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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
BİRİNCİ OTURUM
Hudut ve Sahiller Sağlık,
Tekel,
Dcvlc't Üretme Çiftlikleri ve
Onman Genel müdürlükleri 1967 yılı Bütçe
kanunu tasarıları tekrar açık oya sunuldu ise
de oyların ayırımı sonumda çoğunluğun yine
sağlanamadığı, oylamanın gelecek oturumda
tekrarlanacağı biMirildi.
Bütçe Kanma Komisyonu Başkanı
Milletveıkili İsmet Sezgin'in, önergesi
olunaraJk:
1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı

Aydın
kabul

cetveller

ile,
Karayolları ve
Devlet Su İşleri Genel müdürlükleri 1966
yılı Bütçe kanunlarına bağlı cetvellerde deği
şik! ili yapılması hakkında kanun tasarıları ile,
Millet Meclisi idare Âmirlerinin, 1966 yılı
Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde
değ'işi'klîk yapılması hakkındaki kanun teklifi
nin gündeme alınarak: öncelikle yapılan görüş-meleri sonunda maddeleri kabul edilip tümleri
açık oya sunuldu ise de, oyların ayırımları so
nunda çoğunluk sağlanamadığı ve ikinci otu
rumda tekrar oylanacakları bildirildli.
Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi
süre görüşüldü.

İKİNCİ OTURUM
Hudut ve Sahiller Sağlık,
Tekel,
Devlet Üretme Çiftlikleri ve
Orman Genel müdürlükleri 1967 yılı Bütçe
kanun tasarıları ile
1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde,
Karayolları ve
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1966
yılı Bütçe kanunlarına bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarıları ile,
Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1966 yılı
Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde
değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi
tekrar açık oya sunuldu ve oyların ayırımları
©onunda kanunlaştıkları biiMirildii.
Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi kabul edildi.
Devlet Hava Meydanları işletme Genel Mü
dürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısının
'maddeleri 'ka'bul olunaralk tümü açık oya su
nuldu ise de, oyların ayırımı sonunda çoğunluk
sağlananıa'dığı, oylamanın gelecek birleşimde
tekrarlanacağı bildiri] di.
Çalışma Bakanlığı Bütçesi kalbul olundu.
24 .2 .1967 Cuma günü saat 10,00 da topla
nılmak: üzere Birleşime saat 19,50 de son
verildi.
Başkan
Başkan vekili
İsmail Arar

üzerimde bir

Saat 14,30 da toplanılmak üzere
ara verildi.

Kâtip
Ankara
Ali Rıza Çetiner
Kâtip
Denizli
Fuat Avcı

Birleşime

SORULAR
Yazılı sorular
1. — Çorum. Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce'nln, Çoruım'un Bayat İlçesine bağlı Toyhane köyü içme suyu işıinin ne za'man halledile
ceğine dair yazılı soru önergesi, Köy İşleri Ba
kanlığına gönderilmiştir, (7/336)

2. — Adana Milletvekili Keımal Sarırbrahiimloğlu'nun, Adana Radyoisunun, Mersin'e

naklo

lunacağı söylentilerinin doğru olup olmadığına
dair yazılı soru önergesi, Turizm ve Tanıtma Ba(kanlığma gönderilmiştir, (7/337)
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2. — GELEN KÂĞITLAR
TASARILAR
1. — Ayvaz Ulutaş'a vatani hizmet tertibin
den aylılk bağlanması hakikında kanun tasarısı
(1/330) (Maliye ve Plân komisyonlarına)
2. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetle
ri Umumi Anlaşmasına ek üçüncü. Protokolün
onaylanmasına dair 29 . 8 . 1961 tarihli ve 358
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı (1/331) (Dışiş
leri ve Plân komisyonlarına)
3. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu
hak'kırilaki Kanunun bâzı ımadldelerinin değişti
rilmesine, bir maddesinin kaldırılmasına ve bu
Ikanuna bâzı maddelerin eki emmesine dair kanun
tasarısı (1/332) (Millî Eğitim ve Plân komisyon
larına)
4. — Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür
lüğü kuruluşu halkkmda kanun tasarısı (1/333)
(Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına)
5. — Millî Savunma Bakanlığı Gülhaııc As
kerî Tıp Akademisi ile Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesinin yelkdlğerinden ayrılması hakkı ndaiki Kanuna ok kanun tasarısı (1/34) (Millî
Savunma, Millî Eğitim ve Plân komiisyonları
na)
6. — Montreux'de imza edilmiş olan «Mil
letlerarası Telekomünikasyon Anlaşması» ve
eklerinin onayl anması nnı uygun bulunduğuna
dair kanun tasarısı (1/335) (Dışişleri, Ulaştır
ma ve Turizım ve Tanıtıma komisyonlarına)
TEKLİF
7. — Adana Milletvekili Kemal Sarıllbra'h'ımoğlu ve 13 arkadaşının, Hatay'ın
istiklâlini
temin ve Türkiye'ye bağlanmasında yararlı
hizmetleri ddkunanlara Altm Madalya verilme
si halkkında kanun teklifi (2/453) (Maliye ve
Plân komisyonlarına)
TEZKERELER
. 8. — Tokat Milletvekili Bedrettin Karaer'kek'in yasaıma dokunulmazlığının, kaldırılması
hakkın'da Baş'bakanlıik tezikeresi (3/585) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep
Karma Komisyona)
9. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'm
yasama 'dokunu1! mazhğmm kaldırılıması hak•kmlda Başiba'kanlılk tezikeresi (3/586) (Anayasa
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma
Koımlsyona)

10. — Karayolları Genel Müdürlüğünün
1964 bütçe yılı KesinhesaJbma ait uygunluk bil (diliminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi (3/583) (Sayıştay Komisyonuna)
RAPORLAR
11. — Çanakkale Milletvekili Cilhad BaIban'm Salih Sıtkı Fıstıkeri'ne vatani hizmet
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tek
lifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları.
(2/119) (S. Sayısı : 211) (Gündeme)
12. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Fahri Özdildk ve 5 arkadaşının Ali Rızaoğlu
1314 doğumlu Abdurrahman Özgen'e vatani hiz
met tertibinden maaş bağlanması hakkm'da ka
nun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları. (2/264) (S. Sayısı : 212) (Gündeme)
13. — Samsun Milletvekili Kâmran Evîiyaoğlu ile, Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın,
Abdullah Oğuz'a ^vatani hizmet tertibinden ay
lık bağlanmasına dair kanun teklifi ve Maliye
ve Plân 'komisyonları raporları. (2/326) (S. Sa
yısı : 213) (Gündeme)
14. — İ1ki kişiye vatani hizmet tertibinden
aylık bağlanması hakkında kanun tasarısı ve
Maliye ve Plân komisyonları raporları. (1/226)
(S. Sayısı : 214) (Gündeme)
15. -— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sa
mi Küçük ve 3 arkadaşının Mehmetoğlu İsmail
Borazan'a vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve
Plân komisyonları raporları. (2/356) (S. Sayı
sı : 215) (Gündeme)
16. — Cumhuriyet Senatosu
Kastamonu
Üyesi Ahmet Nusret Tuna ve 9 arkadaşının,
Mehmetoğlu Murat Çalışikan'a vatani hizmet
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tek
lifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları.
(2/302) (S. Sayısı : 216) (Gündeme)
17. — Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı
Bütçe Kanununa bağlı eetvelerde değişiklik
yapılması haikkmda kanun tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkan
lıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/329; Cum
huriyet Senatosu 1/724) (Gündeme)
(Millet
Meclisi S. Sayısı : 223; Cumhuriyet Senatosu
S. Sayısı : 897)
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OTURUM

Açılma saati : 10,00
BAŞKAN — Ba^kanvekili Ahmet Bilgin
KÂTİPLEE : Muzaffer Şamiloğlu (Kars), önol Sakar (Manisa)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 63 ncü Birleşimini açıyorum.
3. — BAŞKANLIK DİVANININ ÎENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Bâzı suç ve cezaların affı
hakkındaki
780 sayılı Kanundan faydalanan ölüm cezasına
hükümlü Hüseyin Yavuz'un dosyasının geriverümcsine dair Başbakanlık tezkeresi (3/584)

nin 25 . 2 . 1967 tarihinden itibaren (1) ay da
ha uzatılmasını saygılarımla arz ederim.
Deprem Bölgesi Meclis
Araştırma Komisyonu
Başkanı
tembul Müllotvelkuli
MuMddin Güven

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresini okutu
yorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
îlgi : 14 . .1 . 1936 tarihli ve 5/4 - 446 sa
yılı yazınız.
ölüm cezasına hükümlü Hüseyin Yavuz'
un, bâzı 'suç ve cezaların affı hakkındaki 780
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (D) bendin
den faydalandığı cihetle, adı geçen hükümlü
ye ait dâva dosyasının iadesine dair Millî Sa
vunma Bakanlığından alman 15 . 2 . 1967 ta
rihi ve
ad: 1967/858 - 5 sayılı tezkerenin
sureti bağlı olarak sunulmuştur.
Gereğine müsaadelerinizi rica ederim.

3. — Maliye Komisyonu Başkanlığının, Bur
sa Milletvekili 8adrettİ7b Çanga ve 19 arkadaşı
nın 5237 sayılı Belediye Gelirleri
Kanununun
26 ncı maddesinin 7 'nci fıkrasının
değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin, Belediye kanun
tasarısını görüşecek olan Geçici Komisyona ha
valesine dair tezkeresi. (3/582, 2/447)
BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum.

Süleyman Dcmirel
Başbakan
BAŞKAN — Goriverilmiştir.
2. — Deprem Bölgesi Araştırma
Komisyonu
Başkanlığının,
Komisyonun
görev
süresinin
25 . 2 . 1967 tarikinden başlanarak 1 ay daha
uzatılmasına dair tezkeresi. (3/582)
BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum
dim.

BAŞKAN — Müddetin bir ay uzatılmasını
oylarmiza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir.

efen

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Bütçe müzakerelerinin araya girmesi ve
İçel, Adana,. Hatay, Eskişcihir illerinde tetkikat icra eden heyetin tetkikatım henüz bitir
miş bulunması dolayısiyle komisyon müddeti-

Yüksek Başkanlığa
Bursa Milletvekili Sadrettin Çanıga ve 19
arkadaşının, 5237 sayılı «Belediye Gelirleri Ka
nunun 26 ncı maddesinin 7 nci fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin, Be
lediye Gelirleri kanun tasarısı ile ilgili bulun
duğundan, Genel Kurulun 26 . 12 . 1966 tarih
li 124 ncü Birleşiminde kurulan Geçici Komis
yona tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa
sunulur.

— -&& —

Maliye Komisyonu
Başkanı
Çankırı
Talıir Akman
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BAŞKAN — Geçici Komisyona havalesini
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbıü cdilmiıştir.
4. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesinle dair Başkanlık tezkeresi. (3/581)
BAŞKAN — Başkanlık tezkeresini okutu
yorum..
Genel Kurula
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri
nin hizalarında gösterilen müddetle izinleri Baş
kanlık Divanının 23 . 2 . 1967 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır.
Keyfiyet yüce tasviplerine ara olunur.
Ferru'h Bozheyli
Millet Meclisi Başkanı
Dlyai'b.akır Milletvekili Yusuf Azizoğlu,
4 ay, hastalığına binaen, 13 . 2 1967 tarihinden
itibaren,
Muğla Milletvekili İlhan Telrinalp, 51 gün,
hastalığına binaen, 6 . 1 . 1967 tarihinden iti
baren,
Erzurum Milletvekili Nihat Paslnli, 37 gün,
hastalığına binaen, 23 . 12 . 1966 tarihinden
itibaren,
Tokat Milletvekili Osman Saraç, 27 gün,
hastalığına binaen, 8 . 2 . 1967 tarihinden iti
baren,
Gaziantep Milletvekili Hüseyin İneioğlu,
22 gün, hastalığına binaen, 25 . 1 . 1967 tarihin
den itibaren,
Ordu Milletvekili Ata Bodur, 19 gün, has
talığına binaen, 7 . 2 . 1967 tarihinden itiba
ren,
Malatya Milletvekili Hüseyin Doğan, 15 gün,
haftalığına binaen, 2 . 2 1.967 tarihinden iti
baren,
İstanbul Milletvekili Ali Fuat Başgil, 15 gün,
'hastalığına binaen, 1 . 2 . 1967 tarihinden iti
baren,
Zonguldak Milletvekili Ekmcl Cetincr, 14
gün, hastalığına binaen, 16 . 2 . 1967 tarihinden
itibaren,
Zonguldak Milletvekili Talât Asal, 15 gün,
mazeretine ıbinaen 9 . 2 . 1987 tarihinden iti
baren,
Muş Milletvekili Nermin Neftçi, 14 gün,
mazeretine binaen, 1 . 2 1967 tarihinden itiba
ren,

24 . 2 . 1967

0:1

BAŞKAN — Tokcr, teker oylarınıza arz
edeceğim.
Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğlu,
4 ay, hastalığına ıbinaen, 13 . 2 1967 tarihinden
itibaren,
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Muğla Milletvekili İlhan Tekinalp, 51 gün,
hastalığına binaen, 6 . 1 . 1967 tarihinden iti
baren,
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Erzurum Milletvekili Nihat Paslnli, 37 gün,
hastalığına binaen, 23 . 12 . 1906 tarihinden
itibaren,
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Tokat Milletvekili Osman Saraç, 27 gün,
hastalığına binaen, 8 . 2 . 1087 tarihinden iti
baren,
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Gaziantep Milletvekili Hüseyin İneioğlu,
22 gün, hastalığına binaen, 26 . 1 . 1967 tarihin
den itibaren,
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
• Ordu Milletvekili Ata Bodur, 19 gün, has
talığına binaen, 7 . 2 . 1967 tarihinden itiba
ren,
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Malatya Milletvekili Hüseyin Boğan, 15 gün,
hastalığına binaen, 2 . 2 1967 tarihinden iti
baren,
BAŞKAN — Kaıbul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
İstanbul Milletvekili Ali Fuat Başgil, 15 gün,
hastalığına ıbinaen, 1 . 2 . 1967 tarihinden itiibaren,
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
KaJbul edilmiştir.
Zonguldak Milletvekili Ekmcl Cetincr, 14
gün, hastalığına binaen, 16 . 2 . 1967 tarihinden
itibaren,
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kaibul edilmiştir.
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Mu? Milletvekili Nernıhı Neftçi, 14 gün,
mazeretine binaen, 1 . 2 19'Ö7 tarihinden itiba
ren,
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.

Zonguldak Milletvekili Talât Asal, 15 gaıı,
mazeretine (binaen 9 . 2 . 1967 tarihinden iti'barcn,
BAŞKAN .— Kabul edenler... Etmiyenler...
Kaibul edilmiştir.

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
Türkiye gibi, az gelişmiş bir toplumun, ileri
bir hayat düzenine ulaşması, sistemli ve bilimsel
bir görüş içinde, tâyin edilen hedefler istikame
tinde, başarıya ulaşabilir. Nitekim bizim plânı
mızın hedefi, % 7 lik gelişme hızının sağlanması
na istihdam meselesinin çözülmesine, dış ödeme
dengesine ulaşılmasına ve sosyal adaletin tesisi
ne müteveccihtir. Bu hedefe, Devlet ve özel sek
törün yanyana bulunduğu karma ekonomi siste
mi içinde varılacaktır. Ancak, Devlet sektörü
nün faaliyeti, kararlaştırılan kalkınma hızının
gerçekleştirilmesi ve stratejisinin gerektiği yön
de dengeli bir kalkınma sağlıyacak şekilde tan
zim edilecektir.
Memleketimizin karakteristik özelliğinin bir
tarım memleketi oluşu dikkate alınır, tarımda
sağlanan kalkınma hızının ve aynı zamanda ih
racatımızın, hava şartlarına göre değişen tarım
ürünlerine dayandığı dikkate alınırsa, Türkiye'
mizin kalkınmasında en önemli faktörün sanayi
sektörü olacağı aşikârdır. Bu sebeple plân, gayrisâfi millî hâsılanın artışında, istihdam mesele
sinin çözülmesinde, en önemli yeri; sanayi sektö
rüne vermiştir.
Tarımda, normal şartlarda elde edilen kal
kınma hızının % 4,2 olması itibariyle % 7 kalkmabilmek için, sanayide kalkınma hızının,
% 12,9 oranına yükselmesi öngörülmüştür. Yeni
kalkınma plânı dönemine girilmesinden bu yana,
sanayide kalkınma hızı 1963 te % 8 iken, 1966
da % 9,9 a yükselmiş ise de, plânın tâyin ettiği
'hedefin altında kalınmıştır.
Sanayi Bakanlığı Bütçesi hakkındaki teknik
görüşlerimize geçmeden evvel, kamu oyunda
eleştirilmekte olan, bâzı konulara değinmeye za
ruret hissediyoruz.

1, -— 1967 Bütçe kanunu tasarısı Bütçe
Karma Komisyonu raporu ile 1967 yılı Bütçe
kanunu tasarısında yapılan
değişikliğe
dair
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve
Bilice Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi ; 1/277;
Cumhuriyet
Senatosu
1/719)
(Millet Meclisi S. Sayısı
: 205; Cumhu
riyet Senatosu S. Sa,yısı : 853) (1)
R) Sanayi Bakanlığı Bütçesi :
BAŞKAN — Sanayi Bakanlığı 1967 yılı
bütçesinin görüşmelerine başlıyoruz.
Grupları adına sü'z istiyenlcrin isimlerini
okuyorum:.
C. H. P. Grupu adına Sadık Kutlay. M. P.
Grupu adına Hüseyin Balan. Y. T. P. Grupu
adına İhsan Oelikkan. T. 1. P. Grupu adına Şaiban Erik. A. P. Grupu adına Ahmet Canibil:gill.

C. II. P. Grupu adına Sadık Kutlay. Buyu
run SaymKütlay.
O. IX P. OIÎUPU ADİNA SADIK KUT
LAY (İçel) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri ;
Sanayi Bakanlığının 1967 yılı Bütçesi hak
kında C. H. P. Millet Meclisi Grupunun görüşle
rini arz etmek üzere, huzurunuzda bulunuyo
rum.
Sanayi Bakanlığı, 19*57 tarihinde yürürlüğe
giren, 6973 sayılı Kanunla «Sanayi işlerinin,
umumi menfaat ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde
tanzim ve idare etmek ve bu işlerle ilgili mües
seseler arasında, gereken işbirliğini sağlıyacak
tedbirleri almak maksadiyle kurulmuştur.»
Kalkınmamızı sağlam temellere oturtmak,
dengeli ve hızlı bir ekonomik ve sosyal kalkınma
hamlesine girişmek için, plân disiplinini, Devlet
düzenine hâkim kıldıktan sonra, Sanayi Bakan
lığına düşen görevlerin, daha ziyade önem ka
zandığını kabul etmemiz lâzımdır.

Muhterem milletvekilleri; C. II. P. nin, eko
nomik görüşleri, Devletçilik prensibi, her zaman
münakaşa konusu olmuş, zaman zaman, haksız
ve yersiz, hücumlara mâruz kalmıştır.
C. H. P. nin devletçilik görüşü her hangi bir
doğmadan, donmuş ve kalıplaşmış nazariyeler-

(1) 205 S. Sayılı basmayazı 54 ncü Birleşim
tutanağının sonundadır.
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den değil, yurdumuzun gerçeklerinden ilham
alan canlı bir prensiptir. Partimizin kurucusu
Büyük Atatürk, Devletçilik anlayışımızın 19 ncu
Yüzyıl nazariyelerinden mülhem, olmadığını, ak
sine Türkiye'nin gerçeklerinden doğmuş, Tür
kiye'ye has bir sistem olduğunu açıkça ifade et
miştir.
Geri kalmış ülkelerde demokratik nizam için
de kalkınma gayretlerinin geliştiği bir sırada,
Atatürk Devletçiliğinin doğruluğu ve üstünlüğü
daha iyi anlaşılmaktadır.
C. H. P. nin Devletçilik anlayışı özel sektörü
tamamen ret ve inkâr eden, Devleti tek işveren
haline getirmek istiyen, bir sistemin ifadesi de
ğildir. Bizim Devletçiliğimiz, yurt kalkınmasın
da Devlete öncelik veren ve hâkim tepeleri elin
de tutan; özel sektörle yanyana ve ona yol gös
teren bir anlayışa dayanır.
Millî tarihimizin zaruretlerinden doğan bu
anlayış içinde memleketi süratle kalkındırmanın
ve milletimizin yaşama şartlarının yükseltilme
sinin mümkün bulunduğuna dair kanaatimizi
bir kere daha Yüksek Meclise arz etmek isteriz.
Bugün, ekonomik alanda kazandığımız mesa
feyi, memleketimizin şartlarından ve zaruretle
rinden doğan Devletçiliğe borçlu olduğumuz, ta
rihî bir gerçektir.
Sayın Genel Başkanımızın da ifade etmiş ol
duğu gibi, biz, C. II. P. olarak, karma ekonomi
nin, devamlı bir ekonomik düzen olduğuna ina
nıyoruz. A. P. nin de bu fikre katılmış olmasın
dan memnunluk duyuyoruz. Gerek Senato ve ge
rek Millet Meclisinde sözcü arkadaşlarımın da
belirttiği gibi, 27 Eylül 1965 te Sayın Başbakan,
«Karma ekonomi düzeni dünyanın hiçbir demok
ratik memleketinde, devamlı bir ekonomik dü
zen değildir bir intikal düzenidir» demesine rağ
men bu bütçe müzakereleri sırasında A. P. söz
cüleri arkadaşlarımızın, karma ekonominin de
vamlı bir düzen olduğuna inandıklarını açıkça
ifade etmeleri bizi memnun etmiştir. Ancak, asıl
mesele bu ekonomik anlayışa geldikten sonra,
tutarlı bir icraatın da, mümessili olarak görün
mektedir.
Bununla beraber, sayın bâzı bakanların ve
A. P. li bâzı arkadaşlarımızın, zaman zaman ge
riye dönerek, C. II. P. hükümetlerinin, Devletçi
lik tatbikatını, eleştirmeyi itiyat haline getirme
leri karşısında, biz de, kısaca geçmişe bir göz at
makta fayda mülâhaza ediyoruz. •
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Bugün insafsızca 1920 1er, 1930 1ar ve 1940
lar, 1950 - 19G0 arası ile mukayese edilmekte
1961 - 1964 arası da son senelerle karşılaştırıl mak
tadır.
Elbette bu kıyaslamada hak, insaf ve adalet
yoktur.
Gayet açıktır ki, mukayeseler için şartlar ay
nı olmak lâzımdır. »Simdi, sayın arkadaşlarım,
1923 ü, İstiklâl Mücadelesini mütaakıp memleke
tin durumunu, geniş ihtiyaçlara mukabil, kısır
imkânlarımızı hatırlayınız. 1928 - 1930 dünya
buhranını, bu şartlara ekleyiniz. Devletçilik ve
ilk Beş Yıllık Plân tatbika'tiylc yapılan hamle
leri ve nihayet, İkinci Dünya Savaşının başladı
ğını da hatırlayınız. Büyük bir basiretle milletl
inizin bu harbe katılmadığını, fakat bu savaş or
tasında kalan memleketimizin, şartlarını da iyi
kıymetlendiriniz. Bu devrede haı'bdcn çıkmış bir
memleketin kısır imkânları içinde, mütaaddlt mü
esseselerin bugün büyük hizmetler beklenen, İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin kurduğu, yönetici
kadronun ıslah edildiği, bayındırlık alanında,
sosyal ve kültürel alanda mütaaddit reformların
yapıldığı bir devir olduğunu kabul etmek, hak
şinaslık olur.
Memleketin sosyal ve ekonomik temel mesele
lerine el atan, demokratik kuruluşuna yol açan,
bu devri, bir tarafa iterek, memlekette, muvaf
fak olmuş bütün icraatın, 1950 den sonra başla
dığını ifade etmenin, çok haksız ve çok insafsız
bir görüş olduğunu, açıkça, belirtmek isteriz. Fil
hakika 1950 de iktidar, memleketimizi 27 senetle
bu hâsıl ola'bildiği en iyi şartlarla Demokrat Par
tiye devretmiştir. Bütün dünyanın, kalkınma yo
lunda hızla ilerlediği, bu on senede, bizim, mille
timizin aynı kalkınmayı tahakkuk ettirebildiğini
söylemek, mümkün değildir. RakamJİar ne ka
dar zorlanırsa zorlansın durum ortadadır ve va
kıalar hafızalardan silinmiş değildir. O zaman
dan bize kalan mirasın, borçların sıkıntılarını, hâ
lâ çekiyoruz. Bunda kusur elibet'tc miletimize ait
değildir.
Muhterem arkadaşlarım, daha fazla tafsilâta
girerek, hepinizce bilinen olayları anlatarak, vak
tinizi almak istemiyorum. Ancak, C. II. P. nin
prensiplerini, 27 senede yaptıklarını bu devre ile
mukayese ederken, arkadaşlarımızın, daha ger
çekçi; daha samimî olmaları lüzumuna işaret et
mek istiyorum.
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Bu karşılaştırma haksız olduğu gibi, 1961 1964 seneleriyle 1965 - 1986 seneleri ve iktidarla
rını, mücerret rakamlar yününden karşılaştırmak
da yersizdir. Elbette bu memleket ileri gidecek
tir. Her sene bir evvelkinden daha ileri olmak
gayret ve çabaları içindedir. Hükümetlerin ve ik
tidarların vazifesi bunu kolaylaştırmaktır. An
cak, mukayese yersizdir derken bu karşılaştırma
yapılmasın demek istemiyoruz. Herkle yer yer
bu mukayeseyi yapacağız.
Sayın milletvekilleri; C. II. P. nin 1961-1065
devresinde, yarı iktidarda kaldığı üç sene üç ay
lık müddet, memleketimiz tarihinde insaf ve vic
dan sahipleri tarafından unutulmaz hizmetler
devri olarak tescil edilecektir. Sayın Mehmet
Turgut, A. P. iktidarı süresini, ısrarlı olarak
küçültmeye çalışır, kendi koalisyonlarını iktidar
saymaz, ama bu devrede C. II. P. ni hep iktidar
da sayar ve devamlı olarak 3,5 senelik iktidarınız
zamanında diye konuşur. A. P., Koalisyonun anapartisi iken iktidarda değildir. Ama C. II. P., A.
P. ile Koalisyonda iken iktidardadır. Bunun ne
biçim bir Koalisyon olduğunu, naısı! bir iktidar
olduğunu hepiniz bilirsiniz. Bu devrede, üç
Koalisyon, iki kanlı ihtilâl teşebbüsü ve açığa
çıkmamış diğerleri, Kıbrıs dâvası, muhalefetin
bu konuyu amansız istismarı, Hükümet kurmak
için gösterilen çabalar, sarf edilen gayret ve ya
manlar, hep bu devreye raslar. Bu esnada rejim
kanunlarını çıkaracaksınız, plânı, plân - plâv
gürültüleri arasında yürüteceksiniz, sosyal ve ik
tisadi kanunları, vergi kanunlarını çıkaracaksınız;
memleketi huzur içinde, istikrar içinde, hemen
bütün problemleri halcdilmiş veya hal yoluna
koymuş olarak devredeceksiniz. Ve ondan sonra
3,5 senelik iktidarınızda şöyle yapamadınız diye
cekler ve arkasından biz üç ayda, biz dokuz ayda
şunları yaptık diyecekler ve bunun böylece sürüp
gideceği anlatılmaktadır. Plân gereğince fabri
kalara başlıya caksınız, barajlara bağlıyacaksınız
bir kısmını bitireceksiniz ve elbette bunların bir
kısmı daha sonraki senelere sirayet edecektir. Baş
ka türlü olmasına imkân var mıdır? Temeli atıl
mışların bahaneler bulup bir kere daha temelini
atacaklar. Keban gibi mevzularda, projesi, anlaş
mak n seneler sürmüş tam imza safha'sına gel
miş işlerde hazır mukaveleyi imza edecekler ve
arkasından dizin 3,5 senede yapamadığınızı biz, iki
ayda yaptık diyecekler... Ve herkesi buna inan
- #
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dırmaya çalışacaklar. Misalleri istediğiniz kadar
çoğaltmak mümkündür. Açık bir hakikattir ki,
Devletin, plânın devamlılığı fikri ile bu davranış
lar bağdaşmaz.
Sayın miietvekilleri; bu 'mâruzâtımla biraz
vaktinizi aklığımın farkındayım, ancak, bütçede
yapılan son konuşmalar muvacehesinde bunları
'söylemeye mecburiyet hissettim. Beni mazur gö
receğinizi umarım.
Muhterem milletvekilleri; Türkiye'mizin, ge
ri kalmışlıktan kurtuluşunda, yarının müreffeh
Türle iye'sinin gerçekleşmesinde, yukarıda işaret
ettiğimiz gibi, sanayiin rolü büyüktür. Sanayi
Bakanlığına da., büyük görevler düşmektedir. Şu
nu hemen belirtmek mecburiyetini hissediyorum.
A. P. İktidarının,, bu iki senelik müddet içinde,
'görevlerini yerine getiremediği inancındayız.
Şimdi niçin bu kanaatte olduğumuzu, zamaınırnızın müsaadesi nisbetinde anlatmaya çalışa
cağım.
Önce bütçenin, cari masraflarda bir yıl ev
veline nazaran % 13,7 Jik bir artışla Meclise
sövkedildiğinc göre, yatırımcı bir bütçe değil,
masrafçı bir bütçe karekterinde olduğunu söyılemok, zıorunluğu vardır. Cari mıasraflardaki
ıbu artışa karşılık, yatırım harcamalarında 1966
da, 1965 e göre 818 milyon ve 1967 de 1966 ya
göre, ancak 387 milyon liralık bir artış kayde
dilmiştir. Oranlar % 20 ve 7,8 dir. Bu rakam
ve oranlar bütçenin yatırımcı değil, masrafçı
'bir bütçe' karektenini daha açık ortaya koy
maktadır. Bu duruım. plân hedeflerine ve mem
leket şart ve icaplarına aykırıdır. Bu tutum ve
davranış alt yapı yatırımlarından önemli bir
ölçüde vazgeçildiği anlamını taşımaktadır. Bu
da, ileriki seneler yatırımlarını, ciddi sebilde
etkileyebilir. Üzerinde önemle durulmasını, tav
siyeye şayan görürüz.
Devlet İktisadi Teşekküllerinin 1967 yatı
rım toplamı 3 milyar 287 milyon liradır. Prog
rama göre bu paranın 1 milyar 316 milyon li
rası bütçeden, 510 milyon lirası proje kredile
rinden ve bakiye 1 milyar 4'G0 milyon lirası
da teşekküllerin öz kaymalarından t cimin edile
cek idi. Bütçeye göre ise, bu paranın 609 mil
yon lirası bütçeden, 5.10 milyon lirası pnoje
kredilerinden ve bakiye 2 milyar 162 milyon
lirası da iktisadi Devlet Teşekküllerinin kendi
•öz kaynaklarından temin edilecektir. Bu durum
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yatırımların tahakkuku için kaynak yaratma
zaruretini ortaya koymuş oluyor. Fakat kay
nak ancak fiyatlara zam suretiyle geliştirilebilmiştir. iktisadi Devlet Teşekkülleri 2 mil
yar 162 milyon liralık kaynak yaratmaya zor
lanmaktadır. Bunun tahakkuk etmesini temen
ni ederiz. Ancak tahakkuk edememesinden ciddî
şekilde endişe etmekte olduğumuzu ifade et
meliyim.
Bütçenin, genel 'karakteri üzerinde bu kı
sa açıklamadan sonra, Sanayi Bakanlığı ile
ilgili diğer konulara geçmek istiyoruz.
ıSanayi Bakanlığı ve bu Bakanlığa bağlı
teşekküllerde, sürüp giden müdalhalelere Yük
sek Meclisinizin dikkatini çekmek isteriz. Bu
müdahaleler yarilız yüksek kademelerde, de
ğil, bütün kademelerde ve bütün teşekküller
de olmuştur ve olmağa devam etmektedir. Her
ne kadar Sayın Bakan bizim
prensibimizde
müdahale yoktur diyorsa da vakıalar meydan
dadır. Bu müdahaleler, teşekkülleri bir huzur
suzluğun içine itmiş bulunmaktadır. Çalışkan
lık, bilgili ve dürüst olmak yerinde kalanak
için kâfi gelmemektedir. Bu teşekküllerin ken
di halle tüne bırakılmasını samimi olarak arzu
ediyor ve bekliyoruz.
iktisadi Devlet Teşekküllerinin kâr - zarar
ve yatırım durumlarına da kısaca temas et
mekte fayda umuyorum.
Bu teşekküller, Kalkınma Plânına uygun
olarak zarar eden, kaynak yaratmayan kuru
luşlar halinden çıkarılıp, kâr eden,
kaynak
yaratanı, kuruluşlar haline getirilmelidir, inönü
Hükümetleri zamanında bu yolda önemli çalışma
lar olmuş ve bu kuruluşlar düzelme yoluna
girmişiendir. 440 ve 441 Sayılı Kanunlarla, bu
durumun gerçekleşmesi için gereken şartlar,
hazırlanmış idi.
İktisadi Devlet Teşekküllerinin durumu,
1965 sen çişinden sonra, iyileşecek yerde bozul
maya başlamıştır. Sayın Bakan, 1966 senesi
Ibütço konuşmasında: «İktisadi Devlet Teşek
külleri mamullerine zam değil, tenzilât yapma
yı düşünüyoruz» ve zarar ederse ne olacak
sorusuna karşı d a : «Zarar etmiyeeektir, kârlar
sizin iktidarınızın iki misli olacaktır asgari,
bunların hesabı yapılmıştır» buyuruyorlardı.
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Bunu söyledikleri zaman, tam bir senedir
iktidardaydılar. Yeni değillerdi. Durumu bili
yorlardı. Ve bilerek konuşmaları icabederdi.
Nitekim, 440 sayılı Kanuna, Devlet Plânlama
Teşkilâtı ve piyasa şa-rtlarına ve plân hedef
lerine rağmen, Sümertbank fiyatlarında bir in
dirime yapılmıştır. Fakat bunun bir gösterişten.
ibaret olduğu da kısa zamanda meydana çık
mıştır.
1966 senesi bütçesini incelediğimizde, 1966
senesi programında rasyonalizasyoın ve verim
lilik tedbirleri olarak, 396 milyon liralı'k, işlet
meci teşekküllerde bir ek kaynak da gösteril
miştir. Bir taraftan
tenzilât, diğer taraftan
400 milyonluk kaynak yaratmak. Eğer bu du
rum tahakkuk edebilseydi, müstesna bir mu
vaffakiyet olurdu. Fakat, bir sene sonra ne gö
rüyoruz: Tamamen aksine olarak (zam yapmıyacağız, 'kârları asgari iki misline çıkaracağız
iddiası), diğer taraftan
billıaısısıa bunu söyliyen Sayın Bakana bağlı teşekküllerde zamla
rın birbirini kovalaması. Bu 396 milyonun ta
hakkuk edip etmediğini cidden merak ediyo
ruz. Bu hususta Sayın Bakan bilgi verirse çok
memnun olacağız.
1965 ten itibaren, Sanayi Bakanlığına bağ
lı İktisadi Devlet Teşekküllerinin durumunun
gerilediğine işaret etmiş idik. Bunu Sayın Ba
kanın Cumhuriyet Senatasundaki
beyanlariyle karşılaştırmalkta büyük fayda mülahaza et
mekteyiz.
Filhakika Sayın Mehmet Turgut'un bir su
ale karşı Senatoda verdiği cevap ile bütçe ge-robçesinlde verilen rakamlar arasında bir iliş
ki kuramamış bulunuyoruz.
İktisadi Devlet Teşekküllerinin 1965 te, 1964 e
ve 1966 da, 1965 e göre daha fazla kâr etmesi
lâzımgeldiği tabiîdir. Zira, yeni yatırımlar ya
pılmakta, fabrikaların
kapasiteleri aırtmalktatır. Şimdi 1964, 1965 ve 1966 seneleri kârları
na bakalım:.
1966 da çimento hariç - ki, büyük kapaulte ar
tışı olmuştur - şeker ve kâğıt sanayiinde çok
'cüzi artışa mukabil, diğerleri gerilemiştir. Çi
mentodaki kâr artışı fabrikaların kapasite ar
tışlarından doğmuştur. Ve 67 milyon lirayı bul
muştur. Halbuki 1966 senesi mecmu kâr artışı
32 milyon liradır ki, diğer teşekküllerin 1965 e
göre geriıdeliklerkıin delilidir.
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Hattâ, 1964 sencsJne göre, 1966 daki kâr ar |
Karabük Demir - Çelik Fabrikalara: 1966
tıştı bile yalnız çimentodan hâsıl olan 58 milyon j yılında 836,7 milyon tutarında satış yapmış,
liralık kârın altındadır. Kakmaların söylediği
bundan 22,3 milyon kâr sağlamıştır. 1966 plân
budur, biz daha fazla bir şey ilâve etmek iste I dilimi yatırımlarını % 60 gerçekleştirmiştir.
miyoruz. Sayın Balkan, (karma ekonomimizle
Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları: 1966
böyle idare ettik) diyor. Doğrudur. Ancak bu
yılında 420 milyon satnş yapmış, bundan 30 mil
neticeyi alabilmişlerdir. Bu vesileyle karma
yon safi kâr sağlamıştır. 1966 plân dilimi yatı
ekonomiyi benimsemiş olduklarına bir kere
rımlarımın % 55,5 gerçekleştirmiştir.
daha Yüksek Meclisin dikkatini çekerim.
Türkiye Şeker Fabrikalar A. Ş.: 1 673 700 000
Daha evvel söylediğimiz gibi bu netJceyc, teşek
liralık satış yapmış, bundan 52,8 milyon kâr
küller içinde huzursuzluk, istikrarsızlık olduğu
sağlamıştır. Ayrıca 30 bin ton şeker ihraeetnun en doğru delilidir. Kelimeler arkasına sı
miş, bundan da 1 725 milyon dolar döviz sağla
ğın ma'k, durumu ne kurtarır, ne değiştirir.
mıştır. 1966 plân dilimi yatımın]arını % 1.1.0 'ger
çekleştirmiştir.
BAŞKAN — Sayın Kutlay, vaktinim tamam
Türkiye Çimento Sanayii A. Ş.,: 1966 yılın
eıendim.
da 2 114 316 ton çimento imal ederek bundan
C. II. P. GRUPU ADINA SADIK KUTLAY
59,9 milyon kâr sağlamıştır. 1966 plân dilimin
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım C. II. P.
de yatırımlarını % 102 gerçeklcştirmicytir. PlârıGrupu adına fırsat bulduğumuz takdirde söz
I da öngörülen 65,5 milyon yatırımı 66,9 milyona
lerimin gerisine devam edeceğim.
I çıkarmak suretiyle gerçekleştirmiştir.
Hepinizi saygı ile selâmlarım (C. II. P. sı
Azot Sanayii T. A. Ş,: 1966 yılında 117,4
ra] arından alkışlar.)
milyon değerinde gübre ve asit istihsal etmiş
tir. 1966 plân dilim:'! yatııriml arını % 100 gerçekBAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Hü
leştirmiştri.
seyin Balan.
Bu teşekküller 1965 yılma oranla 1966 da
Buyurun Sayın Balan.
%
10
dan % 40 a kadar üretimde artış sağla
M. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN BALAN
mışlardır.
1966 yılında Sanayi Bakanlığına bağ
(Ankara) — Sayın B.ışkan, sayın milletvekille
lı
kuruluşlarda
elde edilen bu başarı övülmeye
ri); 1967 yılı bütçe döneminde Sanayi Bakandeğer
kıymette
görülmüştür.
lığraa ait bütçenin Yüce Mecliste müzakere
si münasebetiyle M. P. Meclis Grupunun görüş
ve temennilerini belirtmek üzere söz almış bu
lunuyorum.
Önce Sanayi Bakanlığına bağlı kuruluşların
1966 blânçolarmı kısaca özetliyecek ve rakam
larla mukayeseler yapacağım..
Peşinen ifade edelim ki Sanayi Bakanlığına
bağlı kuruluşlar Kamu İktisadJ Teşebbüsleri
nin başardı ve kârlı kuruluşlarıdır. Bunlardan
Sümerbank: 1966 yılında 1 milyara yakın sa
tış yapmış ve 80 milyon kâr sağlamıştır. Hıracettiği mallardan 7 milyon değerinde döviz sağ
lamıştır. 1966 plân diliminde yatıranlarım c/o
111 gerçekleştirmiştir. 1966 yılında öngörülen
162 milyon yatırım 180 milyona çıkarılmak su
retiyle gerçekleştirilmiştir.

Neticelerin tetkikinde bu kural uslar üt kay
naklarının % 10 u civarında kâr sağladıkları mü
şahede edilmektedir. Bn itibarla Sanayii Baka
nına Millet adma şükranlarımızı arz ederiz.
Şimdi, bu neticelerden hareketle Kamu ikti
sadi Teşehhütlerinin iktisadi kalkınma nm.daki
önem'ine işaret etmek istiyorum.

Temel kuruluş'!avda 40 yıllık geçmişe sahibolan Kaanu İktisadi Teşebbüsleri aslında Kemalizm
ilkelerinden Devle tçiliğOn bir tatbikatı olmuştur.
Andı ardına büyük harislerin ve değişen sistemle
rin m'illcti zayıf ve fakir düşürdüğü Türkiye'de
yakılıp yıkılan ve sönen aile ocakları arasında
millî kalkınmamıza hadim olacak, bir özel güc
bulmak esasen mümkün değildir. Büyük Atatürk
bu yolu seçmekle Millete sağlam bir amaç ve is
tikbal için ümit kaynağı göstermiştir. Bugün
M'akina ve Kimya: 1966 yılında 400 milyon
kü değerler 200 milyar civarında olan Kamu Ikdeğerinde mal üretmiş, bundan 43,7 milyon kâr
sağlaır.rştır. Ürettiği malları ihracetmek sure I tisadi Teşebbüslerinin yatırımları gelişen yeni
tiyle 12,6 milyon dolar döviz sağlamıştır.
^ | anetotlarla donatılıp, bilgili, tecrübeli, iyi niyetli,
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titiz bir yönetimle başarılı, verimli ve kârlı bir
seviyeye çıkarılabilirse eminim ki bu netice Türk
Milletinin iktisadi kurtuluşu olacak ve millete
bu nurlu yolu gösteren Büyük Atatürk'ün ruhu
şâd olacaktır. Yine 196G da % 10 un üstünde
kâra ulaşan PTT inin 1959 - 1963 denetini rapo
ru münasebetiyle burada yaptığım hesabı tekrar
lamadan geçomiyeceğim. Kamu İktisadi Teşeb
büslerindeki bugünkü değeri 200 milyar civarın
da olan yatırım % 10 kâr sağlasa 20 milyar
eder. Bu rakam 1967 bütçe rakamının üstünde
dir. Bütün samimiyetimle sizleri temin ederim
ki, en verimli kaynaklarımıza öl atmış bulunan
Kamu İktisadi Teşebbüsleri 20 değil 40 milyar
gayrisâfi kâr sağlıyacak imkânlara sahiptir. Geli
niz el birliği, gönül birliği, mefkure birliği içinde
bu teşebbüslere sarılalım, ihya edelim. Kısa. ve
emin bir yoldan iktisadi kurtuluş savaşını zafere
ulaştıralım.
Bu münasebetle A. P. Grupuna bir küçük he
sap vermek istiyorum.
Sevgili arkadaşlarım; en azından ben de sizin
'kadar özel sektörün iktisaden kalkınmasını, cihazlanmasmı, demokratik, hür bir hava içinde ser-best rekabet ve sosyal adaletin gerçekleşmesini
İstemekteyim. Bendeniz, burada özel sektör sa
fında, işverenler arasından geldim. Ama, gel gör
ki memleket gerçekleri bizi evvelce arz ettiğim
şekilde bir hesabın içine girmeye zorlamaktadır.
Zira Türkiye'nin millî geliri senede 70 milyar
civarındadır. 32 milyon insana, mümkün olsa da.
her gün Meclis lokantasında bir öğle yemeği yedirsok ve her yemeğin bedelini 6,5 lira kabul et
sek 365 günde 70 milyar öder. Görülüyor ki, se
nelik millî gelirimiz 32 milyon vatandaşımızın
mütevazı bir öğle yemeğine ancak kâfi geliyor.
Sa'bah aç, akşam aç. Şimdi biz bu durumda olan
milletin arasından sermaye çıkarıp kalkınma ham
lelerimizi yürütmeyi düşünmüyoruz.
Birkaç kişinin refahı pahasına birçok insanın
aç yatağa girdiğini ortaya koyan bu hesaplar göz
lerimi yaşartıyor.
Sizlcr'in de aynı duygularla dolu olduğunuz
dan asla şüpihom yoktur. Bu hesaplar sizlere ye
ni tedbirler almak yolumda yeni kararlar ver
mek için küçük bir etki yaparsa kendimi dünya
nın en mesut insanı sayacağım.
Gidemediğimiz ve görmediğimiz yerlerdeki
izbelerde aç. bekleşen yine de Hükümetine güve
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nen sizlere güvenen masum Türk evlâtlarının du
alarına ulaşınız. Onların nur topu ümitlerini bo
şa çıkarmayınız.
Şaym milletvekilleri; şimdi de küçük esnaf
sanatkârları durumuna geçiyorum.
'Sanayi Bakanlığının Küçük Sanatkâılar Dai
resi 5 Yıllık Plânın öngördüğü nitelikte tedbir
leri almakta Sanayi Bakanlığının diğer kolların
daki başarıya ulaşamamıştır.
Büyük ve ağır sanayide istihdam imkânı bulamıyan teknik güc bilgisini el emeğine katarak
millî kalkınmamıza kendi çapında destek olmak
tadır. Sanatkârların özel teşebbüslerinde destek
lenmesi ve korunması, büyük ve ağır sanayiin
tohumları olan küçük atölyelerin kredi imkânla
rının genişletilmesi özel sektörün beklenen kal
kınmamıza etki ve katkının salim yollarından bi
risidir.
Patron, işçi, zengin, fakir ayırımının ne ka
dar yersiz ve Türkiye gerçeklerine ne kadar ay
kırı olduğunu, küçük esnaf atölyelerini nasıl ça
bucak devletleşdbilcceğini bir, iki misalle ortaya
koymak isterim.
Gazetelerde okuduğumuz küçük bir -havadis :
Birkaç sene Almanya'da çalıştıktan sonra, yur
da dönen tutumlu bir işçimiz altında 63 model
Chevrolet otomobil ve cebinde 132 000 Tl. ile hu
duttan içeri girmiştir. Memleketimizde patron
geçinen iş adamlarının % 80 inin durumunun bu
işçimiz kadar parlak olmadığını takdirlerinize
'bırakırım. 1947 de İzmir'de ihtiyacım olan bir
hızar makinasını ithalâtçı!a;da bulamadım. Nuri
Özler'in böyle bir hızar makinası yapmaya çalış
tığını işittim ve kendisini buldum. Küçük ve açık
bir dükkânda dökümlerini başka yerde yaptırdı
ğı parçaları alıştırmaya çalışıyordu. Çaresizdim,
iki ayda teslim kaydiyle 80 lik bir hızar makina
sı sipariş ettim. Nuri Usta başka bir iş yapma
dan ikibuçuk ay çalıştı, bana bir hızar makinası
yaptı. 1951 de İzmir Fuarına gittiğimde Nuri
Özler'in otomatik arabalı 100 lük bir hızar ma
kinası teşhir ettiğini gördüm. Beni arabasına
alıp Halkapınar semtine götürdü. O zamana göre
Türkiye'nin en büyük marangoz aletleri fabrika
sını kurmuş1 tu. İmalâtta çalışan otomatik plânya tezgâhlarını da kendisi yapmıştı. Yani fabri
kanın makinalarını da imal ediyordu. Bu misal
her sanatkârın bilgisJni gayretleri ile ve el emeği
ile birleştirip küçük atölyeden büyük fabrikalar
kurabileceği gerçeğini ortaya koymaktadır.
•R1
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Nihayet, Türkiye'nin en zengin fabrikatör
lerinden rahmetli Hacı Ömer Sapaneı Adana'nın Suphi Paşa Falbrikasında balya basan bir
işçi olarak ise başladığını iftiharla anlatırdı.
İşçilik laikirlûk hı'Jç kJnusonin afama vurul
muş bir damga değildir. Çalışan işçinin kısa za
manda patron -olması Türkiye'nin gerçeklerine
çok uygun düşmektedir.
Sayın milletvekilleri; şimdi de sanayide ran
dımanı artırmak için işgücünün mekanik ma
harete ulaşması noktasına geliyorum. Fazla işçi
çalıştırmak ve çalışan işçilere yüksek ücret
ödemek kârı ve istihsali artırıcı yönde etki ya
pıyorsa yerinde ve faydalı bir davranıştır. Ran
dımanı yükseltmenin başlıca etkeni işçinin belli
ibir işde devamlı çalışarak fazla iş çıkaracak ça
lışma muharete sahibolması kayfiyetidir.
Sanayi
Bakanlığına
bağlı kuruluşların
11>03 - 1936 yıllarında işçi ve ücret durumlarını
ve elde edilen neticeleri özet olarak cetvel ha
linde çıkarmış bulunuyoruz.
Misâl olarak Türkiye Şeker Fabrikaları A.
§. ni alalım, 1963 te 17 bin 360 personeline
.163, 797 milyon liira ödeımdk suretiyle bir ki
şinin müesseseye senelik maliyeti 9 000 lira ol
muştur. 1966 da 18 286 personeline 232, 035 mil
yon lira ödemek suretiyle bir kişinin müesseseye
ise.nel.ik maliyeti 13 000 lira olmuştur. 4 senede
işçi adedinde % 5, işçi ücret ve maliyetinde de
% 25 bir artış kaydedilmiştir. Şimdi istihsal
ve kâr han asine bakalım. 1933 te 24,6 milyon
kâr ve 346 221 ton stok. 1966 da 52;8 milyon
kâr ve 591 000 ton stok sağlanmıştır. 1963 e
nazaran kâr artığı % 120 dir. Grörüiüyorki per
sonel işçi memur aldıklarını fazlasiyle helâl
etmişlerdir. Aynı şdkOkle SüuııcTbank da 32 bin
•267 personele 288 milyon 'ödemek suretiyle
1963 te 50,6 milyon kâr sağlamışken, 196*6 da
33 bin 839 personele 370,5 milyon ödendiği
halde 80 milyon kâr sağlanmıştır. Kâr artışı
'% 45 civarındadır. Türkiye Çimento Sanayi A.
S. hesaplarına gelinde 1963 te 3 9'82 personeli
ne 39,5 milyon ödemek suretiyle 354,5 milyon
kullanarak 19;2 milyon kâr sağlamışken 1966 da
4 265 personeline 41,3 milyon ödemek suretiy
le ez ve yabancı kaynaklar toplamı 500 mil
yon kullaaıaralk 59,9 m'Jiyvn kâr Bağlamıştır
ki, kullandığı kaynakların % 12 si nislbetinde
kâra ulaşmıştır ve aynı sone 2 milyon 1.14 bin
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ton çimento istihsal ederek
sağlamıştır.

