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1. — GEÇEN 1 

Başkan; Millî Eğitim Bakanlığınca 7475 sa
yılı Kanunla açılacak bir Teknik Okula ilâve
ten Zonguldak'ta yeni ibir Teknik Okul açıl
ması (hakkındaki kanun tasarısının 24 .1 .1963 
günlü 32 nci Birleşimde kabul edildiğini, an
cak, Senatoda âzami müddet «geçtikten sonra 
müzaJkere edildiğinden, Anayasanın 9*2 nei 
maddesi gereğince Millet Meclisi metninin ka
nunlaştığını ; 

İstanbul 'Teknik Üniversitesine bağlı bir 
Teknik !Okul açılmasına dair '6'374 sayılı Kanu
na hir madde eklenmesi hakkındaki kanun ta
sarısı ile, 

Afyon Karahisar ıMille'bvekili Şevki Güler'-
in, Velioğlu 1308 doğumlu Tahir Ünlü'ye va
tani Ihizme't tertibinden maaş Dağlanması hak
kındaki kanun teklifinin muayyen müddet zar
fında (Senatoda (görüşülmediğinden Millet Mec
lisi metinleri kanunlaştığı cihetle her üç ka
nun dosyasının Millet Meclisine geri verilece
ğini; 

Komisyonların, bu gibi hallere meydan ver
memek üzere, tasarı ve teklifleri vaktinde gö
rüşerek Genel Kurula tevdi etmeleri gerektiği
ni 'bildirdi. 

'Tahiî Üye Mehmet Özgüneş; ibir kısım mu
ta.ahhitlerin işçi istihkaklarını zamanında öde
memeleri yüzünden işçilerin perişan duruma 
düştüklerini ve buna bir çare - bulunmasını 
istedi. 

Elâzığ Üyesi öelâl Er tuğ; Almanya'daki 
'Türk işçilerinin durumu hakkında izahat 'ver
di ve işçilerin mahrum bulundukları bâzı hak
ların korunması için 'Hükümetin tedbir alması 
gerektiğini belirtti. 

Çalışma Bakanı Bülent 'Ecevit; Tabiî Üye 
Mehmet özJgüneş 've Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'-
un temas ettikleri hususlarla Bakanlığın meş
gul 'bulunduğu, işçi yevmiyelerinin vaktinde 
ödenmesi konusunda yeni* iş Kanununa, hüküm
ler konduğunu bildirdi. 

Adana Üyesi Sakıp Öna'i; mahallî seçimle
rin ehemmiyetini, yapılmasının geciktiğini be
yan etti ve bir an evvel yapılması için gerekli 
tedbirlerin alınmasını talebetti. 

'içişleri Bakanı 'Hıfzı Oğuz Bekata; şehir ve 
kasaba muhtar seçimleri ile ilgili tasarının 
Meclise sunulduğunu, diğer kanunların da bir-

CANAK ÖZETİ 

kaç gün içinde takdim edileceğini ve kanunlar 
Meclislerden ne kadar kısa zamanda çıkarsa 
seçimlerin de *o nisbette evvel yapılabileceği 
cevaibım verdi. 

Millî Bavunma (Bakanı l'llhami Sanlar; mem
lekette birçok tahribata sebebolan kış âfetleri
nin devamı sırasında ordu birliklerinin yardım
larını ve ilerisi için lüzumlu tedbirlerin alındı
ğını bildirdi. 

Uşak Üyesi Kâmil Goşkunoğlu ile Konya 
Üyesi Sadat iÇumralı'nm son âfetler karşısın
da askerî birlikler ve 'vasıtaların âfet bölgele
rinde göstermiş oldukları fevkalâde ilgi ve yar
dımın Cumhuriyet Senatosunca şükranla kar
şılandığının Millî Savunma Bakanı taraJfından 
kahraman Silâhlı Kuvvetlerimize duyurulma
sına dair önergesi okundu; ittifakla ve alkış
larla kabul edildi. 

İçişleri Bakanı Hıfzı Ozuğ Bekata; memle
ketimizde hüküm süren şiddetli kışlar dolayı* 
siyle Hükümetin aldığı tedbirleri açıkladı. 

Ankara Üyesi Niyazi Ağırnaslı; görevleri 
başında donarak hayata gözlerini yuman gaze
tecilerin ailelerine taziye telgrafları çekilmesi
ne dair önergesi kabul edildi ve Başkan gere
ğinin yapılacağını bildirdi. 

Ay'dın Üyesi Osman Samı Sarıgöllü; Kapı-
dağ yarımadası ve Marmara adalariyle telgraf 
Ye telefon muhaberatının dahi yapılamadığını 
beyanla içişleri Bakanının bu hususta malûmat 
vermesini istedi. 

içişleri Bakanı Hı'fzı Oğuz Bekata; 67 vi
lâyet valileri ile yapılan temasta Bakanlığa 
'böyle bir konunun intikal ettirirmediğine, bu 
cihetin tetkiki ile gerekli tedbirlerin alınaca
ğını ifade etti. 

Vaızife ile yurt dışına gidecek olan Ticaret 
Balkanı Muhlis Ege'ye Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Hasan Dinçer'in, Bayındırlık 
Bakanı Ilyas Seçkin'e Maliye Bakanı Ferid 
Melen'in ve Tarım Bakanı Mehmet Izmen'e 
imar 've iskân Bakanı Fahrettin Kerim Gökay'-
ın vekillik edeceklerine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkereleri okuridu, .bilgi edinildi. 

Hakkâri Üyesi Âdil Türkoğlu'na izin veril
mesi hakkında 'Başkanlık tezkeresi okundu ve 
izin kabul edildi, 
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C. Senatosu B : 34 
X ve XI nci Dönem T. !B. (M. Meclisi üye

lerinin ödeneklerinden mütevellit T. C. Ziraat 
Bankası ve Maliye Vekâletine olan borçları
nın 10 yil faizsiz taksite bağlanmasına ve 'ta
hakkuk etmiş faizlerinin kaldırılmasına ait ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisa
di - tşier ve (Bütçe Komisyonları raporları üze
rindeki görüşmelere devam olunarak tasarının 
kanunluğu kabul olundu. 

6343 sayılı Kanunun ibâzı maddelerinin de
ğiştirilmesiyle 33 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesi ve 43 ncü maddesinin kaldırılması hak
kındaki kanun .tasarının Millet Meclisince ka
mil edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Sa
nayi ve Tarım Komisyonu raporu üzerinde 
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görüşüldü ve tasarının kanunluğu kabul edildi. 

'Silahlı .Kuvvetler yakacak, aydınlatma, ısıt
ma ve soğutma kânun 'tasarısının Millet Mecli
since kabul edilen methi ve Cumhuriyet Sena
tosu Millî Savunma, İçişleri ve Bütçe Komis
yonları raporları üzerinde görüşüldü ve tasa
rının kanunluğu kabul olundu. 

80 . 1. 1963 Çarşamba ıgünü saat 15 t e 
•toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Suad Hayri Ürgüplü 

Kâtip 
Amasya 

Macit Zeren 

Kâtip 
Gaziantep 

Nizamettin özgül 

GELEN KÂĞITLAR 

1050 sayılı Muhasebeyi Umumiye Kanunu
nun 77 nci (maddesinin değiştirilmesine dair ka

nun tasarısının Millet Meclisince kahul 'olunan 
metni (M. Meclisi .1/346 C. Senatosu 1/160) 

h B Î E Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvddli İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yozgat), Sakıp Önal (Adana) 

BAŞKAN —• Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, oturumu 

açıyorum. 
1963 yılı Bütçe Kanunu tasarısının müzake

resine başlıyoruz.! 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

(1) 16 S. Saydı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

BAŞKAN —• Bütçeyi uzun bir çalışma netice
sinde zamanında yetiştirip Heyeti Celilenize tak-
dik etmiş olan Karma Bütçe Komisyonuna huzu
runuzda teşekkür ederim. 

Bu bütçenin memleket ve millet hakkında 
hayırlı olmasını temenni ederim. 
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Ö. Senatosu B : i 
ilk söz Sayın Maliye Bakanmmdır. Buyu

run, efendini. 
MALİYE BAKANI FERlD MELEN — Sa

yın Başkan, Sayın Senato üyeleri, 
1963 malî yılma ait genel ve katma bütçe 

tasarıları ile millî bütçe tahminlerini gösteren 
rapor Anayasamızın 94 licü maddesi gereğince, 
Karma Bütçe Komisyonu tarafından tetkik ve 
kabul edilerek yüksek huzurunuza gelmiş bu
lunmaktadır. Haftalarca sürmüş olan bilgili 
tetkiklerle konularımızın müfredatına kadar 
nüfuz etmek suretiyle pek değerli düzeltme 
ve uyarmalar yapmış olan Karma Bütçe Ko
misyonumuza borçlu ördüğümüz teşekkürleri 
huzurunuzda arz etmek isterim. 

Sunduğumuz 1963 yılı bütçe tasarısında, 
hizmet kollarının her birine ait çeşitli giderler 
ve bu giderleri, vergi, resim, hare ve diğer şe
killerde karşılıyacak çeşitli kaynaklar belki 
de vakit vakit lüzumlu miktarı da aşan bir 
müfredat çokluğu içinde hazırlanarak değerli 
incelemelerinize sunulmuştur. Yapılacak görüş
meler sırasında ayrıca verilecek tamamlayıcı 
izahat ve malûmat ile konularımızdan aydın
lanmamış hiçbir nokta kalmıyacağmı ümidede-
rim. 

Sayın Senato üyeleri, 
Devlet bütçelerinin, takibedilen malî ve 

idari politikaya muvazi olarak, yıldan yıla ge
nişlemesi, son yüz yıl bütçelerinin başta ge
len özelliklerinden biri halini "almış 'bulun
maktadır. Ancak, milletlerin hayatına, bu 
muttarit ve devamlı genişlemelerden de önemli 
ve şümulllü etkiler yapan hâdise, kamu maliye
sine hâkim olmaya başlıyan iktisadi ve içtimai 
görüşlerdir. Birçok memleketlerde, iktisadi 
faaliyetlerin bütün saha ve sektörlerine şâmil 
koordine plânlar halini alan bu görüş ve he
defler, memleketimizde de iktisadi kalkınma
nın başlıca yolu ve çaresi olarak kabul edilmiş 
ve binnetice bütçemiz de muhteva bakımından 
bu plânlarla 'ahenkli bir tanzime ve iktisadi 
icaplara, organik diyebileceğimiz bağlantılar 
kurma yoluna girmiştir. 

iktisadi kalkınma plânlarının gerektirdiği 
bu hedef ve metot değişiklikleri bir taraftan 
yeni fonksiyonlar yaratırken diğer taraftan 
da malî sahaya ait ananevi disiplinlerin öne
mini artırmış, bütçelerin gerek ihzar ve icra, 
gerek murakab esiyle vazifeli organların işle-
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rini ağırlaştırmıştır. İktisadi plânların ger
çekleşebilmesi, geniş mân asiyle tasarrufa, iti
bara ve yatırıma bağlıdır. Bu şartlar ise, müte-
vazin ve müstakar cihazların, yani muvazeneli 
bütçe, sağlam para ve bunlara uygun bir zih
niyetle yürütülen kredi politikalarının sağlıya-
bileeeği aşikârdır. 

Takdim edilen bütçe tasarısına hâkim kıl
maya çalıştığımız bu temel fikirler, Koalisyon 
Hükümetinin iş başına geldiği günden beri 
iktisadi ve malî alanda koruduğu ve uygula
dığı esaslardır. Bu esasların yarattığı emniyet 
havasını ve olumlu etkileri memleketin canlan
maya başlıyan ekonomisinde şimdiden gör
meye başlamış bulunuyoruz. 

Muhterem Senato üyeleri, 
1962 yılı içinde bâzı önemli politik hâdise

ler cereyan etmiş olmasına rağmen bu yıl, ik
tisadi bakımdan başarılı çalışmalarla geçmiştir. 
Bu yıl içinde plânlı devreye geçiş programı 
uygulanmış, intikal yılı olmasına rağmen kay
da değer sonuçlar alınmış, geçici hesaplara gö
re millî 'gelirimizde % 5,5 u aşan bir artış sağ
lanmış, sanayideki stoklar harekete gelmiş ve 
bâzı sanayi kollarında tam kapasite ile çalış
maya başlanılmış, işsizlik azalmıştır. 

Genel bütçenin 3 .milyar 330 milyon lira 
olan yatırımlardan Aralık ayı sonu itibariyle 
taahhüde bağlanan miktar, 2 milyar 820 mil
yon lirayı aşmış ve bunun 2 milyar 443 milyon 
lirası verile emrine bağlanmıştır. 

iktisadi Devlet Teşebbüslerinin yatırımları 
% 8!2 nin üstünde tahakkuk etmiştir. 

Özel sektör yatırımlarına gelince, memnu
niyetle (belirtmek isterim ki, Devlet Plânlama 
Teşkilâtımızın bu sahada yapmış olduğu tah-

I minler de gerçekleşmiş bulunmaktadır. 
Diğer taraftan, yine 1982 yılı içinde zirai 

mahsullerimizin değerlendirilmesi hususunda 
büyük gayretler sarf edilmiştir. Bu cümleden 
olmak üzere, tütün, üzüm ve incir gibi başlıca 
mahsulleriımizin fiyatları memnunluk verici bir 
seyir takibetmiştir. Hububat alımlarında ev
velce tatbikine başlanılan fiyat politikası bu 
yıl semerelerini vermiş ve Toprak Mahsulleri 
Ofisi külliyetli miktarlarda mubayaa yapmış
tır. Üzüntülü bir konu olan pancar bedelleri 
de tasfiye edilmiştir. -

Dış ticaret hacmmda 1961 yılında, 1960 
yılma kıyasla kaydedilen artışın ithalâtta 



O: Senatosu "* .B": î 
%• 8,8, "ihracatta*da % 8,1 riisibetînd'e olduğu 
ibilinmektedir. Bu gelişme, 1962 yılında daha 
'belirli olarak devam etmiş ve elde mevcut 11 
aylık rakamlara göre, bir yıl öncesine kıyasla, 
ithalâtta % 28,4, ihracatta da % 14,4 mabetle
rine ulaşmıştır. Diğer taraftan, suni teşvik ve 
tahrik unsurlarından teçridedilen ithalât siste-
'minin, gerçek ihtiyaçlara cevap verebilir hale 
getirilmesi, her türlü müzmin yokluk, darlık 
ve bunların sürükleyip getirdiği spekülatif 
muamelelerin ortadan kalkmasını sağlamıştır. 

Uzun süren güçlüklere rağmen istikrar pro
gramı, yine de titizlikle korunmuştur. Yıllar
dan beri kaybetmiş olduğumuz istikrarı mef-
Ihumıv teessüs etmiş, gerek dış, gerek iç ikti
sadi münasebetlerimiz itimat uyandıran bu gi
dişten faydalanmaya (başlamıştır. Türk parası
nın ecnebi dövizler bakımından resmi rayici 
ile serbest piyasa fiyatı arasında mevcut fark 
da hemen hemen ortadan kalkmıştır. 

Bu olumlu gelişmeler, maddi ve mânevi ka
yıplara uğrıyan iş hayatımıza daha şimdiden 
güzel ananelerini, hesaplı ve tutumlu çalışma 
itiyatlarını kazandırmaya başlamıştır. İkti
sadi varlığımızın temel unsurlarında gerçekle
şen bu sıhhat ve metanet, mâruzâtımın başın
da da 'belirttiğim veçhile memleketin azimle 
yöneldiği plânlı ve programlı gidişin başlıca 
muvaffakiyet şartını teşkil edecektir. 

• Bu umumi izahattan sonra Yüksek Heyeti
nize, ekonomimizin ıbaşlıca konuları hakkında 
malûmat vermeye gayret edeceğim. Millî ge
lirden bağlıyarak, ' sırasiyle fiyat hareketleri, 
istihsal, dış ticaret ve tediye muvazenesi du
rumlarını açıkladıktan sonra malî konularımı
za geçeceğim'. ' 

Son yılların- millî gelir rakamlarını inceli-
yecek olursak takibedilen seyrin tatminkâr, 
olmadığı açık olarak meydana, çıkar. Devlet 
Plânlama Teşkilâtımızın hazırladığı rakamla
ra göre, 1950 - 1961 devresi içinde, 1961 yılı 
faktör fiyatları ile, millî gelirdeki fiilî artış 
% 70 civarında olduğu halde, nüfus artışının 
süratli bir seyir takibetmesi neticesi olarak 
19:50 - 1961 devresinde, fert 'başına düşen millî 
gelir, artışı % 30 u geçmemiştir. Bu nis'bet ise 
takdir buyurursunuz ki, iktisaden az gelişmiş 
ve ^nüfusu yılda % 3 gibi yüksek bir artış 
seyri takibeden memleketimiz için hiç de yeter 
'bir hız sayılamaz. " . 
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Bugünkü duruma göre, memleketimizde ge

lirin % 40 dan fazlası tarım s^töründen elde 
edilmektedir. Önem bakımından 'bunu takib
eden imalât sanayii ise, 'bu gelirde ancak % 14 
oranında bir yer almaktadır. Memleket ziraa-
tinin henüz ilkel vasıflarından kurtulamayışı 
ve dolayısiyle daha ziyade hava şartlarına 
bağlı olması göz önünde tutulacak olursa, millî 
gelirle tarımsal üretim arasındaki 'kuvvetli il
ginin sehebi derhal meydana çıkar. Diğer bir 
deyimle, hava şartlarının müsait gitmesi ne
ticesinde iyi mahsul idrak olunan yıllarda millî 
gelir, mahsullerdeki gelişme nisbetinde bir 
artış kaydetmiş, fena mahsul yıllarında ise bu 
gelir yeniden düşmüştür. Meselâ, 1950 yılı 
yüz hesabiyle, iyi hir mahsul senesi olan 1953 
millî geliri 128 e kadar yükselmiş iken bunu 
takibeden yıllarda 113 e kadar düşmüştür. Aynı 
sebeplerle adam başına düşen safi millî hâsıla 
1953 de 1 507 lira tutarken mütaakıp yıllarda 
1 332 liraya kadar inmiştir. Geçen sene fert 
hasma düşen millî.. hâsıla ise 1 469 liradır. 

Fiyat eyilimlerine gelince, 1958 yılı Ağustos 
ayı başında yürürlüğe konulan istikrar progra
mı, 1959 yılının ikinci yarısından itibaren tesir
lerini göstermeye başlamış, fiyat artma eylim-
leri de, geçmiş yıllara nisbetle oldukça azalmış
tır. Toptan eşya fiyatları ile İstanbul geçinme 
endekslerinin incelenmesi bu durumu açıkça 
ortaya koyduğu gibi, uzun yıllar sürmüş olan 
enflâsyon devresini izliyen son üç yıl içinde is
tikrar hedeflerine doğru hayli mesafe alınmış 
olduğunu da göstermektedir. 

1962 yılında kaydedilen hareketlere gelince; 
toptan eşya fiyatları endeksi yılın birinci üç 
ayında oldukça önemli bir yükseliş gösterdikten 
sonra bunu izliyen aylarda devamlı düşükler 
kaydetmiştir. Ekim ve Kasım aylarmda toptan 
eşya fiyat endekslerinde, özellikle gıda madde
lerinde mevsim dolayısiyle meydana gelen bâzı 
artışlar neticesi birkaç puvanlık yükselme gö
rülmüş olmasına rağmen elde mevcut en son 
Kasım ayı rakamlarına göre genel fiyat endeksi 
yine de yılın birinci üç ayındaki seviyenin al
tında kalmıştır. Geçinme endeksleri ise yılın 
arkada bıraktığımız 11 ayı boyunca istikrarı
nı muhafaza etmiş bulunmaktadır. 

Muhterem Senato üyeleri; 
Millî gelir bahsinde de belirttiğim gibi tarım 
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ve sanayi, memleket ekonomisinde en önemli 
yeri işgal eden iktisadi faaliyetleri teşkil et
mektedir. Bu iki sektörün millî gelirdeki hisse
si - inşaat sanayii dâhil - 1961 yılında % 65 
oranına varıyordu. 

Memleket halkının % 76 sı tarım sektörün
de çalışmaktadır. Bu bakımdan ekonomik bün
yemizde en tesirli istihsal gücünü ve gelir ba
kımından da nüfusun geçinme temelini teşkil 
eden bu sektör, ayni zamanda ihracatımızın da 
geniş kısmını sağlamaktadır. 

1962 yılma ait olarak hububat üzerinde ya
pılan ön tahminlere göre, ekiliş sahasının 1961 
yılı ekiliş sahasına eşit olduğu ifade edilebilir
se de hektar başına randımanın 982 kilodan 
1092 kiloya yükselmesi dolayısiyle mahsulün 
geçen yıl mahsulünden 1,5 milyon ton kadar 
fazla olacağı anlaşılmaktadır. Elde edilen faz
lalık bilhassa buğdayda önemli olmuş ve randı
man yükselmesi rekolteyi 7 milyon tondan 8,5 
milyon ton civarına yükseltmiştir. 

Sanayi bahsine gelince; iktisadi faaliyetler
de görülen umumi ağırlaşmanın, talep yetersiz
liği dolayısiyle stok birikmelerine ve netice ola
rak da istihsal azalmasına yol açtığı bilinmek
tedir. Bunun neticesinde sınai gelir 1960 yılın
da 7 milyar 302 milyon liradan, 1961 yılında 82 
milyon liralık bir azalışla, 7 milyar 220 milyon 
liraya inmiştir. 

İmalât sanayii gözden geçirilirken öteden 
beri resmî sektörle hususi sektör arasında bir 
ayırma yapılır. Böyle yapılmakla beraber, özel 
sektöre ait sanayi hakkında zamanında ve ye
ter derecede istatistik malûmatı elde edilemedi
ğinden bu incelemeler yine de çoğunlukla resmî 
sektör imalâtına dayanmaktadır. 

4 Ağustos 1958 tarihinde yürürlüğe konulan 
istikrar programının 1959 yılından itibaren de
ğişik bir konjonktür belirtisi vermeye başladı
ğını biraz önce arz etmiştim. Para ve kredi sa
hasında alman tedbirler, fiyat artma hızında 
ağırlaştırıcı etkiler yaptığı gibi, istihlâk ve ta
lepte de daralmalar vücuda getirmiştir. Bir ta
raftan bu âmiler, diğer tarafıtan da 27 Mayıs 
inkılâbına takaddüm eden durumlar, başta tek
stil ve kauçuk olmak, bâzı sanayi mamullerinin 
talep noksanlıkları ile karşılaşması sonucunu 
doğurmuştur. Kredilerin kontrolü ve sınırlan
ması ile vasıflanan bir konjonktürde, imalâtçı 
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müesseselerin stok taşıma külfetine kâttanmıya-
caklarmı izaha lüzum yoktur. Bu sebeple ima
lât sanayiinin çeşitli kollarında tam randıman
la çalışmamak ve hattâ istihsali kısmak gibi 
tedbirler alınmış, bu yüzden kayda değer du
raklamalar ve gerilemeler olmuştur. 

1962 yılının ikinci yarısından itibaren, ikti
sadi faaliyetlerde görülen belirli canlılık, ima
lât sanayiine de tesir etmiş ve bunun neticesi 
olarak türlü imalât kollarında istihsal artışları 
kaydolunmuştur. Başlıca mamul madde istih
lâki de görülen yavaşlığın zail olması da istih
salin artırılmasını teşvik etmeye başlamıştır. 

Sayın Senato üyeleri; 
Bu bahsi takiben ve müsaadenizle dış ticaret 

ve tediye muvazenesi konularına temas etmek 
isterim. Tediye muvazenesinin en önemli kale
mini teşkil eden ticaret muvazenemizin son 4 
yıllık seyri gözden geçirilirse 1961 ve özellikle 
1962 yıllarında olumlu hareketler kaydettiği 
görülür. 

1961 yılı ithalâtımız, 1960 yılma nazaran, 
gerek sıklet gerek kıymet bakımından artış 
kaydetmiş, ihracatımız ise sıklet itibariyle azal
mış olmasına rağmen, kıymet itibariyle 27 mil
yon dolarlık bir artış göstermiştir. 

1962 yılının geçen 11 ayma gelince; bu 
müddet zarfında ticari mübadelelerimiz daha da 
bariz bir gelişme seyri göstermiştir. Bu devre
de geçen yılın aynı devresine kıyasla ithalâtı
mızda 121,5 milyon, ihracatımızda 41,6 milyon 
dolarlık bir artış görülmektedir. Bu olumlu 
neticeler, iktisadi gelişmeler bahsinde arz etti
ğim canlılığın bir başka belirtisini teşkil etmek
tedir. 

Bu bahiste şunu da belirteyim ki, ticari mü
badelelerimiz tedricen artan bir nisbette Avru
pa Para Anlaşması ve dolar sahasına doğru 
yönelmektedir. Bu sahalara ihracatımız 1960 
yılında umumi ihracat yekûnunun % 74 üne, 
1961 yılında ise % 76 sına tekabül etmektedir. 
Bu nisbetlerin 1962 yılında daha da yükseldiği 
tahmin edilmektedir. 

Yüksek heyetinizce de malûm olduğu üzere 
1963 yılı ithal programımız, şimdiden sağlanan 
dış yardımların da verdiği emniyet içinde çok 
önceden takarrür ettirilmiş olan bir tarihte, ya-
4 Ocak 1963 tarihinde ilân edilerek yürürlüğe 
konulmuştur. Bu program da plân ve program 
ihtiyaçlarına göre hazırlanmış ve ekonomimizin 

— 302 — 



C. Senatosu B :34 
muhtacolduğu yatırım malları, hammadde ve 
yedek parça ihtiyacının tamamen karşılanması 
temin edilmiştir. Ayrıca yerli sanayiin gelişme
sine büyük önem verilmiştir. 

'Tediye muvazenemiz 1961 ve 1962 yıllarında 
da açılk vermekte devam etmiştir. Bu yıllar için
de kaydedilen açıklar muhtelif kaynaklardan 
alman ve 106Ö. de 281 ve 1962 de ise 323 mil
yon dolara varan yardım, kredi ve sermaye gi-
ri^leriyle kapatılmıştır. Bu süre içinde öde
nen dış borç yekûnu ise, faiz hariç, 17\1 mil
yon dolardır. 1963 yılına gelince, bu yıl da, 
251 milyon doları cari açık ve 148 milyon dola
rı da borç 'ödemesiyle birlikte 399 milyon do
lara varan bir açık olacağı hesaplanmıştır. 35 
milyon dolarlık ihtiyat ve yanılma payı ile bir
likte açığımız 434 milyon dolara yükselebile
cektir. (Bu miktardan 153 milyon dolarlık kıs
mı, yabancı sermaye girişi ve evvelce temin 
•edilmiş olan kredilerin kullanılacak kısımları 
ile, iSürplü ithalâtından karşılanacağına göre 
bakiye ihtiyacımız 281 milyon dolar olarak 
tesbit edilmiş ve İktisadi iş Birliği ve Kalkın
ma Teşkilâtı nezdinde kurulan konsorsiyum
dan bu miktar yardım talebedilmiştir. Dış po
litika görüşmelerinden faydalanarak Yüksek 
Heyetinize arfz ettiğim gibi, 281 milyon dolar
lık bu ttalebimize karşılık yanılma ve ihtiyat 
payı .bir tarafa bırakılmak 'suretiyle, talebimiz 
250 milyon dolar olarak makul ve şayanı ka
bul 'görülmüştür. 

Konsorsiyum üyeleri bugüne kadar yardım 
İhtiyacımızın önemli bir kısmını temin edecek
leri 'hususunu Konsorsiyuma teyidetmiş bulun
maktadırlar. 

'özet olarak arz edeyim »ki, yardım mevzu
undaki gelişmeler memnuniyet vericidir ve son 
safihasına intikal etmiştir. 

Konsorsiyum Başkanlığının, Doktor Ripke'-
nfrı vefatiyle inhilâl etmesi üzerine, memleketi
mizi çok yalkmdan tanımış olan değerli ikti
satçı Fon 'Mangolt seçilmiştir. Müşarünileyh 
Şubatın ilk haftasında memleketimizi resmen 
ziyaret edecektir. 'Mİvtaakıp Konsorsiyum top
lantısı 14 Şubat olarak tesbit edilmiştir. 

Muhterem Senato Üyeleri : 
izanlarımın Türk ekonomisine ait kısmın

da ortaya koymaya çalıştığım durum, para ve 
kredi politikasının, 1962 yılı boyunca, selektif 
ve kolaylaştırıcı bir tutumla yürütülmesini ge-
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rektirmiştir. Bu politikayı kısaca tarif etmek 
lâzımgelirse bunu (Paramızın iç ve dış değeri
ni gölgelendirmeden iktisadi faaliyetleri hızlan
dırma) formülünde özetlemek mümkündür. Bu 
esasa uygun olarak alman çeşitli tedbirlerin de 
yardımı ile, T. lC. Merkez Bankası ve genel ola
rak banka 'kredileri, hem 'gelişmiş hem de eko
nomik faaliyetlere tesir edecek iş ve istihsal 
kollarına yönelmiş bulunmaktadır. 

Gerekçemizin banka kredileri bahsinde et
raflıca belirtilmiş 'olan bu tedbirlerden bâzıla
rını burada hatırlatmak ilsterim. Merkez Ban
kasının reeskont bölgeleri 67 il ve çok sayıda 
ilçeyi kapsıyacak şekilde 'genişletilmiş, küçük 
şehirlerdeki müteşebbislerin kredi ihtiyaçlarını 
sağlıyacak bankalara, bu kredilerle ilgili senet
lerin kabulünde teşvik edici kolaylıklar tanın
mış, ihraç mail arımızın gerek alım ve hazır
lama gerekse kati satış-saJfhalarında 'daha mü
sait esaslar uygulanması kararlaştırılmıştır. 

Bu 'harikamız, kısaltarak anlattığım 'kolay
lıklar yanında, memleket (ekonomisinde önemli 
görevler almış ıolan müesseselere ve konulara 
da, ihtiyaç orantılı kredi limitleri tesbit etmek 
suretiyle, mal tedavülünü hızlandırmaya ça
lışmıştır. Toprak Mahsulleri Ofisine, Tarım 
Satış kooperatiflerine, tütün ve diğer mallara 
açılmış olan krediler, yılın devamlı veya mev
simlik ihtiyaçlarını karşılıyacak yeterliktedir. 

Diğer taraftan, banka kredilerinin, hat ve 
plâfon gibi kayıtlardan kurtarılarak, tam bir 
serbestlik içinde fonksiyonlarını yapabilmeleri 
temin edilmiş ve açılan kredilerin tarım, ihra-
eat, sanayi ve küçük sanat gibi desteklenmeye 
muhtaç faaliyet kollarına teveccüh etmesi sağ
lanmıştır. Ayrıca, bu sektörlerin tercihli faiz 
hatlarinden faydalandırılmasına da devam edil
miştir. 

Kredi alanında bu teşvik edici kararlar uy-
igulanırken, paramızın iç ve dış değeri de mü
kemmel bir tutum göstermiştir. Bu netice, açı
lan kredilerin istihsale ve gerçek ticarete yönel
miş olmasından ve para arzının iktisadi ihti
yaçlarla muvazeneli şekilde seyretmesinden ileri 
gelmiştir. 

Filhakika; 1961 yılı sonunda 6 milyar 58 
milyon lira olan para arzı, 1962 yılı Kasım ayı 
sonunda 6 milyar 418 milyon liraya yükselmiş 
ve böylece yıl başından Kasım sonuna kadar 
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Görülüyor ki, istikrar prensip ve programı

mız, Türk parasına olan iç ve dış' güven, titiz
likle korunmakla beraber, mümkün-olan bütün 
kolaylıklar gösterilmiş ve konjoktörün gerek
tirdiği genişlemeler sağlanmıştır. Banka kredi
lerinin Kasım 1962 sonunda vardığı seviye, ge
cen yıl sonundan 1 milyar 669 milyon lira yük
sektir. Merkez Bankasının yine Kasım -sonu 
kredi toplamı da geçen yıl sonuna oranla 432 
milyon liralık bir artış göstermiştir. Ekonomi
nin canlandırılması için yapılan bu kolaylık
ların ayrıca memnuniyet veren bir yönü de, 
enflâsyoncu etkilere sebebolmadn başarılması-
dır. Bu netice, muhakak ki ; ölçüsünde tutul
muş, itina ile yürütülmüş ve yerinde uygulan
mış bir politikanın başarılı eseridir. İstikrarı 
titizlikle korumuş olan bu politikanın tatbikine 
devam edilecek ve ilerideki inkişaflarda da 
muvazenenin bozulmaması temin edilecektir. 
Nitekim 1962 yılı gelirlerinin tahminlerin al
tında tahakkuk etmesi karşısında bütçenin bir 
enfilâsıyon âmili olmaması için giderlerde Ba
kanlar Kurulu karariyle % 12 nisbetıinde tasar
ruf tedbirleri almış bulunmaktadır: Bu ted
birlerle aynı zamanda 1963 bütçesinin denk ola
rak tatbiki de, emniyet altına alınmış bulun
maktadır. 

