
Beş Ydhk
Kalkınma
Plânının 1964 programına dair, yazılı soru öner
gesi ve Tarım Bakanı Turan Şahin'ın cevabı
(7/172)
(1)
Cumhuriyet Senatosu Bask anlı gına
Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını müsaa
delerinize arz ederim.
1 . 10 . 1964
M. Nuri Âdemoğlu
Adana
Beş Yıllık Kalkınma Plânının 1964 progra
mına göre Tarım Bakanlığının;
I - 1.

Sulama işlerine

Arazî iyileştirme işlerine

4.

Tanımsal araştırmaya

5.

Traktör ve donatanıma

6.

Tohumluk ve fidanlık işlerine

yatırımlar tahakkuk etmiş midir? Etmişse ne
relerde, etmemişse 'hangilerinin ekmediği ve se
•bebinin 'bildirilmesi.
T. C.
Tarım Bakanlığı
özel Kalem Müd.
Sayı : Müşavirlik
Konu : 1964 programına göre
Tarım Bakanlığınca yapılan
yatırımlar Hk.
Cumlhuriyet Senatosu Başkanlığına
İlgi : 15 . 10 . 1964 gün, Genel Sekreterlik
Kanunlar Müdürlüğü 7/172-4:213/5444 sayılı
yazı :
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. Nuri
Ademoğlu'nun, Beş Yıllık Kalkunma Plânının
1964 programına dair Bakanlığımıza yöneltilen
yazılı soru önergesi tetkik edildi.

2. Drenaj ve kurutma işlerine*
3.
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Buna dair cevaplarıımız aşağıdadır :

7. Tarımda eğitime sarf edeceği para
sarf edilmiş ve beklenen netice elde edilmiş mi
dir?
Diğer taraftan :
I I - 1964 senesi programında başlıyacağı ve
yine aynı sene bitirileceği bildi rilm»ekte
olan işlerden başlanamamış ve ıbitirilemeımiş olanlarının liste halinde bildiril
mesi,
I I I - Yine bu sene programında gösterilen :
1. Zeytinlerde verimi artırma gösterisi
2. Yabani zeytin plantasyonu
3. Zeytin fidanı üretme
4. Yabani Antep fıstığı aşılaması:
5. Toplu meyvelik tesisi
6. Kümes ve petek imalâthanesi
7. Fındık araştırma enstitüsü
8. Tohum ücretnıe merkezi
9. Sert buğday araştırma merkezi gibi
(1) Soru cevabına mesnet teşkil eden liste
ler Cumhuriyet Senatosu Kanunlar
Müdürlüğü
dosyasındadır.