büyük bir başarı

Bu hesapların tetkikinden çimento sanayii
nin 1963 te personeline ödediği ücret bakımın
dan bir kişinin senelik maliyeti diğer kuruluş
lardan yüksek olduğu halde 1%'G da senelik
pensone'l ımaîii'ycti diğer kuruluşların çdk du
nunda kalmıştır. Bu durum Sanayi Bakanlığı
ıbünyeu'hde talkdire değor en ü.ulün başarıya
ulaşan Çimento Sanayii A. Ş. de çalışan perso
neli gerek ücret gerekse sosyal hizmetleri yö
nünden idareden alacaklı durumda oldukları
nı açığa vurmaktadır.
Sayın Sanayi Bakamnm bu noktaya dikkat
lerini çeker, üretimin yükselmesi nishotinde
personelin refahının düşünülmesi prensibine
eğilmesini temenni ditmekteyiz.
Söz buraya gelmişken Almanya'da işsiz ka
lan 21 000 Türk işçisinin durumuna değinmek
isterim. Kanaatim odur ki, Alman işvereni öde
diği ücretin karşılığını alamadığı ve arkadaş
ları kadar iş çıkaramayan işçileri tasfiye etmek
tedir. Bugün Almanya'da yüz binlerce işsiz
bulunduğu halde Almanya'ya işçi şevkinin de
vam etmesi bu gerçeği ortaya koymaktadır.
Bu tutumdan mülhem olarak Sanayi Bakanlı
ğının işçilerin kabiliyet ve maharetlerine göre
tasnif ve gerekli iş dallarına yöneltilnresi için
İş ve İşçd Bulma Kurumu ile birlikte işçi yetiş
tirme kursları açmasını faydalı görmekteyiz.
Sayın Demirci'm son konuşmasında Ameri
ka ile Avrupa memleketleri arasındaki işgücü
nün randıman mukayesesine küçük bir not ek
lemek isterim. Türkiye'de telefon hizmetlerine
göre 4 000 görevlinin işini Amerika'da 400
görevli yapmaktadır. İşgücünün değerlendiril
mesinde çalışanların mekanik mahareti yanın
da tesislerin otomatik hale getirilmesinin de
büyük rolü olduğunu kabul etmıck 1 âz imge lir.
Amerika'da bir görevlimin bir saniyelik zaman
içinde bir düğmeye basarak başardığı hizmetin
Türkiye'de üç ileri hareket ve iki geri hareket
le bir dakikada tamamlandığı bir vakıadır.
Saym mıilfetvckiSlcri; şömdi de şecere konan
zamla ilgili görüşümüzü açıklıyacağım.
Şeker Fabrikaları A. Ş. sekeri maliyet artı
.% 10 kâr emınıa göre değerlendirmekte bu
suretle iştiraklerinin kârını tevzi ettikten son-
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ra Devletin direktifi ile bu bedelden daha ek
siğine şekeri satıp aradaki farkı da Devletten
almaktadır. Bilhassa ihracettiğimiz şekerden
maliyet artı % 10 kâr esasından 85 kuruş ek•siğine satılmıştır. Bu farklar Şeker Fabrikala
rı A. Ş. nin hesabında Devletten alacak gözük
mektedir.
Bütec darlığı yüzünden ödenmiyen bu ala
caklar birikmiş GOO milyona ulaşmıştır. Bu du
rum Şeker Fabrikaları A. Ş. nin öz kaynakla
rını kurutmuş ve pancar müistailısılına olan
borçlar ödenemez hale gelmiştir.
1987 bütçesinden de şeker fabrikalarının
alacağını karşılamak mümkün olmayınca şekere
50 kuruş zam koymakla elde edilecek fiyat
farkından şeker faibrikalarının alacağı ödene
cektir.
1966 yılı sonunda Şeker Fabrikaları A. Ş.
nin elindeki 591 bin ton şeker stokunun 50 ku
ruş fiyat zammından 295,5 milyon gelir sağla
nacak bu da Devletin alacağına kaydedilecek
tir. Bu suretle 1963 sonunda Devletin şeker
fabrikalarına olan borcu bütçeye yük verme
den ödenmiş olacaktır.
BAŞKAN — Vaktiniz tamam Sayın Balan.
HÜSEYİN BALAN (-Devamla) — Beş daki
ka dalıa rica ediyorum efendim.
BAŞKAN — Mümkün değil efendim, prog
ramımız çok yüklü olduğu için, lütfen bağlayı
nız.
M. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN BALAN
(Devamla) — Şu manzara karşısında susmaktan
başka çaremiz yoktur.
Yalnız burada bir temennimiz olacaktır;
Devletin döviz sağlama yolunda millete verdiği
yükün ağırlığı takdir edilsin. Elde edilen dö
vizler çarçur edilmesin.
Türkiye'nin bugünkü şartları muvacehesin
de insangücünün % 76 sı tarım sektöründe ol
duğu malûmdur. Bu vasfı ile tarım sektörü sa
nayi sektörü için bir insangüeü deposu halin
dedir.
Sanayiin inkişâfında temel unsur olan motor
ve makinalar yerli imâlattan elde edilmedikçe
bu yoldaki çabalarımızın sonu hüsran olacaktır.
İthal yolunda kurulan fabrika ve tesisler istih
salin büyük bir kimim amortisman ve parça be
deli olarak devamlı bir surette dışarıya kaptır-
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dığı gibi miattan düşen makinaları yenilemek
için elimizde kalan tasarrufları da bir anda dı
şarıya devretmektedir.
Bu durum karşısında motor fabrikalarının
tesisine şiddetle zaruret vardır. Bu yola giril
diği takdirde ekonomik bünyemiz uzun vadeli
sağlam bir sigortaya kavuşacaktır.
Hükümetten motor fabrikalarının kuruluş
müjdesini almak ve açılış merasiminde bulun
mak milletçe büyük sevincimiz ve mesut günle
rimiz olacaktır.
1967 bütçe yılının Türk Milletine, Sanayi Ba
kanlığı mensuplarına ve bağlı kuruluşlar memur
ve işçilerine hayırlı, başarılı ve bereketli bir yıl
olmasını diler, Millet Partisi Meclis Grupu adına
saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın Çelikkan buyurunuz efendim.
Y. T. P. GRUPU ADINA ALİ İHSAN ÇELtKKAN (Gümüşane) — Sayın Başkan, muhte
rem milletvekilleri;
Sanayi Bakanlığı Bütçesi hakkındaki Yeni
Türkiye Partisi Meclis Grupunun görüşlerini
Yüksek Meclise arz etmeye çalışacağım. Bunun
için de, Sanayi Bakanlığının sanayi ile ilgili gö
revlerinin neler olduğunu bir kere daha tesbitte
fayda vardır. Sanayi Bakanlığının görevleri
şöyle özetlenebilir :
1. Memleket sanayiinin sicilini tutmak ve
envanterini yapmak,
2. Memleket sanayiinin inkişâfına ve yeni
lerinin kurulmasına ait etütleri yaparak, ihtiyaç
derecelerine ve imkânlarına göre resmî ve hu
susi sektörlerde ele alınabilecek işlerin priyoritelcrini tesbit etmek ve bunlardan önsırada ta
hakkuku lüzumlu işlerin plân, proje ve rantabilite etütlerini hazırlıyarak, teşebbüs sahasına in
tikali için gerekli tedbirleri almak,
3. Sanayiin finansmanına ve umumiyetle
teşvikine ait esasları ve kanunları hazırlamak,
4. Sanayi müesseseleri arasında irtibat ve
koordinasyonu sağlamak,
5. Teknik bilgi vererek özel teşebbüse reh
berlik etmek.
Standardizasyon ve norm esaslarını tesbit
ve tatbikatını temin ve kontrol etmektir.
Sanayi Bakanlığının bu görevlerini ne nisbette yerine getirebildiğini tesbite çalışalım. En
önemi, konunun kalkınma olduğuna göre, işe
buradan başlıyalım.
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Kalkınma ve bununla ilgili meselelerin her
zamandan daha çok önem kazandığı bir çağda
yaşıyoruz. Fakirlikle ve gerilikle savaş, çağımı
zın ortak sorunu haline gelmiştir. Dünyamız,
Doğu ve Batı âlemi diye nasıl ikiye böliinmüşse,
aynı kesinlikle bir ikinci ayırıma daha uğramış,
gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler diye. Diz de az
gelişmiş ülkeler kesiminde bulunmaktayız. Ge
lişmiş ülkeler ile aramızdaki farkı azaltmak
için de, büyük bir caba iç.erİMİndc bulunmakta
yız.
Kalkınma aslında çok yönlü 'bir çabayı ih
tiva ettiği halde, çok kere sanayileşme olarak
anlaşılmakta ve uygulanmaktadır. Bu anlayı
şın tutarlı bir yönü de vardır. Bu tutarlılık
gelişmiş ekonomilerle, 'gelişmemiş ekonomile
rin bünyeleri arasındaki farkla ilgilidir. Ge
lişmiş memleketler
genellikle
sanayileşmiş
memleketler ve geri kalmış veya az gelişmiş
memleketler ise, umumiyetle tarım ekonomi
sinin hâkim olduğu memleketlerdir. Bunun
için, kalkınma meseleleri ele alındığı zaman
sanayileşme kalkınmanın en tabiî yolu olarak
görülmektedir. O halde, kalkınma plânımızda
sanayiin yerine bakmak ve uygulama durumu
nu görmek bizi, 1963, 1904, 1965 ve 196G pro
gramlarının neticelerine götürür.
15 yıllık bir yörüngeye göre hazırlanmış
olan kalkınma plânımız, gayrisâfi millî hâsıla
yı plân dönemi içinde her yıl ortalama olarak
% 7 oranında arttırmak amacını gütmektedir.
Ortalama yıllık % 7 kalkınma hızının gerçek
leşmesi geniş ölçüde sanayide sağlanacak ge
lişmeye bağlanmıştır. Kalkınma plânında sa
nayi sektörü için ortalama % 12,5 oranında
bir gelişme hızı öngörülmüştür. Oysa, sanayi
kesimindeki 4 yıllık plân dönemi gelişmeleri,
ortalama % 12,5 a karşılık :
1963 te % 8
1964 te % 8,6
1965 te % 8,9
1966 da % 9,5 - 9,9 dur. Bu rakamlar da
göstermektedir ki, plânın tesbit ettiği % 12,5
ortalamasının her dört yılda gerisinde kalmış
bulunmaktadır.
1966 da ilk defa sanayi gelirleri % 9 dan
büyük bir oranla artmış olmasına rağmen, yi
ne de plân hedeflerinden ciddî şekilde geride
kalmıştır. Bununla beraber/ sanayi sektörü
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gelişme hızı plân hedeflerinin gerisinde kal
makla birlikte, kararlı ve artan bir hızla yük
seldiğini de ifade etmek lâzımdır.
Nitekim, 1963 yılında % 8 olan sanayi ge
lişme hızı 1966 yılında % 9,9 oranına yüksel
miştir. Bu sektörün millî gelirdeki payı, be
lirtilen yıllar arasında % 17,3 oranından,
% 19,1 oranına yükselmiştir.
1963 - 1966 döneminde ekonomimizde plânın
öngördüğü yapısal değişikliğin meydana 'gel
mekte olduğu ve tarım dışı sektörün, ekonomi
nin tümü içindeki payının büyümekte oldu
ğu söylenebilir.
Son 4 yıllık yatırım uygulaması.plân ve
programlarda öngörülen büyük sanayi tesisle
rin üretimo geçmesi yönünden de beklenilen
seviyeye ulaşamamıştır. Bu dönemde imalât
sanayii yatırımları program hedeflerinin yak
laşık olarak 800 milyon lira altında kalmıştır.
Bu geri kalmalar özellikle iç ve dış finansman
güçlüklerinden, proje hazırlamadaki aksaklık
lardan ve teknik, hukukî ve idari yetersizlik
lerden ileri gelmektedir.
İmalât sanayiinin 1962 yılından bu yana
gösterdiği gelişme, dış ticaretimizi olumlu yön
de etkilemektedir. 1962 yılında genellikle ya
tırım malı üreten sanayiler ithalâtının tüm
ithalât içindeki yeri % 52,5 oranında iken, 1967
yılında bu oranı % 40,1 olacağı, buna karşı
lık genellikle ara malı üreten sanayiler ithalâ
tının tüm ithalât içindeki payının % 36 dan
% 48,3 oranına yükseleceği tahmin edilmekte
dir. İthalâtın terkibinde görülen bu değişik
lik, sanayi sektörünün tümünde meydana ge
len, plânın da öngördüğü yapısal değişimin bir
sonucudur.
Yine, 1962 yılındaki ihracatın % 71,4 ü tü
ketim malları ve % 28,6 sı ara malı iken bu
oranların da 1967 yılında tüketim mallarında
% 61,3 e düşeceği, ara malların da % 35,2 ye
çıkacağı taıhmin edilmektedir. Ayrıca, % 3,5
oranında yatırım malları ihracatı yapılabilmesi
de beklenmektedir.
Memleketimizde el emeği bol ve ucuz, çe
şitli hammaddeler de bolca mevcuttur. Enfrastrüktür tesisleri oldukça gelişmiş ve Dev
letin öncülüğünde yardımı ile oldukça önemli
bir müteşebbis ve idareci kütlesi yetişmiştir.
Toplum olarak tasarruflarımız ve yatırım gü-

— 454 —

M. Meclisi

B : 63

cümüz de artmaktadır. Binaenaleyh bu olumlu
ortam içinde, kamu .sektörümden de, özel sek
törden de sanayi alanında yeni ilerlemeler bek
lemek doğru olur. Bununla birlikte, millî sana
yiimizin ; Devlet sanayii ve özel sanayi olarak,
hâlâ çeşitli problemlerle karşı karşıya bulun
duğu da bir gerçektir.
Vergi sahasında uygulanmaya başlanan ya
tırım indirimi ile sanayiimiz için yeni imkân
lar hazırlanmıştır. Dış ticaret alanında şimdiye
kadar uygulanan tedbirlerle sağlanan himaye
son defa Gümrük Vergisi Kanununda yapılan
değişikliklerle daıha da geliştirilmiştir.
İktisadi Devlet Teşekküllerinin reorganizasyonu ile ilgili çalışmalar, nihayet Yüce Meclisin ko
misyonlarına ulaşmıştır.
Bütün bunları göz önüne alarak, sanayi ala
nında plân hedeflerine ulaşmayı bekliyebiliriz.
Buna 'mecburuz da.
Bunların haricinde plân hedeflerine ulaşma
mızı güçleştiren bâzı aksaklıklara dikkatleri çek
mek isteriz. Bu aksaklıkları şöylece özetliyebiliriz:
Sınai tesislerin kuruluş formaliteleri,
Kredi politikası,
Sanayi maliyet kontrolü,
Kalite ve standartların kontrolü,
Montaj sanayii aksaklıkları,
Bir sınai tesis kurulabilmesi için, müteşebbis
çe ikmali gereken formaliteler ve bu formalitelelerin takribi süresi, İstanbul Ticaret Odasınca
1065 yılında yapılan bir araştırmaya göre şöy
ledir :
Bir sınai tesisi kurmak için iş adamının evve
lâ ilgileneceği kanun 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıliıha Kanunudur. 34 yıl önce yayınlanmış bu ka
nun, o zamandan bu yana hiçbir değişikliğe uğ
ramamış, o zamanki şartlara göre hazırlanmış ol
masına rağmen, hâlâ aynı hükümleri muhafaza
etmektedir. Bu kanuna göre 20 kademeden geç
mesi lâzım gelen muameleler bütün formaliteler
tamam olsa dahi, tam 70 günde bitirilebilmektedir. Demek ki, normal şartlarla 1593 sayılı Ka
nunun esasları dairesinde dilekçeyi mahallî mül
kiye amirliğine verdikten sonra, çalışma müsaa
desinin alınmasına kadar geçen zaman 2,5 ayı
bulmaktadır. Ancak, bu müddetin asgari oldu
ğunu ve bu kadar kısa zamanda hemen hiçbir
müessesenin ruhsat alamadığını da belirtmek lâ
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zımdır. Bâzı hallerde ruhsatın alınması 4- 5 ayı
bulmaktadır. Bu zamanın uzunluğu iş adamının
tutumuna ve işini süratlendirmek için başvura
cağı pratik tedbirlere de bağlıdır. Maalesef bu
tedbirlerin başında da, ilgili dairelerle çok sıkı
münaseıbotler kurmuş olan muamelecilerle işbirli
ği yapmak gelmektedir. Bu süreye ayrıca 15 Haıziran 1936 tarihli ve 3008 sayılı îş Kanununa
göre 20 günlük bir müddeti de ilâve etmek lâzımgeliyor. Bütün bu lüzumsuz zaman kayıpla
rının süratle önlenmesi, tedbirlerin alınması lâ
zımdır.
Kredi politikasına gelince:
Memleketimizde yürütülen kredi politikası cid
dî bir iktisadi temele dayanmadığı gibi, ne kre
dilerin toplam seviyesinin millî ekonominin ih
tiyaçlarına uygunluğu, ne de bu kredilerin çeşitli
faaliyet dalları araısmda.ki dağılımı ile ber sektö
rün gelişme potansiyeli arasındaki bağıntı bilim
sel bir açıdan incelenmiş ve değerlendirilmiştir.
Kredilerin kaba bir taliminle, % 60 kadarı
ticaret sektörüne tahsis edilmiş, buna karşılık
ekonomimizin en büyük kısmı olan ziraat sektö
rüne toplam kredi hacminin üçte biri, en büyük
potansiyele sah'jbolan sanayi kesimine ise, kredile
rin sadece % 3 - 4 ü verilmiştir. Oysa plânlı
kalkınma döneminde en yüksek gelişme hızı sa
nayi sektöründen beklenmektedir. Meselâ ortala
ma gelişme hızı olarak tarım sektöründe hedef
% 2 olduğu halde, sanayide bu hedef % 12,5 dur.
Bu durumda kendisinden beklenilen ilâve gayre
tin önemine göre sanayi kesimine yönelen bir kre
di. kaydırma politikasının düzenlenmesi de şart
tır.
özel sektöre açılan banka kredilerinin 1963
yılındaki dağılımı (1965 programı, tablo 241) e
göre şöyledir :
^
Toplama oranı
Ticaret sektörü
Tarım
Sanayi K. K.
Konut
Küçük esnaf

%
%
%
%
%

58
24
4
13
2 dir.

Bu konunun da ehemmiyetle ele alınması ve
hal tarzına bağlanması gerekmektedir. Müteşeb
bislerin kredi konusundaki diğer şikâyetlerini iki
•grupta toplamak mümkündür. Uzun ve kısa va
deli kredi bulma problemi, kredi bulduktan son-
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ra faydalanma güçlükleri, özel sektör yatirım.1 arının finansmanı ile iştigal eden Türkiye Kal
kınma Bankası, Sınai Yatırım ve Kredi banka
larının kaynak ve fonları yetersizdir. Kredi mües
seselerinin projeden eok münhasıran formaliteye
önem vermeleri de desteklenmeleri zorunlu proje
lerin değil, teminatı sağlam müteşebbislerin ön
celik kapanmaları neticesini doğurmaktadır, özel
sektöre yeter kredi imkânım sağlamak için düşü
nül obilecek yegane kaynak Devlet tarafından özel
fonlar ayrılmasıdır. Kredi maliyetini artırmamak
için yeni sağlanacak fonların mevcut kuruluşlar
eliyle kullandırılması kredinin sanayiciye daha
ucuza intikalini sağlıyabilir. Bu kuruluşlar uzun
vadeli krediler için Türkiye Sınai Kalkınma ve
kısa vadeli krediler için de Sınai Yatırım ve Kre
di Bankaları beklenen hizmeti yapabilirler.
Başka önemli bir nokta da iktisat kredileri
nin dağıtımında Kamu İktisadi Kuruluşlarının
teknik, malî ve idari elemanlarından faydalanma
konusudur. Meselâ maden kredilerinin Etibank,
tekstil kredilerinin Sümerhank, gemi inşa ve do
natım işlerinin Denizcilik Bankasının eliyle dağı
tımı prensip itibariyle kaıbul edilmelidir. Bunlar
la ilgili fonların adı gecen kuruluşlarda tesisi
halinde mevcut teşkilâttan faydalanma imkânı,
kredilerin daha ucuz fiyatla sanayicilerin eline
geçmesi sonucunu doğuracaktır.
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me beklendiğine işaret olunmakta, lâstik fiyat
larında dünya fiyatları seviyesine uygun bir düş
me sağlanamazsa, âcil ihtiyaç kotalarından ya
rarlanılarak aşırı fiyat yükselmelerini önlemek
için ithalât yapılması tavsiye edilmektedir.
Bu da göstermektedir ki, sanayi maliyet
kontrolü mekanizmasının çalışması faydalı ola
bilecektir.
Kaliteli standartların kontrolü : Sanayi Ba
kanlığının, mecburi olarak yürürlüğe giren Türk
standartlarını kontrol etmesi en önemli görev
lerindendir. Oysa ki, standartların ve kalitenin
kontrolü uzun zamandan beri ihmal edilmekte
dir. Gelişmekte olan sanayiin başlangıçta disip
line edilmesi ilerde çıkacak teknik ve ekonomik
kayıpları önliyebilir. Geç olmakla iki gün önce
ki 22 Şubat 1967 tarihli Resmî Gazetede yayın
lanan 6/7677 sayılı «Türk Standartlarının uy
gulanması hakkında Tüzük» adlı kararnameyi
önemli bir gelişme olarak gördüğümüzü de ifade
etmek isteriz.

Sanayi maliyet kontrolüne gelince: Bu konu
nun da ehemmiyetle ele alınması ve hal tarzına
bağlanması şarttır.

BAŞKAN — Sayın Oelikkan, bir dakikanız
kalmıştır, arz ederim.
ALI İHSAN Ç E L I K K A N (Devamla) —
Montaj talimatnamesinin öngörülen maksadı
sağladığını ifade edemiyeceğiz. Meselâ, karayolu
taşıtları sanayii dalındaki firma sayısı 1954 yı
lından bu yana 18 e yükselmiştir. Karayolu ta
şıtları imalât sanayiinin gelişmesini engellemek
amacı ile 1964 yılı programında yeni montaj
yerlerinin kurulmasına izin verilmemesi öngö
rüldüğü halde, s'ayıları artmakta devam etmiş
tir. Bu artış, işletme başına düşen taşıt üretimi
ni azaltmakta, ayrıca marka ve tip sayısını ço
ğaltmaktadır. Marka ve tip sayısının çoğalması
ise, bu sanayi kolunun gelişmesine en büyük kat
kıyı yapacak olan yan sanayiin kurulmasını en
gellemektedir.

Sanayi Bakanlığı sanayi maliyet kontrolü
mekanizmasını iyi çalıştıramıyor görünmekte
dir. Bâzı sanayi mamullerinin yüksek fiyatla sa
tışını önlemek için, mamullerin maliyetlerini tesbit edip, muayyen kâr haddi üstünde satışlarını
'önliyebilir. Meselâ, bu mekanizma ampul sana
yiinde başarı ile uygulanmıştır. Nitekim, 1967
programında lâstik sanayii bölümünde 1967 yı
lından başlıyarak, tekerlek lâstiği fiyatlarında
fabrikaların kuruluş dönemini tamamlamaları
ve optimal kapasiteye erişmeleri sebebiyle düş

1964 yılı programındaki bu konu ile ilgili
kısmı aynen okuyorum :
«Bugün 4 müessese, kamyon, kamyonet, mi
nibüs ve arazi binek otomobili imal ve monta
jında bulunmakta ve bu alanda 3 müessese daıh*a kurulmaktadır. Ayrıca çok sayıda kuruluş,
aynı konu için teşebbüste bulunmaktadır. Mon
taj müesseselerinin adedinin artması bu sana
yiinin gelişmesini baltalıyacak, yerli, parça ora
nının artışını yavaşlatıcı şekilde etkiliyecektir.»
dendiği halde, bugün firma adedinin 14 ten 18 e

Sosyal Sigortalar Kurumunca ayrılan fonla
rın her türlü sanayiciye Sümerıbankça dağıtımı
başarılı olamamaktadır. Bu fonların artırılarak
uzun ve kısa vadeli kredilerin mevcut iki kuru
luştan birine devri sanayici için büyük kolaylık
lar sağlıyacaktır.
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yükselmiş olmasını hayretle
karşılamaktayız.
Karayolu araçlarının tipleştirilmesini, yedek
parça ve yerli parça oranının artması yönünden
tavsiyeye değer bulmaktayız. Ayrıca bu taşıtla
rın benzinli veya dizelli değişik tip ve tonajlar
da olması da, aynı yedek parçadan yararlanan
taşıt sayısını azaltmaktadır.
Makina Kimya Endüstrisi Kurumunun bir
firma ile yaptığı söylenen önanlaşmanın gelişti
rilmesini ve motor imalâtına geçişinin sağlanma
sını da tavsiyeye değer bulduğumuzu ifade et
mek isteriz.
Bu konuda netice olarak, montaj sanayii yö
netmeliğinin sanayiin bugünkü yapısı ile tüm
imalâta geçiş süresini kısaltmaya yeterli olma
dığı kanaatinde olduğumuzu ifade etmek iste
riz.
Sayın Bakandan, bu düşünceleriyle birlikte,
Türkiye'nin belirli bir sanayileşme stratejisi var
mıdır?
Türkiye'mizin sanayileşmesinde Hükümetçe
uygulanan anailkeler nelerdir?
Sanayileşmede öncelik verilen sanayi kolları
hangileridir? Bu soruların da cevaplanmasını
istirham eder, Sanayi Bakanlığı Bütçesinin mil
letimize hayırlı olmasını diler, saygılarımı suna
rım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Türkiye îşçi Partisi Grupu adı
na Sayın Şaban Erik, buyurun.
T. t. P. GRUPU ADINA ŞABAN ERİK (Ma
latya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Sanayi Bakanlığı Bütçesi üzerinde T. î. P. nin
görüşlerini sunacağım.
Çok kısa zaman önce Mecliste denetimleriyle
ilgili olarak Kamu iktisadi Devlet Teşebbüsle
rinin üzerinde yeterince görüşmeler yapıldığı
için konuşmamda bu konulara, değinmiyeeeğim.
Arkadaşlar,
Meml'eketimıiızdn kalkınması ve ileri memle
ketler seviyesine hıızla ulaşması için, sanayileşimemizin zorunlu olduğu gerçeği üzerimle ne
kadar 'durulsa yeridir. Çünkü, hemen herkes
sanayileşmenin gereğine işaret etmekle bera•ber, bunun gerekleri üzerinde
durtmaımaktadır. Hattâ kalkınmamız yaş meyva ihracatına
ya da turizmin gelişitirilmeşine bağlanarak, sanayileşıme soranunun .arka plâna itildiği de bir
g>erç ektir.
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Elbette ki, yaş meyva ihracatımızı da, ta
rizimi de geliştirelim. Ama bunlar, bize sana
yileşme dâvasını, unutturanamalı, ihmal ettir
memelidir. Bu konuda Türkiye İşçi Fantisinin
görüşleri, öteden beri sarvuınduğu fikirler ve
bunların nedenleri hepinizce bilinmektedir.
Onun için, bunları uzun boylu izah eıtmiyıeceğim, sadece özetlemekle yetineceğim.
Birinci olarak, sanayileşmeımizde yabancı
özel sermayeye yer verilmemelidir. Türk sana
yii Türk Milletine aidolmalıdır..
İkincisi, sanayileşmemizde ağırlık kaımıu
sektörüne verilmelidir. Özel sektör, esas değiıl
yardımcı olmalıdır. Çünkü modern teknoloji
nin 'gereklerine uygun hacımdaki sınai tesisler
ancak Devlet eliyle kurulup işletilebilir. Aksi
halde, sanayiileşilemez, sanayileşmecilik oyunu
.oynanılır.
Arkadaşlar, bu hususu, sanayiimizin bugün
kü durumu hakkımda iki gerçeği ortaya koy
mak suretiyle belirtmek isterim.
Devlet îstaitiıstik Enstitüsünün yapmakta
olduğu sanayi anketine göre, 1962 yılında, 10
dan fazla işçi çalıştıran kamu cısektöırü işlet- '
ımelerinin sayısı 230, özel sektör işletmelerinin
sayısı 3 79'5 tir. Buralarda, aynı sıra ile, çak
ışan insan sayısı 128 bin ve 199 binidir. Buna
göre, ortalaima olarak kamu kesiminde bir iş
letmede 560, özel sektörde ise 52 kiş çalışmak
tadır. Çalışan işçi sayısını işletme büyüklüğü
nün bir ölçüsü olarak ele alırsak, kamu sektö
ründeki işletmeler, ortalama olarak, özel sekıtördekilerin 10 katından dalha büyüktür. Bu
rakamlar, özel sektörün, sanayile'şımenin icap
larından ne kaıdar uzak olduğunun bir delili
dir.
İşaret etmek istediğim ikinci husus şudur:
İthalâtıimıızın -yarısı, hattâ biraız fazlası, sanayiimiziin hanı madde ihtiyacını karşılamak için
yapılmaktadır. Bizim gibi bir miemleketin sa
nayii, hammadde bakımından bu ölçüde dışarı
ya bağlı olmamalıdır. Bunun sakıncaları izahı
gerektirmiyocek kadar açıktır. Bir taraftan dı
şarıya hammadde ihsraıeet, öte taraftan da ham
madde ithal et, bu büyük bir çelişenedir.
Ve sanayiimizin ne kadar temelsiz olduğu
nun, derme çatma olduğunun, diğer bir delili
dir. Bu hamımaidde ithalâtının öneımii bir kış
ımı, mıontaj sanayiini besliyen ve aslında ham-
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ımadde değil, mamul madde olan mallardır. Ve
bu çeşit montaj sanayii, kamu değil, özel sek
törde bulunmalktaıdır. Bunlar da gösteriyor ki,
öızel sektörle kalkınmamız bir hayaldir. Ve de
İktisadi Devlet Teşekküllün, esas itibariyle
Jrarjuva sınıfı hâkimiyeti olduğu, türlü terslik
lere atıldığı halde, mahiyeti icalbı teknolojik
bir üstünlüğe sahiptir.
Arlkadaşlar, ıbu fırsatta yerli otoımıoibil sa
nayii meselesine de değinmek istiyoruım. Bilin
diği gibi, bir süredir, yabancı sermaye ortaklıklariylc memleketimizde oto sanayii alanında
çeşitli montaj atölyeleri kurulmuştur. Son sıra
larda yine böyle bir montaj atölyesi, yerli etiikctlylc, otoımıobil mıonite etmektedir. İşin bu
tarafını bir yama bıralkarak, gerçekten bir yer
li otonuolbil sanayii kurulabileceğini farız etsek
bile bunun yerinde olmadığına kısaea değin
mek isterim. Gnelişmektc olan bizim gibi bıir
'memlekette binek otomobili sanayiinin kurulması, öneelik bakımından her halde çok geri
lerde yer tutar. Kıt kaynaklarımızın datha çok
yatımın inallarıma harcanması ve evvelâ temel
•endüstrilerin kıırulmıası, sanayileşmenin birin
ci startıdır. Böyle yapmayıp, otomobil gibi, buz
dolabı gibi, gösteriş için istihlâki
fcörükliyeceık sanayilerin kurulması, çıkar yol değildir.
Bunların kaçınılmaz ihtiyaçları, yani ölçülü
şekilde ithal edilmesi dalha doğrudur. Şu şart
la ki, bu sahadaki yatırımlar temel endüstrile
re yöneltilsin. Bu hususta yanlış anlaşılmamak
içim şunu belirtmek isterim: Karşılaştırma, otomiiolbili dışarıdan ithal etmekle, parçaları dışar
dan getirip içeride monte etmek arasında de
ğildir. Karşılaştırma, otomobil ithalâtiyle, teönel sanayi mamulleri ithalâtı arasındadır. Di
ğer bir deyimle, içerde otoımobil sanayii mi
kurmalıyız, yoksa makina yapan sanayi gibi,
tenıel bir sanayi mıi kurmalıyız şeklindedir.
işte bizdeki otoımıobil ve benzeri mamulle
ri İmal eden sanayi, Öızcl teşebbüs eliyle kal
kınmak isitiyen bir zihniyetin tabiî sonucudur.
Adam başına gelirin 2 000 lira olduğu, halkın
% 60 inin olkur - yazar bulunmadığı, bundan
daha çok fazlasının sağlık hizmetlerinden ya
rarlanmadığı bir ülkede otoımıoibil sanayii kur
ma sevdası... Bu öızcl teşelbbüsün bir başarısı
değil, tersine, kapitalist yolla kalkınma çabası
nın ekonomıiyi mâruz bıraktığı bir hastalık ara
zıdır.
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Arkadaşlar, büyük sanayi hakkımda fikirle
rimizi böylece özetledikten sonra simidi küçük
sanayi ve zanaatkârlık meselesine geçiyorum.
Hepinizin bildiği gibi, bugün için küçük sa
nayi hem toplam üretimde hem de nüfusun ça
lışanlar bölümünde çok önemli bir yer tutar.
Toplanı olarak sanayi sahasında
çalışan bir
ımilyona yakın insanın % 66 kadarı küçük sa
nayide çalışır. Bu rakam tek başına küçük sa
nayi meselesinin önemini ortaya koymaya ye
terlidir.
Diğer taraftan sanayileşıne süresi içinde
küçük sanayi devamlı bir bulhran geçirir. Bu
sanayileşmem iş memleketlerin tarihinde görül
düğü gibi, memleketimizde de görülmektedir.
Küçük sanayi ile büyük sanayii, yani sanayileşmıc hareketini bağdaştırmak -ve küçük sana
yii sanayileşımede yararlı bir unsur haline so
kabilmek başlıca bir dâvadır. Bu konuda yapı
lacak lıata, yalnız sanayii kösteklemekle kal
maz, binlerce insanın sefaletine de sıebeibolur.
Önce şu iki unsur göz önünde tutulmak zo
rundadır. Birincisi, sanayileşme ile birlikte kü
çük sanayide çalışanların oranı
azalacaktır.
Yani zanaatkarların bir kısmı büyük sanayi
tarafınıdan nıasısedilecektir. İkincisi, bu azalma
ile birlikte küçük sanayide bünye değişikliği
olacaktır.
Bu iki temel gerçeğin ışığında yurdumuz
daki küçük sanayi meselesi ele alınıp çok ay
rıntılı bir politika teısbit eldilmelidir.
Hükümetin bu konuda hiçbir temel politi
kası yoktur. Beş Yıllık Plânda bu konuyla il
gili olarak 11 değişik kuruluşa görev verilmiş
tir. Ve görünüşte Hükümetin tek politikası
küçük sanatkâr ve esnafa Halk Bankası eliy
le kredi vermekten ibarettir. Bu bamıka yalnız
iküçük sanayieeliere değil, fakat her türlü kü
çük esnafa da kredi vermektedir. Ve kaynakla
rı bu grupun ihtiyaçlarım
karşılyaJbilmekten
çok uzaktır. 1951 yılından 1961 e ,kadar esna
fa verilecek kredinin âzami haddi 2 500, 1961
yılından sıonra ise ı5 000 liradır. Esnafım bu
krediden istifade
edebilmesi için bir kefalet
kooperatifine ortak olması ve 500 lira ortak
lık ıhissesi vermesi lâzımdır. Alınan paranın
faizi % 9, vâdesi de 1 yıldan azıdır. Bankanın
1965 yılı raporunda belirtildiğine göre 312 mil
yon lira olan toplam kredilerin 239 milyon li-
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Tası, yani % 75 i, bu mahiyetteki kredilerdir.
Açıktır ki, bu kadar küçük kredilerle esnafın
ve sanatkârın ihtiyaçları karşılanamaz. Kaldı
• ki, yukarda da değindiğini gribi, asıl önemli me
sele, bu grup içinde sanayileşme ile çelismiyeoek bir politika tesbit etmektir. Böyle bir poli
tikadan yoksun kalındığı sürece, ne kadar bol
kredi verilse de, küçük esnaf ve sanatkâr me-^
selesi çözülemez, .aksine borca batık bir hale
getirdlebilinir.
Bu konuda bugün 32 milyon lira olan, geliş
me teımayülü de gösteren, Amerika AID fonu
na değinmek isterim. Halk Bankası eliyle dağı
tılan bu kredilerin faizi % 7, vadesi 5 yıl ve
âzami haddi 100 bin liradır. Böyle bir fon ile
güdülen maksadın üzerinde titizlikle duruimabdır. Böylece ne küçük ne de büyük olmıyan
bir işletme türü yaratılmak istenmektedir. Ay
rıca, yine mesele tutarlı bir politika içinde ele
alınmadığı için çok defa krediyi alan sanatkâr
lar da müşkül duruma sokulmaktadır. Bunun
en yakın misali, düne kadar, bankanın hara
retle desteklediği lâstik sırtı geçirme imalatha
nelerinin durumudur. Yabancı sermaye iştira
kiyle kurulmuş büyük bir lâstik fabrikasının
bu işe el atması üzerine, bu maksatla kredi
almış olan sanatkârlar çok zor duruma düşmüş
leridir.
Esnaf ve küçük sanatkâr meselesi, belirt
meye çalıştığım gibi, bir yönüyle sanayileşme,
bir yönüyle de büyük bir halk kütlesinin geçi
mi meselesidir. Bu meseleyi bir oy meselesi ola
rak görmek ve hesapsız kredilerle güya küçük
esnafı kazanmaya çalışmak çukar yol değildir.
Yanlış hesaptır. Memleketin kalkınıma mese
leleriyle çelişen bir esnaf politikası geri teper.
Oy bakımından da geri teper.
Esnaf ve küçük sanatkâr meselesi, sanayi
leşme çabalarımızla paralel ve büyük sanayi
in tamamlayıcı bir unsuru olarak ele alınması
ve bu kredi politikasının buna göre ayarlan
ması gerekir.
Arkadaşlar, karana ekonomi deyimini, Hü
kümetin işletmelere de teşmil ettiğini görüyo
ruz. Bilindiği gibi karma
ekonomi demek,
memlekette kamu sektörünün ve özel sektörün
yanyaına bulunması demektir. Halbuki Hükü
met, bunu işletmelere de teşmil etmek kararın
dadır. Yani aynı işletmede özel sektör ve ka->
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mu sektörü ortak olacaklardır. Bu özel şahısla
rın kamıu sermayesini kendi yararlarına kul
lanmaları yönünde çok geniş imkânlar açan
bir usuldür. Çünkü bu gilbi işletmelerin idare
meclislerinde, Hükümetin mahiyeti icabı, me
murların kamu menfatalerini gereği kadar sa
vunmaları mümkün değildir. Zaten çok defa
Devlet kendisine düşen hissenin tamamını öde
mekte, özel sektör hissedarları ise, taahhütle
rinin pek -azmi yerine getirmekte ve işletmeye
hissedar olmaktadır. Türkiye İşçi Partisi ola
rak bu tarz işletmelere karşıyız.
Esasen, bizde özel sektör oldum olası sır
tını Devlete dayamıştır. Aslında,
tatbikatta,
özel sektör Devlet eliyle yaratılmıştır. Ayrıca
özel sektöre; bilgiyi, tecrübeyi, yetişmiş tek
nik elemanı, kalifiye işçiyi hem kamu sektörü
aktarmuştır.
Hattâ şimdi özel sektör
müesseselerinin
ucuz yoldan kurulması işi bile Devlet sektörü
ne yıkılmaktadır. Meselâ, özel sektöre ait bir
çimento fabrikasının kurulması için, yerin tes
bit edilmesi işi, projelerin hazırlanması, inşa
atların yapılması, makinaların döşenmesi, ku
ruluşun tecrübesi velhasıl fabrikanın tepeden
tırnağa kurulması ve işletilir hale getirilmesi
işi, Türkiye Çimento Sanayii Türk Anonim
Şiirketme verilmektedir. Ve bütün bu işlene kar
şılık, sadece, fabrika maliyetinin % 7 si ka
dar bir para ödenmektedir.
Ayrıca, özel sektör
faaliyetleri, belli bir
plân tahtında yürütülmediği için israfa yol aç
maktadır.
Millî ekonomiye muayyen bir üretim kapa
sitesini 40 milyon lira kazandırmak
varken,
özel teşebbüs eline bırakılan plânsız bir gidiş
te, aynı kapasitenin maliyeti 65 - 70 milyona
çıkmaktadır. Örneğin, Bursa'da ö'zel sektör
eliyle kurulacak olan çimento fabrikası yeri
ne, Eskişehir veya Balıkesir'deki çimento fab
rikalarından biri geniş'etileb'ilirdi. Böylece, ye
ni kurulan fabrikaya sarf olunan paranın yarıısiyle çimento üretiminde aynı artış sağlana
bilirdi.
Sanayileşme dâvası her yönüyle ve mutla
ka en tutarlı şekliyle ele alınmalıdır. Sanayi
leşme Türkiye'nin asıl meselesidir. Türkiye'nin
bütün 'Sosya', ekonomik ve politik problemle
rinin halli buna bağlıdır.
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Arkadaşlar, Sanayi B a t a n ı m ı geçen yaz
bir konuşması oldu. Sayın Bakan bu bonıuşnıasıınıda özel .sektörcülere: «Sizin olanın sizıde kalması ve sizin olana torunlarınızın rahat
ça sahip çıkması için mücadeleyi göze almalı
sınız» dedi. Bu sözde, Babanın, (özel sektörcüleri nasıl bir mücadeleye çağırdığı keyfiyetini bir yana bırakıp) hangi niyet ve düşünıcıelerle Devlet yöneitmeık yolunda olduğunu açık
ça görüyoruz.
Arkadaşlar, artık kişi çıkarları
hesabıma
Devlet yöneltmek tarzı kapandı. Dünya akıl ve
vicdan çağı içinde dönmeye başladı. Herkes
dünyaya bir kere gelir. Yıaşamak, inısanoa ya
şamak, dünyanın ve medeniyetin nimetlerin-"
iden yararlanmak bütün insanların
hakkıdır.
Onun İçin, Devlet idaresi, Mşi çıkarına göre
değil, toıplum yararına göre yürütülür. Bununj
aksi halkı ezmek olur; sosyal ve ekonomik ku
rallara karşı gelmek olur.
Bu memleket, sadece varlikların servetle
rini korumak ve onların torunlarını düşün
mekle yönetilmez. Bu memleketi
yönetenler,
bütün halkın yaşama dâvasını halletmek, bü
tün gelecek nesillerin yarınını kurtarmıalk çalhası içimde olmak zorundadır.
Bakınız, liberalizmin kurucusu Adam Smiltlh
ne demiş: «Mülkiyetin güvenliği içlin kuralmuŞ
sayıldığı sürecıe Devlet, gerçekte, zenginin fa
kire, ya da bir şeyi olanların hiçlbir şeyi olma
yanlara karşı savunulması için var olan bir
kurum olur.» Adam SmitJh'in ta şu .kadar yıl
evvel söylediği söze bakınız ve bir de sıoısyaıl
devlet ilkesi üzerimde görev yüklenmiş Sanayi
Bakanının söylediği söze bakınız.
Bu konuya ilişkin olarak, ayrıca, çok ga
rip bir zihniyete düşüyoruz, özel sektörün çı
kar dâvasını hürriyet saylıyoruz. Oysa hürri
yet, açlığın,, eşitsizliğin, adaletsizliğin kaldırıl
dığı yerde vardır. Bir insan ekmeğini çıbaramıyıoroa, bir insan kişiliğini igeliştiremiyorsa, o
insan hür değildir. Hürriyet, iş ekmek ve eği
tim üzerinde durur. Bunu böylece bilelim.
T. I. P. Meclis Grıupu adına Sanayii Bakan
lığı bütçesi üzerinde sözlerimi burada kesiyo
rum.
Hoşça kalınız, (T. t. P. sıralarından alkış
lar)
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına
•Sayın Ahmet Canıbilgin 'buyurun efendim.
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A. P. GRUPU ADINA AHMET CAN BİL
GİN (Kütahya) — Sayın Başkan, muhterem
milletvekilleri;
Bizden önce konuşan sayrı hatiplere Sana
yi Bakanı gerekli cevapları verecektir. Yalnız,
C. H. P. sözcüsü Sayın Sadık Kutlay arkadaşı
mız partimize bâzı tarizlerde bulundu, bunları
kısaca A. P. Grupu adına
cevaplandırmakta
fayda mülâhaza etmekteyiz.
'Sadık Kutlay arkadaşımız, bizim
Adalet
Partililer olarak 1923 - 1950, 1950 - 1960,
1960 - 1964 arası ile partilerin icra program
larını mukayese ettiklerimizi ve bu sloganlar
la bu Mecliste bütçe teııkidlerini yürüttüğü
müzü iddia ettiler.
(Muhterem
arkadaşlarım, bu mukayeseler
devamlı olarak yapılacaktır. Çünkü C. H. P.
nin de kendisine göre bir sloganı vardır. İkti
darda olduğu zaman her şey güllük gülistan
lık, iktidardan gittikten sonra bu memleketuçurUma doğru gidiyor, uçurumun kenarında
dolaşıyor şeklindeki, ihtamla
kendilerinden
gayri iktidarları itham etmektir.
Kısanca şunu ifade etmek isteriz ki, İkinci
öilhan Harjbine girmedik, bunu kabul ediyoruz.
Fakat 1950 de, enkaz haline gelen memleket
lerden daha harabolmuş bir memleket devre
dildiği de bir gerçektir.
1950 de iyi şartlar içinde iktidarı devretrettiklerinl söylüyorlar. 1950 şartları kendi id
diaları gibi çok iyi olsaydı millet kendilerini
o sene tasfiye etmezdi. C. H. P. nin daimi şiarı
kendi kendisini herşeyin üstünde görmektir.
Aslolan bir teşekkülün kendisini beğenmesi
değil, milletin onu beğenmesidir. Dünyada ba
rut kokusu kalktığı zamanlarda dahi biz o gün
lerde yalnız ve yalnız Türkiye vesika ile ek
mek yiyordu. Biz buna karşı yanlış şu kadar
slöyleme'Me iktifa edeceğiz: Kendilerini beğen
me kompleksini bırakarak, beğendirme çalış
malarına girmelerini tavsiye ederiz.
Grupumııza T. 1. P. li arkadaşımız Şaban
Erik küçük sanayiinin kalkınması için yapıla
cak yardımların oy çıkarları için yapıldığını
iddia ettiler. Bunu kendi üslûplarına göre de
vamlı olarak Parlâmentoda dinlediğimiz tak
tiklerinden birisidir. Bunun için kendisine söyliyecek birşey yok. Binaenaleyh, kendi akılları
nı yalnız kendileri için kullansınlar. Millete hiz-
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met edecıek olanları millet kendisi takdir eder,
akıl ölçüsünün şu Parlâmentoda miyarı milletin
ta kendisidir.
Muhterem arkadaşlarım, Sanayi Bakanlığı
1967 yılı Bütçesi üzerinde A. P. Meclis Grupunun görüşlerini arz etmek üzere sözlerime de
vam ediyorum.
•Gelişen asrımızda ferdî ve sıosyal taleplerin
süratle artması ve gelişmiş ülkeler seviyesine
aynı hızla yetişebilmek için iktisaden
geri
kalmış ülkelerin sanayi sektörüne geniş yer ver
mesi gerektiğine kaaniiz.
Zirai sektörümüzü mekanize ve modernize
ederken, artan nüfusumuzu. ve zirai sektör
den artan insan gücümüzü sanayi sektörüne
kaydırmak mecburiyetindeyiz.
A. P. Grupu olarak görüşlerimizi arz eder
ken, gelişmiş ülkelerdeki sanayi
sektörünün
ısıon gelişmeleri, iktisaden geri kalmış ülkelerin
son senelerdeki durumları, bu arada memleke
timizin durumunun ne olduğunu kısaca özetliyerek geçmiş faaliyetlerin ışığı altında istikbala matuf görüşlerimizi bu sıra dâhilinde arz
etmekte fayda mülâhaza etmekteyiz.
Dünya üzerinde bölgeler itibariyle büyült
farklar göstermiş olmakla beraber, toplam üre
timde 1965 senesi içinde % 6 nispetinde bir
artış olmuştur.
Yüksek bir konjonktürün idamesi için ça
lışan ileri ülkelerde 1964 e nazaran 1965 te
ıgelişme hızları artar'ken diğer bir kısmında
yavaşlama, iktisaden az gelişmiş ülkelerde üre
tim ve mübadelelerin artış oranında 1964 e na
zaran gerilemeler müşahede edilmiştir.
Yine ileri sanayi ülkelerinde istihdam sevi
yesinin bağlanmış olması seJbebiyle işçilik ma
liyeti gittikçe yükselmiş, buna muvazi olarak
âmme harcamalarında gelişmeler meydana gel
diğinden toplum talebinin artması neticesini do
ğurmuştur.
Toplum talebinin yükselmesi umumi fiyat
artışlarına seıbebolmuş, fiyat artışları da enflâsyoncu tazyikleri doğurduğundan, istihsalleri
artırmak için prodüktiv yatırımları yapmaya
devletleri zorlamıştır, yine bunun neticesi ola
rak da Amerika Birleşik Devletleri hariç di
ğer ileri sanayi ülkelerin gaynisâfi millî hâsı
lalarında 1964 e nazaran ortalama % 2 civa
rında bir düşme görülmektedir.
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Yine bu meyanda başta Amerika Birleşik
Devletleri olmak üzeri ileri sanayi ülkelerinin
sıon senelerde dış yatırımları kısıtlamış olma-,
ilan, 1964 e nazaran iktisaden gelişmemiş ülke
lerin gayrisâfi millî hâsılalarında
düşüşlerde
rol oynadığı da bir vakıadır.
'Sanayi mamullerin en yüksek
kapasiteye
ulaştığı 1960 tan sonra kantitatif normlardan
kalitatif normlara yönelme mecburiyetini do
ğurmuştur. Yine prodüktivite ve kalite normla
rının artışı da sanayi mamullerin umumi bir
fiyat artışını doğurmuştur.
Mufhterem milletvekilleri; 20 dakika gübi kı
sa bir zamanda dünyanın sanayideki bu inki
şafını çıok kısa özetledikten sonra memleketi
mizdeki seyrini de kısaca özetleyip grupumuz
adına alınıması gerekli tedbirlerin ve 1967 malî
yılı Sanayi Bakanlığı Bütçesi üzerindeki gö
rüşlerimizi arz edeceğiz.
Muhterem milletvekilleri; Anayaısamizm ön
gördüğü plânlı kalkınmanın ilk uygulama yılı
1963 bir tecrübe yılı olarak geçmiştir. Bu tec
rübeye rağmen 1964 plân uygulaması, plânın
öngördüğü % 7 lik kalkınma tahakkuk ettirile
memiş, gayrisâfi millî hâsıladaki artış % 4,4
te kalmıştır. 1965 senesinde ise ancak % 4,7 yi
•bulmuştur. 1966 senesinde ise gayrisâfi millî hâ
sıladaki artış plân hedeflerinin de üstüne çıka
rak % 8,8 i bulmuştur. Bu gelişme bilhassa Sa
nayi sektöründe de kendini göstermiş, 1966 da
1965 e nazaran, haım demirde % 71, Çelik blok
ta % 79, sac levhada % 231, çimentoda % 26
bunlara mümasil, kâğıt, süperfosfat, yün ipliği,
pamuk ipliği, pamuklu dokuma gibi maddeler
de de önemli miktarda artışlar kaydedilmiştir.
Dünyanın ekonomik gelişmeleri ve memle
ketimizdeki son durumları kılsaca izah ettik
ten sonra görülüyor ki Amerika Birleşik Dev
letleri müstesna son iki sene içinde dünya dev
letlerinde (gayrisâfi millî hâsılalarında bir önce
ki senelere nazaran % 2 nin üzerinde bir dü
şüş olmasına rağmen, memleketimizde 1965 e
nazaran % 4,1 gibi büyük bir artış kaydedilmiş,
(bunda sanayi sektörünün oynadığı önemli role
de işaret ederek bu Bakanlığa bağlı ve ilgili
teşekküllerin personelinin faaliyetlerini,
gay
retlerini takdirle karşıladığımızı arz etmeyi,
A. P. grupu olarak bir borç biliriz.
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Sanayi Bakanlığı geçen yıllarda okluğu gibi
1967 yılma da mütevazi bir bütçe ile girmek
tedir.
Geçen yıl A. P. Grupu olarak yapmış oldu
ğumuz temennilerin bu defaki bütçede tahak
kuk ettiğini memnuniyetle müşahede etmiş bu
lunuyoruz.
Geçen yıl bütçenin (A/2) yatırımlar kıs
mında hiçbir ödenek öngörülmemiş
olmasına
mukabil bu yıl Bakanlığın iki mühim dairesin
den biri olan küçük sanatlar dairesinin görev
lerinin yerine getirilebilmesi için lüzumlu öde
nek dikkate alınmış bulunmaktadır.
Ancak ödeneği sarf edecek teşkilâtın mahi
yetinin de, ödenek kadar ehemmiyetli olduğu
inancı içindeyiz.
Bu itibarla, ödeneğin gelecek yıllarda ar
tırılması lüzumuna işaret ederken dairenin de
teşkilât ve eleman bakımından takviyesi ge
rektiğine inanıyoruz.
Netice itibariyle günün icap ve ihtiyaç]arma
cevap verebilecek yeni bir Teşkilât Kanununun
•kısa bir zamanda Meclislere şevkinde büyük
faydalar gördüğümüzü belirtmek isteriz.
Bu samimî inancımız, Bakanlığın en önemli
bir ihtisas dairesi olan Sanayi Dairesi ve birer
muciple kurulmuş bulunan çeşitli
kuralları
için de varittir.
Hor yıl tekrarlandığı veçhile bu bakanlık
mensuplarının bilhassa eksik teknik kadrola
rına rağmen üstün bir mesai suretiyle günlük
görevlerini bitirip istikbale muzaf çalışmalarda
bulunduklarını biliyoruz.
Programları karma ekonomiye dayanan bir
iktidar partisi olarak, büyük bir memnuniyet
le özel sektörün inkişafına yol açacak, serma
ye piyasasının teşkiline medar olacak bir sa
nayi kanunu tasarısının anahatları ile töspit
olunduğunu ve görüşleri alınmak üzere diğer
bakanlıklara sevk edilmek üzere bulunduğunu
öğrenmiş bulunuyoruz.
Temas etmekte fayda mülâhaza
ettiğimiz
diğer bir husus da montaj sanayii ne dereceye
kadar iyi neticeler verirse versin biran evvel
imalât sanayiine kavuşacak tedbirleri almamız
dır.
Nitekim montaj sanayii mesut bir
netice
vermiş ve mâkul bir fiyatla yerli otomobil ima
lâtı tahakkuk etmiş bulunmaktadır.
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Direkt olarak bu Bakanlığı ilgilendirmemekle beraber bu Bakanlık standartlar konusu ile
daha yakınen alâkalanmalı ve bilhassa memle
ket realitelerine uygun standartların tespitinde
rol oynamalıdır. Bunu takiben sanayi mamul
lerimizin kalite kontrolleri titizliklıe yapılmalı
ve çok defa mamullerimize karşı haksız yere zi
hinlerde yer etmiş bulunan endişe biran evvel
bertaraf edilmelidir.
Anahatları ile biraz evvel arz ettiğim tenkidlerimizden sonra, umumi faaliyet raporları
ile, blânço, kâr ve zarar hesapları Yüksek He
yetimizin tetkikinden geçen ilgili İktisadi Dev
let Teşekkülleri hakkında kısa mâruzâtta bu
lunmakta fayda görüyoruz.
ıSümerbank :
1933 yılında tesis olunan bu millî müesse
semiz memlekette bilhassa tekstil Sanayiinde
öncü olmuş ve özel sektörün bu sanayide al
mış olduğu ileri mevkii hazırlamış bulunmak
tadır.
O tarihlerde % 100 Devletin elinde bulunan
bu sanayi kolunda, zikredilen öncülüğü neti
cesinde bu nispet % 25 e kadar inmiştir.
Şayanı temenni olan husus, bu nispetin sı
fıra kadar düşürülmesidir.
Bu teşekkülümüz, güzel bir çalışıma tempo
su içerisinde, hem yatırım yönünden hem de
kâr yönünden olmak üzere 1966 da diğer yıl
lara nazaran başarılı bir devre geçirmiştir.
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu :
Çok eski bir tarihe sahiholan bu kurumu
muzun, memleketin müdafaası bakımından ken
disine düşen görevi yaptığına kaaniiz.
Ancak; bu teşekkülümüzün m emi ek etimizin
makina sanayiinde, biraz evvel bahis konusu
ettiğimiz önderliği yapması lâzımıdır. Böyle bir
hamleye girişildiğini tespit etmek mümkündür.
Fakat bu çalışmaların hızının arzu edilen sevi
yede olmadığını görüyor ve ayrıca bir plân ve
proıgram dâhilinde bu sanayi kolunda büyük
yatırımlara girişmesindeki faydaya işaret et
mek istiyoruz.
Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Genel
Müdürlüğü :
1938 yılında, sanayiin anabammaddesi olan
demir ve çelik mamullerini imal edecek bir te
sisin Karabük'te temelleri atılmak
suretiyle,
ağır sanayimizin de nüvesi atılmıştır.
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Ancak o zamandan bu yana, yakın komşu
larımızda bu sahada bizden sonra başlıyan ham
leler uzun zaman takibedilme'miş ve başlangıç
ta avantajlı durumda olan memleketimiz, yeni
inkişaflar gösteremiyerek bu durumunu mu
hafaza edememiştir.
Ayrıca kurulması
Hükümet
programına
da alınmış bulunan 3 ncü Demir Çelik tesisi
nin biran evvel taJhakkukuııun zaruretine işaret
ederiz. Bu konuda yapılmakta olan çalışmaların
bilhassa hızlandırılmasını
üzerine
eğilmesi
için de, Sayın Bakandan ricada bulunuyoruz.
Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları iş
letmesi Genel Müdürlüğü Sanayiin bir yardım
cı maddesi olan kâğıt kültürün belli - başlı bir
miyarıdır.
Maalesef ki, bu mamulümüz için elde mev
cut istihlâk rakamları son derece düşündürü
cüdür. Bu düşük rakama rağmen, istihlâkimizin
üçte biri memleket dışından temin olunmakta
dır.
Finansman imkânları temin edilerek fiilen
tahakkuk eden Çaycuma pr'ojesinin inşaatı
halen devam etmektedir.
Bu tesis ile memleketin bilhassa gübre ve
Çimento sanayiinde kullanılan graft kâğıdı ih
tiyacı karşılanmış olacaktır.
Bu itibarla, bu tesisin üzerinde âzami ti
tizlik gösterilerek biran evvel işletmeye açıl
masının teminini temenni etmekteyiz.
Memleketimizin iyi cins kâğıt ihtiyacını
karşılayacak olan Dalaman kâğıt tesisleri ile,
ıgazete kâğıdı ihtiyacımızın tamamı yurt için
den temin edecek olan Aksu tesislerinin de bir
an önce tahakkukunu beklemekteyiz. Dalaman
tesislerinin kredisinin temin edildiğinin doğru
olup olmadığını Sayın Bakanın
açıklamasını
rica ediyoruz.
Kâğılt endüstrisinin en önemli maddelerin
den biri olan ve dışarıdan ithal edilen Şap'm
millî kaynaklarımızdan nasıl ve nereden te
mini düşünülmektedir?
SEKA İzmit'te mevcut tesislerini 1966 yılı
içinde verimli bir çalışma içerisinde işletmiş
olup, geçen yıl istihsalinin % 10 üzerinde bir
istihsal sağlamıştır.
'Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. :
Şeker istihsalimiz istihlâkimizi rahatlıkla
karşılamakta olup, zeminin müsaadesi nisbetin-
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de ihracatta bulunmak dahi zaman zaman im
kân dâhiline girmektedir. Bu durum muvacehe
sinde bu sanayide yatırımlara gitmek yerine,
mevcut tesislerin tevsii ve moderniz asyonuna
ehemmiyet verilmektedir.
Tutulan bu yolun uygun olduğu kanaatin
deyiz. Şeker Şirketinin tarım alanında memle
kete yaptığı hizmet ve öncülüğü burada zik
retmeyi bir vazife biliriz.
Bu konuda son olarak tesis edilen «Şeker
enstitüsü» evvelce yapılan hamlelere bir yeni
sini eklemiştir.
Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. Genel
Müdürlüğü :
Memleketimizde çimento konusu bir prıoblem
olmaktan el'an kurtulamamıştır.
Gelişmekte
iolan memleketimizde, ana istihlâk maddelerin
den biri olan çimento talebindeki artış Birinci
Beş Yıllık plânda gerektiği gibi dikkate alına
mamış ve netice olarak son yıllarda memle
ket daimi bir çimento sıkıntısı içinde kalmıştır.
Bu durumu önlemek üzere 1966 yılında plân
da tadilât yapılması mecburiyeti hâsıl olmuş,
plânda öngörülmüyen iki fabrikanın tevsii ci
hetine gidilmiştir.
Bu teşekkülümüz de 1966 yılında yine ve
rimli bir çalışma neticesinde istihsal ve kârın
da önemli gelişmeler kaydetmiştir.
Azot Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğü :
Fosfatlı ve azotlu gübre ihtiyacı Türkiye'de
en süratle gelişen ihtiyaç maddelerinden birisi
dir. Çiftçimiz tarım alanında gübrenin kulla
nılmasını öğrendikçe ve faydasıını
gördükçe,
bu maddelere olan talep süratle artmaktadır.
Bu artma hızı sulama tesisleri yapıldıkça daha
da gelişecektir. Nitekim Kütahya tesisleri kuru
lurken bu tesisin yıllık istihsalinin memlekette
s'arf edilip edilemiyecıeği hakkında endişe du
yulmakta idi. Bugün Kütahya istihsalinin iki
katı da ithal edilmektedir.
Kütahya tesislerinin kapasitesini 3 katma
çıkaracak olan tevsiatın süratle ilerlemesi mem
nuniyeti muciptir. Ancak bu tevsiat azotlu güb
re ihtiyacımızı karşılamaktan uzaktadır. 1968
yılında ikmal edilecek olan bu tesisler bitme
den yenilerinin temelleri atılmalıdır.
Kurulmasına karar verildiğini memnuniyet
le öğrendiğimiz Akdeniz ve Karadeniz Azotlu
ve fosforlu gübre tesislerinin biran önce tabak-
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kuk etmesini zaruri gömmekteyiz. Bıı projelerin
geciktirilmeden faaliyet safhasına geçmesi için,
Hükümet her türlü tedbiri almalıdır.
Bu teşekkülümüzün de verimli bir çalışma
neticesinde nominal kapasitesinin üstünde bir
istihsal temin ettiğini memnuniyetle tespit et
miş bulunuyoruz.
Sanayi Bakanlığı 1967 bütçesinin Türk Mil
letine hayırlı olmasını, Sayın Bakana, bağlı
ve ilgili teşekküllerine hayırlı başarılar diler.
Yüce Heyeti A. P. Grupu adına hürmetle
selâmlarım. (A. P. sıralarından Alkışlar).
BAŞKAN — C. J-I. P. adına Sadık Kutlay,
buyurunj
C. II. P. GSÜPU ADINA SADIK KUTLAY
(İçel) — Sayın Başkan, muih'teran arkadaşla
rım, sözlerime başlamadan evvel A. P. sözcü
sü arkadaşıma kısaca cevap vermek istiyorum.
A. P. li arkadatşımm partimiz hakkında söylediklerini katliyen vfıri't görmüyoruz. Biz bu
maksatla da konuşmuş değiliz. Öyle sanıytorıiK
ki. bu münakaşaları devamlı olarak yapmakta
fayda yoktur. Biz burada ancak C. II. P. nin
prensiplerini savunmuş bulunuyoruz.
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Görülüyor ki bu zamlar hepsine sirayet et
mektedir. Bu vesile ile şu kadarımı söylemeliyiz
ki, bu zamlar A. P. görüşüne uygundur.
Scısyal adalet ilkesinden, çok kadanandan
çok vergi edasından uzak, daha çok dar gelir!
'H'CTC yûklcUil'lunı'ş, tfr vergijdir. Bunun net' eeısinde hayat pahalılığının ciddî bir şekilde artma
sından endişe duymaktayız.
Sayın milletvekilleri; çok mühim saydığı
mız diğer bir konu da, böligelcrarası dengeli
bir kalkınmadır. Beş Yıllık Kalkınma Plânı
mız, böligelcrarası dengeli kalkınmayı esa's
almıştır. Şimdi gördüğümüz durum ise, dengeli
kalkınmaya müteveceıilh bir çalışma olmadığı
dır. Sayın bakan bu va'di ile Keban ile Dicle
ve Fırat arasındaki köylere içme suyu getiril
mesinden bahsediyor. Güney - Doğu A. P. ikti
darından hissesini alacaktır, diyor. Bir kere
Kehanı keındilerinc mal etım.ek garip bir anla
yıştır. Kaldı ki Keban, 1970 - 1971 senelerinde
'ÎİJticJK'I'ecelkıııir. Kdbana dayalı diğer yatırımlar
daha da sonra gcreekleşeib'üıir. Ne zaman baş
lar, ne flaman biter belli değil. Bu sebeple Gü
ney - Doğu kalkınmasını Kdbana bağlamak an
laşılır bir husıi!3 değildir. Bu kaban ve ona bağ
lı tesisler ve yatırımlar tamamlanıncaya kadar
dişinizi sıkacaksınız demekle eşittir. Bu tesis
lerin bütün Güney - Doğuya dağılmadığı da
'bilinmektedir.