Sayın Senato Üyeleri : 
Para ve kredi konularını bu suretle tamam

lamış bulunuyorum. Şimdi de dış tediye veci
belerimizle borçlarımızın miktarı hakkında da 

, bilgi vermek isterim. 
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sadece 360 milyon liralık bir genişleme kaydet
miştir. • 

Banka kredileri ise, 1962 yılı Kasım ayı so
nunda, 1961 yılı sonuna nazaran 1 669 000 000 
liralık bir artış kaydetmiştir. Bu kredilerin 
büyük kısmı tasarruf mevduatı ve diğer vadeli 
mevduatta elde edilen artışlarla, karşılanmış 
olduğundan para arzında görülen mutedil fark, 
muvazene üzerinde menfi bir tesir yapmamış
tır. 

Kredi alanında kaydedilen artışların mem
nuniyet verici özelliklerinden birini de, bu ar
tıştan, başlıca hususa sektörün faydalanmış ol
ması teşkil etmektedir. 

Merkez Bankasınca çıkarılan bankonotlarm 
miktarına gelince; 1961 yılı sonu ile 1962 yılı 
Temmuz ayı arasında 4 milyar 700 milyon lira 
ile, 4 milyar 900 milyon lira civarında seyre
den emisyon miktarı 1962 yılı sonunda 5 mil
yar 78 milyon liraya yükselmiştir. Bu miktar 
1961 yılı sonunda 4 milyar 783 milyon lira ol
duğuna göre 1962 yılı sonunda görülen artış 
295 milyon liraya baliğ olmaktadır. Bu artış, 
Merkez Bankası kredilerinde, mevsim ve mah
sul icabı olarak meydana gelen gelişme ile il
gilidir. 

Ekonominin en önemli kuvvet kaynakların
dan biri de, muhakkak ki, mevduattır. Mevdu
at, aynı zamanda malî itibarın ve millî paraya 
ıgüvenin güzel bir müşiridir. Hatırlıyacağınız 
veçbiile bankalarda mevcut mevduat, 1961 yılı 
sonunda 8 milyar 276 milyon lira idi: Bu mik
tar, 1962 yılının geçen 11 ayı içinde 1 milyar 
15 milyon artarak 9 milyar 291 milyon liraya 
baliğ olmuştur. 

Bu yekûnu meydana getiren başlıca unsur
lar ayrı ayrı ele alınacak olursa, geçen 11 ay 
zarfında vadeli ve vadesiz resmî mevduatın 1 
milyar 528 milyon liradan 1 milyar 967 milyon 
liraya, tasarruf mevduatının da 4 milyar 936 
milyon liradan 5 milyar 546 milyon liraya yük
seldiği görülür. Bu baıhiste kaydedilen önemli 
^gelişmelerden birinin de tasarruf sahiplerince 
vadeli .mevduat hesaplarında gösterilen ilgi ve 
rağbetin teşkil etmekte olduğunu bu münase
betle belirtmek isterim. 

Muhterem Senato Üyeleri: 
Para, kredi ve mevduat konularında taki-

bedilen politika ile elde olunan sonuçların özet 
olarak ifadesi bundan ibarettir. 

Memleketimizin, Aralık 1962 sonu itibariy
le, ve resülmal olarak, ceman 1 milyar 299 mil
yon 312 bin dolarlık dış tediye mükellefiyeti 
ve 9 milyar 985 milyon 832 bin liralık iç bor
cu bulunmaktadır. 

Dış tediye mükellefiyetlerinden 585 milyon 
'954 bin doları Devlet bütçelerine, 55 milyon 
513 bin doları Hazine kefaleti dolayısiyle do
ğan mükellefiyetlere, 276 milyon 955 bin do
ları kredili ithalât borçlarına, 318 milyon 392 
bin doları konsolide edilen dış mükellefiyet
lere ve 62 milyon 594 bin doları da Merkez. 
Bankası banker borçlarına taallûk etmekte
dir. 

îç borçlarımıza gelince; biraz evvel arz 
etmiş olduğum miktardan ; 8 milyar 846 mil
yon 270 bin lirası genel ve katma bütçelere 
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-taallûk . etmektedir. Bunun da 7 milyar 13 
milyon 800 bin liralık kısmı 154 sayılı Ka
nunla uzun vadeye bağlanmış borçlar olup ala
caklıları, sırası ile Merikez Bankası, Amor
tisman ve Kredi Sandığı, Türkiye Cumhuriye-
t!i Emekli Sandığı ve İşçi Sigortaları Ku
rumudur. Geri kalan 1 milyar 832 milyon 470 
bin lirası da muhtelif tarihlerde ihracedil-
miş olan iç istikraz tahvillerimizin bakiyesi
ni göstermektedir. 

Muhtelif kanunlara dayanılarak Hazinece 
kefalet edilen borçların yekûnu 657 ımilyon 
256 bin lira tutmaktadır. 

Amortisman ve Kredi Sandığı tarafından bu 
güne kadar çıkarılmış olan tahvillerin baki
yesi ise 482 milyon liradır. 

Bütçe görüşmelerinden faydalanarak yap
tığım bu özetleri tamamlamak üzere iktisa
di Devlet Teşebbüslerine de temas 'etmek iste
rim. 

1934 yılında ilk olarak Sümerfoankla ku
rulan ve sayıları süratle artan bu teşebbüsle
rin hukuki senatolarının, 1938 yılında kabul 
edilen 3460 sayılı Kanunla tesbit olunduğu 
malûmunuzdur. Bu kanun, teşebbüslerin ku
ruluşunda organizasyon bakımından, belirli 
prensipler koymamış olduğundan idari ve hu
kuki bünyeleri birbirinden farklı birçok te
şebbüs meydana gelmiştir. Diğer taraftan, 
bildiğiniz hatalı hareketlerde malî bünyele
ri za'fa uğramış ve millî ekonomimiz içinde
ki fonksiyonlarını yeteri derecede ifa edemez 
hale gelmişlerdir. Bu durumların ıslâhı mak-
sadiyle 1960 yılında kabul edilmiş olan 154 
sayılı Kanunla, 'bu teşebbüslerin 5,4 ımilyar 
liralık borçları Hazineye devrolunmuş, 1960 
yılı sonuna kadar biriken 500 milyon lira ci
varındaki vergi borçları konsolide edilmiş 
ve yatırım programları ile finansman kaynak
larının ahenkleştirilmesi' için ayrıca tedbir
ler alınmıştır. Yine bu kanuna göre teşebbüs
lerin idari, malî ve hukuki bünyeleri esaslı 
bir incelemeye tabi tutulmuş ve icabeden ra
porlar : hazırlanmıştır. Bu raporlardaki 'esas
lar •, göz önünde tutulmak suretiyle, biri ka
mu iktisadi teşebbüsleri ve iştiraklerinin reor-
ganizasyonu, diğeri de Devlet Yatırım Ban
kası kurulmasına dair 2 kanun tasarısı hazır-, 
lanarak; Yükseik Meclise -sunulmuştur. 
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Diğer taraftan, alınan ıslâh tedbirleri ne

ticesinde bu teşebbüslerin malî durumları 
1962 yılında genel olarak düzelmiştir. An
cak, ulaştırma sektörü ve özellikle Devlet 
Demir Yolları ve Denizcilik Bankasının durum
ları üzerinde çalışmalar henüz devanı etmek
tedir. 

Sınai 'istihsalimizin üçte birinden fazlasını 
sağlıyan İktisadi Devlet Teşebbüsleri 1962 
yılında 1 milyar 567 milyon lira tutarındaki 
yatırım programlarının % 80 nini gerçekleş
tirmişlerdir. Stokların artması, kârların ve 
öz kaynaklarının umulan 'miktara ulaşama
masından ileri gelen bu duruma mukabil, 
teşebbüsler 1961 yılı vergilerini tamamen öde
mişlerdir. 1962 yılı için tesbit edilen 1 milyar 
485 milyon tutarındaki yatırını programının 
da takriben % 82 si tahakkuk ettirilebilmiştir. 

İktisadi Devlet Teşebbüslerinin 1963 ya
tırım programları Maliye Bakanlığı, Devlet 
Plânlama Teşkilâtı ve teşebbüslerin bağlı bu
lundukları bakanlıik temsilcileri taraf nidan 
müştereken 1 'milyar 685 milyon lira olarak 
tesbit edilmiştir. Bu miktardaki nakdî yatı
rım, aynı kredilerle birlikte 1 milyar 952 
milyon liralık fiziki bir yatırıma tekabül etmek
tedir. Son olarak şunu da belirtmek isterim k;, 
teşebbüslerin yatırım harcamaları tesbit edilir
ken bunların yatırım kapasiteleri esası alınmış 
ve bu suretle programlarının finansmanı da 
enfilâsyoncu kaynaklardan titizlikle sakmılmış-
tır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin işletme ve 
yatırım faaliyetlerinin kalkınmamızın tahakku-
kundaki ehemmiyetli yeri Yüksek Heyetinizin 
malûmudur. 1963 yılı yatırım faaliyetleri plân 
hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamak üzere 
programa bağlanmış ve bu sektör için lüzumlu 
finansman, bütçemizde olduğu gibi sağlam ve 
sıhhatli kaynaklardan temin edilmiştir. , 

Filhakika, başta imalât sanayii olmak üzere, 
enerji, madencilik ve ulaştırma sahalarında plân 
ve programın derpiş ettiği yatırımlar İktisadi 
Devlet Teşekkülleri programlarına alınmıştır. 
Ancak, maalesef, İktisadi Devlet Teşebbüsle
rinin rantabilite ve verimliliği henüz beklenilen 
seviyeye ulaşamamıştır. Önümüzdeki yıllarda 
ekonominin bu sektörden beklediği hizmetleri 
daha başarılı olarak ifa edebilmesi için gayret
lerimizi devam ettirmek zaruretine inanmakta-
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yız: Bu maksatla ilgili olarak Yüksek Meclise 
sunduğumuz iki kanım tasarısının önemini be
lirtmek isterim. 

Sayın Senato üyeleri, 
1961 ve 1962 yılları bütçe tatbikatına gelin

ce ; 
1961 bütçesi ödenek toplamı 8 milyar 678 

milyon 703 bin lira idi. 
Yıl içinde alman ek ve olağanüstü ödenekler

le Muhasebei Umumiye Kanunu ve özel kanun
lara göre tahakkuk ettirilen ödeneklerin eklen
mesi ile yılın ödenek toplamı 9 miyar 255 mil
yon 898 bin liraya yükselmiş bulunmaktadır. 

Buna mukabil arz ettiğim miktardan yıl so
nunda 534 milyon 433 bin liralık ödenek sarf 
edilmiyerek iptal olunmuştur. Cari giderlerin 
ayrıca 51 milyon 138 bin lirası da 26 sayılı Ka
nun gereğince ertesi yıla devrolunmuştur. 

Arz ettiğim ödeneklerden yıl içinde ceman 
8 milyar 616 milyon 836 bin lira harcanmıştır. 

Diğer taraftan 1961 yılı içinde çeşitli kay
naklardan 8 milyar 51 milyon 338 bin liralık 
tahsilat yapılmıştır. Bu tahsilat ile giderler ara
sında 565 milyon 498 bin liralık bir fark var
dır. Farkın 1.16 milyon 800 bin lirası temettü 
hissesi, madenî para basımı ve istikraz tahsila
tı ile Hazineye intikal eden muhtelif mebali ve 
bağışlarla karşılanmıştır. Bu suretle 1961 yıiı 
bütçe açığı 448 milyon 697 bin liraya inmiş bu
lunmaktadır. 

1962 yılı bütçesine gelince : Bilindiği üzere 
bu yıl ödenek toplamı, 6 milyar 783 milyon 996 
bin lirası cari giderlere ve 3 milyar 330 milyon 
865 bin lirası yatırım giderlerine aidolmak üze
re 10 milyar 114 milyon 861 bin liradır. Yıl için
de alman ek ve olağanüstü ödeneklerle özel ka
nunlar gereğince tahakkuk eden ödeneklerin 
ilâvesi ile bu miktar 10 milyar 614 milyon 430 
bin liraya baliğ olmuştur. 

A Mart 1962 den Aralık ayı sonuna kadar 7 
milyar 399 milyon 970 bin liralık verile emri tan
zim edilmiştir. 1961 bütçesinden devren gelen 
emanetlerle birlikte bu süre içinde yapılan ka
ti ödemeler tutarı 7 milyar 351 milyon 30 bin li
radır. 

Aynı devrede yapılan fiilî gelir tahsilatı tu
tarı ise 7 milyar 560 milyon 245 bin liradır. Bi
lindiği gibi 1962 yılı bütçesi Devlet gelirleri 
toplamı 8 milyar 395 milyon 693 bin lirası nor
mal devlet gelirlerinden ve 1 milyar 719 milyon 
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160 bin lirası da özel kaynaklardan olmak üzere 
ceman 10 milyar 114 milyon 861 bin lira olarak 
tahmin ve tesbit edilmiştir. 

Verilen bu izahattan da anlaşılacağı üzere ge
lir tahminlerinin % 74, ü yılın 10 ayı içerisin
de gerçekleşmiş bulunmaktadır. 

1962 bütçe yılının ilk 10 ayında-yapılan tah
silat içinde başlıca vasıtasız vergimiz olan Ge
lir Vergisi % 22, 40 nisbetle birinci yeri işgal 
etmekte ve gider vergilerine % 21, 27 nisbetle 
onu takibetmektedir. 

Bu bölümdeki mâruzâtımı bitirmeden evvel 
1961 yılı bütçe açığının ne suretle karşılandığı
nı arz etmek isterim. Biraz evvel 1961 yılı büt
çesinin 448 milyon 697 bin lira açık ile kapan
mış olduğunu arz etmiştim. Bu açığın 167 milyon 
402 bin lirası ile içinde bütçe emanetine alman 
mebaliğ ile 155 milyon lirası plasman bonoları 
hasılatı ve bakiye 126 milyon 295 bin lirası da 
Hazine fonları ile karşılanmış bulunmaktadır'. 

Muhterem Senato üyeleri, 
1962 yılı, kanun çalışmaları bakımından da 

kesif bir faaliyet yılı olmuştur. Hazırlanan tasa
rılardan bir kısmı Türkiye Büyük Millet Mecli
sine sunulmuş, bir kısmı da sunulmak üzere bu
lunmuştur. Bunlardan bâzılarını müsaadenizle 
arz edeyim. Çalışma hayatımıza geniş ve olum
lu etkiler yapacak olan Toplu Sözleşme Grev ve 
Lokavt kanun tasarısı, mahallî seçimlere ait ka
nun tasarısı, Maden kanun tasarısı Yüksek Mec
lisin tetkikine arz edilmiştir. Sosyal sigorta tasa
lısı, kat mülkiyeti, Diyanet işleri Teşkilât kanun 
tasarıları, Türkiye Elektrik kanun tasa
rısı ile Toprak Beformu kanun tasarısı da ya
kında sunulacak tasarılar arasındadır. Bu mü
nasebetle malî konularımızı ilgilendiren tasarı
larımız hakkında da Yüksek Heyetinize bilgi 
vermek isterim. 

Mâruzâtımın başında, plânlı devreye geçişin 
zihniyet ve metot olarak devlet bütçelerine ge
tirmekte olduğu önemli değişiliklere ve geniş 
anlamda bir koordinasyon lüzumuna işaret et
miştim. 

Büyük gayretler sarfiyle meydana gelen 
programların lâyikı ile uygulanması, bu prog
ramların millî kaynak ve iş gücünü harekete ge
tirerek umumi refah ve kalkınmayı gerçekleş
tirmesi, bürokratik usullerde ve formalitelerden 
dikkatle ayıklanmış ve her kolunda iktisadi he-
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deflerimize göre ayarlanmış bir malî cihazın 
mevcudiyetine bağlıdır. 

Arz ettiğim düşüncelerle Koalisyon Hükü
metin programına da konulmuş olan bu geniş 
reform çalışmaları Hükümetçe tamamlanmak 
üzeredir. 

Plânlı kesif bir çalışma devresine girilirken 
ele alınması lâzımgelen kanunların başında mu
hakkak ki Muhasebei Umumiye, Artırma, Eksilt
me ve İhale kanunları ile diğer gider kanunları 
gelir. 

Bu kanunların, yetki ve sorumlulukları azalt
madan ve denetlemeyi aksatmadan işlerin sürat 
ve kolaylıkla yürütülmesini sağlıyacak yükler
de değiştirilmesi, başta gelen ihtiyaçlardandır. 
Bilindiği gibi yürürlükte, bulunan 1050 sayılı 
Muhas bei Umumiye Kanununun 1927 yılından 
önce hasırlanmış ve vakit vakit bâzı maddeleri 
de değiştirilmek suretiyle zamanımıza kadar gel
miştir. İleri derecede bağlayıcı hükümleri, ağır 
ve girift formaliteleri ihtiva eden bu kanun, ye
ni zihniyetin ve iş tutumuna intibak etmiyecek 
bir haldedir. 

Bunu göz önüne alarak yeni bir genel muha
sebe kanunu hazırlamış bulunmaktayız. Muha
sebei Umumiye Kanunundan biraz daha yeni 
olan Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununu da 
çeyrek asrı geçen uygulama süresince çok deği
şik durumlar alan ihtiyaçlara intibak için yapı-
1 n mükerrer ve fakat yetersiz tadillerle insica
mını kaybetmiş ve konfiyosyonlarmı yerine geti
remez hale gelmiştir. Genel Muhasebe Kanunu 
ile bilhassa bağlantılı olan bu kanunu da aynı 
görüş ve. zihniyetle değiştirilmedikçe beklenilen 
sonuçların alınamıyacağı tabiîdir. Bu itibarla 
g nel muhasebe kanunu tasarısını mütaakıp 
artırma, eksiltme ve ihale kanunu da ele alın
mış ve tesbit edilen ihtiyaçlara, mukayeseli etüt
lerde yapılmak suretiyle, gerekli proje hazır
lanmıştır. 

Bu çalışmaları, tatbik alanı daha yeterli ol
makla beraber, yine zihniyete ve gidişe göre 
ayarlanması iktiza eden diğer projeler takibet-
miştir. 

Sayın Senato üyeleri; 
27 Mayıs 1960 İnkılâbını mütaakıp büyük bir 

Önemle ele alınmış olan konulardan birini İktisa
di Devlet Teşekkül ve teşebbüsleri alanında ya
pılması iktiza eden reformlar teşkil etmiştir. 

30.1.1963 Öiİ 
Btı maksatla kabul edilen 154 sayılı Kanu

nun 17 nci maddesinde bu teşekküllerin malî, 
hukuki ve idari bünyelerinin ıslahı için gerekli 
incelemeler yapılması ve bunların tamamlanma
sını mütaakıp ilgili kanunların hazırlanması der
piş olunmuştur. Yerli ve yabancı uzmanlar tara
fından yapılmış olan bu incelemeler üzerine ha
zırlanan raporlar esas alınarak iki tasarı tanzim 
edilmiş bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 3460 
ve '23 sayılı kanunların yerini alacak olan orga
nik kanuna ait tasarı, ikincisi de teşekkülleri 
sıhhatli bir finansmana kavuşturacak olan yatı
rım bankası kurulmasına mütaallik tasarıdır. 

Döviz ve kambiyo konularına gelince; 1 Ey
lül 1955 tarihinden beri uygulanmakta olan 14 
sayılı Karar kaldırılmış ve yerine geniş bir gö
rüşle hazırlanan 17 sayılı Karar yürürlüğe ko
nulmuştur. 

Diğer taraftan halen yürürlükte bulunan 
1567 sayılı Kanunda yapılması lâzımgelen deği
şikliklerle ilgili çalışmalarda tamamlanmıştır. 

Bu konuda hazırlanan kanun tasarısı iktisadi 
kalkınma amaçlarından istikrar programımızda 
kaydedilen ilerlemelerden ve süratle gelişmekte 
olan malî ve iktisadi dış münasebetlerimizden 
mülhem görüşleri ihtiva etmektedir. 

Islah ve tanzimine çalıştığımız bir diğer ka
nun da, 1447 sayılı Kanun mevzuu olan menkul 
kıymetler ve kambiyo borsalarıdır. 

Ele aldığımız bu kanunların kabul edildiği 
yılları hatırlıyacak olursak, bunlardan en yeni
sinin çeyrek asırlık bir hayatı olduğu anlaşılır. 

Koalisyon Hükümetinin programında derpiş 
edilen bu ıslah ve tanzim çalışmalarında başka 
hem bu programı hem de istikrar programımızı 
ilgilendiren ve son zamanlarda tasvibinizden ge
çerek kanunlaşmış olan diğer tasarılarımız üze
rinde ayrıca durmıyacağım. Bununla beraber 
Büyük Meclisçe kabul edilen veya inceleme saf
hasında bulunan bu projelerin memlekete özel
likle kredi konusunda büyük faydalar sağlıyaca-
ğı hakkındaki inancımı bir defa daha belirtmek 
isterim. 

Sayın Senato üyeleri; 
Memleket ekonomisi, mâruzâtımın başından 

belirttiğim gibi, uzunca süren bir durgunluk dev
resinden sonra yavaş, fakat emin bir seyirle 
harekete geçmiş bulunmaktadır. Bu canlanmada 
teessüs eden itimat ve güvenin, âmme selrtörün-
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ee sarf edilen gayretlerin ve nihayet konjonktü
re uygun bir tutumla idare olunan para ve kre
di politikasının mühim etkileri olduğu şüphesiz
dir. Ancak iktisadi hayatımızda görülen bu kı
mıldama bir durak yerinden ayrılış ve bir hare
kete geçiştir. Bu gidişin kalkınma hedeflerine 
ulaştıracak yol üzerinden hızlanarak devam et
mesi yeter derecede beslenerek kuvvetlenmesine 
bağlıdır. Bu hızlanma ve inkişafı kalkınma plâ
nımızın intizamla tatbiki sağiıyacak ve memle
ketimiz iktisadi amaçlarına bu tatbikat ile ula
şacaktır. 

5 yıllık plânımızda derpiş edilen yatırım top
lamının 59 milyar 646 milyon liraya baliğ oldu
ğu malûmunuzdur. Bunun 1963 tatbikat prog
ramına taallûk eden kısmı 9 milyar 616 müyon 
liradır. Bu yekûnun 5 milyar 744 milyon lirası 
âmme sektörüne ait bulunmaktadır. Âmme sek
töründen kastedilen daire ve müessese yatırımla
rını da grup olarak arz edeyim. 

Başta gelen ve katma bütçelerin (döner ser
mayeler dâhil) 3 milyar 291 milyon, iktisadi 
Devlet teşebbüslerinin 1 milyar 962 milyon, Be
lediye ve özel idarelerin de 501 milyon lira ya
tırım yapmaları derpiş olunmuştur. 

Yine 1963 yılma aidolmak üzere, özel sektör 
için tahmin edilen yatırım miktarı 3 milyar 872 
milyon liradır. 

Arz ettiğim ıgeniş yatırım çalışmaları ara
sında ilk sırayı, görüldüğü gibi, Devlet bütçe
leri işgal etmektedir. Bu önemde yapıcı büt
çelerimizin ilkini de 1963 yılı bütçeleri teşkil 
etmektedir. 

Sayın Senatörler, 
Bütçe tasarısının hazırlık çalışmalarına, 

takdir buyuracağınız veçhile, 5 yıllık plânın 
'Türkiye Büyük Millet M'eclisince kabulünden 
evvel başlanmıştır. Maliye Bakanlığı, Devlet 
Plânlama 'Teşkilâtı ve masrafçı daireler arasın
da sağlanan sıkı iş hirliği sayesinde ödenek tek
lifleri plân hedeflerine ve önceliklerine göre 
teshi't edilmiş ve bütçe tasarılarının plâna uy
gunluğu temin edilmiştir, önümüzdeki yıllar
da pro'gramlar ta'biati'yle bütçe hazırlıklarına 
takaddüm edecektir. 

. Bu hususları 'belirttikten 'sonra 1963 yılı 
•ödeneklerini arz edeyim. 'Genel bütçe tasarı
mızda .cari giderler için 8 milyar 177 milyon 
939 bin lira, yatırımlar' için de 3 milyar 904 
milyon '558 bin lira almak üzere ceman .12 mil-
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yar 82 milyon 498 bin liralık ödenek teklif 
edilmiştir. Karma Bütçe Komisyonunun ince
lemeleri .sırasında yapılan zam ve indirimlerle 
bu miktarlar cari giderler için 8 milyar 164 
milyon 798 bin lira yatırımlar için de 3 mil
yar 9'36 milyon 839 bin lira olarak kabul edil
miştir. 

Bu suretle .bütçemizin giderleri toplamı, 19 
milyon 139 bin lira fazlasıyle 12 milyar 101 
milyon 038 hin liraya baliğ olmuştur. 

1963 konsolide Devlet bütçesinin cari gi
derleri 8 milyar 444 milyon 114 bin, yatırım 
giderleri 4 milyar 88 milyon 196 bin ve toplamı 
da 12 milyar 532 milyon $10 hin liraya baliğ 
olmaktadır. Bu münasebetle 1962 yılı genel ve 
katma bütçeleri cari giderleri 7 milyar 14 mil
yon 943 bin lira, yatırımlarının da 3 milyar 
451 milyon 465 bin lira ve binnetice giderler 
toplamının 10 milyar 476 milyon 409 .bin lira 
olduğunu müsaadenizle hatırlatmak isterim. 

Bu duruma göre, konsolide Devlet bütçele
rinin cari giderlerinde % 20,37 oranında 1 mil
yar 429 milyon 170 bin lira, yatırımlarında da 
% 18,11 oranında 626 milyon 730 hin lira ve 
toplam giderlerinde % 19,62 oranında 2 mil
yar 55 milyon 900 bin liralık artış vardır. 

Bütçe Karma Komisyonunun değ-erli ince
lemeleri, ilâve ve indirimleri neticesinde 1963 
konsolide Devlet bütçesi cari giderleri 8 mil
yar 437 milyon 553 bin, yatırımları da 4 mil
yar 125 milyon 977 'bin lira olarak tesbit edil
miş bulunmaktadır. Bu miktarların yekûnu, 
Hükümet teklifine nazaran 31 milyon 220 bin 
liralık bir fazla ile 12 milyar 536 milyon 530 
bin lira tutmaktadır. 

Bütçe tekliflerimizin plân esasların uygun
luğunu ve plân hedeflerinin tallıakkükundaki 
rolünü tebarüz ettirmek üzere başlıca sektörler
deki yatırım gayretlerimizi de kısaca belirtmek 
isterim. 5 yıllık plânımızda tesbit edilen gaye
lere ulaşabilmesi için 1963 yılında tarım sektö
ründe 1 Mii'yar 213 milyon liralık yatırım der
piş edilmiştir. 1963 yıllık programında bu ya
tırım 1 milyar 237 milyon lira olarak hesap
lanmıştır. Bu miktarın 596 milyon liralık kıs
mını bfı bütçe ile temin etmek suretiyle tahak
kukunu emniyet altına almaktadır. 

Aynı şekilde ulaştırma sektörü için, yıllık 
programda 1 milyar 410 milyon liraya varan 
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-yatırımların 787,5 milyon lirasını bütçemiz 
karşılıyacaktır. 

Büyük önceliği kabul buyurülan eğitim 
sahasına 'gelince plânda '660 milyon lira ve 
programda 718 milyon lira olarak hesaplanan 
eğitim yatırımlarının '647,7 milyon lirası, bir 
başka deyimle tamamına yakın kısmı bütçe ile 
temin edilmektedir. 

Bü'tçe yatırım harcamalarının diğer sektör
lere dağılışı da şöyledir : 

Savun alanına 249 milyon lira 
Sağlık alanına '97 » »' 
Enerji alanına 125 » » 
içme suyu alanına 90 » » 
Konut alanına 154 > » 
imalât sanayii alanına 9'8 » » 
Madencilik alanına 37 » » 
"Turizm alanına 19 » >> 
•Genel idare alanına 95 » » 
Tapu alanına 10 » »! 

Bu suretle, 1963 genel ve katma bütçelerin
den . istimlâk, küçük onarım, transfer ve borç 
ödemeleri hariç toplam olarak 3 milyar 13 mil
yon yatınım .'harcaması yapılacaktır. Bu har
camalarda en büyük artış % 130 oraniyle ener
j i sektöründe - sağlanmıştır. Bunu % 87 ile 
turizm, % 70 ile eğitim yatırımları takibet-
mektedir. 1962 'bütçesine nazaran artış oranı 
sağlık yatırımlarında % 56, içme suyu yatı
rımlarında % $4, imalât endüstri yatırımların
da % 45, madencilik alanında % 18 dir. 

Konut yatırımlarında geçen yıla nazaran 
% 9 .genel idare yatırımlarında ise % 11 ora
nında azalış vardır. Bu azalmalar plân he
deflerine uymak gayesi ile yapılmıştır. 

Netice itibariyle bütçe tasarımız plân he
deflerinin tahakkuku için yatırım sahasında 
kendisine düşen görevi yerine getirecek şe
kilde (hazırlanmıştır. Sunu da ilâve edeyim ki, 
bütçemizin plân üıedeflerine uygunluğu yalnız 
yatırım -saJhasma inhisar etmektedir. Bu nok
tada vereceğim bir rakam mâruzâtımı teyide 
yetecektir. 

Gelişme masrafları olarak plânda derpiş 
edilen 2 milyar 600 milyon liraya mukabil büt
çemiz ,2 milyar 612 milyon lira tahsisat ihtiva 
etmektedir. 

Görülüyor ki 1963 malî yılı bütçe tasarıları 
millî ekonominin devlet sektörüne, geçmiş yıl-

.lar bütçelerinin çok üstünde bir harcama im-
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kânı sağlamaktadır. Ancak şunu da belirtmek 
isterim ki, sunduğumuz tasarıları bundan ön
ceki bütçelerden ayıran husus, rakam olarak 
arz ettiğim farklardan da ibaret değildir. Bu 
tasarıların yurdun kalkınma azmine ve gücüne 
sağlıyacağı yardım yanında iktisadi ve malî 
bakımdan dengeli olmaları yönünden de de
ğerlendirilebilecek bir hüviyete sahiptir. 

Devlet harcamalarının sektörler ve coğrafi 
(bölgeler için tanınmış olan önceliklere göıe 
ayarlanması, bütçelerimizi iktisadi 'bünyedeki 
dengesizlikleri giderecek en tesirli âmil haline 
getirmektedir. 

Sayın Senatörler. 
1963 malî yılı tasarımızda normal ve özel 

kaynaklar 'bir arada Hükümetçe teklif edilen 
gelir 12 milyar 82 milyon 498 bin lira olduğu 
malûmunuzdur. Karma Bütçe .Komisyonunun 
•bu tahminler üzerinde yaptığı değerli ve iti
nalı incelemeler, neticesinde tekliflerimiz umu
miyetle kabul edilmiş ve arz ettiğim yekûna 
nisbetle pek mutedil bir miktar olan 19 küsur 
milyon liralık bir ilâve ile teklif ettiğimiz ra
kam 12 milyar* 101 'milyon 638 bin liraya, iblağ 
edilmiştir. 

Bu yekûnun, 9 milyar. 11 milyon lirası ka
mu vergi gelirlerinden, 459 milyon lirası diğer 
devlet 'gelirlerinden, 1 milyar 920 milyon li
rası satış yardım ve kredi karşılıklarından 500 
milyon lirası tasarruf b'on'olarmdan, 210 mil
yon lirası ela özel kaynaklardan temin edile
cektir. 

Kalkınma Plânımızda kamu vergi gelirleri 
için derpiş edilen hedefin 9 milyar dira olduğu 
malûmunuzdur. Buna mukabil mııtad kay
naklardan elde edilmesi mümkün 'görülen mik-
clar, 7 milyar 800 milyon lira olduğuna göre, 
hedefe vanmak için daha Ibir milyar 200 mil
yon lira tutarında imkân bulunması lâzımgel-
miştir. Bu ilâve ve imkân, bunca tecrübeden 
sonra milletçe benimsediğimiz gerçeklere uy
gun oilarak, enflâsyoncu yolda değil gelişme 
yoluna ıgiren iktisadi konjoktör içinde ve ver
gi sistemimizde aranmıştır. 

İMuhterem Senatörler. 
Yergilerimizin, kül olarak, hir süreden beri 

esaslı ıslah çalışmalarına konu teşkil etmiş ol
duğu yine malûmunuz dur. Mevcut sistemin, 
içtimai ve iktisadi fonksiyonlarını, istenilen jse-
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v$y«de-:.ifaya yeterdi ve konjoktörle gereği ir
tibatlı bir-ihale 'getirilmesi için sarf edilen bu 
gayretler, aynı zamanda kalkınma plânımızın 
fınarisman ihtiyacını, vaktiyle ihtiyat haline 
'getirilmiş olan enıflâsyoncu kaynaklardan uzak 
(bulundurulmak g-ibi yüksek bir teminat değe
rini taşımaktadır. 