1. önergenin birinci maddesinin 1, 2 ve
3 No. larında yer alan sulama, drenaj ve ku
rutma ve arazi iyileştirmesi işleri Toprakıu
Genel Müdürlüğüne aidoldukları ve adı geçen
Genel Müdürlüğün de Köy işleri Bakanlığına
bağlanması' sebe-biyle t>u konulardaki malûma
tın sözü edilen Bakanlıktan temini mümkün
olabilecektir.
Bu maddenin. 4, 5 ve 6, 7 No. larmda yer alan
tarımsal araştırma, traıktör donatımının, to
humluk ve fidanlık işleri ve eğitimle ilgili
yatırım ve uygulama mabetlerini gösterir cet
veller üç nüsha olarak ilişikte gönderilmiştir.
Cetvellerin tetkikinden de görüleceği üzere
sözü edilen konularda 1964 programına göre
Bakanlığımız genel bütçe tarım kesiminde 71
proje karşılığı 46 463 000 eğitim sektöründe
9 proje karşılığı 11 652 000 ve imalât sanayii
sektöründe 1 proje karşılığı 250 000 ve döner
sermayeden de 11 proje karşılığı 2 997 000 TL. sı
olmak üzere cem'an 92 proje karşılığı 61 362 000
liralıık yatırımı 'bulunmaktadır.
30 Eylül 1964 tarihi itibariyle nakid harca
maya göre uygulama nisbetleri genel bütçe ta
rım sektöründe % 22,9;
döner sermayede
% 21,6 ve genel bütçe ile döner sermaye bir-
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likte mütalâa
edildiğinde uygulama oraaı
% 33,2 olmaktadır.
2. 1964 programında başlıyacağı ve yine
aynı sene içinde bitirilmesi gereken d]lerin başlaıma ve bitirilme durumları genel müdürlük
ler üzerinden hazırlanan ilişik projelerde de
gösterildiği üzere aşağıda izah oluduğu gibidir.
a) Ziraat işleri Genel Müdürlüğü :
Genel bütçe tarım sektörü yatırımları ara
sında bulunan 67 No. lu 80 000 Tl. tutarındaki
çeşitli yem makinaları ve 54 No. lu 1 600 000
Tl. tutandaki çeltik tohumu temizleme ve ku
rutma tesislerinin ihalesi muamelededir. Satmalmması için Maliye Bakanlığı ve Devlet Mal
zeme Ofisi nezdinde teıebbüse geçilen 69 No. lu
projedeki taşıtlardan 155 adedi harieolmak
üzere diğerleri ihale edilmiş veya siparişleri
yapılmıştır. Halen tarım sektöründe taşıtlarda
naJkit harcama oranı % 12, makina - teçhizatta
ise % 15 dlir. Triyör, seyyar ve sabit selektör
lerin ise 52 adedi imâl edilmiş durumdadır. An
cak tesellümleri yapılamadığından nakit harca
maları gösterilememiştir.
Tarım sektöründe 18 adcd, eğitim sektörün
de 8 aded olmak üzere 26 aded inşaatın ihaleleri
tamamen yapılmış, bunlardan 6 No. lu Ziraat
işleri Genel Müdürlüğü binası, 45 ve 47 No. lu
Denizli ve Sinop küçük evcil hayvanlar istas
yonu kümes inşaatı tamamen ikmal edil mi-tir.
Bundan başka 7 No. lu yonca, 8 No. lu ko
runga, 9 No. lu fiğ, 10 No. lu sudan otu ve hay
van pancarı, 12 No. lu mera ıslâhı, 13 No. lu to
hum üretme ve bakımı, 28, 31 ve 33 No. lu ya
bani zeytin plârtasyonları, 36 No. lu yabani antep fıstığı ile fıstık ve zeytin aşı kalemi tevzii,
37 No. lu bağ tesisi, 39 No. lu toplu meyvalık
tesisi, 40 No. lu geçen yıl kurulan mey vali İda
rin bakımı projeleri programda yazılı miktar
veya daha fazlası ile gerçekleştirilmiştir.
Diğer taraftan 60 No. lu traktör ve donatım,
66 No. lu muhtelif parsel harman makinasmın
mubayaası yapılmıştır.
Eğitim sektöründe 3 No lu Ulaş Teknik
Tarım Okulu, 8 a No. lu Adana Bölge Ziraat
Okulu i'kmal edilmiştir. Bu duruma göre 21
.aded proje % 100 gerçekleştirilmiştir.
imalât sektöründeki meyva suları tesisi için
lüzumlu döviz Maliye Bakanlığından istenmiş
ve müspet karşılanan bu istek Bakanlıklararası
iktisadi Kurula intikal ettirilmek üzeredir.

