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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Millî Savunma Bakanlığı ve
Çalışma Bakanlığı Bütçeleri kaCoul olundu.

Birinci Oturum
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerinde
bir süre görüşüldü.
Saat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşime
ara verildi.
İkinci Oturum
Devlet Üretme Çiftlikleri ve,
Orman Genel Müdürlükleri 1968 yılı Bütçe
kanunu tasarıları tekrar açık oya sunularak, oy
ların ayırımı sonunda, kanunlaştıkları bildi
rildi.

25 . 2 . 1968 Pazar günü saat 10 ela topla
nılmak üzere Birleşime saat 19,45 te son verildi.
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Bnışlkıaınivelk'llıi.
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati : 10,00
BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok.
KÂTİPLER : Kenan Aral (Tunceli), Fethi Alacalı (Tokat)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 51 nci Birleşimini açıyorum.
2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1968 yılı
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkere
si ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet
Meclisi 1/427; Cumhuriyet Senatosu 1/874)
(Millet Meclisi S. Sayısı : 635; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1045)
A _ SANAYİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ :
BAŞKAN — Gündem gereğince Sanayi Ba
kanlığı Bütçesi üzerinde müzakere yapacağız.
Sanayi Bakanlığı Bütçesi üzerinde grupla
rı adına söz almış bulunan arkadaşlarımı sırasiyle okuyorum :
C. H. P. Grupu adına Muammer Erten,
G. P. Grupu adına Fethi Çelikbaş,
M. P. Grupu adına ismet Kapısız,
Y. T. P. Grupu adına Ali İhsan Çelikkan,
T. İ. P. Grupu adına Şaban Erik.
A. P. Grupu adına Selâhattin Güven.

Grupları adına ikinci defa söz almış bulu
nan arkadaşlarım ise; C. H. P. Grupu adına
Muammer Erten, G. P. Grupu adına Emin
Paksüt.
Buyurunuz Sayın Erten.
Sözünüz, daha önce Yüce Meclisin almış
olduğu karar gereğince, 20 dakika ile kayıtlı
dır.
O. H. P. GRUPU ADINA MUAMMER ER
TEN (Manisa) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri ;
Sanayi Bakanlığı Bütçesi üzerinde C. H. P.
Millet Meclisi Grupu adına görüşlerimizi 20
dakikalık zaman tahdidi içinde arz etmeye ça
lışacağız.
ikinci Beş Yıllık Plân sanayi sektöründe
% 12 bir kalkınma hızını esas almış ve sanayi
kalkınmamızın sürükleyici sektörü olarak ka
bul edilmiştir.
428
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İkindi Beş Yıllık Plân devresinde imalât sa
nayiinde 25 milyar liralık yatırım yapılacak
ve 34 milyar 300 milyon liralık gayrisâfi millî
hâsıla artışının % 38,6 sı imalât sanayii gelişme
si ile sağlanacaktır.
Sanayiin millî hâsıladaki payı 1967 de
% 16,3 ten 1972 de % 20,5 e yükselecektir. Bi
rinci Plân döneminde sanayide % 12,3 bir geliş
me hızı esas alınmış, ancak bu, 1967 yılının
geçici tahminleri ile birlikte ortalama % 9,6
olarak gerçekleşmiştir.
ikinci Beş Yıllık Plân bu gelişmeyi sağlıyabilmek için şu araçları seçmiş bulunmakta
dır : «İkinci Beş Yıllık Plân imalât sektörü
gelişiminin uzun vâdede esas olarak özel sek
töre bırakılmasını sağlayıcı bir politika izlene
cek, kamu kesimi başlamış bulunduğu yatı
rımları tamamlıyacak, elindeki üretim kapa
sitelerini ekonomik olmak niteliklerini koru
mak için artıracak ve daha da verimli kullana
caktır. Yeni yatırımlarda ancak özel sektörün
giremediği alanlara girecektir.
Karma teşebbüsler tercih edilecektir. Kamu
kesimince yaratılan yatırım fonları karma
ekonomi politikası bölümündeki esaslara göre
kullanılacaktır. Bunların yanısıra temel mal ve
hizmetlerin ucuzluğu sağlanacaktır.»
A. P. İktidarının sanayi politikasında yer
almış bu prensipler tamamen A. P. nin felsefî
görüşüne uygun liberal ekonomik politika esas
larıdır.
Ancak bu esaslar bugünkü dünya görüşü
ne ve Türkiye'nin gerçeklerine uygun mudur?
özet olarak bunlar üzerinde duralım :
1. A. P. iktidarı yanlış bir noktadan hare
ket ederek bu prensipleri kararlaştırmıştır. Bi
rinci Beş Yıllık Plân kamu sektörünün hâkim
olduğu bir karma ekonomi düzenini esas almış
ve bunu yatırımlarda % 40 özel, % 60 kamu
yatırımları olarak tesbit etmiştir. Bu devrede
özel yatırımların % 49 a kadar yükselmiş ol
ması sebebiyle özel kesimin plân hedeflerini
aştığı varsayımından hareket olunmuştur. Bi
rinci Plân döneminde özel yatırımları ortalama
% 44 kabul ederseniz, bunun içerisinde % 3,87 si
esasta bir kamu yatırımı olan Ereğli Demir Çelik yatırımlarına aittir. Bunu özel yatırım
lardan düştüğümüz zaman özel kesimin ger
çekleşmesi % 40 civarına düşmektedir. Kaldı
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ki, bunun içinde plân hedeflerini çok aşan ko
nut yatırımları vardır. Meselâ : Konut yatı
rımları 1963 te % 43,2 den 1966 da % 46 ya
yükselirken imalât sektörü yatırımları % 46,4
ten % 23,9 a düşmüş olması da bunu göster
mektedir.
Şu halde Birinci Plân döneminde özel sek
tör yatırımları gerçek plân hedeflerinin al
tında kalmıştır. Yani gerçekte % 40 m da al
tındadır. Kamu yatırımları da plân hedefleri
nin gerisinde kalmakla beraber plân hedefleri
ne uygun bir gelişme kaydetmiştir.
Şu halde özel sektörün gerek finansman, ge
rekse Birinci Beş Yıllık Plân sonuçlarına göre
ikinci Plândaki hedeflere ulanmasına imkân
olamıyacaktır. Tabiatiyle bunun istinadettiği
esaslar da çürük olacaktır.
2. iktidar özel sektörün başarısını kamu
dan kaynak aktarmaya ve dış yardımlara bağ
lamış görünüyor.
a) Maliye teknisyenleri ikinci beş yıl zar
fında 16 milyar liralık bir kamu açığını Hükü
mete haber vermişlerdir. Özel sektör adına araş
tırma ve etütler yapan iktisadi Kalkınma Te
sisi ise ikinci Plân devresinde 119 milyar 400
milyon liralık yatırımın ancak 86 milyar 460
milyon lira olarak gerçekleşebileceğini hesap
lamış, kamu ve özel kesimlerde 30 milyar lira
dan fasla bir acık ortaya koymuştur. Bunun so
nucu olarak da imalât sanayiinin hedeflerine
ulaşamıyacağı plânın gerçekleşmesine imkân
olmMığı kanaatini ishar etmiştir. Bu tahminler
finansman açığının bilhassa imalât sanayii ge
lişmesinde ne kadar güç olduğunu ortaya koy
maktadır.
b) Özel sektörün dış finansman bakımın
dan da beklenenin gerçekleşemiyeceği Hükü
metçe gizli tutulan Profesör Berril'm raporu
ile ortaya çıkmıştır. Profesör Berril Konsorsi
yuma sunduğu raporunda rakamlarla İkinci
Plân döneminde dış açığın tahminlerin çok üs
tünde olduğunu ve bu miktarın gerçekleşmesi
ne imkân olmadığı için bilhassa sanayiin ham
madde vo yatırım maddelerinin ithal edilemiyeceği ve imalât sanayii yatırımlarının gerçekleşemiyeceğini ortaya koymuş bulunmaktadır.
Buraya gelmişken dış ilişkiler bakımından
önemli bir noktaya temas etmek isterim.
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Gelişmiş Avrupa ülkeleri bugün önemli bir
problemle karşı karşıyadır.
Avrupa'daki Amerika Birleşik Devletleri
yatırımları.
İkinci Cihan Harbinden sonra bilhassa 1960
tan bu yana Avrupa'daki Amerikan yatırımları
birdenbire artmış ve 1964 yılında 12 milyar 100
milyon doları bulmuştur. Bu durum Avrupa'da
endişeyi artırmıştır.

yerli müteşebbislere % 49 dan fazla hisse ta
nınmazken yabancıların bundan istisna edil
mesi hiçbir suretle tasvip görmez.
Bu karma teşebbüslerden A. P. iktidarının
vazgeçmiyeceği anlaşılıyor. Ancak ileride bun
ların temizlenmesi Türk ekonomisine çok ağır
yükler getirecektir. Bu hatalı yoldan vazgeçil
melidir. Bu sistemin mahzurları saymakla bit
mez.

De Gaule, «Avrupa'nın askerî ve siyasi ba
ğımsızlığını gerçekleştirmek için en kritik dav
ranışın Amerika'n sermayesine karşı olması ge
rektiğine» inanıyor.

4. İmalât sanayiindeki gelişme, temel mal
ve hizmetlerin ucuzlatılmasına bağlanmıştır. Bu
günkü ekonomik ve malî düzende bunu A. P. ik
tidarı başaramıyacaktır. Bunu başarabilmek
için her alanda esaslı bir düzen değişikliğine
ihtiyaç vardır.

Fransız Sanayi Bakanı, «A. B. D. firmaları
nın Fransa'nın teknolojik terakkisinde oyna
dıkları rolü takdir etmekle beraber, kontrol
edilemiyen yabancı yatırımların tehlikesinde ıs
rar etmektedir. Avrupa kendisine gelen yatırım
larda söz sahibi olmalı, şimdiye kadar ikinci
derecede rol verilen Avrupa'daki iştiraklere ka
rar verme, araştırma yapma gibi asıl fonksiyon
lar verilmelidir.» demektedir.
Avrupa için doğru olan bu endişe az geliş
miş veya gelişmekte olan ülkeler için daha da
önemlidir. Tabiî bu ülkelerde A. B. D. ye ilâ
veten Avrupa ve Japonya'da katılmaktadır.
Milletlerarası firmayı kâr yönetir. Bunu
azaltma veya millî menfaatler istikametinde yö
neltmek gayretleri de siyasi baskılara yol aç
maktadır. Kaldı ki, büyük firmaların hükümet
leri üzerindeki nüfuzları geniştir.
Bizim için eski olan Avrupa'da yeni beliren
bu gerçekler milletler için ekonomik dışa bağ
lılığın nasıl tehlikeler getirdiğini ortaya koy
maktadır.
Avrupa^daki Amerikan sermayesinin ortaya
koyduğu başka bir gerçekte şudur: Sanayi te
şebbüsleri büyümekte, birleşmekte ve geniş ser
mayeye yani yüksek teknoloiiye dayanmakta
dır. Türkiye'de sermaye piyasası kurulamadığı
daha uzun yıllarda kurulamıyacağı anlaşıldığı
na göre, kamu yatırımlarının değeri bir kat
daha ortaya çıkmaktadır.
3. İmalât sanayiinde karma teşebbüslere
büyük ümit bağlandığı görülüyor. 1950 - 1960
arasında bu sistem tecrübe edilmiş başarısızlık
la sonuçlanmıştır. Bu tecrübeye rağmen yeni
den denenen bu sistem çok zararlı olacak ve
Türk sanayiine bir kanser gibi girecektir. Hele

Temel hizmetler işçi ücretleri ile ilgilidir.
Günden güne artan hayat pahalılığı buna im
kân vermez, ücretler konjonktüre uyarak zaruri
artacaktır.
Temel maddeler yarı mamullerle sanayide
kullanılan tarım ürünleridir. Yarı mamullere
misal olmak üzere Berril raporunda belirtilen
Batı Almanya ve Türkiye fiyatlarından bir iki
örnek vereceğim. Meselâ soda kostik ton olarak
Batı Almanya'da 826, Türkiye'de 1 700 lira.
Ereğli mamulü çelik levha 3 528, Batı - Alman
ya'da 1 044. İnce levha Ereğli 3 528 lira, Batı Almanya 1 690 lira. Bu misalleri çoğaltmak
mümkündür. Aslında Berril'in verdiği tabloda
20 ye yakın temel hammadde fiyatları mevcut
tur. Durmadan iktidar tarafından kömür, ener
ji, nakliye fiyatları artırılırken bunları ham
madde olarak kullanan sanayi dallarının fiyat
ları nasıl düşürülecektir?
Sanayinin anahammaddesi olan tarım ürün
leri ise pahalı girdiler sebebi ile esasen köylüye
pahalıya malolmaktadır. Sanayie bunları na
sıl ucuza vereceksiniz. Sanayiin gelişmesinde
esaslı bir prensilbolarak ortaya konan bu fiyat
politikasının bugünkü şartlarla gerçekleşmesi
düşünülemez.
5. Bugün sanayide finansman, insan gücü,
pazar ve ihracat kadar önemli bir yeri teknolo
ji tutmakta ve en ön plâna geçmektedir.
Batı sanayii yüksek, modern teknolojiye geç
mektedir. Bunu yaparken demode tekniği de
transfer edecek yer almaktadır. Bugün Türki
ye bu problem ile esaslı şekilde karşı karşıya
dır. Royalti transferi 1960 da 100 iken 1966 da
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2 000 olmuştur. 7 senede 20 misli artış olması
üzerinde durulması gereken bir olayı gösteri
yor. Bu olay teknolojik boşluğun büyüdüğünü
ekonominin yabancı teknolojiye daha çok bağ
landığını göstermektedir.
Yüksek teknolojiye geçen Batı, yabancı ser
maye, teknik anlaşma, yardım yoliyle az geliş
miş veya gelişmekte olan ülkelere ekonomi ba
kımından yanlış pahalı, eski teknolojinin uygu
lanmasına, dolayısiyle gereksiz çeşitlenmelere
yüksek maliyetlere ve sair kayıplara yol açmak
tadır. Tabiatiyle dünya piyasalarında rekabet
imkânını da ortadan kaldıı-maktadır. Birinci
Beş Yıllık Plân sıfırdan başlamıştır. İkinci Plân
döneminde bu konunun sanayiimizin geleceği
yönünden üzerinde önemle durulması gerekir.
Bu konuda bâzı tedbirlerden bahsedilmekle be
raber, 68 icra plânında müessir tedbirler geti
rilememiştir. Türkiye'deki gizli iş gücünü he
saba katarak insan gücüne dayanan millî bir
teknoloji yaratmak durumundayız. Bu konuya
hiç kimse sahip çıkmasa dahi Sanayi bakanla
rının üzerinde önemle duracağı bir problem
dir.
Yukarıda özetlemeye çalıştığımız • sebeplerle
sanayiin gelişmesi A. P. nin liberal ekonomik
felsefesine dayanarak çürük temellere oturtul
muştur. Bu çürük esaslar üzerinde sanayiimizin
gelişmesi ve tesbit edilen plân hedeflerine ulaş
ması beklenemez.
Ev ve el sanatları üzerinde durmak istedi
ğim başka bir konu :
Aslında basit gibi görünen fakat 20 dakika
boyunca tek başına ele alınması gereken önem
li bir konuya, günün aktüel önemli konuların
dan birisine temas edeceğim.
Halıcılık Türkiye'nin geleneksel bir ev ve
el sanatıdır ve insan gücüne dayanır. Bugün
170 bin. aile Türkiye'de bundan geçimini sağla
maktadır. Bu, gizli işsizliği massetmek için ge
liştirilmesi gereken bir alandır.
Fakat A. P. iktidarının çok yanlış bir yola
girerek iki seneden beri halıcılıkla fabrikasyo
nu teşvik ettiği görülmektedir. Bunu halıcılık
la meşgul Türk halkına karşı bir cinayet ola
rak vasıflandırmama müsaade ediniz. Halıcılık
hakkında hazırlanan ve akisleri 1968 icra plâ
nında görülen özel ihtisas komisyonu raporun
da makina halıcılığı teşvik edilmektedir.
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1965 te bir milyon 835 bin m2 el halısı doku
nurken makina halısı sıfırdır, özel ihtisas ko
misyonu raporuna göre 1982 de 2 milyon 600
bin metrekare el halısı, 3 486 000 m2 makina
halısı imali hedef alınmıştır. El halısında hiç
bir döviz ihtiyacı ve büyük yatırım ihtiyacı
yokken makina halısında 337 milyon lirası dö
viz olmak üzere 428 milyon liralık yatırım ve
hammadde ihtiyacı "hesaplanmıştır. Halbuki, Sümerbankın hazırladığı projeye göre hiç döviz
ihtiyacı olmadan 10 milyon lira yatırımla
200 000 m2 el halısı istihsali mümkündür. He
def makina halısı yerine el halısı olursa 170 000
aileye ilâveten 340 000 aileye daha iş açılmak
tadır. Bu politikanın yanlışlığını bir mukayese
ile ortaya koymak isterim, iran 1963 yılında
2 896 116 m2 el halısı ihracederek karşılığında
26 156 000 dolar döviz elde etmiş, Türkiye ay
nı yıl 151 352 m2 halı ihracederek 1 094 000
dolar döviz elde etmiştir. Son etütler göster
mektedir ki, dışarıya el halısı ihracı imkânları
genişlemektedir. Burada makina halısına geçmek
için ortaya konan gerekçeleri tartışmaya zama
nımız müsait bulunmamaktadır. Fakat bu ge
rekçelerin hepsi de ortada bulunan gerçeklere
göre yersiz, sadece makina halısı imâl edecek
birkaç firmanın menfaatlerine uygun, geniş
halk topluluklarının menfaatlerine aykırıdır.
Halıcılıkta fabrikasyon geleneksel Türk halıcı
lığına en büyük darbeyi vuracaktır.
Şimdi Sayın Bakandan sarih olarak şu so
rularımın cevaplandırılmasını rica edeceğim.
ikinci Beş Yıllık Plân devresinde makina halı
cılığı için özel sektöre müsaade edilecek ve teş
vik edilecek midir? Diyarbakır'daki Sümerbankın şarap fabrikasının halı fabrikası şekli
ne çevrileceği doğru mudur ve bu husus 1968
yatırımlar programında yer almış mıdır?
iktisadi Devlet Teşekkülleri :
iktisadi Devlet Teşekkülleri ekonomik geliş
menin ihtiyacı olan kaynakları yaratmada et
kin bir kamu aracı olduğu gibi, yeni üretim
tekniklerinin yurda girmesini sağlıyan faaliyet
lerin yardımcısıdır.
Sanayileşme hareketi bugün memleketimiz
de iktisadi Devlet Teşekküllerine çok şey borç
ludur. Bu kuruluşların önderliğinden başlıyan
ileri üretim tekniklerinin yurda girişi ve sana
yileşme hareketinin devamı özel sektörde yetiş-
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miş insan gücü sağlaması her şeyden önce iyi
Bu devredilip devredilmiyeceği hususundaki
kurulmuş, prodüktüv işliyen malî bünyesi sağ I soruya sarih bir cevap aranmaktadır, ama 1966
lam, kaynak yaratan iktisadi Devlet Teşekkül
yılından beri Adalet Partisi başka yoldan bu
lerine ihtiyaç gösterir.
politikayı uygulamaktadır.
Bu teşekkülleri sanayileşmenin bir aşaması
1964 yılında 6 milyar 844 milyon liralık
yahut ara safhası farz etmek, belli dönem so Ikamu yatırım programının % 38,7 si İktisadi
nunda görevlerinin sona erebileceğini düşün
Devlet Teşekküllerine ait iken bu oran 1965
mek mümkün olamıyacağı gibi yanlıştır. Çünkü
yılı programında aynen kalmış, 1967 yılın
sanayileşme devam eden, yeni teknikleri, üre
da % 36,5; 1988 de de % 32,5 olarak plânlan
tim, satış, pazarlama metotlarını yaratan, prob
mıştır. 19,64 ten itibaren özel kesim yatırım
lemleri olan organik bir bünyedir. Geliştikçe
larının toplam yatırımlar içindeki payının
kendisine olan ciddî ihtiyaç artar. Ekonominin
1965 te % 39 bir oranı haiz olduğunu, bu ta
temel taşı olur. Bugün bir ülke iktisaden kal
rihten itibaren 1967 de % 42,5 ve nihayet
kınmış olsun olmasın, bünyesinde iktisadi Dev
1968 programında da % 45 oranında yüksel
let Teşekküllerini barındırmakta sorumluluk
tildiğini görüyoruz. Kamu yatırımlarının di
duymaktadır.
ğer kısımları aynen muhafaza edilirken, yal
nız kamu yatırımları içinde İktisadi Devlet
Bu serbest piyasa mekanizmasındaki aşırı
Teşekkülleri
yatırımları toplam yatırımlar
fiyat dalgalanmalarına engel olmak kaynakla
içinde 1965 te % 23 bir pay alırken bu oran
rın düzensiz ve aşırı israfını önlemek, mal ve
1968 yılı programında % 17,9 seviyesine in
hizmetlerin ülke içinde dengeli bir şekilde dağı
dirilmiştir.
Bu rakamlar plân içinde özel
lımını sağlamak, ihtiyacından olduğu gibi, yu
sektör
payının
artırılmasının kamu yatırımları
karıda belirttiğimiz şekilde konunun finans
içinde yalnız İktisadi Devlet Teşekkülleri ya
man kaynaklarına katkıda bulunmak ihtiyacın
tırımlarından aktarıldığını ortaya koymak
dan doğar.
tadır. Şüphesiz yukarda da belirtildiği gibi
Bundan ötürü iktisadi Devlet Teşekkülleri
İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırım faali
nin hisse senetlerinin veya tahvillerinin özel
yetleri içindeki rolünün yıllık programlarla kıkesime satılmasını finansman politikası olarak
nıtlanması
bu kuruluşların bugün içinde bu
kabul etmeye imkân göremiyoruz. Bazen arka
lundukları
kaynak yaratma çabaları daha güç
daşlarımız iktidara, ortaya koyduğu politikası
durumlarla karşı karşıya getirecektir. 440 sa
na uygun olarak bu teşekküllerin özel kesime
yılı Kanun hükümlerine aykırı olarak takidevredilip devredilmiyeceğini sormaktadırlar.
bedilen fiyat politikası, Hükümet müdahale
BAŞKAN — Sayın Erten, bir dakikanız
leri,
yanlış personel politikası bu güçlükleri
var, lütfen ona göre düzenleyiniz.
daha
da artıracaktır. Âdeta bu Bevletçirği
C. H. P. GRUPU ADINA MUAMMER ER
i
kötüliyebilmek
için takibedilcn sistemli bir yol,
TEN (Devamla) — Altı sayfalık konuşmam
fakat
Türkiye'nin
gerçeklerine ve sanayileş
dan birbuçuk sayfa kalmıştır. Bir müddet uza
mesine aykırı bir yoldur. Bu geride kalmış
tırsanız bitirebilirim.
19 ncu asır liberal ekonomik politikasının
BAŞKAN — Bitmesine birbuçuk sayfa kal
daha da sağında bir kötü ekonomik politikayı
mıştır.
ortaya koymaktadır.
C. H. P. GRUPU ADINA MUAMMER ER
TEN (Devamla) — Evet.
Bunu maddi bir örnek ile huzurlarınıza ge
BAŞKAN — Sayın Ertenin birbuçuk sayfa
tirmek istiyorum. Birçok misal içerisinde bir
kadar konuşması kalmış. Bitimine kadar uzatıl küçük örnek A. P. iktidarının ne kadar yanlış
ması hususunu Yüce Heyetinizin oyuna sunu
b".r yolda olduğunu ortaya koyacaktır. Şu,
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
Çimento Sanayiinin hazırladığı 1903 yılında
bul edilmiştir.
Hükümete sunduğu bir programdır. Burada
Buyurun efendim.
Söke Çimento Fabrikasının tevsii teklif edil
C. H. P. GRUPU ADINA MUAMMER ER
mektedir ve Çimento Sanayii verdiği raporda
TEN (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın
şu kısa, faydaları belirtmekted'r : «Müessese
Başkan.
I yönünden faydaları :
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1. Mevcut tesisin tevsii aynı kapasitede
müstakil yeni bir tesis kurmaya nazaran ya
tırım tutarı bajkımından % 40 nisbetinde
avantaj sağlamalrtadır.
2. Yatırım müddeti yeni bir tesise göre
1/3 kısalmaktadır.
3. Halen tam bir revizyon yapılmadan
forse çalışarak zorlanan tesis tevsiat ile' rahata
kavuşmakta, ani ve büyijk bir arıza yapmak
ihtimali bertaraf edilmektedir.
4. Mamul sınai maliyeti düşmekte, kârlı
lık artmak suretiyle tesisin rantabilitesi yük
selmektedir.»
Daha birçok faydalar sıralamaktadır. Bu
200 000 tonluk tevsi teklifi bilâhara İzmir'
de Batı - Anadolu Anonim Şirketi isminde
bir çimento tesisi kurmaya teşebbüs eden bir
özel teşebbüs İzmir'de mevcut tevsi edilen bir
fabrikaya ilâveten 400 000 tonluk bir fabri
ka kurmak istediği zaman, Sanayi Kalkınma
Bankası İzmir Fabrikasının ve Söke fabrika
sının tevsiini nazarı itibara alarak bu yeni ku
rulmak istenen fabrikaya kredi vermem' ştir;
fakat, Sanayi Bakanlığından yazılan bir yazı
üzerine Çimento Sanayiinin teklif ettiği bu ya
tırım durmuş, özel sektörün müşavir firması
haline getirilmiş, Çimento Sanayii ve özel sek
törün tesisi gerçekleşmiştir, Söke'nin tevsii
durmuştur.
Şimdi bu gösteriyor ki, yukardan beri İk
tisadi Devlet Teşekkülleri hakkındaki izaha
tımda İktisadi Devlet Teşekküllerinden im
kânları alınarak özel sektöre devredilmektedir.
Tabiatiyle Söke Çimento Fabrikası gittikçe
kârlılık durumunu kaybeden bir fabrika du
rumuna girecek. Bu misalleri genişlettiğiniz
zaman iktisadi Devlet Teşekküllerinin nasıl
bir durumla karşı karşıya olduğu ortaya çık
maktadır. Bu, tamamen yanlış bir politikadır.
Tabiatiyle bunun sonucunda İktisadi Devlet
Teşekkülleri yıldan yıla imalât sanayiinde te
sirsiz hale gelecektir. Bu, Türkiye'nin gerçek
lerine aykırı zararlı bir politikadır.
Montaj Sanayii :
Aslında sanayileşmede montaj sanayii diye
bir şey yoktur. Ancak 1954 ten bu yana mon
taj sanayi talimatnamesi kabul edilinceye ka
dar muhtelif kollarda 70 den fazla firmaya izin
verilmiştir. Aslında yabancı sermaye Kanununa
göre bu girilen yol yanlış bir yoldur. Türkiye'
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nin gerçek menfaatleri doğrudan doğruya ima
lât yapacak yüksek kapasitede rantabl kuru
luşlara gitmektedir. Montaj yolu ile izin alan
kuruluşların asıl maksadı, ithali yasaklanan
mallan dolaylı yollarla ithal edebilmektir. 1964
yılında bu zararlı kuruluşları bir disipline ala
bilmek için iki tedbir düşünülmüştür. Birinci
si: Montaj sanayi talimatı getirilmiş. Bir muay
yen zaman içinde bunların ya yerli imalâta geç
mesi, ya da tasviyesi hedef alınmıştır. Talima
tın kabulünden sonra da Yüksek Plânlama Ku
rulunda yeni izin verilmemesi prensibolarak
kabul edilmiştir.
ikinci tedbir olarak da, bilhassa otobüs,
kamyon, minibüs, traktör, otomobil gibi kollarda
kamu eliyle motor sanayii dâhil, tüm imâl yapa
cak geniş kapasitede kuruluşlara gitmek yolu dü
şünülmüştür. Bu da Sanayi Bakanlığının teklifi
ile 1965 icra programına tetkiki hususu alın
mış Malana Kimya Kurumunun Başkanlığında
bir komisyon teşkil edilmiştir. Ancak bu etü
dün 1965 ten sonra devam ettirilmediği anla
şılmaktadır. Bundan sonra da bu alanlarda
yeni izinler verilmiş ve talimat tam disiplinli
tatbik edilememiştir. MKE, Şeker fabrikala
rı, DDY, Karabük Demir - Çelik Müesseseleri
nin iştiraki ile bir milyon civarında bir yatı
rım bahis konusu idi, bunun önraporları var
dır. Ancak bu projeden vazgeçildiği anlaşılı
yor.
Şimdi bugün ne olacaktır?
Sanayi Bakanının bu konuya el attığını gör
mek geç de olsa bu talimatın disiplinle tat
biki yoluna gidilmesi memnuniyet vericidir.
Montaj Sanayii talimatnamesinin tatbikinden
sonra görülen
boşluklan doldurmak için
29 . 9 . 1967 tarihli tadil kararnamesinde iyi
hükümler mevcudolduğunu gördüm. Bunlann
disiplinle tatbiki konunun bir yönünü halle
debilir. Ancak bu kâfi değildir. Yukarıda say
dığım müeseselerde kara taşıtları ve traktörün
muhtelif parçalannı yapabilecek boş kapasite
lerden de faydalanarak, motor dâhil tüm ima
lâta geçecek bir kamu kuruluşu gerçekleştiril
melidir. Diğer tedbirler bu tedbirler tamamlan
mazsa alınacak disiplin tehirleri kifayetsiz ola
caktır.
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Montaj konusu disipline alınamadığı için
Güney - Amerika ve Hindistan'da çok acı so
nuçlar vermiş bu memleketlerin sanayileşmesin
de büyük zorluklar ortaya çıkarmıştır. Bu se
beplerle Türkiye'nin geleceği bakımından ko
nunun önemle üzerinde durulması gerekir.
Ortak Pazar konusu :
Türkiye'nin tam üye olarak Ortak Pazara
katılması Türk sanayii için büyük problemler
getirecektir. Bugüne kadar bu alanda gerekli
hazırlık çalışmaları yapılmamış ve çok zaman
kaybedilmiştir. Yukarda bahsettiğim teknolo
jik gelişmeler, sermaye büyümeleri ve Ortak
Pazarda geniş çapta Amerikan sermayesinin
de girmiş olması yeni problemler ortaya çıkar
mıştır. Sanayii ürünlerimizde Ortak Pazar ül
kelerindeki, fiyatlar arasında mevcut derin
farklar gelecek için gümrük duvarları kalktığı
zaman endişe vericidir. Ortak Pazarla münase
betlerimizde iyi yönde gelişmemektedir. Bu
konularda geniş izahlara zamanımız müsait ol
madığı için girmek imkânı yoktur. Hükümetin
her yönden bu konuya süratle eğilmesi gerek
mektedir.
Sanayi Bakanlığının durumu :
Sanayi Bakanlığının bugünkü kuruluş ve
personel durumu sanayiimizin gelişmesine sağlıyacak ve gerekli kontrolleri yapacak bir ku
ruluş da değildir. Bu durum yeni bir Kuruluş
Kanununa ihtiyaç göstermemektedir. Vaktiyle
tasarısı Sanayi Bakanlığınca hazırlanmış ve
Bakanlar Kuruluna sevk edilmiş olan sınai
proje ve mühendislik kurumunun süratle ger
çekleştirilmesi âcil bir ihtiyaç haline gelmiştir.
Ancak İkinci Beş Yıllık Plân ve Sayın Sanayi
Bakanının beyanlarından bu hizmetlerin özel
firmalara yaptırılması gibi bir görüş ortaya
çıkmaktadır. Türkiye'de bu konuda teşkilâtlan
mış özel kuruluşlar olmadığı için her zamanki
gibi bu alanda da kamu kuruluşlarının öncülük
etmesi gerekmektedir.
Bir başka konuda Sayın Sanayi Bakanına
bir sorum olacaktır. Odalar Birliği son zaman
larda sanayiin gelişmesi için bir kanun tasarısı
hazırlamış bulunuyor. Bu kanun tasarısının her
yönü ile adetâ Devlet içinde Devlet yaratır gibi
bütün kaynakları kendisine çevirme imkânını
sağlıyan bir kanun tasarısı mahiyetinde oldu
ğu görülüyor. Acaba, Sanayi kongresinde bu
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konuda sarih bir beyanda bulunmadıklarına
göre Sayın Bakan, bu sanayiin geliştirilmesi
için Odalar Birliğince hazırlanan bu tasarı
hakkında ne düşünüyorlar? Bu hususta bizi
tenvir ederlerse memnun olurum. Saygılar su
narım. (C. H. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — G. P. adına Sayın Fethi Çelikbaş.
G. P. GRUPU ADINA FETHİ ÇELİKBAŞ
(Burdur) - Sayın Başkan, değerli miletvekilleri;
1968 malî yılı Sanayi Bakanlığı Bütçesi dolayısiyle, Bakanlık ve Hükümetçe takibolunan
sanayi politikası üzerinde Güven Partisi Mec
lis Grupu adına görüş ve temennilerimizi arz
etmek için huzurunuzda bulunuyorum.
Konuşmamızın ağırlık noktasını teşkil etme
si tabiî bulunan sanayi politikası üzerinde ma
ruzatımıza geçmeden evvel, Bakanlık kurulu
şu üzerinde kısaca durmak istiyorum.
Yüce Heyetinizin de takdir buyuracağı veç
hile, Sanayi Bakanlığı, az gelişmiş bir merha
lede bulunmaktan çıkmış ve süratle gelişme yo
luna girmiş olan millî iktisadiyatımızda mühim
bir role sahiptir. Yıllık % ortalama 7 kalkın
ma hızımızın gerçekleştirilmesinde sanayi sek
törünün payı Birinci Beş Yıllık Plânda % 12,3
İkinci Beş Yıllık Plânda % 12 olarak öngörül
müştür. Ekonomimizde sanayi sektörünün ikin
ci Beş Yıllık Plânda açıklıkla sürükleyici bir
role sahibolacağı kabul edilmiştir. Diğer taraf
tan, fiiliyatta kendine bağlı bir kısım dev sinai
kamu kuruluşlariyle, özel kesimde bilûmum si
nai teşebbüs ve işletmelerini - âlelûmum sana
yi, küçük sanayi ve sanat işletmelerini - mev
zuatın verdiği görev ve yetkiye uygun olarak
sevk etmek, bunların çalışmalarını düzenlemek
ve murakabe etmek, gelişmeleri için gerekli
tedbirleri almak ve uygulamak sorumluluğu
nu başlıca bu bakanlık taşımaktadır. Hal böyle
iken, Sanayi Bakanlığı kuruluşu bünyesi iti
bariyle, merkezde ve illerde üzerine aldığı so
rumluluğun icaplarını hakkiyle yerine getire
bilecek güçte değildir. Dar bir kadro ile çalış
maktadır. ihtiyacını kendilerine bağlı kamu ku
rumlardan tedarik ettiği elemanlarla karşıla
maya çalışmaktadır. Bu yüzden de, iktisadi
Devlet Teşekküllerini reorganize etmek maksadiyle çıkarılan 440 sayılı iktisadi Devlet Te-
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şekkiilleri müeseseleri ve iştirakleri hakkındaki
Kanunun bir hükmü ile 3 yıllık bir intikal dev
resinden sonra son verilmek istenen bu gayritabiî durum her yıl bütçe kanunlarına ithal
edilen bir madde ile sürdürülüp gitmektedir.
Filhakika bu seneki bütçe tasarısının 44 ncü
maddesi şöyle diyor: «12 . 3 . 1964 günlü ve
440 sayılı iktisadi Devlet Teşekkülleriyle mü
esseseleri ve iştirakleri hakkındaki Kanunun
geçici 8 nci maddesindeki 3 yıllık süre,
28 . 2 . 1969 tarihine kadar uzatılmıştır.»
Sayın milletvekilleri;
Plânlı kalkınma devresinde, kendine bağlı
Kamu Teşebbüslerinin yatırım projelerini tet
kik etmek, uygulanmasını gözetmek, özel ke
sinde de sinai gelişmemizi her safhasında takibetmek, Avrupa ekonomik topluluğu ile olan
ilişkilerimizin sanayiimizle alâkalı veçhelerini
dikkatle takip ve tetkik ederek gerekli ted
birlerin zamanında alınması inisiyatifine sahibolmak gibi birbirinden önemli vazifeleri olan
Sanayi Bakanlığının bugünkü teşkilâtı ile ye
tersizliği her yönü ile görünür haldedir.
Bütçe Komisyonu özel raporundan öğrendi
ğimize göre halen Bakanlıkta kamu kuruluş
larından 83 memur görev almış ve plân ve pro
je, araştırma ve geliştirme, insangücü - eğitim
ve iktisadi Devlet Teşebbüsleri merkez kurullariyle Ortak Pazar Bürosu Bakanlık mücipleriyle teşkil edilmiş bulunmaktadır. Bütün bu
sebeplerden dolayı, daha 1961 sonlarında baş
latılıp, bilahara Bakanlar Kurulunca ittihaz
olunan bir karara uyularak, merkezi Hükümet
Teşkilâtı kuruluş ve görevleri araştırma pro
jesinin (kısaca mehtap projesi) neticelenmesi
ne talik olunan çalışmaların, bu proje
1963 te bitirildiğine göre, tekrar ele alınarak
biran evvel ikmâl edilmesi ve Sanayi Bakanlığı
Teşkilât kanun tasarısının Hükümetçe Bütçe
Komisyonu özel raporunda da temenni edildiği
gibi, Meclise sevk olunması âcil bir zaruret
tir.
Sayın milletvekilleri, Bakanlık Teşkilât Ka
nununun bugünkü ihtiyaçlara göre biran evvel
hazırlanarak Meclise takdim edilmesi hakkın
daki zarurete bu suretle temas etikten sonra,
şimdi Hükümetçe takibolunan sanayi politikasiyle ilgili mâruzâtıma geçiyorum.
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Sanayileşme her şeyden evvel düzenli bir
kuruluş yerine ve o yerde temel yatırımlara
ihtiyaç gösteren bir ekonomik harekettir. Elekt
rik, su, ulaştırma ve haberleşme gibi birtakım
yeraltı ve yer üstü tesislerin önceden kurul
muş olması, sanayileşme hareketini bu yönden
kolaylaştıran ve sanayi alanında teşebbüs er
babına yatırım yapmayı teşvik eden elverişli
bir ortam yaratır. Şehir imar plânlarında sa
nayi sahaları kesinlikle belli değildir. Belli ol
duğu hallerde de şimdi arz ettiğimiz temel ya
tırımlara çok defa rastlamak kabil olmamakta
dır. Bu durumun sanayide teşebbüs sahiplerini
ne kadar büyük külfetlere, güçlüklere soktuğu
hattâ bu yüzden kendilerinde bıkkınlık yarat
tığının misalleri boldur. Bir örnek vermek için
arz edeyim ki, makinalarını ithal ederek fabri
kasını kurmaya teşebbüs eden bir vatandaşımız
Ankara'da arsa almış elektrik alamamış, İstan
bul'da Haliç'te arsa almış turistik bölge diye
ruhsatname verilmemiş, sonunda İstanbul ci
varında Ankara yolu üzerinde elektriği Etibankça verilmek suretiyle fabrikasını inşa et
mesi kabil olabilmiştir. Hâdise 1962 - 1963 yıl
larında cereyan etmiştir. Bakanlar Kuruluna
kadar götürülmüştür. Bu misalden hareket et
mek suretiyle bâzı kanunlarda İmar ve İskân
Bakanlığı ile ilgili tadiller yapılarak sinai ku
ruluş yerlerinin büyük şehirlerde olsun mahallî
belediyelerden alınmak ve Hükümete verilmek
suretiyle^teşebbüse geçilmiştir. Konu son de
rece mühimdir, ve sanayi erbabının bu konu
larda çektiği sıkıntı hakikaten yıldırıcıdır.
Bütçe Komisyonu özel raporundan anladı
ğımıza göre, sınai kuruluş yerleriyle ilgili or
ganize sanayi bölgelerinin seçilmesi ve tesbit
edilmesi Hükümetçe yaptırılacak tetkikler so
nucu olarak değil, müteşebbis teşekküller ola
rak özel kuruluşlarca, odalarca belli edilmek
tedir. Rapor bu şekilde ifade ediyor. Bölgelerarası dengeli kalkınmayı benimsiyen plânımız
ve onu gerçekleştirme durumunda olan Cum
huriyet Hükümetinin böyle bir tatbik tarzı
içinde bulunmasını tasvibetmenin mümkün ol
madığını takdir
buyurursunuz.
Kaldı ki,
28 Temmuz 1967 tarihli ve 933 sayılı adına kı
saca yetki Kanunu değimiz kanuna dayanarak
Hükümet 12 Aralık 1967 de neşrolunan bir ka
rarı ile «1968 yılı programının uygulanması,
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koordinasyonu ve islenmesine dair karar» bası \ da halka açık anonim şirketler kurulmasının
illerde yatırımların teşviki maksadiyle % 80 j her yönden, kuruluşlarındaki vergi kolaylıkla
rını, işletilmesindeki teşvik sebeplerini, muafi
nisbetinde vergi indirimi açıklıkla kabul ve
yetlere varıncaya kadar, ilgili bütün kanunlar
ilân etmiş bulunmaktadır. Hükümetin bu hu
da, vergi usul kanunları, Damga Resmî Kanu
susta aldığı karar faydalıdır, isabetlidir. An
nu, Ticaret Kanunu ve saire de gerek
cak; temel kuruluşlardan mahrum bir bölgede
li kolaylıklar sağlanarak, her yönden halka
smai teşebbüslere geçilebilmesi mahdut istis
açık anonim şirketler kurulmasının teşvik edil
nalar dışında hemen hemen imkânsız gibidir.
mesi
smai gelişmemizde mühim bir konu ola
Bu itibarla sınai kuruluşlarımızda rasyonel bir
rak
telâkki
ediyoruz.
politikayı isliyebümek bölgeler arasında sos
yal adalet icaplarına uygun bir şekilde den
Bugünkü haliyle dahi, sanayimizin bâzı
geli kalkınmayı gerçekleştirebilmek için orga
sektörlerinde bir kısım teşebbüslerin küçümsennize sanayi bölgelerinin kurulmasında Hükü
miyecek bir ihraç potansiyeline ulaştığını ifa
met teşebbüsü ele almalı ve bu bölgelerde yer
de etmek mübalâğalı sayılmamalıdır. Ancak;
altı ve yer üstü tesisleri süratle vücuda getir
kuruluşta olduğu gibi işletmede ve vergi ve
melidir. Tabiatiyle bu konuda mahallî idareler,
gümrük politikamızın sanayileşmemizin istek
meslekî, kuruluşlarla da işbirliği halinde çalı
lerine uygun bir ortamda bulunmadığını ve
şılması ayrıca temenniye değer bir keyfiyettir.
birtakım engeller ihtiva ettiğini de burada be
lirtmekte fayda görürüz. Ayrıca Türk parası
Değerli milletvekilleri;
nın kıymetini koruma hakkındaki mevzuatımız
Sınai gelişmemizi smırlıyan mühim faktör
da engelleyici tedbirler arasında yer almak
lerden biri de, kredi ve bankacılık teşkilâtı
tadır. Her ne kadar sınai mamullerimize dış
mızda sanayiin bünyesi ve isteklerine uygun
pazarlarda rekabet gücü kazandırmak maksa
bir kredi sisteminin henüz kurulamamış olma
diyle ihracatta vergi iadesini kabul eden ve bu
sında kendini göstermektedir. Mehkez Banka
konuda Hükümete geniş yetki tanıyan özel bir
sı ve Bankalar Kanununda yapılacak tadiller I kanunu Yüksek Meclisimizi 1963 te kabul et
le sanayileşmemizin kredi yönünden kuruluş ve
miş bulunuyorsa da, kanunun uygulanmasının
işleyişine yardımcı olacak finansman imkânla
henüz tatmin edici bir merhaleye ulaştığını
rı yaratılmasında daha çok gecikilmemesiııi
söylemek mümkün olamamaktadır. Kanun çı
temenniye şayan görmekteyiz. Her ne kadar
kartmakla o kanunu uygulamanın birbirinden
1950 de kurulan Türkiye Sınai Kalkınma Banayrı şeyler olduğunu elbette takdir buyurur
kasiyle 1963 te teşkil olunan Smai Yatırım ve
sunuz. Bu sebeple çok iyi niyetlerle çıkartılan
Kredi Bankası sanayicilerimizin bu yönden ih
ve 261 sayıyı taşıyan bu Kanunun uygulanma
tiyaçlarını bir nebze karşılamakta ise de, bu
sında sanayi mamulleri ihracatçısını teşebbü
günkü sanayi gelişme tempomuzda bu iki ku
sünden bıktırmak ve bezdirmek yerine, teşci
ruluşun maksada uygun ve ihtiyaca cevap ve
ve teşvik etmek yönünde bir çalışmaya geçil
recek bir durumda olduğunu iddia etmek bizim
mesini hülâsa temenni etmekteyiz.
için mümkün değildir. Sanayileşmenin en mü
Sırası gelmişken Muhterem Heyetinize arz
him müesseselerinden biri olan sermaye piyasa
etmek
isteriz M; sınai mamullerimize dış pi
sı henüz kurulup geliştirilememiştir. Halbuki
yasada
rekabet gücü kazandırmak maksadiyle
ÖZ3İ küçük tasarrufların bu yolla sanayi ha
çıkartılan
ihracatta vergi iadesine dair bu ka
reketimize katılması bizzat tasarruf erbabının
nun aslında sanayiimizin gelişmesinde ihracat
gelirlerini artırmada olduğu kadar, sanayihçyolunu açmak suretiyle bir merhale olarak
memiziıı gelişmesinde de mühim bir faktör ola
düşünülmüştü. Gerçekten sanayi alanında ge
bilecek haldedir. Üzerinde uzun yıllar durul
lişmiş
memleketlerde vergi iadesi çok eski za
muş ve çeşitli artştırmalar yapılmış olan bu
mandan
beri tatbik edilen bir teşvik politika
konularda sermaye piyasası tasarısının komis
sıdır. Fakat daha yakın zamanlarda dış tica
yondan geçerek Yüce Meclisin gündemine gir
ret politikasında sanayi mamulleri ihracını teşmek üzere olduğunu memnuniyetle üç gün ev
vel gazetelerde okumuş bulunuyorum. Bu alan- | vik etmek hususunda uygulanan tedbir, ham
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ve yarı mamul maddelerin muvakkat kabul
yolu ile ithal edilmesi ve imalini mütaakıp ihracedilmesi politikasıdır. Yürürlükte bulunan
Gümrük Kanunumuz muvakkat kabul suretiyle
ithalâta müsaidolduğu halde, bu usul nedense
bir türlü kolay, rahat ve süratli bir tatbik
tarzına yurdumuzda ulaştırılamamıştır. Hattâ,
Hükümetin memnuniyetle takibettiğimiz sana
yileşmeye hız vermek, ihracatımızı artırmak
yolundaki beyanları ve çeşitli teşvik tedbirle
ri ve gayretlerine rağmen, Haziran 1967 de ya
yınlanan «Muvakkat kabul yoluyla İthalât Ka
rarnamesi» bu yolda geriye atılmış bir adımdır
da diyebiliriz. Ve bu sebeple mezkûr kararna
menin normal olarak işliyecek bir şekle inkılâbettirilmesini temenniye şayan görürüz.
Umumi bütçe tenkidi konuşmasında sanayii
mizin maliyetleri konusuna temas eden Güven
Partisi Genel Başkanı Sayın Prof. Turhan Feyzioğlu'nun, üyesi bulunduğumuz iktisadi iş
birliği ve Kalkınma Teşkilâtı tarafından ya
yınlanan mukayeseli incelemelere göre - demin
O. H. P. sözcüsü de buna temas ettiler - yaptığı
açıklamalar, bilhassa sınai mamullerin ihracı
bakımından karşısında bulunduğumuz müşkül
leri göstermek ve bu hususta tedbir bulunması
nı zaruri kılmak itibariyle üzerinde hassasi
yetle durmamızı gerektiren bir konu halinde
dir. Muhterem Heyetinizin hafızalarını tazele
mek için izin verirseniz imevzuubahis açıklama
ları aynen Sayın Feyzioğlu'nun konuşmasın
dan nakletmekte fayda görüyorum :
— Soda fiyatları Türkiye'de Fransa 'dairin
den % 105 yüksektir.
— Klorididrik asit Fransa'dakinden % 348
pahalıdır.
— Otomobil ve kamyon lâstiklerinde fark
% 100 civarındadır.
— Gazete kâğıdı % 23 pahalıdır.
— Düz çimentoda fark % 33 tür.
— Karabük profil demiri Batı - Almanya'dakinden % 87 pahalıdır.
— Karabük sacı % 91 pahalıdır.
— Ereğli'nin imal ettiği bâzı sac çeşitle
rinde fark % 100 den fazladır.
— Ereğli'nin imal ettiği teneke, Batı - Al
manya 'dakinden % 108 pahalıdır.
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Döviz kaynaklarımız yetersiz olduğuna gö
re, iç piyasa bakımından bu pahalılık piyasaya
arz edilecek malları sağlamak bakımından ma
zur görülse bile, mamul ihracatımız bakımın
dan bu durumun mühim bir engel teşkil edece
ği de muvakkattir. Kanaatimiz odur ki, sana
yiimizin hammadde ve yarımamul madde teda
rikindeki bu gayrimüsait durumu yalnız ihra
cat konusunda muvakkat kabul usulünün tat
bikatı ile tamamen ekonomik yolla bertaraf
edilebilmek imkânı mevcuttur. Ve yine o kana
atteyiz ki, sınai mamul ticaretinde çok geliş
miş memleketlerin mevzuatı ve uygulama ted
birleri incelenmek suretiyle memleketimizde de
bu usulün ekonomik olarak tatbiki kolaylaştırılırsa, imal tekniği ileri, organizasyonu ras
yonel ve teşebbüs ve pazarlama gücü kifayetli
olan bir kısım sınai teşebbüslerin - ki bu ka
rakterde teşebbüsler memleketimizde vardır iç piyasa taleplerine cevap verdikten başka
mamullerinin evsafının müsaidolması ve mali
yetlerinin de bu yolla düşürülebilmesi neticesi
olarak ihracata geçebilmeleri ve bunda muvaf
fak olmaları mümkün olabilecektir. Sınai ma
mullerimizin ihracının geliştirilmesi ihracatı
mızın çeşitlenmesi ve artırılmasında da mühim
bir unsur olacaktır.
Bu arz ettiğim kararnamenin değişmesi es
babını öğrenmek istediğimde iki tatbikat ile
karşı karşıya geldim ve hayret ettim. Muvak
kat kabul Kararnamesinden istifade etmek su
retiyle ambalaj malzemesi diye formika ithal
edilmiş. Yine Muvakkat ithal Kararnamesinden
faydalanmak maksadiyle içerde dikilip ihracedilecek diye İngiliz kumaşı ithal edilmiş. Bun
lar tamamen gayriciddî, bu kararnamelerle tat
bikatına izin verilemiyecek kadar açık bedahatlerdir muhterem arkadaşlar. Bu bakımdan
muvakkat kabul yolu, İthalât Gümrük Ka
nununun derpiş ettiği hükümler içinde ileri
memleketlerin tatbikatına uygun hale getiri
lirse sanayiin hammadde tedavülündeki yüksek
fiyatını hiç olmazsa ihraç Kanununda dünya
fiyatlarına irca etmek imkânı olacak ve bu
suretle sanayi mamulleri de ihracedilebilir hale
gelecektir.
Uzun yıllar boyunca memleketimizde daha
çok, ikame maddelerinin imaline müteveccih
olan bir sanayi politikası teşvik edilmiş ve da-
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ha çok bu türlü sınai kuruluşları revaç bulmuş
ve gelişmiştir, istitraten arz edeyim, ileri sana
yicilerimiz, Ortak Pazarla olan münasebetleri
mize taraftar olan sanayicilerimiz, bu kuruluş
ların son derece irasyonel olduğunu, bugün
teslim eder hale gelmiştir. Bu sayede elbette
birçok müspet neticeler istihsal edilmiştir. Yurt
taşlarımız kurulan bu sanayide iş bulmuşlar,
Hazine gelişen bir sanayiden kararlı bir vari
dat kaynağı bulabilmiş ve dövizsizlikten kara
borsaya düşmesi zaruri olacak maddeler içeri
de yeteri derecede imâl edilmek suretiyle çokça
bulunabilmiş ve bütün bunların sonucunda Tür
kiye ithalâtı bünyesinde mühim bir değişme
meydana gelmiştir. Artık ithalâtımızda istihlâk
maddelerinin payı azalmış, yatırım ve hammad
delerin payı artmıştır. Ama kabul etmek gere
kir ki, haricî rekabetten uzun süre masun tu
tulan gümrük resimleri ve ithalât kontenjanlariyle çeşitli miktar tahditleriyle kurulan yer
li sanayiin iç piyasada umumi bir fiyat yükse
lişine yol açması da tabiîdir. Hele bu şartların
yanında fiilî tekellerin teessüs etmesi bâzı ah
valde aşın kârların peşinde koşulmasını ve ku
ruluşların kısa zamanda amorti edilmesi hırsı
nı da kamçılamaktadır.
İşte bütün bu sebeplerle dış ticaret politika
mızda muvakkat kabul usulünü normal ekono
mik bir tedbir olarak yürütmek, ihracatımızın
çeşitlenmesi ve artırılması yanında sanayimizin
gelişmesinde ve zamanla sınai müesseselerimi
zin iç piyasa ihtiyaçlarını karşılamalarında da
daha mutedil kârlar peşinde koşmalarını sağla
maya yarıyacak terbiyevî bir tedbir de olabi
lecektir.
BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, muayyen müd
det dolmuş bulunmaktadır. Daha var mı efen
dim?
G. P. GRUPU ADINA FETHİ ÇELİKBAŞ
(Devamla) — 3 sayfa var, isterseniz keseyim
efendim.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bü
tün sözcüler daha önce yirmişer dakikayla ka
yıtlı olduklarını bildikleri cihetle onu önceden
prova edecekler ve yirmi dakika içine sığdıra
cak mahiyette konuşacaklardı.
Sayın Çelikbaş'in üç sayfalık hitabı var.
Müddetin uzatılması hususunu -oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir. Buyurun efendim.
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G. P. GRUPU ADINA FETHİ ÇELİKBAŞ
(Devamla) — Teşekkür ederim.
Diğer taraftan sınai kuruluşlarımızın optimal kapasite ile çalışmaları şart ve imkânları
nı hazırlamanın da lüzumunu reddetmek müm
kün değildir. Sınırlı olan iç piyasa taleplerini
karşıladıktan, başka muvakkat kabul yoluyla
ham ve yarımamul maddesini ithal ederek mamulâtını ihracedebilecek teşebbüsler ayrıca nor
mal çalışma düzeni içerisinde bulunmanın hu
zur ve ferahlığını da duyacaklar, malî likidite
noksanlarını bu yolla giderebilecekler ve genel
olarak işletmelerinin rasyonel bir çalışma düze
ni içerisine sokulabilmesi imkânlarını bulabile
ceklerdir.
Hülâsa; Avrupa Ortak Pazarına katılma te
şebbüslerine muvazi olarak yerli sanayiimizin
bir yandan normal dış rekabet şartlarına ha
zırlanabilmesi ve aynı zamanda dış pazarlarda
rekabet gücüne kavuşturulabilmesi için ileri
sanayi memleketlerinde tatbikatına raslanan
çeşitli vergi, kredi, organizasyon ve gümrük
'edbirleri üzerinde vakit geçirilmeden durul
mak ve bulunan çarelerin uygulanmasına geçil
mek zarureti had bir hale gelmiştir.
Sanayiimizin dış ticaret politikamızla müna
sebetlerini tetkik ederken, montaj sanayiimize
de temas etmek durumundayız. Memleketimi
zin bir bakıma döviz imkânsızlıkları, işletmeci
liği ve pazarlama imkânları çok kolay olan
ikame sanayiini kurmaya zorlamıştır dense ha
ta olmaz sanırım. Montaj sanayi de bu suretle
ele alınmıştır. Ancak; her yıl muayyen ve ma
kul bir ölçüde imalâtta kullanılan yerli parça
ların artırılması ve sonunda fabrikasyona geçi
lebilmesi maksadiyledir ki, bâzı malların mon
taj sanayii yoluyla iç piyasa ihtiyacına cevap
vermesi politikasına girişilmiştir. Aynı zaman
da memleket içinde sutretan sanayiinin de bu
suretle doğması ve gelişmesi düşünülmüştür.
Şunu memnuniyetle ifade edeyim M, bâzı
müesseselerin arz ettiğim sutretan sanayiini
teşvik eder mahiyette mamullerinde kullandık
ları parçaları yurdun çeşitli bölgelerinden, çe
şitli işletmelerinden tedarik etme yolunda ol
duklarını tesbit etmişimdir.
Tabiîdir ki, memleketi bu yolla bir pazar
haline getirebilecek ve montaj ameliyesini fab
rikasyona geçişin bir merhalesi olarak telâkki
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etmiyen bir politika tervicolunamaz. Temenni
miz, kalite düşmesine meydan vermeden mon
taj sanayiinde çalışan çeşitli imalât şubelerinin
ekonomik olarak süratle fabrikasyona geçiş ted
birlerinin biran önce alınmasını görmektir.
Türkiye'nin sanayi mamulleri ihracını artır
mada, yabancı sermaye ile kurulan ve kurula
cak olan sınai teşebbüslerden faydalanmayı ve
bu firmaların dünya ticaret tecrübelerinden be
hemehal memleketimizi faydalandırmak, üzerin
de durulacak mühim konulardan biridir. Ay
nı suretle yabancı patentle çalışan müessesele
rin de Türkiye'nin ihracatına yardımcı olmaları
için çalışmalarını istemek faydalı olacaktır.
Türkiye'de bâzı müesseselerin ihracat yap
mama kaydı ile teşebbüste bulunduklarını geç
miş tarihlerden bilirim.
Bu fevkalâde tehlikeli bir konudur. Bu iti
barla gerek yabancı sermaye ile gelecek, gerek
yabancı patentten istifade edecek müesseselerin
ihracat memnuiyeti kayıtları, sureti katiyede
reddedilmelidir, edilmekte olduğunu da tahmin
ediyorum. Ve fakat bununla da yetinilmemeli,
dünyada pazarlama tecrübesi olan bu firmalar
dan Türkiye'nin ihtiyacına cevap verdikten
sonra ihracata geçmeleri hususunda da ayrı bir
gayret sarf edilmeli.
Sayın milletvekilleri, küçük sanayi ve za
naat işletmelerin geliştirilmesinde geçmiş yıl
lardan beri Sanayi Bakanlığı bünyesinde başla
tılan çalışmaların artan bir verimlilikle devam
ettiğini görmek bizi memnun etmektedir. Sana
yi Bakanlığı ile Türkiye Halk Bankası arasın
da bu alanda gerçekleştirilen işbirliği yer yer
elle tutulur müspet sonuçlar vermiştir. Küçük
sanayi ve zanaat işletmelerinin mamullerinin
yurt içinde ve dışında tanıtılması ve bunların
pazarlanmasmın adı geçen işletmelerin normal
bir gelişme seyrine kavuşmalarında ehemmiye
ti inkâr edilemez. Modern ekonomide istihsal
pazar için yapıldığına göre, bu konuda büyük
müşküllerle karşıkarşıya gelen küçük sanat er
babına Devletin müessir şekilde yardımcı olma
sı kaçınılmaz bir zarurettir. Hükümet içinde
ilgili bakanlıkların tam bir koordinasyonu ile
küçük sanat erbabının bu çeşit ihtiyaçlarına ça
re bulunabileceğine inanıyor ve bu yolda alına
cak her tedbiri desteklemeyi Güven Partisi
olarak vazife biliyoruz.
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Değerli milletvekilleri, miktarları milyonları
aşan ve yurdumuzun her köşesinde gündelik
çalışmalariyle hayatlarını kazanmaya çalışan
bu küçük sanat erbabı yurttaşlarımız memleke
timizin pek çok istihlâk ihtiyacına cevap ver
diği gibi yatırım maddesi imaline tamir ve ye
dek parça yapma gibi çeşitli konularda her
gün pek çok ihtiyaç erbabının isteğini yerine
getirmektedir. Diğer taraftan küçük sanat er
babının küçük sanayie, küçük sanayiin de nor
mal sınai kuruluşlara geçişte birer merhale ola
bileceğini hatırdan çıkarmamakta fayda umar
ve bu konuda küçük sanat erbabımızın mühim
bir ihtiyacına cevap vermek maksadiyle hazır
lanıp grupumuz üyesi Çorum Milletvekili Sa
yın Hilmi incesulu'nun Çıraklık müessesesine
dair kanun teklifinin çıkmasını temenniye şa
yan görmekteyiz.
Muhterem milletvekilleri, Sanayi Bakanlığı
bütçesi konuşulurken, bu bakanlığa bağlı ola
rak yürütülen Şeker Sanayii üzerinde ayrıca
durmanın yerinde olacağı kanaatinde değiliz.
Filhakika Şeker Sanayii politikamız memleke
tin mühim bir gıda maddesi ihtiyacını iç imkân
larımızla sağlamaya yaradıktan başka, milyon
larca çiftçi ailesinin tarımda teknik usulleri
öğrenmesine yardım eden, sosyal bakımdan da
gelirlerinin artmasında ve kararlılık içerisinde
devam etmesinde mühim payı olan bir politika
mızdır. Keyfiyet böyle olunca; pancar ekicile
rine pancar bedellerinin daha erken zamanlar
da ödenmesi için gereken gayretin gösterilmesi
ve tedbirin bulunması bir zaruret olmaktadır.
Kaldı ki, şeker fiyatlarına yapılan zam dolayısiyle geçen yılara nazaran bu yıl Şeker Şirke
tine ikiyüz milyon lirayı mütecaviz bir munzam
meblâğın intikal etmiş olduğunu da Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunda cere
yan eden müzakerelerden öğrenmiş bulunuyo
ruz.
Bu konuya biraz da temas etmekte fayda
umarım. Türkiye'de öteden beri Merkez Banka
sından aldığı avanslarla hükümetler, hububat
mubayaasında finansman kaynağı yaratmıştır.
Toprak Mahsulleri Ofisine. Toprak Mahsulleri
Ofisinin mubayaa ettiği malların dış piyasada
da serbest müşterisi vardır, satılabilir. Toprak
Mahsulleri Ofisinin çalışmalarında Hazineye
gelir sağlıyan bir yönü de yoktur. Halbuki pan-
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car ve şeker konusunda durum aynı değildir.
Pancarın tek alıcısı Şeker' Fabrikalarıdır ve şe
ker de Hazineye 300 küsur milyonu geçen bir is
tihlâk vergisi sağlıyan bir maddedir.
BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, lütfen metne
sadık kalınız. Çünkü metin gereğince Yüce Mec
listen müsaade aldım.
G. P. GRUPU ADINA FETHİ ÇELİKBAŞ
(Devamla) — Hay hay.
Türkiye'de çiftçinin gelirinin artması, tek
nik ziraat bilgi ve metotlariyle teçhiz edilmesi
konusunda Şeker Şirketi bünyesinde vazife al
mış ziraatçilerimizi huzurunuzda gördükleri mü
him hizmetlerden dolayı takdir etmek isteriz.
Şeker Şirketi Umum Müdürlüğünün bakanlık
la bir arada pancar ekimi yanında ayçiçeği to
humu ekimini de programlaştırma teşebbüsünü
tasvibettiğimizi belirtmek isterken, bu teşeb
büste başarı kazanmanın ancak ziraatçilerin
şevk ve gayret içinde çalışmaları imkânlarının
verilmesiyle tahakkuk edebileceğini ifade et
mekte fayda ummaktayız.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Güven Partisi Anayasa Hükümlerine uygun
olarak Türkiye'nin demokratik bir plânlama ile
yani kamu sektörü için emredici özel sektör
için yol gösterici ve teşvik edici bir plânlama
ile karma ekonomi düzeni içinde hürriyetleri
mizden hiçbir fedakârlık yapmak lüzumu ol
maksızın süratle kalkınabileceğimiz inancına
sahibolan bir partidir.
Anayasamız yatırım faaliyetlerinin ve bütün
iktisadi faaliyetlerin esas çerçevesi olarak mül
kiyet ve miras haklarını, çalışma ve sözleşme
hürriyetlerini ve özel teşebbüsler kurma hakkı
nı prensibolarak açıklık ve kesinlikle kabul et
miştir. Hattâ bunun ötesinde «Devlet özel te
şebbüsleri millî iktisadın gereklerine ve sosyal
amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve karar
lılık içinde çalışmasını sağlıyacak tedbirleri
alır» hükmünü koymakla, hususi teşebbüs er
babını çeşitli fikir akımları içerisinde güvenlik
ve istikrar iklimi içinde bulundurmakta millî
menfaat görmüştür. Bugün yurdumuz özel sek
tör sanayii bakımından bundan 20 - 25 yıl ev
veline değil, hattâ beş yıl evveline nisbetle kı
yas edilemiyecek bir merhaleye ulaşmış bulun
maktadır.
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Milletçe ulaştığımız bu merhalede elbette
Devletçe yapılacak işler de pek çoktur ve Dev
let de özel sektöre muvazi ve onunla ahenkli
olarak yatırımlar yapmak ve işletmeler kur
makla yükümlü olacaktır.
Türkiye'mizde de birinci görüşler değil ger
çekçi, tarihimizden ve modern ilimden ilham
alan fikirlerin uygulanması suretiyledir ki, mil
letçe özlediğimiz refah devletine ulaşmamız ko
laylaşmış olacaktır.
^ ^
Bu inançlarla Güven Partisi Meclis Grupu
olarak Sanayi Bakanlığı bütçesinin milletimize
hayırlı olmasını diler ve bu Bakanlığın sanayi
politikamızı yürütmesinde başarılı olmasını te
menni eder, muhterem heyetinizi saygı ile se
lâmlarım. (G. P. ve A. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — M. P. Grupu adına Sayın İs
met Kapısız.
M. P. GRUPU ADINA İSMET KAPI
SIZ (Konya) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Sanayi Bakanlığı 1963 malî yılı
bütçe tasarısı hakkında Millet Partisi Meclis
Grupunun görüş ve ve temennilerini, benden
önce konuşan değerli grup sözcüleri arkadaş
larımın temas ettiği konulara değinmeden,
kî saca arza çalışacağım.
1957 tarih ve 6973 sayılı Kanunla {kurulmuş
olar. bu Bakanlığımız da, diğer bakanlıklar
gibi, merkez ve il teşkilâtları ile kendisine bağlı
İktisadi Devlet Teşekküllerinden ibarettir.
Anayasamız ferdin hak ve hürriyetlerine
saygılı, dengeli kalkınmaya taraftar, işçi ve iş
veren münasebetlerini âdil ölçülerde halleden,
karma ekonomi taraflısı bir karakter arz
eder ve her tüllü «izm» lere kapalı bulunursa
bulunsun, kalkınmamızın temelinin Türkiye'
de mutlak mânada Devletçiliğe dayanmasının
özlemini çekenler, memleketi aşırı uca itmeye
çalışan siyasi kutuplaşmalar vardır. Hattâ
ve hattâ materyalist bir görüşün müdafii du
rumunda bulunan aşırı solcular, bilhassa ve
bilhassa son aylarda Sanayi Bakanının şah
sında, noksanları olmakla beraber bir hamle
yapmaya gayret eden sanayi kalkınmamıza
mutlaka bir kulp takmak, bu bakanlık faali
yetlerini baltalamak hevesindedirler. Bundan
dolayı Sanayi Bakanlığımızın bütçesini eleştir
meden önce, Millet Partisinin bu husustaki te
mel görüşlerini kısaca belirtmenin ^erektiğj' I inanmaktayız.
't"*JMHI
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Değerli milletvekilleri, Millet Partisi sosyal
adalet ve sosyal Devlet kavramı içinde, sa
nayi alanında millî geliri artırmaya mütevec
cih hareketlerinde, şahsi teşebbüs ve mül
kiyete, meşru rekabete, iç ve dış pazarlarda
serbestçe ayarlanan ve iş bölümüne dayanan
serbest mübadele ekonomisine taraftardır.
Şahsi teşebbüsün
başarısını sağlamaya
matuf bütün tedbirlerin alınmasının gerekti
ğine inandığı gibi, işçi haklarının korunma
sını da titizlikle takibeder.
Emek ve sermaye münasebetlerinde hakka
niyeti hâkim ve memleket menfaatlerini
nâzım kılmak emelindedir. Şahsi teşebbü
sün, bilgi ve sermayenin erişemiyeceği büyük
çaptaki
iktisadi teşebbüslerde, mümkünse,
evvelâ şahsi teşebbüsle yabancı sermaye ve
bilginin iştiraki sağlanır, değilse Devlet iç
ve dış imkânları ile bu nevi teşebbüse girişir.
Biz Millet Partisi olarak demokratik ni
zam içinde plânlı ve dengeli bir kalkınma
ya taraftarız. Devletin faaliyet sahası geniş
lediği nisbette ferdî hürriyetlerin daralacağı
görüşündeyiz. Bugün, işverenin haksızlıkları
karşısında kanun himayesi altında bulunan
ve Devlete sığınabilen vatandaş, Devletin biz
zat her sahaya el atmış rakipsiz bir patron
mevkiine geçmesi ve ferdî hürriyetlere mü
dahale etmesi halinde, her türlü hukukî töminattan mahrum kalacaktır, görüşündeyiz.
Yine biz Millet Partisi olarak bilhassa
sanayi ve turizm sektöründe yabancı serma
yeden de istifade edilebileceği kanaatindeyiz.
Ancak teminine çalışılması icabeden, bu ser
maye ve kredilerin uzun vadeli ve,düşük faizli
olması bilhassa millî menfaatlerimiz ve haysi
yetimizle bağdaşmıyacak şartlar ihtiva etme
mesi lâzımdır.