Bu mesainin ilim ye tatbikat nıüntesipleriıı-
den ve ayrıca malî sahada milletlerarası oto
rite sahibi yabancı profesörlerin görüşlerinden 
faydalanarak yürütüldüğünü bu münasebetle j 
belirtmek isterim. j 

Vergi sisteminde yapılmış olan reform ça
lışmalarını pek yakında ve teferruatiyle yüksek j 
huzurunuzda açıktama imkânını bulacağım. 
Şimdilik bunların kısaca hedeflerini arz etmek 
isterim. 

Vergilerimizden âzami hâsıla sağlanması, 
sistemin sosyal ve iktisadi fonksiyonlarını ge
reği gibi yerine getirecek şekilde kurulması, 
kanunlarımızın gerek mükellef, gerek tatbikat
çılar için kolay anlaşılacak şekilde açık ve j 
ve sâde bir hale getirilmesi, vergi hukukumu- j 
zun demokratik prensiplere uydurulması ve mü- 1 
kelİ.ef haklarını koruyacak şekilde tanzim : 
edilmesi, bu reformla gözetilen hedeflerin baş-
lıcalarım teşkil etmiştir. 

Muhterem Senatörler, 
Sözlerimi bitirmeden şu gerçeği de tekrar 

etmek isterim ki, bütçe tasarısında tam bir 
vuzuh ve samimiyetle arz etmeye çalıştığımız 
malî ve iktisadi gayretler, içtimai ilkelerimizin l 

de en büyük teminatlarını teşkil etmektedir, i 
Zira hiç şüphe yoktur ki, içtimai adalet ve hak- i 
kaniyet yolundaki isteklerimizin, milletçe öz- i 
lediğimiz üstün seviyelere ulaşmasını en başta 
kolaylaştıracak olan kudret, malî muvazene 
içinde gerçekleştirmemiz lâzımgelen iktisadi ge
lişmedir. 

/ B u günden itibaren incelemeye başlıyacağı-
mız bu tasarıyı bundan önceki bütçelerden ayı- j 
ran husus yekûnlerde görülen farklardan iba- I 
ret değildir. Biraz evvel de belirttiğim gibi, bu 
tasarılar, sadece yurdun kalkınma azmine ve 
gücüne sağlıyacağı malî desteğin önemi açısın
dan değil aynı zamanda iktisadi ve malî bakım
dan dengeli oluşu yönünden de değerlendirile
bilecek bir hüviyete sahiptirler. 

Devlet harcamalarının sektörler ve coğrafi j 
bölgeler için tanınmış olan önceliklere göre | 
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ayarlanması bütçelerimizin iktisadi :-, bünyedeki-
dengesizlikleri giderecek en müesssir âmil ha-
line getirileceğine, 1963 bütçesi plânlı devreye 
girerken ekonimimize hamle, verecek yapıcı, 
samimî, denk bir bütçedir. Ve milletimizin kal
kınma azmini bu uğurda katlandığı malî feda-. 
karlığı temsil etmektedir. : : . : - - . - • : 

Hayırlı başarılar dilerim; •-...-•,-,-•-:. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanını dinle

diniz. Şimdi söz sırası Sayın Senato üyelerinin^ 
dir. Önce, parti grupları veya siyasi gruplar 
adına söz alanlara sırasiyle söz verilecektir, bu 
itibarla söz alanların sırasını okuyorum. 

îzzet Gener Millet Partisi adına 
Kâzım Yurdakul Adalet Partisi adına 
Kâmil Karavelioğlu Tabiî üyeler adına 
Akif Eyidoğan Bağımsızlar adma 
Mehmet Hazer Cumhuriyet Halk Partisi adına 
Cemal Tarlan Yeni Türkiye Partisi adına 

SÖ2 istemişlerdir. i 
Tabi atiyle önce muhalif parti -ğrupü acjına 

söz alanlara söz verilecektir. ~ ; - r - - >:--: 

Zâten bu sırada mukayettir. Ondan sonra şa
hıslan adma söz alanlar: Niyazi Ağırnasîı 
Baki Güzey, Mehmet Ali Demir, Osman Saîm' 
Sarıgöllü, Necati özdeniz, Ahmet Yıldız, AJI-* 
eddin Çetin ve Enver Kök, îzzet "Birâhd, Meh
met özgüneş'tir. - -

Şimdi söz, Sayın îzzet Gener'in. Yalnız şu 
ciheti belirtmek isterim ki : Trogram mucibince, 
genel görüşmeyi bugün bitirmek mecburiye
tindeyiz. Arkadaşlardan istirhamım, fikirlerini 
mümkün olduğu kadar kısa olarak ifade etme
leridir. Aksi takdirde bütçe müzakerelerinin 
zamanında intacına imkân yoktur. Bu sebeple 
saat 18 ele celseye son verip tekrar saat 19.80 
da toplanmak hususunda bir kararımız vardır. 
Tensip buyurulursa bu şekilde hareket ederiz. 

Buyurun Sayın Gener. 

MÎLLET PARTÎSÎ GRUPU ADINA ÎZZET 
GENER (Niğde) — Sayın Başkan, Sayın Baş
bakan ve Kabine üyeleri, arkadaşlar : 

Millet Partisi adma 1963 malî yılı Bütçe 
kanunu tasarısının tümü üzerindeki görüşle
rimizi arz etmek üzere Söz almış bulunuyo
rum. Sıraları geldikçe bakanlıklarla genel mü
dürlüklerin bütçeleri hakkındaki görüşlerimiz 
ayrı ayrı olarak arz edileceğinden, Bütçenin tü-
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mü üzerinde düşünce ve mütalâalarımız daha 
ziyade : 

1. îç finansman ve vergi politikamız; 
2. Köylü ve toplum kalkınması; 
3. Devlet sektörü ile özel tektörün karma 

ekonomi prensibi içindeki rolleri, mevkileri ve 
fonksiyonları; 

Hakkında olacaktır. 
(Birinci beş yıllık Kalkınma Plânına göre, 

önümüzdeki yıllarda vergi sistemimizden 
sağlanması gereken fazla hasılatın : 

Yıllar 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Milyon 
Lira 

1,2 
1J 
1,8 
2,0 
2,2 

olması lâzımdır. 
Bu fazlalık, vergi sistemimiz bugünkü ha

liyle bırakıldığı takdirde gayrisâfi millî hâsı
lada husule gelecek % 7 artışa rağben elde edi
lecek gelire nazarandır. Bu duruma göre vergi 
sistemimizde hiçbir değişiklik yapılmadığı tak
dirde % 7 nisbetindeki kalkınmanın temin ede
ceği otomatik vergi artışına rağmen, bütçede 
her yıl biraz evvel arz ettiğim miktarlarda açık 
husule gelecektir. Bu sebeple kalkınmanın hede
fine ulaşabilmesi için her yıl bu miktarlarda 
fazla vergi gelirine ihtiyaç vardır. 

Bu fazlalıklar tabiatiyle vergi yükünü ar
tırmayı, bâzı vergilerde ağırlaştırmalar yap
mayı ieabettirmektedir. Nitekim Hükümet 
1963 yılı Bütçe kanunu tasarısına ait igerek-
çesinde, bu yüklemenin hangi vergilere ve 
ne nisbetlerde yapılacağı hakkında geniş bil
gi vermiştir. 

Bundan başka hususi sektörden beklenen 
yatırımların gerçekleşebilmesi için bâzı teşvik 
edici tedbirlerin alınması ve bunun en çok 
vergi sahasına yöneltilmesi de lâzımdır. Hükü
met bu hususu da dikkat nazara almış ve hazır
lıklar yapmıştır. 

Ancak, bu * malî tedbirlerin Bütçe kanunu 
tasarısından Önce alınması ve tesis edilecek 
yeni vergi sistemine ve usullerine göre, tah
minlerin hedef tutulan % 7 kalkınmayı ger
çekleştirecek bir şekilde yapılması gerekirken 
bu mekanizma ters olarak işlemiş ve henüz 

30. İ . 1963 0 : 1 
Parlâmentonun tetkik ve tasvibinden geçme
miş mutasavver bir iç finansman reformuna 
dayanılarak bütçe gelir ve gider tahminleri 
yapılmıştır. 

Alınması düşünülen malî tedbirlerin ve ver
gi sistemimizde tesis edilmesi istenilen yeni 
prensiplerin Parlâmento tarafından iltifata 
mazhar olamaması ve kabul edilmemesi halle
rinde, yapılan bütün hesap ve tahminlerin alt 
üst olması mukadderdir. Hükümet bu hare
ketiyle Parlâmentoyu, getireceği malî tedbir
ler ne olursa olsun 'bunların kabul edilece
ğine dair bir taahhüt ve vecibe altına sokmak 
istemektedir. 

Saym Maliye Bakanımızın Plân Karma. 
Komisyonundaki beyanatı da bunu teyide-
der mahiyettedir. Nitekim Sayın Bakan, büt
çe tasarısı Hükümetçe, hazırlandı, Palâmen-
toya sunuldu. Parlâmentoda müzakereye baş
lanması anından itibaren Parlâmentonun 
malı oldu. Bu sebeple bütçenin istinadettiği 
esaslar ve prensipler ve tatbikatından doğa
cak neticeler Parlâmentoya matuftur, buyur
dular. İşte bu sebeple henüz malî kaynak
ları kesin olarak Parlâmentoca tesbit ve ka
bul edilmemiş bir bütçe tasarısının sorıımlu-
luğunıı Parlâmentoya yüklemenin doğru ola-
mıyacağmı bu kürsüden ifade ve beyan etmek 
isterim. 

îç finansmanla ilgili bütün teşriî faaliyet
leri tamamlanmış bir bütçenin Parlâmentoya 
getirilmesi ve onun üzerinde tartışılması lâ
zım gelirken, getirilen kanun tasarılarının 
aynen kabul edilmesini zımni bir taahhüt al
tına koyan bir tasarı ile Hükümetin Parlâ
mento huzuruna çıkması tenkide şayandır. 
Batı âleminde bunun pek misalini gösterme
ye imkân yoktur. 

İş adamları, gayrimenkul sahipleri, esnaf 
ve büyük çiftçiler yeni malî yılın getireceği 
sürprizleri heyecanla merakla beklemektedir
ler. Şirket kazançlarının daha ağır bir yük 
altında bırakılması ihtimali bâzı müessese
leri, beş yıllık kalkınma plânında 'gözeti
len hususi sektöre ait yatırımlara zarar vere
bilecek formüllei' üzerinde durmaya sevk et
mektedir. 

Vatandaşlar vasıtalı vergilere ve Tekel 
maddelerine yapılacak zamların pahalılığa ve 
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fiyatların yükselmesine sebebolacağı endişe- j 
si içindedirler. Zaruret' ve ihtiyaçların ağır 
baskısı ile malî kaynaklarımızın kısırlığı 
arasındaki dengesizlik vergi politikamızı güç
leştirmektedir. 

Bu hastalık yalnız bizde değil geri kal
mış ekonomilerin hepsinde mevcuttur. ,' Geliş
memiş bir memlekette tasarruf ve kalkınma 
hareketlerini canlandıracak bir vergi politi
kasını hangi istikamette ayarlamak ve düzen
lemek gerektiği son yılların umumi dertle-
rindendir. Ekonomik kaynakları ihtiyaçlarını 
karşılamıyan bir ülkede, bütçe masraflarına 
karşılık bulmak istiyen maliyeciler nazarla
rını evvelâ Kurumlar ve Gelir vergilerine 
çevirmektedirler. 

îleri sanayi bölgelerinde bu vergiler yük
sek . gelir sağlamaktadır. Bu sebeple kal
kınmayı sağlıyacak iç finansman tedbirle
rinde idarecilere bu vergiler kolaylıkla baş
vurulur bir çare olarak gözükmektedir. Fa
kat bugüne kadar yapılan tatbikat ve tecrü
beler, bu konuda taklitçiliğin her vakit iyi 
netice vermediğini göstermiştir. 

Vasıtası?, vergilere yapılacak yüksek dozajlı 
zamlar, satmalına gücünün kazançlarını yatı
rımlarda' kullanabilecek kimselerden, yüksek 
istihlâk temayülünde bulunan tabakalara in
tikal etmesine sebebolmaktadır. Bu mahzur- . 
l an müşahede eden idareciler ve maliyeciler 
bu sefer istihsal, tedavül ve istihlâk ile alâ
kalı muamelere el koymakta ve ümitlerini ' 
bunlara bağlamaktadırlar. Fakat iktisadi faa
liyeti matrahına, alan mükellefiyet tiplerinden 
bâzıları 'geçini şartları ve ihracat üzerinde 
çok menfi tesirler bırakmaktadır. 

Şu duruma g'Öre, ıgeri kalmış ekonomilerin 
vergi politikası hedef tutulan ilerleme ve bü
yümenin başlıca desteğidir. Vatandaşlar mü
kellefiyetlere ve bunlara yapılacak zamlara 
karşı hassastır. 'Kaynakların kısırlığı ve mah
dut oluşu bu mükellefleri zorlamaya imkân 
vermemektedir. Şu halde ne yapılmalı ve han
gi yol tutulmalıdır? 

'Bir taraftan kalkınmamızı hedef tutan, va
tandaşlarımızı ve gelir kaynaklarımızı zorla
madan millî bünyemize ve ekonomimize en 
uygun olan sistemi kurmak, bu sistemin ku-

; rulmasmda ve işlemesinde vergi eşitliğini ve 
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adaletini tesis etmek şarttır. Alınacak yanlış. 
bir tedbir büyük ümitlerle bağlandığımız kal
kınma plânımızın aksamasına sebebolabilir. 

Gelişmiş ve geri kalmış memleketlerde ver
gi yüklerinin tasarruf ve yatırımlar üzerindeki 
etkileri önemlidir. 

Fakir ülkelerde kurumlar ve gelir vergileri
nin ağırlaştırılması kalkınma hızm'i düşürmek
te, fakat tasarrufu teşvik ve tahrik edici malî 
tedbirler umumiyetle yatırımların artmasını her 
vakit temin edememektedir. 

Çünkü bu tip ekonomilerde tasarruflar mun
tazam bir artışla yatırımları besliyeınemektodir. 
Böyle yerlerde mutedil bir vergi politikasına 
muvazi olarak tasarrufları yatırımlara götüre
bilecek şekilde sermaye piyasasını canlandırma
ya lüzum ve ihtiyaç vardır. Bu arada inikas 
mekanizmasının dikkatle göz önünde bulundu
rulması da şarttır. 

Türkiye'mizde başarılı bir vergi politikasının 
tesis ve tatbik edilmesi, ileri sanayi memleket-
lerinkiriden daha ustalık ve dikkat gösterilmesi
ni icabettirmektedir. Devlete bugünkünden faz-.-
la gelir sağlıyacak yollar vardır. Fakat hv 
yollardan millî bünyemizi sarsmıyacak, gelişme 
hızına bizi ulaştıracak en iyisini seçmek, bul
mak ve bilhassa vergi adaletini tesis edecek 
usulleri kurmak asıl maharet istiyen nokta bu
dur. 

Kurulacak vergi sistemi ne olursa olsun he
defe ulaşılmasında Maliye teşkilâtının bu siste
mi doğru şekilde takip ve tatbik edebilir • Lale 
getirilmesini- en önemli bir şart saymaktayım. 
Bu şart gerçekleşmedikçe vergi sistemini yö
neltilen hedefe uygun bir şekilde tatbik etme
ye, yapılacak reformlardan beklenen gayeleri el
de etmeye imkân yoktur. Vergi eşitliğini ve 
adaletini kurmada en büyük rolü bu teşkilâtın 
işlemesi temin edecektir. 

Vergi politikasının tesis ve tatbikinde en 
önemli husus vergi dışında bırakılmış olan sek
törlerin mükelefiyet altına alınmasıdır. 

Mükellefiyeti bütün istihsal sektörlerine teş
mil etmenin yalnız iktisadi bakımdan değil ver
gi adaleti yönünden de zaruri olduğunu kabul 
etmemeye imkân yoktur. Bu sebeple ziraat sek
töründe çalışanlarla sabit ve gezici esnaf ve 
nakliyecilerin vergi yüküne, kazançları nisbe-
tinde katılmaları hususunda alman tedbirler ye
rindedir. Millî gelirin % 40 mı aşan bir kıs-
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mini yaratan en büyük istihsal sektörünün ver
gilendirilmesinde isabet vardır. Yalnız çok da
ğınık bir vaziyette bulunan bu sektörün direkt 
bir mükellefiyete tabi tutulması nasıl mümkün 
olabilecektir? 

Bu mükellefiyetler için alınması düşünülen 
büyük çiftçilerin nakdî gelirleri yanında ayni 
gelirlerinin de önemli bir mevkii vardır. Bu çe
şit işletmelerin yakın, akrabalar arasında muva
zaa suretiyle bölümleri ve mükellefiyet hudut
ları dışında kalmaları için bu yola sapmaları 
mukadderdir. Bu duruma göre elli bin liralık 
satış esasının, verginin ancak çok mahdut sayı
da çiftçiye tatbik edilebilmesi neticesini verece
ği kolaylıkla tahmin edilebilir. Esasen Hükü
met de bu mükellefiyetten sağlıyacağı gelir 
miktarını sadece (yüz) milyon lira olarak tah
min ve kabul etmiştir. 

Bu meblâğı sağlayan bir mükellefiyeti zirai 
gelirlerin vergilendirilmesi manâsında almaya 
da imkân yoktur. 

Esnafın durumu da ziraat sektöründe çalı
şanlara benzemektedir. Bütün esnafın vergi
lendirilmesi teknik bakımdan büyük güçlükler 
doğurmaktadır. Güçlük tabiatiyle esnafın ger
çek gelirlerine göre vergilendirilmesi halinde 
bahis konusudur. Bütçe gerekçesinde, küçük 
esnafın vergilendirilmesinde yeni birtakım esas
ların konulduğu, bundan evvel . tatbik edilmek 
istendiği halde, hâsıl olan tepkiler neticesinde 
sarfınazar edilen tatbikat teşebbüsündeki ak
saklıkları giderecek şekilde tedbirler alındığı 
belirtilmiştir. 

Geçimini sağlıyamıyacak durumda mahdut 
bir kazanç sahibi olan küçük esnafın vergilen
dirilmesinde hassasiyetle durulması lâzımdır. 
Nakliyeciler de gerçek gelire yaklaşmayı sağlı-
yacak karineler bulmak esnafdakilere nazaran 
daha kolayldır. Götürü vergi sistemi bu iş ko
lunda hem nisbeten âdil ve hem de verimli bir 
şekilde kurulabilir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yatırım indiriminin tesir derecesi vergi tari

felerinin şiddetiyle mütenasiptir. Hafif vergi 
tarifeleri tatbik edilmesi halinde yatırım indi
riminin teşvik edici tesirleri ve do-layısiyle lü
zum derecesi çok azalır. Halen mer'i Gelir Yer
gisi tarifemiz, hattâ teklif edilen tarifeler ya
pılsa bile, oldukça ağır olduğu için mâkul nis-
betlerde bir yatırım indirimi sistemi, yatırım-
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l an hissedilir derecede teşvik edecektir. Bilhas
sa bu indirimlerin farklı nisbetlerde tatbik edil
mesi halinde, yatırımları belirli faaliyet saha
larına ve tercih edilen bölgelere yöneltmek 
. mümkün olacaktır. 

Bu indirimin ekonomik bakımdan savunula
bilmesi, tasarrufu teşvik edecek bir mahiyette 
tesis edilmesine bağlıdır. Ayrıca bu indirimin 
yüksek yatırım meblâğlarına hasredilmesi kü
çük tasarruf sahiplerinin bu hudut dışında bı
rakılması doğru değildir. Küçük tasarrufları 
da teşvik edecek bir yatırım indirimi sistemi
nin kurulmasını zaruri ve lüzumlu görmekteyiz. 

Bunun temini için. bir yatırım fonları idare
sinin kurulmasına lüzum vardır. Bu idare bâzı 
hususi teşebbüslerin hisse senetleri ihracını üze
rine almalı, hisse senetlerine isabet edecek te
mettüler yatırım indiriminden faydalandırılma
lıdır. Böyle bir tedbir sermaye piyasasını teş
vik gayesine de uygun düşmektedir. 

Vasıtasız vergilerin vergi adaletine uygun 
bir yük dağıtımı içinde hâkim duruma getiril
mesi ekonomik kalkınmanın başarılmış olma
sına bağlıdır. Böyle bir sistem ancak gelişmiş 
ekonomilerde gerçekleştirilebilir. Bugün dünya
da yalnız 6 memlekette (Amerika, ingiltere, 
Kanada, Holânda, Avustralya ve Yeni Zelan
da'da) vasıtasız vergiler umumi vergi gelirinin 
% 50 sinden fazlasını sağlamaktadır. Buna 
mukabil vergi gelirinin % 20 sinden azını bu 
vergiden sağlıyanlar dünyada mevcut memle
ketlerin yarısını teşkil etmektedir. 

Kalkınmanın ilk safhalarında vasıtalı ver
dilere hâkim bir yer vermek kaçınılmaz bir 
zarurettir. Türkiye'mizi bu kaidenin dışında 
bulundurmak yersiz *bir gayret olur. Yapıla
cak iş vasıtalı vergilerin antisosyal karakter
lerini kabil olduğu kadar yontmak ve Batı'da-
ki örneklere göre bir vasıtasız vergiler siste
mini dikkatle ve sabırla kurmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar : 
Bütçe tasarısının dolayısiyle kalkınmamızın 

en önemli bir konusu olan köylü ve toplum 
kalkınmasına geçiyorum. 

- Toplum ve köy kalkınmasında, vatandaşı-
larla iş birliği yapmanın, onların yaşama ve 
gelişme şartlarını düzeltme faaliyet ve gayret
lerine teknik ve malî yardım yollariyle katıl
manın sosyal ve ekonomik kalkınmayı çabuk
laştırmada mühim rolleri vardır. . 
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Toplum kalkınması, bütün bu çeşit iş bir

liği ve 'beraberliği programı ve metotlarım kap
samaktadır. Halkın kalkınma gayretlerine ka
tılması diğer ülkelerden elde edilen tecrübe
lerle bir mecburiyet haline gelmiş bulunmak
tadır. Bu konuda başarıya ulaşılabilmesi için 
ise (Toplum kalkınması metodunun) uygulan
ması şarttır. 

Toplum kalkınması çeşitli hizmet ve gay
retlerin yapılması, dernek ve kooperatiflerin 
kurulması ve idare ile toplulukların iş birli
ğinin sağlanması gibi hareket ve faaliyetleri 
kapsıyan bir çalışma silsilesidir. Kısaca, küt
leleri eğiterek, (birlikte çalışmaya yönelterek 
toplumsal enerjiyi yaratıcı bir şekilde harekete 
geçirmeye yol açacak önemli 'bir kalkınma me
todudur. Toplumun idare ile iş birliği yapma
sı bâzı kamu faaliyetlerine gönüllü olarak ka
tılması esasına dayanan bir metot, 'buıgün de
mokratik ülkelerde yaygın bir halde tatbik 
edilmeye (başlanmıştır. 'Bu tatbikat köye götü
rülen hizmetlerin artmasına ve verimli bir şe
kilde işlenmesine vesile olmuştur. 

Memleketimizde tarım sektöründeki nüfus 
çokluğu, çözülmesi gereken sosyal problem
lerden biri ve en mühimidir. Yapılan hesapla
ra göre onbeş yıl sonunda tarımda çalıştırı-
lamıyacak iş gücü fazlalığı memleketimizde ye-
diyüz bini bulacaktır. 

îşte toplum kalkınması programlarının en 
(büyük faydası, bu işsiz kütlelerine iş sahaları
nı açmak ve onları ıbu sahalara yöneltmektir. 
Bu işsizliğin ortadan kaldırılması köylünün şe
hirlere akışının durdurulması tarım dışındaki 
sahalarda köylü vatandaşa yeni iş imkânları' 
yatırılması ile mümkün olacaktır. 

Yurdumuzda umumiyetle muhtelif bakan
lıklar ve kurumlar köylere ve tarımsal toplu
luklara hizmet götürmek ve çalışmalarını des
teklemek istek ve gayreti içinde bulunmakta
dırlar. 

Ancak bu faaliyet ve gayretler birbirinden 
habersiz, dağınık, sistemsiz ve metotsuz bir şe
kilde yürütülmekte, bir koordinasyon temin 
edilememektedir. Beş Yıllık Kalkınma Plânın
da önemli bir kalkınma kolunu teşkil eden 
köylü ve toplum kalkınmasında, şimdiye ka
dar yapılan tatbikattan alınan tecrübelerden 
faydalanarak bu mahzurun ortadan kaldırıl
ması için bütün bakanlık ve kurumlarca köy-
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lere kadar götürülecek faaliyet ve hizmetlerin 
toplu ve birbirini destekleyici ve tamamlayıcı 
bir şekilde tertiplenmesi bir koordinasyona tabi 
tutulması gerekmektedir. 

Münferit hamleler neticesinde kalkınmaya 
mahkûmdur. Bunun acı misâllerini geçmiş 
yıllarda üzülerek müşahade etmiş bulunu
yoruz. .Toplulukların ihtiyaç ve meselelerini 
tesbit ve bunları çözeTrilmek için toplum 
kalkınması programlarının hazırlanması ve 
başarı ile yürütülmesi şarttır. Nitekim muh
telif memleketlerde bu maksatla kurulan teş
kilât iş gücünü değerlendirilmesi, eğitim, 
hastalıklarla savaş üretim tekniklerinin geliş
tirilmesi ve kooperatifçilik gibi değişik prog
ramları ele almaktadır. 

Bu hususta memleketimizde henüz hiçbir 
hazırlık yapılmamıştır. Kalkınma plânının ilk 
yılına bir ay sonra girmekteyiz. Köy ve top
lum kalkınmasını yöneltecek ve yürütecek teş
kilâtın hiçbirisine el atılmamış ve gerekli 
hazırlıklar yapılmamıştır. Köylerimizde va
zife gören bine yakın bir devlet memuru kad
rosu vardır. Bu sebeple dâva, mevcut teşki
lâtı ekonomik kalkınma programlarım yürü
tecek muayyen ilke ve hedeflere göre yeni
den eğitmek ve düzenlemektir. 

Şimdiye kadar yapılan tecrübeler, köy
lerde yapılan yatırımlara halkın gönüllü ola
rak katılması arzusunun mevcut bulunduğunu, 
köylü vatandaşların Hükümet faaliyetlerine 
seve seve ve gönül rızasiyle katıldıklarını 
göstermiştir. Burada idarenin vazifesi, toplum 
kalkınma programlarını bütün köyleri kap-
sıyacak şekilde hazırlamak, uygulamak ve 
bu suretle köylü vatandaşların iş gücünü değer
lendirip üretim tekniğini düzelterek üreti
mi çoğaltmak ve yaşama şartlarını yükselt
mektir. 

Muhterem arkadaşlar; 
İktisadi faaliyetleri devletleştirmede • faz

la ileri giden bir rejimde insan haklarının 
ve fert hürriyetlerinin tahdide uğraması ta
biidir. Devlet iktisadi imkânları elinde tut
maya çalıştığı müddetçe, hürriyetlerinin hu
kuki yollardan olmasa bile, fiilî olarak tah
ribe ve tehdide uğramaması mümkün değildir. 

Patronların istismarına ve haksızlığına kar
şı vatandaşın Devletçe himayesi ve ondan 
yardım görmesi daima mümkündür. Fakat 
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Devlet her iktisadi sahaya el atmış, rakip
siz bir patron durumunda bulunduğu zaman 
onun istismar ve haksızlıklarına karşı müca
dele imkânı kalmaz. Ekonomimizin ferdî mül
kiyet ve hususi teşebbüsü temel olarak benim
semesi, kalkınmamız ve hürriyetlerin mu
hafazası bakımlarından da lüzumlu ve zaruri
dir. 

Kalkınmamızı harekete getirecek ve hızlan
dıracak yatırımlardan mühim bir kısmının özel 
teşebbüs tarafından yapılabilmesini teşvik edi
ci tesirli tetbirlerin her sahada alınması icab-
eder. Bunların başında uzun vadeli emniyet 
ve itimat gelir, Devletin iktisadi faaliyetleri 
iştiraki, zaruretlerin miktarı ve devamı ile 
hudutlu olmalı ve bu zaruretler bertaraf olun
ca devlet derhal yerini özel teşebbüse bırak
malıdır. 

Kalkınmamızda bu temel felsefenin benim
sendiğinin devletçe açıkça ifade ve taahhüt 
altına alınması özel teşebbüsün iktisadi hare
ket ve faaliyetlere huzur, emniyet ve itimat
la yönelmesini sağlıyacaktır. İktisadi kalkın
mada özel teşebbüsün temel olarak alınması, 
sadece hürriyetlerin muhafazası endişesinden 
doğmamaktadır. Başka faktörler de bunu zaruri 
kılmaktadır. ' e 

1. özel teşebbüs yatırımları daha verim
li ve ucuza mal olmaktadır. 

özel teşebbüs yatırımları daha yüksek ran
dıman vermektedir. 

Devlet teşebbüslerinde . alışılan lüks ve is
rafın ve başta partizan davranışlar olmak 
üzere diğer çeşitli temayül ve zaafların bütçe 
tatbikatı devresinde tamamen ortadan kalka
bileceğine inanmak mümkün olamamaktadır. 

Hızlı kalkınma, yatırımların verimi ile sıkı 
sıkıya bağlıdır. Hususi yatırımlar yeter dere
cede teşvik edilmediği müddetçe kalkınma 
hızının beklenilen tempoda gelişmesi güçleşe
cektir. Yabancı isermaye temin ve tedarikin
de özel teşebbüsün devletten daha şanslı oldu
ğu da unutulmamalıdır. Beş yıllık kalkınma 
plânında ve 1963 yılı bütçe tasarısının Plân 
Karma Komisyonunda görüşülmesi sırasında, 
sorulan bâzı sorular dolayısiyle Sayın Maliye 
Bakanımızın beyanatı, karma ekonomide ağır
lık merkezinin devlete verildiği ve bunun da 
devamlı olacağı intibaını vermiştir. Kanaati-
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mizce devlet işletmeuiiiğinin hükümetlerce de
vamlı bir politika olarak kabul edilmesi, kal-

• kmmadaıı beklediğimiz iktisadi gelişmeyi ge
riletecek ve firenliyecektir. 

1963 yılı bütçesinin memleketimize ve mil
letimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler Yüce 
Heyetinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz Adalet Partisi Grrupu adı
na Sayın Kâzım Yurdakul'undur. 

A. P. GRUPU A'pINA KÂZIM YURDA
KUL (Sakarya) — Muhterem Başkan, Hükü
met erkânı ve Cumhuriyet Senatosunun Sayın 
azaları; 

1963 bütçesi kanun tasarısı ekleriyle millî 
kaynaklar ve harcamalar raporu huzurunuza 
getirilmiş bulunmaktadır. Bu bütçenin ehemmi
yetli hususiyetleri vardır. Geçen seneki bütçe 
Millî Birlik Hükümeti tarafından hazırlanmış 
ve yeni Hükümetçe tam tetkik dahi edileme
den Meclise sevk olunmuştu. Şu hale nazaran 
o tarihteki Hükümeti ti ancak benimsemek su
retiyle malı olmuştu. Halbuki elimizdeki bütçe 
müntahap meclisin İkinci Karma Hükümetinin 
tam kendi malıdır. Bu itibarla; 

— İhtilâl sonrası Türkiye'sinin iktisadi re
jimini belirtmek bakımından. 

— Plânlı devreye girişin ilk bütçesi olmak
tan dolayı ehemmiyeti vardır. İktisadi rejimi
miz hakkında bir bilgi edinebilmek için Hükü
metin idareye, Malij^eye ve diğer sahalara ge
tirmekte olduğu kanunlara ve yatırımların hiz
metlerine bakmak lâzımgelmöktedir. 

Evvelâ şu noktayı belirtmek zorundayız ki, 
ekonomik alanda kaıbul edildiği mütemadiyen 
tekrarlanan karma ekonominin sarih hudutları 
memleketimizde katiyen bilinmemektedir. Ve 
daima bir hikmeti Hükümet olarak mahfuz tu
tulmaktadır.' Hükümet programında bu konu
ya temas etmiş ve; 

«Devlet eliyle yapılacak işlerde esas prensi
bimiz stratejik yatırımları, uzun süreli gelişme 
için gerekli yatırımları ve özel teşebbüsün ger
çekleştiremediği yatırımları yapmak olacaktır.» 
denilmektedir. 

Bu ifade de kısman hudut tâyin edilmiş gi
bi görünürse de tatbikata göz atıldığında hâdi
se böyle olmamaktadır,, 

Devlet stratejik yatırımlar yanında hususi 
sektöre rekabet edecek Devlet yatırımlarına da 
'meydan vermekte ve hiç değilse hususi sektör 
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çaktır.) denilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, 
Şurasını katiyetle söyliyebiliriın ki, eğer 

Hükümet bütçenin plâna uygunluğunu hattâ 
daha geniş bir ifadeyle az farkla uygunluğunu 
kabul ediyorsa bu beyan hatalıdır. 