Sanayi Bakanlığı bünyesindeki teşekküller- I
de ve diğerlerinde yapılan zamların, iktidara
geçtikleri takdirde yeni mükellefiyeti er ve yük
ler tahmil etmiyce eklerini ve bunlardan indirim
yapacaklarını beyanları ile secim beyannarnoYine bir konuşmasında Sayın Bakan, «Plâ
leıünde ve Hükümet programında beyan edem
nın âmir hükmü bölgelorarasmda denigeyi sağ
A. P. Hükümetinin bu zamları hakkında son
lamaktır. Yatırımları yaparken bunların naza
günlerde bütçede veya doğrudan doğruya bu
rı itibara alınması emrini verdimi» diyorlar. Bu
konular dolayısiyle çok şeyler söylenmiştir.
emir yakın geçmişte herkesin bildiği bir zama
Biz de kısaca bahsedelim. Filhakika İktisadi j
nı hatırlatıyor. Kimin, nasıl, neyi nerede yapa
Devlet Teşekküllerinde, bilhassa Sanayi Bakan
cağı artık bellidir. Mühim olan emir değil,
lığına bağlı kuruluşlarda, şeker fiyatı artmış,
plânlamadır. Bundan sonra yerine getirilmesini
kömür .fiyatı artmış, çimento fiyatı artmıştır.
isağlamaktır. Şimdi Sayın Bakan Güney-Doğu
Sümerhank da dolaylı yollardan fiyat artışına
Anadolu içim kendi Bakanlığı ile ilgili teşek
girmişi tir. Sümerbaınk kalite mamul çeşitlerini,
küllere emir verdiğine göre, bunlarım neler ol
isimlerini değiştirerek bu yola germiş bulun
duğu hakkımda bilgi istemek durumundayız.
maktadır.
Sayın arkadaşlarım; Oıltak Pazara katıldı
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda,
ğımıza ve muayyen bir devre sonunda üye dev
gerek kaynak, gerekse demir - çelik fiyatları
letler arasında Gümrük vergilerinin kaldırıla
nın artması muvacehesinde de zaruri fiyat ar
cağı dikkate alınarak şimdiden gelişmiş sanayi
tışlarına güdecektir.
kollarında, sanayi programlarımda gümrük in
dirimlerine teşebbüs olunmalıdır.
Aziot sanayiine gelince: Ksa'sen pahalı olan
Bu sanayi kollarının ithalât karşısında güç
'gübre fiyatlar imim artması müınlküm görülmemcikkazanmalarını
sağlamalıyız. Bu konunun üzeıtedir.
j
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rinde önemle durulacak bir husus olduğuna
inanıyor, çalışmalar, varılan neticeler hakkın
da bilgi istiyoruz, inönü Hükümetleri zama
nında Devlet Plânlama Teşkilâtının organiza
törlüğünde bunun tahakkuku için bir komisyon
kurulmuştur. Bu komisyon halen 'çalışmakta
mıdır? Veya başka çalışmalar olmuş mudur1?
Montaj sanayii hakkımda da bâzı şeyler söy
lemek istiyoruz.
Muhterem arkadaşlarım; hepinizin pekâlâ
ıbildiği gibi, montaj sanayii devam edecek bir
samayi şekli olarak mütalâa edilemez. İmalât
sanayiine geçişte bir merhaledir. Bugün bu
sanayi kolunun iyi işlemediği bir vakıadır. Bu
itibarla montaj sanayiine dâhil kollarda, tetkik
neticesi imalâta göçme durumunda olanlarım
montaj sanayimden çıkarılarak normal imalât
sanayii halline inlkilâbettiirilmd'er'i zarureti var
dır. Sayın Bakan, 1906 bütçesi konuşmasında
:bir kadro kurduğunu, montaj sanayii talimat
namesinin adım adım takibedileceğini, montaj
sanayiinin esaslı şekilde ele alınacağını beyan
etmişlerdi. Acaba durum ne merkezdedir1? Bu
sanayi kolu hakkında son gelişmeleri ve bilgi
leri rica ediyoruz.
İhracatta verıgi iadesi de, ihracatımızın ge
lişmesi bakımından sıon derece önemlidir. Son
senelerdeki ihracat gelişmelerinde bu vergi
iadesinin rolü büyüktür. İnönü Hükümetleri
zamanında, 261 sayılı Kanunla yürürlüğe gir
miş olan, ihracatta vengi iadesinin memleketi
miz sanayii için iyi neticeler vereceği anlaşıl
maktadır. Şimdi herkes bunu benimsiyor. Bu
durum, bizi, taıbiatiyle sevindirir. Ancak, ya
kından taki'bedilcrck iyi işlemesi temin edilme
li, tatlbikatita karşılaşılacak hata ve noksanlar
üzerine eğilerek süratle .giderilmelidir. Sayın
Bakandan bu hususta da billgi rica ediyoruz.
Muhterem arkadaşlar; çok mühim telâkki
ettiğimiz bir mesele de proje konusudur. Bu
gün bilinen bir gerçektir ki, gerek Devlet sek
töründe, gerek öz'el sektörde, gerek sanayi ve
ıgerekse diğer sektörlerde bir proje sıkıntısı,
proje noksanlığı vardır. Devlet Plânlama Teş
kilâtı da bunun tesiri altındadır. Her çeşit ya
tırımın verimli sakalara yöneltilöb'ilmesi için
elde kalite ve miktar bakımından yeteri ka
dar proje bulunmalı ve bunlar içinden istedi. ğimizi soçeibilmeliyiz. Buıgün maalesef durum

24 . 2 . 1967

O :1

'burnun aksinedir. Beş Yıllık Kalkınma Plânın
da bu husus önıgörülmüştdir. İnönü Hükümetle
ri zamanında buna bir çare olmak üzere bir
kanun tasarısı Bakanlar Kuruluna sevk edil
miş idi. Bu kanunun âkibeti ne olmuştur veya
yeni çalışmalar var mıdır1?
Proje söz konusu olunca, teknik personel
problemi de hemen hatıra gelmektedir. Bunları
birbirinden ayırmaya imkân yoktur. Yatırım
ların maliyet ve zaman bakımından tahakkuku,
iyi projeye olan ihtiyaç kadar, ta'biatiyle bu pro
jeleri yapacak, denetliyecek ve yürütecek tek
nik personele de ihtiyaç gösterir. Finansman ile
söz konusu ettiğimiz bu hususların hangisinin
daha mühim olduğunu kestirmek güçtür. Fakat
kanaatimizce teknik personel ve idarenin ağır
basması icabeder. Bu sebeple, bakanlık, gerek
kendi bünyesinde, gerekse bağlı kuruluşlarda
bu hususa çok önem vermelidir. Genel perso
nel rejimi yanında, teknik personel işlerini de
hal yoluna koymalıdır.
Sayın milletvekilleri; sanayiimizin gelişmesi
için, en mühim problemlerden birisi de, yer me
selesidir. Bu yerler ileriki gelişmeler göz önün
de tutularak dikkatle seçilmeli, alt yapıları ya
ni su, yol, elektrik v. s. temin edilmiş olmalıdır.
Bu konuyu büyük sanayi bölgeleri ve küçük sa
nayi siteleri olmak üzere mütalâa edebiliriz.
İnönü Hükümetleri zamanında esaslı tedbirler
alınmış ve bu yol açılmış idi. Küçük sanayi si
teleri çalışmalarında, bir ilerleme görmekteyiz.
1966 senesinde hiçbir ödenek konulmamasına
mukabil, 1967 de 34 milyon lira konulmuştur.
1966 da da evvelki senelerden transfer edilen
paralarla çalışılmıştır. Bu yatırımların tam ye
rine sarf edileceğini ümit ve temenni ederiz.
Organize sanayi bölgelerine gelince: Çalış
maların kifayetsiz olduğunu söylemek zorunluğunu duymaktayız. Sayın Bakan, 1966 bütçesi
konuşmalarında; «Sanayiin yer meselesinde ar
kadaşlarım haklıdır. Yüzde yüz aynı kanaat
teyim. 3,5 senede bir Ankara şehrinin sanayi
bölgesinin neden tesnit edileni ediğinin de bilinme
sinde fayda vardır. Bize tesbi't ederek bırakmış
olsalardı, biz de aynı yerden devam ederdik.» de
mişlerdi. Bunu söyledi'lkeri zaman, iktidarlarının
birinci senesi dolmuştu. 3,5 senedir iktidarda de
dikleri C. H. P. devrini yukarıda kısaca hatır
latmaya çalıştım. Biz, bu vadide hiçbir bilgi, hiç-
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bir çalışma devrallmadık. Ancak kendilerine çok
şey devrettik. Başlanmış olanlar da olduğu yer
de duruyor. Ege sanayi bölgesi olan Manisa gi
bi. Kaldı ki, bugün kendileri de iki senelik ik
tidarlarını doldurmuşlardır. Ankara, İstanbul
için henüz bir şey getirememişlerdir. Ve bu bü
yük şehirlerimizin sanayi bölgeleri hâlâ tesbit
edilememiştir. Kendi ifadeleri ile bunların da
bilinmesinde fayda vardır. Organize sanayi böl
geleri için ayrılmış olan 10 milyon lira kifayet
sizdir.
Sanayiin yer meselesi konuşulurken pilot böl
ge çalışmalarına da temas etmekte fayda vardır.
İlk defa Gaziantep'te büyük sanayie yede'k parça,
standart parça imal eden kuruluşlar haline ge
tirilmesine çalışılmış ve bu süstenim Kayseri ve
Sivas'a da uygulanması kararlaştırılmış idi. Bun
ların ne durumda olduğunu Saym Bakan izah
ederse memnun oluruz. Yukarıda bahsi geçen
bu kuruluşların sırf özel sektör yatırımları için
hazırlandığına dikkatinizi çekmek isteriz.
Sanayi Bakanlığı Teşkilât Kanunu da, bugü
nün ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelmiştir
İvedilikle hazırlanmalı ve kanuni aşmalıdır. Sa
nayi Bakanlığı yüklendiği yeni ve ağır sorumlu
luklar muvacehesinde süratle teşkil âtlanmalıdır.
Kendisine bağlı teşekküllerden temin edilen geç'ici elemanlarla bu dâva yürütülemez.
İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseler;
ve iştirakleri hakkındaki 440 sayılı Kanuna göre
hazırlanması gereken kanun tasarılarından Sana
yi Bakanlığı ile ilgili üç adedi Bakanlığa veril
miştir. Diğerlerinin no safhada olduğu bilinmi
yor. Bakanlığa verilmiş olanlar süratle yürütül
meli, Yüksek Meclise sevk edilmeli, diğerleri de
geciktirilmeden hazırlanmalıdır. Bu kanunların
hazırlanması için kâfi zaman geçtiği aşikârdır.
Azot ve gübre sanayii tarafından kurulacak
olan fabrikalar hakkında da Kütahya tevsii yatı
rımlarının tahakkuk edeceği anlaşılmaktadır.
Bundan büyük memnunluk duyuyoruz. Ancak
diğer fa'brikalar hakkında birkaç s'orumuz ola
caktır. Mersin civarında kurulması kararlaştırı
lan ve 1966 plânında zikredilen ve ihale teklif
leri de alınmış bulunan gübre fabrikasının teklif
zarflarının açılmamasının söbebi nedir? Bu fabri
kanın yerinin değiştirilmesi düşünülmekte mi
dir? Düşünülmekte ise sebebi nedir? Bu durum
fabrikanın inşaatını geciktirmomelidir.
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Samsun'da kurulacak faiLuikanm yerinin ha
len temin edilemediği doğru mudur?
Maden'de kuru'/aeak fabrika çalışmaları han
gi safhadadır?
Muhterem arkadaşlarım; HCH senelerde çi
mento yatırım ve üretiminde ciddî gayretler
olmuştur. Bunu takdir ederiz. Çimento tüketimi
seneden seneye çok süratli artışlar göstermek
tedir. Bunda en mühim faktör, yatırımların ar
tışı yanında çimentodan yapılan malzeme sa
nayii ile çimentonun köye girmiş olmasıdır. Bu
sonucu faktör hesapları çok aşabilecek bir isti
kamette gelişmektedir. Hükümetin dikkatini
çekeriz.
1967 program uygulama esaslarını tetkik et
tiğimizde çimento talebinin daha hızla artması
bu sanayi dalının yılı programlarda yapılacak
yatırımların plânda öngörülenden faızla olmasını
zorunlu kılmıştır. Bu dönemde yatırımlar plân
hedeflerinin üzerinde gerçekleşmekle beraber
programlarda öngörülen hedeflere ulaşılamamış
tır, şeklinde bahsedilmektedir. 1967 senesinde
öngörülen artış da tabiatiyle 1967 tüketimini
karşılamıyacaktır. Bu yüzden yapılacak ithalâ
tın vaktinde yapılmasının ehemmiyetine Hükü
metin dikkatini çekmek isteriz.
Çimento sanayiinde dağıtım işi de çok önemli
bir rol oynamaktadır. Maalesef bu mesele halle
dilememiştir. Dağıtım işindeki düzensizlik, bil
hassa fiyat artışlarına sebebolmaktadır. Üzerin
de önemle durulmalıdır.
Çimento fiyatlarındaki son artış nahoş bir
hâdisedir. Bunun en mühim neticelerinden birisi
pahalılığın en büyük yatırımcı olan Devlete da
ha büyük ölçüde aksedeceğidir. Yatırımların ta
hakkukunu engelleyici bir istikamette tesir ede
ceği de bilinen bir vakıadır.
Muhterem, arkadaşlar; Sanayi Bakanlığı üze
rinde daha çok şeyler söylemek ve daha derin
lere inmek mümkündür ve lâzımdır. Yalnız bu
Bakanlığın önemi üzerinde münakaşa mümkün
değildir.
Sayın milletvekilleri, sözlerimi burada bitiri
yorum.
Yukarda anlattığımız sebeplerle Sanayi Ba
kanlığı çalışmalarından memnun olduğumuzu
söylemeye imkân bulamıyoruz. Temennimiz, bu
yapılan tenkidlerin Hükümete, Bakanlığa ve Ba
kana faydalı olmasıdır.
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Sanayi Bakanlığı Bütçesinin memlekete ha
yırlı olmasını dileriz.
"Yüce Meclisi C. H. P. Grupu adma saygılar
la selâmlarız. (C. H. P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Türkiye işçi Partisi G-rupu adı
na, Sadun Aren 1 Yok.
Kifayet önergesi gelmiştir.
Sayın Bakan, buyurun.
SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT
(Bursa) — Muhterem arkadaşlarım, sözlerime
başlarken hepinizi hürmetle selâmlarım.
Konuşmamın 1 nci kısmında umumi olarak
bir partinin hemen her bütçede tekrar ettiği hu
susları bir tarafa bırakarak, ortanın solundakilerle, solun ortasmdakilerin birleştiği hususlara
cevap vereceğim.
Solun ortasındaki arkadaşım biraz evvel ko
nuşurken, Türkiye'nin bugünkü durumunun tek
sebebi olarak özel teşe'bbüsçülüğü gösterdi;
«özel sektörle sanayileşme olamaz», dedi, «ıSanayileşmecilik oynanır, Devlet sanayii kurmak
lâzım, özel sektör yardımcı olmalı» dedi.
Ortanın solunda bulunan arkadaşlarımızdan
birisi de, Cumhuriyet Senatosundaki grup adına
yaptığı konpşmada şunları söyledi. Şehir ve ka
saba Merkantil, fbranş eşrafı kendi çıkar ve ya
rarlarını savunmak ve Türkiye'de çok garip bir
liberalizm - kapitalizmin hâkimiyetini sağlamak
maksadiyle halkın İkinci Cihan Harbi sırasında
mâruz kaldığı sıkıntıları fevkalâde demagojik
bir ferasetle istismar ederek C. H. P. karşıtı, fer
diyetçi, özel teşebbüsçü bir örgütü gerek finans
man, gerek aksiyon yönlerinden destekliyerek
kısa bir zamanda iktidara getirdi.
Dikkat ederseniz her iki sözcü de hususi te
şebbüse hücum etmekte ve hususi teşebbüsün
içerisinde belki çok az bir miktarını alarak on
ların şahsında hususi teşebbüsü itham etmekte
dir. Yine bu sözcü, yani ortanın solundakilerin
sözcüsü birinci Beş Yıllık Plânı unutarak ve bu
plân üzerindeki münakaşaları ve her partinin gö
rüşünü hatıra getirmiyerek özetlersek şöyle söy
ledi; «Yabancı sermayenin Türkiye kalkınma
sında müspet rolü olmamıştır ve olmıyacaktır,
memleekt varlıklarını sömürmek ve sömürme
aracı olmaktan ve kalantor dış ekonomilere bağlı
olmaya götürmekten öteye hiçbir faydası olma
dığı apaçık bir hakikattir.»
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Muhterem milletvekilleri; görüyorsunuz kî,
bilhassa müteşebbisleri kötü tanıtmakta, işçi işveren münasebetlerini kışkırtmak ve yabancı
sermaye mevzuunda, ortanın solundakilerle, so
lun ortasındakiler birbirlerine çok yakındır, her
ikisi de sömürme edebiyatında ittifak etmekte
dirler. Halbuki gerek solun ortasındakiler, ge
rekse ortanın solundakilerin bugün ortaya attık
ları fikirler 1948 lerde, ondan sonra 1900 lerde
sosyalist partilerin kongrelerinde aldığı karar
larda kalmıştır ve eskimiş fikirlerdir. Ben bun
lara uzun boylu cevap vermeyi bir tarafa bıra
karak, sadece bir misali önünüze getirmek isti
yorum. Bu misali geçen sene de Sanayi Bakanlı
ğı Bütçesinde huzurunuza getirmiş, fakat kısaca
bahsetmiştim. Bu defa biraz daha uzun ve biraz
daha istatistik rakamlarını ortaya koyarak iza
ha çalışacağım. Bu misal, Batı - Almanya ile Do
ğu - Almanya arasındaki misaldir.
Bir millet tarihinin muayyen bir devresinde
siyasi sebeplerle iki kısma aymlmış, Batı Al
manya dediğimiz kısımda başka bir sistem, Do
ğu Almanya dediğimiz kısımda başka bir sis
tem tatbik edilmiş ve bu iki sistem 1946 lanın
Ylmanya'sımı 1966 lara ne şekilde getirmiştir,
bunu huzurunuza sermek isterim.
Batı Almanya bilhassa 1949 yılı Eylül ayın
da İktisat Bakanlığına getirilen Erhart'm ida
resinde sosyal karekterli bir liberal sistemi tat
bik etmiştir. Buna Neo - liberalizm de denil
mektedir ve ilhamını Ekonomi Âlimi Röpke'den almıştır. Esası, iktisadi pazarın tabiî ka
nunlarına göre serbestçe işlemesine dayanır,
plânlamayı reddeder, Devlet müdahalesini mu
ayyen ölçüde STıiıırlar. Devletin oyuncu değil,
hakem olmasını arzu eder. Bu sistemin içinde
Batı Almanya'nın 1949 da 1 milyon 300 bin iş
çisi olan, günlük gıdası 1 200 kaloriyi goomiyen, sanayii yıkılmış, yıkılmıyanlar da harb tazmitanı olarak sölkülp götürülmüş bir memle
ket halimdeki bir memleket bugün hangi nok
taya gelmiştir?
Arkadaşlar, 1963 te Almanya halkının % 60
um \mz dolabı vardı. Yine 1963 te halkın %
71 i çamaşır makinasma sahipti. Yine 1963 te
halkın % 36 sı otomobile sahipti. 1954 ve 1963,
arasında memurların otomobile sahibolanlarınııı miktarı 7 misli artmııştır, işçiler ise 27 mis
li artmıştır. 1964 yalında otomobillerin 1/4 ünü
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işei'er satma hınçlar. Yıllık kalkınma hızları
1966 da % 9, 1961 de % 10, 1962 de % 8, 1963
i e c'o 6 ve J964 tc ise %10 a erin mistir. Nüfus
başına ihracat 1964 te 279 dolara yükselmiştir.
Bütün bu rakamlar Batı Almanya'da Almanla
rın hayat seviyelerini ve durumlarımı gösteren
noktalardır.
Şimdi, bir de Doğu Almanya'ya bakalım:
Doğu Almanya'da kollektivizm politikası tat
bik edilmiştir. Ve fakat hususi teşebbüs resmen
kaldırılmadı. Bu hususa bilhassa nazarı dikka
tinizi çekmek isterim; hususi teşebbüsü resmen
kaldırmadılar ve yasak etmediler, fakat her
türlü endüstri faaliyetleri ve ticaret işleri Dev
letin (kontrolü altına sokuldu. Bâzı sanayici
ler ve tüccarlar mallarını ellerinden çıkarmak
için Devlete müracaat etmek ve satmak mec
buriyetinde kaldılar. Halbuki kanunlarda hu
susi teşebbüs yasak edilmemişti, hususi teşeb
büs vardır. Bu sistem Doğu Almanya'yı ne ha
le getirdi? Meselâ, işçiler 250 - 500 Doğu Al
man Markı almakta iken, bir daktilo 300 Mark,
bir öğretmen 600 Doğu Alman Markı almakta
dır. Mühendis ve hekimler 1 000 - 1 500 Mark al
maktadır. Bir fabrika müdürü ve bir gazete
nin başyazarı ise 3 000 mark civarında almak
tadır. Eğer bu gazeteci veya fabrika müdürü
kendi sistemlerini koruyan bir kimse ise. Bu üc
retler arasındaki fark onların yaşayışları hak
kında bir fikir vermektedir kanaatindeyim.
Doğu Almanya'da 1958 den beri her yıl nüfus
binde iki nisbetinde azalmaktadır. Bu nüfus
azalışı ise menfie'ketin içinde bulunduğu şart
ları apaçık göstermektedir. Halbuki Batı Al
manya'da nüfus yıılda ortalama 1,3 civarında
artmıştır. Doğu Almanya'nın kalkınma hızla
rı rakamını verdiğim zaman Doğu Almanya'
nın içinde bulunduğu çıkmazı daha açık olarak
ortaya sermiş olacağım. 1960 da % 4, 1961 de
% 3,5, 1962 de % 2,2, 1963 te % 3, 1964 te ise
% 4,5 dur. Bu 1948 den beri Türkiye'nin top
lam yıllık ortalama kalkınma hızının 2/3 ü
mertebesinde bile değildir. Ortalama kalkınma
hızı son dört yılda Doğu Almanya'da % 3,4, Ba
tı Almanya'da ise % 8,6 dır. İşte iki sistemin
kitaplarından, mecmualardan, nutuklardan, fık
ra muharrirlerinin iddialarından çıkarılarak
tatbikata konulduğu zaman, bir memleketin
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götürüleceği yer ve noktalar bunlardır. Aynı
dinden, aynı ırktan, aynı kültür içinde bulunan
ve aynı cağrafya parçalan içinde yaşıyan bir
milletin 20 senede o iki sistem tatbik edildiği
zaman ne hale geldiğini bu sistemlerin müdafaacısı olan insanlar milyarlar verseler, mil
yonlarca eser yazsalar bugünkü kadar dünya
efkârı umumiyesinin önüne koyamazlardı. Üs
telik Doğu Almanya'da, biraz evvel arz ettiğim
gibi nüfus her yıl biraz daha azalmaktadır. Bu
nun sebebi utanç duvarına rağmen, demir per
deye rağmen Alman milletinin Batıya her gün
biraz daha artarak kaçmasından ileri gelmek
tedir. Bu sistem medeni bir memleketi o hale
getirmiştir iki, bir kısmı vatanı bırakarak kaç
makta ve vatan haini olmakta, bir kısmı da
'kaçanları kurşunlayarak katiller haline gelmek
tedir. İşte bu kürsüden sıık sık müdafaa edilen
sistem, milletleri bu hale getirmektedir. Allah
Türk Milletini bundan korusun ve koruyacak
tır. (A. P. sıralarından alkışlar)
Burada İngiliz İşçi Partisi Lideri ve Başba
kan Vilson'un fikirlerine de dokunmaik iste
rim.
Vilson son makalelerinden birinde şunları
söylemekte: «İngiltere İşçi Partisi demokratik
ve ekonomik bir plânlamaya taraftardır. Bun
dan 50 sene evvel Hardi'nin liderliğinde de buna
taraftar idi». «İşçiler iktidasi plânlamaya lü
zumlu hizmetlerin, istihsalin, sanayi kollarının,
teşviki ve gelişmesi ile güc bulacaktır.» «Eğer
istihsal yapan firmaların, en iyi firmaların standarlarma ulaşması için, teşvik edilir ve yar
dım görürse istihsal problemleri ve işçilerimizin
hayat standardı problemi halledilmiş olacaktır.»
Yani, firmalar teşvik ediliyor, firmaların istih
sal artırması, ihracatı artırması teşvik ediliyor
ve bununla da işçilerin hayat standartlarının dü
zeleceği söyleniyor.
Yine Vilson devam ediyor: «Vergi sistemi
mizi gelişen firmaları teşvik, tembel olanları ise
tembellikten kurtarmak, hedefine ulaşmak üzere
modernleştireceğiz.» Vergi, firmaları teşvik et
mek üzere değiştiriliyor. «Eğer millîleştirme
den kasıt hususi teşebbüslerin devlet teşebbüs
leri haline getirilmesi ise, bizim siyasetimiz sa
dece millî çelik sanayiini veyahut muhafazakâr-
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lar tarafından millileştirilmesi tamamlanmamış
tesisleri millîleştirmekten ibaret kalacaktır.»
Yani İngiliz İşçi Partisi Lideri ve İngiltere
Başbakanının, lûgatmda millîleştirme sadece çe
lik sanayiine inhisar etmektedir.
İngiliz İşçi Partisi Lideri devam ediyor:
«Ulaştırmada hususi şahıslar tarafmdan sahibolunan teşebbüsleri devletleştirme yerine mev
cut devlet teşebbüslerinin kuvvetlendirilmesi yolu
takibedilecektir.» Sen olarak diyor İngiltere
İşçi Partisi Lideri. «Birkaç firma birbiri ile
birleşerek müstehliklerin aleyhine bir tekel kur
maya kalkarlarsa, müdahale edip araştırma ya
pacağız ve icabından böyle bir birleşmeyi mencdeceğiz.» Yani bunları devletleştireeeğiz, demi
yor, birleşmelerine mâni alacağız, diyor. İşte,
İngiltere İşçi Partisinin program mahiyetindeki
ve liderinin ağzından yapmak istedikleri husus
lar. Bir de bizim ortanın solundakilerle, solun
ortasmdakilerin fikirlerini karşılaştırın. Göre
ceksiniz ki, arada uçurumlar vardır.
Muhterem milletvekilleri; şimdi her iki grupun plân anlayışını gözden geçirmeye çalışaca
ğız.
Senatoda konuşan ortanın solundaki arkada
şımız «Plân hususi teşebbüsü içine almalıdır ve
hususi teşebbüse de teşmil edilmelidir» dedi. Ben
hakikaten bu fikri Cumhuriyet Halk Partisinin
plân anlayışı ile bağdaştıramadım. Bakın ne di
yor: «Özel sektör plânı sadece kendisine rehber
saymakla iktifa etmemelidir. Bu şekildeki dü
şünüş ve davranış, zaten kıt olan kaynaklarımızı
'heba etmekte, en doğru tahsislerin en önemli yer
lere tahsisini haleldar etmektedir. Biz özel sek
törün plânın disiplini içerisine alınmasını 'zorun
lu bulmaktayız.» Bu, C. H. P. Grupunun Senato
daki sözcüsünün konuşmasıdır.
Muhterem arkadaşlar: Türkiye İşçi Partisi
Sözcüsünün bugüne kadar cevaplandın'lmıyan ve
aslında yalan olan bir iddiasına da burada ce
vap vereceğim. Bu iddia şu: Plân devresinde kal
kınma olmamış, zaten Türkiye 1930 lardan beri
% 4,5 - 6 civarında bir kalkınma hızlariyle geliş
miş. Bu bakımdan Türkiye'de zaten plân da yokmuş, hususi teşebbüsü içine almıyan bir plân ol
mazmış. Bu bakımdan da bu memleketin kalkın
ma hızları 1930 dan beri devam edip gelmekte
imiş.
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Evvelâ bu plân görüşü üzerine dokunmak is
terim. Hususi teşebbüsü içine alan, disipline alan
bir plân Batı memleketlerinde, demokratik Batı
memleketlerinde mevcut değildir. Demokratik
memleketlerdeki plânlar, hepinizin bildiği gibi
ve Birinci Beş Yıllık Plân müzakerelerinde de
uzun uzun münakaşa edildiği gibi, hususi teşeb
büs için ancak yol gösterici, teşvik edici, tavsiye
edici mahiyette olmaktadır. Son zamanlar, Alman
ya, Fransa, İngiltere, İrlanda ve Japonya'nın
sanayi politikalarını tetkik eden bir beynelmilel
heyetin raporundan bir pasaj okumak istiyorum
Bakınız bu raporda ne denilmektedir: «Verilen
izahatlar ve dokümanların tetkiki neticesinde,
+
efkik edilen beş memleketten İngiltere ve Franrcı'nın yol gösterici mahiyette plânlarla sanayi
politikalarını yürüttükleri anlaşılmıştır. İrlanda'
nın da buna benzer bir gayretin içinde bulun
duğu fakat, Aumanya ve Japonya'nın ise, tamamivle liberal bir sistem içinde bulundukları gö
rülmüştür. Bu bakımdan bunların sanayi politi
kalarında muayyen ve müşterek noktaları tesbit
etmek ve ortaya koymak son derece güçıtür.» Ra
por böyle söylüyor. Görülüyor ki, İşçi Partisinin
iktidarda bulunduğu İngiltere'nin tatbik ettiği
plân anlayışını bizim ortanın solundakiler bile
kabul etmemektedir.
Şimdi gelelim 1930 lardan beri Türkiye'nin
yüzde 4,5 - 6 mertebesinde bir kalkınma hızını
•tahakkuk ettirdiği iddiasına. Bu fikir meşihur sol
culardan Niyazi Berkes'in bir kitabından alınmış
tır. Bu şahsa göre, bir Batılı iktisatçıya atfen bu
fikir ortaya sürülmüştür. Fakat bu Batılı iktisat
çının ismi yoktur, eseri belli değildir, kısacası
bu iddia yalandır. Bir Bâtılı iktisatçının isimine
atfen, bu kadar mühim bir meseleyi, bu kadar
mühim bir iddiayı ortaya atan yazarın, evvelâ
bu Batılı iktisatçının ismini söylemesi lâzım. Son
ra bu Batılı iktisatçının eserini söylemesi lâzım.
Daha sonra da bu Batılı iktisatçının eserinin ne
rede neşredildiğini, ne zaman neşredildiğini, davandığı temelleri söylemesi lâzımdır. Bunların
hiçbiri olmadığı için bu fikir maalesef havada
kalmaktadır. Sosyalistlerimizin zaten âdetleri
böyledir. Birine bir yalan söyletir, ondan sonra
"relir burada bu yalanı tekrarlarlar. Sonra da kal
kar, «Sosyalist yalan söylemez.» derler. Şunu
açıkça söylemek lâzımdır ki, 1930 larda Türkiye'
de henüz millî gelir mefhumu fikir halinde idi.
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Bu mevzuda birkaç broşürden başka da vesika
yoktur. Millî gelir hesapları 1930 larda Türkiye'
de yapılmamakta idi ve hiçbir hesap da yapılma
mıştır. Sonradan yapılan hesaplarda da iddia
edilen ve Niyazi Berkes'in kitabında iddia edi
len % 6,4 lük kalkınma hızının vâridolmadığı
bilinmektedir. Bu devrede sonradan yapılan kal
kınma hızı hesaplarına göre, Türkiye'nin yıllık
ortalama kalkınma hızı % 3 civarındadır. 1939
ilâ 1950 yılları arasındaki artış ise Prof. Osman
Okyar'm yapmış olduğu bir etüdüne göre, yüz
de 2 mertebesindedir.
Şimdi iki noktayla karşı karşıyayız, 1930 lardan bu yana Türkiye'de yüzde 4,5 ile yüzde 6 kal
kınma hızı tahakkuk ettirildiği iddiası doğru ise,
1950 ilâ 1966 yılları arasındaki kalkınma hızla
rının çok daha büyük olması lâzım veya arkadaş
larımızın iddiasının yalan olması lâzım. 1950 ilâ
1960 arasındaki kalkınma hızları da burada çok
defa münakaşa mevzuu olmuştur. Bu meseleyi de
kökünden halletmek gerekmektedir, kanaatinde
yim.
Muhteremi arkadaşlarım; rakamlarla mese
leleri ortaya koyarken samimî olmak, insaflı
olmak, cesur ollmak ve realist olmak şarttır.
Bu devredin Ikal'kınma hızını küçük göstermek
her hailde moda halinde devam etmemelidir.
EvVelâ şunu söylemek isterim ki, bu devrenin
kallkınıma hızını hesaplarken hangi kabuller
alınmaktadır. Meselâ 1950 yılını da alıp 1960
yılının sonuma kadar 11 yılın ortala/masını alır
sak yıllık kalikmma hızı % 7 riin de üzerinde
ve % 7,4 e çıkar. Yine 1951 yılından alıp 1959
yılının sonuna kadar olan devre hesaplanır ve
9 yıl m ortalamasını alırsak, yıllık hız yüzde
7 divanna çıkar. Diğer bir şekil olarak 1951
(
den 1960 sonuna kadar hesabcderseık yıllık hız
yüzde 6.5 civarında çıkar. Bütün mesele 1960
yılı kalkınma hızının çok düşük olmasından
ileri gelinciktedir. Bu hız yüzde 2,8 d'ir ve ne
ticeyi dfüsürm ektedir. Diğer bir sebep de 1950
yılının bir önceki yıla nisbetle yüksek bir hıza
saihibolm asıdır.
Şimdi 1950 yılınlda kalkınma hızının yüksek
olusu normal kalkınma hızımdan çok yüksek
olusu, kimin meziyetlidir? 1960 yılının kaîkmıma
hazmın çok düşük olması kimin kusurudur?
Bunları tarihe ve tarihçilere bırakalım, yalnız
rakamları olduğu gibi ifade edelii'm. Mesele,
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plân anlayışı, plânlı devir, plânsız devir müna
kaşası olmaktan çıkarılmalıdır. Birtakım ya
lan yanlış rakamlarla, bu kutsî ve şerefli Mil
let kürsüsünden ha'ki'ka't imiş gibi ortaya ko
nulmamalıdır.
Muhterem arkadaşlarım, 1930 1 ardan beri
'Türkiye'nin % 4,5 ilâ % 6 kalkınma hızlariyle
-'kalkındığı iddiasının dunumu bu 'izahatımdan
tahmin ediyorum ki, anlaşıl muş olacaktır.
Yine solun ortasındaki arkadaşlarımın üze
rinde hassasiyetle durdukları bir noktaya geli
yorum. O da Ortak Pazar mevzuundaki fikir
leridir. Efendim Ortak Pazar, Tüıkiye'nin
girmesi mevzııubahsolmıyacak bir düzenmiş.
Ayrıca malû'ın olduğu üzere bu, güçlenmiş
memleketlerin sanayide daJha güçlenmek için
kurdukları bir düzenmiş. Türkiye'nin de bu
rada bir yeri yokmuş. Ortak Pazarın alabil
diğine aleyhinde olmalarının sebebini anlamak
içlin Ortak Pazarın ne olduğunu bilm'iyc kısaca
'ilh'tiyaç vardır. Ortak Pazar görüşü de Batılı
altı meimOeketİn iktisadi birleşmesıildir. Ilallbuki iktisadi biri eşim enin nihaii gayesi siyasi ba
kımdan bîr birilik kurmaktır. Nitekim bu hu
sus Rımma Anlaşmasında aç;lkea ortaya konmuş
tur. Roma Anlatmasının imzalandığı tarihten
bu yana Türkiye'yi İdare etmiş olanlar parti
farkı gözetilmeksizin, Hükümet farkı gözetil
meksizin, iktidar farkı gözetilmeksizin, mcımlcketJiimizin Ortak Pazara katı limanı nidan sağlıyacağı iktisadi faydalar kadar, buraya iştirak
etmemekten doğacak siyasi zararları da düşün
mek mecburiyetinde kalmış!ardır. Bugün İn
giltere ve İsrail'in Ortak Pazara ısrarla girmek
isteim'esinin sdbebi de bu olsa gerektir. Acr'kcmı Türkiye'mizde hiçbir İktidar veya hiçbir
Hükümet Avrupa'nın Batısında gelinen bir blokun, gelişen Mr fikrin dışında kalma fehlikoısirii göze alamamıştır ve bu sebepten dolayı Or
tak Pazara girme anlaşması yapı İtmiştir.
Türkiye'mizin hiçbir mânada, bilhassa siya
si ve iktisadi 'mânada Batı bloku içinde olması
nı istem iyeni er Ortak Pazara girmenin şiddetle
karşısındadırlar. Bu düşüncede olanlar mem
leketin ilk merhalede tarafsızlar blokuna katıl
masını 'müdafaa etmektedirler. Bunlardan bü
yük bir grup ve meselenin esas diri.ianlan kısa
zaman Ortak Pazardan ayrıldıktan sonra bi
zim için Doğu blokunda ayrılan yeri alacağı
mızdan emindirler. Halbuki Türküye'tmfizde bü-
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yük çoğunluk Dünyanın politik kutuplaşma
sında memleketimizin Batı demokrasileriyle ay
nı cephede olmasını istemektedirler. însan
şahsiyeti ve hürriyetine değer verenler, hakiki
sanayiciler, hakiki iş adamları ve hakikaten
müteşeıb'bis olan bütün vatandaşlarımız böyle
düşünmektedirler. Zira böyle bir kutuplaşma
da Batı blokunida bulunmak parlömanter de
mokratik rejiminin yürütülmesinin, 'dolayısı ile
ferdî hürriyetler ve şahsi teşebbüsün devamının
esasıdır.
Müşterek Pazara memleketimizin hazırlan
ması mevzuunda da birkaç kelime söylemek
isterim. Müşterek Pazara hazırlanırken üç ta
rafın veya üç müessesenin birbirine yardımcı
olması ve beraber çahşıması
ioahetmektedir.
Bunlar; özel sektör, Devlet sektörü ve Devlet
tir. Devletin resımi sektörün ve özel sektörün
Müşterek Pazara hazırlanırken
vazifelerinin
ne olacağını, nasıl bir çalışma içine girecekleri
gibi hususları uzun uzun anlatacak
değilim.
Yalnız İkinci Beş Yıl hık Plânda sanayiimizin
Müşterek Papara hazırlanması husuısu nazarı
itibara alınacak ve gerekli tedbirler derpiş
edilecektir. Bunu Yüce Heyetinize arz etmek
isterim. Bunun yanında sanayiimizin Ortak Pa
zara nasıl hazırlanması gerektiğini tetkik ede
rek gerekli tedbirleri almak için Sanayi Ba
kanlığında bir sekreterya kurulmak üzeredir.
İktisadi Devlet Teşekkülleri kendi <mevzularına ait gerekli tedbirlen tesıbit eden raporları
hazırlamaktadırlar. Bu raporlar 1 . 4 . 1967
tarihimde bitirilecektir. Üniversite elemanların
dan da istifade edilmek üzere İstanbul Sanayi
Odası ve Odalar Birliği ile beraber çalışma ka
rarı alınmıştır. İstanbul Sanayi Odası çalışma
larına başlamıştır.
Türkiye'miz Ortak Pazara 'aday olarak gir
miştir, esas üye olarak da girecektir. Türkiye
Batı Blokunun kendisine değer verilen ve sö
zü dinlenilen bir üyesi olacaktır. Hükümetimiz
Müşlterek Pazara normal hazırlık müddetleri
içerisinde girebilmek için hazırlıklar yapmak
tadır.
Bu birinci kısmını bitirdiğim konuışimadan
sonra partileri adına konuşan muhterem arka
daşlarıma, müsaadeleriyle
birer birer cevap
vermeye çalışacağım.
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Sadık Kutlay arkadaşım, kalkınma hızı ve
sanayi sektörünün kalkınma hızı hakkında bil
gi verdiler. Hiç şüphesiz haklıdırlar. Bunum
sebeplerinin başında yatırımların tam mânasiyle tahakkuk
ettiril emem esi gelmektedir.
önümüıadeki yıllarda bu hızların büyük bir at
lama ile artacağını biraz sonra, bir arkadaşıma
cevap verirken anlatacağım.
Arkadaşım devletçilik anlayışı ve kanma
ekonomi esası üzerinde
durdular ve Sayın
Başbakanın daha evvelki bir
konuşmasında:
«Biz karma ekonomiyi devamlı bir sistem ola
rak kabul etmiyoruz. Esas ferdî <teşeibbüstür,
karma ekonomi geçici bir dönem için bir sis
temdir» şeklinde kornıştuğunu, eğer yanlış an
lamıyorsam daha sonra da grup sözcümüzün
karma ekonomiyi devamlı bir sistem olarak ka
bul ettiğini izah ettiler ve Adalet Partisinin
Halk Partisi görüşüne gelmiş olmasından mem
nuniyet duyduklarını ifade ettiler. Yanılmıyor
sam böyle konuşuldu.
Adalet Partisinin karma ekonomi görüşü
Adalet Partisinin programında vardır.
Adalet Partisinin seçim beyannamesinde de
vardır. Ve Sayın Başkan vekilinin konuşmasın
da da vardır. Sayın Başkanvekilinin
birkaç
•gün evvel bu kürsüden yapmış olduğu konuş
manın zalbıtlaram getirdim, burada elimdedir.
Bu metinde Sadık Kutlay arkadaşın iddia et
tiği gibi, Adalet Partisi görüşünde veya Ada
let Partisi Başkanının görüşünde bir değişik
lik yoktur. Arz ediyorum:
Sayın Başbakanın bu kürsüde bdrfeaç gün
evvel yapmış olduğu görüşmede şunları söylü^
yor. «Şimdi Sayın Kırca burada bir münaka
şa açıyor. Karma ekonomi hedefi üzerinde,
bu münakaşa geçen sene de yapıldı. Kamıa
ekonomiye taraftar mısınız, değil misiniz de
meye imkân yoktur. Qünkü, karma ekonomi
bugün Türkiye'nin şartlan içinde emrivakidir
ve emrizaruridir. Yani 50 milyar liralık bir te
şebbüs yapmışısınız; gayet tabiîdir ki, karıma
ekonomiye taraftar
oi'mıyacaksınız, ne yapa
caksınız? Karma ekonomiye taraftar
değilim
demenin pratik bir kıymeti yoktur. Fakat kar
ma ekonominin hedefi kolektivist mi olmalıdır,
ferdî mi olmalıdır, bunun münakaşası yapıla
bilir. Bizdim anlayışımıza göre karma ekonomi
ile kollektiıvizmi bağdaştırmaya imkân yok-
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tur. Bugün karma ekonominin esas h'edefi kıolliekt'ivist olaımaz, biz bunu kabul etmiyoraız.
Yani, bütün sanayii devletleştirmek mânasında
bunu anlamıyoruz» diyor ve devam
ediyor:
«iMu'hterem arkadaşlarım, karma ek'O'niomi da
ha bir müddet, bir süre Türkiye'nin tatbik
edeceği bir düzen olacaktır, n'e zamana kadar?
Iiiçlbir nesil dliğer bir nesil için tıaahlhüde gi
remez. Her nesil kendi şartlarını kendi tâyin
edecektir. Kendi solüsyonlarını kendisi tâyin
•edeeöktır. Bu itibarla karma
ekonomimin is
tikbali hakkında şimdiden birtakım talhminlere girişrneik zordur. Aıma Adalet Partisi olanak
biz karma ekonominin ilâniihaıye devam edece
ğine dair bir teşhis koymak durumıunda deği
liz. Biz ferde ağırlık veriyoruz.»
İşte Sayın Başbalkanm birkaç gün evvel bu
kürsüden karma ekonomi halkkmda sıöyledik-'
ileri bundan ibarettir. Tahmin ediyorum ki, bu
ifadelerle Sayın Baisjbaıkanın bir sene evvelki
söyledikleri ifadeler arasında hiçbir fark yok
tur. îfade şeklinde belki değişildik vardır. Fa•kat esas aynıdır ve değiişmeımiştar.
Şimdi muhterem arkadaşlarım; sayın
arıkadaşım dış borçlar meselesini yine ortaya at
tılar. Bu meselelere girmek doğru değildir. Her
iktidar dış memleketlerden borç almıştır ve
bu borçlar her devirde yapılmıştır. Yalnız borç
lar saraylar ve şatolar için kullanılmamıştır.
Bu borçlarla istihsal artırılmıştır, istihsalin ne
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şekil arttığına dair size birkaç misal vermek
isterim. Yine şu devir bu devir münakaşasına
girmemek için 1950 ile 1966 yıllarına ait istih
sal rakamlarını vermek isterim: Şeker istih
sali; 1950 de 137 000 tonmuş, 1966 da 645 000
tona yükselmiş. Çimento istihsali, 1950 de
395 000 tonmuş, 1966 da 3 864 000 tona yük
selmiş. Tekstil istihsali, 1950 de 215 milyon
metre imiş, 1966 da 720 milyon metreye yük
selmiş. Demir - Çelik istihsali, 19,50 de 160 000
tonmuş, 1966 da 950 000 tona yükselmiş. Güb
re istihsali, 1950 de 18 000 tonmuş, 1966 da
370 000 tona yükselmiş.
Şimdi diyeceksiniz ki, bunların hepsi dış
borçla mı yapıldı? Bun!anın hepsi dış borçla ya
pılmadı ama bunların yapılmasında dış borç
ların payı üzerinde durulacak kadar büyüktür.
Eğer bunlar yapılmasa idi ne olacaktı? Yalnız
çimento ve demire 1966 yılında yüz milyon
dolar ödiyeeektik. İşte bu olacaktı.
BAŞKAN — Sayın Bakan öğleden evvelki
müddetimiz bitmiştir. Eğer ç>ok devam edecek
se öğleden sonra devam etmek üzere
şimdi
görüşmelerle ara verelim.
SANAYİ BAKANI MEHMET
TURGUT
(Devamla) — Peki Başkanım.
BAŞKAN — Efendim 14,30 da toplantıya
devam etmek üzere Birleşime ara veriyorum.
Kapanma saati : 13.00.

İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 14,30
BAŞKAN — Başkan/ekili Ahmet Bilgin.
KÂTİPLER : önol Bakar (Manisa), Muzaffer Şamiloğlu (Kars)

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 63 neü

'Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum.

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
5. — Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'm, Ada
let Bakanlığı Bütçesinin Cumartesi gününe alı

narak Maliye Bakanlığı Bütçesinin
görüşülmesine dair önergesi,
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BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum.
Başkanlığa
Sayın Adalet Bakanı yurt dışında
oldu
ğundan, Bakanlığın Bütçe görüşmeleri 25.2.1967
Cumartesi gününe alınmış idi. Sayın Bakan
yurda avdedetmiş olduğundan Maliye Bakan
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lığı Bütçe görüşmelerinin 26 . 2 . 1967 Pazar
gününe ve Adalet Bakanlığı Bütçe görüşmele
rinin de 25 . 2 . 1967 Cumartesi gününe alın
masını arz ve teklif ederim.
Maliye Bakanı
Cihat Biligeihan
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam)
2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başka?ılıkları
tezkereleri
(Millet Meclisi 1/280;
Cumhuriyet Senatosu 1/718)
(Millet
Meclisi
S. Sayısı : 240; Cumhuriyet
Senatosu S. Sa
yısı ) 856)
BAŞKAN — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesinin 1967 yılı Bütçesinin oylaması yapıla
caktır, kutular sıraların arasında gezdirilecektir.
R - Sanayi Bakanlığı Bütçesi (Devam)
BAŞKAN — Sanayi Bakanlığı 1967 yılı Büt
çesi üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz.
' Sayın Sanayi Bakanı Mehmet Turgut;
buyurun efendim.