gelerimizde havadan para
kazandıklarını,
bu gibi kimselerin maalesef en sefih hayatı
yaşamakta olduklarını üzüntü ile müşahade
etmekteyiz.
Bu gibileri gerçek iş adamlarından ve
gerçek sanayicilerimizden ayırmak lâzımdır.
Bunların kalkınma fikrine uzak ve yakından
alâkalan yoktur. Bu tipte olanların başlıca
gayesi vurmak, soymak, siyasi iktidarlara
hulul ederek keselerini doldurmaktır. Hattâ
bu kimseler gerçek ve namuslu iş adamları
nın iş sahalarını daraltıp onların plân ve
projelerini de sabote etmeye çalışırlar. Sa
nayi hayatımızda maalesef yeri ve rolü olan
bu kimselerin başında İstanbul'da çöreklen
miş olan azınlık ve Türkiye ihracat ve itha
lâtının bir kısmını elinde bulunduran Rum ve
Yahudiler gelmektedir.
«Anadolu kazanır, İstanbul yer» tâbiri bu
radan ileri gelir. Kendilerini lise sıralarında
tanıdığım, Sayın Sanayi Bakanımız milliyetçi
tutumu ile bu gibi ticari ve sanayi gangasterlere karşı da bir mücadele kampanyası açarsa,
bu faliyetini Millet Partisi olarak desteklemeyi
bir görev biliriz.
Yukardan beri arz ve izahına çalıştığımız
bu temel görüşlerimizin ışığında Sanayi Bakan
lığımızın çalışmalarını ve gayretlerini memnu
niyetle takibeWekte olduğumuzu belirtmek is
terim.

Değerli milletvekilleri;
Biz Millet Partisi olarak dün olduğu gibi
bugünde, gayrimeşru yoldan (kısa zamanda
servet sahibi olmanın, karşısındayız.
Geçmiş iktidarlar zamanında ve bugün de
sayısı azda olsa birtakım soyguncu komüsyonculann ve sanayicilerin kısa zamanda milyon
larına milyonlar kattıklarını esefle müşa
hede etmekteyiz. Devletin yatırımlarına ken
di ölçülerinde katkıda bulunmaları gereken
birtakım servet sahiplerinin İstanbul, İzmir,
Adana gibi sanayi bakımından gelişmiş böl

Lâstikte % 22, naylonda % 25, biçer dö
ver ve traktörde % 10 - 12, kamyonda % 10,
kamyonette % 8, jipte % 8, tekstilde % 5 - 20
arasında bir indirim yapmaya muvaffak olmuş
tur. Bunu memnuniyetle kaydetmek isteriz.
Bir memleketin sanayi kalkınması elbette
bir bakanlığın gayretleri ile olmaz.
Adalet Partisi iktidarı, yatırımları yönünden
büyük dengesizlik arz eden yurdumuzda iktisa
di kalkınmayı temin edecek sanayi yatırımla
rını az gelişmiş bölgelere götüreceğini vâdetmişti. Maalesef, bu görüşü ile icraatı arasında

Sayın Bakan ve Bakanlık erkânının gayret
lerinin memleket iktisadiyatına bir canlılık ge
tirdiği görüşündeyiz.
A. P. iktidarı umumi politikası ile istihsa
lin artması ile istihlâk maddelerinin ucuzlatıl
masını temin edememiştir, ama sanayi sektö
ründe Sayın Turgut:
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ta/ban tabana bir zıddiyet vardır. Üçüncü De
mir Çelik tesislerinin iskenderun'da kurulması
haberleri katiyet kazanmıştır. Batı - Anadolunun
ekonomik ve sanayi gelişimi yanında son dere
cede kısır Orta - Anadolu ve Doğu - Anadolu
nun da iktisadi bakımdan bir denge içinde bu
lunması, bu bölgelerde yaşıyan milyonlarca
vatandaşa iş temini, bölgelerarası ticaret ve mü
nakalenin artması da ancak bu bölgelerde bir
ağır sanayi yatırımının vücut bulmasiyle müm
kündür. Aylardan beri söylenmiştir, teşebbüs
ler yapılmıştır, yüzlerce kişilik heyetler Hükü
met nezdinde gerekli çabaları göstermiştir; Si
vas'ta da bir 3 ncü demir çelik endüstrisinin
kurulması arzu edilmiştir. Bu tesisin kurulması
için gerekli hammadde kaynakları, milyonlarca
ton rezerve sahip bilhassa Yozgat ve dolayla
rındaki kömür, demir, krom, manyazit yatak
ları; ayrıca işçi temininin mümkün olması, yani
Sivas'ta ağır sanayi gibi bir tesis için ön yatı
rımların mevcudiyeti 3 ncü demir çelik sanayi
inin İskenderun'dan daha çok, hattâ askerî mü
lâhazalar, böyle dev tesislerin müdafaa imkân
larının da bulunması göz önünde bulundurula
cak olursa, bu tesislerin Orta - Anadoluda ku
rulmasının çok daha memleket yararına olacağı
görüşündeyiz. Sayın Bakandan şimdilik bir
mahzur mütalâa etmiyorlarsa bu hususta gerek
li açıklamalarda bulunmasını da M. P. Meclis
Grupu olarak ayrıca istirham edeceğiz.
Değerli arkadaşlarım, sanayileşmenin teme
linde alt yapı tesislerinin tamamlanması lâzımgeldiği görüşüne katılıyoruz. Hammadde, ucuz
elektrik, bilgi ve tekniğe dayanan insan gücü
ve sermaye: Bu faktörlerin az gelişmiş bölge
lerimizde yaratılmasına matuf gayretler ve sa
nayileşmeyi oralara götürme, bir iktidar için
başta gelen görev ve az gelişmiş bölgelerimiz
için hayati bir zarurettir.
Büyük sanayi kuruluşlarının yanında mem
leketimizin ekonomik şartları ve insan gücünün
yeterliliği karşısında küçük sanayiinin de kal
kınması çabaları daha da geliştirilmelidir. Kü
çük sanayii sahasında gelişme hızı büyük sana
yiye nisbetle daha azdır.
Büyük ve ağır sanayide istihdam imkânı
bulamıyan teknik güç bilgisini el emeğine ka
tarak millî kalkınmamıza kendi çapında destek
olmaya gayret gösteren küçük sanayi gayretle
rine müzaheret lâzımdır. Sanatkârların özel te
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şebbüslerin de desteklenmesi ve korunması, bü
yük ve ağır sanayiin tohumları olan küçük atalyelerin kredi imkânlarının genişletilmesi özel
sektörün beklenen kalkınmamıza etki ve kat
kısının salim yollarından birisidir.
Patron - işçi, zengin - fakir, ırgat - ajnele
ayırımı ne kadar yersiz ve Türkiye gerçekleri
ne ne kadar aykırı ise, küçük esnaf atalyelerinin de desteklenmemesi ve memleketimizde geliştirilmemesi de o derece memleket realitesine
aykırıdır.
Değerli arkadaşlarım, Devletin döviz sağla
ma yolunda bu fakir millete verdiği yükün ağır
lığını gözden uzak tutmamak lâzımdır. Elde edi
len dövizler yerine harcanmalıdır. Türkiye'nin
bugünkü şartları muvacehesinde, insan gücünün
% 76 sı tarım sektöründe olduğu malûmdur.
Bu vasfı ile tarım sektörü sanayi sektörü için
bir insan gücü deposu halindedir. Sanayiin in
kişafında temel unsur olan motor ve makinalar yerli imalâttan elde edilmedikçe bu yolda
ki çabalarımızın da sonu karanlık olacaktır.
Hükümetin, bilhassa Sanayi Bakanlığının bu
vadideki çalışmalarını takdirle karşılamakta
yız.
Değerli arkadaşlarım, ithâl yoluyla kuru
lan fabrika ve tesisler istihsalin büyük bir kıs
mını amortisman ve parça bedeli olarak devam
lı surette dışarıya kaptırdığı gibi, miattan dü
şen makinaların yenileme için elimizde kalan
tasarrufları da biranda dışarıya devretmekte
olduğu malûmunuzdur. Bu bakımdan sanayi
leşmede, makine istihsali ve motor fabrikala
rının tesisi en önemli bir faktör olma duru
mundadır. Bu yola biran önce girişildiği tak
dirde ekonomik bünyemizin uzun vadeli sağlam
bir sigortaya kavuşacağı muhakkaktır.
Değerli arkadaşlarım, diğer yandan da mem
leketimizde yürütülen kredi politikasının ik
tisadi bir temele dayanması ve bilhassa Tür
kiye'mizde sanayiin gelişmesine yardım ede
cek şekilde tevziinin gerektiğine inanmakta
yız. Krediler sanayimizin her dalında, sanayi
mizin gelişme potansiyelini artıracak ölçüde
olmalıdır.
Bu kısa maruzatımla, Bakanlık bütçesi hak
kında Millet Partisi Meclis Grupunun görüş ve
temennilerini kısaca arzetmiş bulunuyorum.
Bütçenin aziz milletimize, Sanayi Bakanlığına
hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Grupum adı-
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na Yüce Meclis'de bulunan sayın arkadaşları- II görülmektedir. Sanayi sektöründe plânın ön
mı saygı ile selâmlarım. (Alkışlar)
gördüğü artış hızı ortalama % 12,3 yerine,
BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu
% 9,6 olarak gerçekleşmiştir.
adına sayın Ali ihsan Çelikkan. Buyurunuz.
Bu geri kalışlar ekonomide yapısal değişi
min plânda öngörülen yönde olmakla beraber,
Y. T. P. GRUPU ADINA ALİ İHSAN ÇE
daha ağır bir tempoda meydana gelmesine seLİKKAN (Gümüşane) — Sayın Başkan, muh
bebolmuştur. Nitekim 1963 - 1967 yılları ara
terem milletvekilleri, 1968 yılı Sanayi Bakan
sında tarım sektörünün gayrisâfi millî hâsıla
lığı Bütçesi dolayısiyle görüşlerimizi, temenni
içindeki
payı, % 35,7 den; % 30,1 e düşmüş,
lerimizi ve düşüncelerimizi arzetmiye çalışaca
I buna karşılık sanayi sektörünün payı % 14,5
ğım.
ten; % 16,6 ya yükselmiştir. Bu iki sonuç da
Bu gün dünya nüfusunun % 67 sini kapsıgöstermektedir ki; Birinci Beş Yıllık Plân
yan fakat dünya gelirinin ancak % 10 una hak
döneminde sanayileşme temposu plânın öngör
'kazanan uluslar fakirliğin kısır döngüsünden
düğünden daha yavaş bir şekilde seyretmiştir.
kurtulma çabası içindedirler. Millet bu geri kal
Birinci Beş Yıllık Plân döneminde özel sek
mışlıktan, bir başka deyimle, az gelişmişlikten
tör yatırımları plân tahminlerini % 8,6 ora
kurtulmak için ekonomilerinin genel yapısını
nında aşmış, kamu sektöründe ise plân tahmin
tarımsal karakterden sanayi sektörünün hâkim
lerinin '% 16,4 gerisinde kalınmıştır.
olduğu düzene geçirmeğe çalışmaktadırlar. De
Bu özetlemeden sonra genellikle plân hedef
mek oluyor ki, kalkınma sorunu biraz da sanalerinin gerisinde kalışın Sanayi Bakanlığı ile
yileşebilmeğe bağlı olan bir sorundur. Kalkın
ilgili nedenlerinin araştırılmasında fayda mülâ
ma sorunumuz plâna bağlanmıştır. Birinci Beş
haza ettiğimiz için Sanayi Bakanlığı Bütçesi
Yıl tamamlanmış ve geride kalmıştır. Bu yıl
vesile ^Me Bütçe ve Plân Komisyonundaki 3
ki, Sanayi Bakanlığı bütçesi vesilesiyle birin
yıllık müzakere zabıtlarına eğildik. Her yıl
ci beş yıllık dönemdeki gelişmeye kısaca değin- |
değinilen aksaklık sebeplerinin hemen hemen
mek istiyoruz.
aynen devam etmekte olduğunu müşahede et
tik.
Bunları sırasiyle misallemekte fayda mü
1963 - 1967 yıllan arasındaki beş yılda,
lâhaza ediyorum :
1965 fiyatları ile 62 milyar liradan 85,4 mil
yar liraya yükselen gayri safi millî hâsıla
Meselâ 527 sayılı Kanunun süre kaybına se% 37,8 oranında artmıştır. Birinci Beş Yıllık bebolacak tarzda uygulandığının müşahede
Plânda öngörülmüş bulunan yılda ortalama
edildiği ikinci Beş Yıllık Plânda da ifade edil
% 7 yerine, % 6,6 oranında bir gelişme hızı
mektedir. 527 sayılı Kanunu tatbik gayesiyle
sağlanmış bulunmaktadır. Bu gelişmede dik
her proje için ayrı ayrı vize alma usulü zaman
kati çeken önemli bir konu gayri safi millî
kayıplarına sebebolmaktadır. Teşhis yapılmış,
hâsılanın hâlâ büyük ölçüde hava şartlarının
ama uygulama devam etmektedir.
etkisi altında tarım sektörüne bağlı olarak
Yine meselâ; 2490 sayılı Kanunun ihale sis
kararsız bir tempoda gelişmekte bulunmasıdır.
teminde süre uzamasına sebebolan hükümleri
Nitekim yıllar itibariyle gelişme yüzdeleri :
1963 te 7,7; 1964 te 4,9; 1965 te 4,6; 1966 da
meselesi. Bu kanunun özellikle firma seçimi
9,9 ve son yıl olarak da 1967 de % 6,2 oranın
ile ilgili maddesi plânlı dönemde süratli iş
da gayrisâfi millî hâsıla artışı olmuştur. Bu
görmeye engel olmaktadır. En ucuz teklifi
artışın tarım ve sanayi sektörlerindeki hızları
veren yapım firmasının 2490 sayılı Kanuna gö
da plân hedeflerinin gerisinde kalmıştır. Tarım
re seçilmesi, uygulamada hukukî ihtilâflar
sektörü katma değeri plânda öngörüldüğü
yaratmakta, ucuzluğu gideren tazminat, fi
gibi her yıl % 4,2 şeklinde gerçekleşememiş
yat zamları, süre uzatımı meseleleri ortaya çık
bu oran 3,1 nisbetinde artmıştır. Sanayi sektö
makta, idare - firma ilişMlerini olumsuz yöne
rü gelişme hızı da 1963 te % 8; 1964 te % 8,6;
sürüklemekte, işin standardı düşmektedir. Bu
1965 te 8,9; 1966 da 10,6; 1967 de de 11,7 ola hüküm tbir yabancı uzman raporunda verilmirak gerçekleşmiştir. Sanayi sektörü gelişme •1 yor. ikinci Beş Yıllık Plânın 32 nci sayfasınhızının da plân hedeflerinin gerisinde kaldığı ii da yer almış bir hükümdür ve 32 nci sayfada_443 —
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ki hüküm şöyle devam ediyor : «Gerek Birinci
Beş Yıllık Plânda ve gerek yıllık programlar
da yeni bir tasarının kanunlaşması tedbir mad
desi olarak öngörülmüşse de, bu alanda bir
gerçekleşme olmamıştır.» Plân yapılmış, her
yıl programlar yapılıyor, bu programlarda
tedbirler öngörülüyor, ama bu tedbirler haya
ta intikal ettirilmedikçe sadece plân ve pro
gramlarda yer alması ihtiyaca elvermez. Ak
saklığın devamını engellemez ki...
Yine İkinci Beş Yıllık Plânın 32 nci sayfa
sında, İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatı
rım projelerinin incelenmesinden doğan gecik
meler başlığını okumaya devam edelim : «91 sa
yılı Kanun gereğince bütün kamu kuruluşları
nın yatırım projeleri yıllık programlara inti
kal ettirilirken Devlet Plânlama Teşkilâtınca
bir incelemeye tabi tutulmaktadır. Bunların
arasında iktisadi Devlet Teşekküllerinin proje
lerinin finansmanları 442 sayılı Kanuna göre
Devlet Yatırım Bankasınca sağlanacağından
proje ayrıca bu bankaca da iktisadilik yönün
den incelenmekte, yapılan tesbitlere nazaran
bir proje için ortalama 3 aylık zaman kaybı
bahis konusu olmaktadır. Daha kısa zamanda
inceleme yapılmasını sağlıyan tedbirlerin alın
ması zorunludur.» diyor plân.
Yine «yatırım malları ithalâtında karşıla-sılan güçlükler, yatırım malları ithalâtında en
önemli dar boğaz, ithal malzemesinin gümrük
kapılarında beklemesi olmuştur» diyor plân.
İkinci Beş Yıllık Plân, sayfa 33. Koordinasyon
suzluğa bundan daha tipik bir misal bulmaya
imkân var mıdır acaba? Bu başlıktaki aksaklık
nedenlerinin şöyle devam ettiğini görüyoruz:
«Özellikle yatırım malları yedek parça ihtiyacı
nın yurt içinde aynı kalite ve özellikte üretilemeyişi ithalât zorunluğuna sebebolmasma rağ
men kotalarda yeralması daima mümkün ola
mamıştır» diyor gene plân.
Beş yıllık tatbikat olmuş, aksaklık tesbit
edilmiş, tedbir alınmamış, İkinci Beş Yıllık
Plânda yazılı, inşallah üçüncü beş yıllık plâna
da intikal etmez demek bize düşüyor.
Endüstrileşmenin engellerine gelince: Biz
gerek 1966 ve gerekse 1967 yıllarında Sanayi
Bakanlığı bütçelerinde değinmiştik; Devlet
Plânlama teşkilâtı bu konularda da raporlar
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hazırlamışlardı. Saym Bakan da «haklısınız,
meşgul olacağız» buyurmuşlardı. Bu engelleri
de kanun ve mevzuatla ilgili formalite güçlük
leri, finansman güçlükleri, ithalât ve ihracat
konuları olarak belirliyebiliriz.
Kanun ve mevzuatla ilgili formalite güçlük
leri; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
3008 sayılı iş Kanunu, 6785 sayılı imar Kanu
nunun ilgili maddeleri gözden geçirilir ve bu
kanunların öngördükleri süre kayıpları hesabedilirse görülecektir ki; 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu gereğince bir endüstri te
sisinin işletmeye açılabilmesi için gerekli ince
lemeyi yapacak ekip ve elemanların ayrı ayrı
zamanlarda bu işyerine 8 defa gidip gelmeleri
icabetmektedir. Aynı işyerine 3008 sayılı iş Ka
nunu gereğince de gidip gelmeler icabetmekte
dir. Bu kanunların uygulaması 150 - 175 gün
almaktadır. Eğer tesisin 3 iş mevsiminde inşa
olunduğunu kabullenirsek yukarıdaki forma
litelerin sebebolduğu zaman kaybının en az
% 28 olduğu görülür. Bu konuda da Devlet
Plânlama Teşkilâtı rapor hazırlar, biz bütçeler
vesilesiyle değiniriz. Ama durumda hiçbir deği
şiklik yoktur.
Gelelim finansman konusuna:
Finansman güçlükleri arasında özellikle uy
gulanmakta olan kredi politikası üzerinde dur
mak isteriz. Geçen yılarda da durmuştuk. Her
şeyden önce, kredi politikasının endüst
rileşmeye karşıt
olmaması gerekir, oy
saki durum böyle değildir. Toplam kre
di hacminin % 45 i ticari krediler, % 1,9 u
küçük sanat ve esnaf, % 3,1 Sanayi Bankası
kredileridir. Tüccara yönelen krediler payının
azaltılması ve endüstriye yönelen krediler payı
nın artırılması zorunludur. Kredilerin maliyeti
de yüksektir. % 10,5 oranındaki faiz haddi uy
gulamada % 18 i bulmaktadır. Bu oran sanayi
sektörü için engelleyicidir. Bu arada özel yatı
rım bankası kanun tasarısından da bahsetmek
istiyorum. 1966 yılı Sanayi Bakanlığı bütçesi
Bütçe Plân Karma Komisyonunda görüşülür
ken üyelerden Saym Arif Hikmet Güner soru
yor;
«özel yatırım bankası kanun tasarısı biran
önce hazırlanıp Meclise getirilmelidir ve bu ta
sarı süratle kanunlaşmalıdır, diyorlar.
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Sayın Bakan cevap veriyorlar, yıl 1966 «özel | manlarîa ve gerekli teçhizatla takviye edilecek
yatırım bankası kanun tasarısı bitmek üzeredir tir. Ve tahmin ediyorum ki, önümüzdeki gün
yakında Yüksek Meclise sunulacaktır. Aradan
lerde yapılacak kontrollarla, taahhüdettikleri
bir yıl geçiyor. 1967 yılında yine Bütçe Plân
nispetlere gelemiyenler hakkında icabeden ted
Karma Komisyonunda soruluyor ve temenni birler alınacaktır.» buyuruyorlar. 1967 Bütçe
ediliyor, özel yatırım bankası kanun tasarısı I Plân Karma Komisyonu zabıtlarına bakıyorsubiran önce kanunlaşmalıdır. Sayın Bakan buyu I nuz, şartlarımıza uyan tip meselesi yine tartış
ruyorlar. «Efendim, Yüksek Meclise sunulmuş ma konusu, fiyatlar meselesi ayrı bir tartışma
tur.» Bir anlamda sanki mesele tasarı haline
konusu. Üyeler hedeflere varılıp varılmadığı
gelip Meclise
sunulmakla sonuçlanmıştır. konusunda da mütereddittirler, mütalâalar
1968; soru ve cevap aynı. Tasarının Yüksek
muhtelif.
Meclise sunulmuş olması, sanayicinin kredi ihti
Fiyatlardaki artış oranlarına gelince, bu
yacını karşılasa mesele yok. Tasarı Yüksek Mec
hepsinden
hazin bir tabloyu ortaya koyuyor.
liste sanayici beklemekte daha ne kadar bekliSayın
Feyyaz
Koksal rakamlarla şu aşağıda
yeceği de belli değil. Elbette plân hedeflerin
verdiğim mukayeseyi yapıyorlar.
den geride kalınacaktır.
1962 - 1963 yıllarında Dodge, 58 bin TL, TraYine 1966 yılı Bütçe Plân Karma Komisyo
der
62 bin Tl., Inter 65 bin TL, Desoto 65 bin
nu zabıtlarına bakalım; Sayın Arif Hikmet GüTL, Forgo 100 bin TL, Morris 93 bin TL, Maginer soruyor: «Bir de Türkiye'de günün konu
rus otobüs 180 bin TL, cip 28 bin Tl. dir.
su haline gelen otomobil ve motor sanayii ko
nusu vardır, motor sanayiine geçilme konusun
1966 yılında ise bu fiyatlar:
da çalışmalarda vardı - eskiden de oluyormuş
Fort 58 binden 95 bine, inter 65 binden 102
bu çalışmalar - bu iş ne safhadadır? Cevap;
I
bine,
desoto 65 binden 100 bine, morris 65 bin
«çalışmalar devam ediyor. 1967 bütçesi vesile
siyle yine soruluyor. Cevap; «çalışmalar nihai den 93 bine, Magirus otobüs 180 binden 395
bine, cip 28 binden 36 bine çıkmıştır. Rakamlar
safhaya gelmek üzere.» 1968 bütçesi vesilesiyle
mukayesesi
Sayın Köksal'a aittir. Bu neden?
tekrar soruluyor. Yine cevap; «Motor sanayiine
Montaj
sanayiinde
dışardan gelen parçaların
geçilmek üzeredir.» 3 sene biraz uzun bir za
fiyatlarında
bu
nisbetlerde
artış yoktur. Bakan
man dilimi değil mi? Bakanlığın teşkilât kanu
Bey, «Magirus otobüs benim uğraşımla 395 bin
nu meselesi de böyle, tasarı Yüksek Mecliste
den
250 bine indi.» buyuruyorlar. Bu vasıtala
dir, mesele âdeta hallolmuştur.
rın yılda ortalama % 5 ilâ % 7 oranında yedek
parçaya ihtiyaçları olacaktır. 10 - 15 çeşit vası
Gelelim montaj sanayii sorusuna :
ta var, yedek parça ithal etsen problem sanayi
1966 yılı bütçesi vesilesiyle konu üzerinde
ini kur, problem, 3 - 4 tipe irca zorunluğu orduruluyor; şartlarımıza en uygun bir veya ild
tip tesbit edilmesi isteniyor. 1960 a kadar 4 I ;ada, sorun ortadadır, sahipsizdir âdeta. 1967
tip iken, 1965 te 13 tipe, 1966 da 14 veya 15 de Sayın Bakan buyuruyorlar; «Montaj Sana
yii üzerinde söylenenler doğrudur. Meselenin
tipe çıkılmıştır, deniyor. Geçen bütçelerde de
üzerinde önemle durmaktayız.» Sayın Bakan
üzerinde durmuştuk. Programlarda tedbirler
fazla
durmayın, düşersiniz dersem alınır mısı
meyanında tavsiyeler vardır. Bu tipleri artır
nız bilmiyoruz?
mak gerektir. Yedek parça ihtiyacını ithalât kanaliyla da imalât şeklinde de karşılamakta bü
Bakan Bey devam ediyorlar. «Tedbirler alı
yük zorluklar çıkaracaktır. Ama maalesef hâ yoruz, 32 bin Tl. na teklif edilen otomobil
dise bir defa emrivaki halinde bu miktara yük
16 500 TL, 395 bin Tl. denilen otobüs de 250
selmiş bulunmaktadır. Sayın Bakan bu mütalâ bin Tl. na indirilmiştir.» Bakan ve sanayiciler
alar karşısında aynen şu konuşmayı yapıyor bir hırsız polis oyunu içinde gözükmektedirler.
lar. «Montaj sanayii esaslı bir şekilde ele alın
3u soruna daha ciddî daha köklü tedbirler bu
mıştır ve muayyen bir safhada hakiki bir sanayi
lunamaz mı acaba? Bu idari tedbirler yerine
kolu haline gelmesi için bütün tedbirler alına
îkonomik tedbirler alınamaz mı, diye insanın
caktır. Bu hususta sanayi dairesi gerekli ele- I düşünesi geliyor.
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Son günlerin aktüel konularından birisi de
Sayın Bakanla akücüler arasındaki mücadele
dir. Öğrendiğimize göre, Sayın Bakan fiyat dü
şürmedikleri için akücülerin, asitlerini kesecek
veya kesmiş, ithal konusu olan hammaddeleri
nin lisanslarını iptal edecekmiş veya etmiş. Bu
idari tedbirler de palyatif tedbirler gibi geli
yor bize. Bu konuda da idari tedbirler yerine
ekonomik tedbirler öngörülemez mi, sorusunu
tekrar sormaktan kendimizi alamıyacağız.
Sayın Bakandan öğrenmek istediğimiz bir
konu da, tamamen tasvibettiğimiz fakat yeter
li bulmadığımız mücadelesini partisinin programlariyle nasıl bağdaştırabildiği hususudur.
A. P. programının 15 nci maddesini aynen oku
yorum.
«iktisadi bünyemizi modernleştirerek, piya
sa ekonomisinin tesirli ve verimli bir şekilde ça
lışabilmesi için gereken şartları hazırlıyarak
fertlerin ve vatandaşlarımızın, kazanma, çalış
ma, servet ve mülk edinme arzularına geniş im
kânlar açarak, millî gelirimizdeki artışı süratlendirebileeeğimize, fert başına düşen geliri ar
tırabileceğimize inanıyoruz. İktisadi kalkınma
hamlesine katılan vatandaşlarımızın elde etti
ği kâr ve kazançların, bütün çalışan zümreleri
ve Devleti aynı zamanda ve müşterek olarak
faydalandıran bir karar olacağına inanıyoruz.
Vatandaşın kazancını kıskanan, kötüliyen ve
onu zararlı gibi gösteren menfi görüşlerin,
memleketin iktisadi istikbalini köreltecek za
rarlı fikir ve telkinler olduğu inancındayız.»
Madde 41. — «Harb tehlikesi, şiddetli en
flâsyon ve deflasyon, tekel ve aşın mal darlığı
gibi fevkalâde haller müstesna, ticaret hayatı
na, iş hayatına, fiyat kontrolü, kâr haddi, narh,
lisans, kontenjan gibi tedbirlerle idari müdaha
leleri zararlı ve asıl hedefi baltalayıcı tedbirler
olarak mütalâa ediyoruz.» Acaba Sayın Baka
nın aldıkları tedbirler ne tür tedbirlerdir? Bu
program maddesi muvacehesinde gerçekten me
raka değer bulmaktayız. Madde devam ediyor.
«iktisadi düzenin, fiyat istikrarının idari mü
dahalelerle değil, gene iktisadi tedbirlerle tan
zim edilmesi zaruretine kaaniiz.»
Seçim beyannamesi 18 nci sayfada aynı esas
lar tekrar ile devletin iktisadi hayat üzerindeki
tasarruflarında açıklık, istikrar ve tutarlılığa
özellikle itina gösterileceği belirtiliyor. Acaba
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Sayın Bakan yukarda bahsettiğim tasarruflaını, programlarının 15 ve 41 nci maddesi ve
leçim beyannameleri ile nasıl telif etmektedir,
ıçıklarlar nu?
Son olarak; Bakanlıkla ilgili İktisadi Dev
let Teşebbüslerinin başarılı çalışmalarını belirt
mek isterim:
Üretimleri ve kârları yıldan yıla artan bu
"eşebbüslerin başında bulunan idarecilerini ve
?alışkan mensuplarını tebrik eder, bu konuda
layın Bakanı da bu teşebbüslerin başına getirliği genç kuşaklara mensup değerli idareciler
" ?in tebrik etmeyi vazife addederim.
1968 yılı Sanayi Bakanlığı bütçesinin, milstimize ve memleketimize hayırlı ve uğurlu ol
masını diler, Yüce Meclisi Grupum adına saygı
ile selâmlarım. (Y. T. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — T. i. P. Grupu adına Sayın Şa
ban Erik.
T. i. P. GRUPU ADINA ŞABAN ERİK
(Malatya) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar; İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı sana
yi gelişmesine ilk öncelik sırasını vermiştir. Bu
loğru bir yoldur. Buna bir diyeceğimiz yoktur.
\ncak, sanayi sektörünün gelişmesi bakımın
dan plânda bir strateji tesbit edilmemiştir. Bi
lindiği gibi, sanayi birçok alt sektörlerden mü
teşekkildir. Bu alt sektörleri konumuz bakımın
dan; tüketim sanayii, ara malları sanayii ve
yatırım malları sanayii olmak üzere üç grup ha
linde toplıyabiliriz.
Sanayileşme hareketinde bu üç gruptan han
gisine önem verileceği meselesi büyük önem ta
şır. örneğin, yatırım mallan sanayiine öncelik
vermek, çok defa talıibedilen bir yoldur. Bu
suretle diğer alt sektörlerin daha hızlı geliş
mesi teminat altına alınmış olur. Daha açıkça
ifade etmek gerekirse, meselâ tekstil fabrikası
kurmak yerine, tekstil fabrikasını yapan fabri
kayı kurmak, ilerde tekstil sanayiini geliştirme
yi teminat altına alır.
Ayrıca, bu saydığım üç grup da kendi için
de daha alt sektörlere ayrılır. Bunlar arasında
da, dış ticaret imkânlarını da göz önünde tu
tarak, öncelikler tesbit etmek gerekir. Oysa
ikinci Beş Yıllık Plânda bu konulara hiç değinilmemiştir. Bu, çok önemli bir kusurdur. Böy
le bir stratejiden yoksun olarak sanayileşmek
mümkün olamaz.
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Bunun dışında sanayii teşvik için plânda çe
şitli tedbirler öngörülmüştür. Bunlar üzerinde
de fikirlerimizi kısaca söylemek isterim.
öyle görülüyor ki, sanayii teşvik için dü
şünülen en önemli tedbir bir sermaye piyasası
kurmaktır. Bu düşünce sanayii özel sektöre
devretme şekildeki iktidarın temel görüşüne
uygundur, ancak gerçeklere uygun değildir.
Sermaye piyasası özel sanayii geliştirmenin bir
vasıtası olmaktan ziyade bunun bir sonucudur.
Meclis komisyonlarında müzakere edilmekte
olan sermaye piyasası kanunu hiçbir yenilik getirmiyecektir. özellikle sanayi sektörüne hiç
bir ek kaynak sağlamıyacaktır. Çünkü tasarruf
yapabilen kimseler bunu bankalara yatırmayı
âdet haline getirmiş bulunmaktadırlar. Serma
ye piyasasına akacak olan bu tasarruflar, şayet
böyle bir akış olsa bile, banka mevduatlarını
azaltacak ve zaten çok yüksek olan faiz hadle
rinin daha da yükselmesine sebebolacaktır. Bu
sebepten ötürü Hükümetin bir sermaye piyasa
sı kurmak ve bu yoldan özel sanayii destekle
mek gayretleri hiçbir sonuç vermiyecektir.
Arkadaşlar, özel sanayii teşvik için plânda
başka birçok tedbirler daha vardır. Bunların
başında bildiğiniz gibi kamu sektöründen fon
aktarmak gelmektedir. Bunun ne kadar yanlış
ve malî prensiplerine ve Anayasaya aykırı ol
duğunu grupumuz sözcüleri yeterince belirtti
ler. Ben ayrıca üzerinde durmıyacağım.
Diğer teşvikler; yeni yatırım indirimi, güm
rük muafiyeti, vergi iadesi, amortisman kolay
lıkları gibi teşvik tedbirleri, ancak memlekette
gerçekten müteşebbis niteliğine sahip bir sını
fın mevcudiyeti halinde bir anlam ifade eder
ler. Bu tedbirler öyle sanıldığı gibi müteşebbis
bir sınıf yaratmazlar. Sadece, eğer mevcut mü
teşebbis bir sınıf varsa, bunu belli istikâmet
lere yöneltirler. Oysa memleketimizde gerçek
anlamıyla bir müteşebbis sınıf yoktur. Zaten
bu sınıf tarihî gelişim içerisinde görevini ta
mamlamış bir sınıftır. Bundan ötürü böyle bir
sınıfa dayanılarak yürütülecek, daha doğrusu
yürütülmeye çalışacak her çaba boşa gitmeğe
mahkûmdur.
Arkaidaşlar, bugünkü sanayimizin iki yanı
üzerinde durmak istiyorum. Bunlardan birisi,
sanayimizin büyük ölçüde dışa bağlılığıdır.
Gerçekten de ithalâtımızın yansı sanayiin
ham maddesini teşkil etmektedir, ve bu ham |
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madde çoğunlukla montaj parçalan olduğu için
mamul madde niteliğindedir. Diğer bir deyimle
bir çok tüketim mallan takılı olarak, yâni
komple olarak değil, fakat parçalar halinde
ithal edilmektedir. Bu durumda sanayiden bek
lenen sonucun tersi olmaktadır. Yâni kurulan
bir sanayi müessesesi ithalât ihtiyacımızı azal
tacağına tersine ithalât ihtiyacımızı artırmak
tadır. Yâni sözüm ona sanayileştikçe, ithalâta
daha çok bağlanıyoruz. Nitekim ham madde
ithalâtımız yâni makina ve araç parçalan, amba
lajlanmamış ilâç, petrol vesaire imalât sanayi
mizin gittikçe daha büyük bir kısmını teşkil et
mektedir. Eski istatistiklere göre, demin tarif
ettiğim ham madde ithalâtının imalât sanayine
oranı 1957 - 1964 yıllan arasında % 28 iken,
1962 - 1966 yıllarında % 32 ye yükselmiştir.
Açıkça görülmektedir ki, bu işte bir terslik var
dır ve ötedenberi devam eden terslik sürdürül
mektedir
Şunu da belirtmek isterim ki, ithalâta bağ
lı olan bu sanayi küçük çaptadır ve özel sek
tör elindedir. Demek ki, sanayiin ithalâta bağlı
olmasiyle özel sektörcülük arasında bağantı var
dır.
Şurasını da işaret edeyim bu işte ithalât bi
raz tıkanıklık gösterdiğinde, bu sanayi, haliyle
işlemez hale gelecektir.
Devinmek istediğim diğer husus, sanayi ke
simindeki piyasa şartlandır. Bugün hâkim piya
sa şekli monopol ya da oligopol, yâni her hangi
bir mal piyasasına tek bir firmanın veya az sa
yıda firmaların hâkim olmasıdır. Bunların çok
misalleri vardır. Ben, bunlardan iki tanesini ve
receğim. Meselâ otomobil lâstiği imalâtı üç ya
bancı firmanın elindedir. Akü sahasında üç fir
ma vardır. Bu durumda fiyatlann pek yüksek
olacağı tabiîdir. Sayın Bakanın bunlarla müda
hale gayretlerini görüyoruz. Ancak bu, başanya ulaşılması mümkün olmıyan bir çabadır. Çün
kü özel sektör Sanayi Bakanından çok kuvvet
lidir. Mümkündür bu konuda çok küçük ve ge
çici tavizler elde edilebilir. Bu bizi aldatmamalıdır. Bu durumda tek çare; sanayiin kumanda
mevkilerinin Devlet elinde olmasıdır. Ayrıca
monopol şeklindeki işletmelerinde Devletleştiril
mesi zorunludur. Sanayileşmenin kamu sektörü
eliyle yürütülmesi zorunluluğunun bir sebebi de
budur
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Arkadaşlar, Ortak Pazar üzerinde ne kadar - demek istenmektedir ki, Doğu ve Güney - Doğu
durulsa azdır, ileri memleketlerin şartlarına
bölgelerinin iş ve ekmek dâvası böylece halle
uygun olan bu topluluk içinde Türkiye'nin ye dilecektir.
ri yoktur. Bunu hiç bir zaman hatırdan çıkar
Arkadaşlar, kendimizi hiç aldatmıyalım. Tür
mamak gerekir, öyle görüküyor ki, Hükümetin
kiye'nin tüm olarak sanayileşmesi dâvası ger
çekte nasıl Devletin eline bakıyorsa, Doğu ve
Ortak Pazara girmek konusundaki ısrarı ger
Güney - Doğu bölgelerinin kalkınma dâvası da
çek bir ekonomik temelden yoksundur ve esas
haydi haydi Devlet eline bakıyor. Şimdi eğri
itibariyle siyasi bir tercihin ifadesidir. Sonra
oturup doğru konuşalım. Burada en sağcı geçi
<sanki Ortak Pazara üye olsak batı medeniyeti
nen arkadaşlar dahi, zaman zaman kalkıp söz
ne daha çok bağlanmış olacağız... Oysa batı me
konusu bölgelere fabrikalar isterken bunu Dev
deniyetine ulaşabilmenin yolu, onun uydusu ol
letten istediler. Böyle istediler, çünkü başka
mak değil, tam tersine onunla her alanda boy
türlüsü
mümkün değil. Sermayenin zoru - gü
ölçüşecek bir gayret içine girmektir. Batılılar
nü
kazanmaktır.
Bunun için sermaye yani özel
la ve bütün dünya ile eşit şartlar içinde işbir
sektör hesabına yatkın durumlar arar. Hesabı
liği kurmanın tek yolu onlarla pençeleşebilecek
na gelmiyen durumlara ve yerlere girmez. Ni
duruma gelmektir. Müşterek Pazara girdiği
tekim Doğuya sermaye gitmesi şöyle dursun,
miz zaman kalkınmamız, Ortak Pazar üyeleri
Doğulu olup da eline biraz para pul geçiren
nin insafına terk edilmiş olacaktır. Çünkü sa
kimseler
dahi avantajlı bölgelere kaymaktadır
nayi alanında özel teşvik tedbirleri almayı Or
lar.
Bu
itibarla
bölgelerarası gelişme farklarını
tak Pazar kuralları yasaklamıştır. Nasıl ki,
gidermek
için
Doğu
ve Güney - Doğu bölgele
Edirne'nin kalkınması için Ankara'dan, yani
Hükümetçe tedbirler almak lazımsa, yani Edir rinde insanlık dışı koşullar içinde yaşamaya ça
ne'nin kendi kalkınması için alacağı hiçbir ted lışanlarımızı kurtarmak için meseleleri Türki
bir yoksa, Müşterek Pazara girdiğimiz zaman ye'nin somut şartlarına göre ele almak zorun
dayız. Meseleleri kendi gerçekleri içinde ele al
da Türkiyenin durumu öyle olacaktır. Bazıla
mak
şarttır. Böyle yapmazsak meselelere yenik
rınca ileri sürüldüğü gibi, yalnız bâzı zirai mah
düşeriz.
sullerimizin ihracatı bakımından Ortak Pazara
Arkadaşlar, Türkiye sanayileşme dâvasını
girmek çok eksik bir iş olur, kurtuluşumuz sa
çözerken,
mutlak surette bir taraftan da en ileri
nayileşmekledir. Ortak Pazar buna engel ola
teknolojiyi
de kapmak görevindedir. Dünyaya
caktır. Değerlendirmeyi buna göre yapmalı
ayağımızın
sağlam
basması için bu şarttır. Bu
yız.
gün ileri bilinen bâzı ülkeler dahi teknolojik
Öte yandan sanayicilerimizin Ortak Pazara
karşı hiçbir direnç göstermemelerini bunlar hak gelişmelere tam uyamadıklarmdan yavaş yavaş
kındaki temel görüşümüzün delili sayıyoruz. kendilerini geri ülke saymaya başlamışlardır.
Bu durum karşısında bütün kişisel çıkar hesap
Yani Türkiye'de gerçekten bir sanayici sınıf
ları
bir yana, sadece Türkiye'nin geleceği aşkı
yoktur. Çünkü olsaydı mutlaka Ortak Pazara
na
düşündüğümüzde
karşımıza şu gerçek diki
'karşı çıkmaları gerekirdi.
lir: Günümüzün teknolojik kurallarına uyar
Montaj sanayicilerine ve tüccarlara Ortak
biçimde sanayileşme gücü ve sanayileşmeye
Pazar ilk elde dokunmıyabilir. Ama iç piyasa
bağlı bütün sorunları çözme gücü Devlet gücün
ihtiyaçları üzerine iş görmeye çalışan ufak sa
den başkası olamaz.
nayi erbabını rahatlıkla ezecektir. Bundan hiç
Sonra, kalkınma hesapları içinde insanları
birimizin şüphesi olmasın.
mızın yetiştirilmeleri vardır, canlı ve şevkli
Arkadaşlar, genel alandaki bu sözlerimden
hale getirilmeleri vardır, yurt ve dünya sorun
sonra ayrı ayrı belirtmeye çalışacağım konula
ları karşısında gerçekçi açıdan, bilinçli hale ge
ra geliyorum.
tirilmeleri vardır, ciddî ve derin araştırma faa
liyetleri vardır. Birbirlerine bağlı bütün mese
Raporda, bölgelerarası gelişmişlik farklarını
leleri tam bir ahenk içinde ele almak, çözmek
azaltmak amaciyle Doğu ve Güney - Doğu ille
rinde yapılacak yatırımlarda büyük ölçüde ya veya hiç değilse çözüm yoluna koymak var
tırım indirimi uygulanacağı belirtilmektedir ve dır.
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Arkadaşlar, bu konuya geçen sene de bir yol I birtakım kimseleri zengin etmek yolunda işlet
deyindim. Bizde otomobil sanayi üzerinde sonu
menin alemi yoktur. Bugün... (Gürültüler)
gelmez lâflar edildiğini hep biliyoruz. Hep bu
Ben sizin yaptıklarınızı anlatıyorum.
lâflar arasında montaj teşebbüslerine girişildiBAŞKAN — Kimse bir şey söylemedi, Sa
ğini de biliyoruz. Bugün içinde bulunduğumuz yın Erik.
şartlara göre bizim otomobil sanayiine özen
ŞABAN ERİK (Devamla) — «Amma yap
memiz çok hatalı bir harekettir. Biz gelişmek
tınız» diye kulağıma söz geliyor.
durumunda ve mutlaka gelişmek durumunda
BAŞKAN — Hayır efendim, hiç kimse ağzı
olan bir milletiz. Gelişme kaynaklarımız gayet
nı açmadı. Biz buradan takibediyoruz.
kıttır. Bu ahval içerisinde her türlü imkânları
ŞABAN ERİK (Devamla) — Peki Sayın
mızı önce temel endüstrilerin kurulmasına yö Başkanım.
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Evham gö
neltmek durumundayız; kaynaklarımızı otomo
bil yapmaya, otomobil yürütmeye harcarsak rüyor.
ŞABAN ERİK (Devamla) — Ben hiç ev
asıl işlerimiz durur.
ham görmem arkadaşım.
Sırası geldiğinde halkı sevdiğimizden söz
BAŞKAN — Müdahale etmeyin.
ederiz. Devlet hayatında halkı sevmenin ölçü
Sayın Erik, hiçbir arkadaşımız ağzını aç
sü, ekonomik ve sosyal alanda halka yapılan
madı şurada. Yukardan Başkan olarak hâdise
hizmetlerde aranır. Demin belirttim, kalkın
leri ve bütün şahısların her hareketini takibe
mak zorundayız. Kalkınma sorununu çözmek
diyoruz. Şimdi müdahale oluyor.
için bütün olanaklarımızı ciddî işlere ayırmak
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Utanmaz
zorundayız. Geleceğimiz buna bağlıdır; bu
adam,
durup dururken sataşma yapmaya ça
bir.
lışıyor.
ikincisi; yaptığımız işlerin sonuçlarından ge
BAŞKAN — Sayın Ataöv, susunuz. Sayın
niş halk kültelerinin yararlanması amacı güErik siz lütfen devam ediniz.
dülmelidir. Şimdi aklı başında olarak düşüne
ŞABAN ERİK (Devamla) — Sayın Baş
lim. Bugün halkın içinde otomobil alacak güç
kan, söyliyeceğim, utanmaz...
te insan var mı? Hep biliyoruz ki, halk üstüne
BAŞKAN — Efendim, siz burada hiçbir şey
başına alacak güçte değildir, nerede kaldı oto
yok iken arkadaşlarımıza bu şekilde beyanda
mobil. Şu halde kimin için otomobil fabri bulununca elbette ki, müdahaleye davet ediyor
kası?...
sunuz. Susunuz, kesiniz ve konuşmanıza devam
ediniz,
rica ederim.
Binek otomobillerinin halk tarafından alı
ŞABAN
ERİK (Devamla) — Başkanım, hiç
nabilir olması, fert başına düşen millî gelire
yoktan bir şey icadetmek benim işime gelmez
bağlıdır. Bir Fransız iktisatçısı tarafından ya
bir. «Utanmaz adam» diyor, burada utanması
pılan hesaplara göre, bir binek otomobilin fiyatı
nı bilmiyen bir kişi varsa, o da o lâfı söyliyen
fert başına düşen millî gelirin % 1,4 ne inerse
kimsedir, iki.
satışı halk tabakalarına uzanır. Bizde fert ba
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Utanmaz
şına düşen millî gelir ortada. Millî gelir dağı
adam olmasan, hiç yoktan müdahaleye davet
lımındaki adaletsizlik de ortada, üstelik kalkın
etmezsin.
ma sorunları da ortada. Buyurunuz şimdi hük
BAŞKAN — Sayın Ataöv, rica ederim, Bu
münüzü veriniz. Otomobil fabrikası hakkında.
yurun Sayın Erik.
Demek istemiyorum ki, ille de belirttiğim bu
ŞABAN ERİK (Devamla) — Zavallı adam.
esas üzerine otomobil sanayii kurulur. Ama işin
Bugün Sümerbank üretiminin hemen 3/4
biraz hesaba kitaba .gelir tarafının gözetilmesi
ünü
aracılar eliyle satmaktadır. Bu müessese
şarttır.
1965 yılında üretiminin % 69 unu toptan, % 31
ini perakende satmıştır. Müessese % 69 toptan
İktisadi Devlet kurumlarının kaynak yara
satış
hâsılatından % 21 gayrisâfi kâr sağlamış,
tır şekilde işletilmesi gereklidir. Yok canımız
% 31 perakende satış hâsılatından da % 75
dan kalkınma zorunluğu ile karşı karşıya oldu
ğumuza göre İktisadi Devlet Teşebbüslerini | gayrisâfi kâr elde etmiştir.
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Keza 1966 yılında müessese % 71 toptan sa
tışla; % 30 gayrisâfi kâr, % 29 perakende sa
tışla % 70 gayrisâfi kâr sağlamıştır. Bu husus
gerçekleri olduğu gibi açığa vurmaktadır.
Demir ve çimento üzerinde çevrilen oyun
ları da hep biliyoruz.
Arkadaşlar, sanayileşme dâvası Türkiye'nin
geleceği davasıdır. Bu alanda atılacak ters
adımları gelecek kuşak hayırla anmıyacaktır.
Sözlerime son verirken, bunu önemle, bir
kere daha belirtirim.
T. 1. P. Meclis Grupu adına diyeceklerimi
burada bitiriyorum. Beni dinliyen arkadaşlara
sevgi ve saygılarımı sunarım. (T. t. P. sırala
rından alkışlar)
BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Selâhattin Grüven, buyurunuz.
A. P. GRUPU ADINA SELÂHATTİN GÜ
VEN (Trabzon) — Sayın Başkan ve aziz mille
timin saygı değer temsilcileri; 1968 yılı Sanayi
Bakanlığı Bütçesini Adalet Partisi Meclis Gru
pu adına eleştirmeden evvel hepinizi saygı ve
hürmetle selâmlıyorum.
Muhterem Milletvekilleri,
Geri kalmış ülkelerin kalkınması, temel şart
olarak o memleketin iktisadi, coğrafi ve millî
bünyesinin icaplarına tamamen uygun olarak
plânlı bir şekilde bütün güc ve kaynaklarını
harekete geçirmesiyle mümkün olur.
Filhakika sanayi gelişmenin diğer bütün
sektörleri olumlu olarak etkilemesi, birçok sos
yal meselelere hal çaresi getirerek refahın anaunsuru olması şu özelliklerinden ileri gelmek
tedir :
Sanayi gelişmeler, büyük çapta istihdam
imkânları doğurarak gizli ve açık işsizliği yok
eder.
İthal mallarının yerine yerli imalât ikame
ederek döviz ziyamı önler ve döviz stokları mey
dana getirir.
Diğer bütün sektörlerin kalkınmasında ha
yati önem taşıyan alet, edevat, teçhizat, makina ve inşaat malzemelerini temlin eder.
Savunma gücünü büyük ölçüde artırır.
Bütçeye emin ve büyük bir gelir kaynağı
olur.
Birçok sosyal problemleri bizzatihî halleder,
bâzılarının halline de imkânlar doğurur.
işçilere rahat, emin ve daima artan bir ge
lir temin ederek refahlarını sağlar.
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Vatandaşa görgü ve eğitim sağlar.
Orta halli ve fakir halkın en küçük tasar
ruflarına bile gelir imkânları doğurur.
Hulâsa; müreffeh, huzurlu, istikrarlı bir
Devletin meydana getirilmesinde en büyük rolü
oynar.
İşte sanayi gelişmesinin bu çok olumlu et
kileri dolayısiyledir ki, Birinci Beş Yıllık
Plânda diğer sektörlerin kalkınma hızı % 7
iken sanayi sektöründe bu hız % 12,3 olarak
öngörülmüştür. İkinci Beş Yıllık Kalkınma
Plânında da yine sanayi sektörünün kalkın
ma hızı % 11,1 olarak derpiş edilmiştir.
Muhterem milletvekilleri,
Bir memlekette sanayii kurar ve gelişti
rirken kuruluş yerlerinin o memleket bün
yesi içerisinde daha az gelişmiş bölgelere kay
dırılması ve kuruluş sermayelerinin orta ve
fakir halk tabakalarına büyük ölçüde dağı
tılmasına son derece önemle dikkat edilmesi
lâzımgelmektedir. Bu husus gözden kaçırı
lır ve ihmale uğrarsa gitgide artan sermaye
ler fakir halkı sömürür ve sosyal adaleti tahribeder Hattâ Devlet nizamını ve rejimini sı
kıntılara sokar.
Bugün Türk sanayii bu çok önemli iki
esastan da büyük çapta yoksundur. Bugüne
kadar türlü nedenlerle gerek Devlet ve ge
rekse hususi sektör sanayii memleketimizin
muayyen bölgelerinde ve tamamen şahıs veya
aile şirketleri veyahut da tam bir Devlet ku
ruluşu olarak yerleştirilmişlerdir. İşte Türk
toplumunu sosyal ve iktisadi yapısı bakımın
dan, sıkıntılara sokan bu sakat kuruluşlar
dan kaçınmak lâzımgelmektedir. Bu husus Ada
let Partisinin ve onun Hükümetinin anaprensiplerinden biridir. Sayın Hükümetimi
zin bu konuda geri kalmış bölgelerde sanayi
kuruluşlarına bâzı vergi ve gümrük muafi
yetleri tanıması kararı onun bu yoldaki
ciddî faaliyetinin çok bariz bir delilidir. Muh
terem Hükümetimize bu konuda teşekkür borç
luyuz.
Yine bu konuda Sayın Bakanlıkta buna
mümasil bâzı tedbirlerin ve kararların dü
şünüldüğünü görerek Hükümetimizin bu konu
ya bütün ağırlığını koyduğuna şahidoluyoruz.
Sanayi kuruluşlarına, kurulurken halkın
iştirakinin
sağlanması konusunda birçok
gayretlerin ve çalışmaların olduğu bir vakıa-
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dır. Bu hususta biz diyoruz ki; gerek Dev
let sektörü ve gerekse hususi sektör sanayii
kuruluşlarında kuruluş sermayesinin büyük
bir kısmı orta veya az gelirli vatandaşlara dağı
tılması çareleri veya mecburiyetleri en kısa
zamanda getirilmelidir. Bu iştiraklere he
def mutlaka orta ve az gelirli vatandaşlar
olacak şekilde hükümlere bağlanmalıdır.
Muhterem milletvekilleri,
Bütün dünya sanayii gelişme
sahfasında
şu üç devreyi mutlaka yaşamıştır.
1. Kalitesiz mal, pahalı fiyat,
2. Az kaliteli mal, az pahalı fiyat,
3. Tam kaliteli mal ve ucuz fiyat.
Şimdi Türk sanayii birinci safhayı çoktan
aşmış, büyük bir ölçüde ikinci safhaya ve
kısmen de üçüncü safhayı idrak etmektedir.
Sanayiimiz bugüne kadar ikinci safhada ted
bir ve imkân yetersizliğinden, siyasi havanın
uzun yıllar gergin olmasından çok zaman kay
betmiştir. Bu safhada Hükümetin gerek Dev
let ve gerekse hususi sektör sanayii ile her
yönüyle sıkı bir işbirliği kurma mecburiyeti
vardır.
Bugün 32 milyon iktisaden gelişmemiş Türk
toplumunun talep ve satınalma imkânları
gelişmekte oaln sanayimizi besliyemez hale
gelmektedir. Aslında bu keyfiyeti iktisaden
gelişmiş müreffeh memleketlerde de böyledir.
Bugün Avrupa,
Amerik* ve Japonya'nın
hattâ Rusya'nın sanayiileri kendi ihtiyaçla
rının dışında büyük ölçüde dış pazarlara
mal satarak ayakta durabilmektedir. Esasen
20 nci asnn harbleri ve siyasi gerginlikleri
tamamen bu iktisadi nedenle vukua gelmiş
tir.
Şimdi Türk sanayiinin de üçüncü safhaya,
yani kaliteli mal, ucuz fiyat safhasını geçe
bilmesi ve sağlam temellere oturabilmesi için
mutlaka dış pazarlara ihtiyacı vardır.
Bize göre Türk sanayii mamullerine dış pa
zarlar bulma imkânları bugün mevcuttur. Bu
iş güç ve çok ayrıntıları olmakla beraber ciddî
bir etüt ve gayretle kısa zamanda başarılabilir
bir konu olduğu kanaatindeyiz.
Bugünkü dünya siyasi konjöktüründe gerek
Arap âleminin, gerekse Orta - Şark devletleri
nin Avrupa ve Amerikan mallarına karşı olan
allerjileri ve gerekse bu ülkelerle tarihî ve dinî
geleneksel kardeşlik bağlarımız dolayısiyle bu
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piyasalar Türk sanayü mamullerinin ve zirai
mahsûllerinin istifadesine geniş çapta amade
bulunmaktadır. Buna ilâveten Hükümetimizin
iki yıldan beri bu ülkelerle dış politika münase
betleri ve devamlı gayretleri sayesinde fevkalâ
de dostluk ve ticari münasebet iklimi doğduğu
da bir vakıadır.
Şimdi diyoruz ki, gerek sanayii mallarımıza
ve gerekse satmakta güçlük çektiğimiz zirai
mahsûl ve mamullerimiz için doyurucu bir pazar
olabilecek bütün Arap alemini; iran, Pakistan
ve Habeşistan devletlerini içerisine alan tıpkı
Avrupa Ortak Pazarı gibi bir Orta - Şark Ortak
Pazarı kurmalıyız. Türkiye bu kuruluşun öncü
lüğünü ve patronajını yapmalıdır.
Bu fikrimizi geçen yıl bütçe müzakereleri
sırasında da aynen açıklamıştım. Sonradan bir
kaç ay evvel Türkiye'yi ziyaret eden Sayın İran
Şahımda böyle bir zarurete inandıklarını beyan
buyurmuşlardı.
Sayın milletvekilleri,
Sanayi Bakanlığı 1957 yılında kurulmuş bir
Bakanlıktır. Görevi, sanayii işlerinin umumi
menfaat ve ihtiyaçlara göre tanzim ve idare et
mek, müesseseler arasında işbirliği sağlamak
tır. Ancak plânlı devrede bu Bakanlığa mevdu
hizmetlerin niteliği ve şümulü büyük bir vüs'at
kazanmıştır. Asgari yüksek idare kademesinde
ki idarecilerin bütün meseleleri çözebilecek bil
gi, ehliyet ve tandansa sahibolmalan gerekli idi.
Bunun için Sayın Sanayi Bakanımız Mehmet
Turgut Beyin yüksek kademede yaptığı çok isa
betli değişikliklerle cidlden Bakanlığa yepyeni
bir hizmet anlayışı modern teknolojinin icapla
rına uygun bir çalışma düzeni ve ruhu getiril
miştir.
Sayın Bakanı tebrik ve takdir ediyoruz.
Muhterem arkadaşlarım,
Sanayi Bakanlığı aşağıda tadadedeceğim 7
büyük Devlet Kuruluşuna sahiptir:
Sümerbank,
Makina Kimya,
Demir ve Çelik,
Sellüloz ve Kâğıt,
Şeker Fabrikaları,
Çimento Sanayii ve
Azot Sanayii.
Bütün bu müesseseler kısır görüşlerle, hatalı
idare ve imkânsızlıklar yüzünden daima zarar
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edegelmişlerdir. Zaman zaman yüce Parlâmen
to bu müesseselerin ıslah ve ihya edilmesi, za
rarlardan kurtarılması hususunda uzun görüşme
ve münakaşalar ederek çareler aramıştır. Hattâ
bazen bu meseleyi gensoru olarak kürsüye de
getirmiştir. Şimdi bu müesseseler iki seneden
beri azimli bir gayretle modern ekonomi ve tek
nolojinin çalışma standarlarına kavuşturulmuş
tur. Aynı sayıda personel kadroları ile çalış
tırıldıkları ve bâzı fiyat indirimleri yapıldığı
halde, üretimleri artmış, zararlardan kurtulmuş
ve kârlı duruma getirilmişleridir, tşte bu key
fiyet Sayın Hükümetimizin bütün konularda ol
duğu gibi bu konudaki güzel tatbikatının neti
celeridir.
Böyle olmakla beraber bu müesselerde yapı
lan ıslahatı kâfi görmüyoruz. Çalışma tarzla
rında, işçi meselelerinde, mal imalinde, piya
salara arz edilişte, kalitelerinde ve bilhassa ara
larındaki dayanışma ve münasebetlerde daha
birçok ıslaha muhtaç hususlar vardır. Sayın
Bakanımızın ve değerli umum müdürlerin ener
jik tutumları ve kabiliyetleri bütün bunlarında
çok kısa bir zamanda halledileceğine bir temi
nattır.
Sayın milletvekilleri,
Üzerinde yıllardır çok durulan montaj sanayiimize ait görüşlerimizi de şöyle ifade etmek
istiyoruz:
Kuruluş gayesi 4 - 5 yıl içinde tümüyle tam
bir yerli imalâta geçmek olan montaj sanayii
mizin kuruluşundan beri 10 yıl geçmesine rağ
men henüz ortalama olarak % 95 yerli imalât
seviyesine ulaşabilmiştir. Bu aksamanın çeşitli
nedenleri yanında geçmiş iktidarların plân emir
lerini dahi umursamaz hatalı ve ihmalkâr hat
tâ tavizkâr tutumları büyük çapta rol oyna
mıştır. Şimdi yıllardır dar bir boğaza sıkışmış
olan bu sanayiinin geliştirilmesi ve kısa zaman
da hedefine ulaştırılması bize düşmektedir.
Bu hedefe ulaşabilmek için motor, dişli ku
tuları, iletim organları ve radyotör sanayiinin
derhal kurulması icabetmektedir.
Bu hususlarda Sanayi Bakanlığının ciddî ça
lışmalarına şahidoluyoruz.
Muhterem arkadaşlar,
Kim ne derse desin şu bir vakıadır ki, mon
taj sanayii mamulleri yani araba ve kamyon fi
yatları hâlâ çok pahalı bir seviyededir. Şu ka-
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darını söyliyelim ki, yedi tonluk bir kamyon
Avrupa vitrinlerinde âzami 3 500 dolar. Yani
Türk parası ile 32 000 liraya satılmaktadır.
Halbuki Türkiye'de yedi tonluk bir kamyon
100 - 120 bin hattâ bazen 140 000 liraya dahi
satılabilmektedir.
Bu pahalılığın tahsis yetersizliği, transfer
gecikmeleri, yerli mamullerin pahalılığı, forma
lite güçlükleri gibi bâzı mâkul sebepleri yanın
da montaj sanayiicilerinin aşırı kâr temayülleri
de bu pahalılığın esas sebepleri olarak görül
mektedir. Ancak, sanayicileri hatalı davranış
larından veya aşırı kâr temayüllerinden vazge
çirmek için de sanayiicinin tahsisini kesmek,
hammadde kaynaklarını kısıtlamak veya o ma
mul yerine ithal ikame etmek doğru ve çıkar
bir yol değildir.
Muhterem arkadaşlarım,
Biz Adalet Partisi Meclis Grupu olarak nor
mal kârların asla kıskanılmamasını ve fakat
gayrimeşru kârlar da nizam ve kanunlar içeri
sinde asla müsamaha edilmemesini istiyoruz.
Muhterem milletvekilleri,
Bugüne kadar memleketimizde ciddî bir kim
ya sanayii kurulmamıştır. Sayın Hükümetimizi
bu konuya büyük çapta bir önem atfederek der
hal petro kimya sanayiinin temelini atarak
inşaatına başlamıştır. Bu sanayiin faaliyete
geçmesi ile daha bir çok yan petro kimya sa
nayi doğacaktır. Ayrıca Azot sanayiinin yeni
üç büyük gübre fabrikası bünyesinde asit fab
rikaları kurulacaktır. Etibank'ta 1908 yılı içe
risinde istanbul civarında bir sülfürik asit fab
rikası kurulacaktır. Böylece kafi olmamakla be
raber kimya sanayimizin ciddî ve büyük bir adım
atılmış oluyor.
Sayın Milletvekilleri; sözlerimi bağlamadan
evvel sayın Hükümet'imizden ve bilhassa Sa
nayi Bakanlığı'mızdan Adalet Partisi olarak
taleplerimiz olacaktır.
Yeni sanayi kuruluşları yapılırken yerleri
nin geri kalmış bölgelere kaydırılmasına önemle
dikkat edilmelidir.
Yeni kurulacak gerek Devlet, gerekse hu
susi sektör sanayi kuruluşlarına orta ve fakir
halkın iştiraki mutlak sağlanmalıdır.
Sanayimizin sağlam bir bünyeye sahip ol
ması, ucuz ve kaliteli mal imâl edilebilmesi için
lüzumlu dış piyasa imkânları temin etmeli ve
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mamul ihracındaki aksaklık doğuran formali
teler kaldırılmalıdır.
Bilhassa geri kalmış bölgelerde ufak ve or
ta çap sanayinin kurulabilmesi için bakanlıkça
o bölgelerin hangi sanayi kuruluşlarında elveriş
li olduğunu etüt ettirerek alâkalıların istifade
sine arz etmelidir.
Yukarda bahsi geçen bakanlık emrindeki
yedi, büyük devlet sanayinin ölü kapasitelerinin
mutlaka harekete geçirilmesi ve memleket sa
nayiine bir katkıda bulundurulmasının temini
şarttır.
Bütün bu taleplerimizin asgari zaman ölçü
sü içerisinde sağlanacağına endişemiz yoktur.
Mamur ve müreffeh Türkiye'nin kurucusu Ada
let Partisi Hükümetleri olacaktır. Buna bütün
samimiyetimizle inanıyoruz.
Sayın Bakanlığın 1968 bütçesi Bakanlık tem
silcileri için hayırlı, milletimiz için de uğurlu
olmasını temenni eder bütün kalbimizle muhte
rem arkadaşlarımızı hürmet ve saygı ile selâm
larız. (A. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Sana
yi Bakanlığı bütçesi üzerinde parti grupları adı
na bütün arkadaşlarımız birer defa konuşmuş
bulunmaktadırlar. Bu arada konuşmaların ye
terli olduğuna dair önergeler gelmiştir.
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Aley
hinde.