Senatonun sayın azaları Sayın Hükümet; 
Plânda âmme ve hususi sektör yatırımları

nın gayri safi millî hâsılaıya nisbeti beş senelik 
devre içerisinde şudur : 

Âmme sektörü . Hususi S. Toplam 
Sene nisbeti nisbeti nisbeti 
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sahasına tanıdığı yatırım hadleriyle ve umu
mi iktisadi durumu zedeliyecek kanunlarla, bu 
sahaya yatırımları durdurmaktadır. 

Türkiye'de karma ekonominin nereye git
tiğini öğrenmek icabeder. 

Türkiye'de 1950 den 1960 devresine kadar 
da karma ekonomi anlamı hakimdi. Ve fakat 
bu devrede yatırımların % 55 i hususi sektör 
sahasına % 45 i Devlet sektörü sahasına inhi
sar ettirilmişti. Son senelerde yatırımların 
umumi bütçe giderlerine nisbeti 1958 den bu 
yana şu şekilde tecelli etmiştir. 

1958 % 33.4 
1959 % 32.67 
1960 % 32.46 
1961 % 31.31 
1962 % 32.31 
196T''yatırımlarının ancak % 80 derecesin

de tahakkuk ettirildiği düşünülürse bu nisbe-
tin % 25.05 olarak yakın tarihimizin yatırım
ların umumi bütçe giderlerine nisbeti bakımın
dan en düşük seviyesi olduğunu kabul edilmek 
iktiza eder. 1962 yatırımlarının fiilî neticeleri 
aynı olacak ve belki daha büyük bir seviyeye 
düşecektir. 

Bu netice plânı sayılacak devrelerin yatı
rım tahmini rakamlarının tahakkuk etmediği, 
edemediğini göstermesi bakımından bize ancak 
üzüntü verir. 

1960 senesinden bu yana hususi sektör ya
tırım rakamları takriben: 

1960 3.981 milyon, 
1961 2.753 » 
1962 3.450 » 

olarak görülmekte ve Devlet sektörü yatırım
larına nisbeten çok azalmış bulunmaktadır. 

Hükümet programında özel teşebbüsün ger
çekleştiremediği yatırımları Devletin yapacağı
nı beyan ettiğine göre acaba özel teşebbüsün 
yatırım sahası mı bitmiştir yoksa gerçekleşti
recek yatırım mı kalmamıştır ki, Devlet yatı
rımları sahası genişletilmektedir. 

Bu münasebetle bir hususu açıklamak zorun
dayız. 

Bu seneki bütçemize ilişik millî kaynaklar 
ve harcamalar tahmini izahnamesinde geçen se
nelerde tesadüf edilmiyen bir cihet vardır. 

Hususi sektör yatırımları miktarı zikredil
memiş ve (Devlet sektörü ve özel sektör tara
fından aşağı - yukarı eşit bir şekilde paylaşıla-

1963 10.3 6.7 17. 
1964 10.9 7 17.9 
1965 11 7.3 18.3 
1966 11.3 ^ 7.7 19. 
1967 11.4 8. 19.4 
dir. Bu riisbetlere göre yatırımların % 60 ı 
Devlet sektörüne % 40 ı hususi sektöre olmak 
üzere hesaplanmıştır. Politikasında dürüstlük, 
açıklık ve samimiyeti şiar edinen Hükümet na
sıl oluyor da acaba her iki sektörde yatırım
ların eşitliğini ilân edebiliyor, işte plânın icra
da bütünlüğünün muhafaza edilmediğinin bir 
misali de budur. 

Sayın Senatörler, 
Hükümet programında (Sadece özel sektö

rü iktisadi ve sosyal gelişmenin vasıtası say
mak dâvaya halle bitmiyeceği için, Devlete 
de iktisadi hayatta önemli bir mevki tanımak 
memleketimizin gerçeklerinden doğan bir za
rurettir.) demek suretiyle Devlet sektörüne 
ikinci derecede mevki tanımaktadır. 

îşin ehemmiyetli bir tarafı da şudur : Tür
kiye'de birtakım fikir ve "idare adamlarınca 
sosyal adaletin ancak devletçilikle daha doğ
rusu aşırı devletçilikle mümkün olacağı pro
pagandası tutar hale getirilmek istenmektedir. 

Arkadaşlarım, sosyal adalet ilkelerinin ta
hakkuku vasıtası katiyen, münhasıran devlet
çilik değildir. Hususi sektörün çok ileri ol
duğu İtalya, Fransa, İsveç gibi birçok memle
ketlerde sosyal adaletin en iyi şekilde tahak
kuk ettirildiği düşünülürse yukarda izah edi
len hedefin yanlışlığı meydana çıkar. 

Aşırı devletçilik yoliyle sosyal adaletin ta
hakkuk ettirilmeye uğraşıldığı memleketler de
mokrasi komedyası oynamaktadırlar. Aralarm-
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da bulunmakla Öğündüğümüz demokratik ni- | 
zamm temsilcisi ve hürriyetin vatandaşa hu- j 
zur verdiği memleketlerde yatırımlar hususi 
sektör tarafına istinadettirilmektedir. Şu hal
de Hükümet programiyle yatırımların sektör 
telâkki edilmesine rağmen bu programın bir 
senelik tatbikatı olarak kabul edeceğimiz büt
çe yine aksi yoldadır. Bu sualin cevabı §u ola-
Ibilir : Hükümetin bir kanadının tazyiki ile 
progarama sokulan bu husus sonradan dejene
re, edilmiştir veya Hükümet topyekûn sami
mî değildir. Şu kısa fakat sarih beyanımızla 
ortaya koymak arzusunda olduğumuz hakikat 
şudur : 

Hükümetimizin karma ekonomi diye tarif 
eylediği iktisadi politikamızın açık izahı aşı
rı devletçiliktir. Hakikat bu merkezde olunca 
iktisadi görüş itibariyle memleket ekonomisi
nin temelini bizim gibi hususi sektör telâkki 
eden koalisyonun bir kanadı sıkıntıdadır. Ra
hat değildir zannediyoruz. Her zaman tekrarla- j 
dığımız gibi bizim parti olarak görüşümüz açık- | 
tır, sarihtir. «Anayasanın emrettiği ve mille
timizin benimsediği sosyal adaleti mutlaka te- j 
min etmek kayıt ve şartiyle ekonomimizin temeli 
hususi sektör olmalıdır. Devlet ancak hususi sek
törün gerçekleştiremediği ekonomik sahalara, 
yatırımlara girmelidir.» 

Bu anlayış ile sosyal adaletin tahakkuk et-
tirilemiyeceğini iddia etmek ıraoda akımlara uy
maktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bildiğiniz üzere Müşterek Pazar mevzuunda 

Hükümetimiz büyük gayretler sarf etmektedir. 
Bizce küçüle küçüle bir gümrük anlaşması ha
line gelmiş olan Müşterek Pazara girmemiz beş 
senelik hazırlık devresinden sonra dahi mümkün 
olamıyacaktır. 

Şu muhakkaktır ki, ekonomik politikamız 
itibariyle Müşterek Pazar memleketlerine para
lel bir davranışta bulunmaz ve o memleketlerde 
olduğu gibi ekonomimizin temelini hususi sek
töre isitinadettirmez isek Müşterek Pazara gir
memiz bir hayal olarak nesillere intikal edecek
tir. Dikkatle izlenirse aşırı devletçi bir memle
ket henüz Müşterek Pazara girememiştir. 

Değerli Senatörler; 
Türkiye'nin iktisaden geri kalmış bir memle- j 

ket' olmaktan kendi kaynaklariyle kurtulması J 
mümkün değildir. Bunda ihtilâfta olan yoktur. ! 

30 . 1 . 1963 O : 1 
Borç ve hibeyle kalkınmamız ise, dün borçlan
manın aleyhinde olan bir siyasi parti mensubu
nun dediği gibi, «Taşıma su ile değirmen dön
dürmektir.» Ve hele bu borç verme ve hibenin 
ne zamana kadar devam edeceği malûm olma
dığına göre tek çıkar yolumuz yabancı serma
yeyi teşviktir. Bu sözlerimizle yabancı yardım
larının aleyhinde olduğumuz iddia edilmemeli
dir. Yabancı sermayenin gelebilmesi için ise 
siyasi ve iktisadi tutumumuzun sermayenin ge
leceği memleketlerinkine uyması zaruridir. Eğer 
geleceği düşünülen yabancı sermayenin demir
perde dışında temini düşünülüyorsa sermayenin 
teminatı, vergi sistemleri ve ekonomik rejim ba
kımından karşılık].ı münasebet ve müşabehetle
re ihtiyar vardır. Bu âhenkleşme olmazsa ser
maye, mevzuatı gayrimüsait, vasata gitmez. 
Bu yüzden bize gelmiyecektir. 

Muhterem, arkadaşlar, Hükümetimizin bir
takım kanunlarla iktisadi rejimimize müessir 
davranışlarda da bulunmaktadır. İktisadi Dev
let Teşekküllerinin reorganizasyonu hakkındaki 
kanun bu bakımdan çok ehemmiyetlidir, ida
reyi bilhassa kususi sektör elinden kurtarmaya 
matuf tedbirler, iştiraklerin yeni idare tarzı ve 
Devlet teşebbüsü anlamının genişletilmesi ke
za, Devlet İktisadi Teşebbüslerinin evvelce za
ruri sebeplerle kısmen genişletilen sahalarının 
bu kanunla bütün iktisadi faaliyetleri kapsıyan 
bir hal alması demokrasi içinde kalkman bir 
memlekette rastlanamıyacak davranışlardandır. 
Bu kanunla düne kadar Devlet yanında serma-
yeleriyle yer alan vatandaşlar bundan sonra bu 
kabil müşterek yatırımlara gelmiyecektir. 

Sayın arkadaşlarım, 
Bu bütçenin ikinci hususiyetinin plânlı kal

kınma devresini temsil etmesi olduğunu söyle
miştik. Acaba öyle midir? 

Değerli senatörler; bütçe müzakerelerini ya-
kinen takibedenleriniz veya bütçe müzakeresi 
zabıtlarını tetkik buyuranlarınız görmüşler
dir ki, bütçedeki bir kısım harcamaların plânla 
mutabakatı yoktur. Ve sebebi soruldukta ya 
plâncılar veya Hükümet tarafından (Sâri 
masraflar nazara alınmamış veya beş senelik 
prespektif içinde ayarlanacaktır. Veya Devlet 
Plânlama Teşkiltâı bütçe teknikine göre yatı
rım sayılan küçük onarım istimlâk ve trans
fer ödemelerini yatırım dışında görmüş) gibi 
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çok yuvarlak ifadelerle cevaplandırılmıştır. He
men ilâve edelim ki, plânlı devreye giren Tür
kiye'de hâlâ plân ve bütçenin p'aralel deyimleri 
hazırlanmamıştır. 

Muhterem Senatörler, 
Hafızalarınızı birkaç ay evveline götürünüz. 

Şu kürsüden plânın bütünlüğünün korunması 
hakkındaki kanunun müzakeresi sırasında Adalet 
Partisi adına yaptığımız konuımada. «Bu ka
nun bir siyasi baskı kanunudur... Asıl plânın 
icraatında bütünlüğünün korunması lâzımdır» 
diye beyanda bulunmuştuk, işte Muhterem Hü
kümetimiz bu iddiamızı hemen ispat etmemize 
yardım buyurmuşlardır. Kendilerine müteşekki
riz. 

Esefle söyliyeiim ki, plân icraatında bütün
lüğünü kaybetmekte, icra, kendisini serbest te
lâkki eylemektedir. - Fakat kanun yapıcının 
tasarrufları kısıtlanmaktadır. Bu bakımdan o 
günkü bu kanunun savunucularını bugün ib
retle seyretmekteyiz. 

Değerli senatörler huzurunuzda şu hususu 
bildirmekle kıvanç duyacağız. 

Plân kabul edilmiş ve milletin malı ^olmuş
tur. Onun bütünlüğünü korumak asgari bir si
yasi ahlâk borcumuzdur. Adalet Partisi bir gün 
iktidara gelirse bugünkü Hükümetten çok da
ha ciddiyetle ve samimiyetle plânına bağlı ic
raatta bulunacaktır. 

Buraya kadar olan beyanatımızla açıklama
ya uğraştık ki, Hükümet Programının bir se
nelik icra plânı olan bütçe, kalkınma plânımı
za uygun değildir. Ve aşırı Devletçidir. 

Bu tutumun hakiki ve samimî olarak karma 
ekonomi taraftarı kanadı zorladığı görülmekte
dir. 

Muhterem Senatörler, 
İçinde bulunduğumuz bütçe yılı dünyanın 

başlıca sanayi memleketlerindeki iktisadi or
tamda, geçen seneye nispeten bir hareketleır-
me göstermiş işçi ücretleri artmış ve istihlâk 
talepleri mahdudolduğu için fiyata değil kâra 
müessir kalmış, istihsal nispî bir artış gös
termiş, Müşterek Pazar devletleri arasında ti
caret inkişaf etmiş, mübadele ahenksizlikleri 
giderilmiş ve zirai ve sınai bitkiler istihsalin
de ilerlemeler kaydedilmiştir. Dünya fiyatla
rında 1958 den bu yana Amerika, israil, ital
ya'da düşüş, ingiltere, Belçika'da sabit; Ba
tı - Almanya, Fransra, isveç, Japonya ve Kana-
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da'da % 1 - 5 arasında değişen ufak artışlar 
göstermiştir. Bu artışlarda istihdam, ve istihlâk 
hacmi, kredi sosyal akımların etkileri ol
muştur. 

Millî gelirleri yüzde iki ile yüzde beş ara
sında bir artış göstermiştir, dünya milletleri
nin çoğunda görülen bu inkişaf yanında mem
leketimizdeki manzara pek parlak sayılamaz. 

Millî servetimize ve fert başına gayrisâfi hâ
sılaya zirai sektörün ağır müessiriyeti devam 
etmekte ve ekonomimize tabiat şartları hâkim 
faktör olmakta devam etmektedir. 1960 dan 
bu yana millî gelir artışı olamamış ve fert 
başına düşen gayrisâfi millî hâsılada düşme 
devam etmiştir. 1961 deki düşüşün 1963 te bile 
telâfi edileceği şüphelidir. 

Fiyatlardaki galopan artış 1958 kararların
dan sonra duraklama devrine girmiş ve 1959 
dan bu yana yavaşlamasına rağmen durma
mıştır. 

Tarım sektöründe 1961 de başlıyan düşüş 
1962 de daha müsait iklim şartlarına rağmen 
1958 deki seviyesine erişememiştir, meyvacı-
lık sahasında kısmen bir kımıldanış olmuş, 
hayvan sayısında düşüş olmuş, istihlâkinde 
kısmi bir artış görülmüştür. Yapağı, kıl ve 
tiftik istihsalinde düşüş devam etmektedir. 

Evvelce büyük yatırımlar yapılan çimento, 
kâğıt ve şeker, pamuklu mensucat ve hususi 
sektörün birçok sahalarında artış olmuştur. 
Tamamen Devlet sektörü sahasına giren maden 
cevherinin her sahasında düşüş vardır. 

Keza7 1960 dan evvel büyük yatırım yapılan 
akar yakıt sahasında her gün istihsal fazlalığı 
görülmektedir. Sanayiimizin yarattığı büyük 
talep dolayısiyle pamuk istihsalimiz birtakım 
büyük siyaset adamlarımızın (Türkiye'de pa
muk istihsali 400 bin balyaya çıktığı zaman 
Türkiye kurtulmuştur) dedikleri seviyenin bu
gün iki buçuk mislinden fazla bir miktara ba
liğ olmuştur. Enerji sahasında bilhassa hid
rolik enerji, bu sektörde geçmişte yapılan bü
yük yatırımlar sayesinde 1959 dan bu yana beş 
misline yükselmiştir. 

BAŞKAN — Sayın YurdaikuLbir dakikanızı 
rica edeceğim. Müddet dolmuştur. Nizamname
yi tatbik etmeye mecburum. Konuşmanızın de
vamına karar verilirse devam ©dersiniz. 

Sayın sözcünün konuşmasına devam etmesi
ni kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Buyurun efendim. 
A. P. GRUPU ADINA KÂZIM YURDAKUL 

(Devamla) —• Teşekkür ederim. 
Umumiyetle stokların tükendiği iddiası ise, 

tamamen hakikat olmaktan uzaktır. Yalnız Sü-
merbank pamuklu ve yünlü mensucatının demo
de desenler olması dolayısiyle likidasyonu müm
kün olmıyan stoklarının 20 .12 .1962 tarihi iti
bariyle 239 425 milyon lira olduğu beyan edi
lirse bunun müstakbel zararı bertaraf, bugün li
kide edilememesi ve ölü halde durması yüzün
den tevlidettiği senelik zarar 28.5 milyonun üs
tündedir. Üç senedir mevcut stoklar yüzünden 
Sümerbankın zararı 70 milyonun üstünde ol
mak lâzımdır. Bu stokların dahilî piyasamızı 
zedelemeden bir an evvel tasfiyesi zaruridir. Bu 
sayede noksan işletme sermayesi ihtiyacı da nis-
beten ortadan kalkmış olacaktır. 

Muhterem Senatörler; 
Bütün iyi niyet ve çalışmalara rağmen 1960 

dan bu yana yatırımlar realize edilmez hale 
gelmiştir. îlk Hükümet programının Adalet 
Partisi adma tenkidinde bu hususa temas edil
miş, tam onbeş ay evvel tatbikat projeleri ya
pılmadığından yatırımların realize edilemiyece-
ği tarafımızdan beyan edilmişti. 

Esefle ilâvede fayda vardır ki, 1961 ve 1962 
yatırımları bu yüzden tahminlerin ve bütçede 
gösterilen seviyenin % 75 - 80 i nisbetinde ta
hakkuk etmemiştir. Dün verilen bütçe tahsisa
tını aşıp borçlanan bir idare yanında bugün 
verileni kullanamayıp hizmetleri ihmal eden bir 
idare... İşte dünümüzün ve bugünümüzün hazin 
manzarası... 

Sayın arkadaşlar, tekrar beyan edelim ki, 
1963 yatırımları tatbikat projeleri çok noksan
dır. Bunun neticesi projeleri bağlı yardımlar 
konsorsiyumdan aılınamıyacak ve noksan proje
ler yüzünden yatırımlar realize edilemiyecektir. 

Muhterem arkadaşlar, 1959 dan bu yana ya
pılan yatırımların gayrisâfi millî hâsılaya te
siri, artış nishetleri düşüktür. Evvelâ bunun 
sebebini doların 2.82 den 9 liraya yükselmesin
de aramalıdırlar. Bu hesaba göre yatırım rakam
larının en az bir milyardan fazla miktarını ne
ticeleri bakımından fiktif artış olarak kabul et
mek lâzımdır. Bu vesile ile ehemmiyetli bir ci
heti Sayın Hükümet âzalarının dikkat nazarına 
sermek isteriz. 
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Sayın arkadaşlarım; 
Yatırımlar maalesef hakiki maliyet bedelle

rinin en az % 10 - % 20 si arasında yükseldiği 
muhakkaktır. Sebebi ister- projelerin noksan 
oluşu, ister kısa zamanda çok adedde yatırıma 
birden haşlayıp neticelerinin alınmasının uza
ması şeklinde izah olunsun. Hakikat şudur ki, 
yatırımlarda senelik vasati % 15 israf yapılmak
tadır. Bir kısım inşaat hariç eğer iki senede 
bitecek 10 yatırım yerine 5 senede bitecek 20 ya
tırıma birden başlanması asgari senede bir mil
yarlık bir tasarruf mümkündür. Dünün israfın
dan şikâyet ettik, bugünün israfına mâni olmalı- y 

yız. Yalnız Emekli Sandığının yarım kalmış ve 
uzayan inşaatı yüzünden senelik israfın 15 mil
yon etrafında olduğu zikrolunursa aynı sebeple 
memlekete şâmil israfın ne olacağını yüksek id
raklerinize terk ediyorum. 

Değerli Senatörler; memleket meselelerinde 
muvaffakiyet ne yalnız plân yapmakta, ne tat
bikatında, ne yalnız teknik ve idari bilgide, 
ne de maddi imkânların mevcudiyetinde değil
dir. Bütün bunlar mevcudolsa da bir idarede 
zihniyet şümullü düşünmeye, büyük işleri ba
şarmaya müsait değilse muvaffak olması müm
kün değildir ve mümkün olamıyacaktır. Biz bu
gün bunun endişesi içerisindeyiz. 

Millet hizmetinde müşterek mesuliyet ve 
müşterek mânevi mecburiyetlerimiz vardır. Millî 
vazifemizi yaparken nezaketin sahte peçesi ye
rine samimiyetin açık kalbliliği hizmet yolunda 
bizi daha rahatlığa kavuşturmaktadır. 

Sayın arkadaşlar; 
1958 Ağustosunda, alınan istikrar kararları

nın tatbikat devresi olarak vasıflandırılabilecek 
olan bugüne kadar olan devre maalesef para ve 
kredi politikası bakımından beklenileni getirdi
ği iddia olunamaz. 

1958 stabilizasyon kararlarının neticeleri 
tam istihsal edilmeden 1960 Kasımında Mer
kez Bankası ıskonto haddinin 6 dan 9 a ihracat 
ve ziraatte 6, keza 5/184 Bakanlar Kurulu ka-
rariyle banka faizlerinin % 7 den 12 ye, zira
at ve ihracatta 10 a çıkarılması krediyi pahalı-
laştırmak suretiyle enflâsyonist gidişi durdura
cağı tahmin edilen tedbirlerden olmuştur. Fa
kat bu kararların ekonomimize ağır tesirleri 
dolayısiyle derhal yeniden revizyona tabi tutul
muştur. O yandan bu yana para arzı malî tari
himizde görülmiyen bir hızla ilerlemiştir. Ma-
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ziyle mukayeseyi ve artış hızım bir tarafa bira- j 
kalım, yalnız 1961 ile 1962 Eylülüne kadar pa
ra arzının 410 milyon arttığı 'keza banknot mik
tarında 499 milyon bir artışın memleketimiz 
efkârı umumiyesinde paranın normal artışı 
dışındaki artışını durduralamıyacağı hakkın
da umumi kanaati kuvvetlendirmektedir. Top
rak Mahsulleri Ofisinin Amerika ile olan an
laşma dışı 350 milyonluk tediyeyi yapma
dan buğday ithali hazin hikâyesinin kredi ve 
para hacmine kısa zaman için olsa dahi sağ
ladığı rahatlık nazara alınırsa memleketimiz
deki bu kabîl meselelerin üzerinde eğilmek icab-
eder. 

Yine malûmunuzdur ki, banka kredi hac
minde 1961 - 1962 Eylül .sonu itibariyle tak
riben 1 600 milyon artış vardır. 

Şu beyanatımızın biraz tahliline girilirse 
. 1960 dan bu yana ilk kararlardan dönülerek 
kredi nibeten ucuzlatılmış, emisyon âzami de
receye çıkmış ve banka kredilerinde ise cidden 
sevinilecek bir artış kaydedilmiştir. Bütün 
bunlar muhterem arkadaşlarım, enflâsyonu 
yaratan âmillerden olduğu halde acaba piya
sadaki bu müzmin sıkıntı nedir ve neden ge
niş mikyasta bir enflâsyonla karşı karşıya, de
ğiliz? 

Cevap gayet basittir. Bütün bu. anormal ar
za mukabil memleketimizde istihlâk talebi 
anormal azalmıştır. Başka bir deyimle vatan
daşın alım kabiliyeti düşmüştür. Diğer bâzı 
sebepler de ilâve olunursa, Türkiyenin ikti
sadi bünyesi hastadır ve düzelememiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bütün gayretlere rağmen dış ticaret mu

vazenemiz devamlı olarak açık vermektedir. 
Bu açık bünyevi bir karakter . taşımaktadır. 
Ve taşıyacaktır. 1957 de ticaret muvazene
mizin 51 902 ve 1958 de 67 863 milyon do- . 
lâr olarak seyretmiş bu seviye 1959 da tek
rar artmaya başlayarak 116 183 ve 1960 da 
147 455 milyon mertebesine yükselmiş hu ra-, 
kam 1961 de 162 729 ve 1962 de de takriben 
221 milyon dolar olarak en yüksek seviyesi
ne yani rekor seviyeye Varmıştır. 

Muhterem senatörler. Hükümet her ne ka
dar ithalât ve ihracatımızdaki rakamlarda vâki 
artışları sevinilecek bir olay olarak- mütalâa 
eylemokte ise de eğer bu artışın birtakım ih-
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raç maddelerimiz fiyatlarının dünya konjonk
türündeki değişikliğinden meydana geldiği 
sebebi düşünülürse fazla iyimser olmaktan vaz
geçmek içabeder kanaatindeyiz. Nitekim mik
tar olarak esaslı bir artış görülmemektedir. 
Ancak şu ciheti arz etmek isteriz ki, ticare
timizin serbest döviz sahasına gittikçe tema
yül göstermesi sevinilecek bir hâdisedir, is
tihlâk sahasında kalite arama temayülü bu 
noktaya doğru ticaretimizin temayülünde esas
lı bir âmil olarak görülmelidir. Bu münase
betle senelerden beri aleyhimize tecelli eden 
ve bugün cidden endişelenilecek miktara ba
liğ olan anlaşmalı memleketlerden alacak
larımızı bir tasfiye çaresi bulmak ve faiz
siz yatan bu paralarımızı kurtarmak lâzım
dır. Bundan dolayı memleketimizin senelik 
zararın 8 - 10 milyon arasındadır. Bu kısmi ted
birden evvel tediye muvazenemize direkt mü
essir olan yabancı sermaye talep ve dahilî ya
tırım miktarlarından bahsedelim. 

1951 den 1962 yılma kadar harici yatırım
lar miktarı 669 822 316 Türk Lirası ve bu
nun karşılığı dahilî yatırımlar 586 113 599 li- . 
raya baliğ olmuştur. 

Esefle zikretmek mecburiyetindeyiz ki, ya- --
tırımlar seneden seneye azalmış ve hele Türk 
parasının devalüe edilmesi nazara alınırsa, 
sermaye yaratacak yatırımların korkunç dü
şüşü açıkça ortaya çıkacaktır. Bu hesaba göre 
1958 den sonraki rakamları dolar zammının 
emsal karşılığına irca edersek, o takdirde dü
şüşün hazin manzarası kolaylıkla ortaya çı
kar. 

Şöyle ki : 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961.. 
1962 

56 609 000 
49 687 
91 914 
85 238 
49 767 
35 670 
31 024 
35 840 
4 614 

Bu neticeyi yaratan faktörler her halde eko
nomimizin sermaye celp edici bir vasatta ol
madığı hakikatini görmemiz içabeder. Hal
buki son senelerde Yunanistan'a giden ecnebi 
sermaye nisbeti kıskanılacak bir seviyede ce
reyan etmektedir. Memleketimizde iktisadi 
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istikrar tam olarak temin edilemezse iç ve dış 
sermaye endişeli olacak ve nasıl (kötü para 
iyisini koğarsa, istikrarsız ve teminatsız bir 
iktisadi ortam dış ve iç sermayeyi kaçıracak
tır.) Bu takdirde ecnebi sermayede gelmiye-
eek ve halen de bu yüzden gelmemektedir. 

Çok değerli arkadaşlarımız; 
1963 bütçemiz dikkatle tetkik edilince ge

çen seneye nazaran ayrı bir hususiyeti -mey
dana çıkmaktadır. 1962 bütçesinde 1961 se
nesine nazaran cari ve yatırını masraflarının 
artışında - büyük bir farklılık göze çarpmı- -
yordu. Halbuki bu seneki cari masraflarda 
geçen seneye nazaran umumi artış nisbeti 
% 20,60 ve fakat yatırım masraflarındaki ar
tış ise % 17,20 n'isbetindedir. Halbuki biz te
menni eder idik ki, fazlalık nisbeti berakis 
olsun ve yatırımlar artış nisbeti cari masraf
lara nisbetine nazaran daha fazla olsun. Bu 
suretle cari masraflarda israfa değil tasarrufa 
gidilmiş olsun. 

Katma bütçelerde de vaziyet aşağı yukarı 
aynıdır. Cari masraflardaki artış miktarı ge
çen seneye nisbeten % 14,15 bir artış göste
rirken yatırım masrafları son tadiller nazara 
alınırsa % 10,07 gibi bir miktar göstermek
tedir. 

Karma Hükümetten beklediğimiz Türkiye'
nin kalkınmasına yarıyacak yatırım gider
lerinde artışın cari giderlerinkinden daha fazla 
olmasıydı. Bu bakımdan huzurunuza getiri
len bütçenin maalesef geçen senekinden çok 
daha kusurlu bir karakteri olduğunu kabule 
mecburuz. 

Maalesef icra plânları ve bütçe tatbikatı sıra
sında yatırımlar ekseriya tahakkuk ettirileme-
diğine göre bu rakamların yatırımlar aleyhine 
büyüyeceği ve sene nihayetinde fiilî neticelerin 
daha da üzücü olacağı muhakkaktır. Bu ciheti 
şimdiden sayın Hükümetin dikkat nazarına arz 
etmek isteriz. Temennimiz cari masraflarda ta
sarruf ve fakat yatırımlarda tahsisatın tam kul
lanılmasıdır. 

Bu husustaki görüşlerimizi bitirirken saym 
İkinci Karma Hükümet Reisinin Senatomuzda 
programdan okuduğu şu satıılar hâlâ kulakları
mızda çınlamaktadır. 

«Kamu harcamalarında yatırımlara öncelik 
verilecek, daha çok istihlâk mahiyeti arz eden 
harcamaların kalkınma hızını tehlikeye düşüre-
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cek şekilde artmaması önemle göz önünde tutu
lacaktır.» 

Ne özlenen bir temenni, ne kadar aksi bir tat
bikat. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hükümetin son zamanlarda bütçe açığını ka

pamak maksadiyle bilhassa istihlâk maddelerine 
ve bir kısım vergilere yapacağı zamlar üzerinde 
durma zarureti vardır. 

Umumiyetle mümkün mertebe ve nazari ola
rak malî literatürde vergi zamlarının vasıtalı 
vergüere değil ve fakat kâra ve binnetice malî 
takata müstenit vasıtasız vergilere yapılması mü
dafaa olunur. Çünkü inikası mümkün kılar. 
Halbuki vasıtalı vergilerde zamlar aksine inikası 
mümkün kılmamakta ve mükellefin sırtında kal
maktadır. Vaziyet bu olunca acaba Hükümeti
mizin daima müdafaasını yaptığı sosyal adalet 
katledilmiyor mu? Evet vasıtalı vergilerin bil
hassa istihlâk vergilerinin belki cibayeti kolay 
verimi fazladır. Fakat vatandaş vicdanında aça
cağı yara büyük ve tedavisi güçtür. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu kabîl zamların çok kısa zamanda fiyat

larda büyük akisler yaratacağı ve korunmasına 
uğraşılan fiyat istikrarını yeniden altüst edece
ğini şimdiden beyan edersek acele etmiş olmayız. 

Ayrıca fiyat artışlarının yatırımlara kadar 
müessir olacağını verilen ödeneklerin gerekli 
hizmetleri yapmaya, yatırımları realize etmeye 
kifayet etmiyeceğini üzüntü ile arz etmek isteriz. 
Zaten fiyat istikrarını temine muvaffak olamı-
yan Ticaret Vekâletimiz artışlar karşısında hak
lı tenkidi ere muhatabolacaktır. Banka ve ban
kerlerden alman gider vergileri Kanununa yapı
lacak zamların krediyi pahalılaştıracağı ve az da 
olsa ihracatçı ve zirai kredilere menfi tesirler ic
ra edeceği müdafaa olunabilir. 

Hulâsa edilirse muhtelif gelir nevilerine ko
nulan zam veya yeni ihdaslar dolayısiyle temin 
edilecek 1 229 milyonluk varidatın 4 de 3 ü 
müstehlike direkt tesir edecek zamlardır. Bilhas
sa efkârı umumiyede derin akisler yaratan bir 
noktaya burada bahsetmeden geçemiyeceğiz. 

Münhasıran teşvik edici maksatlarla Gelir 
Vergisi tarifesinde bir milyon ve daha fazla mat
rahlara % 60 vergi nispeti uygulanması teklif 
edilmektedir. 