SANAYİ BAKANI

MEHMET

TURGUT

(Bunsa) — Muhterem arkadaşlar; konuşmama
kaldığım yerden devam ediyorum.
Sayın Sa'dık Kutlay arkadaşımın konuşma
larına cevap veriyordum. Arkadaşımın, bütçe
min umumi durumu hakkındaki söyllediklerine
ilgili Maliye Bakanı arkadaşım cevap vermiş
bulunduğundan, tekrar edip zamanınızı almak
istemiyorum. Arkadaşım bir nokta
üzerinde
durdular; İktisadi Devlet Teşekküllerinin hu
zursuzluk içinde bulunduğunu ve kârlarının da
azaldığını iddia ettiler. Şimdi, her ikisinin de
vâridolmadığını rakamlara dayanarak huzuru
nuzda ifade etmek isterim.
Muhterem arkadaşların, İktisadi Devlet Te
şekküllerinin 1966 yılı kârları 1965 e nisbetle
toplam olarak yüzde 40 mertebesinde bir artış
sağlam'ıştır. Her müessesenin artış miktarını
birer birer okuyup kıymetli zamanınızı almak
istemem. İkinci husus, İktisadi Devlet Teşekkülerinin Sanayi Bakanlığına bağlı olan umum

müdürlüklerde 1966 yılı yatırımlarının tahak
kuk nisbeti 1965, 1964, 1963 ve 1962 yıllarına
nisbetle en yüksek olduğu hususudur. Bunu
1965 ile mukayeseli olarak izah etmek isterim.
Sümerbankta 1965 yılında yatırımların tahak
kuk nisbeti % 44,5 idi. 1966 yılında bu nisbet
% 90 m üstüne çıkmıştır. Makina ve Kimya'da
1965 te % 100, 1966 da yine % 100 civarındadır.
Demir - Çelik'te 1965 te % 64,1, 1966 da % 69,4
tür. Seka'da 1965 te % 19,2 - 1966 da % 55,5 tir.
Şekerde 1965 te % 63,3, 1966 da yüzde yüzün
üzerindedir.
Çimentoda, 1965 ve 1966 yıllarında yatırım
ların tahakkuk nisbeti yüzde yüzün üzerinde ta
hakkuk ettirilmiştir.
Azotta, 1965 de yüzde 20,1,1966 da yüzde yüz
civarında tahakkuk ettirilmiştir.
Şimdi eğer -İktisadi Devlet Teşekküllerinde,
arkadaşımın bahsettiği gibi huzursuzluk olsay
dı, evvelâ kârların artmaması lâzımdı, istihsalin
artmaması lâzımdı, yatırımların tahakkuk ettirilememesi lâzımdı. 1966 yılında istihsal 1965
yılma nisbetle artmıştır, kârlar artmıştır, yatı
rımların tahakkuk nisbeti artmıştır. Öyleyse
rakamlarla sabittir ki, arkadaşımın iddiaları va
rit değildir. Biz o kanaatteyiz ki, istihsal huzu
run olduğu yerde artar, kâr huzurun olduğu
yerde artar, yatırımlar huzurun olduğu yerde
tahakkuk eder. Yoksa huzursuzluğun olduğu
yerde olmaz böyle şeyler.
Arkadaşım bir nokta üzerinde durdular; Bü
yük Atatürk'ün iktisadi görüşü hakkında bilgi
verdiler. Bu hususta kendisi ile hemfikiriz.
Yalnız, eksik bıraktılar, Büyük Atatürk'ün ik
tisadi görüşünü eksik bıraktılar, ben bu hususu
tamamlamak isterim. Büyük Atatürk'ün ikti
sadi görüşünden bahsederken bâzı önemli mese
leleri bilmek lâzımdır. Evvelâ Büyük Atatürk
servete,' zenginliğe düşman değildir. Ticarete

— 473 —

M. Meclisi

B : 63

kontrol koymaya taraftar değildir. Yabancı
sermayeye düşman değildir. Burada bu mevzu
lara ait pek çok olan konuşmalarından sadece
birkaç misal vermek isterim.
Sadık Kutlay arkadaşımız bu fikirlerde be
nimle beraberdir. Aksini iddia edecek değilim.
Bu fikirlerde benimle beraber olmıyan ve orta
nın solunda bulunan arkadaşlar vardır. Bunu
Senatoda grup adına yapmış oldukları konuş
mada açıkça ifade ettikleri için söylüyorum.
7 Şubat 1923 te Balıkesir nutkunda Büyük Ata
türk bakınız ne diyor: Kaç milyonerimiz var'
Hiç. Bundan dolayı biraz parası olanlara düş
man değiliz. Aksine memlektimizde birçok mil
yonerlerin, hattâ milyarderlerin yetişmesine ça
lışacağız,» diyor. 10 gün sonra izmir'de yapmış
olduğu uzun konuşmada sermaye ve yabancı
sermaye mevzuuna dokunarak; «Efendiler, ikti
sat alanında düşünürken ve konuşurken sanıl
masın ki, biz yabancı sermayeye düşman bulu
nuyoruz. Hayır. Bizim memleketimiz geniştir,
çok çalışmaya ve sermayeye ihtiyacımız vardır:
Bundan dolayı kanunlarımıza saygılı olmak şartiyle yabancı sermayelere gereken teminatı her
zaman vermeye hazırız.» demiştir.
Yine Büyük Atatürk 1 Kasım 1937 de yapmış
olduğu uzun konuşmasındaki bu konuşmasında
her mevzua dokunmuştur ve bu konuşma bir va
siyetname mahiyetindedir - tüccar
sınıfının
ehemmiyetinden, zaruret olmadıkça piyasalara
karışılmıyacağmdan, ingiltere ve Almanya ile
yapılan kredi anlaşmalarından, bu anlaşmaların
malî itibarımızdan ve malî itibarımıza karşı gös
terilen ciddî emniyetten ileri geldiğini uzun uzun
anlatmıştır. Hele büyük Atatürk zamanında çı
karılmış ve 1928 tarihini taşıyan bir Sanayi Teş
vik Kanunu vardır ki, bugün bu kanunun husu
si teşebbüse sağladığı imkânları sağlıyaeak bir
kanun teklifini yapmak için çok büyük itham
ları göze almak gerekmektedir, işte Büyük Ata
türk'ün sermaye, yabancı sermaye, dış yardım
ve hususi teşebbüs hakkındaki fikirleri hulâsa
olarak bundan ibarettir. Sadık Kutlay arkada
şımız sadece bir kısmını anlattılar. Ben de an
lattıklarını tamamlamak istedim..
Muhterem arkadaşlarım; yine Sadık Kutlay
arkadaşımız plân ve pilâv meselesini huzurunuz
da izah etti. Bu münakaşalara girmek doğru de
ğildir. Adalet Partisinin resmî sözcülerinin plân
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mevzuundaki fikirleri bu kürsüden beyan edil
miştir, bastırılmıştır. Kitap halinde bastırılmış
tır, broşür halinde bastırılmıştır. Bunu grup
sözcüsü olarak bu kürsüden söylemek doğru de
ğildir kanaatindeyim.
Fabrikalara ve barajlara ait bilgi verdiler
ve bunların plân icabı olduğunu söylediler. Evet
arkadaşlarım, bunların bir kısmı plân icabı idi.
Ama arkadaşım plâna sonradan sokulanları, plâ
na ilâve edilenleri de burada izah etmiş olsalar
dı her ahide hakşinaslık etmiş olurdu. Ben de
bunları ilâve edeceğim. Bu arada Ke'ban mevzu
unda uzun uzun durdular. Şimdi, Keban'ın ne
şekilde meydana getirildiğini Halk Partisi Grupunda en çok bilen üç arkadaşım vardır. Birisi
Selâhattin Kılıç, arkadaşımız, birisi Sadık Kut
lay arkadaşımız, birisi de Nurettin Ardıçoğlu ar
kadaşımızdır. Kendileri Ke'ban mevzuunda han
gi partinin, hangi iktidarın ve hangi şahısların
rol oynadığını gayet iyi bilmeleri gerekir. Ke
ban meselesi üç seneden beri bu kürsüde tekrar
tekrar söylendiği için ben fazla üzerinde durmak
istemiyorum. Yalnız Sadık Kutlay arkadaşım
kendi partilerinin sözcülerinin Keban'a beş mil
yon lira proje parası kondu diye nasıl Bütçe Ko
misyonundan istifa ettiklerini ve aylarca Keban
Komisyonunun ittifakla karar alması için nasıl
çalıştığımızı gayet iyi bilirler zannediyorum. Bu
mevzuda hiçbir partinin diğerinden fazla veya
az çalıştığını iddia etmek biraz güçtür. Ama
C H. P. nin buna sahip çıkmamasını iddia et
mek çok zordur ve bu, vesikalarla da sabittir.
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar)
Şimdi 1966 yılında plânda olmadığı halde
plâna sokulmuş olan projeler üzerinde durmak
istiyorum. Muhterem arkadaşlarım, bildiğiniz
gibi plân bâzı sahalarda istikbali görememiş, he
defleri iyi tesbit edememiştir. Plânın tesbit ede
mediği bu hedefler 1966 yılında tesbit edilmiş
ve bu hedeflere varmak için plâna birtakım pro
jeler ilâve edilmiştir. Bunların başında çimento
sanayii gelmektedir. Çimento istihsalinde hedef
tesbit edilmiştir ve 1970 ile 1972 yıllarında 10
milyon ton olarak gösterilmiştir. Bu hedefe
ulaşmak için 1966 programına konulmuş ve in
şaatları devam etmekte olan 400 bin tonluk
Ankara ve 250 bin tonluk Afyon Karahisıar
fabrikasına ilâve olarak 250 bin tonluk Bursa,
400 bin tonluk izmir ve 400 bin tonluk Er
zurum fabrikalarının da ihalesi yapılmıştır, ya-
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kında temelleri atılacaktır. Yine 1Ö67 yılında
inşaatlarına başlanacak olan Erzurum fabrika
sına ilâve olarak 400 bin tonluk Gaziantep fab
rikası tevsii, 400 bin tonluk Çorum fabrikası
tevsiidir. Bunların hiçbirisi Birinci Beş Yıllık
Plânda yoktur ve Birinci Beş Yıllık Plânın yatı
rımlar bahsinde bunlara ait para ayrılmamıştır.
Arkadaşlar, ikinci bir husus gübre mevzuu
dur. Yine 1966 yılında plânda derpiş edilen
gübre tesislerine ilâve olarak Akdeniz komplek
si, Karadeniz kompleksi ve Elâzığ civarında da
bir tesis olmak üzere üç büyük tesisin projeleri
hazırlanmış ve ihale safhasına getirilmiştir. Bun
lar 1967 yılında temeli atılacak ve inşaatına
başlanacak tesislerdir. Yine plânda olmıyan bir
dördüncü rafineri vardır. Yine plânda olmıyan
Ereğli Demir - Çelik tesislerinin tevsii vardır.
Bunlardan hiçbiri plânda yoktur ve sonradan
ilâve (edilmiştir.
Sadık Kutlay arkadaşımız, iktisaden geri
kalmış vatan parçalarına yatırımların ne şekil
de dağıldığını, bu hususta verilen emirlerden
ne netice alındığını sordular. Hiç şüphesiz Bi
rinci Beş Yıllık Plânda bu mesele yıllık prog
ramlarla tesbit edilmektedir. İkinci Beş Yıllık
Plânda bu mevzuda her bölgeye ne şekilde ya
pılacağı daha geniş şekilde izah edilecektir.
Montaj sanayii bugünkü durumunda hepi
mizin şikâyet ettiği bir sanayi koludur. Sadık
Kutlay arkadaşımız
bundan şikâyet ettiler.
Yalnız bir hususu hatırlatmak isterim ki, bu
günkü duruma gelişte bizim kusurumuz hiç ol
mazsa o kadar fazla değildir. Çünkü montaj
sanayiine müsaade verilirken hiçbir kayıt ve
şarta tabi tutulmamıştır. Biz kendi zamanımız
da verdiğimiz müsaadelerde - ki çok azdır - bi
raz sonra Y. T. P. sözcüsü arkadaşımın konuş
masına cevap verirken izah edeceğim, bütün
gayeleri, bütün hedefleri, bütün riayet edece
ği maddeleri sıralıyoruz, tesbit ediyoruz ve ona
göre müsaade veriyoruz. Maalesef bizden evvel
verilen müsaadeler bir başıboşluk içindedir.
Bunları bir nizama sokmak ve bir intizama sok
mak için uğraşmaktayız. Yine Y. T. P. sözcüsü
arkadaşımın suallerine cevap verirken izah ede
ceğim ve bu sanayi kolunda da tedbirlerimizin
neticesini görmeye başlamış durumdayız. Hiç
şüphesiz Sadık Kutlay arkadaşım takdir eder
ler ki bunlar hemen bir kararla, bir tesbitle
neticesi alınacak hususlar değillerdir.
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Proje mevzuunda sual sordular. Her daire
kendi projelerini yapmaya çalışmaktadır ve
İkinci Beş Yıllık Plâna mümkün olduğu ka
dar fazla proje ile girilmek için tedbirler alın
mıştır.
Teknik personel meselesi üzerinde durdular.
Bu, Sanayi Bakanlığından çok Hükümet mese
lesidir ve bu hususta Maliye Vekili arkadaşım
konuşmasında izahat vermiştir.
Ankara sanayi bölgesinin yeri ve diğer sa
nayi bölgeleri mevzuunda bilgi istediler. An
kara sanayi bölgesinin yeri Bakanlığımızca
bir sene evvel tesbit edilmiştir. Maalesef An
kara Belediyesi ve Belediye Reisi, Ankara
sanayiinin yerine sanayiin gitmemesi için Danıştaya müracaat da dâhil, elinden geleni yap
maktadır ve bugüne kadar yeri tesbit edildiği
halde sanayiin kuruluşuna mân!i olmuş ve ku
ruluşlara gidilememiştir.
Sanayi Bakanlığı Teşkilât Kanunu mevzuun>da kendisi ile hemfikiriz. Yalnız Meclisin gün
deminde 161 kanun tasarısı vardır. İnşıaallah
Sanayi Bakanlığı Teşkilât Kanunuma da sıra
gelecektir.
Çimento piyasasına dokunarak, satışlardaki
fiyat farklarının,
dağıtımdan ileri geldiğini
ifade ettiler. Bu iddia doğru değildir. Evvelâ
size iki bölgenin çimento durumunu 'anlatmak
isterim. Ankara bölgesinin yıllık çimento ihti
yacı 500 bin tondur. Ankara fabrikasının yıllık
çimento istihsali 180 bin tondur. Ankara'ya
Adanla dâhil, Sivas da dâhil, Bartın da dâhil,
Çorum ve Niğde fabrikalarından çimento gel
mektedir ve biuı çimentolar hiç şüphesiz Ada
na'dan Ankara'ya bedava
gelmemektedir.
Biz, Ankara fabrikasının istihsali dışında ge
tirdiğimiz fabrikalardan ihtiyacımız olan mik
tarları toplayıp bir maliyet hesabı yaptık ve
bu maliyet hesabının üzerine çok az, cüzi bir
kâr koyarak «atışına karar verdik. Ankara'da
geçen sene bu usul muvaffak olmuştur, bu sene
de muvaffak olacaktır. İstanbul bölgesinin bir
milyon ton yıllık çimento istihlâki
vardır.
Devletin Pmarhisar fabrikası bunun % 15 ini
karşılamaktadır. Geriyle kalan hususi teşeb
büsten ve ithal malı çimentodan temin edil
mektedir. ithal malı çimento İstanbul'la 182
liraya malplmaktadır. Şimdi bir taraftan hu
susi teşebbüs, bir taraftan da ithal malı çimen-
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tonun 182 liraya malolduğu ve bumun içinde
ancak 140 - 150 'bin ton Devletin çimento istih
sali, Devletin fiyat değişmelerini önlemesini
ve ne şekilde bir dağıtım sistemiyle bu fiyat
yükselişlerinin önüne geçileceğini takdirlerini
ze arz 'ederim. Fakat biz bunun tedbirlerini de
aldik ve ümidcdiyoruz ki, 1967 yılında İstan
bul'da da çimento fiyatlarında fazla bir miktar
artış olmıyacaktır.
Millet Partisi sözcüsü muhterem arkadaşım,
rakamlara dayanarak bilgi verdiler. Gerek ver
dikleri bilgilere, gerekse şahsım hakkındaki
sözlerine müteşekkirim. Küçük sanayi mesele
sini ele aldılar. Bu hususta sadece bir kaç ra
kam vererek küçük sanayi mevzuunda ne şe
kilde tedbirler manzumesi içinde olduğumuzu
göstermek bakımından mühimdir kanaatinde
yim. 1966 yılı sonuna kadar küçük sanayi site
leri için ayrılmış olan yatırım, miktarı 25 mil
yon liradır. 1964, 1965, 1966 yıllarında 25 mil
yon lira 'ayrılmıştır. Biz 1967 yılında sadece
bu iş için 34,5 milyon lira ayırmış bulunmakta
yız.
Yine küçük sanayiciler kredisi için 1966 yılı
sonun'a kadar 2 600 000 lira ayrılmıştır. Biz
1967 yılında 4 000 000 lira ayırmış bulunuyoruz.
Arkadaşım hususi teşebbüs mevzuunda ve
hususi teşebbüs
anlayışında bizimle 'beraber
'olduğunu söyledi ve kendisi İzmir'e 'ait bir
misal verdi. Kendisine aynen iştirak ediyorum.
Bizim özel teşebbüsçülüğümüz de !budur. işçi
nin usta olmasını temenni ediyoruz, ustanın
dükkân sahibi olmasını temenni' ediyoruz, dük
kân sahibi olanın atölye sahibi olmasını ve
•atölye sahibinin de fabrikatör olmasını temenni
ediyoruz ve bizim hususi teşte'bbüsçülükten an
ladığımız budur. Alacağımız bütün tedbirler bu
hedefe müteveccihtir, yapacağımız bütün işler
'bu hedefe yöneltilmiştir. Çıkaracağımız bütün
kanunlar bu hedefe müteveccih olacaktır. İşçi
ücretleri ve kârlar arasındaki münasebet 'irıev'zuuncla gayet doğru ve hakikaten bir tetkik
'mahsulü olan bilgi verdiler. Kendilerine tek
rar teş'ekkür >ederim. Çimentonun toplu sözleş
me anlaşmasından sonraki, toplu SÖZ leşim e ya
pıldıktan sonraki fiyatlarını belki alamamış
lardır, işçi ücretlerini. Bunu da ben kendilerine
arz etmek isterim. Yeni toplu .sözleşmeden son
ra Çimento Sanayii işçilerinin ücretlerinde
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% 24 civarında ıbir artış olmuştur. S'aygı' ile
arz ederim.
Y. T. P. Sözcüsü Ali İhsan Çelikkan arka
daşım, sanayi sektöründeki kalkınma hızlarını
[Söylediler. Yalnız, yanlış anlamadıysam plânda
sanayi sektörü için 12,5 ıbir kalkınma hızının
derpiş edildiğini ifade ettiler, ki, bir yanlışlık
olsa gerek. Bu 12,5 değil, % 12,3 tür. Maalesef
plânda derpiş edilen sanayi sektöründeki kalkın
ma bugüne kadar tahakkuk ettirilememiştir. Fa
kat şu da sevinilecek bir husustur ki, plânın
tatbikat yıllarında bu kalkınma hızı hem miktar
olarak, hem de yıllar arasındaki atlamalar arta
rak bugüne kadar gelmiştir.
1967 yılı sanayi sektörü için büyük bir atla
ma yılı olacaktır. Buna ait bir iki rakam vermek
isterim: Plânın 1967 yılı için derpiş ettiği ima
lât sanayii yatırımı 1 milyar 826 milyon Tl. dır.
Halbuki, fiiliyatta 1967 yılında üç milyar 78 mil
yon lira olacaktır. Hiç şüphesiz bu miktar sanayi
sektöründeki kalkınma hızında büyük bir atlama
meydana getirecektir.
Arkadaşım iş sahiplerinin tesis kurmak için
büyük zorluklarla, karşı karşıya kaldıklarını ifade
ettiler. Kendileriyle hemfikiriz. Yine Türk müteşctM) islerinin kredi bulmak için büyük güçlük
ler içerisinde bulunduğunu ifade ettiler. Kendi
leriyle bu noktada da hem fikiriz. Sanayii kurmak
istiyen müteşebbislerimizin formalitelerden kur
tularak ve kısa zamanda kuracakları sanayii ta
hakkuk ettirmek için ve bu hususta kendilerine
yardımcı olmak üzere Sanayii teşvik kanunu ha
zırlanmıştır ve bugünlerde diğer bakanlıkların
görüşü alınmak üzere bakanlıklara gönderilecek
tir.
Sanayicinin kredi meselesini halletmek ve özel
sektöre yardım ctmdk üzere kurulacak bankanın
kanun tasarısı Hükümet tarafından Yüce Mec
lise sunulmuştur.
Hususi teşebbüse fazla güvendiğimiz bâzı par
ti sözcüleri tarafından ifade edildi. Biz hususi
teşebbüse güveniyoruz, bu güvencimizi kuvvetlen
diren, bu güvencimizde haklı olduğumuzu icabettireıı bir iki misal ile, huzurunuzda bu güvenci
mizin istinadettiği noktaları belirtmek isterim.
Büyük halk kütleleri şirketlerinin kurulması
için üç teşebbüste bulunulmuştur. Bunlardan
bir tanesi Bursa Çimento Fabrikası, ikincisi İz
mir Çimento Fabrikası, üçüncüsü do Bursa Poli-
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len Sentetik İplik Fabrikasıdır. Bursa Çimen
to Fabrikası için, gerekli 30 milyon liralık ser
maye yedi günde 35 milyon lira olarak toplanmış
tır ve 1 386 vatandaş müracaat etmiştir. 30 mil
yonla kesilmiş beş milyon lira sıraya girmiştir.
Fabrika ihale edilmiş, yakm'da da temeli atıla
caktır. İzmir Çimento Fabrikası dörtyüz bin ton
kapasiteli olacaktır. 1 500 den fazla vatandaş
müracaat etmiştir fakat 1 300 küsur vatandaş
ta kesilmiştir ve 45 milyon lira toplanmıştır. Bu
nun da ihalesi yapılmış, yakında temelleri atı
lacaktır. Polilen Fabrikası için 19 milyon lira
paraya ihtiyaç vardı. Vatandaşa müracaat edil
diği zaman 45 milyon lira para toplanmakla karşı
karşıya gelinmiştir. 80 vatandaş, 19 milyonla
iktifa edilmiştir ve geri kalanlar sıraida bulun
maktadır. Vatandaşın yatırıma karşı bu alâkası
plânın özel sektöre ayırmış olduğu yatırım miktarlalarmı tahakkuk ettirirken de görülmektedir.
Nitekim 1963 yılında özel sektör kendisi için
plânın derpiş ettiği miktarı yüzde 129 nisbetinde
tahakkuk ettirmiştir. 1964 yılında yüzde 107
nispetinde, 1965 yılında yüzde 108,8 nisbetindc,
1906 yılında da yüzde 111 nisbetindc tahakkuk et
tirilmiştir. Görüyorsunuz ki, özel sektörün fazla
yatırım yapacağına dair olan inancımızda haklı
yız. Ve bizi haklı olmaya teşvik eden bu iddiayı
ortaya atmamıza seböbölan birçok temel noktalar
vardır.
Arkadaşım sanayi maliyeti meselesi hakkında
izahatta bulundu. Kendileri ile aynı kanaatteyiz
Sanayi maliyeti meselesi tam ve kâmil mânada
ele alınamamıştır. Bu işe sadece montaj sanayi
inde başlanmıştır. Bu mevzuda ele aldığımız nok
talarda müspet neticeler alınmış ve meseliâ oto
büs fiyatları bir noktada tesbit edilmiş, imalâtçı
lara da bildirilmiştir. Montaj sanayiinin daha
fazla artırılma ma sı, bâzı prensiplere bağlanması,
artık bu meselenin bir hal yoluna sokulması hak
kındaki fikirlerine iştirak ediyoruz. Aynı yolda
yız ve montaj sanayiinin daha fazla artırılmama
smda kararlıyız.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım açık
oylama için oy kullanmıyan arkadaşlar lütfen oy
larını kullansınlar.
SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT
(Devamla) — 1964 yılma ilâveten 1965 yılında
'bir firmaya müsaade verilmiş, 1966 yılında da
bir firmaya, sadece treyler için, başka yapan fir
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ma bulunmadığı için, müsaade verilmiş, bir fir
maya otobüs için müsaade verilmiş, tek firma in
hisarında olduğu için, bir firmaya da kamyon
için müsaade verilmiş ve bundan sonra da müsa
ade vermeme kararma varılmıştır. Yalnız mü
saadeyi Sanayi Bakanlığının vermemesi halinde
mahkemeye ve Danıştay a müracaat eden bir ve
ya iki tane firma var, bunların neticesinin ne
olacağı tarafımızdan bilinmemektedir. Bunların
dışında yeni firmalara müsaade verilmiyecektir.
İşçi Partisi Sözcüsü arkadaşım, sanayileşme
işinde söyliyeceğim hususu bu kürsüden bir
çok defa ifade ettiler. Ünitelerin büyük olma
sı lâzımdır. Ünitelerin büyük olması için de sa
nayii Devletin kurması gerekli imiş. Evvelâ
ünitelerin büyük olmasa ile prodüktivite ara
sında katî bir kaide yoktur. Prodüktivite her
şeyden evvel bir teknoloji meselesi olup ve sa
nayi kolundan sanayi koluna değişir. Büyük
lük de muayyen ölçülerde sanayinin kurulma
sına tesir eder. Nitekim tekstil mevzuunda ik
tisadi iğ adedi tesfbit edilmiş ve hususi teşeb»
buse de bundan daha küçük tesisler kurmıyacakları bildirilmiştir. Hususi teşebbüs de buna
kendisimi uydurmaktadır. Diğer bir husus, bil
hassa Japonya'da v*e İtalya'da sanayii küçült
mek ve sanayii parçalara ayırmak ve köylere
kadar yaymak ve parça sanayiini kurmak şek
linde yayılmaktadır ki, bu fikir arkadaşımın!
fikrini tamamiyle ortadan kaldırmaktadır. Bu
gün Japon sanayiinin bütün dünya sanayii ile
rekabet etmesinde de bu parçalamıanın ve par
ça sanayiinin çok büyük rolü vardur, kanaa
tindeyim. Bu bakımdan iktisatçılar şöyle de
miş, iktisatçılar böyle demiş, büyük ünite ku
rulmazsa sanayi olmazmış, büyük üniteyi de
Devlet kurarmış, iddiaları her zaman doğru de
ğildir ve değişmez kaide değildir. Üstelik Tür
kiye'de bir Çukurova Elektrik Şirketi tecrü
besi vardır İd, dünyanın hemen her tarafında
elektrik mevzuuna hususi teşebbüs rağbet göstermödiği halde, Türkiye'de çok müspet neti
ce alınmış ve gittikçe büyük santraller kur
makta, bu santralleri Devletten daha çabuk
kurmakita, Devletten daha iyi işletmekte ör
nek olmaktadır. Bu d i arkadaşımızın fikrini
cerh etmektedir. Üstelik biz hususi teşebbüs
derken birkaç şahsın veya birkaç ailenin mey
dana getirdiği şirketler" de kastetmiyoruz, bü
yük halk
kütlelerine yayılan,
büyük halik
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.kütlelerini içine alan büyük şirketleri kaste
diyoruz. Biraz evvel ar?- ettiğim gibi, Bunsa ve
İzmir'de bunun tecrübeleri müspet netice ver
miştir. Efendim, Türkiye'nin otomobil sanayi
ine ve buz dolabı sanayiine ihtiyacı yoktur, id
diaları da son derece yanlış ve kısır bir görü
şün ifadesidir. Ben kendilerine
sadece şunu
ifade etmek isterim ve bunu ifade ederken de
'hakikaten Türk Milletinin hangi , istikametle
doğru gittiğini görmekten inışirah duyuyorum.
1966 yılında istanbul'un Zeytiriburnu bölgesin
de beş binin üstünde buz dolabı satılmıştır, iş
te bizim idealimiz ve mıemleıketi götürmek is
tediğimiz nokta budu'r. Istanlbul'un 'çıok fakir
bir bölgesi olan Zeytimburnu'nda yalnız bir
yılda 5 binden fazıla boıız dolabı satılması haki
katen memnuniyet verici bir husustur. Küçük
sanayicilerin himayesi ve büyük sanayi tara
fından massedilmeısi mevzuundaki fikri de yan
lıştır. Biiz küçük sanayiciyi orta sanayici, orta
sanayiciyi büyük sanayici yapma yolundayız.
Memlekette mülkiyete inanan, mülkiyet sahibi
olmanın vicdan rahatlığı, iç huzurunu her gün
hisseden bir inşamın küçük sanayiini elinden
alıp büyük sanayie
massettirmek bizim ne
programlımızla, ne fedsefemize, ne de inanışıımı«a uygundur. Bunlar inançlarımıza aykırıdır
ve Türk Milletinin de inancına aykırı olduğu
na inanıyoruz.
Biz küçük sanayii dahıa büyültmek,
daha
büyüklerime kavuşturmak ve memleket istihsa
line bugünkünden daha fazla değer katmayı
teımin etmek istiyoruz. Onlar ise milletin di
ğer fertleriyle birlikte küçük sanayi erbabının
da elinden tesisini, elinden atelyesini, elinden
dükkânını alarak ancak günlük geçinmesini
ısağlıyacak dereceye düşürmek istiyorlar. Ara
mızdaki fark budur, aramızdaki anlaşmazlıkla
rın esası da bundan ibarettir.
Devlet ö'zel sektöre yol gösterecektir, ö'zel
sektöre müşavirlik yapacaktır, diyor ve bunu
tatbik ediyoruz.
Arkadaşımız bir taraftan diyor ki, Devlet
bir fabrika kuruyortmruş, Devlet bu kuruluş
masraflarının binde 7 karşılığında yol göstere'çekmiş, müşavirlik edecekmiş bunu tenkid edi
yor, diğer taraftan da diyor ki; hususi teşeb
büs pahalıya malediyor, hususi teşebbüs gayriiktisadi çalışıyor. Hususi teşebbüsün gıayrük-
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tisadi çalışması bir defa varit değildir. Devlet
müşavirlik vazifesini' bir para karşılığında yap
maktadır, bu para muayyen hesaiba, muayyen
kıstaslara göre hıesalbedilmiş ve ona göre bulun
muştur Programımız bunu icalbettiriyor ve bu
nu yapacağız.
Bursa fabrikası mevzuunda; neden Bursa
fa'brikası kurulmuş da, Balıkesir fabrikasının
tevsiine veya Eskişehir fahrikajsmın
tevsiine
gidilmemiş. Evvelâ Eskişehir fabrikası hususi
teşebbüstür, tevsi eder veya etmez, buna karış
mayız. Balıkesir fabrikasının tevsii de zamanı
gelince yapılacaktır. Bursa'da yapılmasının se
beplerinden
sadece bir tanesini söyMyeyim.
Eğer Bursa fabrikası Bursa'da kurulmasa idi,
senede 7 milyon lira yalnız nakliye parası öde
mek gerekiyordu ve bu 7 milyon liranın müs
tehlikin ceıbinden çıkması icabediyordu. Bur
sa'da kuruluşunun sebeplerimden sadece bir
tanesi budur.
T. 1. P. li arkadaşlar birkaç defadır beınim
yaz döneminde hususi sektör toplantısında koauştuğum, ortaya attığım fikirlere dokunmak
tadırlar. Bunlara birkaç defa cevap vermeden
jeçtim, fakat madem üzerinde ısrarla duruyor
lar, şimdi cevap vereceğim.
Hususi sektör toplantısında söylediğim söz
lerde kastettiğim insanlar malûmdur. Onları
mrada tekrar ettinmek istiyorlar, hiç şüphesiz
tekrar etmekten çekinmeni. Hususi teşebbüs
sahiplerine şunları söyledim: «Bu memlekette
mülkiyete düşman olanlar vardır, onlarla mü
badele ediniz», dedim. «Bu memlekette mevcut
ıızamı, hür ve demokratik sistemi, yok edip,
tahrip edip yıkmak istiyenler vardır,
onlara
karşı mücadele ediniz» dedim. «Bu memlekette
Türk ahlâkını, Türk örf ve inanışlarını, Türk
aile sistemini, sosyalizm perdesi arkasına gizle
nerek yıkmak is'tiyenler vardır, onlarla müca
dele ediniz.» dedim. «Bu memlekette bir tek
sosyalizm vardır, diyerek, Doğu sosyalizmini
Türkiye'ye getirmek, sınıflar arasında düşman
lık yaratarak, kardeşi kardeşe düşürmek istiyenler vardır, milletin bir kısmını köleleştir
mek çok az bir kısmını da büyük ekseriyeti
nin sırtına bindirerek kâşanelerde yaşatmak istiyenler vardır, onlarla mücadele ediniz» de
dim. Bu sözlerimin işçilerimizle, vatanperver,
örf ve âdetlerine bağlı, mülkiyet ve aile siste-
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mine son derece saygılı bulunan işçilerimizle
hiçbir alâkası yoktur. Bu sözlerimin sınıfları
bir birine kışkırtmakla hiçibir alâkası yoktur.
Bu ancak yukarda sıraladığım iddiada olanlara
verilmiş bir cevaptır. (A. P. sıralarından «/bravio» sesleri).
Çok muhterem arkadaşlarım, son ve hülâsa
olarak şunları söylemek isterim: Batı düşün
cesinin temelinde politik ve iktisadi sahada
olduğu kadar ahlâk sahasında da insan şahsi
yetinin üstünlüğü bugünkü Batıda esastır. Biz
parti olarak ve Hükümet olarak bu anlayışın
inancı içindeyiz. Batılı anlayış herşeye rağ
men ferdiyetçi ve şahsiyetçi kalmıştır. Batı, şa
hısları hukuk ve ahlâkın merkezi yapmıştır
Batılı anlayış içinde ve bâtıl olarak kalmak
azminde olan bir parti olarak, kalkınmanın da
bilinen batılı metodlaria, yollarla
tahakkuk
edeceğine inanmaktayız. Bütün tenkidlere, bü
tün iddialara ve hattâ bütün tahripkâr metodlara rağmen sanayileşme ve kalkınma ta
hakkuk edecektir ve Batılı metodlaria tahak
kuk edecektir. Bu mesele elbette kolay değil
dir. Bilâkis güç, çetin ve büyük
fedakârlık
istemektedir. Fakat önümüzdeki yıllar büyük
yatırım yılları olacaktır. Güçlüklerin yenildiği,
zorlukların aşıldığı ve gayretlerin meyva ver
diği yıllar olacaktır, yaratıcı ve ilerletici fikir
lerle dinamik prensiplerin tatbikat yılları ve
Ibilihaıssa sanayi sektörlerindeki kalkınma hızla
rının sıçrama yılları olacaktır. Milletimiz, kal
kınmasını engellemek istiyenlerin tahrip metodlarını bilmektedir. Rejimle alâkalı fikirler
mevzuunda son . derece dikkatli, uyanık ve ka
rarlıdır. Milletimiz aklı selim sahibidir, Hür
riyet nizamının faydalarını
görmüş ve yaşa
mıştır, devam ettirmek azmindedir. Anayasa
nın kendisine tanıdığı hak ve vazifeleri müd
riktir, bu hakları soldan gelen tertiplere kap
tırmamak kararında ve bu kararı tatbik etmek
kudretindedir. Hür seçime inanmıştır, hür se
çimi sevmiştir, hür seçim, serlbest düşünce ve
münakaşa hürriyeti ve demokratik sistemi ko
ruyacaktır ve koruyacak kuvvet ve kudrette
dir. Milletimiz pek çok milletler gibi kayıtsız
bir millet değildir. Müsamaha ve takdirlerin
de ölçülü bir millettir. Ama icabederse hürri
yetine, nizamına, örf ve âdetlerine düşman olan
bir sisteme karşı koymasını bilecek ve bunları
yapanları ortadan kaldıracak kuvvete sahiptir.
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Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ortanın
solunda olanlar da, solun ortasında olanlar da
bu hakikatleri böylece bilsinler.
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sıra
larından «bravo» sesleri, alkışlar).
BAŞKAN — Sayın Bakan müsaade buyuru
nuz bir - iki soru var efendim.
Sayın Sadrettin Çanga'nm bir sorusu var,,
okutuyorum efendim.
Sayın Başkanlığa
Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanı tarafın
dan cevaplandırılmasını rica ederim.
Bâzı gazetelerde Sümerbank
Genel Mü
dürünün eşinin de ortak olduğu «Soğana» adlı
yapağı ithal eden bir şirketin mevcudolduğu,
bu şirketin Sümerbank fabrikalarının yapağı
ihtiyacını temin ettiği ve dolayısiyle birtakım
istisnaî imtiyazlara sahibolduğu yazılmaktadır.
Sayın Bakanın bu hususta bir bilgisi var
mıdır ?
Gerçek durum nedir?
Bursa
Sadrettin Çanga
BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Sadrettin
Çanga salonda mevcudolmadığından yazılı ola
rak da cevap verelbilirsiniz.
SANAYİ BAKANI MEHMET
TURGUT
(Devamla) — Mulh'terem arkadaşlarım, bunun
cevalbının burada verilmesinde fayda
vardır.
Sümeribank Umum Müdürü serlbest hayattan
Sümeribank Umum Müdürlüğüne getirilmiştir.
Elbette serlbest hayatta iken boş oturmuyordu,
bir işi vardı, bîr şirketi vardı ve bir iş yap
makta idi. Sümerbank Umum Müdürü olur ol
maz bütün işlerini devretmiştir. Şu anda söy
lenenin hakikatle hiçibir alâkası yoktur. Arz
ederim.
BAŞKAN — Sayın Faik Kırbaşlı.
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Zirai sanayi
ve onun bir kolu olan bilhassa gıda sanayiinin
içideki zirai mamullerimizin değerlendirilmesi
ni hedef tu'tan ve Türkiye'nin kütle yönünden
ehemmiyetli bir konusunu teşkil eden ziraat
ve zirai sanayie öncelik tanınması
hususun
da ne düşünüyorsunuz, bu hususta plânda hiç
bir şey görmedim, bir çalışma var mıdır?
SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT
(Devamla) — Bu husus İkinci Beş Yıllık Plân
da ele alınacaktır, arz ederim.

— 479 —

M. Meclisi

B : 63

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Köylünün
boş içgücünü değerlendirme amacını güden el
sanatlarının köylerde öğretilmesinin daha yay
gın hal alması ve değerlendirilmesi hususunda
yeni çalışmalar var mıdır, varsa plân hedefleri
ne göre bu çalışmalar nelerdir ?
SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT
(Devamla) — Bu mevzii, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Köy İşleri Bakanlıklarının kurulu
şundan sonra, Köy İşleri Bakanlığına devredil
miştir. Arz ederim.
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sanayiimizcle aynen Avrupa'da olduğu gibi ve müşterek
pazar memleketlerinin üzerinde hassasiyetle du
rup karralar aldığı standartlar ve kalite kont
rolü için Bakanlığın çalışmaları var mıdır?
ıSanayi mamullerimizin marka, kalite ve fiyat
bakımından katalogunun yapılması ve yayın
lanmasını düşünüyor musunuz?
SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT
(Devamla) — Evvelâ standardizasyon ile kalite
kontrolünü birbirinden ayırma lâzımdır. Stan
dartlar, Standartlar Enstitüsü tarafından im
kânları nispetinde yapılmakta ve neşredilmek
tedir.
Kalite kontrolü mevzuu, maalesef henüz ele
alınamamış bir konudur. Çünkü büyük miktar
da personel istemektedir. Bu hususta İkinci Beş
Yıllık Plânın tatbikat yıllarından itibaren ted
birler alınacak ve tatbikatına geçilecektir. Yal
nız öğleden evvelki konuşmamda Müşterek Pa
zara hazırlanmak için bu meselenin halledil
mesi gerektiğini ifade ettim, bu mevzuda da
İktisadi Devlet Teşekkülleri, Sanayi Bakanlığı
ve İstanlbul Sanayi Odası arasında bir çalış
manın mevcudolduğunu ifade ettim. Saygiyle
arz ederim.
BAŞKAN — Ahmet Mustaoğlu, buyurun.
AHMET MUSTAFAOĞLU (Erzurum)
—
Erzurum'da kurulması kararlaştırılan çimento
fabrikasının semt olarak yeri belli olmuş mu
dur?
SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT
(Devamla) — Belli olmuştur. Aşkale'de kuru
lacaktır.
AHMET MUSTAFAOĞLU (Erzurum) —
Teşekür ederim Sayın Bakan.
BAŞKAN — Nihat Diler, buyurun.
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NİHAT DİLER (Erzurum) — Erzurum'da
çimento falbrikasının kurulacağını Sayın Bakan
ifade ettiler. Daha evvelki konuşmalarında Er
zurum'da çimento fabrikasının kurulacağı söy
lenmişti, fakat henüz yeri belli
edilmemişti.
Çünkü spekülâsyon yapılacağı için yeri belli
edilmemişti. Yani dedikleri fikri o zaman ni
çin söylemediler, şimdi niçin açıkladılar. Bir.
İkincisi; ne zaman başlanacaktır? Çimento
fabrikasının kurulmasına 1967 yılının
hangi
aylarında başlanacaktır?
SANAYİ BAKANI x\IEHMET TURGUT
(Devamla) — Efendim, yer kati olarak tespit
edildiği için ve birçok kimseler tarafından da
bilindiği için burada söylemekte bir beis görme
dim. 1967 yılına 22,5 milyon liralık tahsisat ko
nulmuştur. Erzurum'da inşaat mevsimi hangi
ayda başlıyacaksa o gün t dm eli atılacaktır. Arz
ederim.
BAŞKAN — Sayın Fethi Alacalı
FETHİ ALACALI (Tokat) — Denizli Sarayönü, özel şahıslara ait bir mensucat fabri
kasının zarar ettiği gerekçesi ile Sümerlbankça
satmalınması konusunda Sanayi Bakanlığının
Maliye Bakanlığına bir müracatı var mıdır,
Bu müracaat yapılmış ise Maliye Bakanlı
ğınca ne gibi işlem yapılmıştır ?
.SANAYİ BAKANI MEHMET
TURGUT
(Devamla — A. P. programında, A. P. seçim
beyannaımesinde, Devlet teşebbüslerinin müm
kün olduğu
nispette hususi teşebbüse devri
vardır. Hususi teşebbüsün Devlet tarafından
satmalınması yak'tur. Buna göre Sanayi Ba
kanlığının böyle bir teklifte bulunması mevzuuibahis değildir, mevzuubaJhsolmadığına ' göre
yoktur demektir. Saygiyle arz ederim.
BAŞKAN — Ahmet Demiray'm bir sorusu
vardır, okutuyorum.
'Sayın Başkanlığa
Birçok yerlerde pancar bedelleri hâlâ alına
mamıştır. Pancar parasının verilmesi işi ne za
man tamamlanacaktır?
Amasya
Ahmet Demiray

SANAYİ

BAKANI

MEHMET TURGUT

'Devamda) — Efendim, bâzı büyük
fabrika
larda pancar bedelleri ödenmiştir, geri kalan
da finansman bakımından halledilmiştir, en
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geç Nisan ayı başına kadar pancar bedelleri
ödenecektir. Arz ederim.
BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır.
.SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT
(Devamla) — Hepinize teşekkür ederim. (A. P.
'sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Son söz Kemal Doğan Sun
gun'un.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan,
ıSaym Mehmet Turgut tarafından C. H. P. Grupuna, sataşma vâki olmuştur sataşma dolayısiyle söz istiyorum.
Biz, C. H. P. Grupu sanki iki parça ilmiş gilbi,
ortanın solundakiler ve solunda olmıyanlar, şek
linde bir ifade kullandılar. C. H. P. bir bütün
dür. Hepimiz kurultayımızın kararı gereğince
ortanın solundayız. Bunu söylemeye hakları
yok. (A. P. sıralarından gülüşmeler).
BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade
buyurun.
Sayın Reşit Ülker; müsaade buyurun, or
tanın solu diye bir tâbir sizin Genel Başkanını
zın ifadesidir.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Evet
efen
dim, Genel Başkanımızın ifadesidir, bizim de
ifade mizdir.
BAŞKAN — O halde bu bir sataşma olamaz,
sizin kabul etmiş olduğunuz blir söz sataşma teş
kil eıtmez kanısındayım.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Partimizin
'içişleri ile ilgili bir beyanda bulundu Sayın Ba
kan, aynen okuyorum. «ıSadik Kutlay arkada
şım bu fikirlerde benimle beraber, aksini iddia
ddecek değilim. Bu fikirlerde benimle beraber
'Oİmıyan arkadaşlar vardır.» Cumhuriyet Halk
Partisi bir bütündür. Kurultay kararımız için
de hepimiz ortanın solundayız. Siyasi kaidele
re, kurallara uymıyan bar Baltanın bir partiyi
ikiye bölmesi, böyle göstermesi doğru değil
dir. Sataşma varıdır, rica ediyorum söz işiti
yorum.
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülkerlin hiç böyle
hiddetlenmeye hakkı yoktur. Bir sataşma
karşılıklı bir lâfla ve tarizle olur. Burada bir
tariz ve bir lâf yok. Kendi kabul ettiğiniz bir
'husustur zaten bu. Eğer dileniyorsanız oyla
rım.
REŞİT ÜLKER (İsltanlbul) — Parlâmentoda
temsil edilen bir siyasii partiyi ikiye bölük gi'bi gösteriyor.
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BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, ben o kana
atte değilim, eğer diremiyorsanız oylıyacağım.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Direniyorum.
BAŞKAN — Peki efendim.
Riyaset bir sataşma olduğu kanısında de
ğildir.
Sataşmayı kaJbul edenler... Etmliyenler... Sa
taşma olduğu kabul edilmemiştir.
Buyurun efendim, son söz Sayın Kemal
Doğan Sungun'un.
Buyurun Sayın Kemal Doğan Sungun.
KEMAL DOĞAN SUNGUN (Zonguldak)
— Sayın Başkan, sayın arkadaşlarımı; benden
evyel konuşan değerli Sanayi Batanımız Yüce
Meclisinize çolk uzun ve tafsilâtlı olarak bir
çok hususları aksettirmiş bulunuyorlar. B,u ba
kımdan benim mâruzâtım gayet kısa olacak ve
huzurlarınızı gayet az işgal etmeye çalışaca
ğım. Temas etmelk istediğim mevzulara filvaki
biraz evvel Sayın Sanayi Balkanımızca temas
ediİTnliş bulunuluyor. Ancak bu hususlarda ben
de birkaç noktaya temas etmelk lüzumunu his
sediyorum.
Mulhterem arkadaşlar; konuşan hatiplerin
çoğu bilhassa özel sektör üzerinde durdular ve
bu memleketin özel sektör ile kalkınmasının
mümkün olamıyacağmı ifade etiler.
Sizlere isim vermeden bir misal arz etmek
istiyorum. Düşününüz ki, bir özel teşebbüs,
bir firma Türkiye'de aşağı - yukarı 500 milyon
liralık bir yatırım yapmış, aşağı - yukarı 40 kü
sur fabrikası mevcut, bunun mukabilinde tafcrülben 70 - 80 milyon liralık bir k â r temin etımebtedir.
Şimdi, bâzı parti sözcüsü arkadaşlarımız,
işte bu şekilde olan müesseseye, özel teşebbüse.
sataşmakta ve bu şekildeki kârların doğru ol
madığını ifade etmektedirler. Çünkü onlarca
ifade edilmek istenen bu gibi büyük kârların
sanki ceplerinde kalması ve bu kârları da doğ
rudan doğruya şahsi veyahut ailevî ihtiyaçları
içlin sarf etmiş şekilde düşünmelerinden ileri
gelmektedir. Muhterem arkadaşlarım, bu şe
kilde kâr yapan müesseselerin yahut da firma
ların, şahısların, haddizatında hepinizin tak
dir buyuracağı gibi, ailevî masrafları için en
geniş çapta düşünseniz dahi, senede birkaç
yüz bin liradan fazla sarf etmesine imik ân yok
tur. Şu halde geriye kalan bu k â n yine bu
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memleket toprakları üzerinde kalacak olan ye
ni yatırımlara sarf ötmek mecburiyetindedir
ve bu da esasen böyle olagelmektedir. Bu ba'kımdan özel sektörün zararı nerededir, haki
katen anlamak ka'bil değildir.
Muhteremi arkadaşlar; bu vesile ile bir nok
taya daha işaret ötmek istiyorum. Bilhassa
ükide birde şu huısus tekrarlanmaktadır: Bu şe
kildeki yüksek kazançlarda bir mukayese ya
pıldığı vakit Türkiye'de, bunların nisbe'tİnin
yâni büyük miktarda yıllık gelir sağlıyanlarııı
nislbetinkı Türkiye'ide az olmasına mukabil geMrden almış oldukları payların yüksek olduğu
ü'fade ddilmektedir. Birçdk isltatils'tlilklere göre
söylüyorlar, bunlara iistinadettiklerini ifade
ediyorlar. Ancak ben şu hususu hatırlatmak isterlim ki, biraz evvel verdiğim mlisa'Me de gö
müldüğü üzere, 70 küsur milyon lira kazanan
bir firmanın sahibinim dalhi, aile efradının niha
yet yiyecelk, içecek, giyecek masrafı olarak bir
yılda sarf edeceği paranın yekûnu, en genüş
anlamı ile, birkaç yüzbin lirayı geçmez. Şu hal
de haddizatında onun hayat standardı, hayat
seviyesli bu 70 - 80 milyona göre değil, fakat
o kendi şahsına sarf ettiği ve çok daha düşük
paraya göre ölçülmesi icabeder.
Yine daha küçük bir misal: Meselâ senede
20 şer bin lira kazanan İki vatandaşı düşünün,
'birisi 20 bin lirayı tamamen bu gibi ihtiyaçları
na sarf eder, ama Öbürü 1/5 bin lirasını sarf
eder 5 bin lirasını tasarruf eder ve bu tasarru
funu da b e M başka bir yerde kullanır. İkisi
de aynı parayı kazanmış olmakla beraber, bu
iki insanın hayat standardı aynı değildir. Çünfkâi birisi daha fazla kendisine sarf etmekte di
ğeri daha az sarf etmektedir. Şu halde biz bu
gelir dağılımlarını nüfusa nisibet ettiğimiz za
man bu hususları da nazarı dikkate almak
mecburiyetindeyiz. Çünkü, yine daha evvel
arz ettiğim bu sekilide biriken kârlar yine bu
memleket toprakları üzerinde kurulacak olan
büyük çapta teslislere, orta çapta tesislere, ye
rine göre küçülk çapta tesislere sarf olunmak
tadır. Bu bakımdan artılk bu tesisler bu şahıs
ların malı olmaktan çıkmıştır. Çünkü onlar
yok edemezler, yakamazlar, yıkamazlar. On
ların şaihısi malı diye telâkki edilebilecek, varsa
bir evleri, varsa bir aralbalan ve nüihaye't bir
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motorlarından ibarettir. Bunu bu şekilde dü
şünmemiz ve hesabe'tmemiz icabetmektedir.
Mulhlterem arkadaşlarım, özel sektör bilâIkis bizim memleketimizde hemiz daha birçok
balkımdan Kamu İktisadi Teşebbüslerine naza
ran geri durumdadır. Bu gerilikten kasdim;
'kredi, faiz nisbetleri birçok vergilerdeki nisbetler balkımmdan kamu sektörüne naızaran bâzı
larında daha az ve yüksek' faizle kredi bulabil
mekte, vergi nispetlerinde de daha yüksek ra
kamları Kamu İktisadi Teşebbüslerine nazaran
ödemektedirler. Bu bakımdan bilâkis İktisadi
Devlet Teşebbüslerine nazaran özel sektör aley
hine olan bu gibi hususlar özel teşebbüsü güç
ve zor duruma düşürmektedir. - Elbette bunla
rın ıslahı için Hükümetimiz gereken alâkayı
göstermekte ve hazırlıkta bulunmaktadır.
Muhteremi arkadaşlıarıım, bir sözeü arkadaşı
mız ifade ettiler ve dediler ki, bizde özel teşeb
büs büyük falbrika kuramaz. Biraz evvel Sayın
Sanayi Bakanı da işaret ettiler; ben de bir
'noktadan bu hususu aydınlatmak istiyorum ve
bunu söyliyen arkadaşlarıma da şu soruyu so
ruyorum : Acaba Amerika'da özel teşebbüs bü
tün sanayie hâkim olduğu halde bu/gün dünya
nın en büyük fabrikalarına sahibolan özel te
şebbüs Amerika'da bu gilbi büyük tesisleri na
sıl yapabilmiş ve yine sayın arkadaşlarıma şunu
'hatırlatmak istiyorum ki bizim memleketimiz
de bugün belki özel teşdbbüs fabrikaları batılı
anlamda büyük değildir. Ama Kamu İktisadi
Teşebbüslerini ele aldığımız takdirde onların
kurdukları fabrikalar özel teşebbüse nazaran
daha büyük olsa daihi bunu yine Batı memleket
lerindeki ile kıyas ettiğimiz vakit- meselâ bir
demir - çelik fabrikası için misal gösterebili
rim ; asgari bizim bugünkü Karabük Demir - Çe
lik Fabrikasından 8 - 10 misli büyüklükte bu
lunmaktadırlar. Demek istiyorum ki, sayın ar
kadaşlarım, Ibu özel ıteş'eblbüs yıaitout da Devlet teşeb
büsü meselesi değildir. Bu bir iktisadi durum
meselesidir. Memleket iktisaden kalkındıkça
elbette gerek özel teşiebbüs ve gerekse Devlet
teşebbüsü daha büyük çapta, dalha geniş, daha
büyük fabrikaları yapma imkânına sahibolacaktır. Asıl dâva buradadır. Arkadaşlarımızın
bu şekildeki ifadesini - kusura bakmasın
lar - yanlış telâkki ederiz,
Muhterem arkadaşlarım, yine karma ekono
miye temas edildi ve bu arada her parti ken-
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dişine güre bir görüşü savundu. Elbette, bir
paıytimiz, sosyalizmi, dalha doğrusu devletçiliği,
bir partimiz, karma ekonomiyi ve biz de Ada
let Partisi olarak Anayasanın gerektirdiği şe
kilde bir karma ekonomiyi öngörmekteyiz.
Esasen karma ekonomi bir Anayasa icabı
dır. Ancak muhterem arkadaşlar, Anayasada
Ibunlarm yüızdeleri verilmemiştir. Ne nisbette
Devlet sektörü, ne nislbette ö'zel sektörün hâ
kim olacağı rakam olarak ortaya konulmamış
tır. Biz hepinliziin malûımu olduğu ve biraz ev
vel de Sanayi Bakanının şuradan ifade ettiği
gibi, yine Devlet eliyle birçok büyük fabrika
lar kııranaiktayız. Esasen bu da karma ekono
miye olan inancımızın bir ifadesinden ibaret
tir. Biz aynı zamanda halkın küçük tasarruf
larını da harekete geçirerek, Özel teşebbüsü des
te klemeyi ve özel teşebbüsü geliştirmeyi elbet
te ilk plânda arzu ediyoruz. Arkadaşlar, buşekilde özel teşelbibüsü desteklemekle yıllar son
rası -Türkiye - AıneriükaVla olduğu giilbli büyük ve
kuvvetli bir özel teşetebüse sahifbolursa acaiba
'buna hayır mı diyeceğiz1? Veyalhutta böyle bir
inkişaf esnasında muayyen bir zaman sonra
bu özel teşebbüse dur rau diyeceğiz? Yıllar
sonra Türkiye - Amerika'da olduğu gibi özel
teşebbüse dayanan dinamik bir ekonomiye sahibolur ve sosyal adalet ilkeleri en geniş çap
ta tahakkuk ederse ve yine bilfarz iktidara
devletçi veya sosyalist bir parti gelir ve sırf
kendi felsefesi sdbebi ile bu düzeni acafoa boz
mayı mı düşünecektir1? Biz asla bunu zannet
miyoruz. Çünkü aksi halde çok dar ve inatçı
ıbir tutumun içine düşmüş olurlar.
Mıih'terem arkadaşlarım, yabancı sermaye
mevzuunda da yine bâzı anlaşmazlıklar oldu
diğer partiler. Bizim bütün 'gayret ve arzu
muzla, rağmen bugün plân hedefinde bu ya
bancı sermaye yüzde 20 de kalmıştır. Bilâkis
ıbuınu teşditti ötmiek iiealbeitımelkted'iır. Ama bu
teşvikin icaJbettiğirii burada ifade ederken bu
nun akıllıca olmasını ve her şeyden önce mem
leket menfaatlerini kapsamasını da esas aldığı
mızı bir defa dalha telbarüz ettirmeyi faydalı
telâkki ederiz.\
Mulhterem arkadaşlar, yabancı sermayenin
faydasını şöyle basit bir misalle arz etmek is' terim. Bugün dar gelirli vatandaşlarımız bir
yuva salhibi olalbilmek için elindeki mevcut pa
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raları kâfi gelmemekte ve bunun için Emlâk
Kredi Bankasına müracaat etmekte ve buradan
almış olduğu uzun vadeli ve oldukça düşük
faizli kredi ile bir meskene sahilbolmakta ve
onu müddeti içinde ödemektedir. Eğer bunun
için bir dış yardım telâkki edildbilen böyle bir
yardıma mâruz kalmasaydı, ona sahibolmasaydı
böyle bir şeye asla veya sonuna kadar sahâ'bolamazdı. İşte bizim yaibamcı sermayeden olan an
layışımız, biraz evvel arz ettiğim bu misâlle
gayet iyi anlasılalbilir. Tekrar ediyorum; ancak
akıllıca memleket menfaatlerini önplânda tut
mak şartiyle ve aynı zamanda biz bu yabancı
sermayenin elbette memleketin daha ziyade
tüketim salhalarına değil, imalât sanayiine te
cavüz etmesini, ihracata teveccüh ve tevessül
etmesini de önplânda gören bir zihniyeti taşı
maktayız.
Muhterem arkadaşlarım, biz Adalet Par
tisi olarak muhalafetin göstermeye çalıştığı ve
onlar gibi boş bir inadın içinde değiliz. Biz
bu memleketin bütün inısan gücünü, sermaye ve
tabiî kaynaklarını harekete geçirerek hürriyet
içerisinde bir plânlı kalkınma ile üzerinde her
Türk vatandaşının mesut ve müreffeh
ya§ıya'bileceği ileri bir Türkiye yaratmak azmi
ve çabası içindeyiz. Bunda başarıya ulaşacağız.
Zira samimiyiz, bilgiliyiz ve memleketimizi se
viyoruz. En büyük temennimiz, muhalefet par
tilerinin de yapıcı tutumları ile bu başarıda
paylarının bulunmasıdır. Hepinizi saygıyle se
lâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ıbir
sanayi armağanı ihdas edilmesi hususunda Baş
kanlığa bir takrir sunulmuştur. Bu husus bir
kanun mevzuu olduğuna göre Başkanlığımızca
bunun üzerinde bir işlem yapılamıyacağmı arz
ederim. Eğer. önerge salhilbi arkadaşımız böyle
bir kanun teklifinde bulunmak isterlerse, bu
nu kanun teklifi haline koyup Başkanlığa sun
masını ve bunun kanun teklifi prosedürü ile
muamele göreceğini arz ederim.
Yeterlik önergesini okutuyorum efendim.
iSaym Başkanlığa
Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede
rim.
Bilecik
Sadi Binay
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Sayın Başkanlığa
Sanayi Bakanlığı Bütçesi üzerinde ya'ter de
recede konuşulmuştur. Kifayetin oya sunulmasinı arz ve teklif ederim.
Tokat
Mithat Şükrü Çavdaroğlu
BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler...
ALİ RIZA UZUNER (Traibzon) — Kifaye
tin aleyhinde söz istemiştim.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Aleyhinde
C. H. P. Grupu adına söz istiyoruz.
BAŞKAN — Aleyhinde mz is'temiştiniz, hak
lısınız, özıür dilerim.
Sayın Uzuner siz söz almıştınız ama grup
iadına sö'z istenildiği için takaddüm hakkı var
dır, onun için Sayın Ülker'e söz vereceğim.
Buyurun ıSaym Ülker.
C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER
(İs'tan'bul) — Muhterem milletvekilleri; kifa
yetlin aleylıünd'eyiiz. Şu sebepten: Burada yü'ksıek
huzurunuzda konuşan Sayın Bakan arkadaşı
mız hakikaten önemli bâzı 'noktalara temas
ettiler ve bâzı yanlış anlaşılacak ve yanlış esas
lara dayanan beyanlarda bulundular. Bunlar
dan Ibir tanesi.
BAŞKAN — Şimdi Sayın Ülker...
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Kifayet öner
gesinin aleyhinde söylüyorum.
BAŞKAN — Kifayet aleyhinde konuşun.
Esas hakkında konuşuyorsunuz. Lütfen kifa
yet aleyhinde olarak, bu çerçeve içinde konu
şun.
C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER
(Devamla) — Çok Sayın Başkanım, usullere ri
ayetkar olacağımdan şüphe etmemenizi istirham
edeceğim. Şüphesiz kifayetin yeter olmadığını
arz etmek için gerekçesini de söylemek lâzımgelir.
Sayın Bakan öğleden evvelki konuşmalarında
kalkınma hızı tahminlerinden bahsettiler. Bu
beyanları, sözleri yanlıştır. Müsaade buyurur
sanız eğer kifayeti kabul etmezseniz bunu evve
lâ arz edeceğiz.
Diğer bir nokta, biraz evvel huzurunuzda
Atatürk'ün devletçilik görüşü bahis konusu olur
ken bâzı beyanlarda bulundular ve dediler ki,
«ortanın solundakiler ve saire» ve devam ettiler.
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Muhterem arkadaşlarım, müsaade ederseniz ki
fayeti kabul etmezseniz o zaman anlatacağız ki,
C. H. P., organlarının verdiği kararlar içerisinde
ortanın solundadır, kurulduğu günden itibaren
ortanın solundadır ve bu ortanın solu Türk Mil
letinin ilerlemesinde bir istikamettir, bir yöndür,
bir çıkardır. Bunu müsaade ederseniz ifade
edeceğiz.
Yine burada karma ekonomi düzeninden bah
settiler. Bizim Sözcümüz Saym Kutlay sabah
leyin bahsetmişlerdi, Sayın Sadık Kutlay'm bah
settikleri tamamen doğrudur. Erol Yılmaz Akçal arkadaşımız karma ekonominin devamlı bir
düzen olduğunu beyan etmişlerdir. Eğer kifa
yeti kabul buyurmadığmız takdirde nasıl be
yan etmişlerdir, nerede beyan etmişlerdir, bunu
da ifade etmek imkânına sahibolacağız.
Yine burada Sayın Bakan Atatürk'ün devlet
çilik görüşünden başlıyarak girdikleri konuş
mada sanki C. II. P. yabancı sermayeye kayıtsız,
şartsız düşmanmış gibi bir ifade kullandılar.
C. H. P. yabancı sermayeye seçim beyanname
sinde ve programında sınırlarını çizdiği ölçüde,
memleketi istismar ettirmiyecek bir ölçüde ta
raftardır. C. H. P. karma ekonomiye taraftar
dır ve devamlı bir sistem olarak taraftardır.
Atatürk'ün koymuş okluğu altı oktan, biridir,
1931 de tesbit edilmiş, 1937 de Anayasanın ikin
ci maddesi olarak tescil edilmiştir. Eğer kifa
yeti kabul bııyurmazsanız bütün bu noktaları da
arz etme imkânını bulacağız.
Saygılarımla.
'
BAŞKAN — Yeterlik önergesini tekrar oku
tup oylarınıza sunacağım efendim.
(Bilecik Milletvekili Sadi Binay ile Tokat
Milletvekili Mithat Çavdaroğlu'nun yeterlik
önergeleri tekrar okundu.)
BAŞKAN — Kifayeti kabul edenler... Kabul
etmiyenler... Kifayet kabul edilmiştir.
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Bölümlere ge
çilmesi kabul edilmiştir.
Bölümleri okutuyorum :
( A / l ) Cari harcamalar
Bölüm
11.000
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Ödenekler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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Bölüm
Liii'a
12.000 Personel giderleri
11171100
BAŞKAN — Kabul ederiter...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
13.000 Yönetim giderleri
2 091 000
BAŞKAN — Kabul edeler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
14.000 Hizmet giderleri
185 002
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
IG.000 Çeşitli giderler
210 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/2) Yatırım harcamaları
21.000

Etüt ve proje giderleri
164 335 800
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
23.000 Makiııa, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımlar
7 300 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
34.000

Malî transferler
49
BAŞKAN — Kabul edemflJer...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
35.000 Malî transferler
1
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir..
36.000 Borç ödemeleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Sanayi Bakanlığı 1967 bütçesi kabul
tir.