kınma hamlelerinin tahakkukunda ehemmiyetli
bir yeri vardır. Bu noktadan hareket ile bütçe
nin görüşülmesinde sanayi politikası, sanayiin
gelişmesi ve içinde bulunduğu problemler hak
kında kısa da olsa görüşlerimizi ortaya koy
mak arzusundayım.
Hemen şunu söylemek isterim ki, bu mevzularla ilgili olarak dünya iki büyük bloka
ayrılmıştır. Her iki blokta da birtakım yeni fi
kirler vardır. Sistemlerde değişmeler ve muh
telif istikametlerde gelişmeler mevcuttur. Bun
lar hakkında ciltlerle kitaplar yazılmakta, yı
ğın yığın etütler neşredilmekte, nazariyatı ve
tatbikatı üzerinde geniş çapta münakaşalar ya
pılmaktadır. Gönül bu kürsüden de birtakım
yeni fikirler söylenmesini ve onlar üzerinde
ciddî, seviyeli ve ölçülü münakaşaların yapıl
masını çok isterdi. Halbuki, bütçenin başladı
ğı günden beri birtakım muhalefet sözcüleri
tarafından yapılan konuşmalar, ileriye sürülen
fikirler ve ortaya atılan iddialardan hiçbiri
evvelâ yeni değildir. Bir çalışma, bir etüt ve
bir emek mahsulü de değildir. Dünyadaki ye
ni cereyanlarla uzaktan veya yakından bir mü
nasebeti de yoktur. Dünyanın hangi istikamet
te gittiği, dünyada ne gibi münasebetlerin ol
duğu, Doğu ve Batı bloklarında iktisadi ba
kımdan ne gibi gelişmelerin görüldüğü buraya
getirilmedi ve münakaşası yapılmadı.

BAŞKAN — Peki efendim. Yeterlik öner
gesini muameleye koymadan önce her zamanki
uygulamamız şeklinde Sayın Bakana söz vere
ceğim. Sayın Bakan, vakitten tasarruf etmek
için saat 13,00 e kadar 25 dakika konuştuktan
sonra tatile gireriz. *Onu takiben de yeterlik
önergesi muameleye konur.
Buyurun Sayın Bakan. (A. P. sıralarından
alkışlar)

Diğer taraftan Türkiye'mizin mevcut duru
mu, meydana gelen gelişmeler ve karşı karşı
ya kaldığımız meseleler de rakamlara dayanı
larak, vesika ve deliller ortaya konarak bura
ya getirilmedi ve münakaşası yapılmadı. Bu
kürsüden söylenenlerin bir kısmı bütçe tenki
dinden çok Adalet Partisinin program ve se
çim beyannamesinin tenkidinden ibarettir. Bu
tenkidlerin yeri hiç şüphesiz burası değildir
ve ben bu çeşit tenkidleri cevaplandırmak ih
tiyacını duymamaktayım. Zira bu gibi müna
kaşalar seçim sırasında yapılır ve cevabı biz
zat millet tarafından verilir. Bu münakaşalar
senelerce önce yapılmış ve cevabı da millet ta
rafından verilmiştir. • Yeni seçime kadar se
çimi kazanan parti elbette kendi programını
tatbik edecektir.

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT
(Bursa) — Muhterem Milletvekili arkadaşlarım;
sözlerime başlarken hepinizi hürmetle selâmlı
yorum.
Bugün Sanayi Bakanlığı bir işletmeler ba
kanlığı hüviyetinden çıkmıştır. Türkiye'mizde
sanayie demokratik ölçüler içinde nizam veren
ve sanayiin bütün meseleleri üzerinde durmak
mecburiyetinde kalan bir bakanlık haline gel
miştir. Bu münasebetle sanayi politikasının
tesbitinde, sanayimizin gelişmesinde ve kal

/Fikirlerin diğer bir kısmı ise birtakım eski,
tatbik kabiliyetini kaybetmiş ve yalınkat fi
kirlerdir. Yüz seneden beri söylene söylene
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klişe haline gelmiş ve birer fikir olmaktan
çıkarak birer propaganda vasıtası olmuş slo
ganlardır. Maalesef bunlar yeni fikirlermiş
edası içinde birer kurtarıcı gibi, birer siniri
değnek ve her derde ilâç gibi piyasaya sürül
mektedir. Halbuki, bunların böyle olduğuna
dair ne bir misal gösterilmekte, ne bir tatbi
kat ortaya konulmakta, ne de iddialar rakam
lar ve vesikalarla ortaya atılabilmektedir. Eğer
bu fikirlerin sahipleri birazcık emek sarf etse^
ler, birazcık dünya meselelerini tetkik etseler,
(birazcık peşin hükümlerden kurtulabilseler el
bette birtakım yeni fikirler bulacak ve buraya
getireceklerdir. Biz de burada onların münaka
şasını yapar, anlaştığımız noktalarda anlaşır,
anlaşamadığımız noktalarda ise kendi fikirle
rimizi ortaya koyardık. Fakat bu arkadaşlar
rahatlarına düşkündürler; her sahada olduğu
gibi bu sahada da müstahsil olamamaktadırlar.
Tabiî bu bir enerji meselesidir, bir yetişme ve
kapasite meselesidir; bir dünya görüşü, bir
meselelere bakış açısı meselesidir. Zaten dü
zen değişikliği gilbi, ortanın solu gibi ve solun
ortası gibi moda haline getirilmek istenen es
kimiş fikirler ve uydurma tadiller de müstah
sil bir grup insanın icadıdır. İstihsali artırma
gücü olmıyanlann istihsali taksim arzusundan
doğmuştur. Aslında Türkiye'mizdeki münaka
şaların çoğu müstehlik bir grup insanın müs
tahsil olabilme gücüne sahip bulunmamasın
dan ileri gelmektedir. Bu arkadaşlar dünya
nın gidişinden habersizdirler. Türkiye'nin şart
larını ve sahip bulunduğu potansiyelini bilme
mektedirler. Hangi noktadan kalkıp ne kadar
mesafe aldığını ve nerede bulunduğunu tetkik
zahmetine de kapanmamaktadırlar. Bu ya ha
kikaten böyledir veya hâdiseleri kasden yanlış
göstermektedirler. Ben bu »onuncu hususa
inanmak istemiyorum. Bu arkadaşlar realite
lere gözlerini kapatıyor, hakikatleri bir tara
fa itiyor ve hayallerinde bir dünya meydana
getiriyorlar. Bu hayalî dünyada Türkiye'ye bir
yer veriyorlar ve bütün iddialarını hayalî bir
dünyadaki hayalî bir Türkiye üzerine bina
ediyorlar. Eskimiş fikirler, klişeleşmiş propa
ganda edebiyatı ve hayalî bir Türkiye. İşte
arkadaşlarımızın bu kürsüye getirdiklerinin
hepsi bunlardan ibarettir. Halbuki dünyada
birtakım yeni şeyler oluyor. Sistemler değişi
yor, fikirler değişiyor, birtakım tâbirler, mâ
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na değiştiriyor. Bunlar üzerinde ise geniş mü
nakaşalar yapılıyor. Huzurunuzda kısaca bun
lardan bahsetmek isterim.
Evvelâ Doğu Blokunu ele alalım. Meselâ
Sovyet Rusya dünya nüfusunun yüzde 7,2 sine
sahiptir ve dünyanın yıllık istihsalinin yüzde
12 kadarını elinde tutmaktadır. Bu memleket
te sanayiin gelişmesi için bugüne kadar çeşitli
yollara başvurulmuştur. Halkın vatanperver
lik duygularına hitalbedilmiş, seferberlik me
totları kullanılmış, zümreler birbirine karşı
kışkırtılmış, birtakım dış tehlikeler icadedilmiş, kapitalizme geçme iddiaları ortaya atıl
mış, bütün bunlar işlemeyince de en ağır şid
det tedbirleri tatbik edilmiştir. Son yıllarda
ise, yeni bir fikir ortaya atılmıştır. Bu libermanizm denen hakikaten yeni ve komünist sis
temde büyük değişiklikler yapacağı iddia edi
len bir fikirdir. Bu fikir bâzı iktisatçılara
göre Sovyet ekonomisinin içinde bulunduğu
çıkmazdan kurtulması için son ümit ve son ça
redir. Liberman Sovyet ekonomisine yeni bir
istikamet vermek arzusundadır.
Sanayie kâr mefhumunu, maliyet mefhu
munu ve ferdin kazanç arzusunu kamçılıyacak
bütün teşvik unsurlarını getirmektedir. Bu
gün Sovyet Rusya sanayiinde 7 000 kadar fab
rika bu yeni esasa göre işletilmeye başlatılmış
tır. Bu miktar istihsalin yüzde 40 ma, işgücü
nün yüzde 33 üne tekabül etmektedir. Rus
ya'da Liberman taraftarlarından meşhur bir
iktisat profesörü yeni esasları hulâsa olarak
şöyle anlatmaktadır : «Aslında alıcı esastır ve
son söz alıcınındır. Eğer fabrika düşük kalite
li mal imal ©derse alıcı bunu almıyacaktır.
Bunun neticesinde fabrika kâr sağlamıyacaktır. Bu ise işçilerin ikramiyeden mahrum ol
ması demektir.
Bir fabrikanın randımanlı ve kârlı çalışma
sı şarttır. Hakikatte ise fabrikalarımızın çoğu
kâr yapmamakta ve randımanlı çalışmamakta
dır. Evvelce bütün plânlar yukarıda yapılır
ve sonra aşağıya emredilirdi. Şimdi yeni esas
lara göre plânlar aşağıda yapılmakta ve yuka
rısı tarafından tasdik edilmektedir. Biliyorum
buna Batıda kapitalizme dönüş diyeceklerdir.»
Profesör bunları söylüyor. Bu sözlerin adık ma
nâsı müstehlikin hâkim olduğu bir ekonomiyo
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dönüştür. Ağır sanayi politikasından istihlâk
sanayii politikasına dönüştür; kâr mefhumuna
maliyet mefhumuna ve kısmen de olsa mülkiyet
mefhumuna dönüştür. G-örülüyor ki, Rusya bile
birtakım sloganların çıkmaz olduğunu anlamış,
yeni fikirlerin tatbikine girişmiştir. Bir zama
nın yasak ve çürümüş denen mef humlarını sana
yiine rahatça sokmaktadır.
Diğer demir perde gerisi memleketlerinde
de Rusya'da olduğu gibi yeni tatbikatlar görül
mektedir. Eski fikirler terk edilmekte, eski an
laşmalardan sıyrılma yolları aranmakta ve bir
blok içinde belli bir ekonomiden kurtulma ted
birleri düşünülmektedir.
Romanya boğazı sıkılmamış halden kurtul
mak, sanayiini peyk durumundan çıkarmak, ti
caretini tek bir piyasaya bağlı olmaktan kurtar
mak için adeta çırpınmaktadır. Büyük komşu
sundan uzaklaştığı nisbette de iktisadi hayatına
kârı, maliyeti ve mülkiyeti getirmektedir.
Polonya komünizmden için için bağlarını ko
parmaya çalışmakta, Yugoslavya ise en az ko
münist olan memleket olma yolunda yeni yeni
tedbirler almaktadır.
Doğu - Almanya aynı coğrafya parçası üze
rinde, aynı ırk, aynı dil, aynı din ve aynı kültü
re sahip batı komşusunun 20 yılda aldığı neti
ce ve meydana gelen asırlık fark karşısında şaş
kına dönmüş ve derin derin düşünmektedir. İş
te Doğu Blokunda hülâsa olarak iktisadi ba
kımdan fikirler bundan ibarettir.
Batı Blokunda da yeni fikirler görülmekte
yeni cereyanlar ortaya çıkmış bulunmaktadır.
Misal olarak burada Amerika Birleşik Dev
letleri üzerinde duralım. Bu memleket dünya
nüfusunun yüzde 6 sına sahip ve dünya istihsa
linin yüzde 33 ünü elinde tutmaktadır. 1966 yılı
gayri safi millî hâsılası 740 milyar dolardır.
Bu miktar ingiltere, Fransa, Batı Almanya, Ja
ponya ve Sovyetler Birliği gayri safi millî hâsı
laları toplamından daha yüksek bir rakamdır.
Böylesine bir iktisadi güce sahip olan Ameri
ka'da da birtakım yeni fikirler hızla yayılmak
tadır. Yüz sene evvelinin kapitalizm anlayışı ar
tık unutulmuştur. Yeni bir fikir, yeni bir sistem
ve yeni bir şekil doğmaktadır. Bu halk kapita
lizmidir. Fikrin esası sanayi tesislerin halkın
sahip olmasıdır. Sanayi tesislerinin halka satıl
masıdır. Bunu hem hususi şirketler yapmakta
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dır, hem de Devlet yapmaktadır. Meselâ, Posta
ve Telgraf Şirketinin 3 000 000 hissedarı vardır.
Meselâ General Motors Şirketinin 1 300 000
hissedarı vardır. Meselâ, Ford'un hisse senetleri
öylesine dağılmıştır ki, Ford ailesinin hisse nisbeti sadece yüzde 2 ye düşmüştür. Bu rakam as
rın başlarında yüzde 100 idi. Demek ki 50 sene
içerisinde bir ailenin bir şirket içerisinde İd
hisse nisbeti yüzde 100 den yüzde 2 ye düşmüş
tür. Hisse senetlerine sahip olma arzusu hızla
yayılmakta ve geniş halk kütleleri arasında
adeta moda haline gelmektedir. Amerika da iki
ailenin birisi mutlaka bir sanayi tesisinin hisse
senedine sahiptir. Ve bugün Amerikada sana
yiinin hisse senedine sahip olan ailelerin sayısı
23 milyonu bulmaktadır. Unutmayalım ki, Ame
rikada 47 milyon aile vardır. Fikir Atlantiki
aşarak Avrupa'ya gelmiş ve başta Almanya ol
mak üzere yayılmaya başlamıştır. Almanyada
fikrin öncülüğünü daha şimdiden 1 milyon aksiyoneri bulunan dev şirket Volkswagen yap
maktadır. Fransa'da Rönold bu yola girmiş
bulunmaktadır.
Muhterem arkadaşlarım, bu kısa izahat gös
teriyor'ki her iki blok da ferde daha fazla değer
verme yolundadır. Ferde ve ferdî güce en yük
sek değeri veren Amerika ve Batı Avrupa hal
kını daha fazla zenginleştirmek için halk ka
pitalizmine dönmekte, yani çalışanları tesis
lere ortak yapmaktadır. Dev şirketler kendilik
lerinden hisse senetlerini evvelâ mensuplarından
başlamak üzere halka devretmektedirler. Doğu
Blokunda ise devlet elinde köleleşmiş bir halka,
devletin yuttuğu bir millete yeni bir ruh ve yeni
enerji vermek için ve birtakım çıkmazlara sap
lanan ekonomiyi kurtarmak üzere ferde değer
vermek, kâr ve mülkiyet mefhumlarına dönüş
yolları bulmak gayreti görülmektedir. Batıda
bugün umumi olarak devlet kapitalizmi mazinin
bir ilacı olarak düşünülmektedir. Bu 19. asnn
sınai medeniyetinin doğusundaki sertliği ve
bunların neticesini hisseden karamsar ekono
mistlerin tuttuğu bir daldı. Batının dalga dalga
zenginleşmesi, devletin bir sığınak olmasından
daha başka imkânlar ortaya çıkarmaktadır.
Zira devlet himayesine karşılık olarak daima
hürriyeti almaktadır. Bu, dünyanın her tara
fında böyledir. Bizim bâzı arkadaşlarımız ise
bütün bunlardan habersiz, halâ bu 19 uncu asrın
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karamsar ekonomistlerinin havasından kurtıılamamakta, onların çizdiği çemberin dışına
çıkamamakta ve bir türlü 20 nci asrın ikinci
yarısından bulunduğumuzun farkına varama
maktadırlar.
Muhterem arkadaşlarım, Batı ve Doğu blokunda mevcut olan fikirler kısaca bunlardır.
Şimdi Türkiyemizdeki sanayi ne durumdadır,
iki yıllık iktidarımızın elde ettiği neticeler nedir,
devlet teşebbüslerinin ve hususi teşebbüsün
aldığı netice ne merkezdedir, kısaca bunlara te
mas edeceğim.
Evvelâ şunu arzetmek isterim: Türkiye'de
yapılanları, elde edilen neticeleri bitaraf bir ba
kışla doğru bir şekilde görmek gerek. Ondan
sonra bu görülenlerin rakamlarla ifadesini tet
kik etmek ve ortaya çıkan hakikatleri cesaretle
kabul etmek gerekmektedir. Hemen şunu ilâve
etmek isterim ki, sadece 1967 yılı yazında bir
kaç ay içinde 30 a yakın büyük tesisin temeli
atılmıştır. Bunlara kısaca bir göz atmak Türki
ye'nin hangi hızla, hangi ölçüler ve nasıl bir
anlayış içerisinde ilerlediğini ortaya koyacaktır.
Türkiye'de Artvin'den başlıyarak Ege'den Mer
sin'e seyahat eden flbir kimse birtakım yeni işa
retler görecektir, birtakım eserlerin yükseldiği
ni görecektir, birtakım faaliyetlerin gittikçe hız
landığını görecektir. Bunları kısaca şöyle hülâ
sa etmek mümkündür :
Artvin'de Rusya'dan temin edilen kredi ve
80 milyon lira sarfı ile suni tahta fabrikası doğ
maktadır. Giresun'da Japonya'dan temin edilen
kredi ve 332 milyon lira sarfıyla büyük bir kâ
ğıt fabrikası yükselmektedir. Samsun'da Ame
rika ve Avrupa Yatırım Bankasından temin edi
len kredi ve 1 400 000 000 Tl. sarf edilerek
büyük bir bakır kompleksi ve büyük bir güb
re tesisi kurulmaktadır. İzmir'de üç bira fab
rikası, bu tekstil fabrikası, bir kurşun ka
lem fabrikası, ve 400 000 ton kapasitede bir çi
mento fabrikası kısa zamanda istihsale baş
lamak için hummalı bir faaliyet içindedir. Dalaman'da Fransız ve İtalyan kredilerinden is
tifade edilerek ve 750 milyon Tl. kullanarak
dev kâğıt tesisleri doğmaktadır. Mersin'de
Kuveyt sermayesi ile işbirliği yapılarak ve
500 milyon Tl. sarfedilerek büyük bir gübre
kompleksi meydana gelmektedir. Bursa'da, İs
tanbul'da, Afyon'da, Çorum'da, Van'da ve,
teçhizatına başlanmış olarak, Erzurum'da in
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şaatı devam eden çimento fabrikalarından
bahsetmiyorum. Adıyaman'da,
Karaman'da,
Nevşehir'de, Yarımca'da, Trabzon'da, Kara
bük, Bolu ve Kırıkkkale'de istihsale başlıyan
tesislerden de bahsetmiyeceğim.
Bütün bu tesisler, bütün bu rakamlar ve
kredi aldığımız devletlerle sermayesini getir
diğim'z milletler bizim zihniyetimizi, hede
fimizi ve gayretimizi göstermektedir. Hükü
metimiz Türkiye'nin kalkınması için çırpın
maktadır.
Milletimizin zenginleşmesi için her imkân
dan faydalanmaktadır. Yabancı sermayeyi ge
tirirken ölçü budur. Dış krediyi temin eder
ken gaye budur. Ne kimseye karşı aşırı bir
sempatimiz vardır, ne de kimseye karşı komp
leksimiz. Sadece Türkiye'yi kısa zamanda kal
kındırmak istiyoruz, sadece Türk milletini
kısa zamanda refaha kavuşturmak arzusun
dayız. Sadece medeni milletlerle aramızdaki
mesafeyi en kısa zamanda kapatmak gayreti
içindeyiz. Hedeflerimizin iyi tesbit edildiği
ve metodumuzun doğruluğu inancı içindeyiz.
Burada karşımızdaki bir zihniyetle bi
zim zihniyetimizi karşılaştırmak için ve bir
genel sekreter arkadaşımızın bizi ağır şekil
de» itham eden sözlerine cevap olmak üzere
sadece bir misal üzerinde durmak istiyorum.
Bu, Ankara Çimento Fabrikası misalidir.
Bunun yapılışını ve inşaat seyrini Trabzon
Fabrikası ile karşılaştırarak karşınıza getirece
ğim. Trabzon Fabrikasının kurulması fikri
1963 yılı başında doğmuştur. Gerekli rapor
lar alâkalı daire tarafından hazırlanarak 1963
yılı Haziranında Sanayi Bakanlığına müracaat
edilmiştir. Uzun münakaşalardan ve yazış
malardan sonra tesisin kurulması ancak 1964
yılı Mayıs ayında programa alınmıştı. Fab
rikanın inşaatına sadece merasim olarak
1965 yılı ilk aylarında başlanabilmiştir.
Fabrika tarafımızdan bitirilmiş ve normal
programından önce işletmeye açılmıştır. Bu
fabrikanın
kuruluşunda fikrin doğuşu ile
temel atma arasında 24 ay zaman geçmiştir.
Sanayi Bakanlığına müracaatla temel atma
arasında 20 ay geçmiştir. Sanayi Bakanlığına
müracaatla tesisin bitirilmesi arasında 48 ay
geçmiştir. Bir de Ankara Fabrikasına bakalım.
Kapasite bakımından Trabzon'dan biraz daha
büyüktür. 400 000 ton yıllık kapasitedir. Bu
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rakamın hususiyeti 1950 yılında Türkiye'nin
o zamanki bütün istihlâikinden daha büyük
oluşudur. Fabrikanın kuruluş fikri 1966 yılı
Şubat ayında doğmuştur. Bir ay içinde Ba
kanlıktan ve Plânlamadan geçerek Mart 1966
yılında programa dâhil edilmiştir. İnşaata 1968
Mayısında başlanılmış ve 1967 yılı 15 Kasımın
da işletmeye açılmıştır. Fikrin doğuşu ile
inşaata başlama arasında iki ay zaman var
dır. Fikrin doğuşu ile işletmeye açılış arasın
da yirmi aylık zaman geçmiştir ve tesisin in
şaatı 18 ayda bitmiştir. (A. P. sıralarından
. «Bravo» sesleri, alkışlar.) îşte iki zinniyet, işte
iki iktidar, işte iki icraat safhası ve işte iki

25 . 2 . 1968

O : 2

iş yapma kabiliyeti ve iki iş yürütme tem
posu. 24 aya karşı iki ay, 48 aya karşı 20
ay, kısaca yıllara karşı aylar.
Şimdi iki yıllık gelişmemiz hakkında kısa
kısa vereceğim rakamlardan da buna benzer
neticeler rahatça elde edilecektir.
BAŞKAN — Sayın Bakan saat 13 e gel
miştir. Konuşmanız daha çok uzayacak. O
bakımdan müsaade ederseniz saat 14.30 da ko
nuşma devam etsin.
14.30 da müzakerelere devam etmek üzere
birleşime ara veriyorum.
Kapanma saati : 13,05

İKİNCİ OTURUM
Açılma saati : 14,30
BAŞKAN — Başkanvekili ismail Arar
KÂTİPLER : Fethi Alacalı (Tolıat), Kenan Aral (Tunceli)
BAŞKAN — İkinci oturumu açıyorum.
Sayın Sanayi Bakanı konuşmasına devam
edecektir. Buyurun Sayın Bakan.
SANAYİ BAKANİ MEHMET TURGUT
(Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bildiği
niz gibi, Birinci Beş Yıllık Plânın sanayi sek
töründeki kalkınma hızları en yüksek bir şe
kilde son iki yılda tahakkuk etmiştir. 1966 yı
lında tahakkuk nisbeti % 10,6 ve 1967 yılında
son rakamlara göre % 12 dir.
İlk üç yılın ortalaması % 8,5; son iki yılın
ortalaması % 11,3 tür.
Sön iki yılın ortalamasiyle ilk üç yılın or
talaması arasında % 33 mertebesinde son iki
yılın lehine bir fark vardır. Bu rakam bu gibi
hızlarda son derece büyük bir rakamdır. Bu
netice, Devlet müesseselerinin iyi çalışmasın
dan ve hususi teşebbüsün emniyete, huzura gü
vene kavuşması neticesi daha iyi bir çalışma
içerisine girmesinden ileri gelmiştir.
Bu netice yatırımların tahakkukunda, is
tihsallerin artmasında ve kârların yükselme
sinde de görülmektedir.

Sanayi Bakanlığına bağlı, iktisadi Devlet
Teşekküllerinin yatırım tahakkuk nisbetlerini,
birim insan başına istihsallerini ve kâr artış
larını 1964 yılıyle mukayeseli olarak ortaya
koyacak olursak bu teşekküllerin hangi merte
beye ulaştıkları daha iyi anlaşılacaktır.
Hemen şunu arz etmek isterim ki, biz bu
neticelerden memnun değilim. Müesseselerin baş
larında bulunan arkadaşlar da bu neticelerle
iktifa etmektedirler. Biz bu neticelerin daha
iyi olacağından eminiz ve arkadaşlarım da bü
yük bir gayretle bu yolda çalışmaktadırlar.
1964 yılı yatırımları tahakkuk nisbeti 100
itibar edildiği zaman 1967 yılı tahakkuk nisbetleri şöylece sıralanabilir: Sümerbankta
123, MKE da 246, Karabük Demir - Çelikte 115,
SEKA'da 470, Şeker Şirketinde 104, Çimento
Sanayiinde 72, Azotta 1 280 mertebesinde bir
tahakkuk olmuştur.
Yani Çimento Sanayii hariç diğer umum
müdürlüklerde büyük ölçüde artmalar meyda-
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na gelmiştir. Çimento Sanayiindeki düşme Er
zurum fabrikalarının yeri mevzuunda çıkan
münakaşadan ileri gelmektedir.
insangücü başına istihsal, 1964 yılında be
her umum müdürlükte 100 olarak kabul edi
lirse, 1967 yılında sırayla şöyle olmaktadır;
Sümerbankta 124, MKE da 146, Karabük'te
114, SEKA'da 125, Şeker Şirketinde 129, Çi
mento Sanayiinde 180, Azotta 107.
Görülüyor ki insan başına istihsal bütün te
şekküllerde ve büyük ölçüde artmıştır.
Bu neticeyi kârlarda daha açık olarak gör
mek mümkündür. Kârlar; Sümerbankta 196*
yılının 21 milyon TL sına karşılık, 1967 yılın
da 135 milyon Tl. olmuştur. MKE de 1964 yı
lının 19,5 milyon Tl. mukabil 1967 yılında 81,5
milyon Tl. olmuştur. Karabük Demir - Çelikte
1964 yılının 22 milyon Tl. sına karşıhk 1967 de
98 milyon Tl. sına ulaşmıştır. Şeker fabrika
larında 1964 ün 32 milyonuna mukabil 1967
de 59 milyon Tl. olmuştur, şekere yapılan zam
bunun dışındadır. Çimento Sanayiinde 1964 ün
10 milyon T\. sına mukabil 1967 de 68 milyon
Tl. sidir. SEKA'da 1964 ün 41 milyonuna kar
şılık 1967 de 50 milyon olmuştur. Azotta ise
1964 ün 56 milyon Tl. zararına karşıhk 1967
de bu rakam 42 milyon Tl. sına düşürülmüş
tür.
Görülüyor ki, bütün teşebbüslerde kâr sü
ratle artmış ve zarar eden Azotta ise % 25 mer
tebesinde bir zarar azalması elde edilmiş
tir.
Muhterem arkadaşlarım, işte İktisadi Dev
let Teşekküllerinin bilançosu; batıyor de
nen, perişan oldu denen, yağma ediliyor
denen iktisadi Devlet Teşekküllerinin bi
lançosu bu rakamlardan ibarettir.
Bu rakamlar karşısında büyük iddialar
la birtakım ittihamlarla ortaya çıkan bâzı
sözcülerin millet huzurunda ne şekilde kalacak
larını ve millet huzuruna bundan sonra ne şe
kilde çıkacaklarını takdirlerinize arz ede
rim.
Şimdi hususi teşebbüsün son iki yıllık faa
liyetlerine geliyorum:
Bilindiği gibi, Birinci Beş Yıllık Plânda ya
tırımların hususi teşebbüse aidolan nisbeti %
40 kadar idi ve hususi teşebbüsün bunu tahak
kuk ettirebilmesi için de, plânda birtakım teş
vik unsurları getirilmişti. Bunların ise çoğu ta
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hakkuk ettirilmemiştir. Buna rağmen hususi te
şebbüs yatırımları, % 108 mertebesinde tahak
kuk etmiştir. Programın üzerine çıkış nisbetinde son iki yılın yüzdesi, ilk üç yıla nisbetle
çok daha fazladır. Şöyle M: ilk üç yılın orta
lama programı geçiş nisbeti % 2,4 tür. Yıllık
ortalama programı geçiş nisbeti ise, 364 milyon
Türk lirasıdır. Buna karşılık son iki yılın yıl
lık ortalama programı geçiş yüzdesi % 3,6 ve
programı geçiş miktarı da 454 milyon Türk li
rasıdır. Artış nisbetindeki fark % 44 daha yük
sek, miktar olarak fazlalık ise % 25 mertebe
sinde daha büyüktür. Bilhassa son iki yılda ki,
sözcü arkadaşlarım bunun aksini söylediler,
imalât sanayiinde hususi teşebbüsün programın
üzerine süratle çıktığı görülmektedir. Bu artış,
yani programlanan hedeflere nisbetle artış,
başka bir ifadeyle hedeflerin üzerindeki artış
1966 yılında % 18,5 ve 1967 yılında ise % 21,3
olmuştur, imalât sanayiinde beş yıllık plânda
programlanan hedeflere göre yıllık ortalama
artış % 12,6 olduğu cihetle ilk üç yılla son İM
yıl arasında hususi teşebbüs yatırımları arasın
daki büyük fark burada da görülmektedir.
Bütün bu rakamlar, Türkiye'de hususi te
şebbüse güvenmenin boş olmadığını, hususi te
şebbüsün sermaye olarak, yatırım gücü olarak,
yatırım arzusu olarak, teşebbüs gücü olarak var
olduğunu göstermektedir. Hususi teşebbüse gü
venmenin boş olduğu, İkinci Beş Yıllık Plânın,
hususi teşebbüse büyük ölçüde yer verdiğin
den dolayı hedeflerine ulaşamıyacağı ve 1968
yılı kalkınma hızının da tahakkuk edemiyeceği
iddialarının ise hiçbir hesaba, hiçbir rakama
dayanmadığı, hiçbir etüt ve çalışma mahsulü
olmadığı bu şekilde ve rakamlar meydana çık
maktadır.
Senatoda söylediğim gibi, burada da bir ke
re daha söylemek isterim: Türkiyemizde uzun
çalışmalar yapılmadan hesap ve etütlere istinanadedilmeden politika yapma devri geçmiştir.
Sloganlarla Devlet idare etmek ve bütçe tenkidleri yapma devri geçmiştir. Peşin hükümler
le birtakım rakamları icadetme ve Devletin
mütehassıslarını birtakım isnatlarla baskı altı
na alma devri geçmiştir. Bunu anlamıyanlar.
bunun idraki içinde olmıyanlar ve bu mecbu
riyete ayak uydurmıyanlar daima mahcubolacaklardır.
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Muhterem arkadaşlarım, bu nokta üzerinde
bilhassa durmak isterim, iktisaden geri kalmış
memleketlerde daima iktidarın baskısından
bahsedilir. Halbuki bu gibi memleketlerde ve
bunun Türkiye'de pek çok örnekleri vardır;
daima muhalefetin baskısı iktidarın baskısın
dan daha fazla olmuştur. Şöyle ki: İktidarın
baskısı daima dünyanın her tarafında maddi
birtakım baskılarla tezahür eder ve münevver
insanlar bu baskılara daima karşı koymuşlar
dır. Halbuki muhalefetin baskısı, «iktidara sa
tıldı» iddiasiyle, «iktidarın emrine girdiği» iddiasiyle, «iktidarın uşağı oldu» iddiasiyle vic
danlara tesir eder ve münevverler her zaman
maddi cezalara karşı koyabilmişler, maddi ce
zalara karşı gelebilmişler, ama mânevi baskı
lara karşı gelememişlerdir; bu hususu da ilâve
etmek isterim. (A. P. sıralarından «bravo» ses
leri.)
Değerli arkadaşlarım, konuşmamın başından
beri söylediklerimi hülâsa edecek olursak, dün
yadaki fikir cereyanları ve sistem münakaşala
rı kısaca bunlardan ibarettir. Türkiyemizin
sanayi sahasındaki iki yıllık bilançosu kısaca
bunlardan ibarettir. Bizim sözcülerimizin fi
kirlerinin yenilik derecesi, doğruluk mertebesi
ve Türkiye şartlarına uygunluk ölçüsü de bun
lardan ibarettir.
Konuşmalarımın arasında
tenkidlerin bü
yük bir kısmını cevaplandırmış bulunuyo
rum. Şimdi cevapsız kalan tenkidlere ve so
rulacak suallere cevaplarımı arz etmeye çalışa
cağım.
Muhterem G. H. P. Sözcüsü Muammer Er
ten, «Birinci Beş Yıllık Plânda hususi te
şebbüs programın üzerine çıkmıştır, saçıca
konutta çıkmıştır, buna fada güvenmemek lâ
zımdır» ididasmda bulundular hulâsa ola
rak. Bu artış sadece konutta olmamıştır, bi
raz evvel arz ettiğim, bilhassa son iki yıl
da görülmektedir ki, büyük artış imalât sa
nayiinde olmuştur ve bu artış hızı, artış mik
tarı 1903 da % 18,5, 1967 de ise % 21,3 tür.
Üstelik hususi teşsbbüs içn derpiş edilen
teşvik
tedbirleri de tahakkuk etmemiştir
ve tahakkuk etmiyen teşvik tedbirleri esas
tedbirlerdir, bunları da huzurunuzda arz et
mek isterim,
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Birinci Beş Yıllık Plânda sermaye piyasa
sının kurulması derpiş edilmiş, buna ait ka
nun henüs Yüco Meclisten çıkmamıştır.
Yine Birinci B^ş Yılllık Plânda çeşitli kre
diler için konacak faiz hadlerinin iktisadi faize
yaklaştırılması, faiz ürerinde bulunan narhla
rın tedricen hafifletilmesi ve genel olarak kre
di sisteminin yeniden düzenlenmesi getirilmiş
fakat bu da tahakkuk ettirilememiştir.
Sektörlerin yatırım kredisi ihiyaçlarmı kar
şılamak üzere kalkınma bankalarının kuruluşu
derph edilmiş, bu da yarine getirilememiştir.
Geri kalmış bölgelere sermaye ve müteşeb
bis akımı sağlamak üzere bu bölgelerde özel
sektör tarafından kurulacak tesislerin kuru
lan ve İmalât maliyetlerinin düşürülmesi, ucuz
kuruluş, yeri, ucuz enerji ve ucuz kredi, vergi
indirimleri sağlanması derpiş edilmiş, fakat
tahakkuk ettirilememiştir.
Nihayet gelişme imkânı olan bölgelerde
alt yapı yatırımlarına öncelik verilmesi hu
susu Ikısmon tahakkuk etmiştir.
Şimdi bütün bunlar Birinci Be? Yıllık Plân
da derpiş edilmiş, fakat yerine getirileme
miş. Buna rağmen hususi teşebbüs hedeflerin
üstüne çıkmış. Binaenaleyh, hususi teşebbüse
Adalet Partisi iktidarının verdiği ehemmiyet
doğrudur. Hususi teşebbüsten beklediği netice
ler tahakkuk edecektir. Bu hususta arkadaş
larım endişelenmesmdei'.
Arkadaşım, Avrupa'da yabancı yatırımların
aleyhinde bir cereyanın mevcudolduğunu, Av
rupa sermayedarlarının ve Avrupa Devletleri
nin Amerikan sermayesi karşısında tepki ile
çıktıklarını ifade ettiler. Bu doğrudur. Ben ken
disine bir Avrupalı iktisatçının son yazdığı
bir makaleden bir cümle ile cevap vermek is
terim. Bu iktisatçı şöyle diyor:
«Avrupalı Amerika'yı taklit etmekten vaz
geçmek yerine, Amerika'yı tenkid etmeyi daha
kolay bulmaktadır. Amerika Avrupa'da ne ka
çlar tenkid edilirse o nisbette de fazla taklit
edilmektedir» demektedir. Bir ilâve olarak Av
rupa'da buçün hakikaten bu fikirler vardır,
ama bunun yanında çok daha başka fikirler de
vardır. Messlâ Fransa'da Parlâmento İktisa
di Devlet Teşekküllerinin halka dağıtılması
için büyük bir çalışmanın içerisine girmiş, bu
Devlet Teşekkülleri hakkında komisyon kur
muş, bu komisyon büyük bir rapor hasırlamış
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ve bu rapor münakaşa mevzuu olmaktadır. Ar
kadaşım, tek taraflı değil benim burada izah
ettiğim gibi doğusunu da, batısını da getirmiş
olsaydı bu münakaşalara daha rahat yapar
dık.
Karma teşebbüsler mevzuunda hiç şüphesiz
C. H. P. nin fikri ile Adalet Partisinin fikri
farklıdır ve kendileri bu teşebbüslerin aleyhindedirler, biz ise bu teşebbüslerin lehindeyiz.
Bu teşebbüsler içerisinde müspet çal-nmaiar,
iyi örnek olanlar olduğu gibi, müspet çalışmıyanlar, kötü örnek olanlar da vardır. Bizim
iddiamız, bunlar iyi idare edildiği takdirde, bun
lara müsaade verilirken kayıt ve şartlar iyi
tesbit edildiği takdirde bunların Türkiye'nin
lehine olacağıdır ve bu fikrimizi iktidarımız
esasında tahakkuk ettirmek kararındayız. Ken
dileri iktidara gelirlerse, hiç şüphesiz kendi
fikirlerini tatbik edeceklerdir.
Temel mallar politikasında fiyat artışı me
selesi; biraz sonra Sayın Çelikbaş'a cevap ve
rirken bu hususu izah edeceğim, onun için bu
rada tekrar etmek istemiyorum.
Batının yüksek teknolojiye geçmesi ve Tür
kiye'nin bu yüksek teknoloji fikri mevzuunda
her hangi bir çalışma yapmadığı veya tatbikat
ta bunu nazarı itibara almadığı iddiası da va
rit değildir. Batıda yüksek teknoloji meselesi,
yalnız Türkiye'nin meselesi değildir. Batıda da
bu mesele münakaşa mevzuudur, Batıda da bu
meselenin üzerinde uzun çalışmalar yapılmak
tadır. Meselâ sadece demir - çelik mevzuunda
bugün Müşterek Pazar Devletleri bir araya
gelmiş ve bâzı çelik tesislerini kapatma kararı
na gitmektedirler. Bir diğer karar da, bu
memleketlerde demir cevheri çıktığı halde bu
cevher yataklarını kapatıp ithal cevheri işle
me yoluna gitmektedirler. Çünkü, İkinci Cihan
Harbi sonrasında kurulmuş olan Japon çelik sana
yii karşısında Batı Avrupa'nın hem eski model,
hem eskimiş hem de verim bakımından düşük
olan sanayi rekabet edememektedir.
Yani şunu demek istiyorum ki, yüksek tek
noloji meselesi bugün sadece Türkiye'nin me
selesi değildir, bütün dünyanın meselesidir.
Türkiye bu mesele ile yakından meşgul ol
maktadır ve kendi ölçülerine göre tatbikatın
da bu hususu nazarı itibara almaktadır.
Halıcılık mevzuunda arkadaşım sualler sor
du. İkinci Beş Yıllık Plânda yer alan halıcılık
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ile ilgili tedbir şudur: «Geleneksel Türk halı
cılığının sanat değerinin ve bölgesel özellikle
rinin korunması sağlanacaktır, özellikle bir ih
racat kuruluşu için çalışmalar yapılacaktır.»
Sümerbankın İkinci Beş Yıllık Plân döne
mindeki yatırımları içine Diyarbakır Şarap
Fabrikasına, halı tesisleri ilâvesi derpiş edil
miştir. Yatırım toplamı 13 703 000 Türk lira
sıdır. Projenin rantablitesi % 30,3 tür. 1968
i yılında 7,5 milyon Türk lirası, 1969 yılında da
I 6 küsur milyon Türk lirası yatırım programlan| r,rştır. Saygı ile arz ederim.
Diyarbakır Fabrikasına makina halısı tesis
lerini ilâvesi doğrudur. Fakat bu, Diyarbakır
Fabrikasının, kurulduğu günden beri zararda
çalışması ve artık Türk halkının şayak giyme
mesi neticesi bir zaruretten gelmektedir. Bu
nun dışmda her hangi bir şey yoktur.
I
iktisadi Devlet Teşekkülleri mevzuunda,
j iktisadi Devlet Teşekküllerinin geçici bir dev
re için kabul edilmiyeceği fikrini ileri sürdü
ler. Bu kendilerinin öteden beri fikirleridir ve
parti programlarının esasını teşkil etmektedir.
i Biz aksi kanaatteyiz ve partimizin programı
\ da aksi şekilde yazılmıştır. O bakımdan bunun
j münakaşasının burada yapılması doğru değilj dir kanaatindeyim. İktisadi Devlet Teşeküllej rine yapıldığı iddia edilen müdahale, yapıldığı
| ileri sürülen yanlış personel politikasının vai ridolmadığını biraz evvel ortaya koyduğum ra
kamlar açık olarak göstermektedir.
i
j
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i
i
i
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izmir'deki Çimento Fabrikası meselesi, hakikaten üzerinde durulacak ve bizim iftihar ettigi.rn.iz bir meseledir. Hâdise şundan ibarettir:
Seke Fabrikasının tevsii mevzubahsolmustur.
Bu Birada İzmir'de 1 300 küsur vatandaş bir
araya gelerek 50 milyon lira para toplamışlardır
ve «biz çimento fabrikası kuracağız» denıişlerdir. Çimento sanayiinin imkânları mahdudoliduğuna göre, Söke Fabrikasının tevsii ile, hu
susi teşebbüsün izmir'de çimento fabrikası kurması şıklarından birinin tercihi ile karşı karşıya kalmışızdır, izmir'de 'halk sermayesinden
meydana gelen bir teşebbüsü desteklemek için
Söke Fabrikasının tevsiini ertelemişiz ve Çimento Sanayiinin imkânlarını da iktisaiden geri kalmış olan Doğu bölgelerinde yeni kurulacak fabrikalara aktarmışız, netice bundan ibarettir.
(A. P. sıralarından bravo sesleri, alkışlar)
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Montaj sanayii, kendilerinin de izah ettiği
gibi, talimatnamede yapılacak değişikliklerle
disipline alınmıştır. Motor sanayii ele alınmış
ve ilk müsaade bundan bir ay kadar evvel ve
rilmiştir, bu projeye göre 200 milyon yatırıla
rak bir motor fabrikası kurulacaktır. Bu fabri
ka iki yıl içerisinde ilk istihsale bağlıyacaktır.
tik motorun yüzde nisbeti % 67 olacaktır. On
dan sonraki geçen beş sene içerisinde yüzde
miktarı % 87 ye çıkarılacaktır. Bunu da bu
şekilde cevaplandırmış oluyorum.
Montaj sanayii mevzuunda hiç şüphesiz biz
muayyen şartlar, muayyen sanayiler devral
dık, bunların bir günde ve kısa zamanda, bir
sene de, hattâ bir buçuk senede kökten değiş
tirilmesinin mümkün olmıyacağmı vaktiyle me
suliyet taşımış arkadaşım kabul edeceklerdir.
Alman tedbirler, talimatnamede yapılan deği
şiklikler, bundan sonra üzerinde durulacak ve
tatbik edilecek prensipler montai sanayiinin to
sa zamanda bir imalât sanayii şekline geleceğini
gösterecektir. Bu hususta da zaman kimin hak
lı olduğunu her halde meydana çıkaracaktır |
Şu anda montaj sanayiinin yüzde nisbeti, ki
mevzübafosolan montaj sanayii % 50 olarak ka- I
bul edilmiştir ve bunun artırılması için gerekli
bütün tedbirler alınacaktır. Bu tedbirlerin bir
kısmını Sayın Y. T. P. Sözcüsüne cevap arz eder
ken Yüce Meclise sunacağım.
Güven Partisi Sözcüsü Sayın Fethi Çelikba'•
Sanayi Bakanlığının teşkilâtının verilen vazife
ile mukayese edilemiyecek kadar kifayetsiz ol
duğunu söylediler, doğrudur. Teşkilât Kanto
nunun mevcud olmadığını söylediler. Mevcut
bir Teşkilât Kanunu vardır, fakat bu kanım ki
fayetli değildir. Fakat Yüce Meclisten kanun
ların çıkması da, bildiğiniz gibi, uzun zamanla
ra ihtiyaç göstermektedir. Halihazırda teşkilât
kanunu olmıyan bakanlıklar vardır, biz prensibolarak evvelâ bu teşkilât kanunu olmıyan ba- j
kanlıkların teşkilât kanunlarının çıkarılması ka
rarını verdik. Onlar çıkarıldıktan sonra Sana
yi Bakanlrğı Teşkilât Kanunu da Yüce Meclise
sunulacaktır.
Sanayi bölgesi meselesi hakkında kendileriy
le aynı fikirdeyim. Bunları düşünen ve bu ak
saklıkları gören Bakanlık 933 sayılı Kamınla
yeni birçok hükümler getirmiştir, tatbikatı
için kararname yakında çıkacaktır. İstanbul
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ve Ankara için sanayi bölgelerinin yerleri tesbit
edilmiştir, kararnameden sonra tatbikata geçi
lecektir.
Muvakkat kabul yoliyle ihracatı artırma yo
lunda çıkarılan kararnamenin tatbikatında ya
vaşlama olduğunu söylediler. Bu da doğrudur.
Yalnız, tahmin ediyorum ki, iki noktayı Sayın
Çelikbaş birbiriyle karıştırdılar. Şimdi, bir mu
vakkat ithal ile hammadde getirilip işçilik ilâ
vesiyle mamul ihracı vardır, bir de bir ma
mulün içine giren ham maddeyi veya ambalaj
maddesini muvakkat kabulle getirip bilâhara
ihraç etme prensibi vardır. Arkadaşımın ver
diği misaller birinci hususa aittir ve hakikaten
birtakım kötü misalleri tesbit edilmiş ve bunun
üzerine Gümrük ve Tekel Bakanlığına, Sanayi
Bakanlığının teklifiyle yeni birtakım sistemler
hazırlatılmış ve bu yeni talimata göre ciddî te
şebbüslere müsaade verilmektedir. Bunun ya
vaşlaması bu sahada biraz daha ciddî, biraz da
ha sıkı davranmamızdan ileri gelmektedir.
ikinci şekilde ise, her hangi bir değişiklik
olmamıştır ve ciddî müracaatlara gerekli mü
saadeler verilmektedir.
Fiyat meselesi üzerinde durdular. Bu mer.ele bizim de üzerinde ısrarla durduğumuz bir
meseledir. Yalnız fiyat meselesini alırken he
men hemen bütün grup sözcüsü arkadaşlarım
yanlış birtakım karşılaştırmalara, yanlış birta
kım mukayeselere gittiler. Evvelâ fiyat mese
lesini ele alırken bizim şu veya bu memleketten
ithal yoliyle getirdiğimiz fiyatları nazarı itibare almamak lâzım. Çünkü dünyanın her tara
fında ihraçedilen mallara o memleketin hükü
metleri çeşitli isimler altında ve çeşitli yollarla
prim vermektedirler. Yani biz Almanya'dan bir
malı şu kadar paraya alıyorsak, bunun hakiki
fiyatı bu demek değildir, Alman Hükümeti
bu mala çeşitli yollarla prim vermektedir. O
bakımdan bu mukayeseyi evvelâ bu malı hakiki
değeriyle yapmak mecburiyeti vardır.