Bu teklif cidden istismar edilmekte milyon
lar kazananların himaye edüdiği iddiasına mü-
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sait bulunmaktadır. Bu ciheti Hükümetimizin 
dikkatle ele alması şayanı temennidir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Maliye Vekâletince 1963 gelir bütçesi mûtat 

usullerle ve mukayeseli varidat artışları naza
ra alınarak 9 452 498 milyarı normal kaynak
lardan ve 2 630 milyar lirası da özel kaynaklar
dan olmak üzere ceman 12 082 milyar olarak tah
min edilmiştir. Gelir artışı tahminlerin gelir 
bütçemizin muhtelif senelerinde muhtelif senek
lerinde muhtelif nisbetler arz ettiği görülmek-

- tedir. Nitekim % 12,79 dan % 32,37 nisbetine 
kadar farklı neticeler gösteren bu artışların, 
son üç yılın özel gelirleri nazara alınmazsa, 

Sene Artış Nisbeti 

1960 416 270 % 11 
1961 766 922 % 18 
1962 292 308 % 7 tahminî 

neticeleriyle karşılaşılır. Her ne kadar 1962 
mahsul yılı nisbeten iyi ihracat ve ithalât mü
sait bir durum arz etmekte ise de fazla nik
bin bir hesapla bütçe varidatının 

12 082 milyar seviyesine varacağını tah
min güçtür. Hele Hükümetin bütçe muvazene
sinde özel gelirleri normal gelirlermiş gibi 
nazara alması bütçecilik bakımından tasvib-
edilemiyecek bir husustur. 

Millî bütçemizin gelecek yıl gelir tahmin
leri normal gelirlerle düzenlenmeli idi. O za
man huzurunuzda 1960 dan bu yana vari
dat artışı ifade eden % 11,18 ve bilhassa 1962 
yılı tahmini, ki bu netice de alınamamıştır. 
% 7 normal artışı ile bütçemizin aylardan 
beri açık bütçe vasfının nereye gittiğini ciddi
yetle görmek mümkün olurdu. Şunu tekrar 
edelim ki özel kaynaklar bir bütçe varidat 
tahminine esas mukayeselerde kullanılmama
lıdır. 

Değerli arkadaşlar, 
özel kaynaklardan temin edileceği düşü

nülen 2 630 milyar liranın henüz tamamı te
min edilememiştir. Konsorsiyumun son içti-
mamda Hükümetimizin talebettiği uzun vâ
de 20-30 sene arası ve az faiz % 2,5-3 şartla-
riyle Konsorsiyumda bakiye yardımı yapacak 
bulunamayacaktır. Veya çok güçlükle karşıla
şılacaktır. Ayrıca yardım yapılacak işlerin 
projelerinin tnlebedilmesı şartı özel gelir kay-
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Haklarımızın istikbalini tehlikeye sokmakta
dır. Bu itibarla endişemiz büyüktür. Muhte
rem arkadaşlar, vekâletler bütçelerine ben
den sonraki arkadaşlarım temas ederek par
ti görüşümüzü size arz edeceklerdir. 

Yukardan beri yaptığımız ıslahat hulâsa 
olunursa: 1963 bütçesi plâna uygun değildir. 
Samimî bir bütçe telâkki olunamaz. Dahilî fi
nansmanın beklenileni getireceği tahmin edilse 
bile hem normal gelirler ve hem de özel gelir
lerin tahakkuk etmemesi yüzünden bütçe açık 
verecektir. 

Yatırımlar tahakkuk ettirilemiyecektir. Ya
tırım ödenekleri projesizlik yüzünden sarf 
olunamıyacaktır. 

Yapılan zamlar fiyatlara tesir edecek nispî 
de olsa temin edilen fiyat istikrarı bozulacak
tır. 

Hususi sektör yatırımları katiyen bekleni
len seviyede olmıyacaktır. Bütün bunların de
ğerli arkadaşlarım bir maddi ve bünyevi ve bir 
de mânevi sebepleri vardır. Maddi sebeplerini 
yukardan beri arz etmiş bulunuyoruz. 
".$».»- • 

Mânevi sebebine gelince : 
Değerli arkadaşlarım; 
Son senelerde memleketimizin içine düştüğü 

şartlar vatandaşı vatandaştan ayırmış bu mem
leket için canlarını seve seve veren aziz milleti
mizin fertleri birbirlerine kırgın hale gelmişler
dir. Hep beraber, istisnasız bu memleket sat
hında sevgiyi, muhabbeti, kardeşliği hâkim 
kılmaya çalışmalıyız. Bu yurtta her vatanda
şın kutluluğa ermek hakkıdır. Bu sayede te
min olunaeak tesanüt, vahdet sayesinde .mem
leketimizin kurtulması için müthiş bir sefer
berliğe ihtiyacı vardır. Çalışma seferberliğine, 
istihsal seferberliğine, topyekûn memleketi ik-
lisaden kalkındırma seferberliğine... 

Zengini servetiyle, fakiri hizmet ve gayre
tiyle bu seferberliğe katılmalıdır. 

Bu milleti idareye kalkanlar bu memlekette 
maddeye hislerin hâkim olduğunu unutmamalı
dır. Bu vatanda ideal haline gelmiyen işlerde 
hiçbir zaman muvaffak olunamamıştır. Muvaf
fakiyetli bir idare kurmanın şartı bu müteva
zı, çilekeş halkın sevgisini mutlaka kazanmak
tır. Ona sahibolamıyanlar mazileri ne olursa 
olsun muvaffak olamazlar ve olamıyacaklardır. 
(Alkışlar) 
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BAŞKAN — Söz Tabiî üyeler adına Sayın 

Kâmil Karavelioğlu'nun. 
Sayın Kâmil Karavelioğlu'nun konuşmasın

dan sonra Oturuma son verip 17,30 da toplan
mayı Heyetinizden istirham edeceğim. 

TABİÎ ÜYELER ADINA KÂMİL KARA-
VELÎOĞLU (Tabiî Üye) — Muhterem Başkan, 
muhterem senatörler, 1963 bütçesi hakkındaki 
görüşlerimizi, 1962 bütçe tatbikatı ile beraber 
demokratik rejimin memleketimizde bugün ulaş
tığı merhaleyi de tesbit ederek arz etmeye gay
ret edeceğiz.. 

Seçim sistemimizin tabiî bir sonucu olarak 
15 Ekim 1961 seçimleri sonunda hiçbir parti
nin yalnız başına Hükümet kuracak kadar ço
ğunluğu sağlıyamamış olması, karma hükümet 
zaruretini ortaya çıkarmış ve en çok istikrara 
muhtacolduğumuz zamanda intikal devri zor
luklarına ortak hükümetlerin bünyesinde mün
demiç zaafları da katmıştır. îş başına gelecek 
hükümetin kurulması zorlukla sağlanmış, daha 
da yadırganacak husus bu Hükümetin istikrar
lı, devamlı ve dinamik bir politika yürütmeyi 
başaramamış olmasıdır. Birinci karma hükü
metten memleket huzur, istikrar ve verimli bir 
icraat beklerken Hükümet kanatlarının olumlu 
tutum ve davranış yerine meclislerde hissî re
aksiyonlarla ters cepheler halinde tezahür eden 
ve kendi hükümetlerini desteklemekten kaçı
nan durumlarla, karşılaşılmıştır. 

Ana dâvalara. Hükümet içinde çözüm yol
larında görüş birliğinin sağlanamaması, sadece 
«zaman kazanma» veya daha doğrusu zaman 
harcama politikasının tatbikat bulması, siyasi 
istikrarsızlık, demokratik düzene güvenin sar
sılması ve geniş kütlelerin huzursuzluğunun 
artmasiyle 22 Şubat 1962 olayı teşvik ve tah
rik edilmiş oldu. 

Hükümetin yeter derecede bir parlâmento 
desteğinden mahrum kalışı ile verimsiz, zaman 
kaybeden ortaklığın bozulması siyasi gelişme
miz bakımından talihsiz bir netice olmuştur. 
Memleketin iki büyük partisinin, karşılıklı an
layış ve fedakârlık içinde, bir iktidar sorumlu
luğunu paylaşmaları zaruri olan bir devrede, 
rejimin zaafına sebebolmaları ve bu yüzden 
memlekete başarılı bir hizmet fırsatını kaçırmış 
bulunmalarını üzüntüyle kaydetmek isteriz. Bu 
neticede Hükümet dışı partilerin menfi tesir ve 
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tazyikinin bulunmamış olmasını memnuniyetle 
tesbit etmeliyiz. 

Birinci ortak Hükümetten en az beklediği
miz, demokratik düzen içinde meselelerimizin 
halledilebileceğini ispat etmesi ve sosyal, ikti
sadi ve kültürel problemlere olumlu çözüm yol
ları bulmasaydı. Olumlu bir tutum yerine 27 
Mayıs'm getirdiği düzen ve aleyhine yapılan 
tahrik ve istismardan bu memleketin ve bunu 
yapanların ne kazandığını sormak hattâ bunun 
muhasebesini yapmakta büyük faydalar vardır. 
Bununla beraber bu istikrarsız dönemde edini
len tecrübelerden daha sonraları faydalanılabi
leceği ümidi üzüntümüzü kısmen azaltmıştır. 

Bu ümit kırıcı şartlar içinde yeni bir hükü
metin geçmiş tecrübelerin ışığı altında daha 
sağlam temellerle kurulmuş olmasını başarı 
saymaktayız. Yeni Karma Hükümet memleketin 
beklediği huzur ve plânlı kalkınma istikame
tinde müspet adımlar atmıştır. Ancak, çözüm 
bekliyen ana dâvalar henüz ortada dururken, 
şimdi de Hükümet kanatları arasında politika
nın yeniden hissî konulara yöneltilmesinden 
doğan ve halk efkârını endişeye düşüren çekiş
meleri Hükümetin istikrarı ve rejimin lehinde 
görmediğimizi önemle belirtmek isteriz. 

Siyasi istikrarı temin için, uzun vadeli mil
lî menfaatleri göz önünde bulunduran bir po
litika yürütülmesinin zaruretine inanıyoruz. 
Hükümet içinde veya dışında buna aykırı her 
türlü tutum ve davranışların demokratik geliş
memizi geciktireceği bir vakıadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Anayasa tatbikatı hakkındaki görüşlerimiz

de, antidemokratik kanunlar ve fikir hürriyeti 
konusuna teması zaruri buluruz: 

Geçmişte şiddetle mücadelesi yapılmış ve 
mahkûm edilmiş antidemokratik kanunların 
peyderpey parlâmentoya arz edilerek değişti
rilmesini beklemekteyiz. Bu arada ihtilâlci sos
yalizmin, komünizmin, savunulmasının ne ka
dar karşısında isek, toplumcu fikirlerin ulu or
ta komünistlikle suçlandırılmağına da o derece 
karşıyız. 

Kendi iktidarları zamanında en masum mil
liyetçi cereyanlara karşı duranların bugün de
mir parmaklıklar gerisinden milliyetçiliği sa
vunur görünenlerin ve mukaddesatı istismar 
edenlerin ne zaman ihtida ettiklerini öğrenmek 
ibret verici olacaktır. 
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Fikir .hürriyetimizin Anayasada yer alan 

hudutlar içinde mutlak emniyete kavuşturul
masını zaruri buluruz. 

Aşırı cereyanlarla mücadelenin en başarılı 
şeklini, sosyal ve ekonomik bünyemizde mev
cut marazların giderilmesi ile olacağına inanı
yoruz. Aynı zamanda bu gibi aşırı cereyan
larla aktif mücadelede tesirli neticelerin alma-
bilmesinin ancak iyi kurulmuş bir teşkilâtla 
mümkün olabileceğine işaret etmek isteriz. 

Sayın Senatörler. 
Diğer önemli bir konuya da dokunmak iste

riz. 
Bâzı politikacılarımız ve hattâ partiler için

de önemli mevkiler işgal eden kimselerin. Ana
yasaya bağlılıkları, Anayasamızın istediği şe
kilde, itibarlı ve verimli bir demokratik rejimin 
tesisi hususunda, asla yapıcı sayılamıyacak, be
yan ve hareketlerinden ötürü duyduğumuz de
rin üzüntüyü ve endişeyi belirtmek isteriz. 

14 yıllık iç politik mücadelede ana konuları 
teşkil eden çift Meclis, Anayasa Mahkemesi, ba
sın hürriyeti, isbat hakkı, üniversite muhtari
yeti, yargı bağımsızlığı, hâkim teminatı gibi 
rejim ve hukuk meselelerine en ileri derecede 
bir çözüm sağlyıan Anayasamız, politik hayatı
mızda yeni bir dönem açmıştır. Politik kişiler 
ve partiler olarak intibakımız son derecede ha
yati olan bu dönemde sosyal ve ekonomik prob
lemlere çözüm bulma, politik faaliyetlerimi-
mizin mihverini teşkil etmesi gerekirken, bâzı 
politikacılarımızın İsrarla, sanki memlekette 
partilere mevdu başka hiçbir önemli mesele yok
muş gibi, bütün ffüe]erini özel meseleleri istismar 
etmeye yöneltmesi çok ümit kırıcı olmaktadır. 

Bu halin, iç kamu oyunda olduğu gibi, dış 
basında da örneklerine şahit olduğumuz tepki
lerle dost ve müttefiklerimizin hayretini mucib-
olduğu açıkça görülmektedir. Bizce Anayasa 
tatbikatı bakımından üzerinde asıl durulması 
gereken husus da budur. Demokratik rejimi 
gözden düşürecek, Anayasa dışı akımlara güç 
verecek menfi davranışları önlemek, bütün 
partilerin ve Hükümetin Anayasayı bütüniyle 
benimsemesiyle ancak mümkündür. 

Anayasa düzenine karşı davranışların en 
iyimser düşünceleri bile tahribedeceği izahtan 
varestedir. 

Anayasa Mahkemesinin partiler üzerinde 
murakabesini yapabilmesi için Anayasanın em-
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rettiği ve partileri daha çok millî menfaatler 
emrine verecek olan partiler kanun tasarısının 
bir an evvel hazırlanmasını temenni ederiz. 

Sayın Senatörler; 
İçinde- bulunduğumuz siyasi şartları kısaca 

arz ettikten sonra kalkınma plânı ve onunla il
gili hususlara dokunmak isteriz... 

Plân ve programsız geçen uzun bir devrenin 
acı tecrübelerinden ders alarak mahdut kay-

j naklarımızı en verimli istikametlere yönelt-
I mek için kurulan Devlet Plânlama Teşkilâtının 
i başarılı çalışmasiyle hazırlanabilen plânın, be-
j nimsenmesi, Parlâmentodan geçmesi ve gerekli 
| dış yardımı sağlaması ikinci ortak Hükümetin 
i başarıları arasındadır. Bunların yanında 1963 

yılı bir yıllık programının biraz gecikerek çık
ması, dış yardımın gecikmesi veya kifayetsizli
ği, son günlerde yeni plâncılarla Hükümet ilgi
lileri arasında görüş ihtilâfı söylentileri önem
li ve üzerinde İsrarla durulması lâzım gelen hu-

\ suslardır. 
j Plânın öngördüğü ve başarılı tatbikatı için 

gereken bütün reformların da artık geciktiril
meden yapılmalarının kaçınılmaz bir zaruret 
olduğuna ve Hükümetin en başta gelen işleri 
arasında bulunduğuna inanmaktayız. 

i İktisadi Devlet Teşekkülleri reorganizasyo-
nunun gecikmesi de bu millî dev müesseselerin, 

,: sıhhatli işlemelerini ve kendi kaynaklarına daya
narak verimli faaliyette bulunmalarını engelle 

'- inektedir. 
j TEK (Türkiye Elektrik Kurumu) kanun ta

sarısının geç kalması önümüzdeki yılda Türki-
: ye'de daha fazla enerji sıkıntısı çekileceği en-
! dişesini yaratmaktadır, idari reform devleti

mizin çağımıza uymıyan yapısını değiştirecek 
ve ataleti yenecektir. Toprak reformu, perso
nel statüsünün acilen ıslahı, emekli statüsü, iş
çi hakları Dinayet işleri teşkilât Kanunu, MİT 
Kanunu gibi her biri geniş tesirleri olan tasarı
lar üzerine Hükümetin ve Meclislerin eğilmesi 
demokratik düzeni daha verimli ve istikrarlı 
hale getirecektir. 

i Esasen bu kanun tasarıları iki yıldan beri 
i hazır olarak elde bulunmaktadır. Daha fazla 

geciktirilmemesini temenni etmekteyiz. Memur 
maaşlarına yapılan % 15 zammın bugüne kadar 

i geciktirilmesi büyük bir haksızlıktı. 1963 büt
çesinde geç de olsa bu haksızlığın tashihini 
memnuniyetle kaydederiz. 
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Biraz da burada asayiş konusuna dokunmak 

isteriz. __ 
Asayiş ve emniyetin kifayetsizliği hakkında

ki yaygın kanaatin bir esasa istinadettiği şüp
hesizdir. 

Asayişsizliğin başlıca sebebinin Devlet oto
ritesinin zayıflamış telâkki edilmesi ve ekono
mik sıkıntıların yarattığı tepkiler olarak tesbi-
ti mümkündür. Psikolojik noktadan bu anlayı
şın giderilmesini, asayiş ve emniyetsizliği ta
mamen önlemekten daha zor olduğuna işaret 
ederek, Hükümetten bu hususta daha dinamik 
ve devamlı tedbirler almaşım ve böylece yur
dumuzun her köşesinde Devlet otoritesini his
settirmesini, duyurmasını bekleriz. 

Vergi 
Saym Senatörler, 
önemi ve ilgisine binaen şimdi de vergi po

litikası üzerinde duracağız. 
Anayasanın 2 nci maddesindeki sosyal dev

let anlamı, devletimize, klâsik görevler dışın
da 'birtakım sosyal ve ekonomik ödevler de 

Buna göre : 

En çok gelir sağlıyan grupların millî 
gelirden [hisseleri 
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yüklemiştir. Memleketimizde vatandaş kütle
leri arasındaki Ihayat seviyesi farkları ço!k bü
yüktür. Bir kısım vatandaşlar refah içinde ya
şarken büyük ibir vatandaş kütlesi de maale
sef medenî bir insanın en ıbasit ihtiyaçlarını te
minden dahi maJhrum bulunmaktadır. Halbu
ki Anayasamızın 41 nci maddesi «iktisadi ve 
sosyal hayatın adalete tam çalışma esasına, ve 
'herkes için insanlık haysiyetine yaraşır hir ya
şayış seviyesi sağlaması»1 görevini devlete yük
lemiştir. Diğer taraftan, Anayasanın '61 nci 
maddesi ise, «kerkes malî gücüne göre vergi 
ödemekle yükümlüdür» demektedir. Burada 
geçmiş senelerde kalkınmanın ağır yükünü sa
bit ve dar 'gelirli vatandaşların çektiği ve ni
metlerinden 'başkalarının faydalandığını, takib-
edilen politikanın gelir adaletsizliğini kat kat 
artırdığını da [hatırlayalım. Bu günlerde kon
sorsiyum heyetince görevlendirilen 'bir yaban
cı profesörün verdiği 'bir konferansta ele al
dığı konunun bir kısmına da hep beraber ;göz 
atalım : 

Amerika İngiltere Seylan 

Vergiler ödenmeden 
Vergiler ödendikten s'onra 

% 7 
% 4 

% 3/2 
% 1,8 

% 4 
% 3 

Türkiye 

% 32 
% 30 

olup Türkiye'deki bu nis'betteki gelir, çalışan 
nüfusun ancak % 1,3 tarafından kazanılmak
tadır. 

Burada Türkiye'deki 'gelir dengesizliğinin, 
'siyasi rejimini örnek aldığımız Batı memle

ketlerine göre ne kadar farklı olduğu açıkça 
görülmektedir. 

'Şimdi Beş Yıllık Kalkınma Plânının finans
manı için Hükümetin getirmekte 'olduğu vergi 
kanunlarıyla bu duruma müdahalesini tesbit 
edelim. 

Vergi kanunları, kalkınmanın ağır yükünü 
yine sabit ve dar gelirli vatandaşlara yükle
mektedir. Büyük kazanç sahaları sözde vergi
lendirilmiş gibi gösterilerek şimdilik sembolik 
bir vergi ile tarh edilmektedir. Diğer taraftan 
memur maaşlarına yapılan zammın yüz milyo
nu; 1/4 vergi olarak geri alınırken, ticaret ve 
sanayi sektörü % 20 - 25 nisbetinde vergiye 
tabi tutulmuşken; gayrisafi millî hasılanın % 

40 mı alan (on sekiz milyarlık) tarım gelirle
rinden şimdiye kadar yalnız % 0,8 nisbetinde 
vasıtasız vergi alınmıştır. Yeni getirilen ver
gi kanunları ile de hu sektör ancak % 1 den 
aşağıda hir nisbetle vergilendirilmektedir. Ta
rım sektörüne plân süresince yapılacak yatı
rımlar yüksek hadlere ulaşacağı halde vergi po
litikası değişmediği takdirde lbu sektöre yapı
lacak yatırım ve hizmetlerin diğer sektörler
den karşılanması haksız ve adaletsiz bir durum 
yaratacaktır. Vergi politikası sosyal ve eko
nomik politikanın müessir aleti olarak sosyal 
adaleti tesis edici yönde kullanılmalıdır. Bu 
şartlar altında sistemimizde vergi adaletini sağ
lamak istikametinde ciddî adımın ne zaman 
atılacağım merak ediyoruz. 

Sayın Senatörler, 
Biraz da 1962 bütçesi üzerinde durmak isti

yoruz. Hemen ilâve edeyim ki benden evvelki 
hatibin ifade ettiği gibi, 1962 senesi bütçesinin 
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hazırlanmasını M. B. K. Hükümeti sağladığı 
halde sonraki Hükümet değiştirerek benimse-
memiş'tir; şeref ve sorumluluğu onlara aittir. 

Geçen seneki bütçe tenkidimizde bu bütçe
nin gelir tahminlerinin yüksek tutulmasından 
dolayı açık vereceğini belirtmiştik. Ayrıca se
ne içerisinde politik tazyiklerle yapılan türlü 
teciller ve tehirlerle ve parlâmentodan geçen 
masraf artırıcı kanunlarla bu açık büyümüştür. 
Hükümetin son günlerde durumun vehametini 
görerek harcanmamış fasıllarda % 12 nisbetin-
de bir zecri tasarruf yapmak zorunda kalma
sı, seklzyüz milyonluk bir tasarruf sağlaması
na rağmen yine de dörtyüz mıi'lyon civarında 
bir açık verildiği ifade e'dilmektedir. Burada 
yatırım harcamalarının da zecri tasarrufa tabi 
tutulması esasen 1962 geçiş programının bir 
kısmının tahakkuk etmemiş olmasına ilâveten 
beş senelik plânının ilk kademesindeki geliş
menin 'sınırlı olmasına ve kalkınma hızı ve mil
lî gelirin azalmasına sebebolmuştur. Bütçenin 
sarfında ne kadar ustalıkla hareket etmek lâ-
zımgeld.iğini 19'61 bütçe 'tatbikatı en güzel şe
kilde göstermiştir, îktidarı devrettiğimiz ana 
kadar dengeli tutulan bütçe senenin geri kalan 
kısmında zaruri o'lmıyan harcamalarla açık 
verdirilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, 
1963 bütçe rakamları gider, cari mas

raflar için ve yatırımlar için olmak üzere 
toplam olarak oniki milyar yüzbir milyon 
küsur. (12 101 000 000) miktara ulaşmakta, ay
nı miktar gelir bütçesi ile 'denk bütçe olmak 
görünüşündedir. Bu bütçenin bariz vasfı Beş 
Yıllık Kalkınma Plânının ilk yıllık programı
na göre hazırlanmış olmasıdır. Plânlı kalkın
ma devresinde 91 sayılı Kanuna göre yıllık 
programın bütçeden evvel hazırlanması gere
kirdi. Bu yıl yetişt'irilememiş olmasıyla bütçe
nin programa uygunluğu yerine, programın 
bütçeye uydurulması gibi ters bir netice doğ
masına sebebolunmuştur. Elimizde 1963 yılı 
tatbikat programı olmadığı için bu bütçenin 
yatırım ve harcamalar bakımından plâna uy
gunluk derecesinin tesbitine im'kân yoktur. 
Uzun vadeli plânın verimli ve süratli bir sevi
yede uygulanmasını kolaylaştıracak -olan bir
takım vergi ve ıslahat tasarılarının 1962 geçiş 
devresinde kanunlaşmamış olması, 1962 inti
kal bütçesinde olduğu gibi 1963 bütçesinde de 
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plânın ön gördüğü seviyede yatırım ve harca
maların tahakkuk etmesini önliyecektir. Bu 
mahzurun bertaraf edilme gayretlerini görmek
le sevineceğiz, Karma Bütçe Komisyonu tekli
fine göre, 1963 yılı bütçe giderlerine karşılık 
gelir normal kaynaklardan dokuz milyar dört
yüz yetmişbir milyon, diğer kaynaklardan da 
üki milyar altıyüz otuz milyon olmak üzere on
iki milyar yüzbir milyon tahmin edilmiştir. 
Plân isteklerine uygun olarak tanzim edildiği 
iddia edilen bu bütçenin, gelir rakamlarının 
yıl içinde realize ed'ilemiyerek yatırımların is
tenilen ölçüde tahakkuk edemiyeceğine aşağı
daki sebeplerden dolayı kanaat getiriyoruz. 

İ. Vergi reformunda yapılan değişiklik 
ve azaltmalardan dolayı 1963 gelir tahminleri 
hesaplanandan daha aşağıda tahakkuk edecek
tir. Buna rağmen tahminlerde de 'oldukça iyim
ser davranıldığı görülmektedir. Ayrıca vergi 
tasarılarının meclislerden çıkanken alacağı şe
kil de henüz belli değildir. 

2. Ihtalât, akaryakıt ve gider vergilerine 
yapılan zammın gelirlere akisleri hesaplara ithal 
edildiği halde, bunların Devlet harcamalarını 
artıracağı, yatırım seviyelerini düşüreceği dik
katten uzak tutulmuştur. 

3. Sene içinde masraf artırıcı hiçbir kanu
nun çıkmiyacağı iddia edilemez. 

4. İki buçuk milyarlık dış yardım karşılığı 
paraların 1963 yılı içinde tahakkuk etmesini te
menni ile iktifa ederiz. 

Bu bakımlardan bütçenin açık vereceği kuv
vetle muhtemeldir. 

1963 bütçesinin açık verme istidadı, plânın he
deflerine ulaşmasını geniş ölçüde engelliyecektir. 
Bu vasıf yanında bunun netcesi olan diğer bir 
önemli husus da, enflâsyon tehlikesidir. Hf-ı 
ne kadar Hükümet beyanlarıyla enflâsyona laıv-
şı olduğunu ifade etmekte ise de, bugünkü du
rumda enflâsyonun sınırında olduğunun belirti
leri vardır. İki buçuk milyarlık bir dış yardı
mın kullanılma zorluğu, plânın getireceği eko
nomik hareket ve piyasada yaratacağı emniyet, 
tedavül hızını artırarak sakınılması kaâbil ol-
mıyan bir enflâsyon yaratabilir. Uzun bir enf
lâsyon dönemi içinde, ticaret ve kişi ahlâkının 
büyük ölçüde tahribedildiği ve dış itibarımızın 
sarsıldığı memleketimizde ikinci bir enflâsya-
mın zararlarına işaret etmeyi bile lüzumsuz bn-
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luruz. Hükümetin bu hususta tedbirli bulunma
sının zarureti ortadadır. , 

Bu bütçenin bâzı vasıflarını özet olarak şö> 
leee ifadelendirebiliriz. 

— Vergi 'adaleti sağlanamamıştır. 
— îç kaynaklar yeter ölçüde kullanılmamak 

tadır. Kalkınmanın finansmanı geniş ölçüde 
dış borçlara bağlanarak dış borçlar artırılmak
tadır. 

— Millî gelir dağılımındaki dengesizlik de
vam ettirilmektedir. Bu özelliği ile statükocu 
bir bütçedir. 

— İktisadi Devlet Teşekkülleri kendi] eri 
kaynak yaratamadığı gibi Devlet bütçesine yük 
olmakta devem etmektedirler. 

— Bütçenin'!, bu haliyle açık ve enflâsyon 
yaratıcı etkilerden kurtulamıyarak geçmişte ol
duğu gibi Merkez Bankasını zorlaması muhte
meldir. 

BAŞKAN — Müzakereye devam için yeter 
sayı vardır. Söz Sayın Akif Eyidoğan'mdır. 

BAĞIMSIZLAR ADINA AKİF 'EYİDO-
ĞAN (Zonguldak) —• Sayın Başkanım, muhte
rem Hükümet erkânı, aziz arkadaşlarım; Sa
yın Maliye Bakanının ve muhterem grup söz
cülerinin izahlarını istifade ile takibettik. Ben
deniz müstakil grup "adına bütçeyi tasvibede-
ceğim. Beyaz oy vereceğim ve esasen hiç de ka
ramsar değilim. Yalnız bütçenin ötesinde ve be
risinde zihnimin takıldığı noktalar vardır. Bu
na işaretle yetineceğim. 

Bir kere, birinci nokta; Devleti 'koyduğu 
kanunlarla yaptığı tatbikatla, muhtelif sektör
lerin müfredatlarının gerektirdiği politikalarla, 
işiyle, sözüyle birbirini tutarı, k ons ek an hale 
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— Reformlar yapılmadığından ve yakarda

ki sebeplerden plân hedeflerinin aynen tahak
kuku beklenemez. 

Sözlerimizi bitirirken önemli bir hususa işa
ret etmek isteriz : 

«Demokratik düzen, Anayasamızın tesbit 
ettiği klâsik hürriyetler yanında, sosyal ve ik
tisadi hak ve ödevleri tahakkuk ettirmedikçe; 
gelir dağılımındaki aşırı dengesizliği gidererek, 
artması muhtemel sosyal huzursuzlukları önle
medikçe, batı anlamında bir rejimin yaşama 
imkânlarının güçlü olmıyacağma samimiyetle 
inanıyoruz.» 

1963 bütçesinin memleketimiz için hayırlı 
ve uğurlu olmasını dileriz. Hürmetlerimle (Al
kışlar) 

BAŞKAN — 19.30 da toplanmak üzere Otu
rumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17.55 

getirmek lâzımdır. Kanunun birinin hükmü şu
dur, birinin hükmü budur. Kanunun birinin 
'hükmüne göre, benim yediyüz lira iradı gayri-
sâfi üzerinde vergi vermem lâzımdır. Diğer 
kanun hükmüne göre, aynı mülkte kiracı olan 
adam Millî Korunma Kanununa göre şu ka
dar kira vermesi lâzımgelir. Halbuki bizim 
mucir ve müstecir olarak aramızda aldığımız, 
verdiğimiz kiranın miktarı bunun 3 - 4 misli
dir. Bu miktarı ne benim mağazamda kiracı 
olan tüccar kendi bilançosunda, masrafında 
gösterebilir ne de bu miktarı aldım diye kendi 
beyannamemde gösterebilirim. Böyle şey olmaz 
arkadaşlar. 

Şimdi bize getirileceği vaidedilen türlü ver
gi reformları kamınlariyle bu pürüzleri düzel-

Î K Î N O İ OTURUM 
Açılma saati : 19.30 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yozgat Sakıp Önal (Adana) 
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tıp. istediğimiz ve muhtaeolduğumuz konsekanı 
getirecek hükümler yeni projelerde var mıdır? 
Zihnimize takılan noktalar bunlardır. 

Diğer taraftan, elimizdeki Bütçe Kanunun
da, Hükümet tarafından 22, komisyon tarafın
dan kabul edilen şekliyle 21 numaralı madde 
ile, Hükümet tarafından 26, Bütçe Komiyonun-
ca kabul edilen 28 numaralı maddeler var. 
Bunlar istikrar tedbirleriyle, Tahkim Kanu
niyle, 157 sayılı Tahkim Kanunu ile muhtelif 
müesseselerin Cumhuriyet Merkez Bankasına 
Ödeyecekleri taksiti erteliyen hükmü getir
mektedir. Bu erteleme bâzıları hakkında 1963 
yılı için olacaktır, bâzısı için 2 aded 5 senelik 
plân devresi için olacaktır. 26 ve 28 numarayı 
alan maddenin portesi 46 milyon liradır. 22 ve 
21 numaralı olan maddenin portesi, yani büt
çeye inikas eden kısmı, diyelim ki, yüz, yüzelli 
milyon lira olsun. Ceman iki yüz milyonluk bir 
iş için taksitleri ertelemesi kanaatimce doğru 
değildir. Müsaade buyurursanız Hazine bunu 
hesaplasın, cari bütçede lâzımolan tasarrufu 
temin etsin. Bu % 3 dahi tutmaz, % 2,5 dahi 
tutmaz. Fakat bu taalhhütler yerine gelir, tak
sitler ödenir, Devletin bir cebinden diğer cebi
ne gittikleri yerlerde gene yatırımlara yarar 
kanaatindeyim. 