210 000

137 001

12 500

edilmiş

S. — Turiz ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi :
BAŞKAN — Programımıza devam ediyoruz.
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1967 yılı bütçesini
görüşmeye başlıyoruz.
Grimi arı adına söz istiyen arkadaşların isim
lerini okuyorum: O. H / P . Grupu adına Bekir
Tünay, M. P. Grupu adına Hasan Lâtif Sarı yü
ce, Y. T. P. Grupu adına Nihat Doğan, T. t. P.
Grupu adına Cemal Hakkı Selek, A. P. Grupu
adına Ömer Eken.
Şimdi söz sırası C. H. P. Grupu adına Bekir
Tünay'da. Sayın Tünay buyurun.
C. II. P. GRUPU ADINA BEKİR TÜNAY
(Adana) — Sayın milletvekilleri,
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O. H. P. Grupu adına Turizm ve Tanıtma
Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüş ve dilekleri
mizi arz edeceğim.
önce Turizm ve Tanıtmayı partiler üstü bir
sorun saydığımızı belirtmek isterim.
Zaman dar. Konu çok geniş. Bu nedenle önem
li yönlere değineceğim.
Turizmin tüm sorunlarının çözümleyici bir
usulle ele alınması zorunluğuna inanıyoruz.
Bu konuda: Peşm yargılar, sabit fikirler, par
ticilik çabalarını olumsuz etkenler sayarız.
Her şeyden önce, Türk turizminin yaratılma
sı, yaşatılması ve geliştirilmesini bu soruna içten
likle bağlılıkta, inançlı, gıüvençli ve çabalı olmak
ta buluruz. Bu da, hepimize büyük bir sorumlu
luk yükler.
Sayın milletvekilleri; turizm bir endüstridir.
Türlü sanayi kollarını içine alır. Verimli etkili
bir işletmeciliktir. Bu endüstri ekonomik yaşan
tıyı düzenler. Ekonomi insan gereksemelerini
amaç tutar. Gereksemeler çabaları düzenler. Ça
balar da ekonomik yaşantıyı güçlendirir.
Turizm Ekonomiye önemli etkiler yapar. Ona
güçlü bir destek olabilir. Ekonominin canlılığını,
hareketliliğini sağlar. Turizm çabuk meyva verir.
Memlekete süratli olarak döviz getirir. Turizmin
yurt kalkınmasındaki önemi açık - seçik ortada.
Ekonomik, kültürel, sosyal yönlerdeki etkisi bel
li. Yurdumuzda turizm için koşullar, türlü ola
naklar da herkesçe bilinmektedir.
Şu halde, asıl sorun; turiste arzuladığı kolay
lıkları sağlamak, onda iyi, güvenli günler geçire
bileceği kanısını uyandırmaktır. Tüm bunlar
için Türk turizminin amacını ortaya koymak ge
rekir.
Bu amaç: Dış turizm gelirinin çoğaltılması dır. Bu da; döviz getirecek tesis ve işletmelerin,
Devletin teşvik ve himaye tedbirlerini hedef al
masını gerekli kılar.
Sosyal turizme gelince: Bu iç turizmin amacı- ,
dır. Ödeme yeteneği olmasa da, vatandaşların,
yurt içinde dinlenme - gezme - görme arzularını
gerçekleştirmektir.
Dışa dönük turizmin amacı ile sosyal turiz
min amacı biriibirinden ayrıdır. Ama sürekli ola
rak biri ötekini etkiler. Gerçekte turizm; bizim
için yeni bir endüstridir. Kuruluşlarımızın, tüm
olarak halkımızın dış turizmin icaplarına göre cinazlanmış olduğunu söyleyemeyiz. Bu itibarla,
Birinci Beş Yıllık Plân tüm samimiyet ve inan-
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cma rağımen, turizm dâvamızı kökünden çözüm
leyemezdi, çözümleyemedi.
İkinci Beş Yülük Plânın hazırlandığı bu yıl
da, Türk turizminin amacı ile sosyal turizmin
amacının kesinlikle ayrılması gerektiğine inanı
yoruz.
Turistik bölgeler çok geniş tutulmuştur. Ya
tırım ve teşvik önceliklerinin, bu kadar geniş sa
halarda, eş değerde düşünülmesinin uygun olma
dığı kanısındayız.
Oysa: Plaj tesisleri olmıyan, eğlence yerleri
ıhulımmıyan, spor tesislerinden yoksun, bir istan
bul, bir İzmir, bir Antalya'da yapılacak şey: Tu
rizm bakımından geliştirilebilecek, hızla rantaıbl
gelebilecek bir bölgenin belli bir yöresini seçmek
tir. Burada turizm teşvik tedbirlerini öne almak
tır. Asi olan: Bir yerdeki geceleme tesisleri ile yan
tesislerin bir bütün olduğudur. Kışkırtıcı tedbir
lerkı bir kül halinde buralarda yürürlüğe kon
ması gerekir. Bugünkü uygulama; hem yatırım
bakımından, hem de teşvik tedbirleri yönünden
amaçtan uzaktır. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı
nın bölge çalışması bu olmalı. Plânın da bu amacı
sağlaması gerektiğine inanmaktayız.
iSayın milletvekilleri; Turizm bir özel sektör
işidir. Bu noktada açıklığa varınca, turizme ait
kamu sektörü yatırımlarını, alt yapı yatırımla
rım, özel teşebbüsle eş değerde ve sırada tutmak
giıbi sakıncalı bir yola giremeyiz.
Aksi halde özel teşeblbüsü turizm yatırımla
rını teşvikte geciktirmiş oluruz. Hiç kuşkusuz söyliyobil'iriz ki, Türk turizminin yaratılması, yaşa
tılması ve geliştirilmesi, Türkiyetoıize geniş hiz
metler getirecek. Toplum kalkınmasını destefcliyecek. Uygar düzeye yükselmeyi hızlandıracak
tır.
Turizmin alanı çok geniştir. Tüm bakanlık
ları ilgilendirir. Bundan ötürü Bakanlıklararası
koordinasyona,, hattâ birçok konularda birlikte
çalışmaya kesin zorunluluk olduğu kanaatindeyiz.
Ama şu da bir gerçek ki, öteden beri bakanlıklar
turizm konusunu önemsemezler. Yine bu konu
da büyük çaba Turizm ve Tanıtma Bakanlığına
düşer. Diğer bakanlıkları turizmle daha candan
ilgiye çağırır, Turizm Bakanlığına da sabır ve
ısrarla rehberlik görevine devam etmesini dile
riz.
Turizm bir açıdan uygarlık savaşıdır. Uygar
gereksemelere önplânda yer verilmesini gerekli
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kılar. Bunların başında konaklama gelir. Bu te
sislerimiz azdır. Yetersizdir. Ama bunun yeterli
hale gelmesi bir yatırım işidir. Büyük çabanın
özel sektörden, gelmesi öngörülür. Ama gerçek,
tatbikat bu değildir. Türk ekonomisi yıllar yılı,
babadan oğula devredilen bir sistem içinde dö
ner durur. Yeni olan turizm alanına çökmek, her
halde kolay bir iş olmasa gerek. Çekici ve kışkır
tıcı tedbirler alınmalıdır.
Bunun için de:
Devlet özel sektöre önderlik edecek,
Alt yapı yatırımlarını Devlet yapacak,
Bir seri kolaylıklar zincirini yaratacak.
örneğin:
Bol kredi, uzun vâde, az faiz, gümrük kolaylık
ları, vergi kolaylıkları gibi.
Tüm bunlarla ilgili olarak da; fizikî plânla
maya önem vermenin kesin zorunluluğuna inanı
yoruz.
Kim - hangi kurum, nerede, hangi tipte ya
tırımlar yapabileceğini bilmelidir. Turizmin bir
çok sorunlarmdaı özellikle konaklama soru
nunda işçi sigortaları Emekli Sandığı
Ordu
Yardımlaşma ve benzeri kurumlarda hizmete
çağırılmahdır.
Kalkınma tesisleri düşünülürken sahillere
de değinmek gerek. Bu arada turistik önemi
olan boş arazileri de ele almak yerinde olur.
Gelip geçici tesisler için şuna, buna sahilleri
ve turistik değer taşıyan arazileri vermek, ya
da kiralamak yolu dış turizm gelirini çoğalt
mak arnaciyle bağdaşamaz, böyle bir tutum gü
zel Türkiye'mizi otostopçuların uğrağı olmak
tan kurtaramaz inancındayız.
Turizm yatırımlarında, haysiyetli - millî çı
karlarımıza uygun yabancı sermayeye de ta
raftarız. Turizmi teşvik açısından yabancı ser
mayeyi teşvik Kanunu üzerinde bir revizyo
nun zamanının geldiğine inanıyoruz.
Sayın milletvekilleri; yatırımlar krediler
le çok ilgilidir. Daha doğrusu yatırım kredi
işidir. Bakanlığa ayrılan kredi fonu bu büyük
dâvayı bir ucundan bile tutmaya bile kâfi de
ğildir. özel sektör için bu yıl 200 milyon yatanım
öngörülüyor, özel sektörün yapacağı tesis için
en çok %' 50 oranında kredi verilmektedir.
özel sektöre en az 100 milyon kredi sağlanma
lı ki onun 200 milyonunu harekete geçirebil
mek imkânını elde edebilelim. Hele bunun bir
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kısmının da mefruşat - işletme kredisi olacağı
düşünülürse durum tüm çıplaklığı ile kendisini
gösterir. Maliye Bakanlığınım bu konu da daha
ileri bir görüşe ulaşmasını candan dileriz. Kre
diler de, dağıtım, proje ve kredi harcamaların
da yeterli bir kontrolün yapılmadığı da bir ger
çektir. Tedbir alınmasının gerekli olduğu kanı
sındayız.
Turizmin önemli bir sorunu da personel ve
hizmetler sorunudur. Turist,
memleketindeki
sosyal durumu ne olursa olsun, gezdiği,, yiyip
içtiği, yatıp kalktığı yerlerdeki hizmetlerinim
tam ve güvenilir olmasını ister, itibar görmek
ister. Bu bir personel işidir. Bu iyin tek çaresi.
eğitim ve okulların açılmasıdır.
Bize her alanda, doğruyu güzeli, iyiyi gös
termiş olan Büyük Atatürk daha 1925 yılında,
Bursa'da Türk lokantacılarına:
«Sofra tertibi, sofra hizmeti gerçekten önem
lidir. Bunun için esas metridoteller ye garson
lardır. üzülerek söylemek gerekirki memleke
timizde bu çeşit sanatkârlar ihtiyaca uygun
tarz ve sayıda yetiştirilmemlişlerdir. Evlerimiz
de, lokantalarımızda otellerde bu hususları uy
gar insanlara yaraşacak surette yapmaya mec
buruz.» Şeklinde ifade etmişlerdir.
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Turizm bürolarının turist ihraç ve ithal eden
memleketlere göre düzenlenmesinde büyük fay
dalar olacağına inanıyoruz. Bölgemizdeki dev
letlerle, turist mübadelesi esasın üzerinde anlaş
maların önemi de büyüktür.
Sayın milletvekilleri; Turizm Bakanlığının
çaJba harcadığı, dalha da harcamam
gereken
önemli sorunlar varıdır. Bunların başında tu
rizmle ilgili kanunlar gelir.
Türk turizminin bu gününü ve yarınımı düzenliyıecelk olan bu kanunların kimi komisyonlanda, kimi Mecliste, kimi Bakanlıkta, kimi de
tasavvur halindedir. Gerçekleştirilmelerinde sa
yısız faydalar vardır.
Bir turizmi teışviik kanununun hâlâ gerçek
leştiriliri eımiş olması sıoruriluluğu bizde, Meclisimizdedir. Bunun çı)kan'Ira alsıdır. Av Turizmli ka
nunu yurdumuzun av olanakları apaıçılk ve bes
bellidir. Bu tip turistler gittikleri yerlerde en
çok kalırlar en çok mahrumiyete katlanırlar.
Ve çdk pa:*a bırakırlar. Millî parklar kanunu,
bugün tajbiatı korumadan tutunuz da dış ve iç
turizmin yaratıcı gücüne katkısını inkâr öde
meyiz. Sahiller Sorunu son derece önemli. Tu
ristik değer taşıyan sa'hil bölgeleri ile aynı de
ğerdeki arazi kesinlikle tesbit edilmeli bdr plâ
na bağlanmalıdır. Gelişigüzel işletmeler yapı
mı önlenlmelidir.

Biz de bugün aşçı okulları, garson okulları şo
för kursları, konferanslar, radyo konuşmaları okul
larda turizm bilgisi dersi, orduda da turizm eğiti
mi gibi çabalarla turizmde yetişme seferberli
ğine girmeliyiz kanısındayız. Esasen emsalsiz
misafirperverliği dünyaca bilinen milletimiz
bu yönde kolaylıkla basara sağlıyabilir. Ye
ter ki, biz yerinde tertip ve düzenler alalım.
Bu konu da çaba'lı olalım.
Zamanın yetersizliğinden
ötürü; turizmin
anasorunlarından olan ulaştırma ve restoras
yon konularına değinmiyeeeğim. Esasen her iki
konunun önemi de değerli arkadaşlarım tara
fından bilinmektedir.

Turizmin güvenliği için turizm poilisi siorunu hızla gerçekleşıtirilmelidir. Turistik bölge
ler kanunu çıkarılmalıdır. Büro ve seyaihat
acentaları kanunu çok büyük bir ıboşluğu dol
duracak yurdu bu yöndeki keşmekeş durum
dan kurtaraeaıktır.
Tarizim derneHeranin kuruluş
amacılarına
uygun çalışımadılkları söylentileri yaygın arsa
kapadıkları, işletmeciliğe yeltendikleri söyle
nir. Derneklere yardıımm yapılışı, turistik böl
ge, değer ve zenginlikleri esas kalbul edilerek
md, yoksa başka bir yolla mı almaktadır?

Sayın milletvekilleri; tüm bu sorunlardan
sonra etkili bir tanıtma ve propaganda ile tu
rizmin anasorunları tamamlanır. Tanıtma sade
ce Bakanlığın değil, tümümüzün milletçe en az
çaba hareadığıımız bir alandır. Bu yüzden ba
şarısızdır Bunda, turizm bilincinin yaratılma
mış olmasının, iyi bir örgüte sahip bulunmama
nın, üstün yeterlikte personel azlığının, yeter
li ödenek olmamasının etkileri büyüktür.

Bir yardımın hizmet karşılığı verilmesi esa
sına inanıyoruz. Turizm derneklerinin öael te
şebbüse rakip bir işletmecilik çabasınla girme
mesi ve hele Devletten aldığı yardımı kazanç.
sağlamak için gayrimenkule yatırmaması ka
nısındayız. Sıkı denetimle 'bağlanmalıdır.
Özel idareler ve belediyeler de sıon yıllar
da yapıcı bir çaba dikkati eckımıekteıdir, Ancak
bakanlığın uyarıcı, yapıcı, yardımcı ışık ve eli-
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nıim özel idare ve belediyeler üzerinden kalkamaması gerekir. Özellikle iç turizmin gelişmeısinde önemli hizmetler görebilirler. özel teşeb
büsün bu alana akımında, kredi çalışmaların
da ve halkı turizım yönünde hazırlamada, tu
rizm bilincinin yaratılmasında, önemli rol oynıyaeakları kanısındayız. Bu bakımdan turizm
'bölge yetkililerinin, yöneticileri, özel idaıreler
ve kurumlar]a işbirliği çalışmaları yapmalıdır
lar.
İkbisiadi Devlet Teşekkülleri elimdeki tesis
lerden konaklama için faydalanma önemli bir
konudur. Bunun iki yönü vardır.
Biri, bugüne değin, değerli kıyı bölgeleri
min bu teşekküller tarafından devamlı olanak
ele geçirilmesi.
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Bu nasıl olacak? Ne zaman, hanıgi aylar
için olacak? Tümü mü, bir kusanı mı kiralana
cak. Mevzuat buna izin verecek mi? Daha bir
yığm sorunları ortaya koyar. Hızla çözümlen
mesi, turizm gelirinin artırılması bakımından
önemlidir. Bu yolda atılmış ya da atılacak
adımların neler
olduğumun
bilinmesi Yüce
Meclis için faydalı olacaktır kanısındayız.
Besin problemi son derece önemlidir. Bu
niasıl ele alınıyor? Otel - moıtel - kamping ve
benzeri yerlerdeki fiyatların komşu memleket
ler fiyatları ile ahenkliği de önemli bir sorun
dur. Bu dikkate alınmakta mıdır? Besin mad
delerinin fiyatımda önemli olan şey; temizliği,
turistin arzusuna çekebilir ligi ve güvenle yiyeIbilmesidir. Turist sayusımın artmasına, turist
(gelirinin çoğaltılmasına, besin sorunu doğru
dan doğruya etki yapar.

Turistlerin bıraktığı dövizlerin
doğrudan,
doğruya tam olarak Hazineye intikalini sağla
mak gerekir. Bunun için Maliye Bakanlığının!
turizm geleceği yönünden daha ileri düşüncele
re varması, Turizm
Bakanlığının da bılkmıadan, ısrarla bu işi kovalaması gereğime inıanıyaruz.
Hatıra eşya endüstHlsi: Turizım gelirinim
çoğaltılması yolunda en etkili çabalardan bira
de hâtıra eşyadır. Organize edilmesi gerekir.
Bu endüstrinin yaratılması turist gelirini artı
racaktır. Aslolan turiste para harcatabilmektir. Ayrıca; hâtıra eşyaların bir de tanıtıcı yö
nü vardır. Bu iki önemli niteliğinden doğru,
hızlı, güvenli olarak yararlanmanın kesim zorunluğuna inanıyoruz.
Sayın milletvekilleri; eğer bizler turizmin
dış ödeme açıklarım kapamadaki gücüne inanı
yorsak, ekonomiye önemli bir dayamak olalbileceğini kabulleniyorsak, bir sanayi olduğu için
diğer sanayi kollarını etkiliyebileceğini düşü
nüyorsak, iş yoğunluğunu artıracağıma, yemi iş
alanları ve istihdam hacımı açacağına inanı
yorsak, halkın geçim genişliğini süreli olarak
artıracağı fikrinde isek, çağdaş uygarlık dü
zeyine gidişte, memleketin teknik alanda geliş
mesinde en güçlü etkenlerden biri olduğunu
kabulleniyorsak, halkım kültürü, sosyal yaşan
tısı, sağlık durumunu etkilediğine
inanıyor
sak, ve nihayet yine turizmim milletlerarası iyi
ilişkilerden tutunuz da, bir memleketteki pa
ramın tedavül hızıma değim her alamda,
her
yönde en güçlü etken olabileceğini kalbul edebiliyorsak, onu amacına ulaştırmak baş ödevi
miz ve şeref görevimiz olur inamcımdayız. Dâ
va ancak inanmışlarla yürür.
Sözlerimi bitirirken Turizmi ve Tanıtma
Bakanlığı bütçesinin milletimize hayırlı, başa
rılı olmasını diler, sayın milletvekili arkadaş
larımı C. H. P. G-rupu adına saygı ile selâm
lar, Bakanlığın inançlı ve fedakâr mensupları
na teşekkürü bir boarç bilirlim. ( C H. P. sıra
larımdan alkışlar)

Yurdumuzla gelen turist sayısı her yıl biraz
daha arttığı halde turistim bıraktığı döviz mik
tarı artmamaktadır. Bunda kur farkının rolü
olduğu gibi dışarıdan getirilen Türk parasının
da rolü vardır. Turistleri
karaborsacıların
elinden kurtarıcı tedbirlerin önemi büyük ola
caktır.

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına
Kâzım Ulusoy. Buyurun Sayın Ulusoy.
Açık oylamaya oylarını kullanmıyan arka
daşlar varsa lütfen oylarını kullansınlar.
M. P. GRUPU ADINA KÂZIM ULUSOY
(Amasya) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri;

Bunu bir düzene koyma olanağına kavuştu
ramazsak, turistik ağMama, ya da turistik ar
zuladığı bir bölgede dinlenme
olanağından
yoksun bırakmış oluruz. Bir de; zamanla tu
risttik tesıis kurulacak en iyi kıyı bölgelerimi
zin elden çıkmış olduğunu görürüz. İkinci iş
İktisadi Devlet Teşekkülleri
elindeki tesiısle-•rin kiralanması işidir.
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Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 1967 yılı
Bütçesinin Yüce Mecliste müzakeresi münase
betiyle Millet Partisi Meclis Grupunun görüş
lerini, tenkid ve temennilerini dile getireceğim.
Birinci 5 Yılbk Plânda , Türkiye'nin bugün
yabancı ülkelerde yükselen gelir seviyesine pa
ralel olarak gelişen turizmden, ödeme bilan
çosu açığının kapatılmasında geniş ölçüde yarar
lanmak zorunda olduğu belirtilmiştir. Yabancı
ülkelerde gelişen turizmin Türkiye'ye kaydırıl
ması, anahedefine ulaşabilmek maksadiyle de,
turizm alanında gerekli yatırımların yapılması
zorunludur. Yapılacak yatırımlarda konaklama
yerleri tesislerine olduğu kadar, propaganda
işlerine, hizmet tesislerine ve turizm sanayiine
de önem verilmesi suretiyle turizmden beklenen
faydalar sağlanabilir. Filhakika, bu maksadı
temin için Birinci Beş Yıllık Plân :
1. Tatil köyleri ve kamplarının kurulması,
2. Turizmle ilgili bâzı deneme projeleri,
3. Millî parklar kurulması,
4. Balkanlar, Yunanistan, İtalya ve İsrail
ile yurdumuz arasında her çeşit ulaştırma im
kânlarının artırılması,
5. Hac yolu adlı turistik yolun tamamlan
ması,
Gibi önemli saydığı projeleri derpiş etmiş
bulunmaktadır. Ayrıca plânın turizmle ilgili
tedbirler hükmünde de önemli konulara yer ve
rilmiştir.
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lı dil, temizlik, sürat, emniyet, konfor ,her var
dığı kasabada danışma büroları ve sıkıntı çek
meden konaklama yeri arar. Bu şartları bir
arada sağlıyan ülkeler turizm gelirlerini her
yıl artırmaktadır.
Üzülerek ifade edelim ki, Türkiye, turis
tik şartları hazırlamaktan uzak bulunmakta
dır. Çok yönlü olan bu konunun, memleket ya
rarına hemen çözümünün kolay olmadığı da
malûmdur. Maddi ve mânevi fedakârlıkları,
disiplinli ve ciddî çalışmaları gerektirir. Sayın
Turizm ve Tanıtma Bakanının, boşuna geçti
diyebileceğimiz 4 yıllık program devresinde
edinilen tercübeleri iyi değerlendirecek
1967
yılında ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı
döneminde turizım dâvasını halledecek köklü
tedbirleri alacağını umuyoruz.

İleri ülkelerdeki yüksek gelir seviyesini ve
ağır çalışma şartlarının yarattığı bunalım; bu
ülkelerde turizmi artırmıştır. Türkiye'de de
turizmin gelişmesini sağlıyaoak anaunsurlar ise,
hiç şüphesiz yurdumuzun tabiî ve tarihî zen
ginlikleridir.

Yüce Meclisin değerli üyeleri,
Turizmi geliştirmenin ilk şartı milletimizin
bütün hasletleriyle birlikte yurdumuzun tu
ristik zenginilMerinin tanıtılması keyfiyetidir.
Önce millet olarak kendimizi ve yurdumuzu
tanıtmalıyız, sonra her birimiz yurdumuzu ve
milletimizi yabancılara tanıtmalıyız. Milletin
ve yurdun iyi tanıtılması ve buna paralel ola
rak alınacak tedbirler, turizmin gelirlerinin art
masına ve .ekonomik gelişmemize etkili olacak
tır. Şurasını da belirtelim ki, iyi tanıtmanın
've kusursuz tedbirlerim sağlıyacağı fayda sade
ce ekonomik olmıyacaktır. Türk Milletinin çağ
daş düzene gelene kadar tarihî oluşumu içinde
ki müstasna olayların, eserlerin, âbideleşmiş
hizmetleriyle ve fikirleriyle yaşıyan büyükle
rin tanıtılması, uzun saltanat yıllarının miras
edilerek milletimize bıraktığı tarih eserleri
göstermeye yardım edecektir.

Plânlı dönemde bütün iyi niyet ve gayretle
re rağmen, yurdumuzun talbiî ve tarihî gele
neklerinden umulduğu ölçüde faydalandığımı
zı söylemek maalesef mümkün değildir. Bol
güneş, demiz,, ilgi çekici manzaralar yanında
eşsiz tarihî zenginlikleri ile Türkiye, turizmin
vatanı olalbilir. Fakat biz turizmin önemini
anladığımız kadar, meselenin ç/özüm yollarını
bulacak bir anlayışta olmadığımızı itiraf et
meliyiz. Turistik yerler ne kadar çekici olursa
olsun, turizm hassas bir konudur. Turistler de
konunun hassasiyetini tabiatında bulunan bir
çekingenlik içindedirler. Turist güler yüz, tat

Sayın milletvekilleri,
Orta - Anadolu'nun iç ve dış turizm bakı
mından son derece büyük önemini belirtmeyi
Turizm ve Tanıtma Bakanı Sayın Kürşad ile
Bakanlığın kıymetli mensuplarının dikkatini
bu noktaya çekmeyi vazife sayıyoruz.
Anadolu'muzun ortasında, Konya ve Kır
şehir'de Hazreti M evlâna, Hacı Bektaşi Velî,
Âşık Paşa ve Ahi Evranî Velî gibi büyük Türk
mutasavvıflar, milliyetçiler, şairler, ahiler yat
maktadır. İç ve dış turizm bakımından Hazre
ti Mevlâna ve Konya kısmen tanıtılmıştır. Mevlâna ihtifallerine verilen önemi takdir etmek-