İkincisi husus; Türkiye'nin ekonomki ken
di kendine yeter bir ekonomi anlayışı üzerine
kurulmuştur. Yani Türkiye'de hemen ihracata
geçmek, hemen fiyat meselelerini halletmek, he
men ucuzlatmaya gitmek mümkün değildir.
Türldye'de ekonomi, ekonomik esaslardan çok
kendi kendire yeter ve kendi kullandığını ken
| disi yapar esası üzerine kurulmuştur. Bu ba-
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kımdan tesislerin çoğunun iktisadilikten çok I
Yeni Türkiye Partisi Sözcüsü Sayın Ali İh
san Çelikhan arkadaşımın gayrisâfi millî ha
başka faktörler nazarı itibara alınarak fiyatları
sıla rakamları olarak verdiği değerler ilk tah
tesbit edilmiştir. Bunu nazarı itibara alan Hü
minlerdir. Son katî hesaplara göre bu rakam
kümetimiz yeni kuruluşlarda gerek kıırulııglalar değişmiştir.
rın çeşidini tesbit ederken, gerek kuruluş ka
«Yerli sanayi için kuruluş formaliteler uzun
pasitelerini tâyin ederken ihracatı da nazarı itidur, karışıktır ve finanaısman güçlükleri mev
bare almakta ve ihracat hedefini de gözetmekte
cuttur.» Bu hususta biz de kendisiyle aynı ka
dir. Bütün bunların neticesi olarak fiyat mese
naatteyiz.
Onun için 933 sayılı Kanunda büyük
lesi uzun bir devre içerisinde halledilecektir.
ölçüde yenilikler getirilmiştir. Gümrük mua
Hiç şüphesiz hammaddelerin çoğu Türkiye ^de
fiyetleri, vergi indirimleri ve gümrük indirim
pahalıya maledilmektedir. Tesislerin kuruluş
leri getirilmiştir. Bunların hepsi hususi teşeb
yerleri Türkiye'de mamul malın pahalı olacağı
büsü
desteklemek içindir. Hususi teşebbüsü
şekilde seçilmekte ve bütün bunlar seçilmiş ve
desteklemek
için sadece kredi yoliyle yardım
bütün bunlar da fiyata tesir etmektedir.
etmek kâfi değildir. Bunların her biri kredi yo
Şeker mevzuunda ve şeker sanayii mevzunnliyle yardım talebetmektedir. Gümrük muafi
da arkadaşımın temennilerine ve tenkidlerine
yeti tanıyorsunuz, tesisin maliyeti daha ucuza
iştirak ediyorum. Yalnız şeker pancarı bedelle
mal oluyor. Vergi indirimi tanıyorsunuz, ver
rinin ödenmesi mevzuunda birkaç kelime söyle
giyi verip bankadan kredi alacağına vergiyi
mek isterim.
vermiyor, işletme sermayesi olarak kullanıyor.
Bunları bir kül halinde inceler ve bunları bir
Muhterem arkadaşlar, şeker pancarı bedel
kül halinde değerlendirirsek sadece 933 sayılı
leri 1900 dan beri birkaç ay farkla da olsa geç
Kanunun icabı olarak 12 . 12 . 1967 tarihinde
ödenmektedir. Sayın Çelikbaş arkadaşımın za
çıkan kararname hususi teşebbüse çok büyük
manında en erken ödendiği bir vakıadır. Yal
imkânlar
getirmiş, çok büyük kolaylıklar sağ
nız kendileri zamanında birinci ayın sonunda
lamış ve kredi sahasında da büyük yenilikler
ödenen miktar kadar miktarın bu sene iki inişli
getirmiştir.
nrustahsıla pancar bedeli ödenmektedir. Hic
şüphesiz zaman mühimdir, fakat ödenen mikta
Montaj sanayii mevzuunda biraz alaylı ko
rı da. nazarı itibara almak lâzımdır.
nuştular. Kendileri bu meselenin içerisine eni
Kendileri zamanında bir sonraki senenin ilk
ne boyuna girmiş olsa, bu mesele hakkında Ba
ayı sonuna kadar ödenen paranın iki misli pa
kanlığın aldığı kararları enine boyuna tetkik
ra ödenecektir bu sene ve son pancar bedelleri
etmiş olsa, bu mesele hakkında montaj sana
15 Nisana kadar ödenmiş olacaktır. Yani iki,
yiinin hangi noktadan kalkıp hangi noktaya
ikibuçuk ay kadar bir gecikme olacalrtır, fakat
geldiğini derinliğine gözden geçirse bu şekilde
o devrede ödemenin iki misli de para ödenecek
bir konuşmayı yapmıyacaktı kanaatindeyim.
tir.
Fadece idari tedbirler aldığımızı, iktisadi
tedbirler almadığımızı ifade ettiler. Ben ken
Millet Partisi Sözcüsü ismet Kapısız arka
disinin almamızı istediği iktisadi tedbirlerden
daşım, kurulacak tesislerin yerleri mevzuunda
birkaç tanesini söylemesini bekler ve bundan
fikirler beyan buyurdular. Kurulacak tesislerin
da istifade etmek isterdim.
bütün vatan sathına yayılmasını bizim gönlü
müz de istemektedir. Fakat bu iş sadece gönül
meselesiyle de olmuyor. Mesele, bir ekonomi
ve hesap işidir. Bilhassa dev tesislerde böyle
olması gerekir. Eğer tesisleri hesapsız ve ikti
sat ölçüleri dışında kurarsak, yerlerini bu öl
çülere göre tesbit edersek İsmet Kapısız arka
daşımızın bizi tenkid etmesi gerekirdi.
Üçüncü Demir ve Çeliğin yerini, maalesef,
I
henüz açıkhyamıyacağım, özür dilerim.

Yapılan kontrollerin ve Sanayi Bakanlığının
icraatının Adalet Partisi programiyle bağdaşıp
bığdaşmıyacağmı sordular. Yapılan bütün
icraat Adalet Partisi programına, Adalet Par
tisi Hükümetinin programına, Beş Yıllık Plâna
ve yıllık programlara tıpatıp uygundur. Ada
let Partisi programındaki birkaç maddenin
okunması bizim icraatımızın buna zıt olduğunu
göstermez. Adalet Partisi programını yazan
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f
yim, gerçekçi açıdan ve bilimsel yoldan bir id
bir arkadaşınız olarak Adalet Partisi programı
dia değildir. Doğu ve Güney - Doğu Anadolu
nın ne getirdiğini, Adalet Partisi programının
kalkınmasına Hükümet bütün imkânlariyle hu
ne ifade ettiğini bendeniz en az kendileri kadar
susi bir ehemmiyet vermiş, ilâve olarak da Dobilirim.
ğu'da yatırım yapan hususi teşebbüse vergi in
Şimdi, kendisine montaj sanayii mevzuunda
dirimleri getirmiştir.
idari tedbirlere ilâve olarak getirmiş olduğu
muz iktisadi tedbirlerden sadece birkaç tanesini
İktisadi Devlet Teşekküllerinin birtakım
söylemek istiyorum:
kimseleri zengin ettiği iddiası cevap verilmiTesisler normal kapasitesinde çalıştırılmak
yecek kadar uydurmadır. Sümerbankın toptan
üzere yıllık programlar tesbit edilmiştir. Nor
satışları buna misal olarak gösterildi. Bu, ikti
mal kapasitelerde çalışmak üzere gerekli döviz
sadi sahada bilgisizliğin ve iktisadi görüş yok
tahsisleri ayrılmıştır. Eskiden iki kotada ay
luğunun bir neticesidir. Toptan satmasa stok
rılan döviz tahsisleri birleştirilmiş ve yılın ilk
birikecek, banka faizi ödiyecek. Yani bu fi
aylarında sanayicinin eline verilmek üzere prog
kir o kadar rahatça cerh edilecek bir fikirdir
ramlanmıştır. Bu sanayi kolunun hammaddele
ki, cevap vermeyi dahi lüzumsuz görüyorum.
rini teşkil eden çelik fiyatları % 10 mertebe
Adalet Partisi sözcüsü Sayın Selâhattin
sinde düşürülmüştür. Firmalar arasında ve
Güven arkadaşımın benim ve teşkilâtım hak
firmalarla Makina ve Kimya ve diğer alâkalı
kında izhar buyurdukları teveccühlerine şük
teşekküller arasında daha iyi bir koordinasyon
ranlarımı arz ederim. Konuşmaları not edilmiş
sağlanması temin edilmiştir.
ve tasarruflarımızda istifade edilmek üzere ar
kadaşlarıma talimat verilmiştir.
Motor sanayii hakkında meselenin uzadığını
iddia ettiler. Muhterem arkadaşlarım, motor
«Montaj sanayii mamullerinin sadece dolar
fiyatı ile mukayese edilmesi yanlıştır.» Bunu
meselesi basit bir mesele değildir. Bugün dün
biraz evvel arz ettim.
yanın en meşhur motor firmaları kriz geçirmek
tedir ve bunlar yaşayabilmek için birbirleriyle
Bir de son bir münakaşada; isimden bahse
anlaşmakta, birbirleriyle birleşmekte ve birlik
dilmediği halde, anlaşılıyor; ucuzluk yapmak
olarak hareket etme yollarını aramaktadırlar.
için Sanayi Bakanlığı hammaddeyi kesme yo
Bugün gerek ingiltere'ide. gerek Avrupa'nın di
luna gitmiştir, mânasına gelen bir şey söylen
ğer memleketlerinde bütün motor sanayileri
di. Bu doğru değildir. Sanayi Bakanlığı zor
Amerikandaki belli büyük dev firmaların reka
la hiçbir fiyat indirimine gitmemiştir. Hele
beti karşısında yeni yeni yollar aramaktadırlar.
hammadde kesmek, tahsislerine mâni ohnak
Bu realite karşısında biz yeni bir montaj sa
gibd bir yolu ne felsefemize, ne insaf ölçüleri
nayii kurmak istemediğimiz için motor mesele
mize sığdıramayız. Hâdise şundan ibarettir :
sini uzun zaman fakat ciddî şekilde etüdettik.
Bir sanayi koluna bizim zamanımıza kadar
Çünkü motor sanayii zor bir sanayidir, büyük
hammadde tahsisi yapılmazdı. Bu sanayi ko
sermaye ister, iyi yetişmiş işçi ister, ihtisas
lu hammadde tahsisini normal yollardan geti
yapmış teknisyen ister, muayyen bir kapasi
rirdi. Biz sanayi koluna yardım olsun diye
tenin altında fabrika kurulmamasını ister, ku
hammadde tahsisi yaptık. Bundan muradımız,
rulduktan sonra yetişmiş bir yan sanayii ister.
bu sanayi kolunun mamullerini daha ucuza mal
bütün bunlar etüdedilerek, biraz evvel arz et
etmesi ve bunu müstehlike daha ucuza intikal
tiğim gibi, motor sanayiine müsaade verilmiştir. I ettirmesi idi. Bu sanayi kolu bunu yapmayın
ca, bizim kendi koyduğumuz sistemi değiştirdik
Daha bir iki firmaya da verilecektir.
ve eski haline getirdik. Mesele bundan ibaret
İşçi Partisi Sözcüsü, Doğu ve Güney - Do
tir. Hammadde yokluğundan kapanacak hiçbir
ğu Anadolu hamisi rolünde Hükümetin aldığı. teşebbüs mevzubahis değildir.
kararların, hususi teşebbüse vergi indirimleri
nin Doğu'yu kalkındıramıyacağını iddia etti ve
Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bitirir
sanki Hükümet Doğu'nun kalkınmasını sadece
ken, tenkidlerde ve temennilerde bulunan bü
% 80 vergi indiriminden bekliyormuş gibi bir
tün arkadaşlarıma şükranlarımı arz ederim.
konuşma yaptı. Bu, kendi lisanlariyle söyliye- | Tenkidleri bize yol gösterecektir, temennileri
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bize rehber olacaktır. Hepinizi hürmetle selâm
larım. (A. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Saym Bakan bâzı sorular var
efendim.
Sorular iki kısma ayrılıyor. Bâzı arkadaş
lar esasen yazılı olarak bildirilmesini istiyor
lar. Bunları okuyup zapta geçirteceğim. Bâ
zıları da sözlü olarak cevaplandırılmasını isti
yorlar. Bunların içinde sizce inceleme yapıl
dıktan sonra bildirilmesi gerekenler varsa veya
konuşmanız sırasında esasen cevaplandırmış
olduklarınız varsa, lütfen işaret buyururusu
nuz.
Soruları okuyorum :
Sayın Başkanlığa
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasını rica
©derim :
1. Üçüncü Demir - Çelik Fabrikasının İs
kenderun - Payas arasında kurulması üzerin
deki çalışmalar hangi safhadadır? Alt yatı
rımların muhtemel başlama zamanı nedir?
2. iskenderun - Sarıseki bölgesinde bulu
nan suni gübre fabrikasının tevsii işi yapıla
cak mıdır? Yapılması düşünülüyorsa çalışmala
ra ne zaman başlanacaktır?
3. Antakya'nın Şenköy bucağında yapılan
beyaz çimento etütleri ne netice vermiştir? Bu
bölgede bir beyaz çimento fabrikasının kurul
ması düşünülüyor mu?
4. Hatay'ın Amikovası'nda ve diğer bölge
lerinde istihsal edilen pamuğun her yönü ile
değerlendirilmesi bakımından Amikovası'nda
bir iplik ve bez fabrikasının kurulması düşü
nülmekte midir?
Hatay Milletvekili
Hüsnü Özkan

SANAYİ BAKANI

MEHMET TURGUT

(Devamla) — Cevaplarımı arz ediyorum.
Üçüncü Demir - Çelik üzerindeki çalışmalar
bitmiştir. Yerinin açıklanması için henüz za
man erkendir.
Mevzuubahsolan gübre fabrikası, hususi
teşebbüse aittir. Bizimle her hangi bir alâkası
yoktur.
Beyaz çimento mevzuu da hususi teşebbüse
aittir. Devlet olarak beyaz çimento fabrikası
kurmayı düşünmüyoruz.

25 . 2 . 1968

O :2

Amikovasmdaki pamukların değerlendiril
mesi mevzuunda; iplik fabrikasının kurulması
meselesine gelince; ikinci Beş Yıllık Plânda
Sümerbankın yeni tekstil fabrikaları kurmıyacağı derpiş edilmiştir. Tekstil mevzuu hususi
teşebbüse bırakılmıştır. Biz ancak yeni teknik
lere uydurmak üzere tevsii yapabilmekteyiz.
Arz ederim.
BAŞKAN — Diğer soruyu arz ediyorum.
Sayın Başkanlığa
Aşağıdaki sorumun Sayın Bakan tarafından
sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Amasya Milletvekili
Kâzım Ulusoy
1. Amasya'da sel felâketi yüzünden pancar
ekicilerinin müşkül durumu sayın bakanlığın da
malûmudur. Bugüne kadar hiçbir yardım ya
pılmamıştır. Saym bakanlığın bu husustaki
düşünceleri nedir?
2. Müşkül durumda olan pancar müstahsi
linin parası ne zaman ödenecektir?

SANAYİ BAKANI

MEHMET TURGUT

fDsvvnla) — Memleketimizin çeşitli bölgelerin
de felakete uğrayan pancar müstahsilinin pan
car bedellerinin öncelikle ödenmesi için gerek
li talimat verilmiştir. Bu müracaatlar, Şeker
Şirketine yapılmakta, hakikaten varidolduğu
tesbit edildikten sonra pancar bedelleri öden
mektedir. Bütün pancar bedellerinin ne zaman
ödeneceği sualine gelince; biraz evvel arz et
tim, en geç 15 Nisana kadar pancar bedelleri
ödenecektir.
BAŞKAN — Diğer soruyu okutuyorum.
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Sanayi Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
aşağıdaki sorularıma Sanayi Bakanının sözlü
cevap vermesine delâletlerini arz ederim.
Afyon Karahisar
Mustafa Akalın
1. Bakanlığın 1968 yılı içinde kullanılmıyacak memur kadrolarını gösteren (L) cetvelin
de Sanayi Daire Reisliğinde 33 aded, Maden
Daire Reisliğinde 15 aded, Enerji Daire Reisli
ğinde 1 aded olmak üzere 49 aded teknik eleman
kadrosu vardır. Bu 49 kadro yerlerinde kadro
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dışı ücreti veya yevmiyeli teknik eleman kul
lanılmakta mıdır?
2. Bütçede gösterilen' kullanılacak kadro
lar dışında ücretli, yevmiyeli veya mukaveleli
kaç aded teknik personel istihdam edilmekte
dir?
3. Kadro dışı istihdam edilen personel
hangi muvakkat işlerde veya hangi devamlı
işlerde çalışmaktadır?
4. Kadro dışı çalıştırılan teknik personel
den devamlı niteliğinde hizmet görenlere bu
yıldan evvelki 1967 malî yılında kaç lira üc
ret, tazminat ve sair namlarla ödeme yapılmış
tır?

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT
(Devamla) — Efendim, bu hiç şüphesiz yosAı
verilecek bir cevaptır. Yalnız ben arkadaşıma
şu hususu söylemek isterim. Bunların hepsi
Bütçe Karma Komisyonu raportörünün rapo
runda vardır. Ama ben kendisine ayrıca yazılı
olarak da arz edeceğim.
BAŞKAN — Diğer soruya geliyoruz efen
dim.
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki hususun Sanayi Bakanı tarafın
dan cevaplandırılmasına delâletinizi arz ederim.
Saygılarımla.
Çorum Milletvekili
Hasan Lâtif Sarıyüce
t. Bakanlığınızın 1968 yılında Çorum'da
bir yatırımı olacak mıdır?
2. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu te
şekküllerinde 1967 yılı içinde kaç tane yeni işçi
alınmış, kaç işçi işten çıkarılmıştır? Bu ku
rum tarafından iş ve işçi Bulma Kurumu de
lâleti olmadan işçi alınmasının sebepleri neler
dir?
SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT
(Devamla) — Birinci suale cevabım, hayır ola
caktır. Çorum Çimento Fabrikası tevsii 1967
de başlamıştır. Onun dışında bir tesis düşü
nülmemektedir.
ikinci suallerine yazılı olarak cevap arz ede
ceğim.
BAŞKAN — Diğer soruya geliyorum.
ıSayın Başkanlığa
Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi Bakanı
tarafından konuşmasını mütaakıp sözlü olarak

25 . 2 . 1968

O :2

cevaplandırılmasını rica ederim.
Balıkesir Milletvekili
Mesut Ozansü
Soru : Çimento üretiminde istenen gelişme
olmadığına ve bunun sebebinin de Erzurum Çi
mento Fabrikasının nereye kurulacağı hakkın
da münakaşalar olduğunu Sayın Bakan da ifa
de ettiler. Halen Erzurum Çimento Fabrika
sının kuruluş yeri kesinlikle tesbit edilmiş mi
dir? Edilmişse neresidir?
SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT
(Devamla) — Evvelâ sualin 1 nci kısmında;
ben böyle bir şey söylemedim. Çimento istihsa
linde bilâkis hızlı bir gelişme olmaktadır ve
bu hızlı gelişme daha da hızlanarak devam
etmektedir.
Erzurum fabrikasının yerinin tesbiti mese
lesi, teknisyenler arasında çıkmış bir münaka
şadan ileri gelmiştir. Yeri tesbit edilmiştir,
arsa istimlâkine gidilmiştir ve yakında da te
meli atılacaktır.
BAŞKAN — Diğer soruya geliyorum.
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına •
Aşağıdaki sorumun sözlü olarak Sayın Sa
nayi Bakanı tarafından cevaplandınlmasım arz
ederim.
Maraş Milletvekili
Hüseyin Yaycıoğlu
Soru : Maraş'a ve ilçelerine 1968 yılında ne
gibi sanayi yatırımları yapılacaktır?
SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT
i'Dj/aınla) — Bu, hiç şüphesiz bir etüt mesele
sidir. isterlerse kendilerine, etüdettirir, yapılıp
yapılmıyacağını arz ederim.
BAŞKAN — Diğer bir soru.
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Aşağıdaki soruların Sayın Sanayi Bakanı
tarafından cevaplandırılmasını istirham ediyo
rum.
1. — Erzurum şeker pancarı ekicileri bu se
ne kışm aniden gelmesi sebebiyle pancarlarının
yüzde 40 ı kar altında kaldığı için teslim ede
mediklerinden borçlu kaldıklarını beyanla bu
borçlarının tecilini isterler. Bu hususta Bakan
lığın görüşü nedir?
2. — Erzurum'da yapılması düşünülen çi
mento fabrikalarının yeri tesbit edilmiş midir?
Edilmişse nerede yapılacaktır?
Erzurum Milletvekili
Gıyasettin Karaca
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SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT
(Devamla) — Erzurum şoker fabrikacı mevzu
unda iddia edilen hususlar hakkında ilk defa
burada bilgi almış bulunuyorum. Böyle birşeyin olduğunu zannetmiyorum. Olsa idi haberim
olurdu.
Erzurum çimento fabrikasının yeri, biraz
evvel arz ettiğim gibi tesbit edilmiştir ve Erzu
rum Çimento Fabrikası Aşkale'de yapılacak
tır.
BAŞKAN — Diğer soruya geçiyorum.
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Sayın Sanayi Bakanından Çankırı'ya ait bir
konuda soru sormama müsaade ve delâlet buyurulmasını saygılarımla dilerim.
Çankırı Milletvekili
Dursun Akçaoğlu
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akçaoğlu.
DURSJN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Muh
terem Bakan, malûmuâliniz Çankırı ili kamu
yatırımları yönünden nasibini en az alan illeri
mizden birisidir. Evvelce de bir vesile ile Yük
sek Meclise arz ettiğim gibi, imar Bakanlığı
Plânlama Dairesinin yayınladığı rapora göre
kamu harcamaları yönünden Çankırı ilindeki
bir ferde isabet eden miktar Türkiye ortalama
sından otuz defa daha düşük bulunmaktadır.
Çankırı ili geniş tuz yataklarına malik bu
lunduğuna göre ikinci Beş Yıllık Plân uygula
masında bu tuz rezervinin değerlendirilmesi
düşünülüyor mu? Düşünülüyorsa süd - kostik
fabrikası kurmayı mı yoksa soda fabrikası tesi
sini mi ^düşünüyorsunuz? Hükümet düşünmü
yorsa sosyal adalet ve bölgeler arası dengeyi
sağlama görevini Çankırı'da ne şekilde yerine
getirecektir?
SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT
(Devamla) — Muhterem arkadaşımın sualine
cevabımı arz ediyorum.
Mevzuubahis mesele Bakanlığıma intikal et
miştir. üç mütehassıs arkadaş gönderilmiştir.
Raporlarını hazırlamaktadırlar. Bu rapor ne
derse ona göre hareket edeceğiz.
BAŞKAN — Diğer bir soru.
Başkanlığa
Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi Bakanı ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına im
kân vermenizi rica ediyorum.
Sivas Milletvekili
Mustafa Kemal Palaoğlu
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Üçüncü Demir Çelik tesislerinin kurulacağı
yerin açıklanması için vaktin henüz erken oldu
ğunu ifade ettiniz, incelemelerin bittiğini ifade
ettiğinize göre kuruluş yeri Hükümetçe tesbit
olunmuş mudur? Kuruluş yeri ne zaman açık
lanacak? Bütün bunlara esas olması gereken
teknik ve ekonomik incelemelerin anahatları
ve sonuçları kamu oyuna açıklanacak mıdır?
SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT
(Devamla) — Üçüncü rtemir ve çelik tesislerinin
yeri tesbit edilmiştir. Birkaç gün içerisinde ye
ri ilân edilecektir. Altı cilt halinde hazırlanan
ekonomik raporun hülâsası da istiyen herkese
dağıtılacaktır.
BAŞKAN — Sayın Bakan, diğer soruların
yazılı olarak cevaplandırılması isteniyor. Bu
itibarla sizi kürsüde tutmıyalım. Bendeniz sü
ratle okuyacağım, zapta geçirteceğim ve öner
geleri Bakanlığınıza tevdi edeceğiz.
SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT —
Teşekkür ederim Sayın Başkan, Hepinizi hür
metle selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sırayla arz ediyorum.
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Tunceli halkının iktisaden içinde bulunduğu
çok müşgül ve sıkıntılı durumlar malûmdur.
Tunceli'nin ziraate en müsait ve münbit arazi
lerinden birine sahibolmasına rağmen, istihlâk
merkezlerine uzak, yol ve nakil vasıtaları mah
dut Ovacık ilçesinde, bir yandan fevkalâde
inkişafa müsait şeker pancarı istihsalini teşvik
ve diğer yandan Ovacık halkının kalkınmasına
da yardımcı olmak için yetişen şeker pancarını
mahallinde almak üzere Ovacık'ta pancarı tar
tacak bir kantarın kurulmasının mümkün olup
olmadığının yazılı olarak cevaplandırılmasına
delâlet buyrulmasmı arz ederim.
Tunceli
Kenan Aral
Meclis Başkanlığına
Sayın Sanayi Bakanı tarafından aşağıda arz
ettiğim soruların cevaplarının yazılı olarak ta
rafıma bildirilmesini arz ederim.
Diyarbakır
Hasan Değer
1. — Diyarbakır ilimizde çimento fabrikası
nın kurulup kurulmıyacağı, kurulacaksa ne za
man başlanacaktır?
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2. — ilimizde suni gübre fabrikasının kuru
lup kurulmıyacağı,
3. — İlimizde 1946 yılında kurulmuş Şayak
Fabrikasının makinaları bugüne kadar her han
gi bir revizyona tabi tutulmamıştır. Adı geçen
fabrikanın makinalarınm revizyona tabi tutula
cak mıdır, bir kısım yenileri eklenebilir mi?
Bu hususlarda bilgi verilmesini saygı ile ri
ca ederim.
Sayın Başkan
Sayın Bakandan bir sorum olacaktır, delâle
tinizi rica ediyorum, yazılı cevap ricasiyle.
1. — Çankırı'da kurulması düşünülen ve
halk tarafından Avrupa'daki işçilerimizin tasarruflariyle halka açık anonim şirket felsefe
si içinde Türkiye tiftiklerinin değerlendirme ve
ilk kademede tops imal edecek olan fabrikanın
rantabilite ve rasyonelite plânları Sayın Baş
bakana sunulmuş olup, acaba Sayın Başbakan
bu plânları Sanayi Bakanlığına intikal ettirmiş
midir?
2. — intikal ettirdi ise Sayın Bakan bun
ları tetkik ettirmiş midir?
3. — Bu plânda rantabilite % 51, - 2 ye çı
karsa acaba rantabl olmadığı fikri Sayın Ba
kanlık çevrelerine nereden doğmuştur,
4. — iktisadi Devlet Teşekküllerinin özel
sektör ile yaptığı protokol anlaşmalarının bir
hukukî bağlantısı yok mudur? Yoksa hukukî
değeri olmıyan protokol anlaşmaları neden im
zalanır?
5. — Çankırı'da Sümerbank bir yer etüdü
yaptırmış mıdır?
Çankırı
Mehmet Ali Arsan
Yüksek Başkanlığa
Ekte sunduğum çimento satışları hakkında
ki sorumun Sanayi Bakanı Mehmet Turgut ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına mü
saadelerinizi saygı ile arz ederim.
Trabzon
Ömer Usta
Trabzon'umuzda çimento fabrikası istihsale
geçtikten sonra bir torba çimentonun fabrika
fiyatı 890 - 900 kuruştur. Fabrika kurulmadan
önce Çorum ilimizden ve diğer fabrikalarımız
dan gelen çimentonun torbası piyasada 11 lira
ya satılmakta idi. Fabrika Trabzon'da işletme
ye açıldıktan sonra 2 kilometre uzaktaki şehir
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içindeki bayilerinde 12, 13, 14 liraya 1967 Ey
lül ayma kadar sırasiyle satışlar devam etti.
Böylece Trabzon'daki çimento fabrikası bayile
ri torba başına asgari 3, 4, 5 lira gibi hiç ter
lemeden, maliyetine tesir edecek yeteri kadar
nakliyat ücreti ödemeden havadan para kazan
dılar. Bu satışlar müessesenin idare âmirlerinin,
ilgililerin ilgisizliği önünde açıktan açığa cere
yan ediyordu. Şöyle ki, bir bayi 30, 40, 100 ton
istihkakına ihtiyaçla bayilik bölgesine getirme
den, başka bölgelere, vilâyetlere fabrikada,
fabrika müdürünün gözü önünde devrediyor
du. Trabzon'da ihtiyaçlı halk bu yüzden tedir
gin ediliyordu. Spekülatörler geniş müsamaha
gördüler. Bu hususta bol şikâyetler Bakanlığı
nıza yapılmışsa da halkı istismar edenleri firenlemek hususunda ciddî bir tedbir alınma
mıştır. Fahiş satış devam etmiştir. 1968 yılında
halk ihtiyacını karşılıyacak, ezilmesini önliyecek fahiş fiyattan uzak çimento tevzii hususun
da itibarlı, ciddî kesin bir tedbir almayı bakan
lığınız hangi tatbik şeklinde düşünmektedir?
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki hususların Sayın Sanayi Bakanı
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi arz ederim.
Çorum
Hasan Lâtif Sarıyüce
Minneapolis Moline Türk Traktör Fabrikası
Devletin de büyük hissesi olması itibariyle, na
sıl ve kimler tarafından denetlenmektedir? Bu
fabrikanın idaresindeki bozuk düzen için ne
gibi tedbirler alınması düşünülmektedir? Adı
geçen fabrikanın yeni yapılan kalorifer tesisat
larında yapım hatası olarak meydana gelen
300 000 liralık hasar ve arızanın mesulleri kim
dir? Kalorifer dairesinde çalışan 3 zavallı işçi
nin bu zarar ve ziyanların mesulü imiş gibi, fa
kat hiçbir maddi tecziye yoluna da gidilmeye
cesaret edilmeden işten çıkarılmasını tasvibediyor musunuz?
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Sanayi Bakanı
tarafından cevaplandırılmasına (Hazırlarsa şi
fahen, hazır değillerse yazılı olarak ve detaylı
şekilde) delâletini saygı ile istirham ederim.
Adana Milletvekili
Kemal Sarıibrahimoğlu
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I - Türkiye'de hali hazırda kaç aded traktör
ve kaç aded biçerdöver vardır?
II - Bu traktör ve biçerdöverlerin markala
rı nelerdir?
III - Zirai Donatım Kurumu hangi marka
traktörleri ithal veya monte etmektedir?
IV - Diğer traktörlerin Türkiye mümessille
ri hangi firmalardır? Amerika ve Kanada men
şeli traktör ve biçerdöverlerin Avrupa mümes
silleri ve Türkiye mümessilleri hangi firmalar
dır?
V - Gerek Zirai Donatım Kurumunun ve ge
rekse diğer firmaların ithal veya monte ederek
Türk köylüsüne ve müstahsılına satmakta ol
dukları traktör ve biçerdöverlerin monte edilmiş
hakle ve anaf abrikasmda (her türlü masraf ha
riç) mubayaa fiyatları dolar ve Türk Lirası
olarak kaçar liradır?
VI - Sözü geçen traktörlerin Türkiye'ye ka
dar, gelinceye kadar, her birine yapılan ardiye
ve sair masraflar kaç liradır? Keza biçerdöver
leri için sarf edilen masraf nedir?
VII - Avrupalı ve Amerikalı fabrikatörler
ve satış mümessilleri tarafından, ihracettikleri
traktör, biçerdöver ve yedek parçaları için ta
nıdıkları tenzilât miktar ve yüzdesi nedir?
VIÎI - Amerikan ve Kanada menşeli olup,
Avrupalı mümessillerinden mubayaa edilen
traktörler için, masraf ve fabrika satış fiyatla
rına ilâveten Avrupalı mümessil firmalara öde
nen komüsyon ve kâr miktarı ve yüzdesi her
marka traktör için kaçar liradır?
IX - Türkiye'de Zirai Donatım Kurumuna
ve diğer firmalara tanınan kâr ve komüsyon
miktar ve yüzdesi nedir? Bu mevzuda hangi ka
nun ve nizamname veya karar uygulanmakta
dır?
X - Yurt içi satışlarda vâki el değiştirmeler
de tanınan kâr ve komüsyon miktar ve yüzdesi
nedir?
XI - Fabrikasından ve monte edilmiş olarak
ihracat tenzilâtı ile (Eksport fiyatı ile) satmalınan çeşitli marka traktörlerde, Türkiye'de
montajının yapılarak imâl edilenden maliyet fi
yatları bakımından ve satış kârları ve komüsyonları yönünden ne gibi farklılıklar mevcut
tur? Aradaki fark ne miktardır ve lehte midir?
Aleyhte ise tedbirleriniz nelerdir?
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XII - Bugünkü traktör, biçerdöver ve alelûmum montaj sanayii olumlu ve verimli bir ça
lışma düzeni içinde midir? Montaj talimatna
mesi hükümleri harfiyen tatbik edilebilmekte
midir?
XIII - Cenubi Amerika gibi geri kalmış mem
leketlerde montaj sanayii yoluyla tüm tarım
aletleri sanayiine geçebilmiş devletler var mı
dır? Lâtin Amerika'da montaj sanayii ne za
man kurulmuş ve tüm tarım araçları sanayiine
hangi tarihte geçmişlerdir? Veya geçebilmişlermidir? Bu gidişle Türkiye'nin ecnebilerle reka
bet imkânına sahip tarım araç ve gereçleri sa
nayiine tüm olarak geçebileceğine inanmakta
mısınız? Ne zaman tüm yerli tarım araçları sa
nayiinin gerçekleşebileceğine inanmaktasınız?
Bugüne kadar hangi firmalara ve hangi marka
traktör ve biçerdöver imali için montaj müsa
adesi verilmiştir?
XIV - Türkiye'de hangi firmalar tarım ilâç
ları imal veya ithal etmektedir? hangi ilâçları
hangi firmalar ve hangi memleketlerden ve ki
losunu kaça mubayaa etmekte ve nakliye, ardi
ye ve gümrük ve sair vergiler için ne miktar
para ödemekte ve yrt içinde müstahsıla ve özel
teşebbüse kaç kuruştan satmaktadırlar?
XV - Türkiye'de hangi müessese ve firmalar
tarım gübresi istihsal, ithal ve satış yapmakta
dır? İthal veya imâl edilen gübrelerin iç dış
maliyet fiyatları nedir? Nakliye, ardiye ve it
halde gümrük masrafları kiloda kaç kuruştur?
BAŞKAN — Şimdi son söz C. H. P, Grupu
adına Sayın Muammer Ertenindir. Buyurun
Sayın Erten. Konuşma süreniz 10 dakikadır,
efendim.
C. H. P. GRUPU ADINA MUAMMER ER
TEN (Manisa) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri ;
Sayın Sanayi Bakanı elinde hazır bulunan
yazılı metni okuyacağı yerde, sorularımıza, ko
nuşmalarımıza cevabolarak başladığı zamanki
üslûp içinde konuşmuş olsaydı Sanayi Bakan
lığı Bütçesi olgun bir şekilde geçmiş olacaktı.
A. P. Grupu Sözcüsü dâhil bütün muhale
fet grupları bu bütçede olumlu konuşmalar
yaptılar. Fakat Sayın Bakan, yazılı olarak ha
zırlamış olduğu metni okumaktan kendini alı
koyamadı. Bütün - A. P. Sözcüsü dâhil - mu
halefet sözcülerini dünyadan habersiz insanlar
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clnrsjı niteledi. Eiaim dünyadan haberdar olup
olmadığımız, konuşmamız sırasındaki ortaya
koyduğumuz fikirlerle meydandadır, Ancak Sa
yın Bakanın yaptığı konuşmayla Meclisin ha
vasından dahi haberdar olmadığı ortaya çık
mıştır.
Değerli arkadaşlarım, yatırımlar konusun
da Sayın Bakan bâzı sıralamalar yaptılar. Bun
ları, uzun izah imkânı olsa, saatler sürer. Bah
settiği yatırımları, Artvinden başlıyarak Muğ
la'ya kadar saydığı yatırımları, altında kendi
imzaları, Sayın Başbakanın imzaları bulunan
1967 icra programını açtığınız zaman büyük
bir kısmının başlama tarihinin karşısında - üç,
beş tanesi hariç - 1963 - 1964 tarihlerini görür
sünüz.
NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Onlar proje
safhası.
MUAMMER ERTEN (Devamla) — Proje
değil, plân efendim. Girmiş, finansmanı hepsi
girmiş, münakaşası uzun sürer.
Şimdi yakında sermaye bitecek, bu açılışlar
da sona erecek. Halk Partisinin mirası size bu
güne kadar birçok açılış imkânları verdi. Ama
bunlar sona ermek üreredir.
Değerli arkadaşlarım, Genel Sekreterimize
cevap olarak Sayın Bakan, Trabzon Çimento
Fabrikasiyle Ankara Çimento Fabrikasını mu
kayese ettiler ve yanlış bilgiler verdiler. Trab
zon Çimento Fabrikası 1964 icra programına
alınmıştır ve aynı yıl içinde temeli atılmıştır,
faaliyete geçmiştir. Ondan sonra da 1965 te
buna devam ettiniz.
Ankara Çimento Fabrikası hakkındaki söy
ledikleri yanlıştır, aslında bu suretle Sayın Ba
kan kendi kusurlarını ortaya koyacak bir me
seleyi getirmiş oldular. Ankara Çimento Fab
rikasında 200 000 ton tevsii kararı alınmış, bir
çok hazırlıkları yapılmış, hattâ birçok tesisler
de kurulmuş, makinaları sipariş edilmişti, 1966
da faaliyete geçecekti. Fakat A. P. iktidarı za
manında bu 200 000 tonluk tesis Afyon'a akta
rıldı. 400 000 ton kapasiteli Ankara'da yeni bir
tesis kurulması yoluna gidildi. Şimdi bu suret
le iki sene Ankara Çimento Fabrikası gecikmiş
oldu. Eğer ilk proje tatbik edilmiş olsaydı, 1966
faaliyete geçmiş olacaktı. Şimdi iki sene gecik
miş olarak faaliyete geçmiş oluyor. Eğer za
manında faaliyete geçseydi iki yılda 400 000
ton çimento istihsal etmiş olacaktı. Bu, 400 000
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tonluk bir fabrikanın dış finansman karşılığı
dır.
Şimdi, fazla kapasite sebebiyle gazetelerde
görüyoruz, istanbul'a satmak için ilânlar verili
yor; 170 liralık fiyatın üzerine 60 lira da nak
liye binecektir, tabiî bu müstehlikin sırtından
çıkacaktır. Afyon Karahisar ise, bu kuruluş se
bebiyle halen 160 000 ton kapasitesi vardır,
onun da civarına ancak 60 000 ton sarf edebil
mektedir, daha uzak mesafelere gitmek gibi bir
durumla karşı karşıya kalacaktır.
Söke Çimento Fabrikasının tevsii konusunu
ilk konuşmamda arz etmiştim. Tamamen yanlış
tır. Söke'nin tevsiine imkân vermeleri gerekir
di. Özel sektörü tercih etmişlerdir.
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Erzurum'a
kaydırılmıştır.
MUAMMER ERTEN (Devamla) — Erzu
rum programda idi.
Nasıl bir halk kapitalizmi getirmek istedi
ğini izah ettiler. Biz Sayın Bakanın nasıl bir
halk kapitalizmi getirmek istediğini, Enerji Ba
kanlığı sırasında petrol boru hattı hisselerinin
satılması sisteminde öğrenmişizdir ve A. P. li
arkadaşlarımız dâhil Petrol Araştırma Komis
yonumda Sayın Bakanın bu yoldaki teşebbüs
leri mahkûm edilmiştir. (A. P. sıralarından anlaşılmıyan müdahaleler)
BAŞKAN — Lütfen sükûneti muhafaza
edin.
MUAMMER ERTEN (Devamla) — Büyük
komşulardan ayrılma meselesinden bahsettiler,
Romanya'yı misal verdiler. Büyük komşular
dan ayrıldıkça gelişme imkânlarının arttığını
söylediler, ama bunu söylerken Amerika'yı met
hetmek gibi bir yola gitmekten de kendilerini
alıkoyamadılar ve, «Solu da, sağı da, Batıyı da,
Doğuyu da getirseydi burada tartışırdık.* de
diler. Biz konuşurken Batıyı da, Doğuyu da
getirdik; burası Türkiye'dir, Türkiye'nin, Türk
halkının, Türk milletinin menfaatleri her şey
den üstündür. Biz Amerika'ya karşı da, Rusya'
ya karsı da Türk milletinin menfaatlerini esas
tutarız. Politikamız o istikamette belirmektedir.
Ne Amerikan hayranıyız, ne Rus hayranı, ne
de ikisine düşmanlık gütme politikası takibederis. (C. H. P. sıralarından alkışlar)
Sayın Başbakanla bir çelişmeye düştüler,
kendi aralarında halletsinler; geçen bütçe mü-
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zakerelerinde şekerden bahsederken, zarar et I
MUAMMER ERTEN (Devamla) — «Bağlı
tiği için zam yaptık, dediler Sayın Başbakan.
yorum efendim.
Ama şimdi Sanayi Bakanının ağzından dinliyo
Ortanın solu ve düzen değişikliği bir demok
ruz ki, 1964 ten bu yana Şeker Şirketinin za
ratik halk hareketidir, bir Anayasa hareketidir.
rar ettiğinden bahsetmiyorlar, yıl yıl üstüne
Bu, mutlaka başarıya ulaşacaktır. Siz karşımı
kâr rakamları veriyorlar. Zamların da buna da
za çıksanız da, çıkmasanız da Türk halkı ile
bil olmadığını ifade ediyorlar.
elete vererek bunu başarıya ulaştıracağız, bu
başarıya ulaşacaktır, bir Anayasa hareketidir,
Diyarbakır'da şayak fabrikasının zarar et
çünkü Anayasanın altında C. H. P. nin müca
mesi doğrudur, ama onun başka yolları vardır.
delesi, C. H. P. nin ıstırapları ve Anayasanın
Makina halısı yoluna gitmek memleket için bü
altında Türk halkının ümitleri vardır. Ortanın
yük tehlikedir, bundan sureti katiyede vazgeç
solu bayrağı, ortanın solu meşalesi hedefine di
melerini tavsiye ederiz.
kilecektir, buna mâni olamıyacaksınız, aziz ar
Sayın Bakan burada bütün teknik mesele kadaşlarım.'
leri konuşturduğumuz halde, meseleyi ortanın
Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkış
solu ve düzen değişikliğine getirerek bunların
lar) (A. P. sıralarından gürültüler, karşılıklı
uydurma mevzular olduğu gibi bir dalâlet içi konuşmalar)
ne düştüler. Aziz arkadaşlarım, ortanın solu bi
BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergelerini
zim 1923 den beri Türkiye'nin gerçekleriyle | okutuyorum.
yoğrula yoğrula, mücadele ede ede ortaya ko
Yüksek Başkanlığa
nan prensiplerin bir toplantısı, bir mecmuası
Sanayi Bakanlığı Bütçesi üzerinde yapılmış
dır. 0. H. P. 40 yıl zarfındaki mücadeleleri so
konuşmalar durumu aydınlatmış olduğundan,
nunda Türk halkının gerçeklerine en uygun
kifayeti teklif ediyorum.
olan kendi doktrinini yaratmıştır. (C. H. P. sı
Saygılarımla.
ralarından alkışlar) Sayın Bakan bunları söyBingöl
liyeceği yerde 19 ncu Asır nazariyelerinin ko
Emin
Gündoğdu
kuşmuş prensipleri içinde yuvarlanmaktan ken
dilerini kurtarsalar daha iyi yaparlar.
Sayın Başkanlığa
Sanayi
Bakanlığı
Bütçesi üzerindeki görüş
Aziz arkadaşlarım, meseleyi bu konuya ge
melerin
kifayetini
arz
ve teklif ederim.
tirerek düzen değişikliği konusunu kötülediler.
Saygılarımla.
Bu, Sayın Başbakan ve arkadaşları son Tem
Tekirdağ
silciler Meclisi toplantısından sonra, bunu ken
Halil
Başol
dileri için bir büyük mesele gibi ele almış gö
rünüyorlar. Kendileri yönünden haklıdırlar.
Sayın Başkanlığa
Çünkü, bizim düzen değişikliği konumuz halkın
Sanayi Bakanlığı Bütçesi üzerinde altı kişi
yaşantısını ilgilendirdiği için halkı etkilemiş
konuşmuş bulunmaktadır. Zamanın ayarlanma
tir. A. P. nin başındakiler de bundan büyük en
sı bakımından görüşmelerin kifayetini arz ve
dişeye düşmüşlerdir, bizim düzen değişikliği ko
teklif ediyorum.
nusundaki fikirlerimizi burada vatan sathında I
Hakkâri
anlattığımız ve en ücra köydeki vatandaşımız,
Ali Karahan
dağdaki çoban anladığı halde Sayın Demirel
BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde
ve arkadaşları henüz anlamaz görünüyorlar;
Sayın Abdülbâri Akdoğan.
onlara anlatmak için yorulmıyacağız, çok yakın
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Saym
da anlıyacakları günler gelecektir, ama vakit
j
Başkan,
muhterem milletvekilleri; biraz evvel
çok geç olacaktır. (A. P. sıralarından gürültü
|
huzurlarınızda
konuşan, geniş çapta izahat ve
ler)
ren Saym Bakanımızın konuşmalarını Saym
C. II. P. liler anlamamış olacaklar ki, eğer lüt
BAŞKAN — Saym Muammer Erten, on da
federseniz, Saym Bakanımızın bu görüşlerini
kikanız doldu efendim, lütfen sözlerinizi bağ
I bendenizin de birkaç noktada izah edebilmem
layın.
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için yeterlik önergesinin aleyhinde oy kullanı
nız. Sayın Bakanımız, bugün dünya çapında
olan sanayi problemlerini dile getirdiler. Ancak
C. H. P. bugün maalesef 19 ncu Asrın geri gö
rüşü içerisindedirler. Eğer lütfederseniz, yeter
lik önergesinin aleyhinde oy kullanırsanız biz
sanayi probleminin 20 nci Asırda hangi mer
haleye geldiğini izah etmek fırsatını bulacağız.
(O. H. P. sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Lütfen
efendim.

müdahale

etmeyin

ABDÜLBÂRi AKDOĞAN (Devamla) —
C. H. P. nin mirası seklinde adlandırdıkları
Trabzon fabrikasının 1964 yılında temeli atıl
mış, ama bir sene yattıktan sonra ancak 1965
senesinde işletmeye açılmıştır.
Kaldı ki, Afyon Karahisar fabrikası 1964
senesinde değil, 1966 senesinde ancak tevsii ya
pılmıştır. Eğer lütfeder bu yeterlik önergesinin
aleyhinde oy kullanırsanız, bütün çimento fab
rikaları gibi sanayi problemlerini de teker te
ker dile getirmiş olacağız.
Sayın Sanayi Bajkanı, Doğu blokundaki sa
nayi problemlerinin de bugün Amerika gibi ta
mamen özel teşebbüse yöneldiklerini izah etmiş
lerdir. O bakımdan lütfederseniz ve bu yeterlik
önergesinin aleyhinde oy kullandığınız takdirde
'bütün Rusya dâhil detayları ile Amerika isti
kametinde bütün yatırımların sanayiin bu yö
ne yöneldiklerini izah etme fırsatını bulacağız.
Eskiden beri zararla çalışan şeker fabrika
larının 500 milyon lira zararını kapatan A. P.,
son olarak bu şirketi yeniden milletin hizmeti
ne açmakla şeref duyar. Yeterlik önergesinin
aleyhinde oy kullanınız ki, bütün bunları de
tayları ile izah edelim, saygılar sunarım. (Al
kışlar)
BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergelerini
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Sanayi Bakanlığı 1968 yılı Bütçesinin bö
lümlerine geçilmesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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Bölümleri sıra ile okutuyorum.
(Sanayi Bakanlığı)
(A/l)

Cari harcamalar

Bölüm

Lira

11.000 Ödenekler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
12.000 Personel giderleri
11
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
13.000 Yönetim giderleri
2
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
14.000 Hizmet giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
16.000 Çeşitli giderler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/2)

24 000

227 864

290 635

116 002

173 000

Yatırım harcamaları

21.000 Etüt ve proje giderleri
202 577 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve büyük onarımları
7 386 000
BAŞKAN — Kalbul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/3) Sermaye teışili ve transfer harcamaları
34.000 Malî transferler
250 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
35.000 Sosyal transferler
1 369 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
36.000 Borç ödemeleri
12 500
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Bu suretle Sanayi Bakanlığı 1968 yılı Büt
çesi üzerindeki görüşmeleri bitirmiş bulunuyo
ruz. Bütçenin hayırlı olmasını dilerim, efendim.
B — TURİZM VE TANITMA
BÜTÇESİ :

BAKANLIĞI

BAŞKAN — Şimdi Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı 1968 yılı Bütçesi üzerindeki görüşmelere
geçiyoruz.
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Bakanlık Bütçesi üzerinde grupları adına
söz alan sayın arkadaşlarımızın isimlerini sıra
ile arz ediyorum :
C. H. P. Grupu adına Ali ihsan Göğüs.
G. P. Grupu adına Bekir Tünay.
M. P. Grupu adına Ali Baran Numanoğlu.
Y. T. P. Grupu adına Nihat Doğan.
T. İ. P. Grupu adına Cemal Hakkı Selek,
A. P. Grupu adına Muammer Baykan.
Söz sırası C. H. P. Grupu adına Sayın Ali
ihsan Göğüs'dedir. Buyurun Sayın Göğüs.
C. H. P. GRUPU ADINA ALÎ İHSAN GÖ
ĞÜS (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; Cumhuriyet Halik Partisi Grupu
adına Yüce Meclisi saygıyla selâmlarım.
C. H. P. Millet Meclisi Grupunun Turist
bütçesi üzerindeki görüşlerini izaha çalışaca
ğım.
Önümüzdeki beş yıllık devrede, ekonomik
gelişmelerin hacmi, gelişme hızı, gelişme
öncelikleri, sektörlerarası ilişkiler ve öncelik
ler ikinci plân dokümanında yer alan ilkelere,
hedeflere ve önceliklere göre yürüyecektir.
Plânın hazırlanış metodu, plân taslağının çe
şitli kademelerdeki danışma kurullarına uğ
ratılmadan geçirilişi ve nihayet plâna hâkim
felsefe, iktidar partisinin Cumhuriyet Halk
Partisi ile temelde yatan her yönden farklı
lıklarını da yansıtan bir belge olarak değer
lendirilmelidir. Bu farklı düzünce tarzını
turizm politikasında ve bu politikanın uygu
lanmasında da açık seçik görmekteyiz.
A. P. iktidarının kalkınma konusunda te
mel ekonomik görüşlerini tesbit eden plân
dokümanında turizme öncelik verilmediği şu
cümlelerle belirtilmiştir : «Turizm ve özellikle
işçi gelirleri, dış ekonomilerin gelişimine,
buna ilişkin politikalara bağlı olma niteliği
gösteren ödemeler dengesinin uzun vadeli
amaçlar için ihracat ölçüsünde güvenilir olmıyan kalemleridir.»
Bu ifade, sektörlerarası ilişkilerde turizme
öncelik verilmemesi gerektiğini belirten ve
tartışmayı gerekli kılmıyacak kadar açık bir
belgedir. Demek oluyor ki, ikinci plân tu
rizmi, ödemeler dengesi yönünden güvenilir
bir kaynak görmemekte ve önemsememektedir.
— 472
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İkinci Plânın düştüğü
büyük b'r hatayı
burada ele almak . gerekir. İkinci Plân, öde
meler dengesi açığını kapatmak için ihracatı
en güvenilir bir kaynak olarak ele almak
tadır. İlerlemiş olsun, geri kalmış olsun, ha
len ödemeler dengesini ihracat gelirleriyle kapıyan pek az memleket vardır. Ösellilkle
Türkiye gibi kalkınma safhasında bulunan
memleketlerde ekonomi, bu aşama süresince,
yani 15 - 20 yıl ihracatından daha çok itha
lât yapmak zorundadır. Ve bunun sonucu ti
caret bilnâçosu daima anık verecektir. İkinci
Plân da, iyimser bir hesapla, 1975 yılma ka
dar ödemeler dengesinin açık vereceğini ka
bul etmiştir. O halde, yatırımları aksatmadan
yürütmek ve tamamlamak için dış ödemelerde
denge nasıl sağlanacaktır? İkinci Plânın bu
bu soruya cevabı : «dış yardım» dır. Dış yar
dım alnıması , siyasi pazarlıkları bir yana
bırakalım, Plânın diliyle, «dış ekonomilerin
gelişimine ve buna ilişkin politikalara bağlı»
değil midir?
Dış yardıma güvenilemez. Hedef, dış kay
naklardan kurtulmak
olmalıdır. Konsorsi
yum tatbikatı meydandadır.
Özellikle 1967
uygulaması bu kaynağa bel bağlanamıyacağını açıkça ortaya koymuş bulunm.akta.dır.
Dış ödemeler dengesi açığının borçlanma yoliyle kapatılmasının bir diğer önemli sakın
cası da, tekrar ödeme problemi ortaya çıkar
ması, yani borç taksitlerinin faizleriyle bir
likte her yü artan bir şekilde borç yükü
yaratmasıdır. Birinci Plân döneminde elde
ettiğimiz dış kredilerin yarıya yakın b ; r kıs
mının eski borçların taksitlerini ve faillerini
ödemek için kullanılmış olması, bu kaynaktan
elde edilen dış finansman imkânlarının ne
kadar kısır kaldığını ve kalkınmamızı destekliyecek şekilde kullanılmasının ne kadar sı
nırlı olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Kal
kınma için gerekli döviz imkânlarını artır
ma bakımından çok daha önemli, çok daha
sürekli bir diğer kaynak, hiç şüphesiz, Tür
kiye'yi hızla sanayileştirmek ve Türk ekono
misini sağlam bir endüstri zeminine oturtmak
tır. Bu yapılabildiği takdirde, bir yandan it
hal ikâmesi endüstrisini kurarak döviz ih
tiyaçlarından tasarruf sağlamak, bir yandan
da ihracata yönelmiş sanayi kapasiteleri yara
tarak döviz kazançlarını artırmak mümlkün
-
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olacaktır. Uzun vâdade sağlam ve güvenilir
döviz kaynağı böyle bir sanayileşme hamlesi
olmakla beraber, bunda sonuç almak zama
na bağlıdır. Bu arada, kısa vadeli ve orta
vadeli bir poltika aracı olarak turizmden
elde edilecek döviz gelirlerini artırmak yolu,
Türkiye için önemli bir şans ve imkân aç
maktadır. Diğer birçok az gelişmiş ülkelerin
sahibolmadıklan bu imkânı Türkiye'nin ge
reği gibi değerlendirmesi şarttır.