İkinci nokta: Biz şüphesiz, bir deflasyon 
'beklemeyiz ve istemeyiz; enfilâsyona gitmeye 
de katı surette muarızız; fakat, son zamanların 
modası olan bir tâbir ile, «Sütten ağzı yanan, 
yoğurdu üfler vaziyette» dezenfilâsyon hareke
ti beklerken, buyurdular ki, 1962 yılı başında, 
tedavülde bulunan banikonotların yekûnu ile, 
1963 yılı başında tedavülde bulunan bankonot-
ların yekûnu arasında 1 milyarın üzerinde bir 
fark vardır. Bu fark, son altı ay içerisinde hâ
sıl olmuştur. Altın ve kâğıt para parkelerinde 
henüz bir fark yoktur. Altı ay evvelisinden te
min edilmiş sağlam bir durumdan, emisyondan 
gelinmesine rağmen, memleket içinde doların 
iç piyasa fiyatının durumu berdevamdır. Henüz 
bir tehlike yoktur. Bu bakımdan emisyon hac
imlinin artmasının, bâzı kredi enjeksiyonları 
yolu ile, piyasaya ferahlık getirmesi de şayanı 
memnuniyet olabilir. Fakat arkadaşlar, bütün 
bu alman tedbirler, Türk parasını korumak, 
Türk parasının kıymetinin korunması kanunu 
tedvin edilirken yapılan bir seri tedbirlerdir. 
Biz bu kanunu 1930 da çıkardık, Kanun adıy-
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le saniyle Türk parasının kıymetini koruma 

| değil de, «düşürme», yolunda bir kanun olsa 
I idi, acaba emisyonumuz hangi hadde varacak 
I idi. Bunu arz etmek isterim: 
j 1950 den 1958 e kadar olan emisyon yekû-
j nu iki milyarın biraz üstündedir. Bunu sekiz 
! seneye bölerseniz, vasati 300 milyon lira eder. 
| Senelik vasati 300 milyon liralık emisyonun, 
J s-ekzinci sene sonunda başımıza getirdiği güç-
! lükleri ve bunu takibeden istikrar tedbirlerini 

bir sıra evvel arz ettiğim maddelerle taahhüd-
edilmiş tahkim ve istikrar kararları neticesin
de aradaki nisbet biraz kayboluyor. Tasavvur 
buyurunuz, altı ay içinde bir milyar liralık 
emisyona giderken bizim Meclisçe tedbir alma
mız lâzımelir kanaatindeyim. Meselâ, Alman
ların yaptığı gibi hiç olmazsa bir Plâfon Ka
nunu kabul etmeliyiz. Hükümet bize emisyo
nun artırılması ihtiyacını hissettiği zaman Mec
lise gelmeli ve Meclisten bu hususta bir karar 
almalıdır. Bunun başka türlü tatbik edilmesi
ne imkân yoktur. Çünkü, şu veya bu sebepler-

\ le, şu veya bu gibi iyi görüşlerle Türk ekono
misinin nabzını bu doktor böyle tutar, şu dok
tor şöyle, tutar karinesiyle plâfonsuz kullanır
sak ilerde bu işte bir muhatara olabilir. 

Şimdi, bir de sermaye birikimi ile alâkalı 
mâruzâtta bulunacağım. 

Bir karma ekonomi tâbiri son senelerimizin 
•terimleri arasına girdi ve hepimizin dillerinde 
dolaşmaktadır. Karma ekonomi, âmme sektö
rü ile özel teşebbüsün yan yana, birbirini ta-
m anıl ayıcı, birbiri ile mütenasip bir manzume 
halinde ve 5 yıllık plânlara uygun olarak ya-
tırımları yapmaları ve işletmeleri yan yana de
vam ettirmeleri halidir. Yani bir nevi iki sek
törün' coexistenee'ı, böyle mi anlıyoruz? Ben
denizin anlayışım bir parça farklı. Bir kere 
özel teşebbüs bütün ekonomik hayatta esastır. 
Devletin, iktisadi teşebbüslere tıpkı bir fert gi
bi girişmesi hangi ahvalde oluyor. Memleketi
mizde bunun etüdü gayet güzel yapılmıştır. 
Merhum Atatürk ilk. günden itibaren Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti devletçiliğe nasıl gi
rişti,' (hangi mecburiyet altında girişti. Biliyo
ruz. Çester projesi nasıl kaldı Kennedey pro
jesi nasıl kaldı? Fransız ve Polenez sermayeli 
kibrit imtiyazı nasıl kaldı? Nasıl doğrudan 
doğruya âmme kredileri ile bu teşebbüsler bir 
Devlet iktisadi teşebbüsü olarak girişilmek mee-
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buriyetinde kalındı. Bunları tasvir edecek de
ğilim, arkadaşlar bunları gözden geçirerek ha
tıralarını tazelesinler diye arz ediyorum. 

Şimdi, olan olmuştur. İktisadi Devlet Te
şebbüslerimiz mevcut ve bu teşebbüsler Devle
tin elindedir. Bendenizin aklıma gelen karma 
ekonomiden anladığım husus, şudur: Her İkti
sadi Devlet Teşc'bnüsünde birtakım personel 
çalışır. Yani, buralarda bedeni ile ve fikri ile 
çalışanlar vardır. Bu teşebbüse hammaddesini 
verenler var, bu teşebbüsün mamulünü munta
zaman alanlar var. Birinci elden mal alan top
tancılar var, ikinci elden, üçüncü elden müsteh
like intikal ettiren perakendeciler var; yahut 
bunların içerisinde de istihlâk kooperatifleri 
var. Acaba bu kategorilerin her biri, yüzde 51 
veya 49 u, tıpkı Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankasındaki serilerde olduğu gibi paylaşamaz
lar mı? Meselâ Merkez Bankasının birçok seri
leri vardır, (A) serisi Hükümet, (B) serisi mü
esseseler, (O) serisi fertler serisidir. Şimdi aca
ba Sümer'ban'kta, Denizcilik Bankasında veya 
diğer bankalarda sırayla bu şekle gitmek ka
bil değil midir? Yüzde 49 a kadar iğneyle ku
yu kazar gibi, sene ve sene içinde çalışanları, 
hammade verenleri, mamul madde alanları, ak
siyon sahibi kılmak ve binnetice bu müessesenin 
kaderinde, Meclis İdaresinde, murakabesinde 
kendilerini söz sahibi etmek ve canı yananlar
dan isi, iç yüzleri ile yakından tanıyanlardan 
mürekkep idarecilerin eline yarı yarıya tevdi 
etmek daha doğru olmaz mı? 

Karma-ekonomiden şahsan, kanaati âeizane-
me göre 'bendenizin anladığım budur. E, Tbir ta
raftan Devlet cesaret göstermiş, müteşebbis ol
muştur. Sonra ferde örnek de olmuştur, sonra 
kendi kadroları için adam yetiştirmiş, okul va
zifesi görmüştür. Artık ehliyet 'gösterenler var
dır, bu müesseseyi yarı yarıya 49-51 i örnek ha
le getirir) bu şekilde % 49 olarak sattığı aksi
yon bedellerini yer.i yatırımlara tahsis etmek 
de kabil eletil inidir? Reorganizasyon da 'bu şe
kilde ilgililerin kontrolü, murakebesi ve idare
si altında müesseselerin vücut bulması ve bun
lara demokratik esaslar dairesinde gidilmesi 
en salim yol olur. 

Üçüncü olarak arz edeceğini nokta şudur: 
Devletin yükü çok ağırdır. Ve bu hal seneden 
seneye gittikçe ağırlaşmaktadır. Bütün dünya 
hükümetlerinde durum ve içtimai şartlar odur 
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ki, Devletin üzerine düşen yük-gün /geçtikçe 
artmakta ve seneden seneye artıp ve kabar
maktadır. Şimdi, 50 seneden daha evvelki hâ
tıralara müracaat ediyorum. Bu nokta, rah
metli Prens Sabahattin'in teşebbüsü şahsî, ade-
mimerkeziyet ilkelerine dayanıyor. Bir nokta 
daha var, bunu yeniden hatırladım. Bunu son 
senelerde hatırladım. Milletin kabiliyeti içtima-
iyesini yükseltmek lâzım, diyordu adam. «Meh
tap iri güller ve senin en güzel aksin - velhasıl 
o rüya duruyor yerli yerinde.» 55 seneden be
ri ayın noktadayız, aynı tefekkür noktasında. 
Şimdi bu noktadan giderek oahsi o kadar ileri 
götürebilirim ki Maarif Vekili arkadaşımın 
yerinde olsam ve işte Galatasaray Lisesini ka
patıyorum dersem... Bu lise kapanmaz arkadaş
lar. Bunu bütün Galatasaraylılar tutar. Hem de 
ebedi olarak tutar, inkişaf da ettirirler ve bütün 
Galatasaraylılar liseyi bugünkünden çok daha 
mükemmel bir hale getirebilir; ama, hocalrı da 
Maarif Vekâleti yerinden oynatamaz tabiî. Ora
dan oraya kimse aktarılamaz. Çünkü, bu okul
ların bir mütevelli heyeti olur, bu mektebin ho
caları bu camiadan yetişir. Birinci ikincilikle 
mezun olanlara seslarstif vermek, Türkiye'de 
ve ecnebi memleketlerde, buna göre talebeleri 
okutturup v yetiştirirler. Müessese, muhtelif 
sahalarda istidatlarını ispat eden talebelere burs 
verir. Ve Türkiye sınırları içinde berhayat 
S 000 mezunu bulunan her müesseseyi bu 
hale getirmek kabildir. Bütçe Karma Komis
yonu müzakerelerinde ifadelerine şahidolcluğum 
birçok doktor arkadaşlarım; -Sağlık Bakanlığı 
ve mensuplarına, hastanecilikten vazgeçin, ko
ruyucu hekimlik yapın dediler. Hakikaten has
taneleri de birer suretle vakıflar tesisler hali
ne getirmek, bir nevi fondation haline getir
mek kabildir, yani muhtelif sahalarda gayet iyi 
araştırmalar jrapılarak Devletin yükünü tahfif 
edici ve âmme hizmetlerini, işin içinden yetişen
lerin ihtimamı altında daha ucuza maletmek, 
daha mükemmelleştirmek 'kabildir kanaatinde
yim. 

Efendim, 'bu noktada, ademimerkeziyete mi
sal olarak da arz edeceğim bâzı hususlar var
dır. Yine rahmetli Atatürk'ün gününde biz bi
liyorduk ki, bir İzmir Belediye Reisi Behçet Uz 
vardı. Yine biliyorduk ki bir Adama Belediye 
Reisi Allah rahmet eylesin, Turhan Cemal Bey 
vardı, 'bir Afyon Belediye Reisi; Tiryakioğlu 

329 



C. Senatosu B : 3 
vardı, böyle her biri şahsiyat, sahibi birçok be
lediye reislerimiz vardı... Son 10 yıl içerisinde 
yalnız Sivas'ta Eahmi Güney'in, (Mecliste ar
kadaşımızdır) ismi işitilmiştir. Bir de Kayserili 
Osman Kavuncu vardı. (Fahrettin Kerim de var 
sesleri) Osman Kavuncu'nun, ismi de işitildi 
diğer şehirlerde. Herkes silindi, şahsiyet diye 
ortada bir şey kalmadı. Olmaz arkadaşlar... Şim
di, bugün Hatay'da bir arkadaşımız var, bu bir 
tesadüftür, bu millet tarafından seçilmiş değil
dir, tamamen tesadüfidir. Adam Vali ve Bele
diye Reisidir. 

Kendisini uzaktan tanırım, yakından tanı
mam. Fakat, belediyeye ait teşebbüsleri muva
zeneli. Borç durumu, hayır efendim, borcu yok. 
Caddeleri açıyor, açtığı yerler kıymetleniyor. 
İstimlâklerin bedeli peşin. Demek ki mahallî iş
lerde mahallerine salâhiyet verirsek, ve mahallî 
teşebbüsleri takviye edersek, veyahut bugün 
âmme hizmeti gibi gördüğümüz işleri birer 
fondation haline getirirsek, bunların iki yaka
ları da bir araya gelir. Fakat, bunlara 10 sene
de bir sübvansiyon ödemek, her yıl muttarit 
maaş ve masraf ödemekten hayırlı olur, arka
daşlar. 

G-eçen gün yine gazetelerde gördünüz; Kon
ya'nın, ismi kavakla başlıyan bir köyünde, ima
mı muhtarı öne geçmiş, elektriğini de yapmış, 
mektebini de, yollarını da... Daha da yapacak
mış; yapıyor efendim adam!.. Fakat bunu yapa
cak kimseleri, mahallî liderleri partilerin yetiş
tirmesi lâzımdıi'. Bunun için, arkadaşlar, ele 
alınacak mevzua alâka, değerlilik, yararlık, so
rum, güven ; bunların hepsi bulunmakla birlikte 
gözümüz üstte olması yani bir üst idarenin, bir 
idare meclisinin veya halkın temsilcilerinin gö
zü, yapılan muamelelerin her merhalesinde ve 
her safhasında gözü üstünde olacak ve işlerde 
açıklık olacak. Şimdi bir de plâna geçmediği hal
de, bütçede teressüm etmediği halde, bu mem
leketin bir kısım bekliyen işleri vardır. Büt
çe Encümeninde de kısmen olsun temas ettim. 
«İstanbul Boğazında kıtalararası köprü», bun
ların bütün projeleri yapılmıştır, sondajları ya
pılmıştır. Senelerce üzerinde işlenmiştir. Bunu 
da birinci beş senelik plâna almıyacağım demek, 
ikinci beş seneye girer mi, girmez mi1? Orasının 
da şüpheli bulunması, gençler için bilmiyorum, 
ama, bizim gibi 68 i boylıyanlar için hüzünlü-
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dür. Bereket versin, Hükümet adına Bütçe Ko
misyonunda Sayın Profesör Fahrettin Kerim 
Gökay, dedi ki ; «bunlar yalnız Türkiye çapın
da bir iş olarak değil, kıtalararası, milletlerarası 
çapta bir teşebbüs olarak, işi, kendi masrafları
nı, kendi borcunu kendisi ödiyebilecek şekilde 
yapmak için, muhtelif yerlerden de teklifler alı
yoruz, tetkikteyiz» dedi. Yine Hükümet erkâ
nından bir arkadaşın, gazetelere aksetmiş beya
nını gördük. İnsanı bu köprünün iki ucuna ge
tirecek yonca yaprağı şeklindeki şoseleri, şu şu 
şekilde, dörder şeritli olarak yapmayı ve bu
nun karşılığı olan 800 milyon lirayı bulmayı 
deruhde edecek bir babayiğit varsa yaptırırım; 
diyor. Her halde bunun formülünü araştırmak
ta memleketimiz, milletimiz ve îstanbulumuz 
için büyük ve sayısız faydalar vardır. 

Metro, kezalik öyle... İstanbul gibi büyük bir 
şehirde bütün sondajları tamamen yapılmıştır. 
Bir noktayı daha arz edeyim : Bundan 55 sene 
evvel; Balkan Harbi başlamadan evvel, Hürri
yeti İtilâf Hükümeti, Kâmil Paşa Hükümeti 
zamanında Fransızlar mı, yoksa başka ecnebi
lerle mi, bir mukavele akdediliyor, Bayazıt'a 
kadar Tünelin temdidi kararlaştırılıyor ve im
tiyazı da veriliyor, Tünelin alt başında Franko 
hanı vardır, bizim oradaki hissemiz istimlâke 
gitti. Hâlâ bugüne kadar metro yapılmıyor, bu 
nasıl şey, bu kalır mı? 

Üçüncüsü; Çırağan Sarayı. Biz Parlâmento 
olarak, seleflerimizin, bir Parlâmentonun ba
rındığı bir binanın, bugüne kadar yıkık ve ha
rap bir halde durmasından artık eza duymalı
yız arkadaşlar. İstanbul'da bir Hilton oteli var
dır. Bu otel yapılıp, bitip işletmeye açılacağı 
zaman, bu Çırağan Sarayı arsası da İstanbul 
Belediyesinin elinde idi. Belediye, bu arsayı 
İsviçrelilerle anlaşarak mükemmel bir otel hali
ne getirebilecekti. îş yarıda kaldı, Çırağan Sa
rayı belediyeden tekrar alınıp Hazineye verildi. 
Fakat bugüne kadar sürüncemede kaldı. Olur 
mu? Böyle şey olur mu? Yani, hükümetler mem
leketin ekonomisini hangi şartnameye göre tan
zim edeceklerinden ve etmiş olduklarından me
suliyet duymalıdırlar. Tıpkı buna benzer yeni 
bir vaziyet daha var. Allah selâmet versin, Kâ
zım Özalp'in Parlâmento Reisliği zamanında 
ikametine tahsis edilmiş olan bir bina vardır 
Ziya Gö'kalp caddesinde. Meclis Reisliğine ayrı 
bir bina tahsis edildi, oradan çıktılar, bu bina 
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yıkıldı; onun yerine ne yapalım dediler, Ana
dolu Kulübü yapalım, hayır cami yapalım de
diler, hayır dediler, onu da yapmıyalım, o da 
kalsın. Şimdi huraya işçi Sigortaları Kurumu 
bir işhanı yapacak ve Almanya'da olduğu gibi 
üzerinde de döner gazino olacak.. Müsaade bu
yurun arkadaşlar, yapılsın mı, yapılmasın mı 
diye, arsa orada 35 seneden beri durur. Bu 
inşaata da başlamalıyız. 

Şimdi arakdaşlar; başka (bir bahse geçiyo
rum : Mânevi bakımdan muvaffakiyetin şartı 
olarak gördüğüm, istihsalin de, idarenin de un
suru âlisi olan insandır ve insana kıymet ver
mektir. Bu memleketin insanları, bu memleke
tin meselelerini halletme kudretindedirler. Yal
nız, bunun şevki idaresi, tanzimi ve Anayasa 
düzeni içinde demokratik esaslar dâhilinde ne
ticeye vardırılması... Görüyorsunuz, siyasi par
tilerimizin elindedir. Siyasi partilerin arz et
tikleri derece derece kuvvet, nihayet en yüksek 
kademelerde iki tarafı da keser bir kılıç hali
ne gelmiştir. Siyasi partiler bünyesinde bu yük
sek kademeleri ihraz etmenin şartları, Hükü
mete kanunen ve Anayasaya dayanılarak deklâ
re edilen tüzüğün gösterdiği şartlarla olur ve 
'bu tüzüklere hafckiyle riayetle olur. Memlekette 
kardeşliği yerleştireceksin, temenni güzel, kar
deşliği yerleştireceksin ama a iki gözüm, sen 
evvelâ kendi evinde, kendi partinin içinde kar
deşliği yerleştirsene... Evvelâ bunu yapacaksın. 
Memleketin içinde kinleri, husumetleri, fobileri 
kaldıracaksın... (Bravo sesleri) Eski fobiler 
vardı; bunlara razı olduk; yeni fobiler türedi 
ve türemektedir önümüzde.. Bunları önlemenin 
çarelerini bulalım. Bunu nasıl yapacağız? Bu
nu kendi partimizin bünyesi içinde tedbirler 
almak suretiyle yapacağız. Bu tedhirleri kendi 
kendimize alabiliyor muyuz? Siyasi partiler 
olarak alamıyoruz arkadaşlar. Olmuyor, Devle
te deklâre ettiğimiz organlariyle partilerimizi 
çalıştıramıyoruz. Kutuplar oluyor. Kutupların 
etrafında toplanmalar, kümeleşmeler oluyor. Par
ti idare kurulları yerine bir bakıyorsunuz,, 3 1er, 
4 1er, 5 1er hâkim oluyor. Bizim 1946 da takib-
ettiğimiz şeyler vardı; ne idi onlar : Oy hırsız
lıkları. 

Oy hırsızlıklarını partinin kendi bünye^ 
içindede önlemeliyiz. Partinin kararı ne ile 
tekevvün eder?.. Ne ile tekevvün edeceğini 
tüzük bildirmiştir. Halbuki. Öyle değil, karar j 
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karanlık yolda tekevvün ediyor. Ondan sonra, 
partiler çatlıyor. Müstakiller ayrılıyor. Müs
takiller (ahcar - ı - dallı)... (Sağdan alkışlar) 
halindedir. Böyle ruh haleti olur mu efendim? 
Bütün bu mahzurların hepsini öngören Ana
yasamız, bir yeni düzen kuruyor, eskilerden 
ders almış -ve şuraya bir madde getirelim demiş 
ve 57 nci maddeyi getirmiş. Siyasi partiler ka
nunu tanzimini emretmiş. Bu müddetli kanun
lardandır. Ayrıca falan kanun, filân kanun ge
liyor. Anayasa ile alâkası yok bunların. Fakat 
arz ettiğim gibi tıpkı Anayasa Mahkemesini 
kuracak olan kanun nasıl 6 ayda geldiyse si
yasi partiler hakkında hükümleri ihtiva eden 
kanun da iki sene içerisinde gelecek, senenin 
birini geçirdik, Anayasa icabı olarak nasıl ol
sa yakında gelecektir. Bundan sonra mahallî 
seçimlere gideceğiz, her parti liyakatli arkadaş
ları mahallî teşkilâtı için organ olarak çalıştıra
cak. Bir ilçe; belediye, bir köy ve bir il çapın 
da adamlarıyla iyi hizmetlerinin mostrasını gös
tererek, hizmetini orada halka tanıtacak. Bü
tün bu şartları iyi direndiğimiz zaman tama
mıyla yerine getireceğiz. 

Şimdi, size 1963 bütçesi için, iyimseliğimin 
nedenini arz edeyim, hani demiş «Doktor mu 
bilir, başından geçen mi bilir.» Burada bâzı 
imalarla karşılaştık. Ancak birinci koalisyo
nun yüklenmiş ve geçirmiş olduğu mesuliyetleri, 
şimdi burada, huzurunuzda müdafaa etmenin 
yeri değildir ve böyle bir şeye de yanaşacak 
değilim. Fakat başından geçmiş bir arkadaşı
nız olarak size şunu arz edeyim ki, içinizden, 
iki Meclisten derlenmiş 24 kişilik ekip getirelim 
buyurun efendim diyelim. Ne yaparsınız? Bi
rinci konu; askerin vaziyeti nedir der bir bri
fing yaparsınız. Vay efendim Genelkurmay'a 
gittiler, orada oturdular birifing yaptılar 
filân. Tabiî yapacaklar NATO ile ilgiliyiz, va
ziyetimiz nedir diye haberdar olacağız. 

îkinci madde, Hazineyi göreceğiz. Hazine
ye baktık ki ; sıfırın altında 325 milyon. Eğer 
sıfıra getirmek isterseniz 325 milyon lira basa
caksınız. Bir o kadar da ilk ihtiyaçlar için ba
sacaksınız. Halbuki biz altı ay içinde bir tek 
beş liralık bankmot dahi bastırmadık. Emis
yon şöyle idi, böyle idi filân, 500 milyon lira 
piyasaya kredi imkânı hazırladık. 225 milyon
luk pancar borçlarını ödemeye başladık. Hale
fimiz olan Hükümete, sıfırın altında yalnız 
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yirmibeş milyon olarak devrettik. Bütçe açığı, 
Hazine açığı olarak 1961 yılı sonunda 630 mil
yon devir aldık, hendikap devr aldık. Şimdi 
arada Hükümet buhranı falan, filân olinakla 
beraber 400 milyon, yani 62 bütçesi yalnız 40(1 
milyon açık veriyor diyorlar, buna şükür ede 
rek öpüp başımıza koymak lâzım. Onun içir 
bendeniz muhterem. Hükümet erkânını teşvik 
etmek, cesaretlendirmek isterim. Beka iptidan 
eslıeldir, bizim işimiz çok daha zor idi. Fakat 
bugün kendileri daha müsait bir zemindedir
ler. 1963 bütçesi tatbikatında elbette muvaf 
fak olacaklardır. Yine onu arz edeyim: 196P 
bütçesinde, eskiden bizde âdet yoktu. Bu âdet 
Frazsızlar'da vardı. Üçer aylık üçer aylık, cyn: 
bütçenin içinde üçer aylık muvazene ynparkr 
ve bakanlıklar üç aylık prcrizyonlara göre mas 
raflarını idare ederler. Biz bunu Mart 1962 
den itibaren aylık pre vizyon yaptık Ye Mart 
Nisan, Mayıs aylarında bu birer aylık previz 
yonlar işledi. Tahmin ederim ki, yine de öyle 
işliyecektitL 1963 te de Türkiye Cumhuriyeti 
maliyesi aynı kaideyi tatbik edecektir. 

Hulâsa ben naçizane beyaz oy vereceğim 
Bütçenin de lehincleyim. Hükümeti teyidi eden 
arkadaşlara da güveniyorum, iliştiğim nok
taları da iltifata şayan görürlerse ve bizi şu 
50 sene evvelsinden beri yerli yerinde bckliyen 
dertlerden kurtarmak yoluna giderlerse ayrıca 
iH'He^fkkir olacağım. 

1963 Bütçesi Türk milletine, aziz vatanımı
za hayırlı olsun arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası C. II. P. adına Sayın 
Mehmet Ha zer indi r. 

C. H. P. SENATO GRTJPU ADINA MEH
MET HAZER (Kars) — Muhterem arkadaşlar; 
1963 bütçesi münasebetiyle ileri sürülen mütalâa 
ve temenniler arasında derhal cevaplandırılma
sında partimiz bakımından lüzumlu gördüğüm 
bir iki noktaya temas ettikten sonra asıl konuya 
geçeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, muhalefet adına sayın 
Kâzım Yurdakul arkadaşın çok emekle hazırla
dığını gördüğüm konuşmasında temas ettikleri 
• bir iki nokta, vakıalara uygun olmadığı gibi, 
kendi müdafaa ettiği istikrar esaslarına da uygun 
düşmemiştir. 

Muhterem arkadaşlar- Plân Kanununu, plâ
nın bütünlüğünü koruyan kanunu, Yüksek He-
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yetiniz gibi grupumuz da bir baskı kanunu ola
rak değil, milletin ihtiyaçlarına cevap veren bir 
vesika olarak kabul etmiştir. Onun için tasvip 
eylemiştik 

Bunda ne bir baskı hissi, ne de bir baskı 
şemmesi görmediğimiz iein gönülden beyaz oy 
vermek suretiyle ona iştirak etmiş ve onun tat
bikini de ümitle bekler duruma girmiştik. 

Gene sayın arkadaşım partimizi imâ ederek, 
yabancı sermaye ve dış borçların aleyhinde bu
lunduğumuzu söylediler. Biz parti olarak hiç
bir devrede dış borçların aleyhinde bulunmadık. 
Yalnız, bunun sarfı ve sarf şekli aleyhinde bulun
duk. Yabancı sermayenin gelmesi için, siyasi ve ik
tisadi istikrar lâzımdır. Bunu, o gün de müdafaa 
ettik, bugün de ediyoruz. Ne 1958 den evvel, 
ne de ondan sonra Türkiye bir Yunanistan ka
dar yabancı sermaye temin etme durumuna gel
memiş ise, bunun türlü sebepleri vardır. Bugün 
hepimizin elbirliği ile olan çabalarımız, bu sebep
leri yaratmamak ve bu sermayeyi ürküten âmil
leri ortadan kaldırmak içindir. 

Gene muhterem arkadaşım, koalisyon ortak
lığımızdan bahsetti ve bu mevzuda fikirlerini or
taya atarken Cumhuriyet Halk Partisinin dev
letçilik esaslarını, diğer grupun politik ve ikti
sadi anlayışına baskı suretiyle tecelli ettirdiği
ni ifade ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım; bir tüccar olan ar
kadaşımın, özel sermaye hâkimiyeti fikri belki 
haklı olabilir. Ama Türkiye'nin bünyesi memur 
kütlesi, işçi kütlesi ve büyük bir köylü vatandaş 
kütlesi kendi kaderini özel sermayeden çok dev
let sermayesine bağlamış bulunmaktadır. Karma 
ekonominin esasları özel sermayeye imkân verdi
ği gibi, devlet sermayesine de muayyen esaslar
da milletin zaruri ihtiyaçlarında hizmet görme
ye çağırmaktadır. Bunu, Türkiye'nin dününü, 
bugününü bilen herkes ele tasdik eder. 

Muhterem arkadaşlar; bir mukayese olsun 
diye arz ediyorum : Demokrat Parti iktidarı, 
liberal bir. iddia ile iş başına geldiği halde hâdi
selerin sevkı ile, Cumhuriyet Halk Partisinde 
geçen bir devletçilik tatbikatı içine girmek zo
runda kaldı. Et ve Balık Kurumuna et sattır
mak, Sümerbanka bez sattırmak o devrede de
vam eden tatbikattandı. Yani arz etmek istedi
ğim; devletçilik, bu milletin bugünkü şartlar 
içinde hayati zaruretinden doğan çaredir. 
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Yine arkadaşımızın «İktisadi Devlet Teşeb

büslerinin reorganizasyonunun devletçiliği, git
tikçe koyulaştırma yolunda» olduğu şeklindeki 
beyanını da asla tasvibetmem. Herkesin şikâyet 
ettiği bu teşekküllerin ıslahına doğru atılmış adı
mı tasviple karşılamasını beklerdik. 

Hulâsa muhterem arkadaşlarım, ne Kâzım 
Yurdakul arkadaşım gibi ümitsiz bir tablo çize
rek, milletin ümit bağladığı yeni devreyi kötü
lemek, ne de hayal içinde kalan bir tablo çize
rek avunmak istiyoruz. Hakikatleri görmek ve 
hep beraber bu memleketin kaderine eğilmenin 
lüzumunu arz etmek ve bunun çarelerini bera
berce bulmak için çalışıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, kısa bu mâruzâtım
dan sonra grupumuz adına hazırladığım konuş
mayı arz edeceğim. 

1963 malî yıl bütçesi üzerinde G. H. P. Se
nato Grupunun görüş, mütalâa ve temennileri
ni arz etmeden evvel memleketin içinde bulun
duğu politik ve sosyal şartları kısaca gözden 
geçirmeyi lüzumlu görmekteyiz. 

Bir intikal devrinin türlü sıkıntıları içinde 
bulunan cemiyetimiz yeni Anayasa nizamının 
korunması ve uygulanması konularında çeşitli 
akımların etkisi altında kalmıştır. 

Sayın arkadaşlar, geçen yılın bu günlerinin 
hatırlanması bile nasıl bir oluş halinde bulun
duğumuzu anlatmaya yeter sanırız. Geçen yıl 
muhalefetin ve basının önemle üzerinde durduk
ları iktisadi durgunluğun büyük bir kısmı gi
derilmiş, sanayi mamulleri istokları erimeye 
başlamış, fabrikalar normal kapasite ile çalış
ma imkânına kavuşmuştur. Tamamı yerleşti
rilmemiş olsa bile işsiz yürüyüşleri durmuş, 
Parlömanter rejime müteveccih hareketlerin ya
rattığı kara bulutlar seyrekleşmeye ve dağılma
ya başlamıştır. Anayasa Mahkemesi, Yüksek 
Hâkimler Kurulu gibi garanti müesseseleri ku
rulmuş ve işlemeye koyulmuştur. 

Muhterem senatörler, yine bu devrede taraf
sız radyo, kanuna bağlı idare prensipleri büyük 
mikyasta gerçekleştirilmiştir. Fikir, vicdan ve 
toplantı hürriyetleri kolay ve bol bol kullaıulır 
hale gelmiştir. Bu hürriyetlerin suiistimal hu
duduna kadar genişliyeıı tezahürleri karşısında 
otorite ihtiyacı hissetmeye başlıyan bâzı vatan
daşlar Hükümetten sıkı tedbirler ve müdahale 
ler beklemişlerdir. Fakat Hükümet yakın tari
hin verimsiz ve zararlı usullerine iltifat etme-

4 30 . 1 . 1933 0 : 2 
mistir. Ne toplantılar süngü ucuyla dağıtılmış, 
ne de basın, kâğıt tahsisi, resmî ilân tevziatı 
gibi usullerle kayıt altına alınmıştır. Basmm 
kendi tabiî şartları içinde gelişmesi usulü şada-
katla uygulanmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, bütün bunlara rağ
men bir kısım basın vatandaşa kin ve intikam 
telkini yapmakta, din istismarcılığından vaz
geçmemiştir. Bu davranışlar bir Hükümet icra
atına yöneltilmiş muhalefet hudutlarını da aş
mış, rejim aleyhtarı bir istikamet almıştır. Meş
ruluğunu milletin tasvibinden alan 27 Mayıs 
İnkılâbına ve onu gerçekleştiren Türk Silâhlı 
Kuvvetlerine dil uzatmak için her vesile bir 
fırsat sayılmıştır. Huzur ve sinir bozucu bu 
hareketlerin zararlı neticelerini hep beraber dü
şünmeye mecburuz. Bundan başka geniş hürri
yet havasının sağladığı imkânlardan bâzı za
rarlı cereyanların da faydalandığı anlaşılmak
tadır. Aşırı ve zararlı cereyanların dikkatle iz
lenmesi ve mutlaka önlenmesi lüzumuna kaniiz. 
Biz C. H. P. olarak vatanın selâmetini Atatürk 
milliyetçiliğinden ilham alan salim bir yclda 
bulmaktayız. Bunun için aşırı ve beynelmilel
ci sol akımların da, ayırıcı ve bölücü sağ alım
ların da karşısındayız. Tarihî kaynakları if-

j tihar hazinelerinde dolu Türk Milletinin geliş -
meşini de ancak demokratik düzen içinde gör-

! mekteyiz. Bu rejimin yerleşmesi ve yaşaması 
:' uğruna parti olarak katlana geldiğimiz feda

kârlıkları Atatürk ülkü ve ilkelerinden tâviz 
\ verme gibi gösterenler bile olmuştur. Halbuki 
: bu asla varit değildir. Diğer taraftan bu kabı1 

sıkıntı ve fedakârlıklar demokrasi mücadelesi 
yapmış memleketlerin çoğunda da görülmüş-

j tür. 
i Sayın arkadaşlar, şimdi, müsaadenizle büt-
: cenin karekteri ve hedefleri üzerinde birkaç 
i noktaya temas edeceğiz. Takdim şekli, muhte-
j va ve hedefleri bakımından 1963 bütçesi geç

miş yıllardan farklı tedbirler ihtiva etmektedir. 
Karma Bütçe Komisyonu raporu da bunu teyi-
detmektedir. Bu bütçe ile yeni bir devrej^e gi 
ren Türk Milleti geçmiş acı tecrübeler sonunda 
hesapsız, kitapsız ve çok kere şahıslara göre de
ğişen icraattan ve israftan kurtulmuş olacaktır. 
Bu plânlı devre ilk tatbikatını 1963 bütçesiyle 
verecektir. Verimsiz kalkınma edebiyatının ha
yal kırıklığından yakasını zor kurtaran milleti
miz ümidini yeni plânın başarısına bağlanmış-
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tır. Bunun için de plânın başarısına alın teri 
göz nuru katmak her vatandaş için kaçınılmaz 
bir vazife haline gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, malûmları bulunduğu 
üzere bütçe gerekçeleri umumiyetle hükümet
lerin Devlet idaresindeki temel görüşünü ak
settiren bir vesika olarak kabul edilir. Buna 
göre 1963 bütçesi yatırıma yönelmiş bir ve
sika olarak kabul edilir . Buna göre 1963 
bütçesi yatırıma yönelmiş bir bütçedir. Hürri
yet içinde hızlı kalkınma esasına dayanan bu 
bütçe gösterişsiz, enflâsyondan uzak istikrarlı 
bir malî ve iktisadi politika sayesinde tahak
kuk edecektir. 