— 489 —

M. Meclisi

B : 63

te ve eksikliklerin hızla giderilmesini ilgili
lerden beklemekteyiz.
Mevlâna gibi sadece tasavvufa değil, aynı
zamanda tarihimize ve kültürümüzün geliş
mesine büyük hizmetleri dokunan, fakir halkmyetiştirdiği, hakikattan ve milletten yana hiz^
metleriyle tarihte büyük yer işgal eden, milli
yetçi Türk düşünürü Hacı Bektaşi Velî ihti
fallerine ve Hacı Bektaş'a gerektiği ölçüde
ömeım verilmediğini de üzüntü ile belirtmek
isteriz.
Bilindiği üzere Hacı Baıktaş'ta her yıl
16 Ağustosta yapılan ihtifale 15 - 16 bin yerli,
ve yabancı turist katılmaktadır. Turizm ve
Tanıtma Bakanı Sayın Nihad Kürşad 16 Ağus
tos 1966 ihtifalini ve ihtifale gösterilen alâ
kayı izlemişlerdir. Türkiye'nin, İstanbul, Anka
ra, İzmir ve Sivas gibi büyük merkezleri baş
ta olmak üzere 8 - 10 yerinde yapılan Hacı
Bektaşi Velî gecelerinim gördüğü alâkadan da
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının haberdar ola
cağını görevinin icabı sayıyoruz.
Ayrıca dost ve kardeş İran Şehdnşahı Ma
jeste Rıza Şah Pevlovi'nin Hacı Bektaşi Velî
Müzesine hediye olarak bir nadide halı gön
dermiş olmasını büyük Türk düşünürü Hacı
Bektaşi Velî'nin kişiliğine gösterilen alâka say
mak lâzımdır. Hal böyle iken Hacı Bektaş'ta
buranın önemimi belirten ihtiyaca yetecek tu
ristik tesisler yoktur. Her yaz gelen binlerce
turisti Hacı Bektaş'ın fukara halkının misafir
ettiği bir vakıadır. Halkın misafirperverlik ve
bağlılık duygularının Hükümetçe değerlendi
rilmesini ve Hacı Bektaş'a konaklama ve sair
turistik ihtiyaçlar için lüzumlu tesislerin yapıl
ması hususunda gerekli tedbirlerin
alınma
sını Sayın Bakandan rica etmekteyiz. Hacı
Bektaşi Velî Müzesine yapılan ziyaretler ve
bu arada düzenlenen ihtifaller gerek iç ve ge
rek dış turizmimizin gelişmesinde büyük âmil
olacaktır. Şayanı şükrandır ki, Bütçe Komis
yonunun değerli üyeleri, Hacı Bektaşi Velî
Müzesinin etrafında bulunan binaların istimlâlnni sağlamak maksadiyle 1967 bütçesine,
400 000 lira ödenek koyma lûtfunda bulunmuş
lardır. Bu meblâğ ihtiyaca yetmiyecektir. Fa
kat Hacı Bektaşi Velî Müzesine Devletçe veri
len önemin mutlu bir başlangıcı olması bakı
mından çok kıymetlidir. Bakanlıktan bu tahsi
satın artırılmasını bekliyoruz.
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Plânda şehir ve kasabalarda
enformasyon
dairelerinin yapımı öngörülmüştür. Bütün sa
mimî gayretlere rağmen, Hacı Bektaş'ta arsa
pahalılığı sebebiyle bir enformasyon dairesi
yapılamamıştır. Bakanlığın bu konuda Hacı
Bektaş'a yardımcı olmasını önemle rica edi
yoruz.
Muhterem arkadaşlar,
Tarihî G-öreme harabeleri Türkiye'ye gelen
turistlerin uğrak yeridir. Ankara,
Kırşehir,
Hacı Bektaşf, Göreme
turistik zenginlikle
rin arka arkaya dizildiği bir çizgi teşkil eder.
Ankara'nın tarihî eserleri, ilçelerdeki; kaplıca
lar, Kırşehir'in Türk harsına hizmet etmiş Âşık
Paşası, sosyal Devlet anlayışını gelişmesine ve
esnaf sanatkârlarının teşkilâtlanmasına hiz
met etmiş Âhi Evran'ı, Velî'si, Terme, Karakurt ve Kozaklı kaplıcaları, Hacı Bcktaş
ve Hacı Bcktaş -1 Velî Müzesi ve hor yıl
orada yapılan ihtifaller,
Göreme harabeleri
ni turistik ve tarihî bir bütün teşkil etmek
tedirler. Ayrıca
Adana - Ankara - Kayse
ri - Konya arasında Anadolu'nun en mümbit
ve sulak arazisine sahib'olan Aksaray ve Hasandağı çevresinde tarihin en eski devirle
rinden kalma eserler vardır. Anadolu'nun
en büyük höyüklerinden olan Acem Hövüğü
çok
eski medeniyetleri
sinesinde
saklıyan
Hasandağı eteklerindeki Halvadere köyünde
meşe ormanları içerisinde Viran Şehir harabe
leri, başlı basma bir turistik yer olan İhlara
Vadisi, Selçuk Medeniyetinin en güzel şahaserlerinden olan Sultanhanı, Ağızı Karahan,
Zineiriye Medresesi, Darphane, Bimarhanc ve
saymakla bitmiyen eski eserler hakkında ya
bancı dillerle yazılmış birçok kitap meye.uttur. Bunlar Türkçeyc çevrilmemiştir. Bu de
ğerli eserleri, yabancılar bilmekte, fakat yol,
otel ve sair mahrumiyetler dolayısiylo bu mü
him millî gelir kaynakları d eğerleri dinleme
mektedir.
Kayakçılık ve avcılık bakımından
de önemi olan ve Turizm Bakanlığınca meçhul
ol'mıyan Aksaray ve çevresindeki eserlerin de
turizme açılması Orta - Anadolu turistik halkı
nın tanıtılması bakımından ve turizm geliş
mesi yönünden zaruridir.
Sayın milletvekilleri,
Görülüyor ki, Ankara, Kırşehir. Hacı BPICtaş, Göreme harabeleri ve Aksaray'ın kapsa
dığı turistik çevrede Konya ve Çorum da dâhil
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edilince turistik bakımdan çıplak Anadolu'da
büyük zenginliklerin varlığı meydana çık
maktadır. Buralara gelecek turistler, Mcvlâna'da tasavvufu, Hacı Bcktaş -1 Velî'de Türk
harsını ve milliyetçiliğini, düşünce kudre
tini, Âhi Evran-ı Velîd'e, sosyal Devlet an
anlaydım ve teşkilatçılığını, tarihî eserlerin
de Türk medeniyetini ve Türkün yaratma gü
cünü görecek ve öğreneceklerdir.
Böylece
bir Türk Medeniyetinin, tarihin eski devirle
rinde yaşadığından haberdar olacaklardır.
Bu bakımdan İç - Anadolu'nun turistik yer
lerinin hepsi birden cazip hale getirilmelidir. Bu
maksadı temin için Ankara, Kırşehir arasında
yapılmakta olan yolun çalışmaları hızlandırılma
lıdır. Ayrıca Hacıbektaş ile Göreme harabeler'
arasında kısa ve müstakil ve turistik bir yol ya
pılması biraz evvel bahsettiğimiz turistik bütün
lüğün himaye edilmedi bakımından da zorunlu
dur.
Yüce Meclisin değerli üyeleri, îç - Anadolu'
nun turistik eserler ve zenginlikler bakımından
bir bütün olduğunu böylece belirttikten sonra,
üzerinde duracağımız husus turistik belgeler ve
turizm kredileri konularıdır. Turizm kredileri
nin veriliş tarzı, plânlı kalkınma fikri ile bağda
şacak tarzda değildir. Birinci 5 Yıllık Plânda
kaynakların sınırlı olması sebebiyle çalışmalar tu
rist çekme kabiliyeti yüksek olan ve kısa zaman
da netice alınabilecek bölgelere teksif edilecek
tir denilmektedir. Bu direktif muvacehesinde,
turistik belgeler ve turizm kredileri verilmeden
önce, Hükümetin önem verdiği turistik bölgele
rin tesbit edilmesi, bu bölgelerin neresinde ve
hangi tesislerin yapılması gerektiği hususlarının
düşünülmüş olması, turistik belge ve kredi ta
leplerinin de bu istikametlerden gelmesi bekle
nirdi. Fakat, maalesef ne Hükümetler böyle bir
plân yapmıştır, ne de turistik belge ve kredi talebedenler böyle bir plân anlayışından hareket
etmişlerdir.
Taleplere, bugüne kadar alışılmış klâsik ve
yurt kalkınmasına zarar veren metotlarla belge
ve kredi verilmesine devam edilmiştir. Bu tat
bikatın hazin netice veren misalini, 21 Şubat 1907
tarihli Cumhuriyet Gazetesinde «Turistik lisans
oyunları» başlığı altında yayınlanan bir maka
leden öğrenmiş bulunuyoruz. Bu makalede klâ
sik metotlarla verilen turizm belge!erinin'sonucu
dlan turistik lisanslarla çeşitli ithalât cambazlık
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larının yapldığı belirtilmekte, ve doların 29 lira
ya getirilerek aşın kâr temin edildiği yazılmak
tadır. Turizm gelirleri ile ödeme blânçomuzun
açığını kapatalım derken, bu yollarla hem bu
bilanço açığının daha artırıldığı ve hem de yersiz
ve haksız ithallerle yerli imalâtın kösteklendiği
ileriye sürülmektedir. Turizm Bakanından bu
iddiaları tahkik etmesini varsa suçlular ve istis
marcıları aleyhinde takibat icrasını turizm kre
dilerin tevziini herkesin görebileceği açık usulle
re bağlanmasını rica ederiz.
Yüce Meclisin değerli üyeleri,
Yukarda arz ettiğimiz en halisane düşünce ve
temennilerimizi dinlemek lûtfunda bulunan sizle
ri Millet Partisi Meclis Grupu ve şahsım adına
saygıyla selâmlarım. Turizm Bakanlığının mem
leketimize hayırlı olmasını dilerim, (M. P. sıra
larından, akışlar.)
BAŞKAN — Y. T. P. Gupu adına Sayın
Nihat Doğan. Buyurun.
Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DOĞAN
(Sivas)
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri,
1967 yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı büt
çesi üzerindeki görüşlerimizi arz etmeden önce
Y. T. P. Grupu adına hepinizi hürmetle selâm
larım.
1967 yılının «Dünyada Turizm Yılı» olarak
kabul edilmesi, görüştüğümüz şu bütçeye ayrı bir
renklilik ve canlılık katmaktadır. Turizmin dün
ya ekonomisindeki müspet yeri bütün milletlerce
benimsenmiştir. Turizm gelirlerinden milyonlar
ca lirayı bütçelerine akıtan bir İtalya'ya, bir
Fransa'ya ve hattâ bir Yunanistan'a imrenmek
bizleri derin düşüncelere bırakmalıdır. Türkiye'
nin turistik potansiyeli iyi bir süzgeçten geçiril
diği zaman hiçbir ülkenin bizimle boy ölçüşemiyeceği ortaya çıkar. Ama gelişme, bu ayrılan kı
sır bütçelerle çok uzun vadeli olmaya mahkûm
dur. Turistin gelmesi için birçok şartların ger
çekleşmesi gerekir. Bunun için de yatırım lâ
zımdır. Böyle garantili bir gelir kaynağı için Ba
kanlık bütçesinin başka yerlerden kısılmak sure
tiyle mutlaka geniş tutulması mecburiyetini duy
malıyız. Gelecek gelirler, gelişmesini istediğimiz
diğer arzularımızı da yerine getirecektir. Turist
davet ederken her şeyin iyi düşünülüp iyi hesabedilmesi gerekir. Fazla turist gelmiş, fakat tu
ristik tesisler sağlanamamış; bu lehimize olmıyan
puvanlardır. Yol mevzuu, nakliye mevmu birer
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birer üzerinde durulacak konulardır. Oünıı'iVk]erdeki facia denecek kadar uygunsuz hareketler
mutlaka önlenmelidir. Bu bakımdan turist celbi
işi sadece Turizmi Bakanlığının gayretiyle ger
çekleşemez. Bakanlık; Ulaştırma, İçişleri, Dışiş
leri, Millî Bğitfm, Gümrük ve Tekel Bakan'îıklariyle koordone bir çalışma sistemini benimsemek
ui:ec!uLU"tyoo,'nuedir. Turizm için yapnaca'iv pro
paganda fazla!aşmalı, eğitim meselesi üzerinde
ısrarla durulmalıdır. Bu arada Sayın Bakan
Nmad Kürşadin bu mevzudaki çabalarını takdir
le izlemekteyiz.. Bunu huzurunuzda ifade et
memek insafsızlık olur.
19G6 yılında inşaatına başlanıp 32 milyon li
raya ma I olan Foça ve Kuşadası'uda ki iki tatil
köyünün !:')6'7 Dünya Turizm yılına yetiştiril
mesi büyük bir gayretin neticesidir.
Son günlerde sahillerimizin yabancılara, peş
keş çekildiği söylentilerini Yeni Gazetede yalan
lamak suretiyle açıklamasını memnuniyetle kar
şılıyoruz.
Bu konudaki son temennimiz; Sivas gibi, Van
gibi bilhassa Hacıbektaş gibi tarihî eserler ve
tabiî güzellikleriyle dolu olan Orta ve hoğu - Ana
dolu şehirlerimize de kısa zamanda turistik im
kân! arın ulaştırılması olacaktır.
Aziz arkadaşlar,
TRT mevzuundaki görüşlerimize gelince :
Bir Anayasa müessesesi olarak karşımıza çı
kan TRT d.en pek çok şikâyet işitmekteyiz. Baş
ta Sayın Bakan olmak üzere A. P. liler memnun
değil, C. H. P. liler memnun değil. 1907 bütçesi
Senatoda görüşülürken İşçi Partili Sayın Bayan
Senatörün TRT ye hücumlarını nazarı dikkate
alırsak İşçi Partisi mensupları da memnun değil.
Biz de değiliz. Diğer partiler de memnun olma
dığına göre TRT nin kimi memnun ettiği bir
bilmece haline gelmektedir. Yeni kuruluşlar
daima şimşekleri üzerlerine çekerler. Üniversi
tenin muhtariyete kavuştuğu yıllarda bu mües
sese de yıllarca tazyik altında tutulmak isten
miştir. Anayasaya bağlı kuruluşlar üzerinde
çok hassas davranmamız gerekmektedir. TRT ye
kusursuz dememize imkân yoktur. Her kuru
luşta olduğu gibi birçok hatalar TRT de de mev
cuttur. Bizler 27 Mayıs hareketinin mahkeme
leri devam ederken daha neticesi alınmadan rad
yolardan katiller, hırsızlar, canavarlar diye ge
len seslerle hâlâ doluyuz. Bunun yanında vatan
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cephesinin uydurma Ahmetleri, Mehmetleri, Ilaticeleri de hâlâ kulaklarımızı tırmalamaktadır.
Bizler o günleri geride bırakmanın sevincini da
ima içimizde duymalıyız.
Kurulduğu günden bugüne kadar TRT deki
gelişmelerin bilançosunu yaparsak, bu hataların
azaldığı görülecektir. Bu bakımdan kanun yo
luyla değil, çeşitli idari yollarla hareket etme
miz tercih edilecek bir durum olmalıdır.
TRT deki kadro sıkıtısmı da nazarı dikkate
almamız gerekir. 133 kadrolu Haber Merkezi Baş
kanlığında 74 kişi çalışmaktadır ki, bunun 37 tane
sinin daktilo, teleks ve çeşitli memurlar olduğu
nu düşünürsek, geriye 37 kişi kalmaktadır. Bun
ların 17 tanesi Dış Haberler Servisinde çalışmak
tadır. 10 muhabiri de Mecliste görevlendiril
diğine göre, geriye kalan muhabirlerle bu ser
visi yürtmek güç olsa gerek. Programların yetersizliğindeki durumu kadro azlığından arama
mız gerekir. Muhabir kadrosu İstanbul Gazete
lerinde ortalama G3, Ankara Gazetelerinde ise
30 dur. İki posta halinde çalışan TRT men
supları günde 21,5 saat çalıştıkları halde
fazla mesai ücreti almamaktadırlar. Gaze
te muhibi ilerinin kadroları 1 200 liradan
başlamaktadır. Üniversite mezunu olan ve li
san bilen TRT muhabirleri kadrosu 505 liradan
başlamaktadır.
TRT de büyük şikâyet konularından birisi
de, dış yayınlar üzerinedir. Dış itibarımız sar
sılıyor,- Hükümet görüşü yanlış aksettiriliyor
şeklindeki şikâyetleri tamamen yersiz görmek
teyiz. . 359 sayılı TRT Kanununun dış yayınlarla
ilgili 18 nci maddesi aynen şöyledir :
«Devletin dış politikası bakımından radyo ve
televizyon yayınlarında ve bu arada yurt dışı
yayınlarda uygulanacak esaslar ve usuller Dışiş
leri Bakanlağiyle, Turizm ve Tanıtma .Bakanlı
ğınca beraber tesbit edilir ve Genel Müdürlüğe
bildirilir. Kurumun yabancı ve milletlerarası
radyo ve televizyon idareleriyle ve Türkiye Cum
huriyetini temsilen yabancı devletlerin yetkili
mercileri ve milletlerarası teşekküllerle temasla
rında uygulanacak esaslar ve usuller de, 1 nci
fıkrada gösterilen şekilde tesbit edilir. Kurum
programlarının düzenlenmesinde 1 nci söz konu
su esaslara uymakla yükümlüdür. Kurum bu
maddede söz konusu yayınlarını ve temaslarını
1 nci fıkrada yazılı bakanlıkların gözetimi altın-
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da yapar ve temaslarından bu bakanlıklara der
hal bilgi verir.» Bu madde açık olarak gösteri
yor ki, dış yayınlarda söz sahibi tamamen Hü
kümettir.
TRT canlı yayınlara çok az yer vermektedir.
Bunun fazlalaşmasına taraftar olduğumuzu be
lirtmek isteriz. Bu arada canlı yayın mevzuun
da hâlâ dedikodusu devam eden bir duruma do
kunmadan gecem iyeceğiz. Şöylcki: 19G6 bütçe gö
rülmeleri sırasında TRT mensuplarının dış yayın
larla ilgili olarak bir miktar para alacakları var.
Bunu ancak Bakan tasdik ederse alabilecekler.
Sayın Kürşad o sıralarda canlı bir yayın yaptır
mak arzusundadır. TRT mensuplarına der ki:
Siz bu yayını yaparsanız ben de sizin paraları
çıkarttırırım. İnanmak istemediğimiz bu garip
pazarlığın Sayın Bakandan şu kürsüde açıklan
masını arzu etmekteyiz.
Yıllardan beri is kazası, meslek hastalıkları,
gazetecilik meslekinde tesbit edilmemiştir. Bilin
diği gibi 506 sayılı Sosyal Sigorta]ar Kanununa
göre, işyerlerindeki kazalar iş kazası sayılmak
tadır. Ancak gaztecilik meslekinin ifasının
büyük bir kısmı işyerinin dışında geçmektedir.
Değerlendirmenin bu yönden yapılması gerekti
ğine inanmaktayız.
Bir gazetenin sahibi bulunan Sayın Bakanın
212 sayılı Basın meslekinde çalışanlarla çalıştı
ranlar arasındaki münasebetleri tanzim eden
Kanunun tadil ettireceği söylentileri mevcuttur.
Bütün basın mensuplariylc beraber bizleri de
üzen bu mevzuyla ilgili olarak Sayın Bakandan
bir açılama beklemekteyiz.
Anadolu Ajansı hakkındaki görüşlerimize ge
lince :
Modern gazetecilğin ve bunun yanında mo
dern tekniğin basınımıza mal olması hususunda
Anadolu Ajansı da, ancak son yıllarda bariz bir
gelişme hızı kazanabil mistir. İki yeni teşebbüs
büyük ölçüde ehemmiyetli görünmektedir. Bun
lardan birincisi Anadolu Ajansının Ankara ve
İstanbul'daki gazete ve radyolara ikinci bir te
leks hattıyla bağlanması ve bu suretle abonele
rine ajansın tarihinde kaydedilmedik bir sürat
le haber ulaştırabilecek teknik güç kazanmasıdır.
Parlâmentodaki Ajans Bürosunun doğrudan
doğruya gazete idarehanelerine bağlanmasına
. imkân veren bu yeni servis geçen hafta faaliyete
geçirilmiştir. Diğer teşebbüs ise, müessesenin
bugüne kadar normal ölçüler içinde kalmış olan
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hizmet sahasının millî hudutlarımız dışına taşı
ran bir karakter arz etmesidir. Anadolu Ajan
sı kuruluştan beri ilk defa olarak verici bir tel
siz istasyonuna kavuşmakta bu suretle sesini
milletlerarası basm âlemine ulaştırabilecek yeni
bir devreye girmektedir. Muhtemel olarak Ni
san içinde, en geç Mayıs ayının ilk yarısında
faaliyete geçecek olan bu verici telsiz, istasyonu
Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca Alman Teknik
Yardımından faydalanmak suretiyle kurulmuş
tur. Şimdilik 5 kilovat taka tındadır. Bu tesis
sayesinde "Türkiye haberleri hem milletlerarası
haber ajanslarına İngilizce ve Fransızca olarak
günü gününe ulaştırılacak, hem de Avrupa'daki
Türk işçilerinin ihtiyacı olan Türkçe yurt ha
berleri Köln Radyosu vasıtasiylc vatandaşları
mıza tazeliğini kaybetmeden duyurulacaktır.
Ancak bu tesisin istenilen şekilde işletilebil
mesi için bütçeye lüzumlu tahsisat konmamıştır.
Bunun tedbirinin Hükümetçe alınması şarttır.
Anadolu Ajansı bugün çok mütevazı bir malî
imkânla karşı karşıya bırakılmıştır. Büyük bir
tarafsızlık beklediğimiz bu müesseseye veril (m
tahsisat yekûnu A.P. Ajansının Türkiye Bürosu
için ayırdığı tahsisattan azdır. Artık ciddî ve
modern bir haber müessesesi hüviyetine bürü
nen ajansı, kiracı olarak sığamadığı binasından
kurtarıp modern bir binaya kavuşturmak zamanı
gelmiştir.
Ajansta «Tikersçi» olarak tarif edilen isçi
lerden bir kısmının 212 sayılı Kanuna tabi ol
ması, bâzı işçilerin ise 3008 sayılı Kanunun kap
samında kalması doğru bir hareket değildir.
Yaptığı iş teleks yazmak olduğu halde bunlar
dan bir kısmını kadroda musahhih olarak göste
rerek 212 sayılı Kanun kapsamına alması Genel
Müdürün takdirinden çıkarılmalıdır.
Günümüzde fotoğraf servisi bulunmıyan mo
dern ajans kalmadığına göre, Anadolu Ajansı
nın da artık bir fotoğraf servisine kavuşturul
ması ve tele - foto sistemiyle Avrupa hattâ Ame
rika'ya bağlanması şayanı arzudur. Öğrendiği
mize göre gerek bu husus, gerek dış muhabirlik
lerin yeni baştan teşkilâtlandırılması ilgililerce
ele alınmış ve hattâ plânlanmıştır. Bunların bi
ran evvel tahakkuku için bu millî müessese i ge
rekli malî güce kavuşturulmalıdır.
Aziz arkadaşlarım, bir Anayasa kuruluşu ol
mamakla beraber Maliye Bakanlığının deneti-
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mine tabi olan ve muhtelif teşekküllerden seçi
len temsilcilerden meydana gelen Basın İlân Ku
rumuna da biraz değinmek istiyorum :
İşverenlerin, Gazeteciler Cemiyetlerinin tem
sil edildiği bu kurumda sendikalardan bir tek
temsilci bulunmamaktadır. Basın İlân Kuru
munda fikir işçilerinin temsil edilmemesi büyük
bir eksikliktir. Hükümetten bu konuda bir ta
dil tasarısı bekleriz.
Basın İlân Kurumunun muhtelif sebeplerle
gazeteleri malî baskı altında tutmasına da taraf
tar değiliz. Şöyle ki: Sayın Bakan Nihad Kürşad'ın aleyhinde neşriyatta bulunan Yeni İstan
bul Gazetesi, Bakanın şikâyeti üzerine 10 gün
ilân alamama cezasına çarptırıldı. Başka bir
yazı ile Sayın Bakan hakkında kırıcı neşriyat
yaptı diye ve Bakanın şikayetiyle tekrar aynı
gazetenin bir ay ilânı kesildi. Genel Kurul şi
kâyetçi Bakan Nihad Kürşad olmayıp da, her
hangi bir vatandaş alsaydı, acaba aynı kararı
alır mıydı ? Bunun üzerinde ısrarla durmak ge
rekir. Zira, bu son bir aylık ilân kesme kararı
gazete tarafından itiraz mercii olan mahkemeye
intikal ettirilmiş, mahkemede bu cezanın Kurr 1
tarafından haksız olarak verildiği anlaşılmış
tır.
Basın yoluyla neşren hakaretlerde basın
mahkemeleri kurulmakdır. Mağdur tarafından
maddi ve mânevi dâva açılacağına göre, Basın
İlân Kurumunun bu maddesini basma karşı yer
siz bir silâh kabul etmekteyiz. Basının bütün
baskılardan uzak tutulmasını istiyen bir grup
olarak bu maddenin de tadilini arzulamakta
yız.
1934 yılında kanunlaşan ve günün şartlarına
göre hazırlanan Artırma - Eksiltme ve İhale Ka
nunu halen yürürlüktedir. Sayın Bakan Kürşad'ın geçen yılkı bütçe görüşmelerinde o gün
lerde yeni şekliyle Meclise geleceğini ifade etti
ği kanun bir yıldır hâlâ meydana çıkmadı. Mâ
nâsız ve yersiz ilân yükümlülüğünü taşıtan bu
kanunla Devletin milyonlarca lirası ilân yoluyla
boşa gitmektedir. Kanunun yeni şekliyle ve ive
dilikle Meclise getirilmesi ricasmdayız.
1967 yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı büt
çesinin Bakanlığa ve memleketimize hayırlı ol
masını diler, Y. T. P. Grupu adına saygılarım!
sunarım. (Y. T. P. sıralarından alkışlar)
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BAŞKAN — T. I. P. Grupu adına Cemal
Hakkı Selek. Buyurun Sayın Selek.
T. İ. P. GRUPU ADİNA CEMAL HAKKI
SELEK (İzmir) — Sayın Başkan sayın millet
vekilleri; Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 1967
yılı Bütçesi üzerinde T. İ. P. Meclis Grupuııun görüş ve dileklerini açıklamak üzere söz
almış bulunuyorum. Bu bütçe hakkındaki gö
rüş ve dileklerimizi geçen yıl olduğu gibi tu
rizm endüstrimiz, TRT Kurumu ve Anadolu
Ajansı hakkında olmak üzere üç bölümde top
layıp belirtmeye çalışacağım.
Turizm endüstrimiz :
Saym miletvekilleri, turizm endüstrisi mem
leket için küçüksenmiyecek bir önem taşımak
tadır. Bu endüstrinin geliştirilmesi yolunda
sağlanacak gelirlerin çok muhtaeolduğumuz
sermaye birikimini artırdığı yeni iş sahaları
açılmasına imkân sağladığı, ayrıca da dış te
diye dengesinin korunmasında etkin bir rol oy
nadığı hepimizin malûmudur. Türkiye'miz dört
mevsimli iklimli, ta'biat güzellikleri, tarihî de
ğerleri bakımından turizm endüstrisinin geliş
tirilmesine çok elverişli bir ülkedir. Bu alanda
diğer bütün memleketlerle boy ölçüşecek bir
zenginliktedir. Ekonomik yönden ileri memle
ketlerde yaşıyan halkın her gün biraz daha ar
tan seyahat istek ve imkânları da bu endüst
rinin gelişmesini hızlandıran bir unsur teşkil
etmektedir.
Saym milletvekilleri, hâl böyle iken ve Akdenizde kıyıları bulunan memleketlerin birço
ğu, turizm endüstrisinden her yıl yüz milyon
dolardan bir milyar dolara kadar gelir sağlar
ken, memleketimizin yıllık turizm geliri yerin
de sayarcasma henüz otuz milyon dolara bile
ulaşamamıştır. Hattâ turizm gelirleriyle turizm
giderleri arasındaki aleyhimize olaın fark bugü
ne kadar kapatılamamıştır da. Gerçekten tu
rizm gelirimizle turizm gideri'miz arasındaki
açık 1961 yılından 1965 yılı sonuna kadar altı
milyon dolar ile 14 milyon dolar arasında te
me vviiç edegelmiştir.
1966 yılının 8 aylık açığı ise 12 milyon do
lardır. Bu demektir ki, turizm yolundan mem
leketimize giren döviz, yabancı memleketlere
giden vatandaşlarımıza tahsis edilen dövizi bile
karşılamaktan çok uzaktır. Karşı karşıya bulun
duğumuz bu durum, bu yerinde sayış bugüne ka-
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dar yürütülen turizm politikamızın yetersizliği
ni, isabetsizliğini bütün çıplaklığı ile ortaya koy
maktadır. Turizm politikamızı yeni baştan dü
zenlemek zamanı gelmiş, hattâ geçmiştir bile.
Sayın milletvekilleri, iklim şartlarının, tabiat
güzelliklerinin, tarihî değerlerin özel mülkiyete
konu teşkil edemiyeceği aşikârdır. Bu tabiî ser
vetler toplumun ortak malıdır. Böyle olunca tu
rizm endüstrisinden sağlanacak gelirden sadece
bir avuçluk bir zümre değil, bütün halkımız ya
rarlandı rılmalıdır. Bu sebeple büyük turistik te
sisler devlet eliyle kurulup işletilmeli, bunlardan
elde edilecek gelir, kamu sektörü yatırımlarına
ayrılmalıdır. Büyük turistik tesisler kurmak
önemli sabit giderlere ihtiyaç gösterir. Ayrıca
turizm talebi oynaktır, yüzde yüz garantiden
yoksundur. Bu yüzden büyük turistik tesisler
kurmak özel teşebbüs için cazip bir yatırım ala
nı değildir. Esasen öızel teşebbüsün bugünkü
malî gücü bu işin üstesinden gelmeye yetersizdir.
Büyük turistik tesislerin yanı sıra, iç turizm bir
kamu hizmeti haline getirilerek işçilerin, dar ge
lirli yurttaşlarımızın tatillerini rahatlıkla geçi
rebilecekleri dinlenme köyleri, plaj siteleri ku
rulması yolunda derhal harekete geçilmeli, böy
lelikle de Hükümet programında bu istikamette
yapılmış olan vaitler yerine, getirilmelidir.
Sayın milletvekilleri, iktidar, turistik tesis
lerin kurulmasında yabancı özel sermayeye im
kân tanımak, hattâ yabancı özel sermayeye bu
konuda kolaylıklar sağlamak yolunda ve peşin
dedir. Biz Türkiye işçi Partisi Meclis Grupu ola
rak, bu tutum ve davranışın toplumumuz yarar
larına tamamen aykırı düştüğü düşünce ve inan
cındayız.
Yabancı özel sermaye tarafından kurulacak
turistik tesislerden sağlanan kâr, döviz transferi
halinde yurdumuzdan yabancı ülkelere akıp gi
decektir. Dış tediye açığımızı daha da artıracak
tır. Hele yabancı özel sermayeye, güzellikleri
dünyaca müsellem koy ve sahillerimiz üzerinde
mülkiyet hakkının tanınmasının külliyen karşı
sındayız. Anayasamızın 130 ncu maddesi hük
müne de aykırı bulunan bu yol tutulursa, T. I. P.
si iktidara geldiğinde, yabancı özel sermayenin
mülkiyetindeki turistik tesisleri kamulaştırmak
ta tereddüt göstermiyecektir. Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığının geçen yıla ait bütçesi üzerinde
ki konuşmamda : Tarih ve coğrafya şartlarını
yarattığı zenginlikleri bağrında toplaması yö
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nünden turizm tesislerinin kurulmasına elverişli
bölgelerde spekülâsyonu önleyici sıkı tedbirlerin
derhal alınmasına şiddetle ihtiyacolduğunu be
lirtmiştim. Turizm ve Tanıtma Bakanı Sayın Ni
hat Kürşad bu ikazıma «turistik bölgelerimizin
yerli ve yabancı firmalar elinde bir spekülâsyon
mevzuu yapılmasını önlemek için tedbirler dü
şünmekteyiz» yolunda cevap vermişlerdi. Ara
dan tamı tamına bir yıl geçti, bu konuda bugü
ne kadar ne gibi tedbirler alındı? Sayın Bakan
dan bu hususta bize bilgi vermelerini rica ede
rim.
Sayın milletvekilleri, bir kısım politikacıla
rımız, toplum kalkınmamızın turizm endüstrimi
zi geliştirmek yolundan gerçekleşeceği görüşün
dedir. Halbuki, turizmin kalkınmamızdaki rolü
hiçbir zaman tali olmaktan öteye geçemez. Bu
alanda öbür Akdeniz memleketlerinin seviyesine
ulaşsak bile biz T. I. P. si Meclis Grupu olarak,
başta toprak reformu olmak üzere köklü reform
ların biran önce yapılmadıkça bu arada dış tica
ret, sigortacılık ve bankacılık devletleştirilmedikçe, ülkemiz geri bir tarım memleketi olmak
tan kurtarılmadıkça hepsinden önemlisi, kamu
sektörünün ağır bastığı merkezi ve emredici bir
plân uygulanarak hızla sanayileşme yoluna gi
dilmedikçe toplum kalkınmamızın hiçbir zaman
gerçekleşenıiyeceği görüş ve inancındayız.
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi görü
şülürken çok önemli bulduğum bir hususu be
lirtmek isterim, iktidarın parlâmentoya Temel
Hak ve hürriyetlerin korunması adı altında bir
kanun tasarısı sevk etme hazırlıkları içerisinde
olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Hedef, aslın
da, fikir özgürlüğünü kıskıvrak sınırlamak,
Türk basınını devamlı baskı altında tutmaktır.
Biz T. I. P. si Grupu olarak bu tasarının kanun
laşmasını önlemekte bütün gücümüzü kullana
cağız. Tasarı buna rağmen kanunlaşırsa memle
ketimizde bir müddet için şeklî demokrasiden bi
le söz etmek mümkün olamıyacaktır. iktidara bu
tehlikeli teşebbüsünden vazgeçmesini halisane
tavsiye ediyoruz.
Sayın milletvekilleri, şimdi ikinci konuyu,
TRT Kurumu konusunu ele alıyorum. Turizm ve
Tanıtma Bakanlığının 1966 yılı Bütçesinin mü
zakeresi sırasında Sayın Nİhad Kürşad :
«TRT Kurumunun dış politikamıza aykırı ya
yınlar yaptığı ve tarafsızlık kisvesi altında bil-
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hassa C. H. P. ve T. î. P. löhine doğrudan doğrupa olmaktan ziyade dolaylı bir şekilde taraf
gir neşriyatta bulunduğu bir gerçektir. Hükü
met programında da katı olarak belirtildiği üze
re buna son vermek şarttır» demişlerdi.
TRT Kurumunun dış politikamıza aykırı neş
riyat yaptığı iddiası üzerinde durmıyacağım. Bir
yandan Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Teşkilât
Kanununda, ö'bür yandan 359 sayılı TRT Kuru
mu Kanununda bu yolda bir davranışı önliyccck
hükümler mevcuttur. Turizm ve Tanıtma Bakan
lığına düşen iş, bu hükümleri gecikmeksizin uy
gulamaktan ibarettir.
TRT Kurumunun partimiz löhine doğrudan
doğruya olmaktan ziyade dolaylı bir şekilde neş
riyatta bulunduğu iddiasına gelince, Sayın Ba
kan beni mazur görsünler, bu iddianın gerçeğe
hiçbir suretle uymadığını belirtmek isterim. Ger
çek odur ki, partimizin çalışma ve faaliyetleri,
partimiz yetkili organlarının bildirileri radyo
larda çoğu zaman öbür partilerinkine kıyasla
hakkaniyet ölçüleri dışında kısaltılarak yayın
lanmaktadır. Dahası var : TRT Kurumu, Ata
türk'ün ölüm yıldönümlerinde ve yılbaşlarında
Devlet Başkanı ile parti liderlerinin mesajlarını
kendi seslerinden banda alıp, canlı yayın yap
mayı gelenek haline getirmiştir. Ancak, bu ge
leneğe uyularak partimiz genel başkanının ken
di sesinden banda alman son iki mesajın radyo
da aynen neşrolunması gerektiği halde, mesaj
lar her iki banttan bâzı cümleler silindikten son
ra yayınlanmıştır. TRT Kurumu böylece mesaj
lara sansür vaz'etmiş olmak durumuna düşmüş
tür.
Partimiz 'Genel Başkanının yılbaşı mesajın
dan çıkarılan cümlelerden ikisini okuyorum.
«Bu dilekler gününde; Amerikan üslerinden, as
kerlerinden, Amerikalı uzmanlardan, barış gö
nüllülerinden temizlenmiş, tam bağımsız bir Tür
kiye dilerim. Emperyalizmin zulmü altında inliyen bütün mazlum milletlere zalimlerin pençe
sinden kurtulmalarını dilerim.»
TRT Kurumunun bu yoldaki davranışı Ana
yasanın 26 ncı maddesi hükmü ile bağdaştırmak
mümkün değildir.
Anayasanın 26 ncı maddesinde : «Kişiler ve
siyasi partiler, kamu tüzel kişileri elindeki ba
sın dışı haberleşme ve yayın araçlarından fay
dalanma hakkına sahiptir. Bu faydalanmanın
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şartları ve usulleri, demokratik esaslara ve hak
kaniyet ölçülerine uygun olarak kanunla düzen
lenir, kanun, halkın bu .araçlarla haber almasını,
düşünce ve kanaatlere ulaşmasını ve kamu oyu
nun serbestçe oluşumunu köstekleyici kayıtla
malar koyamaz» denilmektedir. Çok partili re
jimlerde her partinin kendi görüşünü kamu oyu
na açıklamak yetkisini haiz olduğuna şüphe ol
madığını TRT Kurumunun bilmesi lâzımdır.
Böyle olmakla beraber, Türkiye İşçi Partisi Mec
lis Grupu TRT Kurumu hizmetlerinde görülen
aksaklıkların bu kurumun muhtariyetine hiçbir
suretle halel getirilmeden giderilmesinden yana
dır. İktidarın hazırladığı 359 sayılı Kanunun ta
diline dair tasarı Millet Meclisi gündemine alın
dığında, grupumuz TRT Kurumunun muhtari
yetinin zedelenmemesi yolunda bütün gücünü
kullanacaktır.
Saıym milletv ekil ler.i,
memleıketimlizdeiki
Amıerılkan ünlerinde radyo ve televizıyon tesis
leri kurulup işletilmekte olduğu heımen herkes
çe biliden bir husustur Halbuki, bu gilbi tesis
lerin kurulması ve işletilmesi hakkı yalnız!
TRT Kuramıma ait bulunmaktadır. TRT Ku
rumunun Amerikan üslerindeıki radyo verici
lerinin çalışma gaye ve. şekilleri hakkında bil
gi eıdiramıcik üzere Amerikan mialkaımları nezdlnde teşıeibbüsılere giriştiği, bu teşebbüslerin
den hiçbir netlice elde ode'mediğıi, bunun üzeri
ne Dışişleri Bakanlığına başvurduğu, müraca
atını altı defa tekit etit'ği halde bu bakanlık
tan da bir yıldan beri cevap alamadığı habe
ri doğru mudur? Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğı Amerikan üslerindeki radyo ve televizyon
tesislerinin mevcudiyetini, 359 sayılı TRT Ku
rumu Kanununun 35 nel maddesi hükmü ile
nasıl b ağdaştı rıl albüm ektedir ?
Sayın Nihad Kürışad'dan bu sorularımı cevaplandınmaısım bekliyorum. Şimdi de son ko
nuya, Anadolu Ajansa konusuna
geçiyorum.
Bu konuya Anayasamızın bâzı hükümlerine
değinerek gireceğim.
Sayın milletvekilleri, Anayaısialmızrn 12 nıci
mıaıddosi; her'kesin kanun nazarında eşit oldu
ğu asasını va/'cAmiştlr. Bu esas siyasi partiler
için evleviycitlc geçerlidir. Anayasanın 59 ncu
'maddesinin son fiknasında: Siyasi partilerin,
ister iktidarda olsun, ister muhalefette olsun
demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurla-
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rı olduğu yazılıdır. Yine Anayasanın 129 ncu
tam sıoeimin yapılacağı gün,
yayınlanmak
maddesinin son fıkrasında; Devlet tarıafından
istenmesi ile ne gibi bir hedef güdüldüğü or
kurulan veya Devletken malî yandım alan ha
tadadır. T. 1 P. simin seçıim şansını azaltmak,
ber ajansılarının tarafsızlığı esastır, denilmıekSıeçmen kütlesini partimizden soğutmak.
tedir. Devletten her yıl yandım alan ve müza
Siyasi partiler arasımda iktidar
yarışması
keresini yaptığımız 1967 yılı bütçesi ile yuvar
mertçe, erkekçe, centilmıeımce olmalıdır. Bu gi
lak hesap 7 milyon lira yandım görecek olan
bi çirkin tertipler, oyunlar, tekere çoımlak sok
Anadolu Ajansı, biraz evvel huzurunuzda işa
malar, hattâ taşlı - sıopalı saldırılar ile parti
ret ettiğim Anayasa hükümlerine uygun ola
mizin gelişmesinin, yurttaş gönlüne yerleşmesi
nak, eşit muamele ve tarafsızlık esasları daire
nin, çilekeş halkımız için tek umut kapısı ha
sinde hizmet göreceği yerde, bu anayasa hü
line gelmieisünin önlememiyeceği
bilinmelidir.
kümlerine aykırı bir tutum ve davranış içinde
Bu gibi çirkin tertipler, başlka ülkelerde de
faaliyet göstermektedir Adalet
Partisi ikti
denenmiş ama, bunlardan beklemen sıonuç alı
dara geldiği günden beri yayınlaman Anadolu
namamıştır. Bumdan 40 küsur yıl önce, İmgiliız
Ajansı haber bültenleri incelenirse, bu bülten
İşçi Partisi de hemen hemen aynı biçimde bir
lerde partimiz çalışıma ve başarılarına pek az
oyuna getirilmek istenmiş, parti yöneticileri
yer verildiği
görülecektir.
Anadolu Ajansı
nin Sovyet ateşeliklerii ile sıkı temas halinde
böylece eşit muamele esasını zedelemekle yetin
olduğu isnadı uydurma bir mektupla
basına
memiş, iktidar partisine yaranmak gayretkeş
intilkal ettirilmiştir. Ama bu çirkin oyum, sin
liği içinde, tarafsız kalma esasının da ötesine
si, tertip, İngiliz İşçi Partisinin binkaıç yıl son
geçeT-ek, partimiz aleyhine uydurma haberler
ra iktidara gelmesini ömliyememiştir.
âmial edip bu haberleri yayınlamak cüret ve
•pervasızlığını göstermiştir. İşte size bir örnek r
Grupuımuz adına hepinizi saygı ile selâmla
5 Haziran 1966 tarihinde yapılan Senato
rım. (T. 1. P sıralarından alkışlar)
üyeleri
seçim miden bir gün
önoe, 4 Hazi
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
ran 1966 Cumartesi gimü akşam
bültenimde
yın Ömer Eken.
Anadolu Ajansı, gazetecilikte flâş tabir edilen
«dikkat dikkat» kaydiyle bir haber yayınla
A. P. GRUPU ADINA ÖMER E K E N (Elâ
mış, bu haberde Çekoslavaıkya Komünist Parzığ) — Sayım Başkan, muhterem milletvekilleri,
tisıiınin 18 ncü kurultayımda Tfürlkiye İşçi Par
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi üzerinde
tisi adına Genel Başkan MeJhmet Ali Ayhar ile
Adalet Partisi Meclis Grupunun görüş, düşünce
Türkiye gizli komünist partisi birinci sekrete
ve temennilerini arz etmek üzere huzurunuza gel
ri Yakup Demir'in başarı mesajlarının oku
miş bulunuyorum.
nup alkışlandığını öne sürmüştür. Bu kalben
Turizm: Ekonomide müesseriyetini kabul et
Anadolu Ajansı bürolarında imal edilen ve te
tirmiş ve hattâ koordinatör vasfı ile önemli bir
melinde iftira yatan uydurma bir haberdi. Ni
sektör olarak mütalâa edilmekte olup memleketi
tekim, Anadolu Ajansı haberin kaynağını ıs
mizin bu sahadaki kaynakları üzerinde de bugü
rarlı teşebbüslerimize rağmen açıklamaktan
ne kadar yerli ve yabancı uzman otoritelerin yaz
bugüne kadar kaçınmıştır. Yalan habenin bül
dıkları ve söyledikleri hepimizin malûmları oldu
tenden çıkarılması yolunda
Anadolu Ajansı
ğu cihetle turizmin memleket kalkımmasmdaki ro
Gren el. Müdürü nezdinde yaptığımız
devamlı
lünü izahtan vareste sayarım.
müracaatlarımız bir netice vermeyinee, Yük
sek Seçimi Kurulu Başkanlığına başvurmak za
Hal böyle iken, bu sahada henüz muhtaeoldurureti hâsı'lolmuş, uydurma haberin (iki A. P.
ğumuz ve lâyık bulunduğumuz seviyeye gelemeli gazete hariç) basında ve radyoda yayınlan . mlş bulunmaktayız. Memleketimizde turizm hare
ması sıon dakikada güçlükle
önlenebilmiştir.
ketleri ve sanayinin gelişmesini ağırlaştıran en
Bu iki gazetenin 5 Haziran 19>66 tarihli sayı
mühim âmil Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânın
ları da Yüksek Seçim Kurulunun kararı ile
da bu sektörün kifayetsiz bir şekilde ele alınma
toıplattırılmıştır. Böyle bir haberim uydurulma
sı, isabetsiz tahminlerle tedbirler getirilmesi ve
sı ve bu uydurma haberin basın ve radyoda,
Türk Turizminin yanlış bir plâna bağlanmasıdır.
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I nci Beş Yıllık Plân turist adedi tahminle
rinde senelere sâri olmak üzere öngördüğü nisbetlerde yanılmıştır.
Plân, turist başına düşen gelir hesaplarında
da yanlış tahminler yapmıştır.
Turizm gelirleri konusundaki görüşleri de
plânda tahakkuk etmemiştir.
Plân toplam yatak ihtiyacı hususunda, hedef
ittihaz ettiği rakamlarda da yanılmış, isabetli ola
mamıştır. Şu hale göre I nci Beş Yıllık Plân her
halükârda isabetsiz üstünkörü tahminler ve ted
birlerle Türk turizmini yanlış planlamıştır. Ge
çen yıllarda turizm bütçesini Grupumuz adına
tenkid eden arkadaşlarımızın da söyledikleri gibi
Beş Yıllık Kalkınma Plânının en isabetsiz ve ki
fayetsiz bölümü turizme aidolan bölümdür. Geç
miş iktidarlar bu aksaklığı yıllık icra program
ları ile de takviye ve düzeltme yolu gayretlerine
raslıyamamışızdır. A. P. Grupu olarak Hükümet
ten temennimiz I I nci Beş Yıllık Plânda aynı ha
taya düşülmemesidir.
Muhterem arkadaşlarım, memleketimizde tu
rizm sanayinin inkişafının aksak seyrettiği diğer
bir saha da konaklama tesisleridir. Bu konuda
ilk envanter 1964 yılında yapılmış, bu yıl içinde
turizm belgesini haiz müesseselerden oda sayısı
nın 5 470, yatak sayışınım 9 400 olduğu tesbit
edilmiştir. Bu rakamlar turizm endüstrisinin teş
vik edilemediğini biıze göstermektedir. Gerçi bir
Turizm endüstrisini teşvik Kanunumuz vardır.
Ve bir kredi fonu kurulmuştur. Bu kanun 1964
yılında on senelik bir maziye sahipti, İller Ban
kasında tesis edilmiş bir kredi fonunun ve ayrı
ca AID den teinin edilmiş 5 ve 25 milyon liralık
dilimler olmak üzere 30 milyon liralık bir kredi
fonu mevcut idi. Bütün bunların neticesinde 1964
yılı sonunda 5 470 oda 9 400 yatak, yani senede
ortalama olarak turistik kapasiteye 940 yatak ilâ
ve edilmiştir ki, bu ağır bir tempodur. Turistik
tesis olarak lüks ve pahalı yatırımları tercih ve
yatak maliyetleri yüksek konaklama tesislerinin
teşvik edilmesi politikasından bugün dönülmüş
olmasını temiz ve ucuz, turistin istediği konforu
haiz tesislerin tercihe şayan görülmesini Adalet
Partisi Grupu olarak memnuniyetle karşılıyo
ruz.
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ligidir. 6086 sayılı Turizm endüstrisini teşvik Ka
nununun 30 nen maddesine güre, İller Bankasın
da tesis edilen 50 milyon liralık fona 1961 - 1962
ve 1963 yıllarında ikişer milyon lira 1964 ve 1965
vıllarıında 10 ar milyon lira, 1966 yılında ise 15
milyon Türk lirası konulmuştur. Kredi fonları
müsait olduğu takdirde, konaklama tesislerinin
inkişaf edeceğini 1966 yılı rakamları bize göster
mektedir. Nitekim, 1966 yılında 55 milyon lirası
ATD den, 15 milyonu da bütçeden temin edil
mek suretiyle 70 milyon lira kredi dağıtılmıştır.
tiler Bankasından bütçe kaynakları ile tesis edil
miş bulunan fondan 24 ü mahallî idarelere aidolma:k üzere 63 teşebbüse dağıtılan 15 milyon lira
lık kredi ile 2 977 yataklık bir kapasite yaratıl
mıştır ve bu kapasitenin 590 yatağı faaliyete geçmisıtir. Vakıflar Bankasında AID dan temin olu
nan 55 milyon lira ile 6 547 yataklık bir kapasi
te doğmuştur. Bu kapasitenin de 2 376 yatağı iş
letmeye açılmıştır. Demek ki, kredi temin edildi
ği takdirde memlekette konaklama kapasitesi is
tenilen ölçüde artmaktadır. Bu arada 1964 yılın
da turizm müessesesi belgesini haiz konaklama te
sislerinin 9 400 yatak mevcut iken, 1,5 yıl gibi
kısa bir zaman zarfında bu yatak sayısının 15 800
çıkarılmasını ve 1967 yılı sonunda ise 31 800 ka
liteli yatak elde edilmesini memnuniyetle karşılı
yoruz.

Söz kredi konusuna gelmişken bir hususu
daha arz edeceğim. Turizm de hamleler yapmak
lüzumunu duyduğumuz bu yıllar içinde konu,
türlü yönleriyle ele alınmış, fakat önemi şüp
he 'götürmiyen finansman işlerinde gereken se
viyeye varılamamıştır. Konaklama tesislerinin
ağır gitmesinin sebepleri arasında kaynak nok
sanlığından başka, turizm kredilerinin dağı
tılmasının usullerinde de isabetsizlik görmekteyiız. Turizm kredilerinin tümünü başka kre
di işleriyle değil, sadeco turizm kredileri ile meş
gul olacak bir ihtisas bankasında toplanması
nın lüzumuna inanıyoruz. Bu sebeplerle de bir
ihtisas bankasının turizm alanında yerini al
maşımı tavsiye etmekteyiz. Böyle bir teşekkül
elimizin altında olup bu fonksiyonları yerine
getir mey o hazır vaziyettedir. 10 yıldan beri
var olan T. C. Turizm Bankası, istediğimiz tu
rizm ihtisas bankasının nüvesini teşkil edebileeeik karakterdedir.
Yukarıda izah edilen hedeflere göre Turizm
Muhterem arkadaşlarım, zikredeceğimiz diğer
bir sebep de bütçeden verilen fonların kif ayetsiz- | Bankasının organizasyonuna gidilmesini, prob-
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lemleriyle ciddî surette meşgul olunmasını ve
Hazinece taahhüdedilen sermayenin biran ev
vel ödenmesini temenni etmekteyiz.
Muhterem arkadaşlarım, turizm hareketle
rinin önemli bir unsuru da ulaştırmadır. Tu
ristik merkezlere giden yolların onarımı, bakumı ve asfaltlanması hususundaki çalışmalar
memnuniyetimizi mucibolmakla beraber daha
da hızlandırılmalıdır. Bu arada turistik potan
siyeli çok yüksek olan Muğla'nın, Bodrum'un,
Fethiye'nin, Marmaris'in karayolu
bağlantısı
ile Mersin, Antalya, tzmir sahil yolunun ısüratle realize edilmesinde kaçınılmaz faydalar var
dır.
Hava ulaştırmasında son yıllardaki inkişa
fın pek tabiî ki turizmde de tesirleri görüle
cektir. Yolcu kapasitesinin artması maliyeti dü
şürecek, bunun tabiî neticesi seyahat ücretleri
ucuzlıyacaktır. Yolda geçen müddetin knısa'lması turiste daha fazla tatil yapma, daha çok yer
görme imkânı sağlııyacaktır. Bu hususu şimdi
den nazara alarak hava meydanlarımızı uçak
ların inebileceği şekilde plânlamak, konakla
ma tesislerimizi buna göre ayarlamak icabeder.
Deniz ulaştırması bakımından da bâzı ted
birlerin alınmasına ihtiyaç hissetmekteyiz. Tu
rizm maksatları için sadece yolcu taşıyabile
cek gemilere ihtiyacımız vardır. Bu arada Ege
bölgesinde, başta Rodos olmak üzere Yunan
adaları ile bağlantının biran önce kendi 'gemi
lerimizle kurulması gerektiğine inanıyoruz.
Muhterem arkadaşlarım, konaklama tesis
lerimiz ne kadar çok rahat ve temiz olursa ol
sun, ulaştırma imkânlarımız ne kadar müsait
ve ucuz olursa olsun kaliteli personelden mah
rum isek muvaffakiyet imkânı o nisbette dü
şük olacaktır. Bu bakımdan personel eğitimi
ne gerekli ehemmiyeti titizlikle ve ısrarla ver
mek mecburiyetindeyiz. 1967 yılı bütçesinde
kurs giderlerinin 196G yılı bütçesine nazaran
%125 artmasını ve bir otel - okul kurulmasını
ve bunun gerektirdiği tahsisatın bütçede yer
almasını Adalet Partisi Meclis Grupu olarak
memnuniyetle karşılıyoruz.
Muhterem arkadaşlarım, turizmde önemi in
kâr edilemiyecek hususlardan biri de memle
ketimizin bütün hususiyetlcriyle dünyaya ön
celikle turist ihraceden memleketlere tanıtılma
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sıdır. Bunun için dış propagandanın her çeşi
dine ehemmiyet vermek lâzım. Turizm hareket
lerinde bugüne kadarki ağır gidiş, reklâmcı
lık sahasında başarılı olmadığımızı göstermek
tedir. Bugünün dünyasında müessiriyeti inkâr
edilemiyen en müessir silâh propaganda için
sarf edeceğimiz her kuruşu tam yerinde kul
lanmak suretiyle beyhude israfa mâni olmak
mecburiyetinde bulunduğumuz kadar tanıtma
nın da lüzumunu müdrik olarak en tesirli ve
verimli yolu bulmak ve bu yolda süratle iler
lemek için yerinde kullanmak şartiyle, gere
ken her türlü fedakârlığı yapmak mecburiye
tindeyiz.
Muhterem arkadaşlarım, Turizm ve Tanıtma
Bakanlığının bir yatırım bakanlığı olmayıp
teşvik ve koordinasyon Bakanlığı olduğunu
kabul edersek hikmeti vücudunu Türk Devle
tinin bekasına ve Türk Milletinin yücelmesi
ne ve refahına hizmet etmek asil anlayışında
bulunan şerefli Türk memurundan bu sahada
gerekli hassasiyeti beklemek hakkımız olur.
M^hte^em arkadaşlarım, sözü. Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı bünyesinde görülen TRT Ku
rumuna getirirken bâzı prensipleri mukadde
me olarak arz etmek isterim.
«Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 121 nci
maddesi hükmüne göre radyo - televizyon istas
yonlarının idaresi, özerk kamu tüzel kişiliği
halinde kanunla düzenlenir».
«Her türlü radyo ve televizyon yayınları ta
rafsızlık esaslarına göre yapılır. Radyo ve te
levizyon idaresi, kültür ve eğitime yardımcılık
TÖrcvinir. gerektirdiği yetkilere sahip kılınır.»
9 Temmuz 1961 tanihli ve 334 sayılı Anaya
samızın böyle bir hükmü ihtiva etmesinin ge
rekçesi, radyonun partizan Mr tııtuım için/de ve
partizan bir yayın vasıtası halinde kullanılma
sının memlekette ciddî bir huzursuzluk konusu
olacağı endişesidir. Bu sebeple radyo muhta
riyeti ve tarafsızlığı, Anaya teminatı altına
alınmış ancak, çeşitli m emi elk etlerde bu maksa
da varmak iç'in kabul edilen esaslar çok farklı
olduğu ve bunların zamanla değiştiği göz önün
de tutularak. Anayasada teferruatlı bir mad
de sevk edilmemiştir. Şu hakle Türkiye Devlet
Ra'd'yoısuınun bir âmme hükmü şahsiyeti olara/k
ve muhtariyet ve tarafsızlığı esas alarak çalışab'ilmesli TRT Kanunu ile tanzim olunmuştur.
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Kanaatimize göre, uygulamanın verdiği
dersler göz önünde tutularak radyo yönetimi
nin millî ma'ksat'lara ve gerçek malbsa'tlara uy
gun esaslar dâhilinde lmiku'kî hükümlere bağ
lanması, başka bir ifade ile TRT Kanununda
tadiller yapılması gecikme'kte olan bar zaru
ret olara'k karşımıza çıkmalktadır. Gerçekten
özerklik şeklinde Türkç el eştirilen (.otomobil)
yani muhtariyetin tarifini yaparak maiksadı
açıklamakta fayda vardır. Muhtariyet: «Bâzı
haller ve hudut içinde olarak» bir kurumun
'kendi kendini teşkilâtlandırması ve idare et
mesi «imkânıdır»1. Burada anılan «bâzı haller
ve hudut içinde» kelimeler üzerinde dikkatle
durulmasını arz etmek isterim. Muhtariyetin
en önemli şartı budur ve bu olmalıdır. Z'ira
'bu şart olmazsa ona muhtariyet 'denmez, hâki
miyet denir. Ve muhtariyet hâkimiyet olarak
anlaşılıp bu yoMa tatbik edildiği zaman Dev
let içinde Devlet doğar.
Hâkimiyet mefhumu üzerinde durma/k lığım
sebepsiz değildir. Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 4 neü maddesi «Egemenlik kayıtsız
şartsız MilMiindir» hükmünü koyma'kla, millî
(mücadeleden beri Devlet yapıımızm temelini
teşkil eden millî hâkimiyet esasını ve bundan
çikan neticeleri tanzim etmdktedür. Burada
anılan hâjkimiyet iç hukukta, Devlet iktidarının
sahibi veya kaynağı mânasına gelmektedir. Millî
mücadelenin siyasi felsefesi ve Anayasası bu an
lamdaki hâkimiyetin millete aidolduğunu tesıbit
eder. Ve bu aidiyet kayıtsızdır ve şartsızdır. Dev
let en basit tarifine göre; belli bir vatan toprağı
üzeninde yaşıyan bir (milletin hâkimiyetle kud
retli ve organizasyonunu yapmış hali olduğu
na göre, İradesi bu milletin iradelerinin topla
mı olduğu kadar, bu irade üstün ve teyitledil
miş bir iradedir. Kabulü mecburî olmıyan bir
irade ile Devlet yan yana gelemez. Devlet, Ana
yasanın prensiplerine ve huikukun umumi kai
delerine uygun olmak şautiyle izhar ettiği İra-.
deyi teyideder. Ve uyulması meeburi kaideler
olarak koyar ve işte bu, .kanundur. Kanun ya
pıcısı Türkiye Büyük Millet Mecİiısiıdir. Diğer
müesseseler muvazene unsurları, murakabe mü
esseseleri iseler de her hlal ve kârda müdâhale
müesseseleri değildirler, arlkaidaşlarıım.
Başika ifade ile, hâkimiyet ve muhtariyet
ımefhumlarmun mânaları ile hukukî şümulleri
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üzerinde ısrar edilmek icabeder. Zira hâkimi
yet Milletündür. Ve millet vcıkllleri bu Meclis
lerdedir. Bu bed'ihii • hakikatler karşısında dahi
zaman zaman TRT Kanununun değiştirilemiyeceği ve buna mâni olunacağı şeklinde tafrafuruşane sözler bir yana, türedi iddialar da
İşitiyoruz....
Muhterem arkadaşlar, icabeıderse 9 Temmuz
1961 tarihli Anaya'sia dahi tadil edilebilir. Bu
tadile bizzat Anayasanın, 155 nci maddesi, o
•maddede yazılı disiplin içinde imkân tam/mıştır. Bugünkü tatbikatı ile devlet içinde devlet
tutumunda oları ve özerklik anlayışınım mak
satlı paravanına sığınan TRT den canlı misal
leri ve delilleri tafsil edeceğimi.
1. TRT de personele 3656 sayılı Kanunun
22 nci maddesine yamlarak çıkarılmış bulunan
G/2901 sayılı Kararnameye göre e'k çalışına üc
reti verilmektedir. Halbuki statü değişmiş ve
Kurum 3659, 7244 ve 440 sayılı Kanunlara tabi
olmuştur. Bu hale nazarfan 3656 saydı Kanunim
tabi olduğu bir devreye ait bir İcara ruam e ile
'her hangi bir ödeme yapılması imkânsızdır.
Kaldı ki, Kararname TRT nin teşekkül ta
rihi olan 1.5.1964 tarihinde hükümleri kalk
mış bir metindir. Kurum 359 sayılı Kanunun
geçici 6 nci maddesine göre, bu kararname hü
kümlerinin yürürlükte bulunduğu iddiasında ise
de, mezkûr maddenin istihkaklarla ilgisi yoktur.
Hizmetler, tarifeler ve çalışma ile ilgili diğer ko
nularla alâkalıdır. Başbakanlık Yüksek Denet
leme Kurulu raporundan bir misal daha arz ede
ceğim. Vaktin kısalığı dolayısiyle telhis etim ek
mecburiyetindeyim. TRT nin foto muhabirliği
ile hizmetleri yönünden her hangi bir ilgisi bu
lunmadığı halde birçok fotoğraf makinası alın
mış ve muhabirlerine tevzi edilmiştir. Sayın es
ki Başbakan Suad Hayri Ürgüplü'nün Moskova
seyahatinde TRT adına haber muhabiri olarak
refakat eden Doğan Kasaroğlu'ya kurum tarafın
dan yüksek fiyatla fotoğraf makinası alınmış. Adı
geçenin orada çektiği fotoğrafları yurda avdetin
de Ulus gazetesine satmıştır.
Muhterem arkadaşlarını, TRT Kurumu henüz
bir envantere sahip değildir. Bu sebeple kurum
no gibi arazi ve binaya sahibolduğunu bilmemek
tedir. Dolayısiyle Hazineye olan vergi borcunu
da bugüne kadar ödememiş durumdadır.
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BAŞKAN — Sayın Eken, 'iki dakikanız kal
mıştır, efendim.
ÖMER EKEN (Devamla) — Misalleri bilâhara arkadaşlarıma takdim edebilirim. 40 adeddir.
1, 2 tanesini daha okumama Sayın Başkan mü
saade ederler.
Muhterem arkadaşlarım, malûmları olduğu gi
bi, dil insanlar için anlaşma vasıtasıdır. Üstelik
dilin bir de millî yönü
vardır. Binaenaleyh,
böyle hassas bir konuda radyonun millî vahdeti
temin edecek şekilde bütün vatandaşların anlıyabileceği bir dille yayın yapması iktiza eder
ken TRT bugün mahdut, muayyen bir zümre
nin ve o da zoraki anlıyabileoeği, ilmî mesnet
lerden uzak, bir dille yayın yapmaktadır. Bu
ise vatandaşın kendi sesini ve sözünü anlıyamaması gibi bir garip netice doğurmaktadır. Bir
iki programdan bir iki pasaj vereceğim. Bakı
nız arkadaşlarım. «Yağ ucuzdur. Bir amelenin
yevmiyesi ile iki paket birden yağ alınabilir.
Düşündünüz mü hiç bu hayatın nesi pahalı? Al1 ahini severseniz bir kere su çok ucuz, sonra su
dan ucuz şevler de var. Söz ağlamak üzerine
açılmışken Türk şarkısını, Türk müziğini unut
mamak lâzımgelir.»
Venüslü Kadınlar programından birkaç pasaj:
Bu program toplumun huzurunu bozucu karam
sarlık ve umutsuzluk yaratıcıdır.
«Kadın — Muhtarlık ne bilecek kocamın öl
düğünü?
Erkek — Hastaneye gidersin, benim kocam
burada öldü dersin. Her ne kadar o sana, bugün
git yarın-gel der ise de nöbetçi doktoru çağırırsın,
o seni başhemşireye bağlar. Sen de başhemşireye
size önemli bir hediyem var diyerek söze başlar
sın.»
Sinema programından bir pasaj muhterem ar
kadaşlarım :
«Stalin'in çiçekli bahçesinde vaiz verirken,
Stalin ofisinde harto üzerinde konduracağı bir
işaretle ordularını nereye yönelteceğini kararlaş
tırırken, Stalin bevaz üniforması içinde sanki
göklerden inen bir Tanrı... ilâhı»
1967 yılı Bütçesinin, Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı Bütçesinin Türk Milletine hayırlı ve
uğurlu olması temenisiyle
hepinizi selâmlarım.
(A.P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — C.H.P. Grupu adına Sayın Be
kir Tünay. Buyurun Sayın Tünay.
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C. H. P. GRUPU ADINA BEKİR TÜNAY
(Adana) — Sayın Milletvekilleri; Turizm ve
tanıtma ile yakın ilgisi olan kurumlar da var
bu kez de onlara değineceğim. Bunlardan biri
Anadolu Ajansıdır.
Uygar dünyadalki benzerlerime kıyaslanırsa
çok geride kalmış bir kurumdur. Günahı ken
dinin değil bizlerindir.
Anadolu Ajansı bugün kendi güç ve taka
tinin son noktasına büyük bir esirgeme'zlik için
de ulaşmıştır.
Basın ve yayın organlarının 'en güvenilir
halber kaynağı haline ulaştırılması gerektiği
inancındayız. Bugün bu yola girm-e çabası için
de bulunmaktadır. Bütçenin İm çaba ile oran
tılı olarak kendisine bir ödenek (ayırmadığı da
gerçektir.
Büyük Atatürk'ün armağanı olan bu (kuru
mun statüsü dâhil çağdaş uygarlık düzeyine
ulaştırılması gerektiğine imamyoruz.
Olanaklarının artırılması, modern araç ve
gereçlerle donatılıp.ası gerekir.
Maliyemizin
bu Ata larmağam üzerine güçlü elinin uzatılması
gerektiğine inanıyoruz.
Sayın milletvekilleri;
Turizm konusunda Turizm Bankasından da
söz edilmesine kesin zorunluluk bulunduğu -ka
nısındayız. Bu banka talihsiz imi doğdu, yoksa
insanlar elinde haksızlığa mı büründü? Bunun
üzerinde duracak değilim.
Gerçek şüdür İki; turizm kredileri finasmaıı
kredisi değildir. Ekonomik kredilerdir. Kre
diyi veren kurum, sadece ü'kraz ettiği paranın
akıbeti ile meşgul olmamalı. Aynı zamanda
ortaya çıkan turistik tesisin işletme durumunu,
gelişmesini, işletmede standartlara uyulup uyul
madığını da araştırmalı ve kovuşturnralıdır.
Krediyi alan Uçurumlar arasında işbirliğinin
sağlanması ikraz Bankası tarafından gerçekleş
tirilmeye çalışılmalıdır.
İhtisas kredileri olan turizmi kredileri bir
banka,, bu İkonada ihtısaslaçımış bir banka ta
rafından verii'limelidir.
Bir İktisadi Devlet Teşekkülü olan Turizm
Bankası bu hale konulmalıdır. Bir takını iş
letmelerin idaresi ile uğraşacağı yerde tıpkı
Sanayi Bankaısı gibi turizm kredilerinde müte
hassıs bir banka gibi çalışmalıdır.
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Kaldı İki Turizm Bankasının işletmelerden
ötürü zararları 440 sayılı Kanunun yargıları ile
bağdaşamaz. Sermaye üretici olan vazifesini ye
rine (getiremez
Zira üretme bir personel sorunudur. Unut
mamak gerekir k i ; turizmde satılan en öneıml'i
metağ personel hizmetidir.
Devlet eliyle bu konu da başarı sağlanaca
ğına kaani değiliz.
Gerçek şudur ki; Turizm Bankası işletmenin
yıllık çabalarının bilançosu tekniğe uygun b'ir
kâr ve zarar hesapları çıkarıldığı takdirde iş
letmenin idare meclisi ve müşterek haklardan
hisse alacağı işin hepsinin zarar •ettiği) görüle
cektir.
İstanbul'da Bankanın işlettiği otelin okul
mahiyetinde olduğu, personel yetiştirilmek için
hu yola gidildiği ifade ediliyor.
Bundan doğacak zararların bütçe ile karşı
lanmaması gerekir.

rcıcımleketi keyfî idareye başlamışlar ve felâke
te sürüklemişler dir.
îşite 27 Mayısın getirdiği Anayasamız da bu
gerçek >görüşün ışığı altında hazırlanmıştır.
Rejimin demokrasiden sapmasını önlemek. Hür
riyetleri saldırganlardan uzak ve sağlam tut
mak. Bir başka deyimle; iktidarların yetkisini
tehdidetmek amacı ile Anayasamız bir takım
kuruluşları kabul etmiş. Bu suretle siyasi dü
zenin bir dengede gitmesini sağlamıştır.
Anayasamızın 26 ncı maddesinde «kişiler ve
•siyasi partiler, kamu tüzel kişileri elindeki ba
sın dışı haberleşme ve yayın araçlarından fay
dalanma hakkına sahiptir. Bu faydalanımanın
şartları ve usulleri 'demokratik esaslara ve
hakkaniyet ölçülerine uygun olarak kanunla
düzenlenir. Kanun halkın bu araçlarla haber
almasını, düşünce ve kanaatlere ulanmasını ve
kamu oyunun serbestçe oluşunu köstekleyici
kayıtlamalar koyamaz.»

440 sayılı Kanuna göre Bakanlar Kurulu
nun bu konuda alınmış bir kararına gerekse
me vardır kanısındayız. Bu bakımlardan banka
nın Devletin teşvik ve himaye çabalarının
anakurumu haline getirilmesine • kesin zorunlu
luk bulunduğu kanısındayız.

İşte TRT bu hakları gerçek kılmak görevi
içindedir. Aynı fonksiyonda bulunan BBC için
uygulanan ilki temel prensip var.
Biri hiçbir siyasi kuvvet BBC ye neyi söy
leyip neyi söyliyeimiyeceğini söyliyeimez.
İkincisi; hiç Mımso BBC den parasını nereye
•sarf ettiğini soramaz.
Özerkliğin
gerçek olabilmesinin koşulları
ıda budur.

TRT üzerindeki görüş ve dileklerimiz:
Sayın milletvekilleri; mevcut Devlet 'idare
şekilleri içinde en ileri sistem demokratik hu
kuk devleti sistemidir. Demokratik hukuk dev
leti, serbest seçim esasına dayanan bir haDk
idaresidir. Aynı zamanda hürriyetleri güven
altına alan en ileri bir Devlet idaresidir. Ger
çekten, bir (memlekette yalnızca serbest seçim
lerin yapılmış olması, bu rejimin vücut bulması
için tek baışma yeterli bir unsur değildir.
İnsanların siyasi iktidarlara karşı ihtiras
ları, tarih boyunca görüldüğü üzere, hürriyet
leri boğabilmek için sebepler yaratmaktan geri
kalmamışlardır. İkinci Dünya Savaşı öncesi or
taya çıkan totaliter idarelerin çoğunda bu gö
rülür. İktidara gelenler seçim yolu ile işbaşına
gelmişler, sonradan demokratik hukuk devleti
düzenine paydos demişlerdir.
Bunlar; iktidarı terk etime koıfkusuna' düş
müşler. Kendilerini Devlet idaresi için son de
rece lüzumlu görmüşlerdir. Böylece her gün
biraz daha hürriyetleri kısıtlamışlar. Neticede;

İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — Yağma Hasan'm göreği...
BEKİR TÜN AY (Devamla.) — O dizin şia
rınız. Hasanı da bir gün yağma edeceksiniz, mem
leket böreksiz kalacak. Hesabı senden öğrenecek
değilim. Bunlar senin bildiğin şeyler değildir.
Aklının erdiği şeyler de değildir. (Gürültüler)
BAŞKAN — Rica ederim, yerinizden müda
hale etmeyin.
İBRAHİM BOZ (Nevşehir) —O da cevap
vermesin.
• BEKİR TÜNAY (Devamla) — Sayın millet
vekilleri; TRT nin sahübolduğu kuvvet ve kudre
ti tam ve mutlak anlamı ile tarafsız kullanmasın
da büyük faydalar olduğu kanısındayız. Ancak,
tarafsızlığın sağlanması iktidarların müdahalesi
ile değil Kurumun özerkliği içinde sağlıyacağı
bir otoköntrol ile mümkün olur. Her şeyden önce
Kurumun geleneklerinin doğması ve yerleşmesi
gerekir. Bu da siyasi kuvvetlerin bu özerk ku-
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rumlarm varlığına tahammül etmesi ile mümkün
olacaktır inancındayız.
Üzüntü ile müşahede ediyoruz ki, zaman za
man siyasi çevrelerde TRT nin bu özelliğinden
yakınmalar vardır. Bâzı çevreler için bu özerk
liğe katlanmak çok güç olmaktadır. Bâzı çevre
lerde TRT nin diğer İktisadi Devlet Teşekkülle
rinden farklı bir Kuram olmadığı ileri sürül
mektedir. Hattâ daha da ileri gidilerek: Etibank,
Sümerbank nasıl bir Bakanlığın emrinde ise
TRT nin de Turizm ve Tanıtına Bakanlığına ve
Hükümete bağlı, onun her türlü denetim ve mü
dahalesiyle işlerini yürüten bir İktisadi Devlet
Teşekkülü olduğunu ileri sürerler. Bu düşünce
ve görümlerin gerçekle bir ilgisi olmadığı kanısın
dayız.
TRT özerkliğini doğrudan doğruya Anayasa
dan alan bir kurumdur. Bu özerklik rejimin gü
ven altında bulundurulması amacı ile Anayarr
tarafından TRT ye verilmiştir.
Nitekim; TRT Anayasanın vücut verdiği ku
rumlar arasında sayılır.
İktisadi Devlet Tevekküllerinin özerkliği ise;
sadece ekonomik özerkliktir.
Aynı zamanda kendi kuruluş kanunlarından
aldıkları yetki ile yaptıkları iktisadi, ticari ve sı
nai işlemler de özerktir.
İktisadi Devlet Teşekkülleri rejimin bekçili
ğini yapmak üzere özerklikle donatılmış kurum
la r da değildir.
Sayın milletvekilleri; TRT nin Turizm ve
Tanıtma Bakanlığı ile ilgisine geknce:
Bu Bakanlığın TRT ile Hükümet ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi arasında bir irtibat
bakanlığı olduğu kanısındayız.
Bakanlık ancak; Yüksek Denetleme Kurulu
vaisıtasiyle malî hususlar hakkında denetlemede
bulunabilir.
TRT nin işlerine, tâyin ve nakillerine, ya
yın işlerine, teftişe hiçbir yetkisi olmadığı ve o'lamıyacağı inancındayız. Kanunun gerekçesi de
böyledir. Esasen bu konuda Danıştayca veril
miş istişari bir karar da vardır.
Yargı kısmını aynen okuyorum.
«. . . Bu itibarla, Anayasa ile özerk bir mües
sese haline getirilmiş bulunan TRT Kurumu
nun üzerinde 440 sayılı Kanunun İktisadi Dev
let Teşekkülleri ve müesseselerin yönetimi ile il
gili 9 ncu maddesinin adı geçen kurum tarafın-
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dan uygulanamıyacağma ve binneticc, Turizm ve
Tanıtma Bakanlığının 440 savdı Kanunun 9 ncu
maddesine istinaden TRT Kurumunun hesap
ve işlemlerini takip ve tahkikine ve tesbitine yet
kili bulunmadığına karar verildi...»
Gerçek şu ki; toplum hayatında yeni getiril
miş kurumların varlığına alışmanın bir güçlüğü
mevcuttur. Bu alışkanlığa ulaşmak bir za
man işidir. Bu süre içinde birtakım tenkidlerin
yöneltilmiş olmasını bu açıdan doğal olarak karşı
lamaktayız.
Esasen bu yalnız bize has bir hal de değildir.
İngiltere'de B. B. C. nin tarihi incelenirse, o za
man orada da aynı itirazların yapılmış olduğunu
görürüz.
Gerçekte, bugün, dünya radyoculuğunun ön
cülüğünü yapan B. B. C. de böyle buhranlı bir
levreden geçmiştir.
Örneğin, 1926 yılında İngiltere İçişleri Baka
nı Çörçil günün önem1! bir konusunda radyonun
muhalefet görüşüne de yer vermesine tahammül
edememiş ve bunu önlemek için çaba sarf etmiş
tir.
Bunun sonucunda, uzun süren tartışmalar
doğmuştur. Fakat B. B. 0. bu tartışmalardan
galip çıkmıştır.
1933 yılma kadar B. B. C. bütçe görüşmeleri
ni yayınlaanıyordu; ancak bir haber bülteni ya
yınlıyordu.
İlk defa B. B. C. Genel Müdürü, zamanın
Maliye Bakanı Çemiberlayin'a başvurarak ken
tlisinden sonra da muhalefete söz verilmek şar
tı ile; Devlet Bütçesinin radyoda halka anlat
masını istemişitir.
Buna Maliye Bakanı Oemberlayin'in ceva
bı şu oknu'şftur:
«Bütçeyi, hele böyle kritik bir zamanda,
Tıi'alî meselelerin güçlüğünü takdir odemiyen bir
dinleyici kütlesinin karşısında tartışma konusu
yapmak son derece zararlı bir iş olacaktır. Bu
tasavvurdan va'zıgoçilmesini rica ederim.»
Oysa; B. B. C. idaresi teklif ve tasavvurun
dan vezgeçmemiştir. Ona göre demokrasi açık
lığı gerektiren bir rejimdir. Bu açıklığın sağ
lanmasına yardımcı olmakta radyonun görevle
ri arasmdadir.
O tarihte başlıyan bu mücadele B. B. C. nin
zaferi ile sonuçlanmıştır. Böylece de; toplum
da tartışma konusu olan sorunlara radyoda
yer verilmesi geleneği kurulmuştur.
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İkinci Dünya Savaşından ingiltere'nin ga]ip çıkalbilmesinin birçok nedenleri vardır. An
cak; B. B. C. nin galebenin sağ]annıasnıda oy
nadığı önemli rolde bu nedenlerden biridir.
Bİr İngiliz yazarının söylediği şu süzü dik
katinize arz ederim.
«B. B. C. dkadar güven sağlamıştı kıl, lıanb
içinde Alman generallerinin ilimadettikleri ve
dinledikleri tek radyo idi.»
Sayın milletvekilleri; TUT nin yeni bir ku
ruluş okluğunu güzden uzak tutmamak gerekil'.
C. II. P. olarak henüz gelişme devresinde bu
lunan TRT nin özerkliğini hassasiyetle koruma
ya çalışacağız.
İktidar ve nıulhalet'et olarak TRT nin gele
neklerini kurmasına
kesin zorunluluk var
dır. TRT nin çeşitli görüşleri tek ağızdan yan
sıtan bir yayın organı olarak rejimin bekçiliği
ne devam etmesini sağlıyacağız.
Akla şöyle bir a-oru gelebilir: TRT acaba
bugüne değin hiç hata yapmamış mıdır?
Bu soruya kolayım «kayır» deiiom'ez. Ancalk
İnsafla düşünülürse, kuruluş yıllarının yeni olu
şu henüz geleneklerinin kurulmamış bulunuşu
bu yayın organlarından her türlü hatadan kur
tulmuş olarak çalışma istemenin de doğru ve
olumlu bir yol olmıyacağı
gereğini
ortaya
ku>yar.
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çek ıleğil mi? Sosyal Devlet hukuk Devleti ilke
lerini savunan ve halka öğretme çabası içinde
yanan TRT değil rai?
Bizim, tüm yurtta millete ani atma y ı belirt
meye uğraştıklarımız bunlardır? Eğitim konu
larındaki çalbası. övülecek kadar ileri. Bugün
TRT yi ilerleme yönünden bir hayli yol almış
görmekle yarına umudumuz ar1 bunaktadır.
TRT her yönü ile teknik bir iştir. Çok sayı
da teknik. po^amde ihtiyaç gösterir pensonelin
yetişmesiylc de iş bitmez, Olıgunlaşması gere
kir. Bu da bir zaman işidir. TRT yi bu yolda
görmekle mutluyuz. Radyoların daha verimli
iiaıc gelmesi müdalhaleden ıv,:iak, huzurlu bir ça
lışma devresine girmesi ile mümkün olur.
Bu olanağı yaratmada ona yardımcı olmak
tümümüzün görevi olduğu kanısındayız.
«İlim kral yolu olmadığı gibi, Özerklik Ku
rumunun da ilktidaırla yolu olması gerekir» inan'
çındayız.
Sözlerim'e aon verirken TRT Bütçesinin mil
letimize hayırlı olmasını diler, her gün yeni
bir çalbayla Türk 'Milletine hizmette kursurlarını azalitmaya savaşan TUT1 ye ve onun fedakâr
mensuplarına teşekkürü bir borç bilirim. Beni
dinlemek 1 atfımda bulunan sayın arkadaşları
ma da O. H. I \ Grupu adına saygılar sunarım.
(Ortadan alkışlar)
BAŞKAN — Sayın arkiadaışlarım, Turizm
ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi üzerinde altı ar
kadaş konuşmuş, yeterlik vardır.
•SÜLEYMAN ONANT (Kırşehir) — Aleyhin
de..
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Aleyhinde...
BAŞKAN —• Sayın Bakan GÖZ istiyorlar

Önemli olan şudur: TRT şu, ya da bu ha
tayı işledi diye onun özerkliğine gölge düşü
recek kanı ve yargılar sadece TRT nin değil,
rejimin de yıkılmasına yol açan bir düşünce
tarzı olur. TRT nin özerkliğine gölge düşürücü
her çeşit tutum ve davranışlara tüm partilerin
karşı koyması demokratik nizamın istediği,
27 Mayıs Anayasasının bir gerçeği olduğu ka
İlli?..
nısındayız. Aslolan TRT nin teknik bakımın
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİIIAD
dan, fikir yönünden sosyal açıdan yükseltilme
KİTRŞAD (izmir) — Evet.
sidir.
|
BAŞKAN — Buyurun.
TRT yi devamlı olarak yerme çalbasına dü
TURİZM VE TANİTMA 1 ».AKANI NİHAİ)
şen çok değerli arkadaşlarımızdan bir tek ri
KÜRŞAD (İzmir) — Muhterem Başkan, değercamız olacak, o da TRT nin bir haftalık yayı
1 li milletvekilleri, partilerimizin muhterem söznını dikkatle ve tarafsızlıkla dinlemeleridir.
| cüıcrinin Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 19'G7
Oöıtülecckiir ki, demokratik hukuk Devleti j 'bütçesi üzerindeki tenkidi erini, uyarmalarını
ve temennilerini büyük bir dikkatle taldlbetmiş
nin ve yeni Anayasamızın en güçlü savunucusu
bulunmaktayız. Bu tenkid 1 eri münıcridolarak
ottur, İsiiıedllğ'ımiz d'e zalten bu değil ınıif Büyük
teker teker, fakat kısa cevaplar halinde karşı
Atatürk'ün en güçlü ilkesi olan lâik Cumhuri
lamak isterim. Ancak, muhtelif sözcülerin ko
yeti bilinçli olarak savunan yine o. Heyecanla
nuşmalarında temas ettikleri birtakım müşterek
tümünüzün bu konuya titrediğimiz de bir ger
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meseleleri 'de toplu olarak cevaplandırmama ıızninizi rica edeceğim.
Ilomon hcenon bü'bün -sözcüler turizmin anamesöMeıü olan turllot. Ilı: tcajslcrOn, konaklama teu'slo:*lnln, münakale ınccelclcrirln ve bdilmsca
eyVı'ırrı mecol'ülcr,'<nr'n önami'j ibeıuıdo durdular.
Muhterem arkadaşlar, gerçekten geçen bir
yıl zarfında karşılattığımız meselelerin başın
da, bilhassa konaklama mevzuunda karşılaştı
ğımız büyük noksanlık idi. Gerek Devlet Plân
lama teşkilâtının, gerekse bakanlığımın yaptı
ğı tahminlere göre 19-öC- yılında Türkiye'ye ge
lecek turistk.ri barındıracak yatak kapasitesi
nin noksanlığı ilk nazarda göze çarpmakta
idi. Geçen bir yıl zarfında, bakanlık olarak
çalışmalarımızı bilhassa bu nokta üzerinde tek
sif ettik. Bir taraftan yeni yeni yatırımlara
girişirken, yeni yeni yatırımlara girişen özel
teşebbüsü desteklerken, diğer taraftan da Hü
kümet programımızda
ifadesini bulan, nata
mam tesislerin hepsini hizmete açacağız, yolun
daki vaadimizi yerine getirmek içen çalışmala
ra başladık,
Muhterem arkadaşlarım, işbaşına geldiğimiz
zaman öze! idare ve belediyelerin sahibi bu
lundukları, inşaatı yıllardan beri devam eden,
41 tane tesis bulduk, küçük oteller, moteller
halinde. İller Bankası kredi fonunda mevcudolan 12 milyon lirayı bu tesislerin tamamlanma
sına, bir taraftan kredi temin etmek suretiy
le, diğer taraftan projeleri
üzerinde gerekli
tadilleri, tanzimleri yapmak suretiyle bu tesis
lerin süratle hizmete açılacak ve inşaatlarını
tamamlıyacak bir çalışmanın içine girdik ve
bunun neticesinde hemen ifade edeyim ki, bu
natamam 41 tesisten 25 tanesi bu turizm yılın
da hiamete girecek hale getirilmiştir.