-
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ğildlr. Türkiye Ikalkmmasını en çok bir ne
sil içinde tamamlamak zorundadır. Adalet
Partisinin temel ekonomik anlayışı ne kadar
özel sektörden yana olursa olsun, gerçekler
ister istemez Plân dokûmanındaki bu türlü ilke
leri sadece parlak cümleler olarak kâğıtta
bırakmaya iktidarı mecbur ve mahkûm ede
cektir. Çünkü, dünyanın her yerinde olduğu
gibi, özel sektörü, alternatifler arasında se
çim yapmaya zorlıyan tek faktör, kârlılık
prensibidir. Bu prensip, turizmde şehir sınır
Bu bakımdan dünya konjonktürünün, siya
larını aşmıyan bir çerçevede etkili olmuş
sal denge değişmelerinin ve milletlerarası
tur. Senenin birkaç ayında çalışan bir iş
koşullardaki dalgalanmaların etkisi altında ka
sahası yerine, bütün mevsim kapısını açlıyor, aşırı derecede hassasiyet gösteriyor,
mıya imkân veren şehir otelciliğine öncelik
diyerek turizm sanayini ihmal etmek, ona
vermesini özel sektörün en haklı bir davra
gereken önemi vermemek, bizce hatalı bir tu nışı olarak kabul ederiz. Oysa, modern tu
tumdur.
rizm bu değildir. Kütle turizminde böyle ter
cihler yer almamaktadır. Kütle turizmi talep
Turizm politikasında Adalet Partisi iktidarı
lerini, şehir sınırlarına sıkıştırılmış küçük ka
ile aramızdaki bir diğer farklı düşünüş t a m
pasitelerle karşılamak imkânsızdır. Bu iş,
da, iktidarın bu önemli dâvaya gerçekçi bir
plânlamasından, arazi teminine, inşaatına ve
gözle değil, propaganda açısından bakmasıdır.
organizasyonuna kadar Devletin yapabileceği
Turizmde özel sektöre mi, kamu sektörüne
nitelikte ve ağırlıkta bir iştir. Bunu, Plâ
mi öncelik verelim? Kısacası turizm kalkın
nın dediği gibi, «göstermelik» değil, zincirle
mamızı hızla hangi sektör vasıtasiyle gerçek
me
yapmak zorunluğu vardır. Ancak, iktidar,
leştirebiliriz, hâlâ bunun tartışmasını yapıyo
«ben zaten turizme öncelik vermiyorum, özel
ruz. Gerçekler ortada dururken, bu tartışma
sektör ne kadar itibar ederse, gücü ne ka
Türk turizmine hiçbir şey kazandırmıyacakdarsa,
o kadar yürür, turizmi kendi kaderine
tır. Bu bir imkân meselesidir. Devletin gücü
j
bıraktım»
anlamına gelmek üzere «özel sekvarsa Devlet, özel sektörün gücü varsa özel
i
töre
öncelik»
ilkesini koymuş ise, bunu, kalkın
sektör yapar. Özel sektör eliyle turizm kal
manın
teminatını
dışarıya açılan avuca bırakı
kınmasını yapan memleketler olduğu gibi, tu
lanlardan
beklediği
anlamına yormaJk gerekir.
rizm hamlesini Devlet eliyle yapmış memleket
ler de pek çoktur.
I
Aziz arkadaşlarım,
iktidar Partisi turizmi tümü ile özel sek i
Şimdi, turizm politikası uygulanmasına getöre bırakan bir ilkeden hareket etmiş, yal | ciyorum. Adalet Partisi iktidarı, üçüncü yınız alt yapı tesisleriyle örnek tesislerin ka | lım sürdürmektedir. Bu süre içinde turizm
mu sektörü tarafından yapılması İkinci Beş I sektörü, ekonominin nihai muhasebesinin yaYıllık Plânda bir istisna olarak kabul edil I pıldığı dış ödemeler dengesinde bir gelir kaynağı
miştir. Özel sektöre öncelik ilkesini gelişi gü İ değil, bir yük olarak yer almaktadır. Gerçekten
zel plâna serpiştirmek, Türkiye'yi tanımamak, | 1964 - 1965 yıllarında kaydedilen olumlu geTürkiye'nin meselelerini, kalkınmasındaki özel j üşmeler son iki yılda duraklamıştır. Turizme
likleri bilmemek, kalkınan bir memleketin i bağlanan umutlar, bu olumsuz gelişmenin etki
anadâvalarından ve bunların çözüm yolla- si altında zayıflamıştır. Türkiye'nin ekonomik
larından habersiz olmak demektir. Nihayet ! koşulları altında turizmin gelişmesi ancak Hüböyle bir memlekette özel sektör elinde de j kümet dediğimiz organdan başlamak üzere,
olsa, kıt sermaye kaynaklarının tercih ko- Devlet Teşkilâtında gerekli önemin verilmesiyşullarmı bilmemek anlamına gelir. Türkiye, I le, uğrunda mücadele edilmesiyle mümkün olur.
İngiltere ve Fransa gibi, kalkınmasını 150 | Akdenizde turizm endüstrisini, ekonomilerinin
yılda tamamlıyacak geniş zamana sahip de- | en verimli sektörü haline getirenler, işe böyle
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bir inançla başlamışlardır. Yugoslavya, Bulga
ristan ve Romanya son üç yıl içinde bu türlü
gayretlerle turizmlerini geliştirmişlerdir, özel
teşebbüsün yaratıcı gücüne tassup derecesinde
inanmış olmasına rağmen, Yunanistan dahi bu
sektörü Devlet eliyle geliştirmek yolunu ter
cih etmiştir. Memleketimizde turizm endüstri
sinden sorumlu kuruluşun bir bakanlık olma
sına rağmen, bu organ, beklenen olumlu çalış
mayı yapamamaktadır. O kadar ki, teşkilâttan
ümitlerini kesenler, bunu, Bakanlık statüsün
den çıkarıp, politika dışında bir ofis haline
getirmek fikrinin savunucusu olmuşlardır.
Bu niçin böyledir?
Her hangi bir işin, hizmetin veya görevin
verimliliği, o alanda sorumluluk yüklenen kimi
lerin bilgilerine, tecrübelerine, teknik güçlerir-3
ve ekip halinde çalışabilme yeteneklerine bağ
lıdır. Toplumların gelişmeleri, meselelerini çözümliyebilmeleri veya aksine duraklamaları ve
gerilemeleri, insan unsurunun vasıflarına ve bu
vasıflardan gerekli alanda yeteri kadar fayda
lanmaya bağlıdır. Memleketlerin, geri kalmış,
az gelişmiş, gelişmiş olarak gruplandırılmalarının ve bu türlü seviye farklarının nedeni bu
dur. Türk turizmi de bu koşullara sıkı sıkıya
bağlıdır. Henüz emeklemekte olan ve çözümü
gerekli sorunları saymakla bitmiyecek kadar
çok olan turizm sektörü, ancak ihtisaslaşmış
elemanlarla kurtulabilir ve gelişme imkânları
na kavuşabilir. Oysa durumumuz tamamen ak
sinedir. İnsan mantığını, gelişme kurallarını
inkâr edercesine ve modern dünyanın öngördü
ğü bilgi, tecrübe, uzmanlık yeteneklerini hiçe
sayarcasma bir davranış içinde Türk turizmi
kendi kaderi ile başbaga bırakılmıştır. Bunun,
hastalığın tedavisini muskadan, üfürükten,
tütsüden bekliyen bir zihniyetten farkı var
mıdır?
Türkiye'de turizm bakanlarının emrine her
modern idarede olduğu gibi, personel ve malî
kaynaklar tahsis edilmiş ve bunları memleket
yararına, yurdun kalkınmasına kullanmaları
için de geniş yetkiler bahsedilmiştir. Turizm
Bakanının emrindeki personeli kullanma tarzı
na, her hangi bir hukuk Devletinde rastlanamaz. Sayın Kürşad, evvelâ işe mevcut örgüt
lenmeyi yıkmakla başlamıştır. Sonra, persone
lin ihtisasına, kıdemine, tecrübesine hiç bakma— 474
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dan, esen rüzgâra göre, toplu tâyin listeleri
çıkarmak artık âdet haline gslmiş bulunmak
tadır.. Her ay, basan ayda iki defa, işinden alı
nıp başka yerlere tâyin edilenler listeler ha
linde yayınlanmaktadır. Böyle bir akıbete
uğrıyan memur, durumu düzeltmek için, Bakanm tanıdığı veya ona etki yapabilecek kimse
leri aramaya çıkmakta ve Sayın Bakana bir
mutavassıtlar akını başlamaktadır. Etkili kişi
bulanlar veya etkili durumda olanlar yerlerin
de kalmakta, diğerleri akıbetlerine, küskün,
boyun eğmektedirler. Çünkü, Sayın Kürşad'm
anlayışına göre memur, Devlet kapısına sığın
mış, kendisine yapılacak her muameleye boyun
eyeıı ve eymeğe mecbur bir zavallıdır. Sayın
Bakanın dış tâyinlerle ilgili tutumu da huku
ka aykırıdır. Dış tâyinlerde uygulanacak esas
lar kanunla belirtilmiştir. Son iki yıldan beri
bu esasların bir kenara itildiğini, dış kadro
ların, bütün meziyeti «etraf» olanlarla doldu
rulduğunu görüyoruz. Bunun için bulunan for
mül, «geçici görevli istihdam» dır. Bu formü
lün dayandığı gerekçe ise Teşkilât Kanununun
dış tâyine imkân vermemesidir. Böylece, her
hangi bir yabancı dile vâkıf olmıyan, temsil ni
teliği bulunmıyan kimseler bir gün içinde Ba
kanlığa tâyin muameleleri ikmal edilerek, ikin
ci gün, geçici görev formülü ile yabancı mem
leketlere hareket etmektedirler.
Sayın Bakanın personel politikasının yap
tığı. tahribat, Devlet Teşkilâtını sarsıcı bir vü
sat kazanmıştır. «Millî Birlik ve C. H. P. Koalinyonlarının yurt dışı görevlere tâyin ettiği
şahısları bu görevlerde tutamazdım. Elbette
kendi partime yakın olan, aynı görüşü taşıdı
ğımız kişilere bu görevleri verebilirdim» ne de
mektir? Devlet idaresini felce uğratan böyle
bir zihniyeti el birliği ile mahkûm edecek mi
yiz, etmiyecek miyiz? Muhalefet olarak iğren
mek istediğimiz budur.
Aziz arkadaşlarım, Sayın Bakanın, emrine
verilen malî kaynakları kullanma felsefesi de
yukarıda belirttiğimizden hiç farklı değildir.
Bu fakir milletin hayatî birçok ihtiyaçlarından
vazgeçme pahasına verdiği paraların partizan
ca ve sübjektif ölçülere göre böylesine harcan
masına,,.. Cumhuriyet Hükümetleri devrinde
az rastlanmıştır, ödeneklerin kullanılmasında
böylesine ölçüsüz ve keyfî davranış karşısın
da, tarafsız bir gazate (Yeni Gazete) 27 Eylül
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1967 tarihli sayısında Başyazı Sütununda şu
acı teşhisi koymaktan kendini alamamıştır:
«Görev başında kaldığı sürenin Turizm ve Ta
nıtma Bakanı Sayın Kürşad'a fazla bir şey
öğretmediği anlaşılmaktadır, üstelik bu, bir
Turizm Bakanı yetiştirmek için Türkiye'nin
ödediği çok aşırı bir bedel gibi görünmekte
dir.»
Sayın Kürşad'ın emrindeki fonları kullanış
tarzına karşı 27 Temmuz 1967 tarihli Milliyette
Başyazı Sütununda şöyle denmektedir: «Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı Teşkilât Kanunun
daki açıklığa rağmen, Bakan Nihad Kürşad'ın
bütçeden onbinlerce lirayı (Türkiye'de sosya
list ve komünist faaliyetlerinden) söz eden bir
kitabın satınalınmasına ayırması, ortada açık
bir suiistimalin bulunduğunu göstermektedir.
Türkçe yazılan ve Türkiye'de Türk vatandaş
larına dağıtılmak üzere satınalınan bu kitap,
bu yönü ile olduğu gibi, muhtevası ile de, Tu
rizm Bakanlığının dışarıya dönük propaganda
görevleriyle asla bağdaşamaz.»
Sayın Abdi İpekçi 30 Temmuz 1967 tarihli
Milliyetteki Başyazı Sütununda aynı konuya
şu cümlelerle değinmektedir: «Nihad Kürsad
hakkında verilen gensoru önergesindeki konu,
türlü yönleriyle, ortada yolsuzluklar bulundu
ğunu gösteren bir nitelik taşımakta idi. ikti
dar çoğunluğunun görüşme yolunu kapatması,
yolsuzluk iddialarını ört - bas etme eğilimini
doğrulıyan yeni bir örnek olmuştur.»
Değerli arkadaşlarım,
Devletin ,onu yönetenlerin özel çiftliklerin
den ayıran niteliklerinden biri, kanunlara ni
zamlara bağlı olmasıdır. İktidar, para kaza
nılır gibi kazanılmaz, Devlet makamları çift
lik alır gibi alınılmaz. Bunun için de bu yerle
ri işgal edenler, kamu görevlerini ve faaliyet
lerini ahbap ve dostlarına ikram vasıtası ola
rak kullanmazlar. Hele kendi siyasi partisine
mensubolanlann veya onların seleflerinin vekili
umumisi gibi, Devlet işlerini özel iş haline ge
tiremezler.
Sayın Turizm Bakanının daha önce Bütçe
Komisyonunda vâki beyanları ve davranışları
bu gerçekleri kavradığı veya kavramak istedi
ği intibaını hiçbir şekilde uyandırmıyor.
Şimdi kendilerinden bâzı konuları açıkla
malarını rica edeceğiz, Hemen söyliyelim ki,
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sorularımızda her hangi bir özel şahsı ya da
müesseseyi hedef almıyoruz. Her iş adamı elbetteki kendi çıkarını korumak için Devlet
adamlarının veya kamu görevlerinin zaafla
rından yararlanmak ister. Aslolan Devlet ada
mının mesuliyetini müdrik olmasıdır. Bu iti
barla sözlerimiz sadece Sayın Bakana ve onu
destekliyenleredir.
öğrenmek istediğimiz, kamu oyunca duyul
masını istediğimiz hususlar şunlardır:
1. Sayın Bakan, Bakanlığın yayınlarında,
kanunun koyduğu kurallara istisnasız riayet
ettiğini, eşinin dostunun kanun dışı himayeye
mazhar kılınmadığmı söyliyebilecek midir?
2. Papa'nın Türkiye'yi ziyareti münasebe
tiyle hazırlanan broşürleri (ki tutan birbuçuk
milyon liradır) komisyonlu mu sipariş etmiş
ve satınalmıştır? Ve bu satmalına için 1967
bütçesinde tahsisat var mıdır?
3. Kendisini eleştiren A. P. milletvekille
rinin «işlerini takibettiğiniz firmaların vekâ
letnamesini alarak geliniz» diyen Sayın Bakan,
şahsan partisinin destekleyicisi yahut duacısı
olanların manevî vekili umumisi midir?
Değerli arkadaşlanm, üç yıldan beri edin
diğimiz tecrübe ile görmekteyiz ki, Sayın Ba
kan her kanşık konuda, karşımıza «yetkimi
kullandım» silâhıyle çıkmaktadır. Bahşedilen
bu takdir hakkı ve yetkiler Sayın Kürşad'ın
elinde çok tehlikeli birer silâh haline gelmiş
tir. Bu silâhın özellikle tevcih edildiği istika
metler, memurlar, malî kaynaklar ve vasıtalar
dır. Parlâmento üyesi olarak ve siyasi teşek
küller olarak Sayın Kürşad'ı denetlemeye mü
teveccih teşebbüslerimiz, onun «yetkimi kullan
dım» cevabiyle karşılaşmaktadır.
Personel tâyinlerinde adetâ sürgün ederce
sine insanları yerinden eden tasarruflarda bu
türlü yetki suiistimallerinin acı örnekleri var
dır. Malî kaynakların kullanılmasına bu türlü
yetki suiistimallerine birkaç misalle yukarıda
değindim.
Aziz arkadaşlanm, mesele bu açıdan ele
alınınca, Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 1968
yılı için verilen ödenek miktan yeterli midir,
değil midir meselesi artık tartışma konusu ol
maktan çıkmaktadır. Mesele, miktarı ne olursa
olsun, bu bütçenin Sayın Kürşad'a teslim edip
edilmemesi noktasında ağırlığını bulmaktadır.