b) Veteriner işleri Genel Müdürlüğü :
Veteriner işleri Genel Müdürlüğünün yü
rüttüğü projelerden 2 ve 17 no. lu Genel ve Dö
ner sermayeli kurumlar için satınalınacak
2 770 000 Tl. lık taşıt projelerinden henüz hiç
bir harcama yapılmamıştır.
Diğer projelere başlanmış olup devam etmek
tedir.
Ancak toplam olarak 12 871 962 Tl. lık 17
projenin program dönemi içinde bitirilmesi müm
kün görülmektedir.
c) Orman Genel Müdürlüğü :
Orman Genel Müdürlüğünün 212 625 000 TL
tutarındaki yatırım projelerinden katma bütçe
den 795 000 Tl. lık 2, 7, 9, ve 33 no. lu proje
lerle döner sermayeden 10 687 000 Tl. lık 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 42 ve 43 no. lu toplam olarak 12 482 000Tl. lık 13 aded projeye halen başlanmamıştır.
Bunlardan 10 800 000 Tl. lık 7 adedinin uygu
lanmasından vazgeçilmiştir.
d) Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Ge
nel Müdürlüğü :
Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Mü
dürlüğünün
1964
yatırım
programındaki
14 124 000 Tl. tutarındaki 14 projenin tama
mına başlanmış olup halen yalnız 12 no. lu iz
mir Zirai Mücadele Enstitüsü kalorifer tesisi
projesi bitirilmiştir. Diğer projeler normal ola
rak yürütülmektedir. Bunlardan tarım
koru
ma aletleri
satmalmmasmm
uygulanması.
% 39, taşıtların uygulanması % 14,6 bulunmak
tadır.
Projelerden 500 000 Tl. lık V. nolu Adana
Zirai Mücadele Enstitüsü lâboratuvar inşası
projesi ile 212 000 Tl. lık VIII no. lu Diyarba
kır mücadele enstitüsü kat ilâvesi inşaatı pro
jelerine birincisinden havai hat geçmesi ikin
cisinin proje tadili sebebiyle geç başlanmasın
dan sene içinde bitirilmeleri şüphelidir.
e) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel MüdürDevlet Üretme Çiftliklerinin döner sermaye
den 30 749 000 Tl. katma bütçeden 1 020 000 Tl.
olmak üzere 1964 yılında 31 769 000 Tl. yatırı
mı bulunmaktadır. Bunlardan 5 aded katma büt
çe projelerinin hepsine başlanmış olup uygula
ma 30 Eylüle göre % 43,8 dir. Normal dönemin
de bitirilmeleri normaldir.
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Döner sermaye projelerinden 80 000 Tl. lık
41 no. lu arazi ıslahı projesi ile 10 000 Tl. lık
70 no.lu soğuk bava deposu ilâvesi projeleri he
nüz ihale edilmemiştir. Diğer projeler ihale
edilmiştir. Ancak ekde sunulan cetveldeki pro
jelerden nakit harcama hiç yapılmamış veya
çok düşüktür. Dönem sonu itibariyle bitirilme
leri beklenemez.
f) Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdür
lüğü :
Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü
nün 1964 programındaki 3 950 000 Tl. lık inşaat
projelerinin hepsinde ihale edilmiş olup inşaat
lar normal devam etmektedir. Bunlardan
I I / 4 , 5, 6, ve 7 no. lu 170 000 Tl. lık istasyon çev
resi sınırlandırılması projeleri ile V I I / 1 , 2 no. lu
70 000 Tl. lık istasyon binası onarımı projele
rinden sarfiyat yapılmamıştır.
Diğer projelerden 4 322 000 Tl. lık V. no. lu
istasyon aletleri satmalmması ile 490 000 Tl. lık
VI. no. lu taşıt ne ihale edilmiştir nede program
döneminde gerçekleşmeleri
mümkündür.
Keza IV no. lu 500 000 Tl. lık atelye teçhi
zatı projesi ihale edilmiş fakat halen teslim
alınmamıştır. Eğitim sektöründeki 1 250 000 Tl.
lık projeye 303 000 Tl. harcama yapılmış olup
uygulaması % 24,2 dir. 30 Eylüle göre genel uy
gulama oranı % 18 dir.
g) Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel
Müdürlüğü :
T. Zirai Donatım Kurumunun tarım sek
töründe 14 proje karşılığı 5 397 000 Tl. tarım
alet ve makinaları sektöründe 1 proje karşılı
ğı 3 463 435 Tl. ve bitkisel yağlar sanayii sek
töründe 1 proje karşılığı 5 655 000 Tl. olmak
üzere cem'an 14 515 435 Tl. lık yatırımı bulun
maktadır.
Bütün projelere başlanmış olup genel uygu
lama % 36,3 tür. 5 655 000 Tl. lık Kilis zeytin
yağı fabrikası inşaatı projesi yatırımının Do
natım Kurumu programından çıkarılması tek
lif edilmiş ve bu sebepten inşaata başlanmamış
tır. Diğer projelerin program döneminde bitiril
meleri normaldir.
h) Atatürk Orman Çiftliği :