24 . 2 .1967

0:2

İnşaatı 1959 yılından beri terk edilmiş bulu
nan ve bugüne kadar i 3 milyon lira sarf edil
miş olan bir âtıl yatırımı harekete geçirdik,
tamamlanması için gerekli 8,5 milyon Hrahk
finansmanı temin ettik ve bir sene zarfında
inşaatı tamamlanacak olan bu tesisi bütün
dünyada beynelmilel şöhretli haiz olan öğretim
ve işletime ellik sahasında beynelmilel şöhretti
olan İsviçre'nin SET Firmasına çok müsait
şartlarla kiraladık. Burasını İsviçreli işletmeci
uzmanlar ve personel nezaretinde bir taraftan
Ankara Otelcilik Okulunun bir eğitim merke
zli halinde kullanacağı-', diğer taraftan da bu
rada tertipliyeceğimiz kurslarla bütün memle
kete yayılacak turizm endüstrisi personeli ye
tiştireceğiz.
Yine muhterem arkadaşlarım, İzmir'in Çeş
me ilçesinin Ilıca'sında inşaatı yıllardan beri
terk edilmiş ve bugüne kadar 4 milyon sarf
edilmiş olan otelin tamamlanması işini ele al
dık. Birinci ihalesi yapılmıştır, inşaat başla
mıştır. İki yıllık bir çahşmanın sonunda bu te
sis do, parası finansmanı temin edilmiş oldu
ğu için bu tesis de hizmete girecektir. 99 oda,
200 e yakın' yataklık bir kapasiteyi bize kazan
dırmış olacaktır.
Gene, yıllarca bir iskelet halinde duran
Kilyos Tepo Otelinin inşaatı ele alınmıştır, pro
jeleri üzerinde çalışılmaktadır, bu yıl içinde do
bu otel inşaatına başlanacaktır. Ayrıca Kilyos'taki mevcut otelin yatak kapasitesinin dü
şüklüğü sebebiyle yıllardan beri rantabl olma
ması gibi bir mahzuru ortadan kaldırmak için
bu teo'se bu mevsim-yobişmek üzere 20 ilâ 10
ada ilâve edilecektir. İnşaasma başlanmıştır.

Gene, yarım kalmış işler meyanmda ba
kanlığımın inşaatı üç yıldan beri devam eden
iki tabii köyünden Akçay'daki tatil köyünün
inşaatı bu yıl tamamlaümış olacak ve şimdi
den turizm işletmesi, Turizm Bankasına dev
redilmiş bulunmaktadır.

Gene, Yeniköyde bir konaktan
muhavvel
:13 yataklık bir otel o güzel arsa üzerinde ran
tabl olmıyan bir işletmenin içinde idi. Bu ote
li yaptırdık. Bu arsa üzeninde deniz kenarın
da 72 odalı modern bir otelin projeleri hazır
lanmıştır, finansmanı temin edilmiştir, önümüz
deki hafta diyebileceğim günlerde temeli atı
lacaktır.

Marmaris'teki tatil köyünün inşaatı maa
lesef mevcıjmin ortalarına kadar sürecektir.
Muhteremi arkadaşlar, hepinizin çok iyi bil
diğiniz ve zaman zaman burada tenkid mev
zuu yaptığınız Atatürk Orman Çiftliğindeki
Marmara Otelini de ele almış bulunmaktayız.

Muhterem arkadaşlarım, hepinizin isimleri
ni bildiğiniz ve sizleri meşgul eden, zaman za
man üzüntü içinde bırakan bu natamam tesis
lere bir tanesini de ilSve odeoeg'im, bu da yıl
lardan beri bitmiş olduğu halde metruk bir
halde bulunan Sapanca'daki Vakıflar İdaresi-
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ne ait oteldir. Samimiyetle ifade edeyim, ma
dem ki, bütün natamam tesisleri hizmete aç
mak gayreti içindeyiz, bu otele de bir şeyler
yapalım dedik, birşcy yapamadık. Faikat, şu
nu da memnuniyetle burada ifade edeceğim,
geçen hafta özel toşobbüs Vakıflar
idaresin
den bu metruk binayı kiralamış, tefrişine baş
lamış, bu da hizmete girecektir.
Muhterem mllletvckiMeri, gerek C. II. P.
sözcüsü, gerek Adalet Partisi J*ÖZCÜ3Ü konakla
ma sahasında. yapılan çalışmaları
anlatırken,
'bunların daha ziyade bir özel teşebbüs işi ojduğu fikri üzıerinde birleşmişlerdir. Bu ger
çekten doğrudur, bizim de katıldığımız ve tatıbiklne çalıştığnmıız bir politikadır. Ancak, şunu* nemen ifade
edeyim ki, bu politikanın
Türkiye'ye ilk başarılı tatbikat yılı, bizim dev
remize ait 196G yılıdır. Gerçekten 196G yılında
özel sektörün turizm sahasında yatırımları ka
mu sektörü yatırımlarını geçmiş ve çok geride
bırakmıştır. 1936 yılında Emekli Sardığının,
mecmuu 32 milyon lira tutarında olan Kuşadası
ve Foça tatil kövleri yatırımlarına mukabil özel
soktöriİTi, kimi 40 yataklı, kimi 280-300 yataklı
olmak üzere, irili ufaklı otel ve motclîer'nin adedi
54 ü bulmuş ve bu yatırımlar iç'n 155 milyon lira
harcanmıştır. Bu otellerin ki, 9 000 yataklı bir
kapasiteyi ifade etmektedir, turizm mcvs'minin
başından itibaren hizmete açılacağını, servise gi
receğini ifade etmek islerim. Demek oluvor k\
özel sektör, bu sahaya ikt : darımız zamanında c'ddî 'sermâyelerle ve çok gÜTİ projelerle, büvük
b'r şevkle g'rmiş bulunmaktadır. Bu, şüphes'z
Bakanlık olarak b;zlm ÖTCI sektöre krodi temin
ctmçk,. proje yardımı yapmak hususundaki p-avretİp^inrz'n bir net'cesi o"!duğu kadar. Adalet
Partisi ikt:darın-:n bir yandan s'yasi huzur, d'ğer
taraftan iktisadi
istikrar getirmek suretiyle
memlekette yarattırh atmosfer ve dolavıs'yle, özel
sektöre bünyesi itibariyle vermiş olduğu güven
dir.
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan... Açık
oylamaya. katdmıyan arkadaşımız varsa lütfen oy
larma kullansınlar.
Devam buvurun efevd'm.
TURİZM VE TANITMA BAKANI NÎIIAD
KÜRSAD (Devamla) — C.H.P. n : n muhterem
Sö-acürj b'lhas^. kamu sektörü elinde bulunan te
sislerin, yani dinlenme kamplarının rantabl ha
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le getirilmesi ve bunun için Hükümetin bâzı
tedbirler alması lüzumunu ileri sürdüler ve bu
yolda nelerin yapıldığının açıklanmasını iste
diler.
Muhterem arkadaşlarım, gerçekten Türk tu
rizminin böyle bir problemi vardır.
İktisadi
Devlet Teşebbüsleri ellerindeki imkânlardan fay
dalanarak Türkiye'nin birçok güzel yerlerinde,
derece derece seviyeli diyeceğimiz kalitede tesis
ler kurmuş 1 ardır. Devlet Plânlama Teşkilâtı bi
dayette, bu gibi yatırımların karşısına çıkmış, fa
kat sö-î geçirememiştir ve bu tatbikat alıp yürümi'n, devam etmiştir.
Sözlerimin başında şunu hemen ifade edeyim
ki, biz Türk memurunun tatillerini eşi ve çocuk
lar İv!e, insanca şartlar içinde geçirmesine karşı
değ'llz. Bizim karşı olduğumuz husus, milyon
larca lira sarf iyi e vücuda getirilen bu konakla
ma tes'slcrin'n bir yıl ic'ndc, sadece ve sadece
1,5 - 2 ay gibi çok kısa bir zaman işetmeye açılmr,",! ve geriye kalan 10 av gibi uzun bir devre
zarfında m'lvonluk tcs'slcr'n âtıl kalmasıdır. Bu
nun için Bakanlık olarak bir çalışmanın içine girm'ş bulunmaktayız. Bu yolda temaslarımız var
dı". B'lha.Tvı Bdç"ka'dan, îspanva,
İtalya'ya
ve isviçre'ye büyük mikyasta işçi rörderen sosya
list send'kalarm ve hristiyan sond'kalarıu turizm
müdürleri i!o temas ettik. Bizzat ben klâs'k me
totları b'r vrna bırakarak, Brüksel'de bulunu
şum sıranrda bu temasları bir Bakan olarak
va.pt]m, bundan mihp-nt neticeler almaya ba.şlamr. bulunmaktayız. Bu s^d'kalarm tur'zm
m"'dü"le-'', ICci tıv'zm müdirü, bir de bevnclmıllel sısval'st s-md:kalarm tıv'nm n ü d i H i Mart
ayı içinde Türkive've
p-clecekV-d'r. Ve ba^ta
M v m a r a böleni olmak ihe^e, ETC ve Ak^onVdVrî kamu n^'tö-ünn a't kampları kc^d'ler'ne
gezd'recerç:z. Yanlarında tol—>isimleri de olacak
tı-. B'"dm is'rd'kle~i tad'll n n ^anacağız. (Ve
T»en"; fiyatlarla bu tesVer'. B^c'ka'dan r r l e c k
;
Rnilon-> k'ralıva.ca"'iz. Cîünkü b'zim gavem'z. bu
'kamn1 a.'-r-» kira re 1 iri tem r n etmek su^ctivlo kâr
r,*™.^ cl-v^'l, o tcs'sVrin mevcud'^eti sa.vm'rde
Tü^k'yo've Kruik m'kvar;\ı b'r kütle t u ^ m ; n i
ta.V-'k ve teıv'k etmek olacaktır. Bn t c ^ H H i mi'r.ün savın sö";cü tarafından takdirle karşıla
nacağını ümldedcrim.
Bu arada şunu da ifade cdevim ki, beynelmi
lel turizmde, turizm mevsiminin yayılması, gc-
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nlşletllmesi meselesi gerçekten birçok memleket
leri vo Hükümetleri meşgul etmektedir. Turizm
mevsimini yaymak klâsik bir mevsim içinde
hem konaklama bakımından, hem münakale ba
kımından, doğan izdihamı önlemek bakımından
çok faydalı olmaktadır. Biz de böyle bir çalışma
nın içine girmiş bulunmaktayız.
Sayın Tünay, tenkidleri sırasında turistik
bölgeler mevzuuna temas ettiler*.
Gerçekten,
bidayette bu öncelikle bölgeleri tespit edilirken
bir hata işlenmiştir. Toptan mütalâa edilirin,
Marmara, E^e, Akdeniz olarak
vasıflandırıl
mıştır, tespit edilmiştir. Bu büyük bölgeler için
de, birtakım turistik önemi olan merkezleri de
derecelendirmek suretiyle yatırımlarımızı ve
kredilerimizi ona göre ayarlamış bulunmakta
yız. Bu ilk hatalı tatbikat, yeni bir turistik böl
geler öncelik listesini tanzim etmek suretiyle
düzeltmiş bulunmaktayız.
Hemen şunu ifade edeyim ki, Birinci bölge
ler öncelik üstesi tarafımızdan hazırlanmış de
ğildir.
Yine, sayın sözcü, Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığının bir koordinasyon bakanlığı olduğu
nu ve Turizm çalışmalarında baıarımn, diğer
daire 1 erle koordone bir çalışmanın neticesinde
saklanabileceğini ifade ettiler. Bu doğrudur
tatbikat da o merkezdedir. Biz bir taraftan bütün
Devlet dairelerini, bütün sektörleri
alâkadar
öden mevsim tedbirlerini ve her yılın icra
prcn^amı tedbirlerini. Başbakanlık tamimi ha
linde, bütün dairelere bildirip bunların tatbi
katını takiıbcderken, diğer taraftan da her yıl
yılı içinde ortaya çıkan her meselede il^U'
bakanlıkların umum müdürleri ve daire müdür
leriyle" sık sık toplantılar yapmakta bu koor
dinasyonu sağlamaya çalınmaktayız.
B \ Ş K A N — Saym Bakan bir dakika. Acık
oylama devam edivor, oylarım kullanmıyan
arkadaşlar varsa lütfen kullansınlar efendim.
D^vam buvurun efendim.
TURİZM YE TANITMA BAKANI NİHAD
Kü~TS A D (Devamla) — Turizm sahasındak ;
yatırımlarda büyük ç°ıbamn özel sektörden gel
mesi gerektif-Miıi ifade o.bti C. H. P. sözcüsü
D uğrudur. Bllhaxa kendilerinden bunu işitmek
bizi mnmnun etmektedir. Fakat özel sektörden.
sadece. Vır al ika, kuru bir a^âka de*il, Devletin
de,, hükümetlerin de ona teşvik edici bir kre-
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li pol'ltikasiyle destek olması ve kendilerinin
le bahsettikleri g'lbi, gümrük
muafiyetlerin*
ne varan bir teşvikçi politika gütmeleri gere
kir. Biz bu inançta okluğumuz içindir ki, G086
sayılı Kanunu tadil eden tasarıda turizm saha*
^ında yatırım yapacak olanlara geniş mikyas
ta vergi muafiyetleri ve ödeme kolaylıkları, al
dıkları kredilerin vâdelerini bir taraftan uza
tırken bir taraftan da faizlerini düşük tutmak
-jibi hükümler getirmişizdir, o kadar ki, iktisaden gelişmemi} bir turizm potansiyeli olan fa
kat henüz bir gelişme olmıyan sahalarda yatı
lım yapmak İ3tiyen, özel teşebbüse verilecek
kredinin Bakanlar Kurulu Kararı ile faiz had*
dinin % 5 ten % 1 e kadar indirilmesi hüknünü getirmiş bulunmaktayız ki, bu geri kalnış bölgelere yatırımları teşvik etmiş olalım.
jayın C. H. P. sözcüsü, pek haklı olarak eği
cim mevzuu üzerinde durdular. Gerçekten bi•az evvelki mâruzâtım sırasında verdiğim ra
kamlar muvacehesinde, yani yatak kapasitemi
zin bir yıl gibi kısa bir zamanda 11 bin yatak!
ık bir ilâve kapasiteyle 30 binin üzerine çıknası bizi turizm endüstrisinde personel mese' esiyle karşı karşıya bırakmış bulunmaktadır.
Diz, peroonel meselesini halletmek için bi* ta• af tan mevcut tek okulumu? olan, Ankara
Dteleilik okulunu takviye ve çalışmalarını dü
zenlemeye çalışırken, diğer taraftan İstanbul'
la yemi bir sistem içinde Dilson otelinde bir
vtel içinde okul eğitimi sistemiyle personel yeslştrme projesini tatbike başlamış bulunmakta
nız. Okulun müfredat programı hazırlanmıştır.
Yılı içinde açılacaktır. Arada ge>çen şu bir kaç
ly müddeti de boş geçtirmemek için, burada
1)03 personelin iştirak ettiği kat hizmetinden
nutbak servisine kadar çeşitli kollarda perso
nel eğitimine şimdiden başlamış bulunmakta
yız.
Diğer taraftan, dost devletlerden ve dâhil olluğumuz beyneYnilel iktisadi
teşekküllerden
-emin ettiğimiz burslarla zaman zaman yurt
İçindeki turizm endüstrisinde
çalışan per
soneli dışarıya göndererek eğitiırf.ni sağlamaya
-alışmaktayız. Yine bu arada, Türkiyecbn işçi
celbeden memleketlerin Türkiye'ye
ayırdık*
' a n kontenjanlardan faydalanacak, işri niteli
sinde lokanta ve otel personelini dışarıya gön
dermekteyiz. Yine bu arada TOLEIS le, yani
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Otel Lokanta ve Gazino işleri Sendikası birli
ği ile ve Millî Eğitim Bakanlığının insan gücü
eğitimi dairesi ile üçlü »bir işbirliği yaparak, bu
sahada çok müspet çok verimli çalışmalarımız
vardır.
Sayın Bekir Tünay, beynelmilel münase
betlerimizi bilhassa bölgemizdeki devlet'lerie
münascıbetler-imizi geliştirmemiz hususu üzerin
de durdular. Bu yolda çok müspet çalışmalar
vardır. Orta - Şarkta Irak'la, OECD çerçevesi
içinde Iran ve Pakistan'la Balkanlarda da
Yugoslavya ve Bulgâristan'fa anlaşmalarımız
vardır. Ve bugünlerde Ürdün ile de bir turizm
anlaşması imzalamak üzereyiz.
Turizm derneklerinin özel teşebbüsle reka
bet edercesine birtakım yatırımlara giriştikleri
vakıası gerçekten bizim de üzerinde eğildiği
miz bir mevzudur. Bu yıldan itibaren turizm
derneklerini, esas kuruluş gayelerıine yöneltecek
ve yatırımlarına yardım etmiyecek bir tatbi
katın içine giriyoruz. Bunun aksine olarak ha
zırladığımız bir proje ile ve 1967 yılında tat
bikine geçeceğimiz, fakat hazırlıklarına şimdi
den başladığımız bir proje ile turizm dernek
lerini 40 turistik merkezde pansiyonculuğu teş
vik edecek bir çalışmanın içine girmiş bulun
maktayız. Bu iş için de bütçemizden 1,5 mil
yon lira ayırmış bulunmaktayız.
Mahallî idarelerin desteksiz bırakılması fik
rini savundular. Hiçbir zaman desteksin bıra
kılmış değildir. Bilhassa turistik bölgelerde bu
lunan turistik mahiyet arz eden, belediyeleri
miz, özel idarelerimiz Bakanlığımızdan devamlı
kredi yardımı görmektedirler, doğrudan doğ
ruya yardım görmektedirler ve proje yardımı
görmektedirler.
Sahil kasabalarımızda birçok belediyeleri
mizin malî durumları da hepinizin malûmudur,
birçok belediyelerimizin elektriğini biz yapmak
tayız, birçok belediyelerimizin çöpünü biz kal
dırmaktayız, yani bizim yaptığımız yardımlar
la belediyeler, bu hizmetlerini ifa edebilmek
tedirler
Muhterem arkadaşlar, bir umumi mevzu
olarak turist dövizine bir prim tanınması mev
zuu üzerinde durdular. Doğrudur. Bugün Tür
kiye'nin turizm geliri 40 - 50 milyon dolar ara
sında bulunduğu halde, Merkez Bankasına 19K6
yılında intikal eden.döviz miktarı sadece ve
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sadece 18 milyon dolardır.
Aradaki farkın,
Türk parasının kıymeti bakımından, doların
karaborsada ve akborsada taşıdığı farkın neti
cesi olarak bir taraftan gelen turistin dışarıda
Türk parası temin ederek Türkiye'ye sokması
ve harcamalarını bu paradan yapması, diğer
taraftan bir kısım turistlerin pek tabiî 9 lira
ile 12,5 lira arasındaki cazip farka kendisini
kaptırarak bunu karaborsada bozdurmaları gi
bi bir durumla karşı karşıyayız. Ancak, tu
rist dövizine prim vermek Beynelmilel Para Fo
nu Teşkilâtına dâhil bir memleket olarak bi
zim, dolara çift kur tatbik etmek gibi, asla tec
viz edilmiyecek bir tutumun içine girmemiz
mânasına gelir ki, buna bugün için ihtiyaç his
setmemekteyiz. Şunu hemen ifade edeyim ki,
Türkiye'ye mesela geçen sene memleketimize
gelmiş olan 500 bin turistin vasati 10 gün mem
lekette kaldığı, çünkü bu 450 000 - 500 000 tu
ristin içine bugün için turlar halinde gemilerle
gelen ve adedi 170 000 i bulan turistler dâhil
değildir, 475 000 - 500 000 turistin 10 gün kal
dığı ve her birisinin günde 80 - 100 lira har
cadığı hesaplanırsa ister dolar olarak, ister
Türk Lirası olarak bir turistin geçen turizm
yılında, turizm
hareketlerinin Türk
ekono
misine 500 milyon Türk liralık bir katgıda
bulunduğunu kabul etmek, zannederim yanlış
bir hesap olmasa gerektir.
Muhterem arkadaşlarım, turist dövizine prim
tanımak, prim vermek bir nevi ucuzluk sağla
mak mânasına gelir. Bu, şüphesiz Türkiye'ye
turist akınını teşvik edecek ve hızlandıra
caktır. Henüz biz 20 - 25 bin yataklık bir ka
pasite ile böyle bir teşvik tedbirinin içine gi
recek durumda değiliz. Eğer, önümüzdeki yıl
larda yatırımlarımız hızla gelişir ve yatak ka
pasitemiz artar ve meselâ günün birinde ya
tak kapasitemizin yüzde 30 u, yüzde 40 gibi
bir boşluğun, bir âtıl kapasitenin ortaya çık
tısını görürsek bu tedbire başvurmak sure
tiyle birtakım kayıplar pahasına, bu âtıl kn•nasitev; hfir^k^te getirmek, işletmek faydalı
bir tedbir olabilir.
C. II. P. Grupu adına bütçenin tümü üze
rinde görüşen Sayın Tuı'han Fcyzioğiu da bu
meseleye temas ettiler ve 196G da 1965 e naza
ran turist dövizi gelirimizin azaldığını ifade
ettiler. Her halde bir yanılma olacak. Çün-

— 508 —

M. Meclisi

B : 63

24 . 2 . 1967

O : 2

kü 1965 te 13,5 milyon dolar civarında olan
gelirimiz 1966 yılında 18 milyon dolara yak
laşmıştır.
BEKİR TÜNAY (Adana) — Turist başına.
TURİZM VE TANITMA BAKANI NlHAD KÜRŞAD (Devamla) — Yine, Sayın
Turhan Feyzioğlu, gelirimizle giderimiz ara
sındaki farkın üzerinde durdular. Gsrçekten
doğrudur ve anormal bir neticedir. Iktisaden az gelişmiş memleketlerde turizm geliri
fazla, turizm gideri azdır. Bunun tek istis
nası Türkiye'dir. Turizm gelirimizi hâlâ yük
sek bir seviyeye ç karamadığımız halde, mas
raflarımız günden güne artmaktadır. 26 - 27
milyon dolan bulan dış harcamalarımızı, yani
giderlerimizin mühim bir kısmını, bir dinî
inancın icabı olarak Hacca giden vatan- %
daşlarımıza ödemekteyiz. Zaten 200' dolarlık
gibi bir ödeme, bir tahdidat mevcut iken Hü
kümetimiz dış
giderlerimizi azaltmak irin
her hangi bir yeni tedbir düşünmemektedir.
Vatandaşlarımızın seyahat serbestisini tahdidedecek her hangi bir tedbiri düşünmemek
teyiz. Bu dengesizliği gidermen'n tek çaresi.
gelirimizi artıracak müspet ve ciddî tedbir- I
ler almak olacaktır.

serbesti içinde, bavulları açılmaksızm, giriş
lerini temin edecek çok müspet bir tutumun
içine girmiştir. Gümrük ve Tekel Bakanlığı
hudut kapılarına lisan bilen, nezaketi, tavrı, gi
yinişi yerinde olan memur]an seçerek gönder
miştir. Şahsan ben bir turizm mevsiminde iki
defa, Gümrük ve Tekel Bakanı da iki defa ve
yine Ankara'dan yani Bakanlık
merkezinden
gönderilen ekiplerle iki defa, yani bir turizm
mevsiminde 6 defa bütün giriş kapılanımız sı
rası ile teftiş edilmiş, kontrol edilmiştir ve bu
nun neticesi de biraz evvel arz otıtlğim gibi; tu
risti ralhat ve memnun eden bir tatbikatın içine
girmiş bulunmaktayız. Bu itibarla bu tenkidi
ha'ksrz görmekteyim.
Sivas, Van gibi tarihî ve tabiî güzellik po
tansiyeli olan bölgelerin ele alınması üzerinde
durdular. Şüphesiz bizim de temenni ettiğimiz
bir husustur. Ama yine bütün sözcüler önce
lik bölgelerinin, turfot'ik bölgelerin öncelik sı
r a s ı n ciddiyetle takibini istetmektedirler. Bu
bölgeleri turirme açmak her şeyden evvel bir
münakale ve turistik tesisler meseles'kY.r. Bu
bölgeleri turizme açmak her şeyden evvel bir
münakale ve turistik tesisler meselesidir. Bu
yolda çalışmaktayız.

Muhterem milletvekilleri, Y. T. P. muhte
rem sözcüsünün temas ettikleri mevzulara geçi
yorum. Bir kere arkadaşımın yanlış bir teş
hisini burada düzeltmek isterim. Di'"er bütçe
lerden kısıntı yapı'sm. Turizm Bakanlığının
bütçesi genişletilsin, büyütülsün ve turizm
sahasındaki yatırımlar genişletilsin gib:: bir
ifadede bulundular. Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı yatırımcı bir bakanlık demidir. B 1 '
sebeple turizm yatırımlarını. Turizm Bakanlığı
bütçesi rakamlarına göre değerlendirmek ve
mânalandırmak yanlış bir tutumdur.

YTP muhterem Sözcüsü TRT den bahsetti,
«Hiç kimse memnun değil, kimi memnun ettiği
bir biî'meC'G haline gelmektedir» dediler. Bu
mevzua izin verirseniz, bütün parti sözcüleri
nin tenkildi erini bir araya toplamak suretiyle
maruzatta buhınacağ^m zaman temas edeceğim.
ŞADI PEHLÎVANOttLU (Ordu) — İnşallah
mevzuat değişir Sayın Bakan.

TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD
KÜRŞAD (İzmir) — Muhterem sözcünün bu
rada doğrudan doğruya bana izafe ettiğî ve
dedikodusunun yapıldığını söylediği bir hâdioeden bahsettiler. Buna göre, ben TRT persone
Yine, konuşmasının arasında «Gümrükler
linden bir canlı yaym istemişim, eğ'er bu can
d°»ki fac'a dmncek uvgunsuz hareketler mu+lı yayını yaparsanv, alacağımz olan paraları
laika önVnmelidİr» gibi bir cümleye
tesndüf
vermeyi emreden bir yönetmeliği veya bir ka
ettim. Buna hayret etmemek mümkün değûl.
rarnameyi imzalanın gibibir şey demişim. B'em
Bu, elciden kalma klâsik bir tenkid abplkanbğ'böyle bir şey hatırlamıyorum muhterem arkânm b:r neticesi olsa rrerek. Geçen yıl Türki
ye've gelen turist adedinde % 40 oramn'da bü- I dadanım. Bir kere şunu Vize hemen ifade öde
vim ki, Bakan olarak ve Hükümet olarak biz,
yük bir artış okluğu haMc, gümrüklerimizden
?rero:k Bakankğ-ıma, rrerek matbuat yolu il^ b'ro I TRT nrn üzerinde gerek direkt, gerek dolaylı
yollardan en ufak bir baskıyı, baskı söyle dur
ir.tîkal etmiş bir tek slkâvet mevcut değikl'r.
Aksine olarak gümrüklerimiz turistlere tam bir j sun, en ufak bir telkini yöneltmiş. değiliz. Bu-

— 609 -

M. Meclisi

B : G3

nu idd'ia edecek hiçbir kimse yoktur. Ancak..
yarımyamalak bir bilgi ile burada ifadesini bu
lan hususun, olsa olsa, şu olduğu intiJbaı bende
yaratılmıştır. Ben bir canlı yayından ısrar'a
bahsetmiş bulunmaktayım. Fakat muhterem
arkadaşlarım, bu gizli pazarlık konusu o.acak b'r yayın değildir. Benim bu beyanım,
1968 Bütçesi görüşül üı'ken Karma Bü'çe Komis
yonunda da ifade ottiım, o s-rada, nur ie'ndc
yaıt'sm. Cum'hurba'ikan-'nm bana vâki ikazları,
'kendisinin vatandaşlardan aldığı saya z «ikâyoTei' ve mektuplar, Hüküm c/'e gc/en say ırz
mektuplar ve bana doğrudan doğruya g3İcn
sayısız telgraf ve mektuplardan d^ğan bir r'ca, bir teUdn idi. Bunun dıa mevzuu şu idi.
v-ı'ırı'Ta^^r b ? r tek kc^'e ols.-<n, yi'rde T8 i
Müslüman olan bu momlc'ketto bir W : kere o1sun Türkiye radyolarında, b r r canlı yayım, bir
mev'üdıin canlı yayınmı dini iye1 i m tarzında r'çalarından ibaret.1»*. Bu pazarlık ncv.mı ola
maz. Br^n B'Vtcc K ' ^ i s y onunda ifade r^tim.
Umum müdürden ve idareci 1 e:dcn rica ctti'r.ı.
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meti kuruluyor. M. P. li Zekâi Dorman vekil olu
yor geliyor, bu yünetmeliğin kanuna aykırı oldu
ğunu, tetkik neticesinde, tosbit ediyor ve onayını
geri alıyor. 1934 Şubat onayını geri alınca ciddî
mâkul, personelinin menfaatlerini müdrik bir ida
renin yapacağı iş bakanlıkla temas ederek kanun
lara, usullere uygun yeni bir yönetmelik yapıp
bıkanın onayına arz etmek olmalı idi. Bu yol
tutulmamış TRT Genel Müdürü, bakanın onayı
usulsüzdür diye, bütün personeli, şurada elimde
Umum Müdürün kendi imzası ile personeline da
ğınığı bir tamim vardır, bir taraftan Umum
Müdürlük aleyhine, diğer taraftan Bakanlık aley
hine tazminat dâvası açtırmak iein Danıştaya mü
racaata sevk etmiştir. 103 - 110 dâva açılmıştır.
B'^: vekil oMuğumuz zaman dâva Dmıştayda idi.
Bir karara bağlanmamıştı. Bir müdahalemiz mevzımbshsolama.zdı. Goreoktcn TRT personelinin
mağdur olan tazminatlarını alamamış olan per
soneli bana müracaat c'.tilor. Danıştaydan bir ka
rar çıkmadıkla bir şey yapamıyacağımızı ifade
etm's>izdr\ Nihayet Danıştavdan karar çıktı ve
Danıştavdan
çıkan karar TRT nin haks/ı^ığını
Muhterem arkadaşlar m, s a y n millf.'-.v'-'ki1tescil
etti.
Ondan
sonra iş bize düştü. Hükümet
leH^e nere"den, hangi kavna;klardan ipf'ka 1 ek
tcnrvlciltr'-n^, TRT Yönet : m Kurulundaki Hükü
tiriliyor bu meseleler, bilm'v^rrm. E#er hırmet tp-msıiVlerlno talimat ve^d'm, s'iratle yeni
dedi'en, tazminat yönetmeliğin'n taraf nr."dr<p
b'r yönetmelik hazırlayın dedim, bu yönetmeliği
onaylanıp onay 1 anmam as,ı mcıse^oi ir-e bu. T 7 ^
takibettim,
hazırladık, usulüne uygun mer.'vcte
ve fı",T,1"ı T7i-»,ifi",'".piTi ta~y'k1cr vaT,Trl'ı"r< i'^Va rv1'koyduk
ve
809,
1 000 i aşkın TRT personelinin
l c ı bir F'fc'darn t a ^ p ^ o n rf's'ne Hr trl'rr-' :«'n..
:
mağdır-ivotini
b
r umum müdürün yanlış anla
d ^ O'M''"'''T' V a pr"?")-""' T>J",1'"V"<l~lk pj°' n ' l 1 ~ V 1 TT"^- *"ı_
yışı, yanlış tatbikatı, inadı yüzünden rncak bir
met n'arpjk on ^o.vofM b'r hi^^r^lmı'",' t.o-^Vîi. p*-. buçuk sene sonra önlemek şerefi bize nasiboldu.
moktcclar. Müsaade ederseniz bu hâdiseyi bnra'da anlatayım.
NECATİ GÜVEN (Erzurum) — Umum Mü
dür ve^'nde rvl..
Üçüncü K^i-Hsyon sv^ıs'nda Bakan C. II. P. 11
TURİZM VE TANITMA BAKANI NIIIAD
TRT "p"^k 359 sarılı K°nuna, gerekr-e umumi
KÜR1AD (Devamla) — Evet.
1
n
,,
1 w,
milî hüküm r^e p-kı^ı bir t ^ m t v"nptme t' ' i
Y. T. P. nm Muhterem Sözcümü, sosyal b'rtınnziT,1ıvrv\ Bu Taznrn^t Yönetme! ; ğhrn önce
kun mrr.e.Telc^c değ:r>dilc", bssm iş kolundaki birMıliye BpkınHfrna, b'hâba-a Devlet, Personel
W r m mer^-eV-e do^'ndile^. fUiphes'z buharın beDairesine gitmedi v,e oradan müspet mütalâa alın
n'rı Bakanlığınca hiobir ilgisi yoktur. Bnn r ar,
dıktan «r>nra Bakanın nı°vı İV meriyete gi-mesi
Gahşma Bskanlığmm faaliyeti c'imlesindendir.
gernki^. Tam o sır°.da tViineü KoalV^n Hükü
212 sayılı Kanraun bâzı maddelerinin, rrerek işmeti düsmsk ıV^o^"^fli". düşmüştür. Yanılmıyor
cin'n, gerek işverenin aleyhine hliven bâzı madsam 13 Şubat da düşmüştür. Zamanın C. Tl. P. li
dele~in'n değiştirilmesi iein tese^ıbüs'er vardır.
Bakp.ni, yine kendi partisinin Maliye Bsıknnm-n
Gnlısma Bakanlığı b u h a r l a meşgul o c a k t a d ı r .
menfi mütalâasına rağmen, dosvp.mızda mevcut
Bakanlığıma intikal ettiği zaman şüphesiz gerek
kayıtlar bunu gösteriyor, menfi mütalâasına ra^'li incelemeler yapılacaktır.
m^n istifasından non^a bu T a/mı mat Yönetme1 iğlni imzalamıştır ve do^vısiyle bu kararname
Gene muhterem arkadaşım AnadoHı Aiansımeriyete girmiştir. Dördüncü Koalisyon Hükümn çalışmalarını övdükten sonra, yeni kurulacak
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bâzı servislerin işletme masraflarını karşılayacak
tahsisatın bütçeye konulmadığını ifade ettiler.
Doğrudur, bütçeye konmamıştır. Çünkü, henüz
bu işletmeler servise girmiş değildir. Verici tel
siz cihazı hizmete girdiği zaman, kadroları ya
pıldığı zrmm şüphesiz Hükümet bunun karşılığı
nı verecektir.
Yine Anadolu Ajansının, matbuata fotoğraf
servisi yapmasını ifade ettiler. Bu yolda bâzı tet
kikler vardır, üzerinde çalışılmaktadır.
Muhterem arkadaşlar, üzüntü ile ifade etmek
ilerim, burada şahsımla, tamamen şahsımla alâ
kalı bir mevzua da temas ettiler. Bakan dediler,
bir gazeteci olduğu halde bir gazetenin hakkında
ya,ptığı neşriyat inerine bu gazetenin malî duru
muna tesir edecek bâzı davranışlarda bulundu
lar...
Muhterem arkadaşlar, mağduriyete uğramış,
'b'ıvü'k b'r haks^ığa uğramış o^n bir insanın,
ister lalettayin bir vatandaş olsun, ister Bakan
olsun mevcut kanun 1 ara istinaden kanuni hakla
rını kullanması kadar normal bir şey olamam.
Ama burada ifadesinde gerçekten güçlük çekiyo
rum, matbuatımızın insanların şereflerine, haysi
yetlerine doğrudan doğruya tecavüzkâr mahiyet
alan tutumları karcısında her çareye başvurmak.
her kanuni todbire başvurmak, bir gazeteci ol
mama rağmen, benim de kaçmamadığım bir ha
reket olmuştur. Her şeyi yazacaksın, her şeyi söyliyeceksin, ondan sonra benim malî durumuma
dokunma, beni mahkemeye verme Bu olmaz" arkacla^ar. Şimdi bu gazeten'n, hakkında dâva
aktığını bu gazeten'n - şüphesiz her kanuni tedbi
re başvurdum - Basın İlân Kurumu da ilânını
•kesm'ş olabTr. Bu muamelede bir haksızlık var
sa onu burada ifade etsinler. BenJm müracaatimde bir haksızlık, Basın İlân Kurumunun ka-a^ında bir kanunsuzluk varsa bunu ifade ets'nlcr.
Fakat beni, canı yanmış bir insan olarak ben'.
n'çin bu yo1 a tevessül ctt'n diye, kınamanın hak
sızlık o^ca^ı kanaafc'ndcyim. Kaldı ki, muhterem
arkadaşlar, yine bir ifade kullandılar Basın İlân
Kurumu Bakan olmasaydı bu kararı verir miydi?
Ba^ın İlân Kurumunun bu kabîl tatbikatının cmöaf.'lori pok çelktur. Ve şunu da ifade edeyim ki,
oradaki arkadaşlarımı h'çbir surette bir zannın
altında bırakmak istemem ama bu kadarı veren
Basın İlân Kurumunun Yönetim Kurulu hemen
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hemen hepsi Adalet Partisinin dışında birtakım
part lerin mensuplarıdır.
Muhterem arkada3!arım, bu münasebetle şunu
da ifade edeyim, bu neşriyat yapılacak, sövüle
cek sayılacak ondan sonra mahkemeye verd.ğiniz
zaman nıaihkomcn'n huzuruna gelcceks'n'z, bakan
şereiili bir insandır, meslek taşımızdır, kendisin
den özür dileriz, diyeceks'niz, meselenin bir ka
palı çatı altında halline çalışacaksınız. Bunlar dürıb: davranışlar değildir. B z'm do gazetecili
ğiniz cjmuştur, mahkeme huzuruna gelmişlzdir,
iddiamızda ısrar etmişizdir, mahkûmiyete razi
olmuşuzdur, haplsanelerde yatmışızdır. Şimdi ay
nı gazeten'n bana karşı yönelttiği kasıtlı kampan
yacının bir yeni delilini bugünkü gazetede gör
mek mümkündür. Vaktinizi almak istemem, kı
saca ifade edeyim. Ben evvelki gece Bebek'te
b'r gaz'neda imişim. Sahnede şarkı eöyliyen sa
na tıkardan bir şarkı istemişim, sanatkâr beni red
detmiş, falan falan, birtakım lâflar ve altında şu
ima, sanatkâr millî duyguları ifade eden sağcı
bir sanatkârmış, ben mahkemece takibcdilmiş dost
şarkısını istemişim, sol olan dost şarkısını söyle
melini bu sağcı sanatkâra ısrar etmişim, evvelki
geco. Muhterem arkadaşlar, ben, dört aydır
İstanbul'a gitmiş değilim. Resmimle, ismimle.-ve
J
sıiitım'la tasrih edilmiş bir hâdise.
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Hangi
gazete Sayın Bakan?
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİIIAD
KÜRŞAD (Devamla) — Sayın hatibin müdafaa
sını yaptığı Yeni İstanbul Gazetesi. (Y. T. P. sı
rala rmdan, «Bu yolla değil, mahkeme yolu ile dâ
valar halledilmelidir.» sesleri.)
BAŞKAN — Çok rica ederim yerinizden mü
dahale etmeyin efendim. Siz konuşurken kimse
müdahale etmedi, biliyorsunuz. (Gürültüler)'Kar
şılıklı konuşmayın rica ederim efendim.
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİIIAD
KÜRŞAD (Devamla) — Milet Partisinin muh
terem söscüsii, Birinci Beş Yıllık Plânm derpiş
ettiği tedbirleri sıraladılar ve bunların kifayetsiz
olduklarını söylediler. Adalet Partisinin muh
terem sözcüsü de aynı mevzua temas etti. İzin
verirseniz, o sırada iki tenkidi de bir arada cevap
landırmış olayım.
Yalnız burada hemen cevaplandırmak isted'ğ'm bir husus vardır. Dört yıl boşuna, plânın
ilk dört yıllık tatbikatı boşuna geçmiştir, köklü