— 475 —

M. Meclisi

B : 51

25 . 2 . 1968

O :2

işlerimizi yürütmek için vekâletname verdiği I rülen görüşlere değer veren bir zihniyet bul
miz bir kimse, hüsnüniyet sınırlarını aşıp,
duğumuz zaman yapacağız ve ona yardımcı ola
«yetkim var - takdir hakkımı kullandım» ge
cağız.
rekçesiyle toplumun menfaatlerini alt - üst eder
Değerli arkadaşlarım,
ve vekâlet verme gerekçesini ortadan kaldırırÜzerinde durmak istediğimiz bir diğer ko
sa, her halde ona bir daha imkân tanımamak
nu, özerk TRT hakkında iktidarın düşünceleri
yollarını ararsınız, önümüzdeki hâdisenin hu
ve hazırlandığı söylenen tasarıdır.
kuk ve âmme idaresi prensipleri açısından de
Tasan, henüz kamu oyuna açıklanmış de
ğerlendirilmesi budur. Bu mukaddes çatı al
ğildir. Fakat yıllardan beri Adalet Partisinin
tında müzakeresini yaptığımız bütçe, parti büt
bu konudaki beyanları, iddiaları göz önünde
çesi değil, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
bulundurulacak olursa, ortaya neyin çıkacağını
bütçesidir ve Sayın Turizm ve Tanıtma Baka
kestirmek zor değildir.
nının emrine verilen ödenekler de parti parası
Burada, özerkliğin mahiyetim', tanımlama
değildir. Tahmin ediyorum ki, parti parasının
sını yeni baştan yapacak değiliz. Her sağduyu
bile bu derece sorumsuzca harcanmasına Ada
sahibi insan, bu hususta bugün tam nıânasiyle
let Partisi Grupu müsaade etmiyecektir. Grup
mücehhezdir. Yalnız Adalet Partisi idarecile
içinde, veya kabinede, hangi politik denge ge ridir ki, hâlâ iktidara gelmenin Devlete bâtapu
reğinin sonucu olursa olsun, böyle bir zihniye
mutasarrıf olan ve bu itibarla da her müesse
ti her şeye rağmen devam ettirmemek herkes
seyi kendi çıkarma ve dostlar yararına kullan
ten önce Adalet Partisi Grupu için bir borç
ma demek olduğunu sanmaktadırlar. Bunlar
tur. Şimdi iktidar partisine mensup arkadaş
için TRT nin seviyesi, kalitesi, eğitim ve kültür
larıma hitabediyorum. Her memlekette muhale
aracı olarak düzeltilmesi diye bir konu yoktur.
fet grupları için
parlömanter mücadelenin
Yalnız kendini aynada seyredip kendine âşık
esprisi, iktidarın hatalı davranışlarını yakala
olanlar gibi radyoda kendi sesini dinleyip hay
mak ve yasama devresi içinde bunlardan yarar
ran olma vardır.
lanarak seçim için puan toplamaktır. Sayın KürFakat bunlar bir hayal olmaktan ileri gişad'm icraatı, muhalefet partilerine zahmetsiz
demiyecektir.
Türk yargı organları, Danıştayı
kazançlar bahşetmektedir. Bu değerlendirme
ve
Anayasa
Mahkemesiyle
Devletin ve özerkli
nin mantıki sonucu ise, onun, bu icraatına de
ğin
bekçisi
olarak,
büyük
fedakârlıklar ve çi
vam etmesini temenni etmek olurdu. Ancak,
lelerle elde edilen bu müesseseleri koruyacaklar
memleket menfaatleri bahis konusu olduğu za
dır. TRT yi ve onun özerkliğini baltabyan ka
man, muhalefet taktiğinin bir tarafa bırakıl
nunlar
iptale mahkûmdur. Adalet Partisinin bu
ması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü Sayın Ba
konudaki
çabaları, siyasi bir şantaj olmaktan
kanın icraatı, artık sadece iktidar partisine de
ileri
gidemiyecektir.
ğil, bütün memlekete zararlı olmaktadır.
Turzim ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesinin
Değerli arkadaşlarım, Turizm bütçesi üze
tenkidini Anadolu Ajansına, bu millî müessese
rinde, turizmi geliştirme yönünden, C. H. P.
nin yürekler acısı durumuna değinerek bitir
Grupu olarak belirteceğimiz çok şeyler vardır.
mek istiyorum.
Ama bunda bir fayda görmüyoruz. Devlet çı
Koalisyon Hükümetleri devrinde tam bağım
karlarına ve sorumlusu olduğu konulara sır
sızlık
içerisinde çalışma imkânlarına kavuştu
tını çevirmiş bir zihniyeti kendimize muhatap
rulan
Anadolu
Ajansında bugün koyu bir par
kılıp da ona Türk turizmini kalkındırmak için
tizanlık hüküm sürmektedir. Bütçelerde Ana
yapılması gerekli işler için ileri süreceğimiz
dolu Ajansına verilen ödenekler Koalisyon Hü
tenkidlerin, öğütlerin ve dileklerin hepsinin
kümetleri
devrine nazaran elbette ki imkânla
boşa gideceğini biliyoruz.
rın artması oranı ile artırılmıştır. Bu maddî
gelişmenin aksine, maalesef Anadolu Ajansının
Büyük ümitler bağladığımız Türk turizmi
tarafsız haber verme niteliği bozulmuş, mane
nin bu hale getirilmesinden üzüntü duymak
vî
iklimi zehirlenmiştir. Bu yargıları desteklitayız. Yapıcı tenkidlerimizi ve dileklerimizi,
karşımızda, sorumluluğunu müdrik ve ileri sü- I yen örneklerle vaktinizi almak istemiyorum.
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Gerekirse bunları tek tek açıklıyacak belgelelere sahibiz.
Atatürk'ün kurduğu bu millî müessese, yeni
Anayasamız içerisinde en iyi şekilde değerlen
dirilmiştir. Fakat bu müessese Adalet Partisi
Genel Başkanının şahsi propagandasının aracı
olarak kullanılmaya devam ettikçe her gün
biraz daha itibarını yitirecektir. Parlâmento
olarak buna karşı durmak hepimiz için önde
gelen bir görev olmalıdır.
Yüce Parlâmentoyu C. H. P. Grupu adına
sevgi ve saygılarla selâmlarım. (C. H. P. sıra
larından alkışlar)
BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına sa
yın Tünay buyurun.
G. P. GRUPU ADINA BEKİR TÜNAY
(Adana) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Güven Partisi Grupu adına, Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüş ve dilek
lerimizi arzedeceğim.
1. — Güven Partisi,; turizmi, kalkınmamız
için:
Zaruri döviz kaynaklarının sağlanması,
iç ekonomik hayatın canlılığı,
Sosyal ve kültürel görgü ve bilginin artırıl
ması,
Milletlerarası tanışma ve dayanışmanın geliş
mesi, yönlerinden, çok önemli sayar.
2. — Güven Partisi, turizmi,
partiler
üstünde bir değer olarak niteler. Konuya, pe
şin hükümlerle, sabit fikirlerle ve partizanlık
açısından bakışı, reddeder.
3. — Güven Partisi, turizmin tüm konuları
nın, açık ve çözümleyici bir usûlle ele alınma
sı fikrine inanır.
— Turizm önemli bir endüstridir. Çeçitli sa
nayi kollarını için alır. Verimli, etkili bir işlet
meciliktir.
— Ekonomiye önemli etkiler yapar. Ekono
minin en güçlü desteklerinden biridir. Ekono
minin canlılığını ve hareketliliğini sağlar.
— Turizm çabuk meyva verir. Devamlı dö
viz getirir.
— Kültürel ve sosyal yönlerde de etkisi bü
yüktür.
Turizmin gayesi; dış turizmin gelirinin, ço
ğaltılmağıdır. İki temel plânlamaya dayanır. Bu
na, turizmin plânlaması da diyebiliriz. Bunlar:
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— Ekonomik turizm plânlaması ve,
— Fizikî turizm plânlamasıdır.
1. — Ekonomik turizm plânlamasının ama
cı;
a) Turizmin mevcut durumu,
b) Sorunlarını,
c) Tıkanıklıkları,
d) Gelecekteki gelişmelerin tahmin edilme
sini,
e) Üretim hedeflerini,
f) Yatırımları,
g) Gerekli bütün tedbirleri planlamaktır.
2. — Fizikî turizm plânlaması ise;
a)
Turizm gelişmelerinin mekân içinde
oturtulmasını,
b) Gelişme bölgelerinin tesbitini,
c) Yatırımların bâzı bölgelerde yoğunlaş
tırılmasını,
d) Kıyılarımızın harap edilmemesini ve spe
külatörlerin eline geçmesini,
e) Plânsız yerleşmelerin getirdiği çirkinli
ğin ortadan kaldırılmasını sağlar.
İkinci Beş Yıllık Plânda, plân süresinin
başlarında fizikî turizm plânlamasının yapı
lıp tamamlanacağı yazılı. Bu görüş, daha doğru
su prensip ile bu yıl bu işe ayrılan para, çeliş
me halindedir. Dâva büyük, bu işe ayrılan pa
ra cüz'i ve cılızdır. Böyle devam ederse beş yıl
sonunda bile fizikî plânlama tamamlanmamış
olacaktır.
Oysa bir yandan fizikî plânlama yapılırken
öte yandan İmar Kanununda değişiklik yapılma
lı. Turizm Bankası, Emekli Sandığı gibi ilgili
teşekküller eliyle büyük sahil şeritleri rezervleri
tesis olunmalıdır.
Burada, İmar ve iskân Bakanlığına bağlı bir
arsa stoku ofisinin teşkilinden söz edilebilir.
Unutmıyalım ki bunun amacı, mesken yapımıdır.
Böyle bir tutum fayda getirmez... Meseleler ta
mamen birbirinden ayrıdır.
Turizm politikası :
Turizm, kalkınmada ekonomik ve sosyal bir
faktördür. Böyle olunca, turizm politikası, ge
nel ekonomik politikanın ayrılmaz bir parçası
olur. Genel ekonomik politika, karma ekono
midir. Turizm politikasının da bu karakteri ta
şıması gerekir. Bu nedenle plân:
«Altyapı tesisleri ve buna yardımcı imkân
lar, örnek tesisler kamu sektörünce ele alınacak.
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Diğer turistik yatırımlar özel sektörce yapıla
caktır.» demektedir.
Bu doğru. Turizm, daha çok özel sektör işi.
Ancak, soruna bir başka açıdan da bakmak ge
rekir. Gerçek şu ki;
Hızlı bir turizm kalkınması yapmaya mecbu
ruz.
Bu alanda rakiplerimizin güçlü olduğu da
bir gerçek.
Konaklama tesislerimizdeki eksiklik ise tüm
çıplaklığı ile ortadadır.
Bunlardan ötürü, ilerisi için çok doğru ve
yerinde olan bir prensibe sıkı sıkıya bağlılık,
hızlı bir turizm kalkınmasını engelleyebilir. Ko
naklama tesisleri arzu edilen zamanda istenen
noktaya ulaşamaz.
işte bu nedenle; kütle turizminin gereği olan
tatil köyleri yapımını, bir altyapı yatırımı gi
bi, bir örnek tesis gibi Devletin üzerine almasın
da sayısız faydalar bulunacağı kanısındayız,
Aslınlda, özel sektör için yeni olan bu ala
na girme bir zaman işidir. Turizm alanına ye
ni yeni ve kuşkuyla girilmektedir.
Plânda, kamuya ait turistik işletmelerin bir
elden idaresi için bir Turizm İşletmesi Kuru
mu teşkili, öngörülmektedir.
Plân, Büyük Mecliste görüşülürken bu konu
ya değinmiştim. Bir de önerge vermiştim. Bu
yolun doğru, olumlu sonuç vermesinin şüpheli
olacağını belirtmiştim.
Böyle bir davranış, bir yandan çok önemli
ve lüzumlu olan yatırımları frenler, öte yandan
Devlet eliyle işletmecilik yaptırır.
Bu konu üzerinde derinliğine ve genişliğine
incelemeler yapmak gerekir. Her hal ve durum
içinde özel sektörün önceliği unutulmamalıdır.
Plânın ruhu, bunu âmindir. Ancak biraz önce
söylediğim, turizm politikasına sıkı sıkıya bağ
lanmadan, dalha doğrusu, bir esneklikle, hızlı
turizm kalkınması yapmaya mecbur oluşumuz
dan ötürü, tatil köyleri sorununu Devletten is
temiştim. Bu iki husus, bir çelişme gibi görül
mesin. önceki, hızlı turizm kalkınmasını sağ
lamak için bir yapım işi. ikincisi yapılmış olan
ların Devlet eliyle işletilmesidir M, birbirinden
tamamen ayrıdır.
Yatırım
Turistik bölgeler çok geniş tutulmuştur. Ya
tırım ve teşvik önceliklerinin bu kadar geniş
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alanlarda doğru ve etkili bir verime ulaşması
çok geç ve çok güç olacaktır.
Aslofan; turizm bakımından geliştirilebilecek, hızla rantabl hale getirilebilecek bir böl
genin belli bir yöresinin s eğilmesidir, işte bu
yörede geceleme tesisleri ve yan tesisler bir bü
tünlük teşkil eder. Yatırım ve teşvik öncelik
leri buralarda yoğunlaştırılmalıdır. Bu da iyi
bir turizm plânlamasını zaruri kılar. Bugüne
değin fizikî plânlama yapılmadığı içindir ki,
hem yatırım yönünden, hem de teşvik tedbir
leri yönünden etkili ve verimli bir tutum ve
davranış içine girilememiştir.
Plânın ruhu yatırımda özel sektörü öngö
rür. Oysa bugün yatırımı olumsuz yönde etkiliyen:
Sermaye darlığı,
Yatırım güvensizliği,
Teşebbüs eksikliği,
Yeni olan turizm alanına karşı ürkeklik,
faktörleri henüz tamamen bertaraf edilememiş
tir. Bu bakımdan, yine de Devlete çok iş düş
mektedir.
Kredi konusu da son derece önemlidir. Plân
da 2 milyar 000 milyon liralık bir yatırımın,
büyük kısmı özel sektörden istenmektedir. Bu
kadarını özel sektörden beklemek, biraz hayal
gibi gelir bana.
Özel sektör elbette kredi imkânlarından fay
dalanacaktır. Faydalanma oranı da % 50 dir.
Şu hale göre Devletin, özel sektöre 1 milyar
300 milyon lira kredi tahsisi gerekir. Ancak,
bu değer 2 milyar 600 milyon lirayı harekete ge
çirebilir. Beş yıla bölündüğü takdirde yılda
260 milyon liralık bir kredi tahsisi icabediyor.
Oysa, bu yıl için, Devletten 110 milyon, AİD
den 40 milyon olmak üzere 150 milyonluk kreıdi var. Gerçekte bu da 130 milyon. Bu göste
riyor ki, daha plânın ilk yılında 130 milyon
eksik olacak demektir.
Kredide en önemli faktör, Turizm kredile
rinin devamlılığıdır. Belli bir sürede, belli bir
paranın verilmesi zaruridir. Tüm bunlardan
ötürü, kredi fonunun artırılmasına, kesin zorunluk varldır.
Plânda koordinasyondan söz edilmektedir.
Gerçekten turizm alanında en önemli konu da
budur. Bizce, şu ana kadar devam eden bütçe
de dâhil olmak üzere koordinasyon yoktur. Bu
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gün turizm yönünden, ne Devlet teşkilâtında, ne
özel sektör - Devlet ilişkilerinde, ne de özel sek
törün çeşitli dallarında bir koordinasyon mev
cut değildir.
Otelcilerimiz, konaklama tesisi işletmecileri
ile seyahat acentalannm birlik ve koordinasyon
halinde bulundukları söylenemez.
Ulaştırma imkânları yönünden, ne hizmete
giren, ne de girmesi plâna bağlanan ulaştırma
düzeninde, Turizm öncelik tanıyabilecek bir
koordinasyon çalışması yoktur.
Eski eserlerin bakım, onarım ve muhafa
zası konusunda çeşitli teşekküllerin birbirleri
ile ilişkileri var. Ama bu ilişkiler bir esasa bağ
lanıp koordine edilmiyor.
Turizm alanında en önemli tıkanıklıklar ma'halli idarelerde gözüküyor. Mahallî idarelerin
turizm gelişmesinde yetersizlikleri bir gerçek.
İki yönden yetersiz.. Biri yatırımlar yönün
den.. öteki ve daha önemli olanı koordinasyon
dan yoksunluk yönündendir.
Bir yandan devede kulak kabilinden yatırım
tahsisi yapılır, öte yandan il, ya da ilçede tu
rizm derneği vardır. O da yardım alır.. Arala
rında işbirliği yok, koordine edecek de yok.
İşte bu olmaz.. Az para ile çok iş yapmak zo
rundayız. Çok para ile az iş yapıyoruz. Ne
deni de koordinasyonun mevcudolmayışıdır.
Koordinasyon için bir «Bakanlıklararası Ko
ordinasyon Komitesi» teşkili zaruridir. Turizm
ve Tanıtma Bakanlığının hemen hemen bütün
Bakanlıklarla doğrudan doğruya, ya da dolay
lı olarak ilişkisi vardır.
Ayrıca, kamu sektörü ile özel sektör arasın
daki koordinasyon için de bir kurula lüzum var
dır. Turizm Danışma Kurulu bu amaçla ku
rulmuştur. Daha etkili ve olumlu bir çaba için
toplanmaları, koordinasyonun gereğini üstün
bir çaba ile yerine getirmeleri gerekir. Hızlı
turizm kalkınmamızda rolleri ve önemleri bü
yüktür.
Bir de; turizm kalkınmasının ihtiyaçlarını
zamanında görecek, tedbirleri tam vaktinde gö
rüp anlayacak ve bunları bilimsel yönden de
ğerlendirecek olan bir uzmanlar kuruluna ihti
yaç vardır.
işte tüm bunlar, koordinasyonu sağlayacak
hızlı Turizm kalkınmamıza hizmet eidebilecek
kurumlardır.
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Aksi halde, stadyum bir yanda yapılırken,
plaj bir başka yönde, yol bir başka tarafta ka
lır. Turistik değer ve güzellikler, sen - ben çe
kişmesinden kurtulamaz...
Turizm gelir ve giderlerimiz:
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, turizm
de hedef alinan gelişmeyi sağlıyaımanuştır.
1. 1967 yılında 415 bin turistten 42 mil
yon dolar gelir öngörülmüştü. Turist sayısı bu
rakama ulagtı. Fakat turist gelirini 42 milyon
dolardan 13 milyon dolara indirmek icabetti.
Aytiı yılda yabancı ülkelere giden yurtaşlarımız için 27 milyon dolar veriliyordu.
Böylece, 20 milyonluk net kazanç yerine, 14
milyon dolarlık net döviz kaybına rıza gösteri
liyordu.
Şu hale göre: Türkiye, Birinci Beş Yıllık
Plân döneminde turizm blânçosu açık veren bir
memlekettir. Hiçbir Akdeniz ülkesi, döviz ka
zancı yerine döviz kaybı yolunda değildir. Bu
durum âcl ve hüzün vericidir.
Buniıh nedenleri var.
a) Turist dövizleri resmî kanallardan ge
çerek tam olarak ödeme dengesine giremiyor.
Serbest dövizdeki % 30 fark bunun bir nedeni
dir.
b) Ayrıca, dışardan Türk parası alınarak
yurda giriliş de bir (başka nedendir.
Su husus için ikinci Beş Yıllık Plâna ka
raborsanın önlenmesi, turist gelirinin doğru
dan doğruya resmî kanallara akmasının sağ
lanması yolunda bir önerge vermiştim, «Yıllık
programa alınacaktır» gerekçesi ile reddedil
mişti. Esefle söyliyelim ki, yıllık plânda karaJborsayı önliyebüecek bir tedbir yoktur. Sa
dece sözü edilmektedir.
özetle, birinci beş yılın sonunda 20 milyon
dolar net turizm geliri hesaplanmış; fakat
net 65 milyon dolar döviz kayıbiyle bilanço ka
panmıştır. Umutla gerçek arasında 85 milyon
olumsuz fark vardır. Bu bize şunu ifade ediyor:
llatalar olmuştur. Telâfi etmek zorunda ol
duğumuz ihmaller vardır. Bir turist kuru dü
şünebilir. Tekniğini bilemem. Dolaylı bir en
flâsyona gitmemek üzere tatbikattan istifade
edilerek bir yol bulunabileceği kanısındayım.
Turizm gelirini artırmaya mecburuz. Sadece
özel turist kuru ile iş bitmez. Ayrıca :
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— Benzin kuponları,
»
— Sadece döviz karşılığı satış yapan ma
ğazalar,
— Turistlerin en çok aldığı mallara Satış
Vergisi muafiyeti,
Gibi daha birçok tedbirlere de başvurulabi
lir. Burada dikkat edilecek en önemli husus:
Tedbirlerin genel iktisadi politikaya uygun
olmasıdır.
Ayrıca, koordinasyon konusunu ele alırken,
etrafiyle belirttiğim gibi :
— Kamu ve özel sektör organizasyonların
takviyesi,
— Her sektörde koordinasyonun sağlanması,
— Ulaştırma, konaklama ve seyahat acentalarınm organizasyonu,
Sorunları da. bir çözüme bağlanmalıdır.
İkinci Beş Yıllık Plâna gelince :
14 milyon dolarlık turizm açığının sıfır ola
cağı hesaplanıyor. Yılda % 32 artacağı varsa
yımı ile de 1972 de yıllık turizm gelirinin 135
milyon dolara ulaşacağı hesabediliyor. Bu
iyimser bir tahmindir. Eğer gerçekten bu he
defe ulaşılmak isteniyorsa;
a) Yatırım oranının artırılması,
b) Kredi fonunun çoğaltılması,
c) Fizikî plânlamanın çabuklaştırılması,
d) Her alandaki koordinasyonun sağlan
ması,
e) Turist dövizinin resmî kanallara akta
rılması,
1) Dış seyahatlere ayrılan dövizin kesin
koşullara bağlanarak azaltılması gibi tedbirler
hemen getirilmelidir. Aksi halde, yine her şey
hayal olur.
Şu da bir gerçektir ki; turizm sanayileş
menin, köklü kalkınma çabalarının döviz kay
nağı olarak önemlidir. Ancak, uzun vâdede,
tekbaşına bel bağlanacak emin ve istikrarlı re
fah kaynağı da değildir.
Hızlı bir turizm kalkınmasının koşullarını
ortaya koyduk, özel sektörün bu alana çekil
mesine kesin zorunluk olduğu da ortada. Bu
nun için iki temel yol vardır : Vergi politikası,
kredi politikası.
Vergi politikası : Turizmin hızlı gelişmesini
sağlıyacak şekilde bir seri tedbirlerin alınma
sını gerekli ilalar. Gümrük kolaylıkları da bun
lar arasında sayılabilir.
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Kredi politikası da; bol kredi, usun vâde,
az faiz şeklinde özetlenebilir. Kredi politika
sında haysiyetli, millî çıkarlarımıza uygun ya
bancı sermayeden de faydalanılmalıdır.
Kredi dağıtımında, proje ve kredi hacımlarında' yeterli bir kontrolün yapılmadığı bir
gerçektir. Tedbir alınmasını gerekli görmekte
yiz.
Turizmin hızla gelişmesi sonunda; İşçi
sigortaları, Emekli Sandığı, Ordu Yardımlaş
ma gibi kurumlardan teşvik edici tedbirlerle
faydalanılmalıdır.
Hızlı bir turizm gelişmesinin konaklamaya
paralel en önemli konusu personel sorunudur.
Turist, kendi memleketindeki sosyal duru
mu ne olursa olsun gezip - tozduğu, yiyip - iç
tiği, yatıp - kalktığı yerlerdeki hizmetlerin
tam, mükemmel ve her türlü sağlık koşulla
rının alınmış olmasını bskler.
İşte tüm bunlar yetişkin personelle sağla
nır. Bunun için de; aşçı okulları, garson okul
ları, şoförlere turizm eğitimi, okullarda tu
rizm bilgisi, orduda turizm eğitimi, gibi hu
suslara önem vermek lâzım.
Bir de yabancı memleketlerde açılan tu
rizm bürolarının turist ihraceden ülkelerde
yoğunlaştırılması esası kabul edilmelidir. Aksi
davranış döviz israfı, yani adam kayırma
olur..
Çözüm bekliyen bir yığın sorunlar vardır.
Bunlar biran evvel neticelendirilmeîidir : Tu
rizmi Teşvik Kanunu, Av Turizmi Kanunu,
Millî Parklar Kanunu, sahiller sorunu, turizm
polisi, turistik bölgeler sorunu, Büro ve Se
yahat acantaları Kanunu, gibi çözüm bekli
yen konulara hızla eğilmek gerek. Her yeni
bütçede gelecek seneye bırakılmaktadır bunlar.
Bu arada çözüm bekliyen sorunlar arasın
da; turizm derneklerini, özel idareler ve bele
diyeleri, İktisadi Devlet Teşekküllerini, besin
problemini, hâtıra eşya endüstrisini de saya
biliriz.
Her biri başlı başına önem taşıyan bu ko
nular üzerinde zamanın yetersizliğinden ötürü
duramıyacağım.
Turizm Bankası :
Turizm Bankasının turizm endüstri mües
sesesi haline getirilmiş olmasını mutluluk ve
rici bir olay olarak karşılarız..
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Turizm kredileri ekonomik kredilerdir. Tu
rizm kredilerinin tek elden bu banka eliyle
dağıtılması işi uygun bir gidiştir. Fakat Tu
rizm Bankasının böyle bir hazırlığa girip
girmediğinden endişe ediyoruz. Daha doğrusu
bu kısa sürede bu hazırlığın yapılanuyacağı
kanısındayız. Bir intikal devresinin tanınması
gerekir.
Yalnız bir teik nokta üzerinde endişeleri
mizi belirtmeden geçemiyeceğiz. O da, Tu
rizm Bankasında işletmeciliğe doğru bir eği
lim olduğudur. Getirilmek istenen kuruluşta
bu nokta dikkati çekiyor . Bankanın işletme
ciliğinin etkili ve verimli bir sonuç veremiyeceğini bundan önceki örnekler göstermiştir.
Anadolu Ajansı :
Son zamanlardalki, Gölbaşı tesisleri hariç,
bugüne değin bu müesseseye etkili bir yar
dımda bulunulmamıştır. Uygar dünyadaki ben
zeri teşekküller seviyesine yükseltilmesi gere
kir.. Basın ve yayın organlarının en güveni
lir haber kaynağı haline ulaştırılmasına
kesin zorunluklar vardır. Bugüne değin
dejenere edilemiyen bu Atatürk müessesesinin
imkânlarının artırılması, modern araç ve ge
reçlerle donatılması lüzumuna inanıyoruz.
TRT :
TRT nin iki durumu üzerinde kısaca du
racağım : Biri hukukî durumu, diğeri malî du
rumudur.
Hukikî durumu:
TRT, bilindiği üzere özerk bir müessesedir. Sa
hip bulunduğu kuvvet ve kudreti, tam ve mut
lak anlamı ile, tarafsız kullanmasında faydalar
görürüz. Ancak tarafsızlığın sağlanması, ikti
darların müdahalesi dışında kurumun özerkliği
içinde sağlıyacağı bir otokontrol ile mümkün
dür. Her şeyden önce, Kurumun geleneklerinin
doğması, yerleşmesi gerekir. Bu da, siyasi güç
lerin bu özerk kurumun varlığına tahammül et
mesi ile gerçekleşir. Bir noktada berraklığa
ulaşmak zorundayız.
TRT, özerkliğini doğrudan doğruya Anaya
sadan alan bir kurumudr. Her hangi bir iktisa
di Devlet teşekkülünden tamamen ayrıdır. Reji
min güven altında bulundurulması amacı ile
Anayasa tarafından TRT'ye özerklik verilmiştir.
iktisadi Devlet Teşekküllerinin özerkliği ise, sa
dece ekonomik özerkliktir.
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TRT'nin Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile
ilişkisi malî hususlardadır. Yüksek Denetleme
Kurulu vasıtası ile malî konular hakkında de
netlemede bulunabilir. Esasen bu durum Danış
tay'ın kararı ile kesinliğe ulaşmıştır.
TRT'nin mali durumuna gelince:
Malî durumdan TRT dertlidir. Bu kurum,
TRT olahberi, 100 Kwlık izmir, 100 Kwlık Er
zurum radyoları hizmete girmiş. Bu yıl, An
kara FM verici ile 300 Kwlık Mersin Radyosu
Mart sonunda hizmete girecektir.
Kasımda hizmete girecek olan 300 Kw lık
Diyarbakır, 250 Kw. lık Ankara ve ayrıca 1969
da hizmete girecek olanlar: 600 Rwlık Antalya,
1200 Kwlık İstanbul, 100 er Kwlık ilâve Erzu
rum, 100 Kwlık İzmir.
Bütün bunlar yapılırken TRT devamlı su
rette malî güçlüklerle karşı karşıya kalmıştır.
Ya bütçelere yeterli tahsisat konulmamış, yahutta konulan tahsisler tanı ödenmemiştir.
1967 de 30 milyon konulmuş. 5 milyon Yatı
rım Bankasından kredi derpiş edilmiş. Ama gel
gör ki, bugüne değin bunun 1/5 i olan 7 mil
yon ödenmiş. Gerisinin bugün yarın ödenmesi
de mümkün değil. Elbette bu hal genellikle
programı aksatacaktır.
Televizyon sayısız güçlüklerle meydana ge
tirilmiştir. Henüz kadrolu bir tek adamı bile
yoktur. Belki de kadro çıkacak. Bu da maddi
bir takım yeni güçlükler doğuracaktır.
ikinci Beş Yıllık Plâna bakıyoruz, televizyon
başlıyor. Ama 1968 yatırımlarında bir kuruşluk
bile tahsisat yok. işleyen cihazın yedek parçası
nı almak mümkün değil. Kaldı ki, reflektör ve
röle istasyonları sorunu başlı başına bir prob
lem.
işte TRT bunlara çare bulmak zorunluğu
ile karışı karşıyadır. Her gün bir başka açıdan
yermeğe çalıştığımız TRT yi malî yönden daha
güçlü kılmağa mecburuz. Bunlara çare bulmak
zorunluğu ile karşı karşıyayız.
Sözlerimi burada bitirirken 1968 Turizm Ta
nıtma Bakanlığı Bütçesinin Büyük Türk Milleti
ne hayırlı ve uğurlu olmasını diler, saygılar su
narım. (G. P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — M. P. Grupu adına sayın Ali
Baran Nunranoğlu, buyurunuz.
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M. P. GRUPU ADINA ALİ BARAN NUMANOĞLU (Nevşehir) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığının 1968 malî yılı bütçesi üzerinde, Mil
let Partisi Meclis Grupu olarak görüş ve te
mennilerimizi arz edeceğim.
Bu vesile ile 1968 yılı Turizm ve Tanıtma
Bakanlığı çalışmalarının, aziz milletimize ha
yırlı olmasını diler, Bakanlığın mümtaz ve fe
dakâr mensuplarına saygılar sunarım.
Muhterem milletvekilleri,
Henüz 4,5 yaşını idrak etmiş bulunan ve bu
güne kadar verilen imkânlar nisbetinde hiç küçümsenmiyecek derecede, memleket turizmi ala
nında büyük hizmetler ifa eden Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığının, ıbu açıdan tetkik ettiğimiz
bütçesi 1967 yılı bütçesine nazaran carî harca
malarda: 3 544 421 lira fazlalıkla 60 647 509 li
ra, yatırım harcamalarında ise 100 000 liralık
bir noksanlıkla 4 milyon lira, sermaye teşkili ve
transfer harcamalarına gelince 6 470 498 lira
noksanlıkla, 19 100 004 liradır.
Bu rakamların bize verdiği bilgiye dayana
rak, Turizm ve Tanıtma Bakanlığında bekledi
ğimiz hizmetlerin ve İkinci Beş Yıllık Plân tat
bikatının gerektirdiği ve muhtaç olduğumuz
refah ve kalkınmanın, bu anlayış ve davranışlar
la mümkün olamıyacağı kanaatini, plânın ön
gördüğü ve tesbit ettiği hizmetler için gerekli
tahsisat ve tedbirlerin, şu veya bu şekildeki gö
rüş ve davranışlarla verilmemesi veya alınma
ması yüzünden, tabiatiyle hizmetlerin aksıyacağı ve istenilen hedefe zamanında ulaşılamıyacağını da bu şekilde tesbit etmiş oluruz.
Muhterem milletvekilleri; turizm sektörü;
ikinci Beş Yıllık Plânın teşvikini öngördüğü
ve üzerinde hassasiyetle durduğu, dört kamu
sektöründen birisidir. Ayrıca, turizmin, iktisadi
ve sosyal kalkınmamız için şart olan gerekli
dövizi temin etmesi, öğretici ve eğitici fonksi
yonu yönünden de artık önemi tesbit edilmiş ve
tedbirleri alınmaya başlanılmış, verimli bir sa
nayi kolu olduğu malûmlarıdır.
Bütün dünya ülkelerinin, iktisadi ve sos
yal hayatlarında daima aritan bir önemde yer
kazanan olayların başında, turizm gelmektedir.
Büyük bir gelir kaynağı ve döviz değişimi
ne yol açan dış turizm; para kazanma amacı
gütmiyen ve yerleşme devamlılığı olmıyan, tü
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ketim ve zevk için yapılan seyahat ve konak
lamaların tümünü teşkil eder.
Bugün yeryüzünde, her yıl 128 milyon ki
şinin, devamlı yaşadığı ülkenin dışına turizm
amaciyle çıkmakta olduğu ve 13 milyar dolar
lık milletlerarası bir döviz mübadelesine yol
açtığı ve bu 13 milyar dolarlık gelir ve gider
miktarının turizme, önem ve büyüklük yönle
rinden dünya ticaretinin birinci faktörü du
rumunu kazandıracağı da bir vakıadır.
Dünya ülkelerinde, iç turizm hareketlerine
ise, her yıl 500 milyonun üstünde kişiler katıl
makta ve giderlerinin toplamı ise, 52 milyar
doları bulmaktadır. Turizm gelirinin, turist
sayısından daha fazla olduğu da bir gerçektir.
Dünya nüfusunun ve ticaretinin, büyük ve
geniş bir kısmını kapsıyan ve etkisi altına alan
turizm olayını, Türkiye'miz açısından, 1968
yılı [bütçesine göre tetkik ettiğimizde ve kar
şılaştırdığımızda, icabetmesi gereken önemin
verilmediğini açık ve kesin bir şekilde görmüş
oluyoruz.
Sayın milletvekilleri; Türkiye turizminin,
ciddî olarak ele alınması, henüz çok yeni ol
makla beraber, elde edilen gelişmeyi, ilerisi
için ümit verici olarak saymak mümkündür.
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kuruluşunda
ki yeniliğe, yeterli eleman bakımından zengin
olmamasına, teşkilâtının mükemmel telâkki edi
lecek bir durumda bulunmamasına rağmen, cid
dî bir çalışma yoluna girmiş, memleket turiz
minin gelişmesi alanında başarılı sonuçlar alı
nabilmiştir. Şüphesiz bugünkü netice tatmin
edici olmaktan ve Türkiye, dünya turizminden
nasibini almaya hattâ yaklaşmış durumdan da
hi henüz uzaktır. Ancak, ımemleket kamu oyun
da, turizm zihniyeti doğmaya başlamış, turiz
me, ilginin artmış olması, birkaç yıl önceki
durumla kıyas edildiği takdirde, sevindirici
ve güvendirici bir faktör olarak telâkki edil
melidir.
Bu ilginin doğması, altyapının kurulması
na, özel sermayenin iştirakini artıracak bir
âmil olduğu da muhakkaktır. Bu yönden mem
leketimizde imkânlarımıza nazaran, azımsanmıyacak bir gelişme göze çarpmaktadır.
Turizm yatırımlarının, belirli bölge ve yer
lerde yoğunlaştırılmamış olması, kredi hacmi
nin azlığı, özel sektörün karşısına çıkarılan
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formalite çokluğu ve mekanizmanın koordine
çalışmayışı, yatırım ıhızmı kesmekte ve gerekli
netice alınamamaktadır.
Turizm yatırımlarının Birinci Plân döne
mine nazaran, ikinci Plân döneminde iki misli
artışını görmek, bu konuya eğilmenin bir deli
li sayarız.
Kanaatimize göre, bu yıl plânın öngördü
ğü kamu ve özel sektör yatırımlarını, destekliyecek ve neticelendirecek nitelikte, büyük
çapta bir turizm kredisi fonu tesis edilmezse,
turizm endüstrisindeki gelişmemiz büyük ölçü
de duraklıyacak ve ileride bunun geniş akisle
ri olacaktır.
Memleketimize gelen yaJbancı turist sayı
sında da yıldan yıla 'bir artış mevcuttur. Bu
sebeple Birinci Plân döneminde turist tahmin
leri gerçekleşmiş, ancak, turizmden elde edilme
si gereken gelir konusu, maalesef halledileme
miş ve turizm gelirindeki artış cüz'î kalmakta
devam etmiştir. Bunun sebebi de, dış turizm
gelirinin büyük bir kısmının resmî kanallardan
yurda girmesinin sağlanamamış olmasıdır. Di
ğer bir görüşle, yabancı dövizlerin resmî kuru
ile serbest piyasa kuru arasındaki farkın, tu
rizmden doğan gelirin Merkez Bankasına git
mesini önlediği de bir vakıadır.
Turizm dövizine bir prim verilemese bile,
vergi iadesi gibi bâzı formüller ve idari ted
birlerle, Maliye Bakanlığının bu duruma bir ça
re bulması artık bir zaruret haline gelmiştir.
Muhterem milletvekilleri; ikinci Plân dö
neminde, Teşkilât Kanununda gerekli değişik
liğin yapılacağını, kamu sektörünün elindeki
turistik işletmelerin aynı elde idare edilmesi
için Turizm işletmeleri Kurumunun ve ayrıca
Turizm Eğitim ve öğretimi Millî Merkezinin
kurulacağını görmekten bahtiyarlık duyacak
ve turizme verilen önemin delili sayacağız.
265 sayılı Kanun, Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığını, sadece turizm ve turizm propagan
dası işleri ile meşgul olmak için değil, aynı za
manda bir enformasyon bakanlığı şeklinde kur
muş, yapılacak tanıtmanın da sadece turizm
propagandası olmayıp (Türkiye'nin ulusal de
ğerlerinin tümü olarak her alanda) tanıtılması
olduğunu belirtmiştir.
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265 sayılı Kanunun birçok eksik ve müphem
tarafları olduğunu ve gittikçe büyüyen mem
leket turizm ihtiyaçlarını şimdiki şekli ile karşılıyamadığını müşahede etmekteyiz. Bu ba
kımlardan, kanunun yeni baştan ele alınıp re
vizyona taibi tutulması ve 4, 5 yıllık uygulama
nın ışığında, beliren ihtiyaca göre yeni bir ku
ruluş kanunu tasarısı hazırlanmasını zaruri
görmekteyiz.
Bu meyanda, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı
nın Turizm ve Enformasyon bakanlıkları olarak
ikiye bölünmesini, ihtiyaçlara en uygun bir
hal tarzı olarak görmekteyiz. Yeni bir bakan
lık teskinini düşünmek için zaman henüz er
ken görüldüğü takdirde, bakanlık bugünkü
gibi hem turizm, hem de tanıtma ve enformas
yon fonksiyonlarını görecek şekilde organize
edilmeli, kuruluş kanunu, tatbikatın ka.zandırdığı tecrübelerin ışığında daha randımanlı ça
lışma imkânını kazandıracak yönde değiştiril
melidir.
Turizm tanıtmasının belli ve istikrarlı bir
programa göre yürütülmesi, içte ve dışta va
zife, salâhiyet ve sorumlulukları belirli ör
gütlerce izlenmesi esas gaye olmalı, Turizm ve
Tanıtma Bakanlığının yurt dışı temsilcilikle
rinin diplomatik statüden çıkarılıp, esas fonk
siyonuna sahip kılınması tanıtmanın millet
lerarası turizm piyasalarındaki arz ve talebe,
fiyat rekabetine, ulaşım ve seyahat organizas
yonu şartlarına uydurulmasını zorunlu görmek
teyiz.
Turizm sektörünün verimliliğini artırabile
cek vergi muafiyetlerini, organizasyonla ilgili
kanuni tedbirleri, döviz ve sair konularını
ihtiva eden hukukî meseleler mevcudolup, he
nüz çözümlenememiştir. Biran öncs bu gibi
meseleleri halledebilecek olan 6086 sayılı Ka
nunun tadil tasansmın kesinlik kazanması
şarttır.
Turizm müesseselerine ait vasıf lar yönetmeli
ğinin yenilenmesi, turistik bölgeler kanunu
gibi hukukî tedbirlerin biran önce gerçekleş
mesinin zaruretine inanarak turizm sektörünün
yeterli derecede verimli olabilmesi için, tu
rizm gelişmesinin hukukî çerçeveye kavuşturul
masını zaruri görmekteyiz.
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Sayın milletvekilleri,
Turizm sektöründe, özel ve kamu sektörü
arasındaki koordinasyonu ve her iki sektörün
kendi işlerindeki işbirliğini sağlı vabilecek ni
telikte hiçbir organizasyon mevcut değildir.
Turizm gibi, idari mekanizmanın iktisadi, iç
timai ve kültürel hayatın bütün bölümleri ile
yakından ilgili bir branşta, bu koordinas
yon eksikliği bir türlü giderilememiş ve yıl
lardan beri göze çarpar hal almıştır. Bu meyanda Turizm ve Tanıtma Bakanlığının, tu
rizm eğitim ve öğretimi konusunda Millî
Eğitim, turistik yersel plânlama alanında da
imar ve iskân bakanlıkları arasındaki işbirliği
nin sağlanmamış olmasını ve turizm alanın
daki koordinasyonun işlenmesi sebebini örnek
olarak gösterebiliriz.
Turizm zenginliklerimizin arasında, büyük
ve önemli bir yer işgal eden açık hava mü
zelerinin ve tarihî atraksiyon merkezlerinin
Millî Eğitim Bakanlığı bünyesi içinde Eski
Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı
olduğu hepimizce malûm bir keyfiyettir. Millî
Eğitim Bakanlığının " buralarda görevlendir
diği kimselerin ise bekçi niteliğinde ve reh
berlik bakımından ehliyetsiz kişiler olduğu
da inkâr edilmez bir hakikattir.
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Teşkilât Ka
nununun 9 ncu maddesi Türkiye'nin turistik
varlıklarının tanıtılması görevini bu bakanlığa
vermiştir. Bu bakımdan tarihî yerlerin ta
nıtılması hususunda bakanlık lüzumlu iza
hatı, kalifiye personel istihdamı veya lü
zumlu izahatı ses bandlanna doldurtarak ve
buna eserin karakterine uygun bir fon mü
ziği ilâve etmek suretiyle teyple o yerde üç
yabancı dili ihtiva edecek şekilde lanse etme
sinin en uygun bir şekil olacağını, ayrıca
bu konuda lüzumlu depliyanların da o yerde
bulundurulmasının gerektiğini ifade etmek is
teriz.
Turizm Bankasınca 1968 yılı icra plânı ge
reğince 130 milyon lira kredi dağıtılacaktır.
Gelecek seneler icra plânlarında bu meblâğın
ne miktar olduğu belli olmadığına göre, tu
rizme yatırım yapacak müteşebbis için, bu
kredilerin kaynağında devamlılık arz eden bir
nitelik görülmemektedir. Kredi teminatı ba
kımından tatmin edilemiyen müteşebbis de tabiatiyle yatırıma gidemiyeçektir. Bu durumun
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yatırımlarla olan alâkası nazara alınmalı ve
ikinci Beş Yıllık Plânın hedeflerine yetecek
miktarda bir fon tesisi zaruri görülmektedir.
Turizm yatırımlarında, kamu yatırımlarına
daha fazla önem verilerek kütle turizmine ce
vap verecek ve devamlılığı arz edecek olan ta
til köyü gibi tesislerin biran evvel yaptı
rılabilmesi için Hükümetçe gerekli tedbirlerin
alınmasını Türkiye turizminin geleceği bakı
mından zaruri görmekteyiz. Yapılacak bu tesis
lerinde
yabancı işletmecilere
verilmesini,
dış propagandası ve sair yönlerden tavsiyeye şa
yan görürüz.
Saygı değer milletvekilleri,
Türkiye ekonomi/si yönünden, iktisaden kal
kınmamızı ve sosyal gelişmemizi hızlandırıcı
bir niteliğe sahip bulunan turizm sektörü so
runlarının, hızlandırıcı etkisinin tam olarak gö
rülebilmesi için, plânlı bir turizm politikası sa
yesinde çözümlenmesini şart olaralk gördüğü
müzü ifade ederken, bu meyan'da dünya turiz
minde çok mühim ve müstesna bir yer işgal
eden ve Türkiye turizm faaliyetleri öncülüğün
de büyük bir payı bulunan Göreme, Zelve So
ğanlı ve Açık saray haraJbeleri manzumeleri ile
Kaymaklı ve Derinkuyu yeraltı şehirleri, Hacıbektaşı Veli külliyatı gibi birçok tarihî ve
tabiat zenginliklerini içine alan Kapadokya
bölgesinin, bugüne kadar bölgesel plânının ya
pılamaması ve turizm sanayiinin konaklama ve
ulaşımının icabettirdiği nitelikte turizm tesis
lerinin ve bu tesislere dayalı yol, su, elektrik ve
parklar gibi tabiî hizmetlerin ifası yönünden bu
yerlerin organizasyonu ilgili bakanlıklarca za
manında ele alınıp koordine edilememiş olmasın
dan, Türkiye turizmi yönünden bir misal ola
rak arz eder ve üzüntümüzü belirtiriz.
Kendi kaynakları ile yaşıyabilmekten uzak
olan Anadolu Ajansının gerek Devlete ve gerek
se basınımıza karşı yüklendiği görevleri hakkiyle yerine getirebilmesi ve ihtiyaçlarının taz
yikini karşılayabilmesi için, hizmetlere mües
sir başlıca unsurları dikkate alarak Devlet Büt
çesinden ayrılması mutat ödeneğin artırılarak,
bugüne kadar çok verimli hizmetler ifa Cden bu
müessesenin gelişmesini sağlayıcı tedbirlerin
alınmasını zaruri görmekteyiz.
Anasözleşmesine göre turizm müesseseleri
yatırımı finansman işi ile uğraşacak ve hem de
turizm işletmeciliği yapacak olan T. O. Turizm
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Bankası sermayesinin mühim bir kısmının öden
memiş olması ve ödenen kısmın ise daha çok
bağlı değerler halinde bulunması yüzünden bu
güne kadar faaliyeti arzulanan gayesine ulaşa
mamıştır. Bu müessesenin turizm yatırımı kre
dileri ile vazifelendirildiğini ve yön verildiğini
görmek sevindiricidir.
Muhterem milletvekilleri, Millet Partisi Mec
lis Grupu adına Yüksek Heyetinize en derin
saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın
Nihat Doğan.
Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DOĞAN
(Sivas) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri;
Yeni Türkiye Partisi Turizm ve Tanıtma
Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşlerimi arz
etmeden önce, Yüce Meclise Grupumun saygıla
rını sunarım.
Milletlerin ekonomik alanda gelişmelerinde
mühim rol oynıyan turizm konusu, yine konuş
mama esas ve başlangıç teşkil edecektir. Geçte
olsa turizmin sosyal, kültürel ve ekonomik fonk
siyonlarından bilimli şekilde istifade etme ça
balarını göstermemiz gelecek için bizleri ümitle
doldurmaktadır. İkinci Beş Yıllık Plâna esas
teşkil eden çalışmalar için özel ihtisas komisyon
larının kurulup ilmin, tekniğin ioabettirdiği şe
kilde gayretli mesailer sarf etmeleri iyi niyetin
gelecekteki ürünleri olacaktır.
Birinci beş yıllık devredeki çalışmalar her
ne kadar iyi niyetlere dayansa da, bir başıbo
zukluğu sezmemek mümkün değildir, ikinci Beş
Yıllık. Plânlama dönemindeki turistik çalışma
ların turistik potansiyeli fazla olan bölgelere
mutlak suretle kayacağı inancını beslemekte
yiz.
ikinci Beş Yıllık Plânda 1972 yılında mem
leketimize gelecek yabancı turist sayısı % 25
artmalarla 1 435 000 ü bulacağı ve bunların
bırakacağı dövizin 135 milyon dolar olacağı sa
nılmakta ise de, biz daha iyimser bulunmakta
her yönlü kesif çalışma ve gayretlerin bu ra
kamların üstünde bir noktaya varacağı inancı
beslemekteyiz. Bu yoldaki ilerlemelerin Sayın
Kürşad'ın bakanlık devresine rastladığını, hayli
mesafelerin alındığını her şeye rağmen söyle
mek hakseverlik olur kanısındayız. Bu devre
de yapılan işleri sıralamaya vaktimiz müsait
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olmadığından, iyi niyete dayanan yapıcı çalış
maların mutlaka desteklenip takdir edileceğini
belirtmek isteriz.
Bir noktaya yine parmak basmak istiyorum.
Her yıl olduğu gibi Sayın Bakan belki cevabi
konuşmasında yine, «Arkadaşlarım daima kendi
seçim bölgelerini turistik çalışmalara sahne ol
masını istiyorlar.» diyecektir.
Biz de yine diyoruz ki, hiçbir art düşünce
ye sahip değiliz. Turist sadece denize, güneşe
gelmez. Onu tarihî eserlerle de doyurmak gere
kir. iste Sivas her yöniyle tarihtir. Çalışmala
rın yoğunlaştırılacağı bir ilimizdir. Buradaki
tarihî eserlere yurdumuzun çok az bölgelerin
de rastlanır.
Yine geçen yılda temas etmiştim. Bir iç tu
rizm merkezi haline gelmeye namzet Hacı Bektaş kasabamız ihmal edilmektedir. Her yıl
16 Ağustos'da yapılan Büyük Türk Düşünürü
Hacı Bektaşi Velî ihtifallerine onbinlerce kişi
katılmaktadır. Sayın Kürşad da bu ihtifallerde
bulunan kişi olarak bizzat durumu yakinen gör
müştür. Böylesi bir yere her türlü yatırımı yap
mamakta, her türlü yardımı esirgemekte başka
bir niyet aramak gerekir. Yine belki Sayın Ba
kan, «Şunları yaptık, şunları yapacağız.» diye
cektir. Esasda hiçbir şey yapılmış değildir. Son
radan cevap vermek imkânını bulamadığımız
için, şimdiden diyoruz ki; çalışmalar ve yapı
lan işler kâfi değildir. Kısa vadeli büyük yatı
rımların gerçekleşmesi gerekir.
Milletlerarası turistik anlaşmaları takdirle
karşılıyoruz. Bulgaristan, Yugoslavya, Roman
ya, Irak ve Ürdün anlaşmalarından sonra Bir
leşik Arap Cumhuriyetiyle yapılan temasın ne
ticelenmesini diliyoruz. Bu arada komşu dev
letlerle yapılacak anlaşmalar yerinde olur ka
nısındayız.
Bakanlığın haber ve yayın sahasındaki hiz
metleri de takdire değer. Anadolu Ajansiyle
işbirliği halinde yapılan verici istasyon Gölbaşı'ndaki PTT telsizlerinin yanında faaliyete geç
miştir. Federal Almanya Hükümeti tarafından
Hazineye hibe olarak verilmiştir. Arazi ve bi
na da Hazineye aittir. Telsizin işletilmesi şim
dilik bir formül içerisinde Anadolu Ajansına
verilmiş olup, Ajansın hukukî statüsü belli ol
duktan sonra devri mümkün olacaktır. Biz
Ajansın yeni hukukî statüsünün kısa zamanda
taayyün ettirilmesini dilemekteyiz.
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Bütün dünya milletleri kendilerine ait ha
berleri bu çeşit telsizlerle vermektedirler. Bu
imkâna yeni kavuşan Türkiye, bu cihazlarla
kendi sesini dünya ajanslarına duyurmaya baş
lamıştır.
Dört aylık tecrübe çalışması neticesinde
Anadolu Ajansı büyük başarı elde etmiş, ya
yınlar yabancı memleketlerde ilgiyle karşılan
mıştır. Anadolu Ajansı ayrıca bu verici telsiz
istasyonu ile günün olaylarını Orta - Avrupa'da
bulunan Türk işçilerine Alman Radyosu vasıtasiyle bildirmektedir.
Bu arada uzun zamandan beri ihtiyaç du
yulan ve ajansın mühim bir noksanı kabul edi
len fotoğraf servisinin teşkiline de girişilmiş
tir. Halen bu konu ile alâkalı Tele - Foto cihaz
larının Bakanlık tarafından bir firmaya sipariş
edilmesinden memnuniyet duymaktayız. Sipari
şi yapılmış olan bu teknik aksam Türkiye'ye
geldiği zaman Anadolu Ajansının Gölbaşı istas
yonu vasıtası ve Radyo - Foto yoluyla süratle
Orta - Avrupa ve Orta - Şark'tan resim alınma
sı ve Türkiye'ye ait resimlerin bu bölgelere ve
rilmesi mümkün olacaktır.
Ayrıca, memnuniyetle öğrendiğimize göre
Alman Hükümetinin gösterdiği büyük anlayış
neticesnde Anadolu Ajansına bâzı yeni teknik
cihazların da verilmesi protokola bağlanmıştır.
Bu malzemelerin en mühimmini 7 aded alıcı tel
siz cihazı teşkil etmektedir. Anadolu Ajansı ta
rafından .yurdun muhtelif yerlerine monta edi
lecek bu cihazlar vasıtasiyle Ankara'da telsizle
yapılacak olan haber neşriyatı zaptedilecek ve
bu suretle yurt içi haberleşmesi PTT kanalla
rından kurtularak telsiz sistemine bağlanacak
tır. Telsizle yurdun muhtelif yerlerine intikal
ettirilecek olan Anadolu Ajansı bültenleri hiç
bir gecikmeye uğramadan gayet seri şekilde ba
sının istifadesine sunulacaktır. 1968 yılı içeri
sinde tatbikine başlanacak olan bu sistemle ha
len mevcut bâzı teknik aksaklıklar ve hava
şartlarına tabi PTT kanallarının ortaya koydu
ğu gecikme ve bozukluklarda izale edilmiş ola
caktır. Bu cihazlardan ikisinin önümüzdeki gün
lerde Anadolu Ajansına teslim edilmek üzere
olduğunu da yine memnuniyetle öğrenmiş bu
lunuyoruz. 47 seneden beri ilk defa bu yıl bey
nelmilel ajans vasfına kavuşacak olan Anadolu
Ajansı yeni ve modern bir binaya da kavuşmak
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üzeredir. Sıhhiye'de 1,5 milyon lira sarfiyle 7
katlı olacak bu binanın yapımı için de gayret
gösterenlere teşekkürü bir ödev kabul etmekte
yiz.
Anadolu Ajansına Adalet Parti damgasının
vurulmasını muhalif bir grup olarak insafsız
bulmaktayız. Resmî bir Devlet ajansının Hükü
met haberlerine fazla yer vermesinden tabiî
birşey olamaz. Ajans muhalif partilerin sözcüsü
olmadığı gibi, Adalet Partisinin de sözcüsü ol
mamıştır. Hükümet, Adalet Partisinin iktida
rından teşekkül etmişse, bu kabahati Anadolu
Ajansında aramayı doğru bulmuyoruz. Ajans
Adalet Partisinin parti haberlerine fazla yer
verirse, o zaman suçlamalarımız müşterek ola
caktır.
212 sayılı Basın meslekinde çalışanlarla ça
lıştıranlar arasındaki münasebetleri tanzim
eden Kanunun tadil edileceği son günlerin ak
tüel haberleri arasında bulunmaktadır. Halen
bir gazete sahibi bulunan Sayın Kürşad'dan ge
çen bütçe görüşmelerinde 1967 Martında Meclice getirileceği söylediği kanun hakkında ay
dınlatıcı bilgi rica etmekteyiz. Muhterem basın
mensuplarının haklarını kısıtlayıcı kararların
da karşısında olacağımızı belirtmek isterim.
1934 yılında kanunlaşan ve o günün şartla
rına göre hazırlanan Artırma Eksiltme ve İha
le Kanunu halen yürürlüktedir. 1966 yılı bütçe
sinde Sayın Bakan bunun yürürlükten kaldırı
lacağını söylediği halde, 1967 bütçe görüşmele
rinde benim ısrarla temas etmeme rağmen bir
şey söylemediler. Lüzumsuz ilân yükümlülü
ğünü taşıtan bu kanunla Devletin milyonlarca
lirası ilân yoluyla boşa gitmektedir/ Kanunun
yeni şekliyle ve ivedilikle Meclise getirilmesini.
rica etmekteyiz. Sayın Bakanın bununla ilgili
gerekçesi bir açıklamasını beklemekteyiz. Yine
cevapsız geçişini, besleme bir basını yaratma ve
yaşatma taraftan kabul etmek mecburiyetinde
kalacağız.
Sayın milletvekilleri,
Konuşmamın son kısmını TRT konusu teşkil
edecektir. 1961 Anayasasının getirdiği Anayasa
kuruluşlarından biri ve bugünedeyin üzerinde
en fazla tartışıllanlardan belki en önemlisi Tür
kiye Radyo ve Televizyon İdaresi olmuştur. Bu
tartışmayı belki bir bakıma yadırgamamak ge
rekir. Çünkü, eski alışkanlıklardan kurtulmak
kolay değildir.
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Bilindiği üzere geniş bir yayın alanına sa
hip ve halk kütlelerine tesir derecesi çok olan
böyle bir araçtan siyasi iktidarların kolay ko
lay vazgeçemiyecekleri düşünülmektedir. Yal
nız ve sadece bir iktidarın politikasının en mü
essir yürütme araçlarından biri olan radyoları
siyasi iktidarın elinde bulundurması eski alış
kanlıkların bir neticesi olmuştur. Bu alışkan
lıklardan kurtulmak, bir yandan Anayasaya
hürmet olduğu kadar, bir yandan da memleke
timizde yerleşmesini arzu ettiğimiz Batılı an
lamındaki demokratik düzenin gerçekleşmesine
hizmet olacaktır.
359 sayılı TRT Kanunu bu Mecliste müzake
re edilirken, o zaman muhalefette bulunan Ada
let Partisi 359 sayılı Kanun tasarısının getirdi
ği özerkliği yeterli bulmamış ve bugün TRT
gibi bir Anayasa kuruluşunun karşısına çıkan
o zamanki Adalet Partisi sözcüsü Sayın Nihad
Kürşad, bu sözcülüğü bizzat kendisi yapmıştır
ve demiştir ki; «Bu kanunun getirdiği özerkliği
yeterli bulmamaktayız, iktidara geldiğimizde
bunun tadilini ve Anayasanın anladığı mânada
bir özerklik içinde bu kuruluşu yeniden tanzim
etmek arzusundayız.» Şimdi Sayın Bakan diyor
ki; «TRT Kanununu değiştireceğiz.» Bunu
uzun zamandan beri söylemekte, fakat ortada
ne bir tasarı var ne de Meclise intikal etmiş
bir bilgi var. Sadece TRT ve görevini anlamı
yor görülen iktidar ve sempatizanı gazetelerde
TRT Kanunu değişecek diye ikide bir çıkan bâ
zı neşriyat... Bu, bir yıpratma politikasının ace
mice tatbikatıdır.
Şimdi basına intikal eden ve TRT Kanunun
da yapılması Sayın Bakan tarafından açıkla
nan değişiklikler üzerinde durmak isterim:
Basına intikal etmiş olan bilgilere göre, TRT
Kanununda yapılacak değişikliğin önemli bir
kısmı Yönetim Kurulunun teşekkül tarzında
toplanmaktadır. Yeni tasarıya göre, Yönetim
Kuruluna Maliyeden, Dışişlerinden ve çeşitli
kuruluşlardan gelecek temsilcilerle Yönetim
Kurulu üyelerinin sayısı artırılacak. Bu şekilde
kurulan ve siyasi iktidara bağlı bir karar ve
yürütme organı başta bulunacak, ondan sonra
da özerklikten, Anayasaya aykırı olmıyan bir
kanundan bahsedilecektir. Böyle bir şeyi ne hu
kuk ve ne de demokratik düzen kabul edebi
lir.
-
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Anayasanın 26 ncı maddesi biliyorsunuz şöy
ledir: «Kişiler ve siyasi partiler, kamu tüzel ki
şileri elindeki basın dışı haberleşme ve yayın
araçlarından faydalanma hakkına sahiptir. Bu
faydalanmanın şartları ve usulleri demokratik
esaslar ve hakkaniyet ölçülerine uygun olarak
kanunla düzenlenir. Kanun, halkın bu araçlar
dan haber almasını, düşünce ve kanaatlere ulaş
masını ve kamu oyunun serbestçe oluşumunu
köstekleyici kayıtlamalar koyamaz.»
Şimdi kamu oyunun serbestçe oluşumunu
köstekleyici kayıtların kanunla dahi konulamıyacağını Anayasa belirttikten sonra getirilmek
istenilen tasarıda TRT nin karar organı olan
Yönetim Kuruluna tamamen yürütmeye bağlı
ve siyasi tercihlerin takipçisi temsilcilerin geti
rilmek istenilmesi nasıl mümkün olur? Bu, Ana
yasaya tamamen aykırıdır. Böyle bir kanunun
çıkması halinde Anayasa Mahkemesince iptal
edilmesi mutlaktır.
iktidar TRT nin kanunen yapması gerekli
hizmetlerini gerçekleştirmek için bu kuruluşun
bütçesine koymuş olduğu tahsisatı vermek, ça
lışan personelinin fazla mesailerini türlü çeşitli
sakat, sözde hukukî formüllerle ödemek iste
mez, ondan sonra da şikâyetçi olmaya kalkar.
Asıl şikâyetçi olması gereken TRT ve Hükü
meti denetlemekte görevli olan bizlerizdir.
Diğer bir örnek üzerinde de durmak istiyo
rum: TRT'yi Maliye Bakanlığı denetlemek is
temiş ve kurumun özerklikle bağdaşamıyacağını Bakanlığa bildirmiştir. Bakanlık da bunun
üzerine teftiş yetkisinin olup olmadığını tesbit
için Danıştaydan istişari mütalâa istemiştir. Da
nıştay Genel Kurulu Maliye Bakanlığının TRT
yi denetliyemiyeceğine dair bir karar vermiş
tir. Bunu takiben iktisadi Devlet Teşekkülleri
nin yatırımlariyle ilgili Bakanlar Kurulu Ka
rarnamesi yayınlanmış ve TRT nin yatırımları
burada yer almakla beraber, yanına küçük bir
not eklenmiştir. Bu not şudur: «TRT nin dene
timi sağlandığı takdirde bu para verilecektir.»
Bunun bir Devlet anlayışına sığmıyacağı inan
cı içerisindeyiz. Devlet Plânlama Teşkilâtının
kabul ettiği yatırımları yapmak için bütçeye
konulan ödenekleri tediyeden imtina etmek ve
bunu TRT nin siyasi iktidara boyun eğmesi ha
linde ödenebileceğini söylemek dünyanın hiç-
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bir yerindeki idare anlayışıyla bağdaşamaz, iş
te değişmesi gerekli olan bu anlayış ve zihniyet
tir.
Sayın milletvekilleri,
Geçen yıl bütçe görüşülürken yine söylemiş
tim. Yeniliklere alışılması gerekir. Her kuru
luşta olduğu gibi TRT de de kusur vardır. Me
selelerimizi hırçınlaşmadan halletmeye çalışa
lım.
27 Mayıs hareketinin mahkemeleri netice
lenmeden radyolardan: «Katiller, hırsızlar, ca
navarlar,» diye uğuldıyan sesler kulaklarımız
da çınlamaktadır. Bu arada Vatan Cephesinin
uydurma isimleri de kulaklarımızı hâlâ tırma
lamaktadır. Görüyorsunuz ki, nereden nereye
gelmiş bulunuyoruz.
Memleket meselelerinin halli karşılıklı iyi
anlayışlara bağlıdır. Bu anlayış da daha ziyade
iktidarlardan beklenir.
Konuşmama burada son verirken, 1968 Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesinin, Bakan
lığa ve memleketimize hayırlı olmasını diler,
saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupu
adına Sayın Cemal Hakkı ' Selek.
T. i. P. GRUPU ADINA CEMAL HAKKI
SELEK (izmir) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Büt
çesi üzerinde Türkiye işçi Partisi Millet Mec
lisi Grupunun görüş ve dileklerini açıklamak
üzere söz almış bulunuyorum.
Bu bütçe üzerindeki görüş ve dileklerimizi
önce bir giriş yaptıktan sonra turizm çalışma
ları, TRT Kurumu ve Anadolu Ajansı hakkın
da olmak üzere üç bölümde ele alıp belirtme
ye çalışacağım.
Sayın milletvekilleri, önümüzde hepimizin
gördüğü, bildiği bir gerçek duruyor. Bu, Tür
kiye'mizin geri kalmış kalkınmasını henüz tamamlıyamamış bir ülke olduğu acı gerçeğidir.
Bir ülkenin geri kalmışlığını belirliyen bâzı
kıstaslar, ölçüler vardır. Geri kalmış bir ülke
de okuyup - yazma bilmiyenlerin oranı yüksek
tir. Nüfus başına olan millî gelir düşüktür.
Tarım sektöründeki nüfus, tam nüfusa göre ya
rıdan (% 50) den fazladır. Geri kalmış bir ül
kede açık ve gizli işsizlik yaygındır ve devam
lı bir nitelik taşır. İşçi ücretleri tatmin edici
olmaktan uzaktır. Bütün bunların bizde ay
niyle vâki olduğunu görüyoruz. Gerçekten yaşı
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6 dan yukarı 25 milyon yurttaşımızdan beşte
üçü, yani 15 milyonu okuyup - yazma bilme
mektedir. Millî eğitim alanında durumu biz
den daha kötü olan ülkelerin sayısı parmakla
gösterilecek kadar azalmıştır. Türkiye'miz, nü
fus başına millî geliri en düşük olan ülkeler
den biridir. 1966 yılı itibariyle fert başına dü
şen millî gelir sadece 2 810 liradır. Doğu böl
gemizde millî gelirimizden fert başına düşen
hisse ise yılda, iline göre 600 ile 1 300 liradan
ibarettir. Nüfusumuzun % 70 i sal yörelerde,
köylerde yaşamakta, bunların hemen hemen ta
mamı verimsiz tarım işleri ile uğraşmaktadır,
İşsizlik; çözüm bekliyen meselelerimizin
en başında gelmektedir. 15 yaş ile 64 yaş ara
sında çalışma çağındaki olan nüfusumuzun
1/31, yani 5 milyondan fazla yurtaşımız işsiz
olmanın çaresizliği içinde kıvranmaktadır.
İşçi ücretlerinin yetersizliği, düşüklüğü ise,
objektiflikten uzaklaşmadıkça inkâr edilmiyecek ayrı bir gerçektir. Sanayi sektöründeki as
gari ücret ortalaması 10 lira 79 kuruştan iba
rettir. Tarım sektöründe, gün doğumundan gün
batınıma kadar' gaçılaş işçilerin ancak 4 ilâ
6 liraya yevmiye aldıklarını hepimiz biliyoruz.
Bu cılız ücretlerin işçilere, insan haysiyetine
yaraşır bir hayat sağlaması şöyle dursun, tıp
ilminin gerektirdiği kaloriyi olsun almalarına
yeterli olmadığı ortadadır. Kalın çizgileriyle
önümüze serdiğim bu tablo, Türkiye'mizin geri
kalmış, henüz kalkmamamış bir ülke olduğunu
bütün çıplaklığı ile ortaya koymaktadır.
Sayın milletvekilleri,
Bu geri kalmışlıktan kurtulup kalkınmamız,
hem de hızlı kalkınmamız gerekiyor. Bu da en
kısa zamanda büyük ölçüde yatırımlar yapa
rak sanayileşmemize bağlı, işte turizm
gelirleri, özellikle
dış
tediye
dengemizi
sanayileşmemizin gerektirdiği yatırım kaynak
larından biri olabilir. Ancak, turizm; bir anla
ma, memleketin tabiî ve tarihî değerlerinden
yararlanmak demek olduğuna, bu değerler ise
toplumun ortak malı bulunduğuna göre, dış
turizmden elde edilecek gelirler, yatırımda kul
lanılırken, bir avuç bir zümrenin çıkarı değil,
tüm halkımızın yararı göz önünde tutulmalı
dır. Turizm gelirleri kamu sektörü yatırımları488 —
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na ayrılmalıdır. Turizm gelirleri, kamu sektörü
yatırımlarına ayrılsa da yalnız başına sanayileşip kalkınmamıza yeterli olamaz.
Hızla sanayileşmemiz için köklü reformlara
vakit geçirmeden girişmemiz gerek. Bunların
başında toprak reformu gelir. Dış ticaret, ban
kacılık ve sigortacılığın devletleştirip bunlar
dan sağlanacak gelirler ve ülkemizin diğer bü
tün kaynakları, kamu sektörünün ağu* bastığı
merkezi ve emredici bir plân dairesinde sana
yileşmemizde kullanılmadıkça geri bir tarım
memleketi kalmaktan öteye geçmemiz mümkün
değildir.
Sayın milletvekilleri,
Biraz önce, dış turizm gelirimizin sanayi
leşmemizde bir tarım kaynağı olabileceğini
söyledim. Birçok medeniyetlere beşiklik yap
mış olan Türkiye'miz, tarihî, değerlerinin ya
nında emsalsiz tabiat güzellikleri ile turizm
endüstrisinin geliştirilmesine çok elverişli bir
ülke olduğu ve Birinci Beş Yıllık Plânın ön
gördüğü yatırımlar gerçekleştirildiği halde, bu
alanda tam bir başarısızlıkla karşı karşıya bu
lunuyoruz.
Dünya ülkelerinin dış turizminden elde et
tikleri toplam gelir 1966 yılında 13 milyar do
lara, yani 1966 yılı ihracat gelirimizin 26,5 ka
tına yükseldiği, bu arada, özellike Akdeniz'de
kıyısı bulunan memleketler dış turizmden yüz
milyonlarca dolar gelir sağladıkları, hattâ bun
lardan İspanya, yıllık dış turizm gelirini bir
milyar dolara ulaştırdığı halde, memleketimi
zin dış turizm geliri 1966 yılı itibariyle sadece
12 milyon 134 bin dolar, 1967 yılının Kasım
ayı sonuna kadar olanı da 12 milyon 361 bin
dolardan ibaret kalmıştır^ Dahası var; dış tu
rizmden elde ettiğimiz gelir, turizm giderimizi
bile karşılıyamamaktadır. Yani yabancı ülkelere
giden Türk vatandaşlarına tahsis olunan döviz
her yıl dış turizmden elde ettiğimiz dövizin çok
üstünde olmakta, bu durum dış tediye dengemizdeki açığın daha da kabarması sonucunu
vermektedir. Gerçekten, turizm gelirlerimiz ile
turizm giderimiz arasındaki aleyhimize olan
fark 1966 yılında 14 milyon 196 bin dolardır.
1968 yık programında, açığın 1967 yılında
9 milyon dolara düşeceği öngörülmüş ise de,
bu açık 1967 yılı Kasım ayı: sonuna kadar 13
milyon 242 bin dolara baliğ olmuştur. Prog-
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ramın 1968 yılına ait açık tahmini 2 milyon do
lardır. Amerika Birleşik Devletlerinin doların
değerini koruma yönünde almış olduğu tedbir
ler muvacehesinde bu tahmin de 1967 yılı tah
mininde olduğu gibi aşırı bir iyimserliği yan
sıttığı ortadadır.
Sayın milletvekilleri,
Turizm giderimizin önemli sayılacak bir kıs
mı; en şişkin kalemi Hac için Suudî Arabis
tan'a giden vatandaşlarımıza ayrılmaktadır.
İslâm Dinine göre, Hac ancak hiç borcu olmı
yan varlıklı kişilere düşen bir farizedir. Oysa
vatandaşlarımızdan bir kısmı Hac farizesini
yerine getirmek için, çiftini çubuğunu, hattâ
tarlasını satmakta, kimileri de bu maksatla
tefecilerden borç para almaktadır. Ayrıca Hac
farizesini bir defa ile yetinmiyerek 3 - 4 defa
yerine getiren vatandaşlarımız var. Bun
lar
islâm
Dinine göre caiz olmıyan
davranışlardır, islâm Dini okul, yol yap
tırmayı, köye veya kente su getirmeyi de bü
yük sevap kazandıran işler arasında saymıştır.
Hükümetin aydın din adamlarını harekete geçi
rerek halkımızı bu konularda uyarmasında çe
şitli yönlerden yarar bulunduğu düşüncesinde
yiz.
Sayın milletvekilleri,
Toplum kalkınmamız nasıl büyük ölçüde ya
tırımları gerektiriyorsa, turizmi geliştirmemiz
için de büyük yatırımlara ihtiyaç vardır. An
cak bu yatırımlara yabancı özel sermaye işti
rak ettirilmemelidir. Turistlerin memleketimiz
de bıraktıkları paranın yandan çoğunu yatak
ücreti teşkil ettiğine göre, yabancı özel sermaye
memleketimizde kuracağı oteller yoliyle turizm
gelirlerimizden en büyük payı almış olacak,
bu paylar, kâr transferi halinde memleketimiz
den yabancı ülkelere akıp gidecek, dış tediye
dengemizi açık vermeye doğru iteliyecektir. Bu
gerekçe ile, Türkiye işçi Partisi Meclis Grupu
olarak, yabancı özel sermayenin memleketimiz
de turistik tesisler kurmasına, hele koy ve sa
hillerimiz üzerinde sömürücü yabancı özel ser
mayeye mülkiyet hakkının tanınmasına tam
anlamı ile karşıyız.
Sayın milletvekilleri,
Eski ve yeni mevzuatımıza göre, Devletin
hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahilleri489 —
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mizin büyük bir kısmı özel mülkiyete konu ya
pılarak buraların su, kum ve güneşinden hal
kımızın yararlanmasına set çekilmiştir, set
çekilmeye devam edilmektedir. Yozgat Millet
vekili arkadaşım Yusuf Ziya Bahadınlı, sahil
yağmasını bir gensoru önergesi halinde Yüce
Meclise intikal ve zabıtlara tescil ettirmiş ol
duğu için, ben, gensoru önergesinin reddedil
miş olmasına rağmen önemini hâlâ muhafaza
eden bu konu üzerinde A. P. iktidarının ciddi
yetle eğilmesi gerektiğine işaret etmekle yeti
niyorum.
Sayın milletvekilleri,
A. P. iktidarı, seçim beyannamesi ve Hü
kümet programındaki vaatlerini yerine getir
mek zorunluğunda olduğu gerekçesiyle mer'i
Seçim Kanunu değiştirme tasarını Meclise
sevk etmiş bulunuyor. Ancak A. P. iktidarı
seçim beyannamesi ile Hükümet programında,
seçimlerine daha pek çok vaitlerde bulunmuş
tur. işçilerin, dar gelirli yurttaşlarımızın ta
tillerini rahatlıkla geçirebilecekleri dinlenme
köyleri, plaj siteleri kurulması ve vaitler ara
sındadır. G-elin görün ki, bu vaitin yerine ge
tirilmesinde, diğer vaitlerin pekçoğunda oldu
ğu gibi, her hangi olumlu bir adım atılmış de
ğildir. Sayın Bakan bu konuda bize iyi bir ha
ber verirse bundan büyük sevinç duyacağız.
Sayın milletvekilleri,
Bütçesini müzakere etmekte olduğumuz Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığının çalışmaları tat
min edici olmaktan çok uzaktır. Dış turizm
gelirimiz turizm giderimizi bile karşılıyamamaktadır. Bu başarısızlığın altında tu
rizm
politikamızın
yetersizliği
ve isa
betsizliği
yatmaktadır.
Turizm
politika
mızı yeni baştan ele alıp düzenlememiz
zamanı, geçen yıllık konuşmada da belirtti
ğim üzere, çoktan gelmiş, hattâ geçmiştir, bile.
Sayın milletvekilleri,
Şimdi, konuşmamın TRT Kurumu bölümü
ne geçiyorum, özerk yani muhtar bir Anaya
sa müessesesi olan TRT Kurumu, çok yazık ki,
bu üniteliğini sık sık unutmakta, Anayasanın
özellikle 26 ve 56 ncı maddeleri hükümlerini
umursamaz bir tutum ve davranışın içine gir
mektedir. Bu konuda bir misal vereyim: içiş
leri Bakanı Faruk Sükan, içişleri Bakanlığı
Bütçesinin Cumhuriyet Senatosunda müzakere-
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si sırasında; Türk kamu oyunu Türkiye işçi
Partisine karşı kışkırtıcı, tamamen gerçek dışı
bir konuşma yapmış, bu konuşma radyoda he*
men hemen bütüniyle yayınlanmıştır. TRT Ku
rumu gönderdiğimiz tekzip yazısının, bu ku
rumca, Anayasanın biraz önce belirttiğimiz hü
kümleri hilafına, radyoda yayınlanmaması üze
rine, Ankara Asliye Ceza Hâkimliğine başvur
mak zarureti hâsıl olmuş, İçişleri Bakanının
konuşmasına cevabımız ancak bu hâkimliğin
kararı ile radyoda «Mahkemeden aldığımız
tekziptir» başlığı altında yaymlanabilmiştir.
TRT Kurumunun hele son aylarda A. P. ik
tidarına göz kırptığı dikkati gözlerden kaçma
maktadır. öbür partilerin haberlerine bol bol
yer verildiği halde, partimizin çalışmalarına
ait haberlerin radyoda, kırpılarak kuşa dön
dürüldükten sonra verilmesi bir itiyat haline
gelmiştir.
TRT Kurumunun bu yoldaki tutum ve dav
ranışlara artık bir son vereceğim; çalışmaları
nı Anayasa ve 359 sayılı Kanunun hükümlerine
sıkı sıkı bağlı kalarak düzenleyip uygulanaca
ğını ümidetmek isteriz. Böyle olmakla beraber
TRT Kurumunun hizmetlerinde görülen aksak
lıkların bu kurumun muhtariyetine hiçbir su
retle halel getirilmeden giderilmesinden yana
yız. Bu muhtariyeti zedeliyen, hattâ bu muh
tariyete gölge düşüren bir kanun tasarısı Mec
lise sevk edildiği takdirde grupumuz bütün
gücüyle buna karşı çıkacaktır.
Sayın milletvekilleri, Anadolu Ajansının ça
lışmalarına çok kısa olarak değineceğim.
Anayasamızın 121 nci maddesine aynen şöy
le denilmektedir: «Devlet tarafından kurulan
veya Devletten yardım alan haber ajanlarının
tarafsızlığı esastır.» Anadolu Ajansı her yıl
Devletten büyük ölçüde yardım aldığına göre,
çalışmalarını tam bir tarafsızlık içinde yürüt
mek zorundadır. Bu, bir Anayasa hükmü
dür.
Hal böyle iken bu ajan günlük bültenlerin
de partimiz çalışmalarına ait haberlere hemen
hiç yer vermemektedir. Bu müessese partiler
arasında eşitlik ve tarafsızlık prensiplerine sı
kı sıkıya bağlanmasını bilmeli, hizmetlerini bu
esaslar çerçevesinde yürütmelidir.
Türkiye İşçi «Partisi Meclisi Grupu adına
hepinize saygılar sunarım. (T. i. P, sıraların
dan alkışlar.)
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BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Mu ] hesaplar gösteriyor ki, Türkiye'mizde turizm
ammer Baykan, buyurun efendim.
sektöründe harcanan bir Türk li/ası millî eko
A. P. GRUPU ADINA MUAMMER BAY
nomide bir yıl içinde çeşitli el değiştirmelerden
KAN (Çanakkale) — Sayın Başkan, sayın mil
sonra 3,89 Tl. lık bir ekonomik faaliyete yol
letvekilleri ;
açmaktadır. Bu nisbet ekonominin diğer sek
Turizm gayelerimizi ve bu gayelere ekono
törlerinden fazladır.
mik verimlilik içinde ulaşmanın yollarını ve va
Netice olarak şunu söyliyebiliriz ki: İktisa
sıtalarını belirten, ilgili teşekküllerin gayeye
den gelişme yolundaki bir memleket olan Tür
ulaşmadaki çalışma ve faaliyetleri arasındaki
kiye'miz için turizm, iktisadi kalkınmamızda
koordinasyonu sağlıyan bir turizm politikamız
en önemli vasıtalardan biridir. Memleketimi
ancak çok yakın bir geçmişte tespit olunabil
zin kalkınması için lüzumlu yatırım maddeleri
miştir.
nin dışardan tedariki için gerekli olan dövizin
İktisaden gelişme halimde olan memleketle
temininde, inkişafı en kısa bir vâdede, en ucuz
rin karakteristik vasıflarından biri, içinde bu
ve kolay tahakkuk ettirebilecek, güvenilir bir
lundukları döviz sıkmtısıidır. Bu memleketler
kaynaktır. Bu bakımdan dış tödiye dengemizde ihracata müteveccih sanayinin gelişmemiş ol
deki açığın kapanmasında çok müessir bir vası
ması ve yalnız zirai mahsul ve hammadde ihracı
tadır. Fakat bunun yanında turizm, çok müte
suretiyle elde edecekleri dövizin de ihtiyacı
nevvi ihtiyaçları yüzünden inkişafiyle memle
karşılamaydı bu döviz sıkıntısının başlıca âmi
ketimizde diğer birçok sanayii kollarını yarata
lidir.
cak, geliştirecek, memlekette yeni ve geniş,
Bu memleketlerin iktisadi kalkınmaları için
değişik iş sahaları açabilecek bir bünyeye sa
gerekli yatırım maddelerinin tedariki gayesiyle
hiptir. Böyle olduğu içimdir de ekonomik kal
yaptıkları ithalât çok defa ihracat hacmini aş
kınmamızda bu ehemmiyetiyle müıtenasibolarak
tığından, ticaret ve tediye bilançosunda devamlı
değerlendirilmesi, bu sahadaki yatırımlara bu
bir açık verilmektedir.
ehemmiyetle mütenasip bir vüsat verilmesi za
Dış ödemeler bilançosunu takviye ve memle
ruridir.
ket kalkınmasında gerekli yatırım mallarını te
darik için, turizm geliri, en ucuz ve en güveni
Birinci Beş Yıllık Plânımızda turizmle izle
lir bir döviz kaynağı olarak tezahür etmektedir.
nen politikanın temelini, ödeme dengemiz açı
İktisaden gelişme halinde olan memleketler
ğının mümkün olduğu kadar büyük bir bölü
için turizmin iktisadi faydası bundan ibaret de
münün dış turizm gelirleriyle kapatılması teşkil
değildir:
etmiştir.
Turizm sayesinde mezkûr memleketlerin ta
biî ve tarihî zenginlikleri kıymetlendirilmekte
yani turistik patrimuanın ekonomik fayda ya
ratması sağlanmaktadır. Turizm sayesinde bü
yük bir döviz membaı olan gıda ve hatıra eşya
sı sanayii gelişmektedir, turizm sayesinde mu
vazeneli bir iktisadi gelişme temin olunmakta,
zirai gelire açık bir üstünlük arz eden turizm
geliri bölgesel kalkınmada mühim bir rol oyna
maktadır.
Turizm, tarım sektöründeki gizli işsizliği ön
leyici âmillerden biri olabilmekte, istihdam sa
hası bulunmıyan aktif işgücüne yeni bir istih
dam sahası açmaktaJdır ve nihayet yine turizm
sayesinde ekonomik gelişmeye diğer sektörler
den fazla bir katkıda bulunmak mümkün ol
maktadır. Meselâ memleketimiz için yapılan I

Birinci Beş Yıllık Plân, 1967 de erişilmesi
gereken yabancı turist sayısı ile dış turizm ge
liri hususunda hedefleri tesbit etmiş ve bu he
deflere erişebilmek için kullanılacak vasıtalar
olarak da gerekli yatırımlarla en mühim tedbir
leri de tadaidetmiştir.
Hedef olarak tesbit edilmiş olan yabancı tu
rist sayısına 1906 yılında hemen hemen ulaşıl
mıştır.
Buna mukabil, bu sayıdaki yabancı turistin
getireceği dış turizm geliri, resmî ve «özel» dö
viz kurları arasında ikincisinin lehine farklı bir
durum bulunması ve dış turizm gelirinin ancak
1/3 ünün resmî kanallardan gelmesi neticesi ta
hakkuk edememiş ve plândaki dış turizm geliri
hedefinin gerisinde kalmıştır.
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1963 - 1968 yılları arasında turistik yatırım
larda gerçekleşme oranı 4 yıllık ortalama olarak
yaklaşık olarak yüzde seksen olmuştur.
Tedbirlerin gerçekleşmesine gelince: Birinci
Beş Yıllık Plânın getirdiği tedbirlerin bâzıları
gerçekleşmiş, diğer bâzı tedbirlerin ise tesirli
ibir şekilde uygulanması muhtelif güçlükler se
bebiyle başarılı olamamıştır.
İkinci Beş Yıllık Plânın turizm sektörünün
hazırlanmasında Birinci Beş Yıllık Plânın uy
gulamasında elde edilen sonuçlardan büyük çap
ta istifade olunmuş, geçirilen tecrübeler, ikinci
Beş Yıllık Plânı etkilemiştir, ikinci Beş Yıllık
Plânda, birincisinde olduğu gibi izlenecek tu
rizm politikasının temelini ödeme dengemiz açı
ğının mümkün olduğu kadar büyük bir kısmının
dış turizm gelirleri ile kapatılması teşkil etmekte
dir. Fakat bunun yanında izlenecek turizm poli
tikasının ilkeleri olarak turizmin ekonomik, sos
yal
ve kültüre]
fonksiyonlarından
tam
olarak yararlanılacağına yatırımların turistik
potansiyeli
yüksek
bölgeler
içerisinde
belli
yerlerde teksif olunacağına ve kit
le turizmine uygun konaklama tesislerine önce
lik tanınacağına, bu yatırımların kredi yoluyla
ve 'malî ve hukukî tedbirlerle desteklenip teş
vik olunacağına ve bütün bunların yapılacak fi
zikî turistik plâna göre gerçekleştirilişinin sağ
lanacağına işaret olunmaktadır.
Bundan maada, sektördeki fiyat politikası
nın uluslararası rekabet şartlarına güre tesbit
olunacağı, turistik tanıtma ve kredi politikala
rına yeniden yön verileceği hususları belirtilmek
tedir. ikinci Beş Yıllık Plânda turizm sektörün
deki yatırımlarda, alt yapı yatırımları ile ona
yardımcı tesislerin kamu sektörü tarafından, di
ğer bütün turistik tesislerin ise özel sektörce ya
pılması öngörülmektedir. Devletle ancak örnek
tesislerin yapımında öncülük tanınmıştır, ikinci
Beş Yıllık Plânın bu ilkelere göre hedefleri tes
bit olunmuştur.
Bu devrede yüzde yirmibeş artmalarla 1972
de yurdumuza gelecek yabancı turist sayısının
1 435 000 i bulacağı tahmin edilmekte ve bu
turistlerden elde edilecek gayri safi dış turizm
geliri 135 milyon dolar (safi 70 milyon dolar)
hesaplanmaktadır.
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Bu dış turizm gelirine varılması için plânın
öngördüğü yatırımlar toplamı 3 846 milyon Tl.
sini bulmaktadır. Bu meblâğın 1 246 milyon Tl.
lık kısmı tamamlayıcı harcamalar
olarak
Devlet
tarafından
yapılmaktadır. 2 600
milyon Tl. kısmı ise temel turistik tesisler
lokanta tesisleri vs. yatırımları olarak hemen he
men tamamına yakın bir kısmının özel teşebbü
se bırakılmış bulunduğu görülmektedir.
Memleketimizde özel teşebbüsün turizm sa
hafında kendisi için ayrılan yatırımı karşılıyacak memibalara henüz sahip olamıyışı, özel te
şebbüsün kaynağında devamlılık unsuru bulu
nan yeterli bir kredi desteğini icabettirmektedir.
Bu maksatla bu yıl bütçeye konan 40 mil
yon lira ile AiD kanaliyle karşılık paralardan
temin olunan 70 milyon lira ve geçen sene yine.
aynı fondan verilip, henüz harcanmamış bulu
nan 20 milyon lira ile cem'an 130 milyon lira
bu yıl turizm kredisi olarak tevzi olunacaktır.
bu kredinin ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânmca hususi sektöre ayrılan turistik yatırımla
rın tahakkukunu mümkün kılacak yeterlik ve
nitelikte bir fon olarak devamlılığa kavuşturul
muş bir sekle sokulması lüzumludur.
Kredinin tevzii Devlet Plânma Teşkilâtının
çok yerinde bir tavsiyesine uyularak, bir turizm
finansman müessesesi olarak geliştirilmesi düşü
nülen T. C. Turizm Bankasına bırakılmıştır. An
cak Turizm Bankasında bu önemli görevi başa
rabilmesini mümkün kılacak idari değişiklikler
ya-pılmadan ve büyük çapta ehliyetli personel
ve bünye takviyesi tahaikkuk ettirilmeden bu
130 milyon Tl.sının tevziinin bankaya bira-'
kılmış bulunması sakıncalı olabilir. Bunun için
bir intikal devresinin tanınması pek çok yön
lerden arzulanan ve faydalı olacak olan bir
tedbir olacaktır kanısındayız. Eğer bu müm
kün olamıyacaksa, o zaman T. O. Turizm BanIkası için zaruri olan yukarda arz ettiğimiz ida
re ve bünye takviyesinin âzami süratle tahak
kuku için bankaca gereken tedbirlerin derhal
alınması hususunda Turizm Bakanlığımızın
ehemmiyetle ısrar edeceğinden eminiz.
Turizm Bankası eliyle tevzi olunacak 130
milyonluk turizm kredisinin faiz haddi % 5 e
indirilmiş, faiz tahakkuk ettirilmiyecek olan
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ödeme devresinin başlangıç süresi üç yıldan
beş yıla çıkarılmıştır. Bu müspet tedbirlerin
turizm sahasında yatırım yapacak müteşebbis
ler üzerinde müspet tesir icra edeceği muhak
kaktır.
Büyük yatırımlar bekliyen turizm sektörü
müzde müteşebbisi daha cazip yatırımlardan
bu sahaya çekecek diğer (birçok yeni malî ve
hukukî kolaylıklar yanında faiz konusunda da
daha müsait imkânlar düşünülebilir.
özel teşebbüsün önceliği ilkesine bağlılık
la, konaklama endüstrisini radikal bir tarzda
teşvik zorunluğunu en mükemmel bir şekilde
bağdaştıran memleketlerden biri olan Porte
kiz'de, riski ve muhafazası zorunluğu müteşeb
bise aidolmak üzere Devlet sermayesinin, «ya
tırımlara iştirak» adı verilen, çok uzun vadeli,
faizsiz ikrazlarla özel teşebbüse emanet edil
mesi turizmde süratle büyük başarılara ulaş
mış memleketlerin teşvik politikasında ne ka
dar ileri gittiklerini göstermektedir. Turizm
Bakanlığımızın ve Devlet Plânlama Teşkilâtı
mızın bu yolda ışık tutacak etütleri sonunda
turizm kredilerinin faiz haddinin, turizm sa
hasında başarıya ulaşmış birçok memleketlerde
olduğu gibi, turizm yatırımlarını daha müessir
bir şekilde teşvik edebilecek bir nisbette tesbit olunması ve diğer teşvik edici tedbirlerin
alınması mümkün olabilecektir. Bunun yanın
da, çok sıkı 'bir rekabetle karşı karşıya bulun
duğumuz ve zamanın aleyhimize bir faktör
olarak işlediği, çok hızlı bir kalkınma metodu
takibine mecbur bulunduğumuz turizm alanın
da, yatırımların hemen hemen tamamına ya
kın büyük bir kısmının hususi teşebbüse bıra
kılmış olması, hususi teşebbüs için devamlı ve
yeterli bir kredi kaynağı temin olunduktan son
ra bile, konaklama tesisleri için gerekli yatı
rımların, gereken süratle tahakkuku için ye
terli olmıyacaktır.
Bu konuda bütçenin tümü üzerinde konuşan
Grup Sözcüsü Sayın Mesut Erez'in de ifade
ettikleri gibi, «Türkiye'deki turizm potansiye
lini (biran evvel harekete geçirmek için Dev
letin öncülük etmekten, örnek olmaktan daha
ileri bir safhada turizm sanayiine yatırım yap
masının faydalı olacağını düşünüyoruz.»
Bu bakımdan bu sahada Devletin öncülük
görevini biraz daha geniş mânada alan yıllık
uygulama programlarında, kütle turizmine hi