Atatürk Orman Çiftliğinin 6 proje karşılığı
1 115 000 Tl. tarım sektörü ve proje karşılığı
995 000 Tl. süt mamulleri sektöründe olmak üze
re toplam olarak 2 110 000 Tl. yatırımı bulun-
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maktadır. Malî güçlükler dolayısiyle projeler
den pek çoğunun tatbikine başlanamamıştır.
Bu arada l / c , d, e hayvancılık tesisleri 2 nolu
hayvanat bahçesi tesisleri, 3/b, e tarım alet ve
makinaları 4/a, bsera tesisi 6/b, d elektrik su ara
zi hudutlandırılması projelerine başlanmıştır.
i) Pamuk işleri Müdürlüğü :
Pamuk işleri Müdürlüğünün 1964 progra-.
mında 17 proje karşılığı 6 560 000 TL. genel
bütçeden, 33 proje karşılığı 3 320 000 TL. dö
ner sermayeden olmak üzere toplam olarak
9 880 000 TL. yatırımı bulunmaktadır.
Bunlardan genel bütçede 14 ve döner serma
yede ise gene 14 olmak üzere toplam olarak
5. 812 000 TL. lık 28 projeye • halen başlanma
mış veya harcamada bulunulmamıştır. Dönemi
içinde % 100 tahakkukları mümkün görülmemek
tedir.
ı) Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdür
lüğü :
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu 1964 yılı
programına göre 1964 yılında başlanıp aynı yıl
içinde bitirilmesi gereken herhangi proje mev
cut değildir. 1964 yılında başlanması gereken :
1. istanbul Süt işletmesi,
2. Kars Süt İşletmesi,
3. izmir Süt işletmesi.
Olmak üzere 3 proje mevcuttur.
Bu projelerden Kars ve istanbul Süt işlet
meleri projelerinin tatbikatı ile ilgili olarak is
viçre Hükümeti ile Hükümetimiz arasında
6 milyon isviçre frangı tutarında bir kredi an
laşması ile 500 bin franklık bir teknik yardım
anlaşması yapılmıştır.
Bu anlaşmalara esas teşkil eden tasarının
müzakeresi 1964 yılı içinde cereyan etmiş ve
uzunca sürmüş, karşılıklı formalitelerin ikmali
zaman almıştır. Bu anlaşmayı mütaakıp kurula
cak fabrikaların alet ve makinalarına dair şart
namelerin hazırlanması, mahallî tetkikata müs
tenit avan projelerin hazırlanmasına süratle ge
çilmiş, diğer yandan üç proje ile ilgili arsa te
dariki ile ilgili çalışmalar ve muameleler tekem
mül ettirilmiştir.
Kısa zamanda makinaların ihalesi, bina plân
larının yapılması ikmâl edilerek başlangıçta müc
bir sebeplerle geciken proje tatbikatının müdde
ti içinde ikmaline azami gayret gösterilecektir.
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Genel Müdürlüklere ait yatırımların gerçek
leşmesi şüpheli olanları ve yatırımların 30 Ey
lül uygulama durumları ekli cetveller halinde
arz edilmiştir.
3. Program tutarı 364 bin lira olan 115 nolu zeytinliklerde verimi artırma gösterici 19 il
de tatbik edilerek 285 bin lira sarf edilmiş ve
plân hedefine göre % 87 bir gerçekleşme sağlan
mıştır.
Yabani zeytin plantasyonu projelerinin ilişik
yatırım cetvellerinde de görüleceği veçhile, 19
nodan 33 noya kadar yer almakta olup Balıke
sir, Manisa, tzmir, Aydın, Muğla, Denkli, An
talya, içel, Adana, Gaziantep, Hatay, Bursa,
Urfa, Mardin, ve Çanakkale olmak üzere 15 ili
mizi kapsamaktadır.
Her ile ait program tutarları nakit harcama,
program hedefi ve gerçekleştirme miktarları ek
li I I nolu cetvellerde detayları ile gösterilmiş
tir.
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Zeytin fidanı üretimi yatırımları 34. Yaba
ni antepfıstığı aşılanması 36, toplu meyvelik
tesisi 39, kümes ve petek imalâthanesi 44, fın
dık araştırma Enstitüsü lâboratuvarı ve kümes
inşaatı 49. Tohum üretme merkezi 51 ve sert
buğday araştırma lâboratuvarı 52 nolu projeler
olarak ilişik cetvellerde yer almış olduklarından
burada ayrıca malûmat verilmemiştir.
I nolu cetvellerde proje isimleri yazıldığı ve
aynı numaraları taşıdığı için I I nolu cetvellerde
proje isimleri tekrarlanmamıştır.
Projelerin 1964 program tutarları ile nakit
harcama miktarları ve plân hedefleri ve gerçek
leşme oranları I I nolu cetvellerde gösterilmiştir.
Bilgilerine arz ederim.
Tarım Bakanı
Turan Şahin
Not : Yazılı soruya ekli listeler Cumhuriyet
Senatosu Kanunlar Müdürlüğü
dosyasındadır.