Muhterem arkadaşlar, millî hâsılada '•% 07 
kalkınma hızını sağlıyacak bu yatırımların 1963 
yılında 5,7 milyar lirası Devlet sektörüne, 
3,8 milyar lirası özel sektöre aidolmak üzere 
9,5 milyar olarak hesaplanmaktadır. Karma 
ekonomi nizamı içinde özel sermayenin im
kânlarını harekete getirecek çarelere de baş
vuracaktır. Geri kalmış bölgelerde yatırım 
yapacak özel sektöre tanınan kolaylık ve vergi 
indirimi bu yolda atılmış yeni ve müspet adım
lardır. 

Muhterem arkadaşlar, dış ödeme muvazenesi 
aleyhte gelişen, dış borçlarının yıllık faiz ve 
taksitleri önemli miktarlara varan bir memle
kette istikrarlı bir malî politika, bütçede sa
mimiyet anlayışı, iç kaynakların harekete ge
tirilmesi gibi tutumlar içe ve dışa itimat tel
kin edecek olumlu davranışlardır. Bu esaslar
dan ilham alarak hazırlanan vergi ıslahat 
projeleri kanunlaşma yolundadır. Zirai Ge
lir Vergisi, bâzı maddelere zam gibi yeni ted
birlerle yatırımların iç finansmanı tamamla
nacaktır. Dış yardım konusunda devam eden 
resmî temaslarda da bu hareketlerin etkileri 
olacağı şüphesizdir. Ortak Pazara iştirakimiz 
de 1963 yılının konuları arasındadır. 

Muhterem arkadaşlar, istihsal kapasitesi her 
sahada mahdut, istihsal verimi ve vasıtaları 
yetersiz halkının büyük bir kısmı mahrumi
yetler içinde bulunan bir memlekette yatırım
ların hayati önemi, istihsali ve ihracatı ar
tıracak tedbirlerin lüzumu aşikârdır. Mevcut 
ve yeniden ihtas olunacak vergilerde memleke
tin bu durumu ve bu meselelerinin dikkatle 
göz önünde bulundurulması lüzumuna işareti 
vazife saymaktayız. 
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Sayın seantörler, malî yılın son üç aylık 

devresinde cari masraflarda bir t'asarruf lü
zumu hisseden maliyemizin 1963 bütçesinin 
hazırlanmasında tasarruf kaidelerine önem 
verdiği anlaşılıyor. Fakat bu tedbirlerin mem
leket şartlarına uygun bir hale getirilmesi, için 
d'aha da dikkatli olmanın lüzumuna kaaniiz. 
Çünkü nüfus başına düşen yıllık millî gelir 
rakamları komşumuz Yunanistan'dan ve Franko 
İspanyasından da geridir. Bu itibarla istihsali 
artırıcı tedbirler yanında israfı önleyici ted
birlerin de ihmal edilmemesi mecburiyeti var
dır. 

1962 yılında özel sektör yatırımlarının 
umulan seviyede tahakkuk etmesine mukabil, 
resmî sektör yatırımlarının bir hesaba göre an
cak '% 70 küsuru, bir başka hesaba göre % 89 u 
-tahakkuk etmiştir. Resmen beyan edildiğine 
göre buna sebep finansman yetersizliği değil, 
personel ve teşkilât eksikliğidir. Sebep ne 
olursa olsun 1963 icraat programında böyle bir 
duruma meydan verilmesi aşla doğru olmaz. 
Çünkü bu takdirde mütaakıp yıl programların
da, istihsal imkânları d*a aksar. 

Muhterem arkadaşlar,. istihsali artıracak 
müessir bir tedbir de tarım ürünlerinin de de
ğer pahasını bulmasıdır. 1962 yılında tütüne 
uygulunan fiyatların önümüzdeki yıl rekol
tesinde müspet tesiri olacağı şüphesizdir. Millî 
gelirin '% 50 ye yakın bir kısmının ihracaatı-
mızm % 80 den fazlasının tarım alanından 
elde edildiği göz önünde bulundurularak bu 
alana daha geniş yatırım yapılması ve yar
dımlar ayrılması gerekir. Bu yıl geçen yılla
ra nazaran bu ödenekte bir miktar artış gö
rülmektedir. Fakat yetersizdir. Hayvancılık 
deniz ürünleri gibi kısa zamanda olumlu so
nuçlar verecek konularda müteşebbislerin 
ve üreticilerin vasıtalarla teçhizini ve yeter 
kredi ile desteklenmelerini ekonomik icaplara 
uygun mütalâa etmekteyiz. Millî Birlik idaresi 
zamanında ciddî bir surette ele alındığı an
laşılan meyva ihracaatmın teşviki yolunda lü
zumlu idari, malî ve teknik tedbirler zaman kay
bedilmeden alınmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, bir taraftan artan nü
fusun beslenme ihtiyacını karşılamak, bir taraf
tan da dış tediye muvazenesi açıklarını kıs-
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men olsun kapatabilmek için kaliteli bol is
tihsale ihtiyacolduğu şüphesizdir. 

Sayın arkadaşlar, 
Bölge plânlaması da 1963 bütçesiyle geniş 

tatbikat sahası bulması gereken konulardandır. 
Plân hedefleri ve stratejisinin bir maddesinde, 
«Yatırımların yapılmasında, coğrafi dağılışın
da bölgeler arasında dengeli bir kalkınmanın 
esasları göz önünde bulundurulacaktır.» den
mektedir. Bu itibarla geri kalmış bölgelerde 
bölge planlanmasının öncelikle ele alınması 
gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlar, bütçe gerekçesinin tet
kikinden ve resmî beyanlardan anlaşıldığına, 
göre .1963 yılında İktisadi Devlet Teselsülleri
nin «Reorganizasyon» u da ele alınacaktır. Top
rak reformu, idari reform da .1963 bütçesinin 
hedefleri arasında görülmektedir. Personel 
Kanunu, Artırma - eksiltme ve ihale Kanunu, 
Umumi Muhasebe Kanunu gibi malî mevzuat 
da 1963 yılında ıslah olunacaktır. 

Mahallî idareler maliyesinin istikrara ka
vuşturulması, 1,7 milyarı bulan belediye borç
larını konsolidasyonu da 1963 çalışmaları ara
sında olacağı ifade olunmuştur. Bu arada mü
kelleflerinin büyük kısmının yıllık kazancı en 
az geçim indirimi seviyesinde olan Arazi Ver
gisi de 1963 yılından itibaren kaldırılacaktır. 

Sayın arkadaşlar, bir noktaya daha temas 
ederek ' sözlerimizi tamamlıyacağız. Malûmları 
bulunduğu üzere Millî Birlik idaresi zama
nında kabul olunan bir kanunla memurlara 
yapılması derpiş olunan % 35 zammın geçen 
yıl tehir olunan '% 15 i bu yıl verilecetkir. Dev
let bütçesine 400 milyon liralık bir yeni ödeme 
yükliyen bu zammın verilmesi. Hükümetin ve 
Büyük Meclisin taahhütleri icabındandır. Ge
çen yıl bütçesine nazaran cari masraflarda 
1,4 milyar, yatırımlarda 0,6 milyar olmak üzere 
yuvarlak bir hesapla iki milyar fazlalık ifade 
eden bu bütçenin milletimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını dileriz. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz, Yeni Türkiye Partisi Gru-
ptı adına Saym Cemal Tarlan'mdır. 

Y. T. P. GRUPU ADINA CEMAL TARLAN 
(Tekirdağ) — C. Senatosunun Muhterem Baş
kan ve üyelerini ve mânevi şahıslarında aziz 
Türk Milletini Y. T. P. Senato Grupu adına en 
derin hürmetlerimle selâmlarım. 

30 .1.1963 O : 2 
Karma Bütçe Komisyonunun muhterem üye

lerinin iki aylık ciddî ve sabırlı tetkikleri neti
cesinde daha mütekâmil bir hüviyet kazandır
maya çalıştıkları 1963 yılına ait umumi ve mül
hak bütçe tasarıları ile millî bütçe tahminlerini 
gösteren raporu C. Senatosunun tetkikine su
nulmuş bulunmaktadır. 

Durmadan seyreden millî hayatımızın muay
yen devresinde muntazaman tekerrür eyliyen 
bütçe çalışmalarının ve hazırlanan tasarıların; 
bundan evvel her iki meclisçe kabul buyurulan 
5 yıllık kalkınma plânının maksat ve esprisi
ne muvazi bir şekilde hazırlanmasına çalışıl
ması ; şüphe yok ki, bu yılın ilk yeniliğini ve 
mühim hususiyetini teşkil eylemektedir. 

Y. T. P. Grupu olarak 1963 yılı bütçelerinin 
bu yönden taşıdığı hususiyetleri göz önünde 
bulundurarak yaptığımız tetkikler sonunda na
zarı dikkatimizi celbeden çeşitli mevzu ve me
selelerimiz hakkındaki düşünce ve kanaatleri
mizden; ilerdeki tatbikatta yardım ve fayda 
sağlryabilecek: mahiyet ve değerde gördükleri
mizi açıklamayı muvafık görmüş ve yüksek hu
zurunuza getirmiş bulunuyoruz. 

Bütçenin genel fonksiyonu : 
1963 yılı bütçesini hem vadeli bir iktisadi 

meselemiz ve hem de uzun vadeli iktisadi geliş
me dâva ve ihtiyaçlarımız açısından kısaca mü
talâa edeceğiz. 

Yüksek malûmları olduğu üzere bütçeler ik
tisadi hayatımız içinde oldukça geniş bir yer 
tutan Devlet hesaplarının tertip ve tanzim me
selesidir. Bu hesapların masraf yönünden ter-
tibediliş tarzı hem memleketteki umumi mal 
ve hizmet üzerine olan harcamaların tâyin edil
mesi ve hem de bu harcamalar sayesinde ger
çekleştirilen âmme hizmetlerinin ifa olunması 
baıkımlarmdan eihenimiyetlidir. Diğer taraftan 
gelir bütçesi de; vatandaşların iştira gücüne 
ve onların masraf ve yatırım yapma temayül
lerine tesir eden bir rolü olması bakımından son 
derece önemlidir. Nihayet masraf ve varidat 
arasındaki farklar bütçe açığı veya bütçe, faz
lası şeklinde tezahür ettiği takdirde bununda 
memleketteki iktisadi münasebetlerde son de
rece önemli rol oynıyan malî müesseselerinin 
faaliyetleri üzerinde geniş tesirleri mevcuttur. 
Bu küçük mukaddemeden sonra şimdi her ba
kanlığın bütçesi üzerinde ortaya koymak iste
diğimiz kısmi ve mevzi meseleleri diğer münfe-

335 — 
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rrt konuşmalara bırakarak burada iç ve dış 
malî muvazene gönünden bütçenin tümü üze
rindeki tetkik ve tahlile geçiyoruz. Yalnız bu 
önemli mevzua ;• geçen sene içinde Türk ekono
misini iç ve dış malî muvazenesinde meydana 
gelen gelişmelere göz atmak suretiyle başlamayı 
muvafık görmekteyiz. 1962 yılında iç malî mu
vazenede yani umumi fiyat seviyesinde müşahe
de edilen temayüller oldukça müstekar bir se
yir takibetmiştir. 1960 - 1961 yılları arasında 
toptan eşya fiyatlarındaki ortalama yıllık artış 
vasatisi % 2,9 olduğu halde 1961 - 1962 ara
sındaki artış nisb eti % 4,4 olmuştur. İstanbul 
geçinme endeksindeki artışta ise 1960 - 1961 
arasında % 3 ve 1961 - 1962 arasında ise % 3.3 
olarak gözükmektedir. 

Bize her iki senedeki nisb etler umumi fi
yat seviyesindeki dalgalanmalarla ölçülen iç 
malî istikrarın muhafaza, edildiğini göstermek
tedir. Bununla bera.ber dikkat edileceği üzere 
1961 - 1962 arasındaki artışla hafif bir yüksel
me temayülü kendisini göstermektedir. Bu hâ
dise bize 1963 yılı bütçesi bakımından bâzı hu
suslarda dikkatli ve hassas olmak gerektiğini 
ikaz etmektedir. Nitekim 1962 yılında üç aylık 
devrelerle durum gözden geçirildiği zaman 
1962 yılının son üç ayındaki artış hızı ile 1961 
yılının son ayındaki artış hızı arasında da bir 
fark göze çarpmaktadır. Dış malî muvazene ba
kımından meseleyi mütalâa ettiğimiz zaman 
memleket içinde beliren ve fiyat seviyesini ha
fif nisb ette yükselten harcama temayülünün 
ithal talebi şeklinde dış aleme yayıldığını mü
şahede etmekteyiz. Nitekim 1962 yılında ithalâ
tımız 1961 yılma nisbetle süratle artmıştır. Me
selâ 1961 yılının ilk yedi ayında 240 milyon do
lar olan ithalâtımız 1962 yılında aynı devre 
içinde 321 milyon dolara yükselmiş bulunmak
tadır. Bu olay bize Türk ekonomisinin 1961 yı
lında duçar olduğu durgunluktan kendisini bir 
miktar kurtardığını ve memleket içerisinde ye
kûn harcamaların hem dış ticaret dengemizi 
bozacak ve hem de iç piyasada bir miktar fiyat 
yükselmeleri tevlidedecek şekilde hız kazandı
ğını göstermektedir. Bu müşahedemizden çıkar
mak istediğimiz Türk ekonomisinin artık bir 
enflâsyona doğru yol aldığı mütalâası değildir. 
Oerek dış ticaret dengemizde ve gerekse iç pi
yasa fiyatların dalgalanmalarında görülen bu 
tezahürleri; 1963 yılında dikkatli ve hassas 
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davranmamız gerektiğini ikaz eden ilk belirti
ler olarak kabule mecburuz. Binen aleyh 1963 
bütçesinin masraf ve varidat kalemlerini göz
den geçirirken hassasiyet kazanmış olan iç malî 
muvazenemizi bozacak bir bünye kazanmaması
na dikkat edilmesini zikre ve tavsiyeye şayan 
görmekteyiz. 

1961 yılında Türk ekonomisinin önemli bir 
durgunluk içerisinde geçmiş olmasında en mü
him rol, müteşebbislerin, özel yatırım yapan 
vatandaşların olup yatırım harcamalarını kıs
maları bu hale sebebolmuştur. Nitekim hususi 
yatırımların 1960 yılında üç milyar j)81 milyon 
olmasına mukabil 1961 yılında 2 milyar 714 mil
yon seviyesinde idi. „ Yalnız özel yatırımlarda 
1 milyar 260 milyon kadar bir tenezzül Türk 
ekonomisinin bütün vatandaşları sıkıntı içinde 
bırakan bir iktisadi durgunluğa duçar olması
nı tevlidetmiştir. 1962 yılında gerek siyasi ve 
gerekse malî alanda meydana gelen nispî istik
rar bir taraftan özel yatırımların hacmini bir 
miktar yükseltmiş ise de bunun 1960 yılındaki 
seviyeyi dahi bulmadığı millî gelir ve masraf 
istatistiklerimizden müşahede edilmektedir. 
1962 için 3 milyar 500 milyon olarak tahmin 
edilen özel yatırımların aynı sene geniş bir 
devlet yatırımı faaliyetiyle tamamlanması dü
şünülmüştür. 4 milyar Ö39 milyon civarında 
tahmin edilen âmme yatırımları toplam yatı
rım seviyesini 8 milyar seviyesi üstüne çıkar
maktadır. Aynı şekilde özel sektörün cari har
camaları ve âmme sektörünün cari harcamala
rı da yükselerek 1962 yılında gayıisafi millî 
'hasılamızın 1901 yılma nisbetle üç milyara 
yaklaşan bir 'hacımda artarak '92 milyarlık bir 
seviyeye ulaşmasını mümkün kılmıştır. 1961 
yılındaki durgunluğu ıgidermek için özel sektör 
harcamalarında meydana gelen düşmeyi telâfi 
edebilmdk için âmme sektörü iharcamalarmm 
yüksek tutulmuş olması isa'betli olmuştur. Böy
lelikle âmme sektörüne dâfıil çeşitli hesaplar 
(genel bütçe, katma bütçeler 'ile mahallî ida
reler, İktisadi Devlet Teşekkülleri bütçeleri) 
açık vermek suretiyle bu masraf hedeflerine 
ulaşabilmiştir. 

Şim'di 1962 yılı bütçe tatbikatına geçiyoruz. 
A'sıl 'konumuz olan 1962 yılı tatbikatına şöyle 

'bir .göz 'gez'dirdiğimiz zaman karşılaştığımız 
manzara, şudur: 
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9 aylık katma ve genel bütçelerdeki gelir

ler 6 milyar 832 milyon, ödeme emirleri 6 mil
yar 785 milyon ve nihayet fiilî ödemeler ise 
6 milyar 1'9 milyon 'olarak görünmektedir. Bu 
rakamlar bize gerek varidat gerekse masraf 
temposunun 1%2 yılı .bütçesindeki yıllık 'he
deflere ulaşılamıyacağmı göstermektedir. Nite
lden Maliye Balkanlığı son Bütçe Komisyonuna 
vermiş olduğu raporda en iyimser hesapla va
ridatın yıl sonuna kadar 8 milyar 900 milyon 
seviyesine ulaşabileceğini ifade etmiştir. Hal
buki 1962 yılı gelir talhmlnleri 10 milyar 115 
milyon olarak tes'bi't edilmiş bulunmaktadır. 
Plânlı devreye ıgeçişin ilk yılında varidat he
saplarındaki 'bu yanlış taihmin malî idarede 
'bâzı zincirleme aksamaların meydana gelmesine 
sebebolmuş'tur. Nitekim bütçe tatbikatının 9 
ayında masrafların bütçe hedeflerinin çok al
tında cereyan etmesi ve bu suretle bütçe yılı 
sona ererken maliyenin ilgili masraf daireleri
ne % 1'2,5 kadar bir tasarruf temin etmeleri 
'hususunda yapmış bulunduğu talep geçiş plâ
nında, plân fikrine 'tam olarak uymanın im
kânsızlığını göstermiştir. Bu olayı zikretme-
miızde'ki maksat masraf bütçesi yapılırken vari
dat talim inlerinin realist esaslara uyup uyma
dığına dikkat 'edilmesi zaruretine işaret etmek 
içindir. 1962 yılı plânlı devreye -geçiş progra
mında âmme sektörünün en mühim unsuru olan 
genel ve katma bütçe 'hesaplarında meydana 
gelen bu intibaksızlık bizi 'hem 5 yıllık plân 
bakımından ve hem de yıllık bütçe program
ları 'bakımından dikkatli olmaya davet eden 
bir 'hâdisedir. 1963 yılı için Anayasamız gere
ğince verilmiş olan 'bütçe tahmin raporunda 
guyrisâfi millî hâsılanın 55 milyar 500 milyo
na 'çıkacağı ve bunun içersinde âmme harcama
larının 15 milyar 308 milyonu bulacağı ifade 
edilmektedir. 

Buna mukabil bütçe gerekçesinde âmme 
yatırımlarının 1963 te 5 milyar 800 milyonu 
bulacağı, mahallî idarelerinin cari harcamaları 
ile birlikte yekûn cari 'harcamalarının 9 mil
yar 200 milyonu bulacağı ifade edilmektedir. 
Bu 'suretle 16 milyara yaklaşan yekûn âmme 
harcamalarının ıgayrisâfi millî hasıladan aldı
ğı pay nisbeti 1963 yılında % 28,9 za çıkmak
tadır. Bu olay bize 5 Yıllık Kalkınma Plânı-
mızdaki devlet sektörünün <gayrisâfi millî (ha
sıladan aldığı paya nazaran 'çok süratli bir ir-
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lif a kaydetmiş olduğunu ifade eylemektedir; 
Nitekim 1962 yılında % 24,1 olan bu payın, 
1967 de % 26,9 za çıkacağı 'hesaplanırken 1963 
de % 28,9 olarak plânlanmış bulunan bu nis-
betin 1967 deki varılacak nisbetin de üstüne 
fırladığını göstermektedir. Bu hâdise bize 
'bundan beş sene sonra için tes'bit edilmemiş 
olan nishetleri daha plânın ilik yılında devlet 
sektörü lehine değiştirerek aşılmış olduğunu 
ifade etmektedir. Bu netice bizi Türkiye'deki 
âmme sektörünün bir yıl içersinde bu nis'bet'te 
genişlemesini ioabettirecek sebeplerin ne oldu
ğu, plân yapmak ve 'bu plâna uygun bütçe tan
zim etmek, özer sektörden yani vatandaşların 
iştirak güçlerinden ne nisbette fedakârlıkta bu-
luııalbileceklerini lıesabetmek, tahmin etmek ve 
teklif etmek hususundaki hududun ne bulun
duğu soruları ile karşı kargıya bırakmış ve 
1963 ve bunu taki'hedecek yıllarda gayrisâfi 

. millî hasıladan vergiler yolu ile devlet sektö
rüne alınacak payların gittikçe artması ve ik
tisadi 'bünyemizin gittikçe âmme sektörüne da
yanan 'bir hüviyet kazanma'sı keyfiyetini ikti
sadi bir mesele olduğu kadar aynı zamanda 
siyasi bir tercih meselesi olarak mütalâa etme
mize imkân vermemektedir. 

îşte Y. T. P. Senato Grupu olarak 1963 yılı 
bütçesiyle âmme sektörünün süratle genişletil
mesi hususundaki bu temayüle temasta ve il
gilileri haberdar e'tmelkte fayda mülâhaza ey
lemekteyiz. Çünkü plân yapmayı ve bu plâna 
müstenit bîr bütçe 'hasırlamayı Meclise bir 
masraf pusulası getirmekten ibaret 'telâkki 
etmemekteyiz. Şunu izah etmek istiyoruz ki, 
devletin olduğu kadar vatandaşların ödeme ta
katlerinin tahammül edebileceği bir âmme mas
rafı 'hacminin muayyen .bir 'hududu 'bulunması 
gerekmektedir; bir milletin gayrisâfi millî ha-
sılasıridan bir sene içersinde 'bu 'derece yüksek 
bir sıçrama nisbetiyle kaynaklarının mühim 
'bir 'losmmı devlete devretmesi kolay temin 
edilir bir Ih'â'di'se olmakla beraber masa ba
şında bir masraf 'bilançosu ile tamamlanı ve
recek bir iş de asla değildir. Binaenaleyh mas
raf (genişletirken bu ekonomik vergilendirile-
bilme kapasitesini de hesaba katan bir anla
yış içersinde kısa ve uzun vadeli bütçe ve prog
ram plânlarının yapılması gerekmektedir. 196'2 
yılında gayrisâfi millî hasıladan % 24,4 nis-
Ibetinde pay alan âmme sektörünün 1963 te bir-
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den % 28;!) za kadar bir pay alabilecek şekil
de planlanmasını kanaatimizce realist bir ikti
sadi plânlama ve 'buna dayanan realist bir büt
çe ve maliye politikası olarak kabulü 'keyfiye
ti üzerinde durmakta fayda mülâhaza ederiz. 
Bunun içindir ki 1962 yılında girişilmiş olan 
ve çok geniş 'tutulmuş bulunan bütçe 'harcaıma-
larmda karşılaşılan 1 milyar '500 milyon lira 
haemındaki varidat noksanını da nazara alarak 
1963 ve 'bunu takibedecek diğer yıl bütçelerini, 
vatandaşı 've millî ekonomimizi âdeta zorlarca-
sma tahakkuk ettirilen bütçeler olarak vasıf
landırmak mümlkündü r. 

1963 yılı bütçesinin tahlili : 
1963 yılı bütçesinin yatırımlar ve cari gi

derler bakımından tevziatı 1962 yılındaki 
yatırımlar aleyhine hafif bir azalma göster
mektedir. 1962 yılında 10 milyar 476 mil
yon tutan konsolide bütçe giderleri içersinde 
yatırımlar 3 milyar 462 milyon lira ile genel 
bütçenin % 33 nü teşkil ettiği halde 1963 yı
lında 12 milyar 532 milyon tutan umumi mas
rafların 4 milyar 88 milyonu yatırıma ayrıl
mak suretiyle % 32,5 nisbetindeki bir kısmı 
sermaye teşekkülüne tahsis edilmiş bulunmak
tadır. 1963 yılında olağanüstü gayretlerle 
hacmi yükseltilmiş olan devlet varidatına rağ
men bütçenin sermaye teşekkülü bahsindeki 
rolünün % 0,5 bir düşme göstermesi şayanı 
dikkat bir olay olarak gözümüzden kaçma'ma-
lıdır. Milletin ağır vergi fedakârlıklarına mu
kabil devlet kaynaklarının mühim bir kısmı
nın yatırım nisbetini artıracak iktisadi gü
cümüzü takviye edecek bir istikâmete yönel
tilmiş olması beklenirdi. Bunun içindir ki, bu 
nisbetler bizi cari giderlerimizdeki artış tem
posunun hangi kaynaklardan geldiğini araştır
maya sevk ettirmiştir. Cari giderlerin bün
yesini tahlil ettiğimiz zaman 1960 da 2 mil
yar 480 milyon olan ve umumi bütçe içinde
ki harcamaların % 34,1 ini teşkil eden perso
nel giderleri 1963 bütçesinde 4 milyar 291 
milyona çıkmış, yani üç sene içerisinde 1 mil
yar 800 milyon bir artış göstererek umumi 
bütçenin % 35,5 ni kapsamış bulunmaktadır. 
Bu durum aynı zamanda üç yıl içerisinde 2 
milyara yakın bir artışın meydana geldiği 
ve devlet varidatının millî kaynakların bu 
nisbette cari masraflardaki süratli artışı kar-
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şılamaya pek elverişli olmadığı hakikati ile 
bizi karşı karşıya bırakmaktadır. Gelişme he
deflerine yöneltilmesi gereken beş yıllık büt
çelerimizin devamlı şekilde personel masraf
larının ağırlıkları ile şiddetli yük altında 
bulundurulmuş olması istikbaldeki gayret
lerimiz bakımından bizi endişeye sevk etmek
te ve buna kısaca teması da faydalı mülâha
za eylemekteyiz. 

Masraf bütçemizdeki çeşitli giderlerin oran
larını gözden geçirdiğimiz takdirde üzerin
de hassasiyetle durmamız lâzımgelen daha 
başka bâzı temayüllerin kendisini gösterdiği 
realitesüyle karşılaşılmaktadır. 1960 Millî Sa
vunma bütçemiz 2 milyar 145 milyon iken bu 
masraflar toplam bütçesinin % 27,7 sini teş
kil etmekte idi. 1963 yılı bütçesinde (ise Mil
lî Savunma masrafları (jandarma ve emniyet 
masrafları dâhil) 3 milyar 308 milyona çık
mış olarak umumi bütçenin % 28,9 unu iş
gal etmektedir. Millî savunma masraflarımız
da üç sene içerisinde meydana gelen bir mil
yar 200 milyona yakın bir artış millî (kay
naklarımızdan yüksek bir kısmını gittikçe as
kerî maksatlara tahsis ediğimizi göstermek
tedir. Bu da gelişme gayretlerini 'hızlandır
mak ve kaynaklarını seferber etmek istiyen 
bir milletin NATO camiası ve hür dünyanın 
savunma sistemi içinde malî yükünün gittikçe 
ağırlaşmakta olduğunu ifade eder. Batılı dost 
ve müttefiklerimizle muhtelif vesilelerle bil
hassa iktisadi durumumuz müzakere edilirken 
bu ciddî konunun ısrarla ileri sürülüp hal ça
resi arandığından şüphemiz yoktur. Beklenen 
mesut neticelerin süratle istihsalinin de en ha
raretli arzumuz olduğu bu vesile ile de ifade 
etmeyi bir vazife saymaktayız. 

Devlet borçları : 
Şüphe yokki millî kaynaklarımızın ikti

sadi hedeflere daha geniş bir nisbette yöneltil
mesini önliyen unsurlardan bir de son yıllar
da süratle artmakta olan devlet borçları öde
meleridir. 1960 da 552 milyon lira ile umumi 
bütçenin % 7,1 rıini teşkil eden bu borçlar 
1963 yılında 1 milyar 219 milyona yükselmiş 
ve devlet borçları için yapılan ödemeler umu
mi masraf hacmi içerisinde % 9,8 ze çıkmış
tır. Bütçenin % 10 nunu devlet borçlarının 
faiz ve itfasına tahsis etmek zorunda kalan 
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bir bütçenin şüphesiz ki, kaynakları kalkın
ma masrafları için seferber edebilme gücünü 
daraltmış bulunmaktadır. İktisadi gelişmeyle 
ilgili Millî Eğitim, Bayındırlık, Sağlık ve Ta
rım gibi bakanlıklarla, karayolları, su işleri, 
orman idarelerinin yapmakta oldukları masraf
ları mütalâa edecek olursak 1960 da 3 mil
yar 325 milyon olarak umumi bütçenin % 42,9 
unu teşkil eden bu hizmetler için 1963 yılında 
5 milyar 140 milyona yükseltmek suretiyle umu
mi bütçe içerisinde % 41 nisbetinde bir hisse 
ayrılmıştır. Ancak bunlarda bütçenin umumi 
kalıbı hakkındaki daha evvel açıkladığımız teş
hisi teyideden tezahürlerdir. Bütün bunları ik
tisadi kalkınmamızla ilgili bakanlıklar ve dai
relerin genel faaliyetleri için ayrılan tahsisat-
lardaki bütçenin umumi hacmma nisbetle nipî 
bir daralmanın müşahede edildiğini tesbit eden 
misal olarak zikre şayan görülmüştür. 

Yatırım bütçeleri bünyesi: 
Yatırım yapan dairelerin bütçelerini gözden 

geçirdiğimiz zaman karşılaştığımız manzara şöy
le ifade edilebilir: Millî Eğitim, Üniversiteler, 
Sağlık Bakanlığı, imar ve İskân bakanlıklarına 
sosyal yatırımlar yapan bakanlıklar olarak mü
talâa edecek olursak 1960 yılında 213 milyon 
yatırım harcamaları yapmış olan bu dairelerin 
tahsisatı 1963 yılında 775 milyona yükselmiş
tir. 500 milyondan fazla munzam bir yatırım 
bütçesine kavuşan bu daireler malî politikamız
da ve bilhassa iktisadi gelişme masraflarımız
da sosyal yatırımların nisbet ve hacminin sü
ratle artırılması istikametindeki bir temayülün 
mevcudiyetini ifade etmektedir; Ziraat Bakan
lığı, Devlet Su işleri ve Orman idaresinin yatı
rım harcamalarını ziraat alanında yapılan 
Devlet yatırımları hacmi için bir müşir olarak 
mütalâa ettiğimiz takdirde 1960 ta 573 milyon 
lira tutan bu daireler yatırımlarının 1963 te 
928 milyona çıktığını memnuniyetle görmekte
yiz. Bunlar içinde bilhassa Ziraat ve Orman ida
relerinin genel bütçe yatırım harcamaları içe
risindeki nisbetinin 1960 ta % 2 den az olması
na mukabil bunun 1963 te % 6 ya çıkışı dik
katimizi çekmiş ve memnuniyetimizi mucib ol
muştur. 19'60 da ancak 40 milyon civarında bir 
yatırım imkânına sahip bulunan Ziraat Bakan
lığı Orman idaresinin 1963 yılında 253 milyon
luk bir yatırım kaynağına kavuşması isabetli 
istikamette yol alan bir gelişmedir. Diğer ta-
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raftan kar ay olları, ve 'hava meydanla n şek
lindeki göze çarpan ulaştırma hizmetlerin
deki artış bu derece süratli görülmemektedir. 
1960 yılında 784 milyonla yatırımların 1/3 ünü 
teşkil eden bu daire yatırım masrafları 1963 te 
897 milyona çıkmakla beraber umumi bütçe içe
risindeki nisbeti % 21,9 a düşmüştür. Bu da bi
ze geçmişte bu sahalara oldukça geniş bir nis-
bette yatırımların yapılmış bulunduğunu ve 
bundan sonraki kalkınma gayretlerimizde bu 
yatırımların bir temel sermaye cihazlanması ma
hiyeti arz etmesi lâzım geldiğini ifade etmekte
dir. 