— 511 —

M. Meclisi

B : C3

tedbirler alınmalıdır dediler. Bu, hemen kabul
lenecek bir ifade, bir iddia değildir, Boşuna geç
miş senelerimiz yoktur.
KırşehirVle, Hacıbektaşı Veli'nin anma tören
lerinin çok himayesiz kaldığını, bundan idare eden
derneklerin himayesiz kaldıklarını ifade ettiler.
Doğrudur. Bunu itiraf etmek mecburiyetinde
yim. Bakanlığın kayıtlarını tetkik ettiğimde ne
Hacıbektaş Turizm Derneğine ve ne de Belediye
sine hemen hemen hiç yardım yapılmadığını tesbit etmiş bulunmaktayım. Ben, daha evvel tür
beyi ziyaret etmiş mi, fakat bir törene, Dk defa
geçen 16 Ağustota iştirak ettim. Az - çok bildi
ğim bir mevzudur. Gerçekten, bilhassa iç tur'zm
yönünden işlendiği takdirde, Hacıbektaş tören
leri büyük bir hareket, büyük bir canlılık yarata
bilir. Çünkü bu törenlerin bir taraftan müziği
nin güzelliği, diğer taraftan sema'm, dansın
güzelliği ve bunun kadınlı erkekli yapılışı, ma
hallî kıyafetlerle, mevlevilerin aksine, monoton
reriklerle değil mahallî rengarenk elbiselerle
yapılmış olması ve hele hele Boktaşi şiirinin öz
Türkçe, halkımız tarafından kolaylıkla anlaşılır
olması bu törenlere halkın büyük nisbette alâka
sını cezbedecek bir hüviyet vermektedir.
Bu
nu nazarı itibara alarak o günden bu yana ça
lışmalarımız vardır. Hacıbektaş kazasında bu tö
renlerin yapıldığı yerin plânlarını yaptırdık. Anfiler hal'nde özel idare ile işbirliği yaparak anfiler halinde geniş bir gösteri sahnesi hazırlan
mıştır. Daha 2-3 gün evvel Bakanlığımın Folklor
Dairesi Müdürü ile bir mimar gidip burada in
celemeler yapmış ve bu senenin 16 Ağustosuna
kadar buraların hazırlanması takibedilmektcdir.
Aynca 1966 bütçesinin kenarda kalmış olan kır
pıntı tahs'satmdan da Turizm Derneği-ne 20 b : n
lira vermiş bulunmaktayız. Aynca, belediye ile
işbirliği yaparak kredisinin yarısını Bakanlıkça
sağlıyarak orada - 40-50 yataklı bir otel yapaca
ğız avnca Dedebağ tâbir edilen mesire yerinde
de bir krçük gazinonun yapılması için Bakanlığım
tarafından proje ve -nakdi yardım yapılacaktır.
Hacıbektaş Türbesinin etrafının açılması için
konan tahsisatın az olduğundan bahsettiler. Bu
nun artırılmasını benden istediler. Bakanlığımı
zın bütçesinde bövle bir tahs'sat yoktur. Ma
liye Bakanlığının derneklere yardım
faslında
böyle bir tahsisat vardır. «Bakanlığın ve Hükü
metin kredilerin bölgelerine öncelik bölgelerine
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göre, kredilerin ve belge verilişinin öncelik böl
gelerine göre dağıtılması hususunda bir plânı
yoktur» ifadesi, tamamen hakikate aykırıdır. Bu
nun aksine kredinin bir tek kuruşunu dahi önce
lik bölgelerinin kıstaslarına, ölçülerine göre da
ğıtmaktayız. Şüphesiz belge de buna göre da
ğıtılmaktadır.
Muhterem arkadaşlar, son günlerde matbuatı
mızda yer alan bir mevzuu açıklamak fırsatını
verdiklerinden dolayı muhterem sözcüye teşek
kür ederim. O da turistik lisans oyunları, ithalât
cambazlıkları tarzında ifade ed'len ve bir firma
nın yaptığı iddia edilen bir kaçakçılıkla ilgili
husustur.
Muhterem arkadaşlarım, turistik tesislerin
ihtiyacını karşılamak için her altı aylık kotadan
Bakanlığımıza bazan 200 000, bazan 400 000
dolar tahsis verilir. B ! z Turizm Bakanlığında
kurulmuş olan bir komitede, ki bunun iç'nde
Odalar B'rl'ği temsilcisi Lokanta ve Otel İşlet
meleri Sendikasının temo'leisi, Sanayi Bakanlı
ğının tcms'lcYı ve Sar ay i Odasının
temsilcisi
bulunan ve bizim, ekalliyette bulunduğumuz. Bakan1 iğimin her ne kadar mütalâası istişari ise
de cıkallivettc bulurduğumuz bu hususu şunun
iç'n sövlüyorum : Bakanlığımız zamanında bu
komitenin verd'ği bir tek kararı
onayı bana
a'dolmasma rağmen veto etmiş, o kararı değiş
tirmiş değilim, bir tek rakamı değiştirmiş değil'm, istişari bir mahiyet arz etmesine rağmen
değiştirmiş değilim. Zaman zaman
tahs'sler
yapmak tavız. Burada şüphesiz yerli sanayii ko
rumak gibi bir mevzu ortaya çıkmaktadır,, hak
lıdır, doğnıdur. j \ r c a k , biz Türkiye'de turistik
tcaslerin dünva ölçüleri içerisinde, dünva şart
ları ve standartlarına erişebilmesi için bu mev
zuda bâzı fedakârlıklar yapmak mecburiyetin
deyiz.
Yabancı turist g?lin kaldığı ve yemek yedi
ği yer;te kendi memleketinde alıştığı, kendi te
mayüllerine uygun, servis takımından tutun ya
tak odasına kadar; birtakım malzemenin, iyi bir
şekilde yapılmış, tefriş edilmiş bir tesisin mev
cudiyetini ister. Biz buna hassasiyetle dikkat et
mekteyiz. Bu neşriyatı tahrik eden kim olursa
oisun, ben şurada açıkça ifade etmek isterim ki,
biz turistik tesislerimizin kalitesini düşürmemek
iein, yerli sanayiin imalâtına rağmen, bâzı tah
sisler yapmakta devam edeceğiz. Bunu cesaretle
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ve sarahatle söylüyorum, Matbuattan doğacak
ithamlar ne olursa olsun. Çünkü yerli sanayii hi
maye edeceğiz diye onu, kalitesini düşürmeye ve
fiyatlarını alabildiğine yükseltmeye teşvik et
mek mânasına gelen bir tutumun içerisine gire
meyiz. Bugün Emekli Sandığı, elinde bulunan ve
lüks belgeyi haiz olan oteHerine, meselâ yerli
sanayiin imalâtı olan Yıldız Seramik Fab
rikasının
mallarım
pekâlâ
kullanmakta
dır.
Niçin
Yıldız
Seramik
Fabrikası,
bizim seramiğe bâzı tahsisler yaptığımız zaman
şikâyet etmez de birtakım özel teşebbüsler orta
ya çıkar ve bunun gürültüsünü, yaygarasını ko
parır. Bunun elbette sebepleri vardır. Çünkü,
fiyatları yüksektir, piyasayı başıboş bulup ala
bildiğine fiyatları yükseltmek isterler ve kalite
yi düşürmüşlerdir. Bugüne kadar, niçin porselen
tahsisi yapıyorsunuz diye, Sümerbanktan bir şi
kâyet almış değiliz. Kaldı ki, muhterem arka
daşlarım, bakanlığımız sırasında bu dedikodu
lar vardır. Birtakım tedbirler almışızdır. Yani
turistik tesisler için verdiğimiz belgelerin elden
ele geçerek piyasaya prim yapan, piyasayı teşev
vüşe sevk edecek olan birtakım malların g3İmesini önliyecek birçok tedbirler almışızdır. Bizden
evvelki hükümetlerin tatbikatını daha ciddî bir
seyrin içine sokmuşuzdur. Meselâ Merkez Ban
kasına global bir rakam bildirmiyoruz. En ince
detayına kadar lisans verdiğimiz maddelerin,
isimlerini bildiriyoruz. Sonra amblem koymak
onu ithalâtı yapacak olan, kullanacak olan tesi
sin markasını koymak mecburiyetini koymuş bu
lunmaktayız. Ve bütün bunların ötesinde ithalât
realize edildikten sonra o turistik tesis de yapıla
cak olan denetimde serviste veya depoda ithal
edilen mallar bulunmadığı takdirde turistik te
sisin belgesinin iptal edileceği gibi, achr bir hü
küm de vaz'etmiş bulunmaktayız. Hiçbir tesis
getireceği çanak çömlekten kazanacağı 30 - 40
bin lira için birkaç milyonluk tesisini tehlikeye
sokamaz. Bu sözlerimle, bu kayıtlara rağmen,
bunu artık kimse yapmıyacaktır demek istemi
yorum. Suiniyet erbabı her şeyin bir çaresini bu
lur. Yalnız bakanlık olarak şunu ifade edeyim
ki, biz iktidarımız zamanında 16 ve 17 nci kota
dan tahsis yaptık. Bu iki kotadan dağıttığımız
400, 800 bin doların içinde porselene verdiğimiz
miktar sadece 25 bin dolardır. Ve 7 firmaya ve
rilmiştir. Bu küçük rakamın bu gazetelerde ya
zıldığı gibi, vagon dolusu porselen eşyanın gelişi
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ile alâkalı bir tarafı olmasa gerektir. Bu itibarla
bakanlığımın bu mevzudaki hassasiyetini ve me
seleyi ciddiyetle takibettiğini ifade etmek iste
rim.
G-ene muhterem arkadaşım üzüntü ile ifade
edeyim, altında başka mânalar sezilebilecek bir
ifade tarzı ile turizm kredilerinin herkesin göre
bileceği açıklığa kavuşturulmasını dilerim, tar
zında konuştular. Memnuniyetle, Turizm kredi
lerinin meselâ bu sene dağıttığımız 70 000 000
liranın kime nasıl verildiğini, niçin verildiği
ni, kaç kuruşuna kadar, meteliğine kadar dos
yamda hazır br listeyi kendisine ve her iatûyene
şüphesiz vermeye amadeyim.
T. t. P. in muhterem sözcüsünün tenkidlerine geçiyorum. Yalnız bu arada şunu hemen
ifade edeyim; kendilerinin daima müdafii ol
dukları ve ifadesine telkinine çalıştıkları bir
ideolojiye sıkı sıkıya yapışmak pahasına, bu
rada yaptıkları tenkidleri cevaplandıracak de
ğilim. Çünkü bunlar bir zorlamanın neticesi ol
duğu ve suniliği ortadadır, cevaplandırılmaya
değmez.
Büyük turistik tesislerin Devlet eliyle ya
pılmasını tavsiye ediyorlar. Zaten Türkiyede
tatbikat budur. 8G milyonluk, yaz milyonluk
büyük şehirlerimizde ki, otellerin özel teşebbüs
tarafından, hattâ ve hattâ IG - 20 milyon li
raya malolan bir tatil köyünün Türkiye'de özel
teşebbüs tarafından yapıiamıyaeağı ve bu ya
tırımın özel teşebbüs tarafından alâka görme
yeceği aşikârdır. Bunları Emekli Sand'ğı, Va
kıflar gibi Devlet sektörü yapmaktadır. Hü
kümet programımızda ifade ettiğimiz bir va'di•mfoi bize hatırlatmaktadırlar. İşçiler için, dar
gelirliler için tatilleri geçirebilecekleri tesisler
kurulması mevzuuna temas ettiler bu yolda ça
lışmalarımız vardır. İşçiler için kuracağımız
tatil köylerinin gerek yatırım finansmanı, ge
rekse burada dinlenmeye gelecek olan işçilerin
•tabii finansmanı meseleleri üzerinde çalışmakta
yız. Türk - İş ve sosyal sigortalarla bu yolda
temaslar yapmaktayız.
Yabancı sermayeyi sokmıyahm dodiler. öyle
diyecekler. Pek tabiî alışılmış birşey. G-eçen
bütçede de söyledim. Geçen bütçeden bu seneye
kadar bir söz, bir beyan mahiyetinde olan bu
fikrin, artık gerçekleşmiş olduğunu da burada
şu geçen bir sene zarfında ifade etmek isterim.
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Müdafaasını yaptıkları bir rejimi memleketin
de tatoik eden Bulgaristan, Batılı Aiman otel
ci! eriyle mülkiyet esasına dayanan müşterek ya
tırımlara başlamış bulunmaktadır. Eğer bu yola
giderseniz, yabansı sermayeye bu yolda imkân
lar tanırsam?, yatırımların yapılması tahakkuk
ederse biz diyor, iktidara geldiğimiz
zaman
bunların hepsini kamulaştıracağız. Bir kere bu
Türkiye için bir hayaldir. Kendilerinin iktıidaıa gelmesi hiçbir zaman mcvzuuıbahsolnııyasağına göre de şimdiden böyle tehdidi fimiz bir
ifade tarzı ile böyle bir beyanda bulunmaları
nın mânasını anlıyamadım. (T. t. P. sıraların
dan sizin hafifliğiniz, hayal değil sesleri).
Say n hatip benıim yine burada sahillerimi
zin tanzimi, turizme isaoetli ve planlı bir şe
kilde açılması ve muayyen ellerde toplanması
nı önliyecek tedbirleri alacağımızı vadcttiğimi
hatırlatarak, bu yolda neler yapt ğımızı soru
yorlar.
Söyliycyim, Turistik bölgeler kanun tasarısı
üzerinde bakanlığımın eksperleri
çalışmakta
dırlar. Ansak Millet Meclisine sevk edilen Ar
sa ofisi kanunu ile bu kanun arasında bâzı çe
lişmelerin tenakuzların mcveudolduğunu gör
dük. Acaba, bu Arsa ofisi kanunu ile bu ga
yeyi tahakkuk ettirmek mümkün müdür ayrı,
biı kanunu tedvine lüzum yok mudur1? Bu hu
sus tetkik edilmektedir. Bu yüzden bir gecikme
vardır.
Muhterem arkadaşlar, sayın sözcü gene ba
kanlığımla ilişkisi bulunan yayın
organları
üzerinde durdular. TRT den şikâyet ettiler ve
genel başkanlarının yıl başı mesajını tam olarak
TRT nin, Türkiye Radyolarının yayınlamadığın
dan yakındılar. Bu yakınma haklarıdır,
ya
kın acaklardır. Karma Bütçe
Komisyonunda
üyeleri olan bir hatip, Senatoda yine üyeleri
olan bir hatip ve şimdide muhterem sözcü aynı
taktiğe başvurarak bir acındırma havası için
de, TRT nin hangıi cümleleri çıkardığını, bura
da aynı taktiğin içine girerek, okumak suretiy
le bunu, o cümleyi halk efkârına yayma gayreti
içine girdiler. ZannecY.yorum ki, bu üçlü yayma
kâfi gelmiştir. Türkiye Radyolarının bir yıl'başı mesajında asla yer almaması ger-eken, bu
gibi ibareleri çıkarmış olmasının cevabı şüp
hesiz bana düşmez TRT yayınlarını Hükü
met düzenlememektedir. Fakı* t TRT nin o
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hareketini doğru ve isabetli bulmaktayız. Öyle
zannediyorum ki, bütün milletvekili arkadaş
larım da buna iştirak edecektir.
Türkiye'de memleke'imizde .Amerikalıların
radyo istasyonları kurduklarını, TRT nin bu
nu Dışişleri Bakanlığına yazuığı halde, Dışiş
leri Bakanlığın n bir seneden beri cevap vermcd'ğiııi ve konu üzerine cğılmcdiğini se'yicdilcr. Yani, TRT böyle bir milliyct^'ı hassasi
yetin içi le girmiş ama Hükümet bir umursa
madık idııded ir. Bu beyan tamamen nihâi*1 ha
kikattir. TRT nin bu müracaatına Dışişleri
Bakanlığı cevap vermiştir ve Amerika ile Uışışlcı-i Bakanlığımız arasında cereyan eden ikili
görüşmelerle alâkalı müzakere 1 erin çerçevesi
içinde bu mesele de ele alınmaktadır.
Anadolu Aja~ısnra, iktidar partisine yaran
mak gayreti içinde bulunduğunu söylediler.
Anad Av. Ajansı, yayınlariyle yayın organları
mıza haber yetiştiren bir kaynak olarak tarafşızhjmı ispat etmiş bir müessesedir, iktidarın
da, anamuhalefet part'einin de, aııamuhdcfet
partisi Ce el Başkanının da, Anadolu Ajansı
nın tarafsızlık ilkesini hakkaniyetle yürüttüğü
ne dair beyanları mevcuttur.
Adalet Partisi muhterem sözcü ünün tenldcıcri e geliyorum. Her rşcyclcn önce, geçen
bir y 11 k çairoıalarımısı büyük bir dikkatle ve
eidd'yctle takibccl p konuşmasında yer verdi
ği için kendisine teşekkür ederim.
Muhterem arkadaşlar; Ad zil et Parfni sözcü
sünün konuşmasında temas ettiği mühim mev
zulardan bir tanesi şudur. Biri ıci Beş Yıllık
Plânda turizm sektörü lâyıki ile ele alı mamış,
Ifıyıh'ı veçhile işlenmemiştir. Bu d ğrudur. Yıl
lardan beri biı de bu iddiada bulunmuşuzdur.
Gerçekten, Birinci Beş Yıllık Plânda turizm gi-.
bi, Türk ekonomisinin k c ı d i s n e B'ri'^ci Beş
Yıllık Plânda, tanıtma, harcamaları dâhil, beş
yılda yatırım 977 milyon Türk Lirası olarak
öngörülmüş, derpşi edilmiştir.
Bu toplam
yatırımın, yani Birinci Beş Yıllık Plânın top
lam yatırımının yüzde 1,5 ne tekabül etmekte
dir.
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan, oy
lama işlemi bitmiştir.
Devam buyurunuz edendim.
TURİZM VB TANITMA BAKANI NİHAD
KÜRŞAD (Devamla) — İkinci Beş Yıllık Plân
da ise beş ciltlik bir rapor halinde Özel Ihtı-
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saa Komitesinin birbuçuk sene devam eden cid
dî çalışmaları sonunda nihai şeklini almış ve
çok güzel, çok ciddî bir doküman hazırlanmış
tır. Bu Özel ihtisas Komisyonunun îklnci Beş
Yıllık Plân için birisi büyük ümitler bağlan
dığı, beklendiği bir mühim sektörün böyle 1,5 2,5 sayfalık bir etütle geçiştirilmesi gerçekten
çok zararlı olmuştur. Biz Hükümet olarak,
daiha önceki yıllarda bu eksikliği bildiğimiz
için ve esasen bizden evvel başlamış olan çalış. maları da takiıbetmekte bulunduğumuz için,
ikinci Beş Yıllık Plânda turizm sektörüne bü
yük ehemmiyet vermiş bulunmaktayız. Birinci
Beş Yıllık Kalkınma Plânında turizm sektörü
nün ihmal edildiğini böylece belirttikten sonra,
bâzı rakamlar vermek istiyorum. 2 780 000 000,
diğeri de 5 G03 000 003 Türk liralık yatırım
olmak üzere iki, alternatif teklif etmiştir. Önü
müzdeki aylarda ikinci Beş Yrllık Plân nihai
şeklini aldığı zaman, bu alternatiflerden han
gisinin Yüksek Parlâmentoca kabul edileceğini
göreceğiz. Ama, şunu hemen ifade etmek iste
rim ki, üç milyon civarında olan birinci alter
natif kabul edilse bile, bu, Birinci Beş Yıllık
Plâna nazaran iki misli demektir. Bu sebeple
muhterem arkadaşımın, Adalet Partisi grupu
olarak Hükümetten temennimiz, ikinci Beş
Yıllık Plânda aynı hataya düşülmem esidir te
mennisini, bu suretle cevaplandırdığımı
ve
endişesini dağıttığımı zannediyorum.
Yine muhterem arkadaşım, turizm yatı
rımlarında kredinin Önemini belirten uzun be
yanlarından sonra, kifayetsizliği üzerinde dur
dular. Senatoda da ifade ettiğim gibi, bütçe
mizde, Maliye Bakanlığı bütçesinde iller Ban
kasına verilmek üzere görülen G 000 000 lira
lık fonun 1967 yılında kullanacağımız
kredi
fonu olmadığını peşinen ifade etmek isterim.
Bu 6 milyon, G086 sayılı Kanuna göre, iller
Bankasında taıhakkuk ettirilmekte olan ve yıl
lardan beri verilen dilimlerin sonuncusunu
teşkil eden dilimdir. Bu itibarla kanuni bir
mecburiyet olarak orada yer almıştır. Biz,
Bakanlık olarak içine girdiğimiz çalışma ile
ümldedlyorum ki, önümüzdeki aylarda çok gen'ş bir kredi fonunu turizm yatırımlarının em
rine koymaya muvaffak olacağız.
Şimdiden,
müzakerelerin başında olduğumuz için şimdiden
tafsilâtına girip açıklamak istemem. Ama şu
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kadarını söyliyeylm ki, birçok millî bankala
rımız kendi aralarında âdeta turizm konsorsyumu gibi bir teşekkül kurarak, Devletin de
buna yardım etmedi suretiyle ve ayrıca AID
den 40 - 50 milyon karşılık paralardan temin
etmek suretiyle 250 - 330 milyon liralık bir
kredi fonunu tahakkuk ettirmek üzere çalış
malara başlamış bulunmaktayız. Bu fon, bir
taraftan bu bankalarımızın, konsorsyuma işti
rak edecek bankaların turizm sahasındaki ya
tırımlarına aktarılacak, diğer taraftan kredi
talebinde bulunan özel teşebbüse verilecektir.
Muhterem arkadaşımın ve bu arada diğer
bâzı hatiplerin temas ettikleri bir müşterek
nokta da, Turizm Bankası var iken niçin bir
takım başka bankalar bu finansman konusuy
la ilgilcnmc'ktcdirler. Bu banka bir ihtisas ban
kasıdır, trJkvlye edilsin, organire ©dildin ve bu
fonksiyonu bu ifa etsin, denmekteoir.
Muhterem arkadaş 1 ar; şunu peginen ifade
edeyj-iı ki, biz de aynı görücün içindeyiz. Yal
nız bugüne kadar olan tatbikatın niçin böyle
olmadığını k saca ifade etmek isterim. Kredi
ibnları iki kaynaktan gelmcutodlr. Biri G083
•sayılı Kanuna göre MaVyedon, Ha-incden, mullî
'brjlçcoin'jsn, diğeri AID den. G3CG sayılı Kanu
nun âmir hükmüne göre bu ,kro Ti fonunun da
ğıtıcısı kanunda İller Bankası o 7 arak gösterilnırit'r. Bu bir. ikincisi, Turizm Bankas^mn gcçen seneye kadar içindo bu'ımduğu^a müsait
s a c l a r kö'ü idavo, kö^ü h1c.'tîv,e",.''l''!k not'eerû
umumi efkârda yarattığı menfi intibaı Ameri
kalıların da kulağ-na kadar gitmiş vs do^yıTy r c böy'e her yıl 4 - 5 milyon zarar eden ve
Dıvle't'n verdiği paray'a hayatım idar^e ot'tir?n b'ir bar.ka.n-n bu fonksiyonu ifa o"'ewvîyc^eği kanaatine vaHara'k bu para Vn>kıf ar B m karn va^lmiy'c dağıtılması öngörülmüi'ür S""ir^ün babında bu nevzua tomas ederken söylo~ı:^t-!n, j 3 ' r , ar^acla^arırTn işaret ve tenenni
o'-^Vderi görüsün sahibi olduğumuz ie/ndir ki,
G08'G s a y h Kanunu yemden e'e aM^ğ-rrz 7.n~>an. kırvTi f n n ^ r m n dağıtımım (Vlov B m 1 ^ s-) ibaresini çıkar"Hık, onun yerine (kurulacak
Vır mirî mü'Ptss^se v a s ^ a s V e ) ibaresini koyduk.
Bu suretle Turlz-n Bankas-mn bu hi-vneti ifa
rvtn-fv:' yolrru hnikrjkan acnıs bubm^ıaktavz.
Yire n u h ' e r e ^ arkada-" n . Turlar»! Banka
sı çok yalnız bırakılmıştır, hususi kanuna göre
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Maliye Bakanlığının va'dottiği sermaye dilim
leri verilmemiştir, dediler. Doğrudur. Fakat
bizim zamanımızda meselâ .1965 e kadar Maliye
Bakanlığı bu sermaye dilimlerini vermemiş
1965 te 10 milyon, 196G da 10 milyon ve bu yi!
da 11 milyonluk sermayeyi Maliye Bakanlığı
vermektedir. Ayrıca Geçen devre çı'kardğımız
691 sayılı konsolidasyon karariyle de Turizm
Banıkasmm belediyelerden a l ç a ğ ı olan 3 mil
yon 750 bin lira para Maliye Bakanlığınca ban
kaya verilecektir. İç finansmandan da Devlet
Yatınım Barakasından 5 milyon temin etmiştir.
Demek ki, Turizm Bankası bu yıl 23 milyonun
üzerinde bir varlıkla, Bakanlığımızın da sağlıyacağı kredilerle, bunun üzerinde bir varlıkla,
yatırımlara girişecektir. Şunu da hemen ilâve edeyim ki, yıldan yıla zararlı işloîmelcr ha
linde Turizm Bankasını çökerten işletmeler ge
çen seneden itibaren kâr etmeye başlamışlardır.
Kavuştukları re organizasyon sayesln'de bu sene
daha belirli ve Bankanın umumi yükünü hafif
letecek bir kârın içine gireceklerini ümidetmekteyiz.
Muhterem arkadaşlar; kısa dedim,
fakat
meö3İeler açıldıkça uzuyor. îz'n verirseniz tu
rizm ile ilgili tenkidlcrin, temennilerin cevabı
nı burada bitileyim ve TUT mevzuuna kısaca
temas edeyim. Şunu da ifade edeyim k*; TRT
Kanunu hazırlanmak tadır, en g:ç Mar' ayı iç"nde huzurunuza gelecektir. Bu itibarla enme,
boyuna münakaşası yapılacak bir mevzuu bu
rada, şu saatte tafsilâtla deşecek d ğilim, yal
nız şunu söyliyeyim ki; biz bu 'kanunu niçin
geciktirdik? Bu yolda bize yöneltilen ithamları
'kısaca, b'^r iki kelime ile cevaplandırmak iste
rim. Biz bir kere yeni kurulmuş olan bir mü
essesenin, bir Anayasa müessesesinin, bir Dev
let organının hırpalanmadan, zedelenmeden ıs
lahı sorumluluğunu üzerim"ze almır, bulunmak
tayız. İktidar olarak, Hükümet ola ak. Geçen
bir sene zarfında Hükümet tcımsilelleri vası'tasiyle bu müessesenin malî, idari yönden ve ya
yınları yönünden m s ü işlediği hususunu tetkik
dttik, 2,5 - 3 senclJk bir tatbikat gören 359
sayılı Kanunun ortaya koyduğu aksaklıkları
tcsb't çittik ve bugün artık her bakım'lan ha
zırlıklı olarak .müesseseye huzur getirecek, gsrçekten Türk Milletinin benim radyomdur diye
bileceği bıir müesseseyi kurmaya medar olacak
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bir kanun tasarısını hazırlamak üzere bulun
maktayız. Bu arada şunu da peşin-en ifade et
mek isterim; vaktinizi almamak için sözümü
uzatmıyorum, bizim A. P. iktidarı olarak, A. P.
Hükümeti olarak radyoya elkoymak, radyoyu
uysallaştırmak ve hele hele radyoyu iktidarı
mızın bir borazanı haline getirmek gibi ne ön,
uo arka bir niyetimiz mevcut değildir. Tasa
rıyı huzurunuza getirdiğimiz zaman, en aşırı
muhalifin bile bu iddialara hak verdirecek bir
ibareyi metin içinde bulamıyacağmı şimdiden
temin etmek isterim.
Ancak, C. H. P. nln sayın sözcüsünün, gerçi
o zaman çok konuşacağız, enine boyuna bu me
seleleri konuşacağız, sayın sözcüsünün beyanın
da TRT nln yayınlarını, kimse dilediği gibi,
dilediği neşriyatı yaptıramaz ve TRT nin sa"flyatı, TRT nin paralarını nereye sarf ettiği
sorulamaz... Özür dilerim, yanlış takdim ettim
meseleyi, tamamen BBC ye atfen yapılnrş bir
beyandır. BBC den kimse paralarını nereye
sarf ettin diyemez. Bu, bugün içinde bulundu
ğumuz bir hukukî tartışmayı ima e elen bir ifa
dedir. Çünikü Danıştaya, Maliye Bakanlığından
inf'kal etmiş bir şikâyet mevcuttur. Şu sırada
görüşülmektedir. Danıştayı tesir altında bırakmaik gayesini güden bir ifade tarzadır.
Muhterem arkadaşlar, 359 sayılı Kanuna
göre TRT Kurumunu denetlemekle görevli olan
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, 1965
bütçesini tetkik ederken bir çok yolsuzluklara,
usulsüzlüklere, kanunsuzluklara ve mecmuu
bir kaç milyonu bulan usulsüz öelcmclere tesa
düf i'tmiş'tir. Bunları maddeler halinde te;bib
ctnr'ş ve ilgililerin bu hususları tetkiik etmesi
gerektiğini, ilgili Bakan olarak, bana bildrrm'iş
tir. Bon de ilg'li tabirinden, yani masraf ka
nunlarını takiple görevli olan Maliye Bakanlı
ğı olduğu irin, Maliye Bakanlığına bu hususıı
bildiraniş'mdir. Maliye Bakanlığının teft'ş ku
rulu, teftiş yetkisini kullanmak isteyince TRT
nin itirazı ile karşılaşmıştır. Bu iki görüş iki
idari organ arasında doğan ihtilâf halen Danıştayda tetkik edilmektedir.
Sayın Bekir Tünay'a şunu söyliyeyim; BBO
ye kimse sarfiyatını soramaz diye buyurdular.
BBC nin statüsünün 14 ncü maddesinin 3 ncü
ve 4 ncü fıkraları ile 20 ve 24 ncü maddelerinde
BBC orada PTT Bakanına bağlıdır, PTT Ba-
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kanma tanınan yetkiler arasında, BBC ile yap
tığı anlaşmayı dilediği anda feshetmek ve BBC
nin verici istasyonlarını müsadere etmek hak
kı vardır. Bunları BBC nin Statüsünü, Fran
sız radyolarının, Kanada ve Yunan radyoları
nın bütün bu radyoların statülerini burada,
kanunun müzakeresi sırasınla, enine boyuna
konuşacağız ve bir özerklik ve bir tarafsızlık
iddiasının aıkasmda Devlete karşı gelen, mil
lete karşı gelen bir müessesenin, aynı Devletin
içinde yajiyaımıyacağmı ispatlıyacağız. (A. P.
sıralarından alkımlar.)
Muhterem nnillctvckilleri; maruzatım bura
da bitmektedir. Hepinizi hürmet ve muhabbeJe
selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Sayın Bakan, 1-2 soru var,
efendim.
Muzaffer Döşemecinin bir suali vardır, oku
tuyorum.
Sayın Başkanlığa
Turizm ve Tanıtma Bakanından aşağıdak'ı
sualimin cevaplandırılmasına delâletlerinizi' ri
ca ederim.
Radyo ruhsatiye ücreti artırılacak mıdır?
İzmir
Muaafüer Döş&moci
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD
KÜRŞAD (Devamla) — Hemen cevap vereyim.
Hükümet olarak radyo ruhsatiyelerinin artırılımasını, bunlara zam yapılmasını düylinmcmckyeti'z.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ataöv.
ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Bakan
geçen yılki bütçe müzakereleri sırasında, ba
kanlığının ve Hariciye Bakanlığının, yurt dı
şında yapılan sergiler dolayısiyle, kanunsuz
harcamalar yaptığını beyan etmişti. Bu har
camalar bakanlıkça tesbit edilmiş midir? Kim
lere ne mitarda harcama yapılmıştır? A r ılan
sergilerde satılan tabloların bedelleri Dev
letin sarf ettiği paralar karşılığı tutulmuş mu
dur, yoksa bu paraları, sergiyi açanlar mı
almışlardır?
TURİZM VE TANITMA BAKANI NîHAD KÜRSAD (Devamla) -r- Muhterem mil
letvekilleri, ihsan Atatöv arkadaşımın sual
leri öyle zannediyorum ki, Meclise intikal et
miş bir sözlü sorunun ihtiva ettiği hususları
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gaye edinmektedir. İzin
cevaplandırmak isterim.

verirseniz

bunları

Bedri Baykam'm, Suphi Baykam'm oğlu
Bedri Baykam'm sergileriyle ilgili olan bu
suale cevaplarımı arz
etmek isterim. Bu
sergilemeler, şunu hemen ifade edeyim, usu
lüne uygun yapılmamıştır. Zamanın Bakanı
nın zorlayıcı emirleriyle yapılmıştır. Kanaa
timce...
RUHİ S O YER (Niğde) — Anlaşılmadı efen
dim, zamanın...
TURİZM VE TANITMA BAKANI Nİ
HAD KÜRŞAD (Devamla) — Zamanın Baka
nının zorlayıcı emirleriyle yapılmıştır. Ka
naatimce, böylesine cömert maddi müzahareti
gerektiren
gerçekler
tatminkâr
olmaktan
uzaktır. Dosyalarda yaptığım tetkikat bana
bu kanaati vermiştir. Bütün sergilerin mas
rafları bakanlığımca karşılanmıştır. Bakanlık
muhasebesinde
görülen
masraflar
yekûnu
88 522 liradır. Amcrika'daki tanıtmamızı mu
kavele ile kendisine verdiğimiz firmanm de
kontunda görülen
1G7 772 lira ile birlikte
256 000 küsur lirayı bulmaktadır. Bu yekû
na sergiler dolayısiyle 8 merkezimizde dış teşkilâtımızdaki bürolarımızın yaptığı ve umumi
harcamalar araşma
freçen masraflar dâhil
değildir.
Küçük Baykam'm anne ve babası
nın yol masraflarının, Bakanlığımızca öden
mesi için vâki müracaatlcri is'af edilmemiş. Is
rarla gelmiş benim yol paramı, karımın yol
paracını verin demiş bakanlığa, kayıtlarda
m^vcuttrr. Fakat bu verilmemiş. Bnnun üze
rine Doktor B°ykam, Dışişleri Bakanlığına
başvurmuştu". Bu "Bakanlık ksrdis'ne 22 bin
lirası uoak bPeM. ]8 h'n lirası yevnryc ola
rak ceman 40 000 lira c'denmiştir.
Amer"ka'dakî serginin fayda'ı olun ol mi
yara*! husrsunda temsilcimizn trtumn müte
reddittir. S°H?iye mâni olmaya rai ıs an müta
laaları dosyalarımızda mr-vcnttrr. Fakat bir
küçük memurun, merkezden gelen bu tazyik
ler karşısında, daha fazla dayanamıyacağı da
aşikârdır.
Annesinin ve babasının Amerika ^agrafları
nın önce tarafımızdan, sonrada UNICEF tara
fından ödenmesi hususunda Doktor Baykam'm
yaptığı müziç teklifler, müziç tâbirini kullan-
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na~ıa izin verin, çünkü dosyalarımız bu ısrarlı
müracaatlerle doludur, netlco vermeyince Dışiş
leri Bakanlığına başvurulmuş ve buradan Ame
rika Nc\vyork uçak bileti ile 10 günlük yevmiye
kendisine ödenmiştir. Sergilerin benimsenirinin
nedenini bulmak güç ise de bunda Doktor Baykamin şahsiyetinin ve tutumunun müessir oldu
ğu söylenebilir. Emsali muamele gören başka
sanatçımız mevcut değildir. Beynelmilel şöh
reti haiz sanatç lanınız için ödenen meblâğlar
0 - 10 bin lirayı geçmemektedir. Öyle zannedi
yorum ki, arkadaşımın sorularına cevaplarımı
arz ettim.
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Bakan,
bir nokta kaldı. Satılan tabloların parasını kim
almıştır? Amerika'da satılan tabloların para
sını kim almıştır?
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD
KÜRŞAD (Devamla) — UNİCEF ile varılan
anlaşmaya göre, tabloların bir kısmı satışa çıka
rılmıştır. Buna ait bir vesika dosyamda mev
cuttur. Bedri Baykam C80 dolarlık tablo sat
mıştı:-, Amerika'da. Şüphesiz, Turizm ve Tanıt
ma Bakanı olarak, ben bu C80 doları yurda ge
rip Merkez Bankasına deklare edip etmediğini
bilecek durumda değilim.
BAŞKAN — Buyurunuz S a y n Tünay.
BEKİR TÜNAY (Adana) — Sayın Bakan :
TRT de yolsuz ve usulsüz milyonların sarfııdan bahsettiler. Her hangi bir kimsenin suiisti
mali midir, yoksa zimmete para geçirmek, şahsi
menfaat temini yolunda mı bu milyonlar sarf
edilmiştir? Biz buna ihtimal vermiyoruz. Br
gerkeç değilse insanları kolaylıkla şaibe altında
bırakmamak için Saym Bakandan bunu tavzih
etmesini istiyeceğiz.
BAŞKAN — Danıştayda rlan bir şey hakkın
da... (Gürültüler) Müsaade buyurun, bilmiyorum
Bakan cevap verir, vermez, hepiniz birden mü
dahale etmeyiniz. Sözün ağzımızdan çıkmasına
meydan bırakmıyorsunuz, rica ederini, bu derece
müdahale etmeyiniz. Sayın Bakan bu suale ce
vap verip vermekte muhtardır. İster verir, is
ter vermez.
' TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD
KÜRŞAD (Devamla) — Cevap vereceğim efen
dim.
Muhterem arkadaşlar, ben burada kimseyi
itham etmiyorum. Bana intikal ettirilen Yüksek

2 i . 2 . 1937

O : 2

Denetleme Kurulunun raporundaki maddelerini
izah ediyorum. Tafsilâtlyle okuyay m: TRT Yö
netim Kurunda vazife görmüş olan biri başkan,
d geri üye olan iki kişinin hâlâ kaptılmamış, üç
yıldan beri devam eden, 22 şer bin liralık avans
hesapları vardır.
İII3AN ATAÖV (Antalya) — Kimdir .bu
şahıslar?
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD
KÜRŞAD (Devamla) — Biri Behçet Kemal, di
ğeri İsmet Giritli. Bu, denetleme kurulunun ra
porudur. Ben kendim bir tetkik yapmış dcğilimki bir bilgi sahibi olayım. Sözleşme ile çalıştırı
lacak yerli ve yabancı uzmanlar ve ücretleri
için kanunda gösterilen şekilde yönetmelik ya
pılmadan, kurumun devamlı kadroları karulık
gösterilecek, mevzuat hükümlerine aykırı tarz
da sözleşmeli personel çalıştırmasının, bu suretle
yapılmakta olan usulsüz ödemelerin ödenmesi ve
konunun ilgililerce incelenmesi, 956 bin lira.
Normal çalışma saatleri dışında zorunlu me
sai yaptırıldığı gerekçesi ile, Bakanlar Kurulu
kararma dayanan fazla mesai ücreti yönetmeli
ğinden faydalanamıyan bâzı personele, zaruri
masraflar karşılığı günde 10 - 40 lira arasında
ve kendilerinden zaruri masraf beyannamesi
alınmadan mevzuata aykırı yapılan ödemeler
hususunda tahkikatın açılması, 888 bin lira. De
vam edeyim mi Sayın Tünay?
BEKİR TÜNAY (Adana) —- Devam et, hem
Saym Bakan, bunların hiçbiri, bir şahsın zimmetiylc ilgili değildir. Bunlar vazifeden . doğan
her hangi hususlardır. Bunun hakkında gere
ken muameleyi, ilgili Bakan yapır.
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD
KÜRŞAD (Devamla) — Efendim, benim be
yanlarım zapta geçmiştir. Filân cebine indir
miştir, filân umum müdür, şu veya bunu yapmıştn\ TRT Kurumunda Yüksek Denetleme Kuru
lunun tcsblt ettiği yolsuzluklar, usulsüzlükler,
kanunsuzluklar dedim. Onu ben bilmem, bu mil
yonları kimin cebine indirdiğini ben bilemem.
(A. P. sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Rica ederim Saym Ataöv, kar
şılıklı konuşmayın başka soru soracak var mı?
İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — Saym Başkan;
Nevşehir Milletvekili Ali Baran Numanoğlu'nun Ürgüp'teki mandıralarına turistik belge ve
rildiği ve bunun için 150 bin liralık kredi aldığı
| doğru mu ?
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TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD
KÜRŞAD (Devamla) — Muhterem arkadaşla
rım, bir milletvekili arkadaşımız, mandıra oldu
ğunu bilmiyorum, fakat binasını turistik pansi
yon yapmak üzere bizden belge telebindc bulun
muştur, gerekli tctkikat yap Imıştır. Şehrin için
de de~il dışarda. 4 - 5 Km. mcsefede iki bina
nın pansiyon vasıfları yönctmeliğindeki vasıf
lara uygun şartları haiz olup olmıyaeağı denet
lenmiştir ve kendisine belge verilmiştir. Bilâhara
da kredi talebinde bulunmuştur. Takdir eder
siniz ki, biz Bakanlık olarak kredi ekspertizle
rini, onu damıtan bankanın eksperleri vasıtadyle
yapmaktayız. Ekspertiz raporları bize gelmiş
tir. Ancak tesadüfen Nevşchiri görmüş bir in
san olarak ben, yani Bakanlık müdahalemi Nev
şehir'i görüş olduğum ve bu iki tesisi bildiğim
için-, kullanabildim. İller Bakasmın ekspertiz
lerinin yanlış olduyunu tesbit ettik, İller Ban
kasına
müdahalede bulunduk. Kendisine ko
mitece ilk ekepertiz raporlarına göre vcrilmi
olan krediyi de, bir binanın tamamlanmış clduğı
cihetle, inşaat kredisini kestik, s a d e e tefriş kre
dişini verdik. Durum bundan ibarettir.
BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır
(Alkışlar)
Son söz Sayın Ömer Ekenindir. Grup adına
buyurunuz.
A. T. GRUPU ADINA ÖMER EKEN (An
talya) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın Baka
nm, biraz evvelki konuşmamızla ilişik ve onda sonra bizi söz almaya sevk eden hususlara tem ar
etmiş olduğundan tekrar etmek suretiyle vakt'nizi almıyacağım. Muhterem Heyetinizi selâm
lar ve bütçenin hayırlı olmasını temenni ederim
(Alkışlar)
BAŞKAN — Yeterlik
rum.

önergesini okutuyo

Saym Başkanlığa
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi üzerin
de yeteri derecede görüşülmüştür. Görüşmclerir
kifayetine karar verilmesini arz ve teklif ede
rim.
Manisa
Süleyman Çağlar
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Aleyhin- j
de söz istiyorum.
i
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Aleyhte söz !
istiyorum.
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BAŞKAN — Yeterlik önergesinin aleyhinde
Sayın Süleyman Onan, buyurun efendim.
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Saym
Başkan, muhterem milletvekilleri, Türkiye mi
sin, dünya turistlerinin takdirine mazhar oldu
ğunu, ancak yurt dışında aleyhte prcpogandalar
yapıldığını, bilhassa Yunanistan'da turistlerimi
zin nasıl önlendiğini, yurt içi ve yurt dışı turizm
işi ile ilgili organizasyonun iyi yapılmadığını,
turist gönderecek şehirlerde muktedir bir orga
nizasyon bürosunun kurulmasında fayda rldu;unu, gelen turistelerin mal, can, ırz yönünden
emniyet altında buludurularak iaşe ve ibatele
rinin kusursuz hale getirilmelerini, turizm tesis'cri kredilerinin lâyık olan mmtakalara âdil ola•ak dağıtılmasında zaruret olduğunu s"ylemeye
'mkân bulmadan yeterlik önergesi gelmiş bulun
maktadır. Halen turistik görüşlerini, kişisel ola•ak, ifade etmek ü~cre birçok milletvekilleri söz
ılmış bulunmaktadır.
Yeterlik önergesini kabul etmeyiniz ki, asır'ar boyunca ihmale uğramış Orta - Anadolu'daki
a i h î yerlerin tanıtılması için, Saym Turizm
bakanlığının tatbikatçılarına, bu yerlerin bir
v/lâdı olarak ışık tutmuş olalım.
BAŞKAN — Saym Onan, siz yeterlik öner•e~inin aleyhinde söz aldınız. Çok rica ederim
alnız önergenin aleyhinde konuşunuz. Konuş
kanız bunun sınırını aşmasın. Lûtüen..
SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Tamaıen mucip sebebi ve gerekçesiyle aleyhte konu
luyorum. Biraz sonra göreceksiniz.
BAŞKAN — Ben böyle aleyhte konuşma hiç
;örmcdim, şimdiye kadar, siz bilirsiniz.
SÜLEYMAN ONAN (Devamla) —Müsaade
buyurunuzda arz edeyim.
Çeşitli sebeplerle veya tesadüfen Orta - Analolrvy^ gelen turistlerin hayran kaldıkları, Kırehir'deki Büyük Türk düşünürü, şairi, halk
selamı vatanperver Âşık Paşa Hazretlerini, ilk
"ürk esnaf tevekküllerini kuran ve meslekler
^rası teşkilâtlandırmayı sağlıya n ve sosyal ada'otin tahakkukuna hizmet p-V-p1- Türk t~r>hımuna örnek hizmetler veren Âhi Evran Hazret'crini, Prof. Badc'nin raporu ile de tesbit ve tev"rîk edilen ve dünyada 2.nci derecede şicah
•u olan Kırşehir'deki Terme kaplıcalarını, en
ığır hastalara dahi müessir, şifa vasıfları denen
miş olan Karakurt hamamı kaplıcalarını, Hacı-
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bokta-.'taki Büyük Türk düşünürü ve mütefek
kiri Hacıbektaş'ı Velî Hazretlerini, Kozaklı'daki
ÇüiC ş.ıaiı suları ile ilgi tophyan ivozaıc ıı İtaplıcalarmı, bütün turistler tarafından çok rağbet
gören Ürgüp teki tarihî Göreme harebclcrini,
Konya'daki Büyük Türk mutasavvıfı filezof,
Sair. vatanperver halk adamı olan Mevlâna Cclâleddini Rumi Hazretlerini daha iyi tanıtmaya
imkân bulmuş olalım.
Turistlere hediyelik ta;} olarak satılan ve Ha
cıbektaş taşı adı ile anılan ve hakiki taş da
marları Kırşehir'de bulunan ve rağbet gören
turistik hediyelikler için, Bakanlık olarak ilgi
gösterilmesini söylemeye imkân bulmuş olalım.
Yeterlik önergesini kabul etmeyiniz ki, TRT
yayınlarında Türk halkının mânen eğitilerek cihazlanması için, süzme vecizelerin anons edilme
sini istirham etmeye ve gene Türk köylüsü ve
çiftçisinin fikren eğitilmesi için tarımla ilgili
yayınların, daha fazla dinlcnilcbilir bir saate
alınmasını rica edelim.

Bölüm
Lira
15.000 Kurum giderleri
7 210 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenlıer... Kabul edilmiştir.
1G.000 Çeşitli giderler
27 215 000
BAŞKAN —• Kabul edenler...
Etmiyenlıer... Kabul edilmiştir.
(A/2) Yatırım harcamaları
Bölüm
Lira
21.000 Etüt ve proje giderleri
1 250 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiycnler... Kabul edilmiştir.
22.000

23.000

Aziz arkadaşlarım, lütfediniz yeterlik öner
gesini kabul etmeyiniz, bu kabîl çok faydalı hu
susları ifadeye arkadaşlarımız da imkân bulmuş
olsun.
Teşekkür ederim. Hürmetlerimle. (Alkışlar)
BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler.... Etmiycnler.... Ka
bul edilmiştir.

( A / l ) Cari harcamalar
Bölüm
11.000 ödenekler
BAŞKAN" — Kabul edenler...
Etmiycnler... Kabul edilmiştir.

Lira
12 000

Yapı, tesis ve büyük onarım
gi-1 evi eri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenlıer... Kabul edilmiştir.

950 000

Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları
1 900 000
BAŞKAN — Kabul eclenlter...
Etmiyenlıer... Kabul edilmiştir.

(A/3) Sermaye teşkili ve taransfer harcamaları
31.000

32.000

Bölümleri okutuyorum.
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Kurumlara katılma payları ve
sermaye teşkilleri
BAŞKAN — Kabul eden'ter...
Etmiyeni'cr... Kabul edilmiştir.

1

Kamulaştırma ve satmalmalar 2 500 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiycnler... Kabul edilmiştir.

33.000 İkt'sad: transferler
- BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

1

12.000

Personel giderleri
18 304 088
BAŞKAN — Kabul eden'l'er...
Etmiycnler... Kabul edilmiştir.

34.000

Malî transferler
19 070 500
BAŞKAN — Kabul edenl'er...
Etmiyenltr... Kabul edilmiştir.

13.000

Yönet'm giderleri
3 307 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenlıer... Kabul edilmiştir.

35.000

Sosyal taransferler
3 700 000
BAŞKAN — Knbul edenl'er...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

14.000

Hizmet giderleri
1 055 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir,

3G.000 Borç. ödemeleri
BAŞKAN — TCahu'l eden-Her...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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' Muhterem arkadaşlar, Turizm ve Tanıtma
Bakanlığı Bütçesi kabul edilmiştir. Hayırlı ol
masını teennini ederim.

Açık oylama neticesini arz ediyorum;
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü 1967 Bütçesine 245 arkadaşımız oy kul
lanmış olup, 161 kabul, 82 ret, ve 2 çekinser var
dır. Bütçe kanunlaşmıştır.

Muhterem arkadaşlar, programda vâki deği
şikliğe göre yarın İmar ve İskân Bakanlığı ile
Adalet Bakanlığı Bütçeleri görüşülecektir. Arz
ederim.

••

0:2

25 Şubat 1967 Cumartesi günü saat 10 da
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum.
Kapanma saati : 19,40

m

'»
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Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısına
oyların sonucu

verilen

(Kabul edilmiştir.)
1

Üye sayısı :
Oy verenler :
Kabul edenler :
Reddedenler :
Çekinserler :
Oya katılmıyanlar :
Açık üyelikler :

450
245
161
82
2
203
2

[Kabul edenler]
ADANA
Hasan Aksay
Sabahattin Baybura
Kasım Gülek
ADIYAMAN
M. Arif Atalay
Ali Turanlı
AFYON KARAHÎSAE
Osman Attila
Mehmet Göbekli
Ali İhsan Ulubahşi
AĞRI
Abdülbâri Akdoğan
Nevzat Güngör
AMASYA
Nevzat Şener
Ali Delâlettin Topala
Kâzım Ulusoy
ANKARA
Orhan Alp
Kemal Bağcıoğlu
Hüseyin Balan
Ali Rıza Çetiner
Musa Kâzım Coşkun
Ahmet Dallı
Zühtü Pehlivanlı
H. Turgut Toker
M. Kemal Yılmaz
ANTALYA
Hasan Akçalıoğlu
îhsan Ataöv
Ahmet Torgay
ARTVİN
Mustafa Rona
AYDIN
Yüksel Menderes

Nahit Menteşe
Reşat özarda
İsmet Sezgin
BALIKESİR
İbrahim Aytag
Ahmet İhsan Kırımlı
Mehmet Zeki Yücetürk
BİLECİK
Sadi Binay
BİTLİSİ
Cevdet Geboloğlu
BOLU
Ş. Nihat Bayramoğlu
Halil İbrahim Cop
Ahmet Çakmak
BURDUR
Faik Kırbaşh
BURSA
Nilüfer Gürsoy
Cemal Külâhlı
Kasım önadım
ö. Doğan öztürkmen
Mustafa Tayyar
Ahmet Türkel
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
Muammer Baykan
Refet Sezgin
ÇANKIRI
Tahir Akman
Mehmet Ali Arsan
ÇORUM
Abdurrahman Güler
Arslan Topçubagı
Ahmet Uysal

DENİZLİ
Zafer Nihat özel
DİYARBAKIR
Hasan Değer
EDİRNE
llhami Ertem
ELÂZIĞ
Ömer Eken
Kevni Nedimoğlu
ERZİNCAN
Sadık Perinçek
ERZURUM
Nihat Diler
Ahmet Mustafaoğlu
Cevat önder
Nihat Pasinli
İsmail Hakkı Yıldırım
ESKİŞEHİR
Mehmet İsmet Angı
Ertuğrul Gazi Sakarya
GAZİANTEP
Kâmil Ocak
Naşit Sarıca
Mahmut Uygur
Süleyman Ünlü
GÜMÜŞANE
Sabri özcan San
Sabahattin Savacı
HATAY
Abdullah Çilli
Talât Köseoğlu
Şemsettin Mursaloğlu
İSPARTA
Ali İhsan Balım
İÇEL
Mazhar Arıkan
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Celâl Kılıç.
İSTANBUL
Sadettin Bilgig
Ali Esat Birol
Nurettin Bulak
Tekin Erer
Nuri Eroğan
Muhiddin Güven
Osman özer
1. Hakkı Tekinel
Osman Nuri Ulusay
Mehmet Yardımcı
İZMİR
Şükrü Akkan
Mehmet Ali Aytaş
Muzaffer Döşemeci
Hüsamettin Gümüşpala
İhsan Gürsan
Settar Iksel
Şinasi Osma
Enver Turgut
KARS
Lâtif Aküzüm
Abbas Ali Çetin
Celâl Nuri Kog
KASTAMONU
Ahmet Şevket Bohça
Osman Zeki Oktay
KAYSERİ
A. Atıf Hacıpaşaoğlu
Feyyaz Koksal
Vedat Âli Özkan
KIRKLARELİ
Mehmet Atagün
Arif Hikmet Güner

M. Meclisi
KIRŞEHİR
Mehmet Güver
KOCAELİ
Sedat Akay
Şevket Ustaoğlu
KONYA
Lütfi Akdoğan
Mehmet Necati Kalaycı
Mekki Keskin
KÜTAHYA
Ali Mesut Erez
Mehmet Ersoy
î. Hakkı Yıldırım
MALATYA
Hamit Fendoğlu
MANİSA
Neriman Ağaoğlu
Ertuğrul Akça
Süleyman Çağlar
Muammer Dirik
önol Sakar
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Nahit Yenişehdrlioğlu
MARAŞ
Veysi Kadıoğlu
MARDİN
Esat Kemal Aybar
MUĞLA
Adnan Akarca
MUŞ
Kâmil özsarıyıldız
NEVŞEHİR
İbrahim Boz
NİĞDE
Yaşar Arıbaş
ORDU
Hamdi Mağden
Sadi Pehlivanoğlu
RİZE
Erol Yılmaz Akçal
İsmail Sarıgöz
Cevat Yalçın
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SAKARYA
Nuri Bayar
Kadri Eroğam
SAMSUN
Melâhat Gedik
Süreyya Uluçay
SİİRT
Abdülhalim Araş
Hüseyin Hüsnü Oran
Âdil Yaşa
SİNOP
Mustafa Kaptan
SİVAS
Tevfik Koraltan
Seyfi Kurtbek
Tahsin Türkay
TEKİRDAĞ
Halil Başol
llyas Demir
TOKAT
M. Şükrü Çavdaroğlu

Osman Hacıbaloğlu
Bedrettin Karaerkek
TRABZON
A. İhsan Birincioğlu
SelâhattİL. Güven
TUNCELİ
Kenan Aral
URFA
Halil Balkıs
Necmettin Cevheri
Cemal Güvem
Ramazan Tekeli
UŞAK
M. Fahri Uğrasızoğlu
VAN
Kinyas Kartal
YOZGAT
Turgut Nizamoglu
ZONGULDAK
Cahit Karakaş
Kemal Doğan Sungun

[Reddedenler]
BURDUR
ADANA
Kemal Sanibrahimoğlu Fethi Çelikbaş
BURSA
Bekir Tünay
Sadrettin Çanga
ADIYAMAN
ÇANAKKALE
Süleyman Arif Emre
AFYON KARAHİSAR Şefik İnan
ÇANKIRI
Mustafa Akalın.
Dursun Akçaoğlu
Murat öner
DİYARBAKIR
AMASYA
Metin
Cizreli
Ahmet Demiray
Tarık Ziya Ekinci
ANKARA
Feyzi Kalfagil
1. Sıtkı Hatipoğlu
EDİRNE
Rıza Kuas
Türkân Seçkin
Ahmet Üstün
ERZİNCAN
ANTALYA
Âdil Sağıroğlu
Hüseyin Avni Akın
ERZURUM
(Yüzbaşı)
Necati Güven
ARTVİN
Adnan Şenyurt
Turgut Altunkaya
ESKİŞEHİR
BALIKESİR
Şevket Asbuzoğlu
Fennî Islimyeli
Hayri Başar
Süreyya Koç
GİRESUN
BİLECİK
Ali
Cüceoğlu
İsmail Selçuk Çhkıroğlu
M. Kemal Çilesiz
BİNGÖL
GÜMÜŞANE
M. Emin Gündoğdu
Necati Akagün
Cemal Yavuz

Ali ihsan Çelikkan
HATAY
Reşat Mursaloğlu
İSPARTA
İrfan Aksu
ISTANBUIi
Hüseyin Ataman
Selim Sprper
Fuad Sirnıen
Reşit Ülker
İZMİR
Cemal Hakkı Selek
Mustafa Uyar
KARS
Turgut Göla
Muzaffer Şamiloğlu
KASTAMONU
Âdil Toközlü
KAYSERİ
Fehmi Cumalıoğlu
Turhan Feyzioğlu
Cengiz Nayman
Mehmet Yüceler
KIRKLARELİ
Hasan Tahsin Uzun
KIRŞEHİR
Süleyman Onan
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KOCAELİ
Nihat Erim
KONYA
İhsan Kabadayı
Seyit Faruk önder
KÜTAHYA
Himmet Erdoğmuş
MALATYA
Şaban Erik
Lûtfi Evliyaoğlu
MANİSA
Mustafa Ok
MARAŞ
Kemali Bayazıt
MARDİN
İbrahim Aysoy
Nazmi Oğuz
MULĞA
Seyfi Sadi Pencap
MUŞ
Nermin Neftçi
NİĞDE
Ruhi Soyer
Oğuzdemir Tüzün
ORDU
Raif Aybar
Ferda Güley

M. Meclisi
Arif Hikmet Onat
RİZE
Mazhar Basa
SAMSUN
Kâmran Evliyaoğlu
Salâhattin Kılıç
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İrfan Solmazer
TRABZON
Hamdi Orhon
Ali Riza Uzuner
URFA
Behice Hatko (Boran)

SİVAS
Nihat Doğan
Oıyasettin Duman
Kâzım Kangal
. TOKAT
Fethi Alacalı

Mahmut Çetin
UŞAS
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
VAN
Mehmet Emin Erdinç
Muslih Görentaş

[Çekınserler]
KASTAMONU
1. Hakkı Yılanlıoğlu
[Oya

SAMSUN
Bahattin Uzunoğlu
katümıyanlarj

BALIKESİR
Adnan Akın
Oihat Bilgehan (B.)
Enver Güreli
Mevlüt Yılmaz
Cihat Turgut Mesut Ozansü
BİTLİS
Zarife Koçak
BOLU
Kemal Demir
Hasan özcan
Hami Tezkan
BURDUR
1. Hakkı Boyacıoğlu
BURSA
Barlas Küntay
ibrahim öktem
Mehmet Turgut (B.)
Bahri Yazir
ÇANAKKALE
Cihad Baban
ÇANKIRI
Nurettin Ok (Bşk. V.)
ÇORUM
Hilmi İncesulu
ANTALYA
I
Hasan Lâtif Sarıyüce
Hasan Fehmi Boztepe
Nejdet Yücer
Rafet Eker
DENlZLt
Osman Zeki Yüksel
Fuat Avcı»
ARTVİN
Mehmet Salih Baydil
Sabit Osman Avcı (B.)
Muzaffer Karan
Hüdai Oral
AYDIN
Remzi
Şenel
Sinan Bosna
Atıf
Şohoğlu
Mustafa Şükrü Koç
Kemal Ziya öztürk
DİYARBAKIR
Yusuf Azizoğlu (I.)
M. Kemal Yılmaz
ADANA
Mahmut Bozdoğan
Ali Bozdoğanoğlu
Turhan Dilligil
Ali Karcı
ibrahim Tekin (B.)
Ahmet Topaloğhı (B.)
Tahir Yücekök
ADIYAMAN
Nazım Bayıllıoğlu
AFYON KARAHİSAR
Şevki Güler
Muzaffer özdağ
AĞRI
Kasım Küfrevi
ANKARA
İsmail Rüştü Aksal
Osman Bölükbaşı (I.)
Orhan Eren
Recai Ergüder
Emin Paksüt
îlyas Seçkin
I
Hasan Tez
Hasan Türkay
Alparslan Türkeş

Recai Iskenderoğlu
EDİRNE
Ahmet Bilgin (Bşk. V.)
Nazmi özoğul
ELÂZIĞ
Nunattin Ardıçoğlu
Samet Güldoğan
Kemal Satır
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Nafiz Giray
ERZURUM
Turhan Bilgin
Gıyasettin Karaca
ESKİŞEHİR
Seyfi Öztürk (B.)
Aziz Zeytinoğlu
GAZİANTEP
Ali ihsan Göğüs
Hüseyin Incioğlu
Hüseyin Yılmaz
GİRESUN
Kudret Bosuter
Nizamettin Erkmen
I. Etem Kılıçoğlu
Al# Köymen
HAKKÂRİ
Ali Karahan
HATAY
Sabahattin Adalı
Yahya Kanbolat
Hüsnü Özkan
İSPARTA
Tahsin Argun
Süleyman Demire!
(Başbakan)
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İÇEL
Kemal Ataman
Burhan Bozdoğan
İsmail Çataloğiu
Kadir Çetin
C. Sadık Kutlay
İSTANBUL
Çetin Altan
Sadun Aren
Mehmet Ali Aybar
Ali Fuat Başgil
Suphi Baykam
Orhan Birgit
Ferruh Bozbeyli
(Başkan)
Orhan Erkanlı
Mustafa Ertuğrul
Orhan Eyüboğlu
A. Coşkun Kırca
Abdurrahman Şeref Lâç
Orhan Seyfi Orhon
Kaya özdemir
Ilhami Sancar
Ahmet Tahtakılıç
Aydın Yalçın
İZMİR
Şevket Adalan (I.)
Şeref Bakşık
Osman Zeki Efeoğlu
Ali Naili Erdem (B.)
Arif Ertunga
Nihad Kürşad (B.)
Lebit Yurdoğlu
KARS
Sevinç Düşünsel
Cengiz Ekinci
Âdil Kurtel

M. Meclisi
Osman Yeltekin
KASTAMONU
A. Muzaffer Akdoğanlı
Adil Aydın
Sabri Keskin
KAYSERİ
Mehmet Ategoğlu
KIRKLARELİ
Mehmet Orhan Türkkan
KIRŞEHİR
Memduh Erdemir
KOCAELt
ismail Arar (B§k. V.)
Süreyya Sofuoğlu
KONYA
Selçuk Aytan
Bahri Dağdan (B.)
Hasan Dkıçer (B.)
M. Ziyaeddin İzerdem
İsmet Kapısız
Yunus Koçak
Nazif Kurucu
Fakih özf akih
Faruk Sükan (B.)
Vefa Tanır
Sait Sına Yücesoy
KÜTAHYA
Ahmet Can Bilgin
Kemal Kaçar
MALATYA
Mehmet Del ikaya
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Hüseyin Doğan
İsmet İnönü
MANİSA
Sami Binicioğlu
Mithat Dülge
Muammer Erten
Şevket Raşit Hatipoğlu
MARAŞ
Enver Kaplan
Hacı Ahmet özsoy
Vefik Pirinççioğlu
Hüseyin Yaycıoğlu
MARDİN
Rifat Baykal
Seyfi Güneştan
Fuat Uluç
MULÖA
İzzet Oktay (1. Ü.)
Turan Şahin
İlhan Tekinalp (1.)
MUŞ
Kemal Aytaç
NEVŞEHİR
S. Hakkı Esatoğlu
Ali Baran Numanoğlu
NİĞDE
Mehmet Altınsoy
Haydar Özalp
ORDU
Ata Bodur (1.)
Feridun Cemal Erkin

24 . 2 .1967

Kemal Şensoy
SAKARYA
Ekrem Aliean
Muslihiddin Gürer
Şerafeddin Paker
Hayrettin Uysal
SAMSUN
Ali Fuat Alişan (B.)
Yaşar Akal
llyas Kılıç
Osman Şahinoğlu
Namık Kemal Tülezoğlu
Şevki Yücel
SİİRT
Misbah Ongan
SİNOP
Hilmi İşgüzar
Cemü Karahan
Niyazi özgüç
SİVAS
Nasuh Nazif Arslan
Orhan Kabibay
Cevad Odyakmaz
M. Kemal Palaoğlu
Gültekin Sakarya
TEKİRDAĞ
Kemal Nebioğlu
Orhan öztrak
TOKAT
Cevdet Aykan

[Açık üyelikler]
Çorum
Diyarbakır
Yekûn

...*>...
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Osman Sarcaç (1.)
TRABZON
Ahmet ÇeM
Ekrem Dikmen
Ahmet Şener
Osman Turan
Ömer Usta
TUNCELİ
Hasan Ünlü
URFA
Aıtalay Akan
UŞAK
Orhan Dengiz (B.)
VAN
M. Salih Yıldız
YOZGAT
İsmail Hakkı Akdoğan
Yusuf Ziya Bahadınlı
Nuri Kodamanoğîu
Celâl Sungur (1. Ü.)
Neşet Tanrıdağ
ZONGULDAK
Talât Asal
S. Ekmel Çetiner (1.)
Bülent Ecevit
Kenan Esengin
Fevzi Fırat
Kâmil Kırıkoğlu
Sadık Tekin Müftüoğlu
(B.)
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Saat : 10,00
I
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
B - ÎKlNCt DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
X I . — Devlet Hava Meydanlan işletmesi
Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanun tasa
rısı (1/280, S. Sayısı : 204)
II
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER
X I . — Gider vergileri Kanununda bâzı deği
şiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı ve
Sayıştay, Ticaret, içişleri, Gümrük ve Tekel,
Maliye ve Plân komisyonlarından 4 er üye se
çilerek kurulan Geçici Komisyon raporu.
(1/300) (S. Sayısı : 189)
[Dağıtma tarihi :
24 . 1 . 1967]
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
X 1..— 1967 bütçe kanun tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporu ile 1967 yılı Büttçe
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair
Cumhuriyett Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi : 1/277; Cumhuriyet Senatosu 1/719)
(Millet Meclisi S. Sayısı : 205; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 853)
[Dağıtma tarihi :
11 . 2 . 1967]
V
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK
İŞLER