Cumhuriyet Senatosu
GÜNDEMİ
7 NCİ BİRLEŞİM
17 . 1.1 . 1964 Sal!
Saat : 15,00
I
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
B - İKİNCİ D E F A OYA KONULACAK
İŞLER
II

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME
1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi
Hüsnü Dikeeligil'in, turizm gelişmelerinde göz
önünde (bulundurulan esasların neltr olduğuna
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü so
rusu (G/263)
2. —. Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi
Hüsnü Dike eli gil in, 70 sayılı Kanuna göre şa
hit birliklere verilecek olan tayın bedellerine
dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu
(R/264)
3. — • Cumhuriyet Senatosu î/mir Üyesi İzzet
Birand'm, memlekötimizi ziyaret eden Alınan
Parlâmento Heyetinin karşılanması merasimine
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/266)
4. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rah
mi Arıkah'ın, Düzce kazasının Yakabaşı köyün
deki bir hâdiseye dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/267)
5. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm, bugünkü malî ve ekonomik du
rumumuza dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/268)
6. —• Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M.
Nuri Âdemoğlu'nun, 1/3 Senato seçimlerine
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/269)

9. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi
Ömer Ucuzalin, 1964 senesi hasat mevsimine
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/27*3)
10. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi
Ömer Ucuzal'ın, Türkiye Şeker Fabrikaları A.
O. ile pancar müstahsili arasında akdedilen mu
kaveleye dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu
(6/274)
11. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi M.
Yılmaz İneeoğhı'nun ortaöğretimde uygulan
makla iken kaldırılan, tek dersten, borçlu ola
rak bir üst sınıfa devanı hakkına dair Millî
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/277)
12. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Sami Kırdarin, Dışişleri Bakanının İspanya
ziyaretine dair Başbakandan sözlü sorusu
(6/279)
13. —• Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman
Köksal'ın, basında neşrolunan yolsuzluk iddia
larına dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/280)
-••
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14. —• Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi
Rifat Özdeş'in, Deniz Nakliyatı Genel Müdür
lüğüne dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/281)
15. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet
Özgüheş'in, Atina Büyükelçiliğimizde vukubulduğu bildirilen olaylara dair Başbakandan
sözlü sorusu (6/282)

7. —• Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ca
hit Okurer'in, açılacak olan Eğititm fakültele
rine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/270)

16. —• Cumhuriyet Senatosu Üyesi Haydar
Tunekanatin, Balıkesir ve Bursa havalisinde
son depremden zarar gören vatandaşlara ne
gibi yardımlar yapılmakta olduğuna dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/283)

8. —• Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ca
hit Okurer'in, orta dereceli okullardaki yeni
kayıt ve kabul şartlarına dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/271) •

17. —• Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi
Celâl Ertuğ'un, Sovyet Rusya ile kültürel
alanda münasebetler tesisine dair Başbakandan
sözlü sorusu (6/284)
(Devamı arkada)

18. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Sami Kırdar'ıh, İstanbul Üniversitesi öğretim
üyelerinden bâzılarını hedef tutam ithamlara
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/285)
19. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Ekrem özden'in, Siirt ilinde cereyan eden hâ
diselere dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu
(6/1286)
20. —• Cumruriyet Senatosu Erzurum Üyesi
Osman Alihoeagil'rn, Muş - Tatvan demiryolu
nun açılış törenine dair Ulaştırma Bakanından
sözlü 'sorusu (6/287)
21. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Rifat ö'ztürkçine'nin, Danıştay kararlarının tat
bik edilmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/288)

22. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi
Cemal Tarlan'in, memleketimizde yetişen bâzı
mahsullerin değer pahasına satılmasına dair
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/289)
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER

iv
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
V
İKİNCİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK:
İŞLER