25 . 2 . 1968

O :2

tabeden on tatil köyünden mürekkep bir tatil
köyü zincirinin Devlet eliyle ve Devlet serma
yesiyle tkinci Beş Yıllık Plân devresinde ta
hakkuk ettirilmesi arzu ve temenniye şayandır.
Bu husus, hususi teşebbüs ruhuna büyük
bir taassupla bağlı olan Yunanistan'da bile
uygulanmıştır. Kuruluşundan beri uzun yıllar
boyunca bir koordinasyon, bir sevk ve idare,
bir murakabe ve turizm propaganda teşekkülü
olan Yunan Turizm Ofisi, sekiz on yıldır, bir
yandan turistik konaklama tesislerinin kredi
müessesesi gibi çalışmakta, bir yandan da mo
tel tatil köyü gibi kütle turizmine hitabeden,
özel teşebbüs tarafından realize olunması za
man alacak konaklama tesislerini Devlet ser
mayesiyle kurmaya memur edilmiş bulunmak
tadır. Yunanistan bu yolun takibi suretiyle
kütle turizmine hitabeden anakonaklama te
sislerini, tatil köyleri ve moteller zincirini ha
len realize etmiş bulunmaktadır. Aynı mak
satladır ki, 1 500 000 yatağın üzerinde yatak
kapasitesine haiz olan Fransa'da bile şimdi res
mî çevreler bir oteller zinciri kurmak için ya
tırımlar yapmak istemektedirler.
tkinci Beş Yıllık Plân kamu sektörü elinde
ki işletmelerin aynı elden yönetilmesi ve belirli
bir işletme politikasının izlenmesi için «Tu
rizm tşletmeleri Kurumu» nun kurulacağına işa
ret etmektedir, özel teşebbüsle iş ve sermaye
birliği halinde yönetileceğini zannettiğimiz bu
kuruma muvazi olarak, konaklama endüstrisi
alanındaki yatırımların hızlı bir turizm kalkın
masına hizmet edebilmesi için Devlet sermaye
siyle «Turistik Yatırımlar Kurumu» nun kuru
luşunun faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bu ku
rum bir taraftan Devletin turizm yatırımları
nı, beş yıllık plân süresinde süratle gerçekleş
tirirken, bir taraftan da turistik fizikî plânla
manın malî ve teknik sebeplerle tamamlanama
mış olmasından doğacak mahzurları önliyebilmek için gerekli gördüğü sahillerimizde çok
uzun sahil şeritleri rezervleri meydana getirebi
lecektir.
Kurum, fizikî turistik plânlan yapıldıkça
buraları ciddî turistik teşebbüslere, plân çerçe/esinds, kendisine malolduğu fiyatla arz etmek
suretiyle hem spekülâsyona set çekip turistik
tesislerin maliyetlerinin yükselmesini önler,
hem de sahillerimizin spekülatörlerin kazanç
hırsiyle çirkinleştirilmelerine mâni olur.
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İkinci Beş Yıllık Plân, Turizm ve Tanıtma
Bakanlığının yalnız turizm ile iştigalini sağlıyacak şekilde teşkilâtlanmasını öngörmektedir.
Teşkilâtın reorganizasyonu konusunda, vaktiy
le memleketimizin turizm meselelerini tetkik et
mek üzere yurdumuza gelmiş, turizm mütehas
sıslarından Belçika Turizm Komiseri Haulot'un
Türkiye - Belçika Ortak Komisyonuna sunduğu
Türkiye turizmi hakkındaki raporunda, aynen
şöyle demektedir:
«Müşahedelerimizden çıkan önemli bir nok
ta, kalifiye elemanlar, salahiyetli ve takviye
edilmiş, sağlam bünyeli bir teşkilâtın kurul
masının zaruri olduğudur.»
«Tavsiyelerimiz: İdari seviyede, teşekkül
ve idarecilerine âzami prestij, salâhiyet ve is
tikrar sağlıyan genel bir komiserlik ihdası. Teş
kilât doğrudan doğruya Başbakana bağlanma
lıdır ki, Bakanlıklararası koordinasyon görevi
kolaylaşsın ve gereken prestij sağlanabilsin.
Bu teşkilâtın bütçesini kullanabilmesi, Türkiye
ve dışardaki personelinin tâyini ve ücretlerinin
verilmesi için istisnai bir statü tespit edilmeli
dir. Ticari faaliyetler için, genel komiserliğin
Başkanlığında, ikinci bir (Ofis) kurulmalıdır..»
Yukardaki satırlar az evvel arz ettiğim gibi
turizm teşkilâtımızda yapılacak reorganizasyon
için Mösyö Haulot'nun tavsiyelerinin anahatlarıdır.
İkinci Beş Yıllık Plânın Turizm ve Tanıtma
Bakanlığı ile ilgili olarak öngördüğü reorganizasyonun şekli, vüsati ve mahiyeti Hüküme
timizce tespit olunacak bir husustur. Bu reor
ganizasyon sadece Bakanlığın, enformasyon ile
ilgili kısımlarının başka yerlere bağlanıp, teşki
lâtın geri kalan kısmının ve bugünkü persone
linin aynen muhafazası suretiyle mi? Yoksa bü
yüklük itibariyle asgari ölçüler içerisinde ka
lan, gerekli fonksiyonlara tekabül eden bölüm
leriyle ufak, enerjik, fakat müessir, doğrudan
doğruya Başbakana bağlı çekirdek bir teşkilâ
tın kurulması yoluyla mı realize edilecektir?
Hükümetimizin bugüne kadar edinilen tecrübe
ler, eksper raporları ve memleketin ihtiyaç ve
realitelerinin ışığı altında, inceleyip bu konuda
en uygun kararı vereceğinden eminiz.
Birinci Beş Yıllık Plânın hedeflerine, tam
olarak erişilmesinde muhtelif tesirler altında
bâzı aksamalar olduğuna işaret etmiş oluşumu
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zun turizm sahasında erişilmiş olanların küçümsenerek istismarına vesile teşkil etmemesi
için hemen ilâve edelim ki, turizm sahasındaki
rakamlar insaf ölçüleri içinde böyle bir istisma
ra meydan vermiyecek kadar iyidir. 1965 te
14 744 olan yatak kapasitesi 1966 da 16 151 e,
1967 de 21 979 a çıkmıştır. Halen inşaa halinde
olanlarla birlikte 1968 sezonunda bu kapasite
nin 33 715 e çıkacağı tahmin olunmakta, 1968
yılı sonunda ise 40 bini bulacağı ümidedilmektedir.
Dış turizm gelirlerinde artış devamlıdır. Bâ
zı grup sözcülerinin ifade ettiğinin aksine ola
rak biz bunu ifadede ısrar ediyoruz. Çünkü, bu
arkadaşlarımızın da bildiği gibi ve daha evvel
benim de arz ettiğim şekilde bugün ancak dış
turizm gelirlerinin 1/3 i resmî kanallarla inti
kal etmekte, diğerisi ise muhtelif vesilelerle yur
dumuza girdiği halde resmî istatistiklerde gö
rünmemektedir. Binaenaleyh, hakikatte dış tu
rizm gelirimiz plân hedeflerini bulmuş hattâ
bu hedeflerin üzerine çıkmıştır.
1968 yılı uygulama plânında dış turizm ge
lirini tamamen resmî kanallara aktaracak ted
birlerin alınacağı hususunda katiyetle ifade
olunmuş bulunmaktadır. Yabancı turist sayı
sındaki artış geçen yılın gayri müsait tezahür
leri olan Orta - Doğu ve Kıbrıs buhranlarına
rağmen vasati olarak plân hedeflerini aşağı yukarı bulmuştur.
Netice olarak şunu söyliyebiliriz ki, İkinci
Beş Yıllık Plân devresinde gerekli olan bakan
lıklararası koordinasyonun dikkatli birtakip so
nucu tahakkuku ile turizmdeki dar boğazların
aşılması, kütle turizmine hitabeden tesislerin
yapımında Devletin öncülük görevini aşan ya
tırımlarına biraz daha ağırlık vererek turizm
kalkınmamızı hızlandırması, turizm kredilerine,
kaynağında devamlılık olan bir nicelik verilip
yeterli bir hadde çıkarılması, turizmi teşvik
edici hukukî ve malî tedbirlerin daha etkili bir
hale sokulması, turistik fizikî plânlamanın bi
ran evvel ikmali ve saire gibi ilgililerce esa
sen düşünülmüş veya düşünülmekte olan ted
birlerin uygulanması sayesinde turizm ekono
mik ve sosyal hayatımızı etkiliyecek bir inki
şafa mazhar olacak ve dış turizm gelirimiz
İkinci Beş Yıllık Plânın mütevazi hedeflerini
aşabilecektir,
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£ AŞK AN — Sayın Baykan, vaktiniz doldu
efendim, ne zaman bitirebileceksiniz?
MUAMMER BAYKAN (Devamla) — Efendim, iki sayfam kaldı.
BAŞKAN — Peki.
Efendim, iki sayfa varmış, Yüce Heyetin
müsaadesini istirham ediyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Buyurun efendim.
MUAMMER BAYKAN (Devamla) — Te
şekkür ederim.
Memleketimizde turizmin müstakbel inkişa
fına boş bir ümitle değil emniyetle bakmakta
yız. Konuşmamızın ağırlığını turizme verdikten
sonra bir İM cümle ile tanıtma konusuna da te
mas edeceğim.
Tanıtma büyük çapta masrafı gerektiren bir
iştir. Sarf edilen meblâğlar tesirlerini hemen
' gösterip kısa vâdede sarfiyatla mütenasip ne
ticeler alınamadığı için çoğu zaman hiç semere
vermemiş hissi kolayca uyanabilmektedir. Bu
bakımdan tanıtma bizde çok defa büyük tenkidleri kolaylıkla üzerine çekebilmektedir.
Fakat tanıtma konusunda objektif bilgilere
sahip kimseler insaf ölçüleri içinde hareket et
tikleri takdirde Bakanlığın tanıtma hizmetleri
nin kendilerine verilen mahdut malî imkânlar
içerisinde başarılı sayılabileceğini kabul edecek
lerdir.
İkinci Beş Yıllık Plânın öngördüğü sadece
turizmle iştigal eden bir teşekkülün kuruluşu
na muvazi olarak umumi tanıtma hizmetlerine
ve turistik tanıtmaya da bu anlayış içerisinde
bir yön verileceği muhakkaktır.
Bir - iki kelimeyle Anadolu Ajansına da te
mas etmek istiyorum.
Atatürk'ün vediası olan Anadolu Ajansı,
kendisine Devletçe yapılabilen desteğin çok üs
tünde başarı göstermekte, uluslararası bir ajans
olma yolunda önemli bir ilerleme kaydetmiş bu
lunmaktadır.
Büyük bir feragatla, malî ve teknik zorluk
lar içinde çalışan bu millî müessesemize yapı
lan hücumları insaf ölçüleri dışında bulmakta
yızTenkidlerin hareket noktasının iddia olun
duğu gibi Ajansın iktidarın tesiri altında kal
masından ziyade, bu iddiaların sahibi sayın si
yasi grupların baskılarına başarıyla mukave-
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met gösterebilmiş olmasında aramak lâzımgeldiği düşüncesindeyiz.
Türkiye Radyo ve Telezivyon Kurumuna da
zamanın darlığı yüzünden ancak bir - iki cüm
le ile ve bir - iki hususu işaret etmekle iktifa
edeceğim.
Anayasamızın hükümlerine uygun bir şekil
de muhtar bir müessese olarak kurulmuş olan
«Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu» nun
«Muhtariyetinin» memleket menfaatlerine en
uygun bir şekil olduğu inancındayız. Fakat TRT
nin kuruluşundan bu yana (gerek muhalefette
bulunduğumuz, gerekse iktidarda olduğumuz
yıllar sırasında) edinilen tecrübeler TRT hak
kında seçim beyannamemiz ve Hükümet progra
mımızda ifadesini bulan hususları teyideder ma
hiyettedir. TRT, arzulanan otokontrol makanizmasını kuramamış, mevcut kifayetsiz kendi
kendini kontrol müessesesini de işletememiştir.
Onun için Hükümet programında da ifade olun
duğu gibi: «TRT Kurumu Kanununun geçmiş
tatbikatından doğan şikâyetler göz önüne alına
rak Anayasamızın emrettiği muhtariyetini ze
delemeksizin tadili cihetine» biran evvel gidil
mesi temennisindeyiz.
Bu arada Sayın Nihad Doğan arkadaşımı
zın temas ettiği bir noktaya da temas etmek is
tiyorum. Biz TRT Kanununda yapacağımız de
ğişikliğin teferruatını hiçbir zaman resmî bir
ağızdan ifade etmedik. Resmî olarak söylediği
miz yegâne şey, seçim beyannamemiz ve Hükü
met programımızda yazılıdır M, bu da ancak
yukarıda arz ettiğim şekildedir.
«Televizyonun eğitim değeri yüksek bir ya
yın vasıtası olduğuna inanıyoruz.» Bu sebeple
halen başlamış olan tecrübe yayınlarından alı
nacak sonuçlara uygun bir şekilde normal tele
vizyon yayınlarının en kısa bir zamanda ger
çekleştirilmesi arzusundayız.
Sayın milletvekilleri;
Sözlerimi radyonun diline temasla bağlıya
cağım. Gerek Bütçe Karma Komisyonundaki
müzakereler sırasında, gerekse bütçe Senatoda
tartışılırken, muhtelif partilere mensup hatip
ler radyonun diline temas ettiler. Ufak bir - iki
istisnası ile konuşanların* büyük bir ekseriyeti
radyonun dilini tenkid ettiler. Adalet Partisi
Grupu olarak, Milliyetçi bir anlayış içinde, di
| limizin yabancı kelimelerden arınmasından ya-
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nayız. Bu arınma yapılırken hareket noktası,
Türk Milletinin aydını ile köylüsü, işçisi ara
sında asırlar boyunca olan gelişmeler sonucu
meydana gelmiş dil farkının ortadan kaldırıl
ması olmalıdır. Bundan ötesi akademik bir ça
lışmadır. Dil Kurumu bu çalışmaları yapar, ya
zarlarımız muayyen ölçülerde kullanırlar. Tu
tan yeni kelimeler dilimize kazanılmış olur.
Tutmıyanlar kalır.
Halkımızın, köylümüzün dilinde yabancı
sözler esasen pek azdır. TRT, Dil Kurumunun
sözlüğünü eline alıp, ne konuşmacıların ne de
dinleyici olarak köylünün, halkın anlamadığı
bir dille neşriyattan vazgeçmelidir. Bunda ıs
rar, TRT yi halk nazarında antipatik kılar
ve kılmaktadır. Bundan memnun olacaklar sa
dece yaşıyan nesiller arasında dil bağlarının
kopmasını özliyenler olacaktır.
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi dola^
yısiyle A. P. Grupu adına yaptığım konuşmayı
burada keserken Yüce Meclisi grupum adına
hürmetle selâmlarım. (A. P. sıralarından alkış
lar)
BAŞKAM* — Efendim, yeterlik önergeleri
verilmiştir. Sayın Bakan görüşecek misiniz
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD
KÜRŞAD (İzmir) — Evet, efendim.
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD
KÜRŞAD (izmir) — Muhterem Başkan, muh
terem milletvekilleri; Turizm, ve Tanıtma Ba
kanlığının Bütçesi vesilesiyle yapılan tenkidleri cevaplandırmak üzere huzurunuzdayım.
İki yıllık icraatımızın ve 1968 deki progra
mımızın esasları hakkında etraflıca izahat ver
mek istendim. Gerçekten iyi yolda olduğumuzun
ve müspet işler gördüğümüzün ifadesi olarak
böyle bir izahatı geniş bir şekilde muhterem
Heyetinizin huzurunda yapmak isterdim. An
cak bâzı insafsız tenkidleri ve hele şahsımı he
def alan ithamları cevapsız bırakamıyacağım
cihetle izahatımın bâzı kısımlarını kısmak zaru
retinde kalacağım.
Burada konuşan muhtelif partilerimizin grup
sözcüleri umumiyetle turizm politikası üzerinde
durdular. Ben A. P. riin turizm politikasını söz
lerimin, mâruzâtımın başında kısaca size izah et
mek isterim.
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1966 ve 1967 programlarında ve ikinci Beş
Yıllık Plân döneminde turizm sektörünün önem
kazanması, başlıca ödeme dengemizin açığını tu
rist gelirleriyle kısmen kapatmak gayesine ma
tuftur. Şüphesiz turizm endüstrisinin gelişmesi
için endüstrilerin kurulmasını teşvik edecek ve
sonunda çeşitli hizmet ve imalât sektörlerinde
iş hacmi artmış olacaktır. Her yerli ve yaban
cı turistin sarf edeceği bir lira veya doları ço
ğaltan müessiriyeti etkisi sonunda geniş bir
istihdam veya iş sahası yaratılmış olacaktır.
Turizm faaliyetlerinin sosyal, kültürel ve
ekonomik yönden bünyemize sağlıyacağı fay
daları bu maruzatımda izah etmiyeceğim. Kal
kınma Plânımız karma ekonomi prensibine gö
re hazırlanmış olmakla beraber biz turizmi özel
sektöre en fazla dönük bir endüstri olarak gör
mekteyiz ki; bu husus, politikamızın bu ilkesi
birçok grup sözcüleri tarafından tenkid edil
miş bulunmakta ve özel sektöre bel bağlama
nın turizm yatırımlarını, plân hedeflerini gerçekleştiremiyeceği hususunda bâzı tenkidlerin
'ortaya konmasına sebebolmaktadır. Bunun böy
le olmadığını biraz sonra rakamlarla ve tatbi
katın doğurduğu neticelerle izah edeceğim.
Bilhassa turistik tesislerin işletmelerinde
kamu sektörünün asla başarılı olmadığı, olamıyacağı görüşü içinde tetbirler düşünmekteyiz;
fakat yine tatbikat bize göstermiştir ki, turizm
sektörüne 100 000 ilâ 10 milyon Tl. arasındaki
ufak sermayeler yönelmektedir. Bunun mânası
şudur ki, büyük çaptaki yatırımlar ve hele 5 -10
bin yataklık turistik siteler geniş çapta kamu
sektörü tarafından ele alınabilecektir.
İktidarımızın, partimizin benimsediği diğer
bir prensip yatırımların potansiyeli yüksek bir
kaç merkeze teksif edilmesidir. Gerek alt yapı
masraflarının azaltılması, gerekse büyük orga
nizasyonların kolaylaştırılması sebebiyle bu tarz
bir yatırım politikası bünyemize pek uygun düş
mektedir. Son beş senelik tecrübe göstermiştir
ki, zayıf mahallî idarelerin bulunduğu merkez
lerde turizm gelişememektedir. Turistik mer
kez mahallî idarelerinin teknik ve malî yön
den desteklenmeleri şarttır. 6 086 sayılı Turizm
Endüstrisini Teşvik Kanunu tadil tasarısında
bu konu ile ilgili maddelere yer vermiş bulun
maktayız.
iç turizm hareketlerine sahne olmıyan hiç
bir merkez kolayca dış turizme açılamaz, iç tu496 —
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rizm hareketleri öncülük yapmaktadır, yatırımlan teşvik etmektedir. Bir tesis yabancı turistler için hazırlanmış olsa bile işgal nisbetini ya
ni rantabilitesini kabul ettiği Türk vatandaşları ile yükseltebilmektedir. Hele Doğu - Akdeniz
'bölgesinde vukubulacak siyasi buhranlarda
yerli turistler tesisleri malî müzayakaya düş
mekten kurtaracaklardır. Şüphesiz bunlardan
daha önemlisi Türk vatandaşının hayat seviyesinin yükselmesi nisbeitinde turistik merkezler
de tatili geçirme ve dinlenme imkânına kavuş
turulması konusudur. Bu bakımdan fiyatları
mâkul tesislerin kurulmasını, kampçılığı ve
pansiyonculuğu teşvik etmekteyiz. Daha da ileri
, giderek sosyal turizm konusunu ele aldık ve
bir kanun taslağı üzerinde çalışmalar yapmak
tayız. Yine bu sebeple termal turizme önem
verdik ve tetkik edildiğinde görülecektir ki,
1968 Bütçemizde bu konu ile ilgili büyük meb
lâğlar ayırdık.
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I bulunmadan girişilmiş olan bu yatırımlar işte
I bugün ortada durmaktadır. Bunları biz bitir
dik gerçi, her yarım işinizi olduğu gibi bunu da
I aldık, bitirdik; ama şimdi bunlara nereden
I müşteri bulacağız? Yolu olmıyan, suyu olmıyan,
I elektriği olmıyan bir konaklama tesisi ve tu
rizmin bugünkü tekniğine uymıyan projelerle
I inşa edilmiş olan bu tesisler gerçekten ortada
I durmaktadır. Bunlara nasıl turist, müşteri bu
lacağımızı düşünmekteyiz.
Bugün iyice anlamış bulunuyoruz ki, Turizm
ve Tamtma Bakanlığı araştırmalar yapan ve
I plânlar hazırlıyan bir teknik Bakanlık olma zorunluğundadır. 600 ilâ 800 lira arasındaki kad
rolara bir araştırıcının veya ehliyetli bir iktisat
çının talibolacağı hayalini terk etmeliyiz. Bu
günkü Teşkilât Kanunumuz ve kadrolarımız ka
liteli personel bulma imkânını bize vermemekte
dir. Kadro tekliflerimizin İlgili kuruluşlar ta
rafımdan reddedileceği ve Millet Meclisinden bi
zim için ezel bir kanun geçeceği hayalinde de
değilim. Yeni çalışma düzenimizi bu imkânsız
lıklar karsısında şöylece ayarlamış bulunuyo
ruz: Bir finansman müessesesi 'haline girmek
te
olan Turizm Bankası aynı zamanda araştı
I
rıcı, plânlayıcı üniteler kuracak ve kaliteli per
soneli bünyesinde toplıyacaktır. Turizm Ban
kacı aynı şekilde personel eğitimi konusunu da
I ele almıştır. Açtığımız kurslarda ders veren
I monitörlere 10 mu yoksa 20 lira mı ders ücreti
verebileceğimiz hususunda Sayıştay ile münaka
şalar içindeyiz. Bir kere düşünün, ayda 6 000
lira
maaş alan Trabya'nın aşçıbaşısmı 20 lira
I
ödiyerek Taksim'de açtığımız bir kursa çağır
mak durumundayız. Size itiraz ediyorlar; ders
veren hoca üniversite mezunu değildir, kursa
katılan talebelerin çoğu ilkokul mezunudur.
Bu mevzuat ve anlayış düzeni içinde Ankara
I Otelcilik Okulunda coğrafya hocasına kat hiz
metleri dersi verdiriyoruz ve ondan sonra da
otelcilik okulu mezunları neden iş bulamıyor di
ye kendi kendimize yakınıyoruz.

Muhterem arkadaşlarım; yine Türk turizmi
ni hedeflerinden şaşırtabilecek büyük aksak
lıklarımızdan biri de turizm sahasında ciddî
bir etüt ve plânlama faaliyetine girişmemiş bu
lunmamadır. Turizm sektöründe en mükemmel gelişmenin bir araştırma ve plânlama anla
yışı içinde sağlanabileceğini anlayıncaya kadar
çok zaman kaybettiğimiz doğrudur. Yakın za
mana kadar sorumlu idareciler ve bakanlık
makamını işgal eden politikacılar talep hissedilen her yerde otel inşa edilmesi ve dış ülke
lerde tanıtma kampanyasına girişilmesinin ye
ter olduğunu zannetmişlerdir. Dar imkânlarımızdan turizm yatırımlarına ayrılan, tahsisat
ların veya kredilerin en iktisadi şekilde en uy
gun yerlerde büyük organizasyonlara imkân
verecek tesis veya tesis gruplarına sarf edilmesi
endişesine düşülmemiştir. Hatalarımızı ortaya
koymakta fayda vardır. Sayın Cumhuriyet
Halk Partisi Grup sözcüsü bu noktayı dikkatle
takibetsin. 1963 yılında inşasına başlanan Akçay ve Marmaris tatil köyleri ancak dört sene
de bitirilebilmiş ve işletilmek üzere Turizm Ban
kasına devredilmiştir. En ufak bir araştırma
yapılmadan, altyapı, yol, su ve elektrik gibi
birtakım enfrastrüktür yatırımları dahi düşü
nülmeden, Bakanlıkta bu yatırımları takibedecek bir teknik daire kurulmadan ve projeleri
yapacak, inceliyecek bir tek mütehassıs eleman 1

Denemeye başladığımız diğer bir yol da bâ
zı önemli etütlerin ve plânların özel bürolara
ihale edilmesi yolu olacaktır. Şüphesiz kalite
li iş yapan çok sayıda özel büronun mevcuıdolduğu iddiasında da değilim, fakat imkânlar
yaratıldığı takdirde bu tip bürolar ortaya çı
kacaktır. Derhal bir iç ve dış turist talep araş-
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tırması ve buna bağlı olarak bize turist gön I nomik plânlama faaliyetleri sektörler açısın
dan ele alınmakta ve bu tarz bir değerlendir
derebilecek ülkelerde pazar araştırması, fiyat
me sonucu ulaşılan kararlarda fiziki faktör
politikamıza mesnettik yapacak rakip ülkeleri
lerin rolü çok önemsiz kalmaktadır. Hiç ol
de içine alan fiyat analizi araştırması, turis
mazsa turizm ile ilgili yatırım projelerinin
tik tesis mimarisi ile ilgili ünite çalışmaları ve
hazırlanmasında bu mahzuru ortadan kaldırmak
malzeme araştırmaları, turizmi çoğaltan etkisi
üzere ben 1967 yılı başlarında mütevazi kad
nin tesbiti gibi etütlerin en sıhhatli şekilde ya
rolarla Turizm Genel Müdürlüğü içinde bir
pılmasını sağlıyacak gayretlere şimdiden giriş
Fiziksel Plânlama Müdürlüğü kurmuş ve bun
miş bulunmaktayız. Kaliteli bir etüt bol ve
dan şimdiden olumlu neticeler almaya başladoğru istatistiklere sahibolmakla yapılabilir. Üç
mışızdır. Bu sahada yetişmiş elemanın azlığı
senedir devam eden gayretlerimize rağmen ge
ve bunların bünyemiz© cezbedilmesi zorunluğuceleme istatistiklerimiz halen başlatılamamıştır.
nu takdir edersiniz. Yine bu konuda bizlere
Halen otel envanterlerimizi yenilemekle uğraşı
müşavirlik yapacak ve genç elemanlarımızın ye
yoruz. Huıdut kapılarında giriş kartları doldu
tişmesine
yardım edecek yabancı şehirci,
rularak sağlanan turist istatistikleri zamanında
İstatistik Enstitüsüne intikal etmemekte ve mamimar ve ekonomist bulma yolunda büyük
kinalara verilememektedir. 1967 yılına ait an
bir gayret içindeyiz. Birleşmiş Milletlerden
cak ilk yedi aylık rakamlar elimdedir. Yani
uzman talebinde bulunulmuştur. Ayrıca, 933
yıllık rakamlar elimize yedi sekiz ay sonra geç
sayılı Kanunun verdiği imkânlarla yabancı
mektedir. Böylece yıllık programlar hazırla
uzman bulma yoluna gidilmektedir. Bununla
nırken bir evvelki yılın rakamları, bir gelişim
beraber fisiksel plânlama konusunda aşağıda
ki teşebbüslere girişmiş bulunduğumuzu ifade
ölçümü olarak kullanılamamaktadır.
edebilirim.
Başta kumsallar olmak üzere turizm yatırım
Fiziksel Plânlama Dairemiz tiler Bankası
larına sahne olan arazilerin bir plân, bir disip
Genel
Müdürlüğü ile müştereken Antalya böl
lin içinde kullanılmaları; burada mütaaddit ve
gesinde seçilmiş bir kumsal ve ormanlık ara
sileler ifade edildiği gibi, bugün de bütçemi
zide yerleşme plânlan çizdirmek üzere uluslarzin görüşülmesi münasebetiyle muhterem grup
rası bir yarışmanın hazırlık çalışmalarını ta
sözcüleri tarafından ifade edilmiştir bu endişe
mamlamak üzeredir. Envanter kitaplan ha
ler. Hazineye ait arsaların tahsisinde Maliye
zırlanmıştır. Mayıs ayında bu neşriyata geçi
Bakanlığı, imap ve iskân Bakanlığı ve Bakan
lığım üçlü bir koordinasyon içinde arazi tahsis
lecek, Eylül ayında da müsabaka neticelenmiş
lerini disipline etmiş bulunmaktadır. Turizm
olacaktır. İlk etabı 4 000 olan 12 000 yatak
müessesesi belgesi almış şahıslara bile kumsalla
lık bir turistik site kurma gayesiyle yapılan
rın satışı yapılmamaktadır. Çok defa kira ve
bu yarışma sayesinde bölgenin dış ülkelerde
ya irtifa hakkı tesisi yoluna gidilmektedir. Or
tanıtılması ve Türik elemanlarının yarışmaya
manlar esasen Devlet malı olarak hiçbir şekil
ka/tılarak veya yarışmayı takibederek tecrübe
de satış konusu olamamaktadır. Şahısların mül kazanmaları sağlanacaktır. Bu yarışmayı bey
kiyetinde olan kumsalların satışlarını önliyecek
nelmilel yaptığımız zaman yerli uzmanların
Ihenüz bir mevzuatımız yoktur, fakat Bakan
bâzı itirazları ile karşılaştık, fakat, bunda isa
lık olarak 1968 yılından itibaren turizm yatı
bet kaydettiğimizi şimdiden ifade edebilirim.
rımları için lâzım olan arazi ve sahil parçaları
Müsabaka henüz neticelenmediği halde beynel
nı istimlâk ederek Hazine adına stok yapmak
milel bir nitelik taşımış olması yüzünden Av
karaşındayız, Müstakbel büyük yatırımları
rupa Yatırım Bankası geçen hafta Türkiye'ye
için Emekli Sandığı, Vakıflar Genel Müdürlü
bir heyet göndererek bu proje ile alâkalandı
ğü ve Turizm Bankası arazi stoku yapmaya
ğını ve bu projenin realize edilmesi için Tür
teşvik edilmektedir.
kiye'de yatırım yapmıya hazır olduğunu şim
Muhtem arkadaşlar; şimdi çok mühim bir diden bildirmiştir. Dünyaca tanınmış Litong
mevzua geçiyorum. Bu da fiziki plânlama ça Firması ile Küçük Menderes havzasının tulışmalarıdır. Bilindiği gibi ülkemizdeki eko- | rizmi, Çeşme ile Kuşadası sahilinin turistik
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plânlaması konusunda bir andlaşma imzalan
mıştır. önplânlama raporu Eylül ayı içeri
sinde Devlet Plânlama Teşkilâtına teslim edil
miş olacaktır. Hibe olarak İtalyan Hüküme
tinden sağlanacak teknik yardım ila tanınmış
bir İtalyan firmasına - ki, Bakanlığımın uzmanlariyle karma bir ekip halinde çalışacak
lardır - Marmara ve Ege bölgesinin turizm yö
nünden fizibilite etüdü yaptırılacak ve seçilen
bir merkezin detay yerleşme plânları hazırlattırılacaktır.
Bir İngiliz firması Antalya Tekirova böl
gesinde 10 000 yatak kapasiteli bir turistik
site kurma teklifinde bulunmuş ve proje çalış
malarını bitirmiştir. Türk yatırımcıları ile
Almanya sermayesinin ortaklaşa yine Antal
ya'da 600 kişililk bir tatil köyü ve 200 yataklı
Antalya şehri içinde lüks bir otel inşaası bu
mevsimde başlıyacaktır. Yabancı uzmanlann
da yardımiyle Bakanlığımın elemanları Mar
mara'da şimdiden yerini açıklamak istemedi
ğim bir sahada yerleşme plânları hazırlama
çalışmalarına geçeceklerdir.
Bütün bu çalışmalar Devlet Plânlama Teş
kilâtının koordinatörlüğünü yaptığı turistik
Fiziki Plânlama Koordinasyon Komitesi tara
fından tartışılarak kararlara
bağlanmıştır.
Marmara ve Ege bölgesinde yapılacak plânla
ma çalışmalarına rehberlik yapacak bir bölgelendirme ve alt yapı teklifleri getirme etüdü
hazırlanmıştır, yakında basılarak ilgililere da
ğıtılacaktır. Bu arada bildiğiniz gibi Site Ti
yatrosunun restorasyonu konusunda UNESCO
ile işbirliği yapmalktayız. Bu, 20 milyonluk
bir yatırımı gerektirmektedir.
Millî park plânlaması konusunda da Ta
rım Bakanlığı ile işbirliği yapmaktayız. AID
kanalı ile temin edilen bir uzmanlar grupu - zannediyorum bu paragraftaki izahatım
M. P. sözcüsünün alâka duyduğu ve sorduğu,
temas ettiği bir meseleye cevap teşkil edecek
tir - Göreme'nin millî park plânlamasını geçen
ay bitirmişlerdir. Plânı halen baskıdadır.
Bundan sonra Efes, Pamukkale, Kovado gölü
çevresi ve Termasosisto plân çalışmalarına baş
lanacaktır.
Muhterem arkadaşlar; mevzua fazlaca yer
verişimin sebebi, tahmin ederim ki benden ev
velki bakan arkadaşlanmında karşılaştıkları
müşkil bir duruma sık sık düşdüğüm için bu
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meseleye maruzatımda genişçe yer veriyorum.
Çünld. gerek yerli, gerek yabancı birçok yatırım
cılar turizm sahasına, turizm sektöründe yatı
rım yapmak için geliyorlar ve şüphesiz ilgili
bakanlık olarak Tımarı ve Tanıtma Bakanlığını
ziyaret ediyorlar, ilk sordukları sual,«Hükümet
olarak nerede ne yapmayı düşünüyorsunuz»
dur. Ve siz Türkiyede Turizm sektörünü, Turizm
yatırımlarını gerçekleştirmekle görevli bir Hü
kümet üyesisiniz, verecek cevabınız yoktur.
Çünki bakanlıkta değil böyle 8-10 bin yatak
kapasiteli bir turistik merkezin 500-600 yataklı
bir tesisin dahi projesi, plânı mevcut değildir.
Bu büyük bokluğu doldurmak için böylesine
bir geyretin içine girmiş bulunmaktayız.
Muhterem. Milletvekilleri; çalışmalarımız
hakkında gerekli bilgiyi partilerin muhterem
grup sözcülerinin tenkitlerine cevap verirken
sırası geldikçe tekrar vereceğim.
Turizm ve Tanıtma Bakanlığını bir müddet
işgal etmiş, gazeteci meslektaşım C.H.P. sözcüsü
Sayın Ali ihsan Göğüs konuşmasına akademik
bir hava içinde başladı Ben gerçekten büyük
bir memnuniyet duydum, kendi zamanında
yaptıkları, ve bilhare bu sahadaki icraatı
takip eden bir politikacı olarak herhalde bize
söyleyebileceği çok şeyler vardır diye dikkatle
takip ettim. Fakat sonunda tamamen şahsımı
hedef tutan bir gazetenin polemik sütununda
yer alabilecek hafiflikte bir ifade ile karşılaş
tım. Cevaplarım şüphesiz aynı üslûp ve aynı
seviyede olmayacaktır. Ancak, ithamların hiç
birisinin altında eziklik duymayacağım. Aynı
sertlikle karşılık vereceğim ve her defasında
olduğu gibi eminim ki, söylediklerimin hica
bı ile başbaşa kalacaklardır. (C.H.P. sıralarında
anlaşılmayan müdahaleler) daha yeni başlıyo
ruz, telaşlanmayın.
C.H.P. nin sayın sözcüsü,» plânın hazırlanmış
metodu, plân taşlığının çeşitli kademelerindeki
danışma kurullarına ıığratılışı, nihayet plâna
hakim olan felsefe ikdidar partisinin Cumhuri
yet Halk Partisi ile aynı temelde yatan, bir yön
den. farklıklarım yansıtan bir belge olarak»
falan demektedir. Şüphesiz öyle olacaktır. Biziır. felsefemiz size benzemediği nisbette makbul
ve muteberdir. Bu itibarla, bunun bir parti söz
cüsünün konuşmasında yer almasının garabe
tine işaret etmek istiyorum.
499 —

M. Meclisi

B : 51

Turizm Bakanlığı, yapmış olan C.II.P. söz
cüsünün gene gerçeklere uymayan bir iddiası
vardır. O da, A.P tarafından hasırlanmış olan
ikinci Beş Yıllık Panda turizm sektörünü bir
yana itmiş olması, ona değer vermemiş olduğu
iddiasıdır. Şimdi size kısaca bazı rakamlar veceğim. Kendilerinin plânı olan Birinci Beş yıl
lık Plânda tüm yatırımlarda turizmin hissesi
yüzde 1,4 idi. Bu hatalarını kısa zamanda an
ladılar, bunu da söyleyeyim anladılar ve yıllık
programlarda bu çok küçük hisseyi çoğaltma
nın, turizm yatırımlarını genişletmenin gayreti
içine girdiler ve bunun neticesinde de tüm ola
rak mütalaa edildiği takdirde Birinci Beş Yıl
lık Plân uygulaması turizm sektörünün nist eti
ni çıkara çıkara 1,9 a çıkardılar, ikinci
Beş Yıllık Plânda turizm sektörünün yalnız
direkt turizm, yatırımlarına tahsis edilen kıs
mın, dilimin nisbeti ise 2,3 tür 2 600 000 000
lirayı bulmaktadır. Birtakım hizmet ve ma
halli idarelerin yatırımları da nazarı itibara
alınırsa bu 3 800 000 000 kadar bir miktara
baliğ olmaktadır. Bu itibarla A.P iktidarının
ikinci Beş Yıllık Plânda turizme ehemniyet
vermediğe, bunu arka plânlara attığı iddiası
varit değildir.
Gene sayın sözcü konuşmasında ikinci beş
yıllık: Plânda Turizm yatırımlarının han^i sek
tör vasıtasıyle gerçekleştirileceği hususunda
bir neticeye varmadığımız, bir kararlılık içinde
olmadığımız gibi bir ifade kullandılar. Maru
zatımın başında ifade ettiğim gibi bir Turizm
yatırımlarının özel sektör tarafından gerçek
leştirileceği inancındayız. Kendileri inanmayabi
lirler. Bu bir inanç meselesidir. Ama bizim
inancımız mücerret kuru bir inanç değildir.
Şimdi size bu inancımızın kaynaklarını kısaca
izaJh etmek isterim, neye dayandığını izah etmek
isterim
MuJhterem arkadaşlar, ikinci Beş Yıllık Plâ
nın başlangıç yılı olan 1968 de turizm yatırım
ları, 172 milyonu kamu sektörü olmak üzere
özel sektör için de 350 milyon liralık yatırım
düşünülmüştür.
Şimdi muhterem arkadaşım bu yatırımların
gerçekleşemiyeceği husundaki endişeleri ifade
ettiler. Bu yatırımlar gerçekleşecektir. Çünkü,
bir kere kamu sektörünün yatırımlarının ger
çekleşip gerçekleşemiyeceği huşunda bir endişe-
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miz olamaz. Bütçelerine tahsisat konmuştur, pro
jeleri hazırdır, senesi içinde gerçekleşecektir.
350 milyonluk özel sektör yatırımı gerçekleşir
mi, gerçekleşmez mi? iki sebepten dolayı bunun
gerçekleşeceğini huzurunuzda ifade etmek is
terim. 1966 ve 1967 yıllarında özel teşebbüsün
turizm yatırımlarına rağbetini gösteren şu ra
kamları vermek isterim. 1965 senesine kadar ve
rilen turizm müessesesi belgesi, ki bu belge siste
mi başlangıcından 1965 yılma kadar olan devre
yi kapsar, sadece 383 olduğu halde son iki yıl
içinde 365 yeni belge verilmiştir ve bu belgele
rin arkasında çok güzel projeler vardır ve ciddî
sermayeler tarafından desteklenmektedirler. 350
milyonluk özel sektör yatırımının gerçekleşebi
leceğine bizi inandıran en mühim bir faktör de
bu yıl turizm yatırımlarını teşvik için tesis et
tiğimiz fondur. Bu miktar bu yıl memleketimiz
de, Türkiye ve turizm haretleri başladığından
beri ilk defadır ki, 150 milyon gibi bir rakama
baliğ olmaktadır. 1968 bütçemizde 110 milyon
dur; 70 milyon AID den, 40 milyon millî büt
çemizden. Fakat 1967 senesinde AID den aldığı
mız ve birtakım gecikmeler yüzünden tevziatı
nı yeni bitirdiğimiz için bu 40 milyonluk yatı
rım da 1968 yılının yatırımlarına intikal edilece
ği için bu fon da 150 milyon diyorum, 150 mil
yonluk bir fon çok müsait faiz hadleri, uzun
ödemesiz devrelerle verilmekte olan bu fonların
150 milyon liralık fonun 350 milyonluk bir ya
tırımı teşvik edeceği aşikârdır. Bunda en ufak
bir tereddüdümüz yoktur.
Yatırımlarda gecikmeler olduğunu söyledi
ler. Rakamlara ya inanırız, ya inanmayız. 1963
senesinde turizm yatırımlarında uygulama ora
nı plân hedeflerini 18 aşmak suretiyle yüzde 118
olmuştur. Şimdi bu rakamlar ortada iken Tu
rizm Bakanlığının, hele herkesin dilediği şe
kilde tenkit ettiği ve saldırdığı Turizm Baka
nının hiçbir şey yapmadığını söyliyeıbilirsiniz,
ama Bakanlık memurlarının, Bakanlık teknis
yenlerinin, geceli gündüzlü büyük bir heyacan
içinde çalışan Bakanlık mensuplarının hiç bir
şey yapmadığını söyliyemezsiniz.
Şimdi size bâzı rakamlar vereyim bu vesile '
ile. Türkiye tte ilk otelin inşaasından 1965 yılı
sonuna kadar belgeli faal yatak kapasitemiz
14 474 idi. Biz iki sene zarfında bitmiş ve 1968
mevsimine kadar da inşaatı tamamlanacak olan
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yatak adedini yıllar yılı Türkiye'de yapılmış
olan yatak adedinin de üstüne çıkardık.
Bizim devremizde realize edilen yatak adedi.
17 895 dir. Yâni yılların 14 474 yatağına muka
bil biz sadece iki senede 17 895 yatak inşa ettik
ve bunlar kaliteli, batılı, turistin ihtiyaçlarını
karşılıyacak standardı yüksek tesislerdir.
Aynı tenkit O. H. P. sözcüsü sayın Mebrure
Aksoley tarafından ifade edilmişti; «özel sektör
ancak şehir otellerine iltifat eder» dediler. Tu
rizm Bakanlığı yapmış olan bir arkadaşın mem
leketteki turizm faaliyetlerini yakından takibetmesi lâzımgelirdi, hele koskoca bir partinin de
sözcülüğünü aldıktan sonra. Ben muhterem eski
Bakan arkadaşımı basın mensuplariyle Nisan
ayında Tekirdağ'dan başlıyarak Antalya'ya ka
dar yapacağım geziye davet ediyorum. Orada
göreceklerdir ki, 140 dan fazla güzel otel ve
motel sahil şeritlerimizi süslemekte ve Türk
turizminin iftiharı olarak ortada durmaktadır.
Bunlar şehir otelleri değildirler. Demek ki,
özel sektör şehir sınırlarının dışına çıkmıştır.
Yine aynı mantık silsilesi içinde plânda bi
zim turizmi göstermelik olarak görmediğimiz
verdiğimiz rakamlar muvacehesinde anlaşılmak
tadır. Turizmi kendi kaderine bıraktığımız id
diası da kavli mücerrettedir.
«özel teşebbüsün yaratıcı gücüne taassup
derecesinde inanmış olmaktayız.» Bizim hiç
bir mevzuda taassubumuz yok. Ama özel teşeb
büse gerçekten inanmaktayız, özel teşebbüs de
bize inanmaktadır. O bize, (biz de ona inandı
ğımız içindir ki, iM yıllık iktidarımız zama
nında özel teşebbüsün bütün sektörlerde erişti
ği yatırım rakamları ortadadır.
Şimdi yine muhterem arkadaşım der ki, bu
günün turizmi olan tatil köylerinin kamu sek
törü tarafından, Devlet tarafından yapılması
gerekmektedir. Bu bir görüştür. Uzun zaman
benimsenmiş bir görüştür. Fakat Türkiye'de
bir çok hesapları çıkartan özel teşebbüsün bü
yük gayretleri neticesinde birçok hesaplar yan
lış. çıkmıştır. Nitekim Emekli Sandığının, Ali
İhsan Göğüş'ün yaptırdığı 200 yataklı, 180 ya
taklı tatil köylerini tatil köyü saymıyorum, o
vasıfta, o nitelikte değildir, fakat Emekli
Sandığının yaptığı 800 - 840 yataklı tatil köyle
rini yeni açtığımız bir sırada özel teşebbüs 1 000
yataklı tatil köylerinin inşasına başlamıştır.

25 . 2 . 1^68

0:2

Bunun bir tanesi Kuşadası'ndadır. Şimdiden
600 yatağı tamamlanmış durumdadır. Antalya'
da Kemer'de yine o çapta büyük bir tatil kö
yünün inşasına yakında başlanacaktır. Bu
yaz aylarında da biraz evvelki maruzatımda
ifade etmiştim, Antalya'da incekum'da 600 ki
şilik bir tatil köyünün temeli atılacaktır. Gö
rülüyor ki, böylesine büyük yatırımları da ar
tık özel teşebbüs ele almış bulunmaktadır.
Şimdi muhterem arkadaşlar, sayın C. H. P.
sözcüsünün turizmle ilgili görüşleri, tenMdleri burada bitmekte ve bundan sonra artık «Sa
yın Kürşad» diye hücumlara, ithamlara geçil
miş bulunmaktadır. Ben de şimdi bu noktaya
gelmiş bulunuyorum.
Şimdi bir gensoru vesilesiyle huzurunuza
gelmiştim. Partizanlık yaptığım iddia edili
yordu o gensoruda. Birtakım beyanım öyle tef
sir edilmiş veya böyle tefsir edilmiş, ama hu
zurunuza geldim, yaptığım tâyinleri söyledim,
adedini verdim, vasıflarını, kimliklerini anlat
tım burada. Görüyorum ki, bu iddialar devam
etmektedir. Şimdi diyor ki arkadaşım; «Geçi
ci görevle memur istihdam ediyor.» E, kendi
si de itiraf ediyor, evet, Teşkilât Kanununun
20 nci maddesi bir noktada bir tıkanıklık hu
sule getirmiş, dışarıya memur tâyin edemiyo
ruz. Muhtelif sebeplerle dışardan bâzı memur
ları çekmişiz. Müddeti dolmuş, dört senelik,
beş senelik müddeti dolmuş memurları geri çek
mişiz. Dışardaki bürolarımız boş. Ne yapacak
sınız? Kanunu da değiştiremiyorsunuz. Büt
çe Komisyonunda kalmış, durmuş, Parlâmen
toya, Umumi Heyete daha yeni geldi, yeni
gündeme girdi. Ne yapacaksınıa siz işinizi yü
rütmek için? Geçici görev imkânı var, onu
kullanacaksınız. Bakın muhterem arkadaşla
rım, bu noktada taarruzlara ve insafsız hücum
lara mâruz kalan ben, kanunun verdiği imkânı
bile kullanmış değilim. Geçici görevle ben, is
tediğim memuru alıp, lisan bilmesine lüzum
olsun olmasın, çünkü geçici görevle gönderece
ğiniz memurda lisan şartı aranmaz, gönderebi
lirim. Halbuki benim bu karakterde yaptığım
tâyinlerde ısrarla gideceği memleketin lisa
nını bilmesi şartını ben, idari bir tedbir ola
rak koymuşumdur. Tâyin ettiğim memurların
içinden lisan bilmiyen bir tekini gösterebilirseniz şu Muhterem Heyetin, Parlâmentonun hu501 —
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zurunda, hicaptan yerin dibine geçerim. Ama
bunu gösteremezsiniz. İftira ediyorsunuz, yalan
söylüyorsunuz. Kendi devrinizdeki lisan bilmi
yen şahısların nasıl kayırıldığı, bu kötü po
litikayı, bu yanlış politikayı ört - bas etmek
ve onu bize maletmek için bir sakîm gayretin
içindesiniz. 10 memur tâyin etmişimdir. İsim
lerini verebilirim. Dilediğiniz zaman bakanlığa
gelir, bunların sicillerini tetkik edebilirsiniz,
lisan bilmiyen bir tek memuru bulamazsınız.
Sizi mütaaddit defalar davet ettim. Her defa
sında kaçıyorsunuz. Tâbirimi mazur görün.
Kâmran Evliyaoğlu dedi ki; filâna kredi
verdin, filâna kredi verdin, Sayın Başbakanın
kardeşlerine filân diye resmî organınız olan
gazetede iddialarda bulundu. Beyanat verdim,
dedim ki; gel eğer bir tek kuruşun verildiğini
teslbit edemezsen, «tekralamıyayım burada» çok
kötü bir duruma düşersin» dedim. Cevap ver
medi. Noter vasıtasiyle ihbarname çektim,
kaçtı. Siz de kaçmayın lütfen. Bakanlığa ge
lin, personel müdürü emrinizdedir, dosyala
rını tetkik edin, lisan bilmiyen, yakinim olan
bir tek memuru bulamıyacaksınız beyler. Bı
rakın şu eski alışılmış iftira, itham kampanya
larını. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, al
kışlar) Ve bizi de eski hesapları karıştırmaya
lütfen mecbur ötmeyin. Çünkü bu hesapların
hepsi aleyhinize çıkıyor. Yapmışsınız bunları
devrinizde.
Şimdi bakın bir noktaya geleceğim, ne ka
dar insafsız ve ne kadar ağır bir ithamda bu
lunuyor arkadaşım. «Sayın Bakanın emrine ve
rilen malî kaynakları kullanma felsefesi de
yukarda belirttiğimizden (farklı değildir, ya
ni partizancadır.» Şimdi kim söylüyor bu söz
leri? Bunu kim söylüyor? Gaziantep Milletve
kili Ali İhsan Göğüs söylüyor. Eski Bakan.
Tibil'de bir kapı var, bir hudut kapısı. Ba
kanlığı zamanında sırf seçim bölgesindedir di
ye 250 bin liralık bir yatırım yapmış, bir en
formasyon binası kurmuş. Devlet istatistikleri
ne göre bu kapıdan senede geçen turistlerin
adedini bilir misiniz muhterem arkadaşla
rım : 41. Yani seçim bölgesine Devletin 250 bin
lirasını yatırıyor, 41 vatandaş geçecektir, en
formasyon hizmeti görecekmiş o. öbür taraf
tan hiz Kapıkule'yi perişanlık içinde bulduk,
sefalet içinde bulduk. İki senedir uğraşıyoruz,
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yalnız ben Bakan olalı beri beş defa gittim,
Gümrük ve Tekel Bakanı üç defa gitti, hâlâ
düzeltemedik. Türkiye'ye giren turistin yüzde
51 i Kapıkule'den girer. Orası bakımsız, terk
edilir, Ali İhsan Göğüs'ün seçim bölgesine
250 000 lira yatırım yapılır. Kendi devirlerindeki yatırımların isabetsizliğini filân bir
yana bırakıyorum. Şimdi, geliniz bizim üstü
müze bu kadar yürümeyiniz. Simidi, diyeyim
ki, Sayın Ali ihsan Göğüs Devletin emrine
verilen malî kaynakları bir küçük ressam ço
cuğu bahane ederek partili arkadaşına 100 000,
200 000 lira vererek AvrupaUarda, Amerika'
larda gezdirmiştir. (ö. H. P. sıralarından gü
rültüler)
SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Hesabını
mahkemede veriyorsun. Ayıp ayıp...
BAŞKAN — Sayın Sujtfn Baykam, sakin
olunuz rica ederim. Müdahale etmeyin efen
dim.
SUPHİ BAYKAM (istanbul) — Mahkeme
ye intikal eden bir meseleyi getirme. Ben su
suyorum.
BAŞKAN — Sayın Baykam, istirham edi
yorum efendim, sükûneti muhafaza ediniz efen
dim. Çok rica- ediyorum efendim, karşılıklı
görüşmiyelim.
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD
KÜRŞAD (Devamla) — Sayacak çok misalleri
miz vardır. (0. H. P. sıralarından şiddetli gü
rültüler)
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Varsa say.
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD
KÜRŞAD (Devamla) — Şimdi yine Muhterem
Heyetinizi saatlerce işgal etmiş ve C. H. P. Grupu tarafından bir gensoru mevzuu yapılmış bir
noktaya geliyorum. Temas ettikleri için geli
yorum, yoksa bunları unutup geçmek isterdik.
Mesele Sayın Senatör Tevetoğlu'nun kitabı hi
kâyesi.
Muhterem arkadaşlar, bu gensoru üzerinde
enine boyuna bu mesele görüşüldü. Sonunda
diyeceksiniz ki, «A. P. Grupu Bakanını koru
mak için bir karar verdi, kendini korumak
için karar verdi. O itibarla A. P. nin gensoru
yu reddeden kararına bizim itibarımız yok.»
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Neye itibarınız var sizin? Siz neye hürmet eder
siniz? Devletin müesseselerine hürmetiniz yok
mu? (0. H. P. sıralarından «Sayıştayın imza
sına» sesleri)
«Sayıştayın imzasına» diyorlar. Bakınız, ne
kadar büyük hataların içindedirler. Sayıştay
Umumi Heyeti, benim yaptığım tasarrufun
kanuna uygun olduğuna dair üç gün evvel ka
rar vermiştir. (A. P. sıralarından «bravo», ses
leri) Biraz etrafınıza bakınız ve müesseselere
saygılı olunuz.
Şimdi detayına girmiyorum muhterem mil
letvekilleri, sekiz senedir milletvekiliyim. Se
kiz seneden beri arkadaşlarla burada acı tatlı
günlerimiz olmuştur ve size bir za'fımı itiraf
edeyim; hani bırakalım turizmi bir yana,
- böyle polemik yapalım, bu beni çok eğlendi
rir. Ben mücadeleyi çok seven bir insanım.
Ama inanınız ki üzülüyorum, inanınız ki üzü
lüyorum.
Şimdi burada öyle tenkidler var ki, C. H.
P. nin lâalettayin muhterem bir üyesi bu tenkidleri yapsa, arkadaşımızın görüşü budur,
der, geçerim.
Şimdi Ali İhsan Göğüs diyor ki; «Türkçe
bir kitaba binlerce lira verdi bu Bakan» diyor.
Ya kendisi?.. Türkçe bir kitaba binlerce lira
ödedi ve milletvekillerine dağıttı. Var bunlar..
Ve şunu muhterem arkadaşlarım, bu vesileyle
ifade etmek isterim; iktidarlar gelir, gider.
Bakanlar da gelir gider. Fakat hiçbirimiz gi
derken gerek iktidar, gerek Bakan olarak ba
kanlık şırasında attığımız binlerce imzaya ait
evrakı alıp götürmeyiz. Bunlar Devlet Devlet
arşivinde kalır.
Şimdi biz iktidardayız, ben de Bakan ol
muşum. Sayın Ali İhsan Göğüs'ün icraatına ait
Mtün vesikalar bende, neler var içinde neler.
O halde lütfen oturalım.
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Lütfe
din, söyleyin de ne varsa bilelim.
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD
KÜRŞAD (Devamla) — Söylüyoruz sırası gel
dikçe.
. Şimdi âdetim değil, fakat Ali ihsan Göğüs
bir metot takibediyor; bir usul tatbik ediyor;
burada bâzı gazetecilerin, fıkra muharrirleri
nin yazılarını, hakkımda yazdıklarını okuya
rak beni onlarla karşı karşıya bırakmak isti
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yor. Ben bu oyuna düşmiyeceğim. Bu oyuna
düşmiyeceğim gibi meselâ, Sayın Metin Toker'in benim Ulus'un bir muharriri hakkında yap
tığım bir iddia dolayısiyle, «0. H. ,P., Bakanın
bu ithamı isbata davet etmesi karşısında acaba
ne yapacaktır, parti her halde güç duruma düş
müştür.» diye makale yazmıştır. Şimdi o fıkra
sını ben burada okumıyacağım. Yalnız şunu
söyliyeyim; «Acaba C. H. P. ne yapacaktır.»
diye Metin Toker sorarken, 0. H. P. bu zâtı al
mış Parti Meclisi üyeliğine getirmiştir. Bu ya
lancı, bu müfteri, verdiğim isbat hakkını kullanmıyan adamı alıp Parti Meclisi üyesi yap
mıştır.
Şimdi burada yine ook ağır bir itham var.
Benim için söylemiyor, ama ifadesinden bu çı
kıyor; «Bu gibi yerleri yani Bakanlıkları işgal
edenler» diyor, «Dostlarına ikram vasıtası ola
rak kullanamazlar.» diyor. Misal vermesini is
terim. Ben verdim, bakın hiç çekinmeden ver
dim. Kendisi de misal yersin. Burada birtakım
sualler soruyor; «Sayın Bakan, Bakanlığın ya
yınlarında kanunun koyduğu kurallara istisna
sız riayet ettiğini, eşinin dostunun kanun dışı
himayeye mazhar kılınmadığını söyliyebilecek
midir?» Evet, bunu göğsümü gere gere, rahat
rahat söyliyebilirim. Aksi bir iddianız varsa
getirin ortaya koyun.
İkinci bir soru sordular, cevapsız bırakmıyacağım; «Papa'nın Türkiye'yi ziyareti müna
sebetiyle hazırlanan broşürleri - Sayın Mebrure
Hanım da aynı şeyi sormuştu, yalan yanlış bil
giler, derme çatma bilgiler - sipariş etmiş ve al
mıştır. Bu satınalma için bütçede tahsisat var
mıdır? (1967)» Şimdi, bütçede tahsisat var mı,
yok mu diye soruyorsunuz, ondan sonra satınaldı diyorsunuz. Her halde varmış ki, almışız.
Fakat hemen cevap vereyim; böyle bir kitap
satınalınmamış ve Devletin bir tek kuruşu öden
memiştir. Akis Mecmuasını, Ulus Gazetesini şa
hit göstererek burada bu gibi ithamları lütfen
yapmayın.
Yapılmış olan sadece ve sadece şudur : Bir
müessese, bizim de çok alâkadar olduğumuz,
tanıtmamızda faydalı olacağına inandığımız,
Papa'nın ziyaretiyle ilgili bir eser hazırlamak
tadır. Bizi haberdar etmiştir. İleride ilgili dai
relerce şartlarda mutabakata varıldığı takdir
de, bu kitaptan bir kaç yüz bin aded satmala-
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biliriz diye bir mektup vermişizdir. Bu hiçbir
zaman bir taaJhhüt ifade etmez. Şüphesiz, bu ki
tap basıldığı zaman Bakanlığa gelecektir. Usu
lüne göre, bugüne kadar yapıldığı gibi ilgili ih
tisas komisyonlarından geçecektir, Seçim Ko
misyonundan geçecektir, satınalma komisyonun
dan geçecektir ve parası ondan sonra ödenecek
tir.
Birtakım indî mütalâalar var; «iktidar par
tisine hitabediyorum, artık bu Bakanı değişti
rin.» tarzında birtakım mütalâaları var. Geçen
sene bütçe müzakerelerini hatırlıyan arkadaş
lar, yine gayet iyi haltırlıyacaklardır ki, Sayın
Ali ihsan Göğüs benim grupuma dönerek aynı
temenniyi izhar etmişti, konuşmasında aynı hi
tap tarzı vardır. Muhterem arkadaşlar, bizim
grupumuzun ne şekilde hareket edebileceği hu
susu kendi içjtüzüğünde yazılıdır. Bizim kimse
den ve hele hele Halk Partisinden fikir danışa
cak halimiz yok. Hattâ işin şakaya tahammülü
olsa, yani A. P. Grupu sizin, «istifa ettirin,
atın» dediğiniz adamı daha çok tutar. Halk Par
tisinden geldi dediğiniz için. (A. P. sıraların
dan alkışlar)
ORHAN BİRGİT (istanbul) — Biliyoruz,
onun için yapıyoruz zaten.
LEBİT YURDOĞLU (izmir) — Seni tut
sunlar diye yapıyoruz.
*

TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD
KÜRŞAD (Devamla) — O halde memleketiriizi
sevmiyorsunuz. Çünkü, «Sayın Bakanının icra
atı» diyorsunuz artık sadeöe iktidar partisine
değil, bütün memlekete zararlı olmaktadır. Bu
tarz davranışınızla beni yerimde tutmakta ve
memlekete zarar vermektesiniz.
Yine bir bilgiçlik taslıyarak, «grubolarak bi
zim turizmde söyleyecek çok şeyimiz var, ama
artık bu bakana da söylenmez bunlar» diyorsu
nuz. Bildiğiniz hiçbir şey yok. Bilseydiniz ik
tidarınız zamanında yapardınız. Yaptığınız
eksik, yanlış işleri düzeltmekle gece - gündüz
uğraşmaktayız. Hiçbir şey bildiğiniz yok.
Şimdi muhterem arkadaşlar, yine C. H. P.
bu, işine insanın aklı ermiyor hakikaten. Yani,
0. H. P. nin işine akıl erdirmek biraz güç,
0. H. P. Sözcüsü çıkıyor, kürsüden diyor ki,
Anadolu Ajansı Koalisyonlar zamanından beri
tarafsızlığını terk etmiştir,
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Ne zaman tarafsızlığını terk etmiştir diye
bakıyoruz, bula bula Anadolu Ajansının 47 nci
yıldönümü dolayısiyle Sayın Genel Başkanları
nın bir sözünü buluyoruz: «Anadolu Ajansı ta
rafsızlığını tam mânasiyle muhafaza edebilme
sini bilmiştir» diyor İsmet İnönü 0. H. P. Söz
cüsü diyor ki, «tarafsız değildir.» Beyanatın ta
rihi 3 Nisan 1967, yani bu beş altı ay içinde mi
uçup gitti bu tarafsızlık? Genel Başkanınızı
bulunuz da şu meseleyi aramada bir halledin.
(A. P. sıralarından gülüşmeler) Böylelikle biz
de C. H. P. ne düşünüyor diye bilelim, Anadolu
Ajansı hakkındaki fikri nedir diye bir fikir
sahibi olalım. Sayın Ecevit de Ajans tarafsız
dır diye beyan etmiş, aynı gün.
Güven Partisinin muhterem sözcüsü, gerçek
ten meselelerimizi etraflı bir şekilde ele ala
rak ifade ettiler, tenkidlerinin içinde iştirak
ettiklerimiz vardır. Başlangıçtaki umumi mâ
ruzâtım sırasında kendilerinin de lüzumuna işa
ret ettikleri, fizikî plânlama çalışmalarına biz
de önem vermekte ve bu yolda ciddî gayretler
sarf etmekteyiz. Demin ifade ettim, tatil köy
leri gibi her biri 18, 20, 25 milyon liralık bir ya
tırımı gerektiren müesseselere de, tesislere de
özel sektör artık alâka duymaya başlamıştır.
Konaklama tesislerimizde büyük eksiklik ol
duğunu söylüyorsunuz. Biz o kanaatte deği
liz, biraz evvel rakamlarını verdim. Bugün
yani 1968 turizm mevsimine kaliteli, belgeli,
Batılı turistin standartlarına hitabedebilecek
35 000 yatakla giriyoruz. Bu yataklara, pan
siyon evleri, kiralık evler ve belediyelerin de
netimi altımda bulunan birçok şehir otellerini
de ilâve edersek, talebe turizmine hitabeden
bâzı tesisleri ilâve edersek 120 000 civarında
bir yatak kapasitesine erişmiş bulunduğumuzu
ifade edebilirim. Bugünün ihtiyacına yetmekte
dir. 1C68 programına göre 30 000 yatak ilâve
edeceğiz. 30 000 yataklık yatınım, biraz evvel
yine ifade ettiğim gibi 500 ilâ 000 milyon li
ralık bir yatırımı gerektirmektedir. Bu 30 000
yatak kapasitenin 15 000 inin talebi, belgesi şim
diden verilmiştir. Merkez Turizm Komitesini
sık sık toplamak suretiyle yeni gelen talepleri
de kış ayları içinde karşılarsak öyle ümidediyo
rum ki, inşaat mevsiminde 30 000 yatak kapa*
sitelik bir inşaatın içine girmiş olacağız,
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«Plânın ruhu yatarımda özel sektörü öngör
müştür» diyorsunuz. Öyledir, bu bizim parti
felsefemizin de icabıdır." öyle ümidediyorum ki
burada rakamlarda küçük bir hata var. ikinci
Beş Yıllık Plânda öngörülen 2 milyar 600 mil
yon liralık yatırımın 1 milyar 600 milyonu özel
sektör tarafından gerçekleştirileceği düşünül
müştür. 1 milyarı da kamu sektörü tarafından,
yani 2 milyar ©00 milyonun tümü özel sektör
tarafından gerçekleştirilecek değildir. Dilimler
bu şekildedir.
Muhterem parti sözcüleri Senatoda da aynı
hataya düştüler kusurun kimde olduğunu araş
tıraıak imkânını bulamaJdım. Acaba bizde mi.
biz mi duyuramadık?. Fakat Maliye Bakan
lığından ve Merkez Bankasından aldığımız son
rakamlar İ967 turizm gelirimizin 13 milyon do
lar değil, 19 milyon dolar olduğu şeklindedir.
Bu seneM gelirimiz 19 milyon dolardır.
Yine muhterem grup sözcüleri müşterek bir
kanaati ve şikâyeti dile getirdiler. O da turist
dövizinin mühim bir kısmının, dörtte üçüne
yakın bir kısmın karaborsaya intikal ettiği hu
susudur. Bu, maalesef, üzülerek ifade edeyim,
doğrudur. Bunun için bâzı tedbirler düşünmek
teyiz. Yalnız yine şahsi bir kanaatimi bu vesile
ile ifade edeyim; gerçi turizm dış edeme mu
vazenemizde rol oynıyan mühim bir faktördür.
Döviz açığımızı kapatacak bir madde olarak
mütalâa etmekteyiz, buna bel bağlamışız. Fa
kat her halükârda karaborsaya gitse de, resmî
kanallara intikal etse de, Türkiye'ye gelen
400 bin, 500 bin turistin vasati olarak 90 - İOD
lira harcadığını düşünürsek ve vasati olarak
8 - 10 gün Türkiye'de kaldığını düşünürsek 500
milyon Türk lirasının Türk ekonomisine ilâve
olarak bir katkıda bulunduğunu da kabul et
mek durumundayız. Bu gelen para döviz olur
sa şüphesiz memleketimizin mühim bir mevzudaki sıkıntısını gidermekte medar olacaktır.
Ama, her halükârda turistin meşhur bir tâbirle
«ayağının tozu bile bir memlekete kâr sağlar.»
Çözüm bekliyen sorunlar arasında Sayın
'Güven Partisinin Sözcüsü, turizmle ilgili mev
zuatın biran evvel çıkarılması temennisinde bu
lundular. Av turizmi, Kara avcılığı kanun ta
sarısı Meclistedir. Millî Parklar Kanunu Mec
listedir. Turizmi teşvik kanunu tasarısını bü
yük bir revizyondan geçirerek, bir çok yeni ba
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ğış ve teşvik unsurlarını, maddelerini ihtiva
edecek şekilde hazırladık, yakında sevk edi
yoruz. ikinci Beş Yıllık Plânın öngördüğü ted
birleri ihtiva eden bir şekilde de 264 sayılı Ba
kanlık Teşkilât Kanununu hazırlıyoruz. Seya
hat acentaları kanun tasarısı da Meclistedir.
Muhterem arkadaşlar, Hükümet programı
mızda ifadesini bulan bir hususu nilhayet ger
çekleştirmiş* bulunuyoruz. Turizm Bankasını,
turizm sektörünün finanasman ihtiyacını karşılıyan bir malî müessese haline getirmek için
sarf ettiğimiz gayretler neticesini vermiştir.
Banka bugün fiilen bu hizmetin içine girmiş
tir. 1968 programındaki 110 milyonluk ikraz
fonunu Turizm Bankası dağıtacaktır. Bu yol
da teşkilâtlanmaya gitmektedir, kadrolarını
takviye etmektedir.
Hemen şunu ifade edeyim ki, Turizm Ban
kasının elindeki işletmeleri ayrı bir ortaklığa
devretmek suretiyle elini işletmecilikten çek
mesi için de çalışmalarımız varıdır.
Millet Partisinin muhterem sözcüsü, ki, ken
disi bizzat turizmin içindedir, bütçemizi tet
kik ederken üzülerek söyliyeyim bir hataya
düşmüş gibi göründü bana. Bizim bütçemizin
bâzı kalemlerini ele alarak turizm hareketle
rinin bu bütçe ile gerçekleştirilemiyeceği gibi
bir kanaat i*har ettiler. Turizlm ve Tanıtma
Bakanlığı yatırımcı bakanlık değildir, koordi
natör bir bakanlıktır. Turizm yatırımlarını di
ğer bölgelerde, yani kısa ifadesiyle 1968 prog
ramının içinde aramak lâzımgelir, çünkü bi
zim yatırım faslımızdaki kalemler gayet kü
çüktür. Bu anlayış ve davranışla yatırımların
tahaklkuk edemiyeceği
kanaatini çıkarmak
doğru değildir.
Sayın sözcü bir mevzua temas ettiler; bi
zim Hükümet programamızda var idi, ikinci
Beş Yıllık Plânda bir tedbir olarak yerini al
mıştır. =Bİ3 İkinci Beş Yıllık Plânın uygulanma
sına daha geçilir geçilmez, hattâ geçilmeden
Başbakanlığa müracat ederek Turizm vo Ta
nıtma Bakanlığının münhasıran turizmle ilgili
bir kuruluşa gitmesi ve kendisine Basın Ya
yın Umum Müdürlüğünden müdevver birta
kım dairelerin ayrı bir kuruluşa, meselâ Baş
bakanlığa veya bir Devlet Bakanlığına bağlan
ması hususunu temin için bir t3klif getirdik,
müzakereler bu istikâmette iken, öyle zannedi-

M. Meclisi

B : 51

yorum ki, bir kararname ile bütçenin (R) for
mülüne konacak olan bir madde ile aynen
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı veya Köy
işleri Bakanlığının kuruluşunda olduğu gibi,
bizdeki birçok daireleri Başbakanlığa intikal
ettireceğiz. Bu, çok isabetli bir şey olacaktır.
Gerçekten Turizm Bakanlığı birtakım turizmle
ilgisi olmıyan faaliyetlerin iç"ne girmiş bu
lunmakta ve bununla boşuna vakit geçirmelktedir. Bunlardan bildiğiniz gibi Haber Yayın
Dairesi, Arşiv Dairesi, Foto Filim Dairesi gibi
birtakım kuruluşlarla bu arada Anadolu Ajan
sını ve TRT nin ilgili bakanlık olarak Tu
rizm Bakanlığı ile de ilişiği şüphesiz kesilecek
tir.
BAŞKAN — Sayın Bakan, görüşmeniz
ne kadar sürecek efendim?
TURİZM VE TANITMA BAKANI NÎHAD
KÜRŞAD (Devamla) — Muhterem Başkan, tah
min ediyorum on dakika içine sığdırmaya ça
lışacağım.
BAŞKAN — Efendim, bir önerge verilmiş
tir, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının bütçesi bi
tinceye Ikadar müzakerelere devam olunmasını
arz ve teklif ederim.
Tekirdağ
Halil Başol
BAŞKAN — Sayın Bakan 10 - 15 dakika
içinde bitirileceğini söylüyor. Bundan sonraki
yapacağımız
işler de tahminen bir yarım
saat sürer. Bu hususu oyunuza sunuyorum.
Bütçenin bitimine kadar görüşmelere devamını
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Buyurun Sayın Bakan.
TURİZM VE TANITMA BAKANI NlHAD
KÜRŞAD (Devamla) — Teşekkür ederim.
Yine Millet Partisinin sözcüsü Kapadokyai
bölgesinin turizm yönünden inkişafını * temin
edecek bir çalışmanın lüzumuna işaret etti
ler. Biraz evvel fizikî plânlama hususundaki
izahlarım sırasında buna da cevap,vermiş ol
duğumu zannediyorum.
Türkiye işçi Partisi sözcüsü birçok husus
lara değindiler, benim cevabım bunlardan sa
dece iki tanesine münhasır kalacaktır. Turizm
geliri ile gideri arasındaki farkı dillerine dolıyarak evirdiler çevirdiler Hac için vatandaş
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larımıza verdiğimiz paranjn, dövizin bu farkı
yani gelir ile gider arasındaki farkı yarattığı
noktasına getirip, Hükümeti Hac'a gidecekle
re döviz vermemek gibi bir tutumun içine sok
mak istediler. Böyle bir tedbiri düşünmüyo
ruz. Anayasa Türk vatandaşlarına seyahat hak
kı tanımıştır. Dış memleketlere seyahat zaten
tahdidedilmiştir. Daha fazla bir tahdidi düşün
memekteyiz. Aksine biz Hükümet olarak tu
rizm gelirimizi artıralım diyoruz ve vatandaş
larımıza bol bol döviz verelim yurt dışına çık
sınlar istiyoruz. Dinî inancı sebebiyle Hac'a gi
decek vatandaşların seyahatlerini tahdidetmek mümkün değildir.
işçi Partisi sözcüsünün cevaplandırmak is
tediğim bir iddiası da şudur: Büyük yatırım
lara yabancı sermaye girmesin dediler. Yok.
böyle bir yabancı sermaye zaten. Yalnız neyi
savunduklarını anlamıyorum, yani acaba Tür
kiye işçi Partisi nasıl bir rejim tasavvur etmek
tedir, bunu çok merak ettim. Meselâ Do
ğu - Avrupa'dairi, Batı - Avrupa'daki komünist
memleketlerden daha aşırı bir görüşün içinde
midirler, bunu anlamak isterdim. Çünkü, bir
komünist rejimle idare edilen Bulgaristan bile
Alman otelcileriyle yarı yarıya ortaklıklar ku
rarak turistik işletmeler, turistik tesisler kur
maktadır. Türkiye işçi Partisi bundan da öte
bir komünizm görüşünün, tutumunun içinde
ise, onu bilmem,.
Gene birtakım beylik lâflar; «sahillerimi
zin üzerinde sömürücü mülkiyet hakkı tanın
maz..» böyle bir şey yok. Gene bir gensoru ve
silesiyle ifade etmiştim. İktidarımız zamanın
da ister yabancıya, ister yerliye olsun bir tek
karış toprak satılmış değildir.
Muhterem milletvekilleri, günlük çalışma
programının bittiği şu sırada sözlerimi, izaha
tımı burada kesmeme müsaadelerinizi rica ede
rim. izahatım ve mâruzâtım sırasında eksik ka
lan hususlar varsa muhterem milletvekilleri
nin tevcih edecekleri sualleri cevaplandırmaya
amadeyim. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A.
' P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Bakan, bâzı sorular var,
okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Mersin Radyo İstasyonunun halen ne du
rumda olduğu, yayına ne zaman başlıyacağı
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hususunda Sayın Bakanın açıklama yapmasına
tavassutta bulunmanızı saygı ile rica ederim.
İçel Milletvekili
İsmail Çataloğlu
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD
KÜRŞAD (Devamla) — Sayın milletvekili izin
verirlerse TRT idarecilerinden bu bilgiyi alıp
kendisine yazılı olarak bildireyim.
BAŞKAN — Diğer soruyu okutuyorum efen
dim,
Sayın Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Turizm ve Tanıtma Ba
kam tarafından cevaplandırılmasını saygı ile
rica ederim.
Bursa Milletvekili
Nilüfer Gürsay
Memleketimizin zengin arkeoloji bölgeleri
.aynı zamanda turizm bakımından da önemli
dir. Bu bölgelerdeki yerleri Millî Eğitim Ba
kanlığı ile birlikte tesbit ederek buralarda kazı,
imar yapmak üzere müşterek çalışmalar var
mıdır, varsa bu müşterek değerlendirme çalış
maları hangi safhadadır ve hangi bölgeleri kap
samaktadır?.
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD
KÜRŞAD (Devamla) — Bu suale maruzatım
gayet kısa olacaktır. Çünkü bu gibi hafriyat
işleriyle biz meşgul olmamaktayız. Ancak tu
ristik bir bölgenin fizikî plânlaması ele alın
dığı zaman o bölgedeki tarihî kalıntıların da
değerlendirilmesi ve turizme açılması hususun
da o projenin kapsamı içinde çalışmalar
yapılmaktadır. Meselâ, Side projemizde, bi
raz evvel ifade ettiğimi gibi, UNESCO ile iş
birliği yaparak
Side projemizdeki büyük
turistik merkezin plânlaması sırasında Side Ti
yatrosunun restarasyonu gibi çalışmalar yer al
maktadır.
Başkan — Son soruyu
okutuyorum:
Sayın Başkanlığa
Aşağıdaki sorularımın Turizm Bakanı tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasını rica
ederim.
Edirne Milletvekili
Türkân Seçkin
İkinci Beş Yıllık Plân yurda yaygın radyo
istasyonlarının kurulmasını öngörüyordu. Tek
nik arıza sebebiyle Ankara hattâ istanbul Rad
yosu Edirne'den iyi dinlenilmektedir. Edirne'
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de her gün sayıları artan televizyon araciyle
demirperde gerisi ülkelerin televizyon prog
ramları izlenmektedir. Sayın Bakan sınır ille
rindeki vatandaşların komünist radyo propa
ganda haberlerini ve televizyon yayınlarını
dinleyip seyretmelerini istemiyorlarsa, Avru
pa'ya yayın yapmak üzere İstanbul'da kurul
ması tasarlanan 500 Kw lık radyo istasyonu
nun'Edirne'de kurulmasını düşünmekte mi
dirler? Bu dileğimi uygun karşıladıkları tak
dirde, Balkan ve Avrupada'ki Türklerin de se
vinçle karşılıyacağı Edirne Radyo istasyonu
nun ne zaman kurulup yayma başlıyacağını
sınır halkımıza müjdeliyebilirler mi?
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan.
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD
KÜRŞAD (Devamla) — Efendim biraz evvelki
mâruzâtımın istikametinde olacaktır bu husus
da. TRT nin yatırımlariyle, icra programlariyle ve bunların denetimiyle alâkalı olmadığım
için ancak ilgililerden aldığım bilgiyi size ulaş
tırabilirim.
Nitekim şimdi daha önce Mersin Radyosu
hakkında sorulan bir suale ait notu almış bu
lunmaktayım,. 3 Mart 1968 de Mersin Radyosu
nun açılışı yapılacaktır.
Muhterem arkadaşlar, görüyorsunuz, TRT
ye ait her suali bana soruyorsunuz, bu doğru
dur buna bir şey demiyorum. Demokrasilerde
uçan ku^un hesabı bile Hükümetlerden soru
lur. Fakat TRT hakkında bir bilgi sahibi de
ğiliz. TRT de en ufak bir denetimimiz yaktur, ne yaptıkları hususunda bir bilgimiz yok
tur, ama muhterem arkadaşlarımız Turizm ve
Tanıtma Bakanından soru sorarlar.
BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen soruya
cevap veriniz efendim.
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD
KÜRŞAD (Devamla) — Soru ile ilgili efen
dim.
Muhterem Hanımefendi izin verirlerse ken
dilerine yazılı cevabı aldığım zaman takdim
edeceğim.
BAŞKAN — Sayın Seçkin bir sorunuz daha
mı var?
TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Evet.
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Sayın Ba
kan, burada Edirne'den, bilhassa Kapıkule'den
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kara yolundan gelen turistlerin % 50 sinin geç
tiğinden bahsettiler. Bu gerçektir. Bu bakım
dan Edirne ve Kapıkule'de yapılmış olan her
türlü turistik tesisin yeri vardır ve ehemmiyeti
büyüktür. Ancak Kapıkule'de mevcut güzel
tesislerimiz olmasına rağmen turisti en çok etkiliyecek en büyük faktör de sudur. Su mese
lesi Kapıkule'de halledilmemiştir. Turizmi ve
turisti etkilemesi bakımından Sayın Bakan ne
düşünüyor?
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD
KÜRŞAD (Devamla) — Biraz evvel ifade et
tim; biz koordinatör bir Bakanlığız. Turistik
önemi olan her merkezin bu kabil su gibi
alt - yapı yatırımlarını tahakkuk ettirmek için
ilgili kuruluşlarla devamlı olarak beraber ça
lışmaktayız. Kapıkule'nin birçok problemlerini
halettik,. Ümidederim ki, su meselesi, ki o ka
dar mühim değil, mühim değil derken suyun
ehemmiyetini küçümsüyorum mânasına değil,
çünkü orada iç hizmetin gerektirdiği suyu te
min etmek her zaman mümkündür; fakat bi
zim asıl problemimiz turistin Türkiye'de ilk
intibaı edineceği bir giriş kapısının medeni öl
çüler, medeni bir görünüşe ve yüksek seviyeli
bir standarda ulaşmasını temin içindir. Geçen
sene bu hususta çok büyük yatırımlarımız oldu.
Çünkü Kapıkule'nin bizim için şöyle bir husu
siyeti var; Avrupa'da bulunan işçilerimiz de
bu kapıdan girip çıkmaktadır ve aynı mevsi
me turist mevsimine tesadüf etmektedir, işçi
lerimizin de gelişi büyük müşküller yaratmak
tadır. Bunu tesbit ettiğimiz içindir ki, bu sene
işçiler ve turistler için ayrı ayrı giriş ve muaye
ne tesisleri kurma yolundayız. Bu mevsime de
yetişeceğini tahmin ediyorum.
BAŞKAN — Sayın Hasan Lâtif Şarıyüce,
buyurunuz.
HASAN LÂTİF ŞARIYÜCE (Çorum) —
Tarihî Hatutaş yeni adiyle Boğazkale bucağı
na her yıl 15 - 20 bin arasında yabancı ve yerli
turist gelmektedir. Bir turist cazibe merkezi
olan bu bucakta otel, lokanta olmadığı gibi
doğru dürüst bir kahvehane bile yoktur. Tu
rizm Bankası marifetiyle bu bucağa turistik
hizmetler götürülmesi mümkün müdür?
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD
KÜRŞAD (Devamla) — Tatbik ettiğimiz poli
tika buna imkân vermemektedir. Sayın millet
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vekili orada bir köy hükmî şahsiyetini veya
belediyeyi veya özel idareyi tahrik etmek su
retiyle orada küçük bir tesisin kurulmasına
teşebbüs ettikleri takdirde Bakanlık olarak
her türlü yardımı yapmaya hazırız. Fakat ilk
olarak bizim oraya yatırım yapmamız mümkün
değildir.
BAŞKAN — Efendim, son olarak buyuru
nuz efendim.
, KEMAL ATAMAN (içel) — Ege, Marmara
ve alelûmum Akdeniz mıntakalarmın fizikî
plânlarının ele alındığını Sayın Bakan söyledi.
Türkiye göl mmtakaları ve göllerinin de bu
fizikî plânlamaya alınıp alınmadığının cevabını
rica ederim.
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD
KÜRŞAD (Devamla) — Türkiye göller mm
takaları için henüz Türkiye'nin .bütün gölleri
ni içine alan bir çalışmamız yoktur. Fakat*
umumi maruzatım sırasında ifade ettim, bil
hassa Kovada gölü için bir çalışmaya başlamak
üzereyiz.
BAŞKAN — Sorular bitmiştir efendim. Bu
yurunuz.
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD
KÜRŞAD (Devamla) — Teşekkür ederim.
(A. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Şimdi son söz C. H. P. Meclis
Grupu adına Ali ihsan Göğüs'ündür, buyuru
nuz.
C. H. P. GRUPU ADINA ALİ İHSAN GÖ
ĞÜS (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 10 dakika içerisinde muhterem
meslekdaşımm ithamlarını, iftiralarını cevap
landırmaya gayret edeceğim.
Şimdi, Sayın Bakan hafiflikten, seviyeden
ve üslûptan bahsettiler. Bunlar tabiatiyle kişi
sel görüşlerdir. Ama ben bir umumi yargıdan
hareket edeceğim: Ciddiye alınıp alınmama ko
nusunda C. H. P. nin görüşlerini değil Adalet
Partisinin görüşlerini burada dile getireceğim.
Biraz evvel burada konuşan Sayın Adalet
Partisi sözcüsü «Biz Adalet Partisi iktidarı ola
rak TRT hakkında hiçbir resmî beyanda bulun
madık» dedi. Demek ki, Adalet Partisi de Sayın
Turizm ve Tanıtma Bakanının, kendi partisinin
bir bakanının beyanlarını bir resmiyet taşıya
cak kadar değerli ifadeler olarak görmemekte
dir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri)
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Şimdi, ben konuşmalarımda nelerden bah
settim, Sayın Bakan nelere cevap verdi? Bura
da görüştüğümüz konu arkadaşlar, ne Ahmet
Yıldız'm bütçesi ne Oihad Baban'ın, ne Ali İh
san Göğüs'ün, ne generalin ne İsmail Hakkı'nın bütçesi. Burada görüşülen bütçe Sayın Kürşad'm bütçesi, önemli olan bu. Ali İhsan Göğüs,
zamanında hata yapmış.. Ali İhsan Göğüs, za
manında yaptığı hatanın cezasını millet naza
rında daha az rey almakla çekmiştir. Ortadan
alkışlar, «bravo» sesleri) Bugün neyi görüşüyo
ruz? Bugün Ali ihsan Göğüs'ü görüşmüyoruz.
Bu bütçe ile siz Sayın Turizm ve Tanıtma Ba
kanı Nihad Kürşad'ı murakabe ediyorsunuz,
beni değil. Sayın Nihad Kürşad bu muhasebe
de yerinde kalacak mıdır, kalmıyacak mıdır?
Onun yerine ben geçecek değilim, gene sizin
grupunuzdan bir başkası geçecektir. Binaena
leyh mücadele Ali ihsan Göğüsle Sayın Kürşad
arasında cereyan etmiyor. Bu bütçe Sayın Kür
şad'm icraatının muhasebesini yapıyoruz.
Ben ne demişim? «Sayın Bakan geçici gö
revlerde partizanlık yapmıştır. Dil bilmiyenleri
göndermiştir.» Burada «ispat edin» diyor, isbatı nasıl olur arkadaşlar? Sayın Bakan dil
bilmez, ben de bilmem. (Gülüşmeler) Bir lisan
imtihanı açmış mıdır? Yani gönderdiği arka
daşların dil bilip bilmediğini hangi organda bir
muhasebeye tabi tutmuştur? (A. P: sıraların
dan «sicilinde var» sesleri) Bir gazeteden ge
len arkadaşın hangi siciline bakmıştır? Size
isimler vereceğim, kimleri tâyin etmiş. Sayın
Nihat Ülkekul, odacı kadrosuna tayin edil
miştir, Badgodersberg'e 500 Markla. Hangi di
li bilir Sayın Bakan?
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD
KÜRŞAD (İzmir) — Almanca bilir.
cf H. P, GRUPU ADINA ALİ İHSAN GÖ
ĞÜS (Devamla) — Siz bilirsiniz onun Almanca
bildiğini.
Jerfi Yener, kimin yerine gönderilmiştir,
Sayın Bakanın gazetesinde çalışan Jerfi Yener?
Ege Ekspreste çalışan bu arkadaş az Fransız
ca bilir, kimin yerine gönderilmiştir? Mücahit
Topalak gibi 1950 - 1960 arasında Zafer Gaze
tesinde Dış Politika sütununu idare etmiş,
gerçekten değerli, Fransızcaya bihakkın vakıf
bir arkadaşın yerine gönderilmiştir. «Bir tek
dil bilmiyeni söylesin» dediler, «istifa etmeye
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hazırım» dediler. Bu saydığım isimleri bir im
tihana tabi tutun, bir tanesi geçecek not alabi
lir mi arkadaşlar? Alamaz. Kıstas bu olacak
tır. Dil bilmiyen Sayın Bakan bilirse mesele
yok.
Sayın Bakan burada Tevetoğlu'nun kitabını
aldım, dedi. Hattâ o zaman gensoru verildiğinde, bu kitabın gerçekten değerli olduğunu ve
bu yolda kim eser yazarsa bunları da alacağı
nı söyledi. Yani bu kitaptaki yargılara, Sayın
Bakan gerçekten değer veriyor. Bu kitaptaki
yargılara değer veriyorsa bu kitapta hüküm
giymiş bir arkadaşı, Fethi Tevetoğlu'nun kale
minden hüküm giymiş bir arkadaşı Sayın Ba
kan dış göreve tâyin etmiştir. Bu tutarsızlık ne
dir? Ya iftiradır, yahut da - isim vermem bu
rada, Sayın Bakan bilir - .
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD
KÜRŞAD (İzmir) — Buna demogoji derler.
ALİ İHSAN GÖĞÜS (Devamla) — «Geceli
gündüzlü çalışan Bakanlık mensuplarının hiç
bir şey yapmadığı söylenemez.» dedi. Ama bir
cümle önce de, «Kadro kanunu getireceğim,
Bakanlığa ehliyetli memurlar sağlamaya çalışa
cağım», dedi. Bu sözü ile yani bugün Bakan
lıkta çalışanların ehliyetsiz olduğunu belirtmek
istedi. Bugün Bakanlıkta çalışan -arkadaşları
mızın ehliyetsiz olduğu söylenemez.
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD
KÜRŞAD (İzmir) — ihtisastan bahsettim.
ALİ İHSAN GÖĞÜS (Devamla) — Bugün
Bakanlıkta çalışan arkadaşlarımız gerçekten
ehliyetlidirler. Yalnız Bakanlıkta çalışan arka
daşlarımız Sayın Bakanın devamlı olarak taz
yiklerinden şikâyetçidirler,
huzursuzdurlar.
Biz bunu dile getirdik.
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Size mi söy
lüyorlar bunları?
ALİ İHSAN GÖĞÜS (Devamla) — Şimdi
gelelim 1,5 milyon lira meselesine. Ben ne id
dia ettim burada? Bunun cevaibını vermeliydi
Sayın Bakan. Ben, «satmalma yapmadım» de
di. Sayın Bakanın mektubunu okuyorum.
841 numaralı; 27 Aralık 1967.
«8 . 12 . 1967 tarihli mektubunuzda bahsi
geçen Papa Paul VI nın memleketimizi ziyareti
ile ilgili olarak tarafınızdan hazırlanan eskiz
incelenmiş ve ilgi ile karşılanmıştır. Turizm
bakımından geniş tesir yaratacağından şüphe

— 509 —

M. Meclisi

B : 51

25 . 2 . 1368

edilmiyen bu eserden 500 000 adedinin teklifi
nizde açıklanan şartlara uygun olarak bastırıl
ması kararlaştırılmış olup...» Hangi komisyon
bunu kararlaştırdı? Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı Teşkilât Kanununun 29 ncu maddesi der
ki...
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD
KÜRŞAD (İzmir) — Devam et, okumaya de
vam et.
ALİ İHSAN GÖĞÜS (Devamla) — Müsaa
de edin. Gerisini de okuyacağım.
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Teşkilât Ka
nununun 29 ncu maddesi der k i ; «Satmalmalarda Bakanlıkça kurulacak özel komisyonlar
pazarlıkla ihale edebilirler.» Burada neye isti
naden, «500 000 adedinin, teklifinizde açıkla
nan şartlara uygun olarak bastırılması karar
laştırılmış olup» deniyor? O şartları kim göz
den geçirdi? Bir komisyon mu? Hayır. Sayın
Balkan, ilk defa olarak Bakanlık tarihinde Ba
kanlık onayını kullanmıştır, ilk defa olarak
Bakanlık tarihinde komisyon kurulmadan bir
muameleye tevessül edilmiştir.
«... Bu broşürlerden 300 000 adedi ispan
yolca, 200 000 adedi de ingilizce dilinden ha
zırlanacak...» Seviyeli Bakana bak, ingilizce
dili ne demek? Bâ;bıâli kapısı gibi. ingilizce de
mek, zaten ingiliz dili demektir. İngilizce di
linde... «Bahis konusu broşürlerin...»'
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ben ilkokul
hooasıyım, sana numara vermem.
ALİ İHSAN GÖĞÜS (Devamla) — Şimdi
siz burada bağıracaksınız, ama gerçekler her
kes tarafından biliniyor, kapatamazsınız bu ger
çekleri.
BAŞKAN — Sayın Ali İhsan Göğüs, karşı
lıklı görüşmeyin.
ALİ İHSAN GÖĞÜS (Devamla) — «Bahis
konusu broşürlerin değeri tarafınızdan şifahen
yapjlan indirim nazarı dikkate alınarak 215 ku
ruştan hesaplanmıştır.» Kim hesapladı Saym
Bakan bu 215 kuruşu, kuruş kuruş?. Satınalma
Komisyonu mu? Sayın Bakanın bu mektubu her
iş adamının eline gittiği saman, o iş adamı, «Be
nim bu kitabımdan 500 000 aded alacak Ba
kan» diyerek bu yola gider, her bankadan iste
diği kadar kredi alır arkadaşlarım. Hangi iş
adamına böyle bir mektubu hangi bakan ver
miştir?
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TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD
KÜRŞAD (izmir) — Arkasını oku, devam et.
ALİ İHSAN GÖĞÜS (Devamla) — Saym
Bakan dedi ki; «Onun bakanlığında neler var,
neler var...» Didik didik, etmiştir benim zama
nımdaki bütün evrakları. Bulsaydı buraya ge
tirmekte bu seviyedeki bir Bakanın biran tered
düt edeceğine inanıyor musunuz arkadaşlar?
(C. H. P. sıralarından alkışlar) Didik didik
etmiştir, hiçbir şey bulamamıştır. Bizim alnı
mız açık arkadaşlar.
Gaziantep meselesine gelince;
«Gaziantep
Tibil kapısından 41 turist geçer.» buyurdular.
Değerli arkadaşlarım, bu Haç kapısıdır. Acaba
Sayın Bakan müslüman hacıların Efes'te hacı
olduğu kanısında mıdır ki, Tibil kapısının açıl
masını bu kadar aykırı buluyor?
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD
KÜRŞAD (izmir) — Enformasyon bürosundan
bahsediyorum.
ALİ İHSAN GÖĞÜS (Devamla) — E l b e t t e ,
oradan senede geçen 10 000 hacıya orası enfor
masyon görevini yapacak.
BAŞKAN — Saym Göğüs, vaktiniz doldu
efendim.'
ALİ İHSAN GÖĞÜS (Devamla) — Değerli
arkadaşların, Saym Bakanın iddialarına bura
da vaktimiBJ yettiği nisbette cevap vermeye ças Anadolu Ajansından da biraz bah
sederek sözlerimi bitirmek istiyorum.
Ben ded:m ki, «Anadolu Ajansı tarafsızlığı
nı kaybetmiştir.» Bu iddiayı serdederken bir
delile sahiboldum.
Şimdi A nadolu Ajansı hakkında ben bura• rln, sunu iûüia etmedim; Anadolu Ajansı haber
leri versin, ler meşin, A, P. nin versin, şunu versin, bunun versin, haber verir ajans, aslî görevidir bu, yalnız ha/beri komanter yapmadan
verir, yani Ajans müessesesi bir yargıda, bir
kaJt'gıda bulkmmaz. Der ki, «Başbakan Demirel
dün gazetecilerle bir basın toplantısı yapmış
tır ve şunları söylemiştir.» Bakın ne diyor
Ajans; «Denirel yöneltilen soruları büyük bir
rahatlık içinde ve konulara olan tam bir vukuılyetb cevai plandmdı.» Arkadaşlar, bu vukufiyotîo cev?,pı•andırana keyfiyetini millî irade tâAjans bunu söylemez, Ajans aynen
7 in
beyanatı vejrir, bu yargıyı vermez. Meslekten
gelmiş arkadaşlarım bilirler; burada Ajansın
yaptığı haitrdır. Bunu belirtmeye çalıştım.
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TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD
KÜRŞAD (izmir) -— Hata başka, tarafsızlığını
kaybetmek başka.
BAŞKAN — Sayın Göğüs, vaktiniz doldu
efendim.
ALİ İHSAN GÖĞÜS (Devamla) — Değerli
arkadaşlarım, Turizm ve Tanıtma Bakanının
burada neler söyliyeceğini daha evvelden bile
rek ben bu kürsüye geldim ve iddialarımı yap
tım. Ben iddialarımın hepsini isbat ©tmeye ha
zırım. Ama Sayın Bakan bunların hiç birisine
cevap verecek durumda değildir. Eğer bu iddi
aların isbatına hazırsa, gensoru önergemiz ve
rildiği zaman, gelir bu kürsüye ben bu genso
runun açılmasını istiyorum, der. Kendisine gü
venen böyle yapar.
Saygılarımla arkadaşlarım. (C. H. P. sırala
rından alkışlar)
BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutuyo
rum.
Sayın Başlkanlığa
Konu aydınlanmıştır. Konuşmaların kifaye
tini oylamanızı arz ederiz. Saygılarımızla.
İstanbul
İstanbul
Nuri Eroğan
Tekin Erer
Sayın Başkanlığa
Grup sözcüleri konuşmuş ve müzakere edil
mekte olan Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1968
Bütçesi vuzuha kavuşmuştur. Kifayetin oylan
masını arz ve teklif ederim.
Antalya
Hasan Akçalıoğlu
BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde
C. H. P. Grupu adına sayın Suphi Baykanı, bu
yurun.
C. H. P. GRUPU ADINA SUPHİ BAY
KAM (İstanbul) — Çok muhterem arkadaşla
rım, gerçekten bu kifayet, belki bu bütçeya has
olmak üzere reddedilmiştir. Ben bunu bilhassa
Adalet Partisi Grupudan sözlerimin başında İs
rarla rica ediyorum. Ortada basit gibi geçiştitirilen, Bakan tarafından ortaya atılan bir id
dia oldu. Mazisini hepiniz bildiğiniz için, kür
sülerde bir sene önce tartışıldığı için ve doğru
dan doğruya oğlumu ilgilendirdiği için şu anrîa
üzerinde ayrıca durmayacağım. Ancak G. H. P.
sözcüsüne, G. H. P. devrinde Devlet Hazinesin
den yapılmış bir usulsüz, büyük bir hata, bir
suiistimal ifadesi gibi kullanılan bu süzün açığa
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kavuşturulması için, bunun vuzuha kavuşması
zarureti Meclis müzakereleri Meclis haysiyeti
adına çok faydalı olacağı için, nihayet bu iddia
bir Bakan tarafından ortaya atıldığı için, buna
fırsat vermeniz lâzımdır ve bu önergeyi behamahal reddetmelisiniz.
Muhterem arkadaşlarım, bu önergeyi reddet
melisiniz ki, geçen sene çok şümullü olarak gün
lerce ısrarla ortaya atılan, benim türlü cevap
landırma gayretlerime rağmen bir türlü dindiremediğim bir kampanyayı sona erdirmek ama
cı ile neden mahkemeye başvurduğumu, Ba
kanın, halen mahkemede isbat hakkı tanıyarak,
neden mahkemeye vermiş olduğumu anlatma
fırsatını bulayım.
Muhterem arkadaşlarım, üstelik bu meseleyi
biraz daha teferruatlı, gerçekten öğrenmemiz
lâzımdır. Bu kifayeti reddetmelisiniz ki, C. II. P.
devrinde oğlum ressam Bedri Baykam'la ilgili bir
bakanın iddia ettiği tarzda bir harcama yapıl
madığını, bu nevi harcamaya ne oğlumun, ne be
nim muhatap olmadığımı anlatabileyim. Ve ni
hayet yine bu kifayeti reddetmelisiniz ki, söyle
nen, C, H. P. Grupmıun iktidarındaki Hüküme
tin bir C. H. P.linin çocuğunu kayırmak için
yapmış olduğu harcamanın, usulsüz suiistimali
nin, eğer böyle bir şey olmuşsa, doğru ise, bu
nun C. H. P. Hükümeti ile değil, doğrudan doğ
ruya Adalet Partisi Hükümeti zamanında yapıl
dığını anlatayım. Ve yine bütün bu müzakerele
rin asıl temelinde yatan Amerika sergilerinin
kararının da Adalet Partisi iktidarı zamanında
alındığını, tatbikatının da Adalet Partisi sama
nında yapıldığını anlatabileyim ve sayın Kürşad'ın vekilliği zamanına isabet ettiğini nakle
deyim. Daha ileri gideyim; Amerika sergilerini
sayın İhsan Sabri Çağlayangil'in şahsan açtığı
nı ifade edeyim. Bu kifayeti behemahal reddet
melisiniz ki, halen görülmekte olan ve ispat hak
kı tanıyarak kendilerini mahkemeye vermiş ol
duğum, mahkeme sonuçlanmadan evvel mahke
meye etki yapamıyacak kısmı ile hiç olmazsa
Yüksek Heyetinizi aydınlatalım ve C. H. P. ik
tidarının bir mensuplarının çocuğunu himaye
etmeye tenezzül etmiyecek şerefli iktidarlar ol
duğunu size bir defa daha ispat fırsaüm vere
lim.
Sevgili arkadaşlarım, yine lütfedin; ciddi
yetimizi, Parlâmentonun haysiyetini hakikaten
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hepimiz korumaya mecburuz. Yine size bir fırsat
düşüyor, bu önergeyi reddediniz de 1967 yılı
içinde - bırakın eskiyi - oğlum Ressam Bedri
Şaykam'm sergilerinin Hükümet tarafından açıl
maya devam edildiğini, devam edilmekte oldu
ğunu burada ifade edeyim. Ve buna, benim
oğlum olmaktan dolayı değil memleket propa
gandası adına taşıdığı zaruretten devam edildi
ğini bir defa daha sayın Adalet Partisi Grupuna kendi Hükümetlerinin icraatını savunmak
sadedinde, eğer gerekiyorsa ben anlatayım.
Sevgili arkadaşlarım, doğru değildir; bir
insanın haysiyetiyle oynamak kolay olabilir,
söylenebilir. Ama bir vekil ciddiyetle bağdaşır
tarzda konuşması gerekir. Nihayet adalete inti
kal ettiği için, adalete saygı, adına bu konunun
buraya tekrar getirilmemesi lâzımdı, insafınıza
sığınırım. 1,5 yıldan beri bu büyük, ağır isna
dın altında kalmış, mazisi en azından şerefle bir
hizmet dönemini taşıyan benim, 1,5 senedir tek
kelime ile bunun üzerine varmayışımın sebebi
üzerinde neden düşünmüyorsunuz? Neden ben
mahkemenin sonucunu bekliyorum, neden bu
memlekette bu kadar ağır isnat yapılmış olma
sına rağmen ne benim s'özcülerim, ne Senato, ne
burada arkadaşlarım, yüzde yüz artık su yüzüne
çıkmış bir olayı dile getirmiyoruz? Çünkü bir
Hükümet üyesi eğer bir konuyu getiriyorsa; bu
benim şahsımı ilgilendirseydi, oğlumu ilgilendir
seydi üzerinde durmazdım. Dönüp burada da
C.H.P. hükümetlerinin bir suiistimal vesikası gibi
okudular, okumak istediler, hatırlatmak iste
diler. Bu, bu kifayeti reddetmek suretiyle vu
zuha kavuşabilir arkadaşlarım. Samimî olarak
size ifade ediyorum, bu şaibeden, eğer varsa,
istifade etsinler ve C.'H. P. hükümetlerinin Sup
hi Baykam'm oğlunun ne olduğunun meydana
çıkmasına fırsat versinler. Ben bütün doküma
na sahip bulunuyorum. Kendileri buradadır
lar, Vekâlet buradadır, hattâ daha ileri gi
deyim, büyük suiistimallerin döndüğünü söyle
dikleri Amerika sergilerinin iki basın ataşe
sinden birisi, sayın müsteşarımız, çok kıy
metli Sayın Giz buradadırlar, , anlatırlar mese
leyi. Müsteşardırlar, ben hepsine saygı duyuyo
rum ve bu fırsatı size bilhassa rica ederek
vermek istiyorum.
Sevgili arkadaşlarım, niçin bir arkadaşını
zın haysiyetiyle oynamış olmak, bir partinin
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haysiyetiyle oynamış olmak için doğru olmıyan
şeyleri bur'tıya getirmeye müsaade edelim?
ie alınırsa ve bu fırsatı ver
Eğer mesele
mezseniz Sayı:il Balkanın burada O. H. P. ne
izafe ederek söylediği diğer şeylerin de ne kadar doğru ^Iduğunu, ne kadar esastan mahrum bulundı|ığ unu bir kere daha, aksi halde,
kabul etmiş <|)lacağız.
Ben siizden rica ediyorum, samimiyetin rica
ediyorum, h J3r hangi bir polemik unsuru olarak, her hangii bir yanlış anlaşmaya meydan
vermiyerek değil. Biz diyoruz ki, bizim iktidarımızda şerefli muameleler yapılmıştır, bir
kayırma, b r imtiyaz olmamıştır. Hepimizin
alnı açıktır! Lütfedin, bu iddiayı tekrar etmiş olan B^kana biraz daha geniş olarak
bunu burada açıklamasına fırsat veriniz, yeterligi reddediniz ve biz de bunu burada açıklama
fırsatını bul hm.
Sevgili arkadaşlarım, bu kürsüden, Türkiye
Cumhuriyetiipin musuliyetini taşıyan bir Vekil
ciddiyetini yakışmıyan sözler söylenmemelidir.
SaygılarıUıla. (C, H. P. sıralarından alkış
lar.)
BAŞKAlf — Yeterlik önegelerini oyunuza
sunuyorum. Yeterliği kabul edenler... Kabul etmiyenler... K|abul edilmiştir.
Sayın Ekinci, talebiniz, nedir, efendim?
TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) —
Sayın Başkanım sayın Bakan sözcümüzün
konuşmasmş, cevap verirken, «T. i. P. nin sözcüsü sözü döndürüp, dolaştırıp vatandaşlanmızı Hacca gcjndermek istemediklerini açıkladılar.» dediler! Sözcünün ifadesi zabıtlara geçmistir, böy e bir şey söylenmemiştir, hilafı hakikattir, bu bir.
ikincisi; T. i. P. nin açıkça yabancı sercnayeye külliyejn karşı olduğunu beyan ettiler.
Bu da asılsızdır Bunları açıklamak ve ne söylemis olduğiımuzu tekrar ifade ve tavzih için
söz talebedilyoruz.
BAŞKAIf — Buyurun, yalnız bu noktaları
tavzih edin, doğrusu ne ise onu söyleyin efendim.
Muhtereıb arkadaşlarım, bütçenin bölümle
ri oylanacaktır, biraz daha sabrınızı rica ederim.
TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) —
Turizm ve Tjanıtma Bakanı Sayın Kürşad, kür-
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süye gelir gelmez, sözlerine; haksız isnatların
yapılmaması ve bu kabîl isnatların bu kürsü
ye getirilmemesi, demagojiye kaçılmaması yo
lunda bir temenniyle başladılar ve bundan
uzun uzun yakındılar. Bu şekilde konuşan bir
Bakanın en azından konuşmalarında bu insaf
ölçülerini kullanmasını beklemek hepimizin
hakkı olsa gerek. Kaldı ki, her şeyden evvel
Hükümeti temsil eden, bakanlık makamını iş
gal eden bir zattır. Bakanlık makamının cid
diyetiyle kabili telif bir beyanda bulunması
ve bir grup adına konuşan bir sözcünün sözle
rini dikkatle takibetmesi gerekirdi. Takibetmeden, kendi kafasındaki indî mütalâaları söz
cünün görüşüymüş gibi ortaya koyması ve onu
cevaplandırması ciddiyetle kabili telif değildir.
Şimdi arz ediyorum Yüce Meclisin huzurun
da cereyan eden konuşmaları. Bizim T. i. P.
Grupu adına konuşan sayın sözcümüz, turizm
açığının sebeplerini izah ederken, turizm gi
derlerinin bir kaleminin de Hacca giden va
tandaşların sarf etmiş olduğu dövizden ibaret
olduğunu beyan ettiler. Ama vatandaşın inan
cına saygılı olduğunu, Hacca gitmek imkân
larının açık tutulmasını ve kendilerine bu im
kânın verilmesini beyan ederek, ancak mü
kerrer gidişlerin dinin temel prensipleriyle
bağdaşmadığını, ancak büyük israflara yol
açan, çoluk çocuğunun nafakasını kısarak,
tarlasını satarak Hicaza gitmek suretiyle dinin
temeline, dinin vatandaşlara tahmil etmiş ol
duğu vecibelere aykırı hareketlerde bulunul
mamasını sağlamak bakımından Hükümetin
uyarıcı çalışmalarda bulunması, gerekirse bâ
zılarını bu yolda ikaz etmesi için bir temenni
de bulundu. Şimdi, bu şekilde yapılmış bir
temenniyi T. i. P. sözcüsü vatandaşların Hacca
gitmek istemiyor tarzında ortaya koymak de
magojinin ta kendisidir.
A. P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVE
KİLİ — Sizin; dinle, Hacla ne ilginiz var? Gi
decek yeriniz belli, siz, Moskova'ya gidersiniz.
TARIK ZİYA EKİNCİ (Devamla) — Sen
gidersin sen Moskova'ya. (A. P. sıralarından
gürültüler)
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın istirham
ediyorum.
TARIK ZİYA EKİNCİ (Devamla) — Siz gi
dersiniz, sizler. Başlamışsınız esasen gitmeye.
— 513
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Yaptığınız ticari münasebetlerde, menfaat sağ
lamak yolundaki münasebetleriniz meydanda
dır.
BAŞKAN — Sayın Ekinci, niçin karşılıklı
görüşüyorsunuz efendim? Yapmayın efendim,
şimdi dinle ilgili noktaya temas edin.
TARIK ZİYA EKİNCİ (Devamla) — Arz
ediyorum efendim.
Sayın Başkan, Meclisin mehabetine yakışmıyacak tarzdaki elfazı kullananlara ihtarda
bulunmanızı temenni ederdim.
BAŞKAN — Ne diyorlar efendim, bağırma
nızdan duymuyorum ki, söyleyin, şunu dediler
deyin, verelim cezasını.
TARIK ZİYA EKİNCİ (Devamla) — «Si
zin ; Hacla, dinle ne ilginiz var?» diyecek kadar
gayriciddî, gayriafalâki yola sapıyorlar.
BAŞKAN — İstirham ediyorum, içtüzü
ğün 95 nci maddesinin kendisine bahşettiği
hakkı kullanıyor, sözünün de yarısını bitirmiş
tir. öteki kısmına gelmiştir, biraz müsamaha
kâr olun efendim.
Sayın Ekinci, diğer hususa temas edin lüt
fen.
TARIK ZİYA EKİNCİ (Devamla) — Baş
üstüne.
Yine bakanlık makamını işgal eden bir za
tın en azından iktisadi bir kültürünün dünya
daki sosyal rejimler hakkında bir bilgisinin ol
ması iktiza ederdi. Bu bilgilere dayanarak be
yanatta bulunması lâzımgelirdi. Ama görüyo
ruz ki, plânlarının ne temel iktisadi bilgilerle,
ne dünyadaki çeşitli sosyal akımlarla en ufak
bir ilgisi olmadan, sadece bir partiyi lekele
mek babında yapılmış bir demagojiden iba
rettir.
Buyuruyorlar sayın Bakan; «Efendim, T. i.
P. yabancı sermayeye karşıdır. Yabancı ser
mayeye karşı olan hiçbir ülke yoktur. Hattâ
Doğu - Avrupa ülkelerinde bile, yabancı serma
yeye geniş çapta yer verilmektedir. Acaba
bunlar Doğu - Avrupa ülkelerinden daha öte
de bir komünist düzen mi istiyorlar?»
Arkadaşlar, bu demagojinin ta kendisi, il
mî ciddiyetle en ufak ilgisi olmıyan bir iddia,
bir beyan. Bizim sözcümüz, T. i. P. sözcüsü
sömürü yabancı sermayeye karşıdır, demiştir
ve bu beyan bu kürsüden mütaaddit defalar,
mütaaddit sözcülerimiz tarafından yapılmıştır.
Devletten Devlete yapılan ve bu memleketin
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menfaatlerine uygun olan her türlü yardımı,
Iher türlü sermayenin gelmesini memnuniyetle
karşıladığını beyan etmiştir. Ama bir koyup
yüz alan kaptı kaçtı yabancı sermayeye karşı
olduğunu her zaman söylemiştir ve her zaman
söyliyecektir. Bizi, hiçbir yabancı memleketin
davranışı da ilgilendirmez. Doğu - Avrupa ül
keleri yabancı sermaye davet ediyorlarmış,
yabancı sermaye ile haşır - neşirmişler, bu bizi
ilgilendirmez. Biz T. i. P. olarak Türk Mille
tinin yüce menfaatlerini savunan bir partiyiz.
Ve bu itibarla...
BAŞKAN — Sayın Ekinci, siz, tavzihinizi
yaptınız, efendim. Meselenin esasına girmeyin.
Sözcü şunu şunu söylemek istedi, aslı şudur
dediniz, tamam efendim.
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B.
Lira
16.000 Çeşitli giderleri
27 215 000
B AŞİK AN — Kabul edenler...
Etmjyenler... Kabul edilmiştir.
(A/2) Yatırım harcamaları
21.000 Etülj ve proje giderleri

3 850 000

BALKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
23.000 Malana, ' teçhizat ve
alımjları ve onarımları

taşıt
150 000

BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
(A/3) Sernjaye teşkili ve transfer harcamaları

TARIK ZİYA EKİNCİ (Devamla) — Ve bu
itibarla buraya gelmiş olan yabancı sermayede
bu ülkenin, bu halkın menfaatlerini ararız.
Saygılar sunarım efendim.

31.000 Kurjımlara katılma payları
ve sermaye teşkilleri

BAŞKAN — Efendim, bütçenin bölümlerine
geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Bölümleri sırasiyle okutuyorum.

32.000 Kaniulaştırma ve satınalma2 000 000
lar
BALKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI

:

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

Lira
12 000

12.000 Personel giderleri
18 950 859.
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
13.000 Yönetim giderleri
4 129 650
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
14.000 Hizmet giderleri
2 670 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
15.000 Kurum giderleri
7 670 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

1

BAÖKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

33.000 İktisadi transferler
B AŞİK AN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
34.000 Malî transferler
16 600 001
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
35.000 Sosyal transferler
200 001
BALKAN — Kabul edenler...
Etmjiyenler... Kabul edilmiştir.
36.000 Bo4 ödemeleri
300 O00
BALKAN — Kabul edenler...
I

Etmjiy enler... Kabul edilmiştir.
Bu suretle Turizm ve Tanıtma Bakanlığı büt
çesi üzerindeki görüşmeler de bitmiş oluyor.
Bütçenin hajyırlı olmasını dilerim efendim.
Günlük Iprogramımızı bitirmiş olduğumuz
dan, 26 Şujbat 1963 Pazartesi günü saat 10,00
da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.
Kapanma saati : 20,10

Millet

Meclisi

GÜNDEMI
51 NCt BİRLEŞİM
25 . 2 . 1968

Pazar

Saat : 10,00
I
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
ÎŞLER

n
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
X I . — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1968 yılı
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet
Meclisi 1/427;
Cumhuriyet Senatosu 1/874)
(Millet Meclisi S. Sayısı : 635; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1045)
[Dağıtma tarihi :
13 . 2 . 1968]
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - ÎKÎNCI GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
ÎŞLER
B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPIIACAK
İŞLER