1963 varidat bütçesi : 
1963 varidat bütçesi 1962 yılma nisbetle 2 

milyar civarında bir artış göstermektedir. 1962 
yılının 10 milyar 476 milyon olarak bağlanan 
varidat tahminlerinin 1963 yılında 12 milyar 
532 milyon olarak tesbit edildiği ve varidat 
bütçesinin de % 19,6 lık bir artış beklendiği 
müşahede edilmektedir. Bu varidatın 9 mil
yar 11 milyonunun vergilerden 440 milyonunun 
müteferrik gelirlerden 500 milyonunun tasar
ruf bonolarından, 210 milyonun özel fonlardan 
ve 1 milyar 420 milyonun bu sene temin edile
cek dış yardım karşılıklarından elde edileceği 
anlaşılmaktadır. 1962 yılında Gelir ve Kurum
lar vergilerinde gelir bütçesi tahminlerini cid
dî şekilde bozan bâzı düşmeler meydana gelmiş
tir. Bütçe gerekçesinde 1962 yılının gelir ta
hakkuklarının 9 milyara yaklaşacağı ve mev
cut vergi nisbetleriyle yapılan bir tahmine gö
re 1963 yılında ancak 10 milyar 846 milyonluk 
bir varidatın gerçekleşebileceği ileri sürülmek
tedir. Bu sebeple 12 milyar 82 milyon olması 
lâzım gelen 1963 varidat seviyesini bulabilmek 
için bâzı yeni vergilerin şart olduğu ifade edü^ 
inektedir. Bunlar arasında dâhilde alman is
tihsal vergilerinden (elektrik, havagazı, kibrit, 
Tekel maddeleri) önümüzdeki sene 175 milyon; 
akar yakıttan alman gider vergilerinden 243 
milyon, Damga Resminden 300 milyon, Tekel 
Savunma Vergisinden 133 milyon, Tekel safi 
hâsılatmdandan 154 milyonluk bir munzam ar
tış beklenmektedir. Gelir ve Kurumlar Vergisin
de 1962 yılında tahakkuk edeceği tahmin edilen 
varidatın altında bir tahmin yapılmıştır ki, bu 
isabetlidir. Buna mukabil karşılık paralar ge
lirlerinden 1962 nin 1 milyar 204 milyonluk va
ridatının 1963 içerisinde 1 milyar 920 milyona 
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çıkarak 715 milyon artacağı tahmin edilmekte
dir. 

Damga Eesmi varidatında bu yıl beklenen 300 
milyonluk bir artışın ithalâttan alınacak % 5 
lerden temin edileceği malûmdur. Türkiye'de 
yatırımların önemli bir kısmını dışardan ithal 
edilen mal ve malzeme ile gerçekleştirilebildiği 
düşünülecek olursa bu verginin aslında yatırım
lar üzerine konulmuş munzam bir yük olduğu 
manâsını çıkarmak mümkündür. Diğer taraf
tan akar yakıt üzerine konmuş olan 250 milyo
na yakın bir munzam varidatla temini düşünü
len verginin istihsal üzerine konmuş olan bir 
vergi olarak vasıflandırmaya müsait hususiyeti
ni göz önünden uzak bulundurmamak lâzımdır. 
Halbuki istihsal maliyetine ve ulaştırma hiz
metleri masraflarına inzimam etmesi mukarrer 
olan bu verginin, istihsali teşvik, yatırımları 
tezyit etmek ve iktisadi hayatı canlandırmak 
istiyen bir bütçe ve iktisadi politikanın genel 
hedefleriyle ne nisbettle kabili telif olduğunu 
düşünmekten kendimizi alakoyamıyoruz. 1963 
yılı bütçesinin bu şayanı dikkat belirtilerine 
bakarak gelecek için tam bir teşhis konulması 
ve tedbir alınması hususunda dikkati çekmeyi 
bir vazife saymaktayız. 

Yeni vergiler bahsinde yapılacak bu tahlil 
ve belirtilen bâzı mahzurlar diğer mevcut vari
dat kaynakları için de mevzuubahistir. Ezcümle 
tasarruf bonolarının birkaç yıldan beri vatan
daş arasında yarattığı hoşnutsuzluklara gerek 
çalışanlar verekse iş verenler tarafından çalış
ma faaliyet ve şevkini kıran mahiyetine dikkati 
çekmek isteriz. Tasarruf bonolarını çalışanlar 
tarafından gerçek bir tasarruf ve âmme istikra
zı şeklinde mütalâa edilmesine imkân verecek 
ve aynı zamanda Hazinenin malî itibarını te
sis etmeye yarıyacak bir istikamette ıslah edil
mesi zaruretine işaret ederken tekrar tedvini 
düşünülen yeni bir kanuna bu maksadı sağlı-
yacak 'bir hüviyet verileceğine inanmaktayız. 

Bu meyanda servet beyannameleri mevzuu
na ela kısaca temas etmek istiyoruz. Bunları bâ
zı resmî mehafilin mütalâa ettiği şekilde Ge
lir Vergisinin bir otokontrolu olarak gördüğü 
fonksiyona rahatlıkla inanmak pek kolay de
ğildir. Binaenaleyh memlekette iş ve sermaye 
erbabını ürküten ve tereddüde sevk eden ve 
faydalı olmıyan ve faydalı olamadığı anlaşılan 
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bu müessese üzerinde de ehemmiyetle' durulması 
zaruretine inanmaktayız. 

Varidat bütçesinde ciddî bir endişe kaynağı 
mütalâa ettiğimiz diğer bir noktayı da tebarüz 
ettirmek istiyoruz. Yıldan yıla devamlı şekilde 
artan dış borçlanmaların meydana getirdiği iç 
finansman kaynakları tamamen Devlet 'bütçe
sinin ve âmme sektörünün hizmetine tahsis 
edilmektedir. Aslında millî bir borç olan ve ni
hayet vatandaşları her yıl verecekleri vergi
lerle hizmet ve itfası temin edilecek olan bu 
borçlanmalardan özel sektörün, artık bir gele
nek haline gelen istifade imkânlarının düşünül-
meyişini, ciddî bir eksiklik olarak mütalâa 
ediyoruz. 

Her ne pahasına olursa olsun yüksek hacim
de bir Devlet masrafı politikasını güden malî 
idaremiz bütçelerin denk bağlanması endişesi 
ile eline geçen bütün kaynaklara müracaat za
ruretini duyarak özel sektörün millî kaynak
lardan aynı şekilde faydalanması imkânlarını 
nazarı itibara almaması karşısında başka mem
leketlerin tatbikatında karşılık paraların önem
li bir kısmının özel sermaye ve özel teşebbüs 
sektörünün istifadesine açık tutulmuş bulundu
ğunu bu münasebetle alâkalılara duyurmak is
teriz. 

Muhterem arkadaşlar, mâruzâtımıza son 
vermeden evvel,., önemli olduğunu hissettiğimiz 
iki noktaya daha temas etmek istiyoruz. Birin
cisi, demin de arz ettiğim gibi enflâsyona git
meden Plânlama Teşkilâtı tarafından umumi 
hacmi ve istikametleri tesbit olunmuş masraf 
hedeflerinin gerçekleştirilmesinin, istihsal, ya
tırım ve faaliyet hacmi üzerinde menfi inikas
lar tevlidetmesi çok muhtemel olan ve yukar
da ki bahislerde yaptığımız tahlillerle mahiye
tini açıklamaya çalıştığımız vergiler kanaliyle 
mümkün olacağı kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Bu sureti hal ile millî gayretlerini gelişme he
deflerine doğru seferber etmek istiyen bir mil
letin takibedeceği rasyonel bir iktisat politikası 
ile ne derece kabilitelif olacağı problemi üze
rinde Yüksek Heyetinizin de behemehal hassa
siyetle eğileceğine inanıyoruz. 

İkinci noktaya gelince: A.P. Grupu adma 
konuşan değerli arkadaşım Kâzım Yurdakul'un 
zevkle dinlediğimiz beyanlarının bir kısmına 
aittir. Kendileri konuşmalarını tamamlarken, 
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hep birlikte çalışmanın, kardeşçe dayanışmanın 
ve her halde memleket ve millet dâvalarını hal
ledecek salim bir yola girmenin zaruretine işa
ret buyurdular. Bu sözleri heyecan duyarak 
dinlemiş bulunuyoruz. Kendileriyle tamamen 
mutabıkız. Tatbikatta da mesut tezahürlerini 
yalnız grupuınuzun değil 'bu mukaddes sakaf al
tında vazife gören diğer bütün muhterem üye
lerin hararetle ve tehalükle beklediklerini ifa
de edebilmek fırsatını bizlere verdiğinden 
dolayı kendilerine teşekkürü bir borç biliyo
rum, arkadaşlarını. (Bravo sesleri) 

'Muhterem arkaadşlar, kritiğimizin asıl ruhu
nu, aziz Türk Milletinin daha süratli ve daha 
emniyetli bir yoldan refah ve medeniyet seviye
sine ulaştırma düşüncesi teşkil etmektedir. Her 
şeye rağmen 5 yıllık kalkınma plânımızın rea-
lize edilmesi hususundaki bu ilk gayretlerin 
rehberi olarak mütalâa ettiğimiz 1963 yılı büt
çesinin memlekete ve' millete hayırlı olmasını 
diler, hepinizi Yeni Türkiye Partisi Grupu adı
na hürmetle selâmlarım, muhterem arkadaşla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar bit
miştir. Senatör arkadaşlarımız şahısları adına 
konuşacaklardır. Söz Sayın Niyazi Ağırnaslı'-
nmdır. Buyurun. 

NİYAZI AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte
rem Başkan, Cumhuriyet Senatosunun saygı 
değer üyelerini. Maliye Vekilinin şahsında Ba
kanlar Kurulunu hürmetle selâmlarını. 

Yüce Senatonun müzakere konusu olan 1963 
malî yılı bütçesi üzerinde görüş ve tenkidlerimi-
ze, aziz vatanımızın halen de içinde bulunduğu 
şartları ana hatlariyle belirterek başlamak is-, 
tiyorum : 

Koca bir imparatorluktan arta kalan Anado-
lumuzun Avrupa kıtasından bir avuç toprak, 
asırlardan beri hakkı olan sudan, gübreden yok
sun, çoğu yerde en ilkel araçlarla yapılan verim
siz tarım çabalarına rağmen, otuz milyona yak
laşan nüfusa yeter besini veremez haldedir. Or
man azalışları birçok bölgelerde iklim şartları
nı değiştirmiş, toprakların verimini alabildiğine 
azaltmış, çok sayıda eılız hayvan sürüleri me
raları tüketirken gittikçe küçülen fert işletme
lerinin yeni toprak arama ihtiyaçları da bu tü
kenişi hızlandırmaktan geri 'kalmamış ve böy
lece yurdun birçok yerleri türlü sebeplerle vu-
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kuagelen erozyonlara mukavemet edemez hale 
gelmiştir. Her yıl denizlere akıp giden milyon
larca ton topraktan boşalan yerler çölleşmekte 
devam ederken küçülen topraklar üstünde ta
rımsal didinmelerden yahut hayvancılıktan kar
nını doyuramıyan milyonların merkezlere doğru 
akını hızlanmış ve büyük şehirlerin etrafında
ki gecekondu sınırları büsbütün kalınlaşmıştır. 
Açık ve gizli işsizliği önliyebilmek, işsizlere en 
dar mânasiyle olsun karnını doyuracak çare ve 
imkânları hiç olmazsa muvakkat tedbirlerle sağ
lamak, Devletin önemle üzerinde durması gere
ken büyük bir mesele halini almıştır. 

Cölleşen, kısırlaşan, yer yer çatlamış bu top
raklar, deniz kıyılarını süsliyen ormanlıkları, 
yüreklere umutlu sevinçler veren vadileri, kel 
dağlariyle bizim vataııımızdır. Bu vatan sathı
na yayılmış, ya da büyük merkezlere yığılmış 
farklı şive ve lehçeler yahut dillerle konuşan, 
inançları ve ibadetleri birbirinden farklı insan 
topluluğu da topyekûn bizim milletimiz. 

Kötü niyetlilerin, ya da kafaları henüz ay
dınlığa ulaşmamışların -gayretlerini boşa çıka
rarak millet içinde bütünlüğü ve birliği sağlı-
yabilir ve bu otuz milyon vatandaşı tam randı
manlı bir iş seferberliğine, başkalarının sırtın
dan geçinme itiyadına kendilerini kaptırmış sö
mürücülükleri yeni kanun ve ahlâk kurallariy-
le yok ederek yöneltebilirsek, altı servetler ve 
üstü henüz imkânlarla dolu olan bu vatanı ya
şanır hale getirebilir ve gelecek nesilere bir 
cennet ülke emanet etmenin bahtiyarlığına ere-
biliriz. 

Aziz arkadaşlarım; 
Buraya kadar olan teşhis ve temennilerimi 

çok umumi hatlarla tesbitten sonra beş yıllık 
plânın hedeflerine uygun bir bütçe ile karşı 
karşıya bulunup bulunmadığımız, kalkınma hı
zının tahakkuk şartlarının mevcudolmadığı, 
bütçe murakabesinin kâfi bulunup bulunmadığı 
ve yeni vergi tasarılarının, Anayasanın tesbit et
tiği sosyal adalet ilkelerine yönelip yönelmediği 
konuları üzerindeki görüşlerimi de kısaca arza 
çalışacağım : 

Beş yıllık plânda, sanayi sektörünün, tarım 
sektörüne ön görülmesi prensibine esas itiba
riyle katıldığımızı, hammadde yerine daha çok 
mamul madde satma suretiyle ilerlemiş toplum
ların hammaddeler satmalıp mamuller sattığı 
bir pazar olmaktan kurtulmanın mümkün olabi-
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leceğini düşünüp benimsediğimizi de belirtmek 
isterim. 

Sanayi sektörünü başta tutarak her iki sek
törde gelişmeyi ve plânın 'hedef tuttuğu kalkın
ma hızını gerçekleştirebilmenin, hattâ bu hızı 
kabilse aşmanın yeni yatırımlara ve eskilerini 
reorganize etmeye bağlı bulunduğunu, bunun da 
tasarruf hacmi ve vergi sistemleriyle geniş il
gisi olduğunu söylememize lüzum bile yoktur 
sanırım. 

Gelir dağılımına ciddî şekilde müdahale edi
lemediğine göre vergi sisteminde sosyal adaleti 
gerçekleştirmeyi de temel prensip saymak ve 
vergi reformlarını bu iki açıdan hazırlayıp sevk 
etmek icabetlerdi. Yeni vergi kanunlarının 'bu 
zihniyetin ışığı altında hazırlanıp hazırlanmadı
ğını gereği gibi tesbit edebilmek için içtimai 
zümrelerin millî gelir payları ve vergi yükleri 
üzerinde bizzat Plânlama Dairesinin de kullan
dığı istatistik rakamları kullanarak bir tahlil 
yapalım. 

Millî gelirin dağılışında 6 temel grup müta
lâa eder ve bu grupların genel nüfusa nisbeti
ni tesbit edersek; tarımda 20 hektardan az top
rakta ziraat yapan en az gelirli ziraatçiler nü
fusun % 71 ni, 70 hektara kadar bir toprak üs
tünde çalışan orta gelirli çiftçiler % 3 nü, 70 
hektarın üstünde arazi sahibi yüksek gelir 'grıı-
punu teşkil eden çiftlik sahipleri ise nüfusun 
% 0,7 sini yani hinde 7 sini teşkil etmektedir. 
Tarım nüfusunun % 71 ni teşkil eden aşağı ge
lir grupu teşkil eden küçük çiftçiler, millî ge
lirden % 21, nüfusun % 3 nü teşkil eden orta 
gelir grupu % 7,7 sini ve yüksek gelir grupu-
nu teşkil eden ve nüfusun sadece binde yedisi
ne tekabül eden mahdut sayıdaki büyük çiftlik 
sahipleri ise millî gelirin % 7,4 nü elde etmek
tedirler. 

Yani nüfusun yüzde 71 ni teşkil eden küçük 
çiftçiler kütlesi gayrisâfi millî gelirin sadece 
1/5 ni ve nüfusun yine binde yedisini teşkil 
eden serbest meslek erbahı, tüccarlar, ithalât
çılar ve sanayiciler ise millî gelirin 1/3 nü el
de etmektedirler, tik beş yıllık plân devresinin 
sonunda, 1967 yılında millî gelirin % 50 arta
cağı hesabolunmakta ve gelir, dağılımında ise 
büyük nisbet farkları meydana gelmeksizin nis
pî bir refah artışı tahmin olunmaktadır. 

Plânda sanayie verilen önem dolayısiyle ta
rım gelirlerinde nispî bir azalış vukua geleceği 
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ve fakat gelir dağılımında sosyal adalete doğ
ru ciddî nispet farklarının husule gelmiyeceği 
söylenebilir. 

Şu halde muhterem arkadaşlarım vergi re-
formlariyle olsun içtimai adalete doğru yol al
mak icabedeceğini kabul etmek zorunda idik. 

Yergi dağılışının, Gelir, Kurumlar, Veraset 
ve intikal, Mahallî İdareler gibi vergilerin 1962 
yılında çeşitli gelir grupları arasındaki külfet-
leriyle 1963 yılındaki yeni vergi kanunlarının 
kabulü halinde husule gelecek farklara da göz 
gezdirelim. Düşük gelirli ziraat erbabının 1962 
deki vergi yükü, 7,3 iken 1963 te 7,4 e çıka
cak orta gelirli ziraat erbabının vergi yükü 4,2 
de sabit kalacak, yüksek gelirli ziraat erbabının 
vergi yükü 6,1 den 7,1 e, ücretle ve maaşla ça
lışan işçi, memur ve çeşitli hizmetlilerin vergi 
yükü % 37 den 37,9 a, Devlet sektöründe ça
lışanların ki, % 10,3 ten 11,5 e yükselecek ve 
bütün bu artışlardan hâsıl olan fark beyanna-
meli mükelleflere gidecektir. 1962 de % 35,2 
olan bu sınıfın vergi yükü % 32 ye düşecektir. 

Yekûn vergi yükünün 1/3 ünü ödiyeıı me
mur ve işçi sınıfının vergileri 1963 yılında nis
bet itibariyle biraz daha artacaktır. Maliye Ve
kâletince hazırlanan ve yakında Yüce Senato
nun tetkikine sunulacak olan yeni vergi kanun-
lariyle bir milyar iki yüz altmış milyon liralık 
bir vergi artışı derpiş ve tahmin olunmaktadır. 
Az önce belirttiğimiz birinci ve ikinci gelir 
gruplarına yeni mükellefiyet yüklenmekte bu 
vergiler, yine geçim darlığı çeken üç grupa 
yüklenmekte ve böylece 1963 yılında sosyal 
adaletin tam tersine işliyeceği anlaşılmaktadır. 
Bu tahlillerden vardığımız neticelerden birisi 
de Türkiye nüfusunun % 1,5 nu teşkil eden 
mutlu azınlığın gayrisâfi millî gelirin 1/3 nü 
elde ettiği ve plân devresi sonunda dahi bu sos
yal adaletsizliğin böylece kalacağıdır. Çalışan 
nüfus başına yıllık gelirler ise aşağı gelirli zi
raat grupunda vergisiz 1 090, vergilendirmeden 
sonra 1 010, orta ziraat grupunda vergisiz 
8 310, vergiden sonra 7 410, özel teşebbüs üc
retlilerinde vergisiz 5 400, vergiden sonra 4 070, 
Devlet memurları ve ücretlilerin de vergisiz 
9 750, vergiden sonra 7 010, üçüncü grup bü
yük çiftlik sahiplerinin fert başına vergisiz 
45 690, vergiden sonra 35 420, sanayici, tüccar 
ve müteşebbislerde vergisiz .135 000, vergiden 
sonra 102 500 liradır. 
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Görülüyor ki, fert başına en düşük gelir j 

grupuyla en yüksek gelir grupu arasındaki fark ı 
ortalama yüz mislinden aşağı değildir. Aile sa-
yılariyle bu rakamların çarpılması halinde 
memleketteki en önemli vergi problemi, hede
fini bulmuş olacaktır. 

Köylerimizde çalışabilecek yaştaki kadın 
nüfusunun % 90 ı ve şehirlerde ise % 40 mm 
çalıştığını da burada işaretledikten sonra gelir 
dağılımındaki farklar bakımından bâzı muka
yeseler yapmamız, istikametimizi tâyinde işe 
yarar sanırız. 

Cfelir dağılımında güvenilir bilgiler toplana-
bilen üc memleketten Amerika Birleşik Devlet- ı 

ı 
lerinde en düşük gelirlilerle en yüksek gelirli- I 
ler ortalamaları arasındaki fark bakımından en i 
yüksek gelirlilerin millî gelir paylarını muka- i 
yese ederek bunun; i 
Amerika'da % 7 \ 
ingiltere'de % 3,2 j 
Az gelişmiş bir memleket olan Seylân'da % 4,2 i 
Türkiye'de ise % 32 | 
olduğunu görürüz. J 

Aziz arkadaşlarım; bu muazzam farklı ne- j 
ticeler bize sosyal adalet bakımından da nere- j 
lerde bulunduğumuzu ve nasıl merhaleler katet- • 
memiz gerektiğini açıkça gösterecek mahiyette- j 
dir, sanırım. 

Gelir dağılışmdaki fahiş farklılığı, vergi j 
adaletsizliklerini bertaraf edecek fiskal ekoııo- j 
mik şartlara doğru cesaretle yönelişi maalesef j 
ikinci koalisyon Hükümetinin icra programında \ 
ve onun tatbikatında dahi göremiyoruz. On ! 
milyonun üstündeki müterakim servetlerin men- l 

şelerini, bu servetin aile fertleri arasında tak- j 
sim ve tevzi edilmiş olmasına da dikkat ederek j 
rayiçlere göre tesbit ettirmek ve servetlerin te
rakümü sırasında Hazine haklarının vergi i 
olarak ödenip ödenmediğim araştırmak ve ge- ; 
rekiyorsa cezalı tarhiyat yoluna gitmek, her j 
halde beyannamelerinde diledikleri kazancı i 
gönüllerine göre tahakkuk, ettiren bir küçük ı 
azınlığı gerçek vergilerini ödemeye alıştırmak j 
ve zorlamak yerinde olurdu. j 

On milyonun üstündeki müterakim aile ser- \ 
i 

vetlerini cemiyet yararına yatırımlara zorlamak i 
yerine servet beyannamelerinin iadesi istika- i 
•metindeki tavizler, beş yllık kalkınmanın yine 
yoksul halk tabakalariyle, memur zümresinin ' 
ve işçi sınıfının omuzlarına yükleneceğinden i 
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bizi bihakkın endişelere düşürüyor. Ne iki sek
senden aldığı doları on liradan kıymetlendir
mek, ne bâzı nüfuzlarla ucuza kaipattığı demiri 
ve çimentoyu karaborsa yaratarak yüksek fi
yatlarla değerlendirmek, ne menşe faturalarını 
dilediği gibi tanzim ettirerek içte ve dışta meş
ru sayılamıyacak kazançlar sağlamak suretiyle 
vatandaşlar ve Hazine aleyhine biriktirilmiş 
servetler dokunulmaz meşru iktisaplar arası.ı-
da sayılamaz. Meşru yollardan istihsal olunmuş 
sermayeler, emek ve gayret çarpmışları içinde 
bulunan esnafın ve tüccarın iktisapları elibette-
ki bunun dışındadır. 10 milyarlıik servetin 5 400 
kişinin elinde toplanması Devleti de güçlüklere 
düşüren, içtimai adaletsizliklerin başında gel
mektedir. Vasıtasız vergilere, nihayet on bin 
yüksek gelirli mükellefin vergi matrahlarını 
•sıkı kontrol altına almak suretiyle tam mükel
lefiyet altına alınmalarını sağlama yoluna git-
anek yerine, Hükümetin tekel maddelerine ilâ
veler yapma yoluna gitmesi, yine geniş müsteh
lik kütlelerine inikais edecek vasıtalı vergilere 
temayül etmesi statükoculuğun ve cesaretsiz
liğin bariz delillerini teşkil etmekte, plân he
deflerine uygun bir kalkınma temposunun ta
hakkuku da böylece hayal olup gitme tehlike
sine düşmektedir. 

İç finansman kaynakları gereği gibi kulla
nılmamış ve yabancı sermayede yatırımlara rağ
bet etmekten uzak bulunmuştur. 

Yüce Senatonun muhterem üyeleri; bu mâ
ruzâtımla, beş yıllık plân hedeflerine uygun bir 
bütçe ile karşı karşıya olmadığımızı, Anayasa
nın emrettiği sosyal adalet istikametinde dav
ranışların gelir rakamlarına da 1963 yılı bütçe
sinde rastlıyamadığımızı arz ve izaha çalıştım. 
Şimdi de masraf bütçeleri bakımından bâzı 
tenkidlerimi arz etmeme müsaadelerinizi rica 
ederim. 

Daire bütçelerindeki cari giderlerden ta
sarruflar sağlanması, Personel Kanununun sür
atle çıkarılarak bilhassa merkez kadrolarında 
ıgörülen şişkinliklerin bertaraf edilmesi, fay
dasız brokrasi ile mücadele ve hizmet maliyet
lerinin dikkatle gözden geçirilmesi yollarının 
tutıılduğıına-'delalet eden emareler 1963 - malî 
yılı bütçesinde de görülememektedir. 

Bâzı devlet dairelerinin, yıllardan beri kira
dan, kurtulma istikametinde tekerrür ve tevali 
eden temennilere rağmen yüksek kiralar öde-
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inektedirler. Yeni binalar yapılıncaya kadar 
hiç olmazsa bâzı daireleri sıkışık iskân sure
tiyle tasarruf sağlama yoluna gidilmemiş ol
ması tenkide değer hususlardandır. 

Alabildiğine kabaran personel rakamlarının 
evvelâ durdurulması, sonra da mâkul bir sis
tem içinde azaltılması özlük giderleriyle birlik
te büro 'giderlerinde de tasarruf sağlıyabilir 
ve gerek bu tasarruflar gerekse bâzı müstehlek 
bütçeler masraf tertiplerinde yıldan yıla ya
pılacak tenkisler, prodüktif sahalara yapıla
cak yatırım hacmini genişletebilir. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri reorganizasyo-
nunun süratle sağlanması, Ma'kkıa ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu ile, Gölcük tesisleri Dev
let Demiryolları ve Limanları işletme, tersane, 
fabrika ve atelyelerinin tam randımanla çalı
şır hale getirilmelerinin temini, teknik eleman 
.noksanlıklarının giderilmesi, işçinin ve teknik 
elemanların idareye ve kâra iştiraklerini müm
kün kılan teşvik yollarına başvurulması ve iş
letmelere âzami muhtariyet tanınması suretiy
le İktisadi Devlet Teşebbüslerinin Hazineye 
yük olan değil, fakat gelir sağluyan teşekkül
ler haline getirilmesi hususunda ciddî ve ilmî 
kararlara geçilmelidir. 

iMulhterem arkadaşlarım; müşterek mesuli
yet taşıyan Hükümet üyelerinin vazife ve me
suliyet sınırlarını aşan partizanca davranışla
rına burada esefle temas ettikten sonra, demok
rasiyi ve hürriyeti engelliyen kanunların ayık-
lanmasındaki atalete de kısaca işaret ederek 
bütçe murakabesinin kifayetsizliğine de temas
la sözlerime nihayet vereceğim. 

Anayasaya ajykırı birçok kanunlar arasında 
Türk Ceza Kanununun bâzı hükümlerinin de 
bulunduğu herkesçe bilinen ve kabul edilen 
hususlardandır. Aşırı sağ cereyanlarla, yani 
ırkçılık ve turancıîık dediğimiz faşizmle ve 
aşırı sol cereyan dediğimiz işçi sınıfı diktatör
lüğüne müncer olan komünizmle mücadele ede
cek açık tarifleri ve cebir unsurunu da ihtiva. 
eden yeni hükümler sevk ederek Tüık Ceza 
Kanununun 141 ve 142 nci mad'delerini orta
dan kaldırmak zaruretinin çoktan geldiğine de 
işaret etmek, bugünkü halleriyle bu maddeler 
kaldığı müddetçe açık rejimin, mevcııdoldnğu-
nu kabule imkân bulunmadığını belirtmek, Hü
kümetin maksatlı tahrikler üstünde İni konuyu 
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süratle ele alması lüzumuna da ciddiyetle işa
ret 'etmek isterim. 

Yatanımızda bir kardeşlik ahenginin sürat
le kurulabilmesine tek engel olarak ısrarla ile
ri sürülen konunun da kısır çekişmeleri ve her 
'türlü siyasi yatırımlar gayretlerini yok edecek 
bir hal şekline bağlanmasını Hükümetten hali
sane temenni ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bazan geceli gündüzlü ve her halde çok kesif 

bir çalışmaya rağmen ben, Karına Bütçe Komis
yonunun bütçe kontrolünü kâfi sayınıyan ve dai
relere ayrılan raportörlerin altı ay evvelinden 
teşriî murakabe görevlerine başlamasında fayda 
mütalâa eden bir komisyon üyesiyim ve 1964 yılı 
bütçesinin böylesine derinliğine bir murakabe 
süzgecinden geçirilerek huzurunuza geliri] meşini, 
Vüc:> S: o tonun bütün sıraları dolu olarak mu-
rakaU- vazifesinin tam yerine getirilmesini bütün 
kalbimle temenni ederim. 

Yüce Senatonun Teşkilât Kanununun gecikti
rilmiş olması keyfiyetini, burada eseflerimi ka
tarak ifade etmek isterim. Teşkilât Kanunumu
zun süratle gelmesini ifade ve tekrar temenni et
mek yerinde olur. Bir müessese ya vardır; ya da 
yoktur. Kurulmuş olan bu organın, 1,5 seneye ya
kın bir zamandan beri hâlâ bir Teşkilât Kanunu 
meydana getirilememiştir. Eğer, bu defa Karma 
Bütçe Komisyonundaki çalışmalarımızda arkadaş
ların tesanütlü gayretleri ve bizim de nâçiz gay
retlerimiz olmasaydı, bütçemizdeki ayrılmalar 
bile, geçen seneki gibi yapılmamış olacaktı. Bu
nu esefle işaret etmek yerinde olacaktı. Fakat, 
Karma Bütçe Komisyonunda bulunan milletvekili 
arkadaşlardan kimse burada bulunmadığı için za
bıtlara intikal etmesi için bu mâruzâtta bulun
dum. Bütçenin bu sene de statükocu tutumuna 
rağmen milletimize ve memleketimize hayırlı ol
masını bütün kalbimle temenni eder, huzurunuzu 
hürmetle selâmlıyarak ayrılırım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Güzey. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Ekseriyet yok Sayın Başkan. (Arkadaşlar clışar-
da sesleri) (Yoklama yapılsın sesleri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarını, senatör 
arkadaşlar vazifeleri icabı burada bulunmak mec-

1 buriyetindedirler. Buna rağmen, bütçe müzake
relerini aksatacak şekilde Meclisi terk etmeleri ga-

j yanı teessüftür. Ekseriyet yoktur diye işaret eden 
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grup başkanlarından bilhassa istirham ediyo
rum; gruplarını bütçe müzakerelerinde hazır bu
lundursunlar ve dışarda olan arkadaşları davet 
etsinler, ve diğer grup başkanı olan arkadaşlar
dan da bilhassa bunu rica ediyorum. (Geliyorlar 
sesleri) 

Sayın Güzey. 
BAKİ GÜZEY ('Bursa), — Muhterem Reis 

•mulhterem 'senatörler, 
1963 bütçe kanunu tasarısı üzerindeki gö

rüşlerimi muhterem Heyetinize arz ederken 
memlektin iç. politikası ve bu arada da Hükü
metin .bu politikayı 'tevcih etmek İstediği isti
kametten balhsetmek istiyorum. 

Türkij'e Büyük Millet Meclisi olarak, evve
lemirde demokrasiye sadakatle hür ve müref-
felh 'bir Türkiye için Türk Milletinin verdiği 
emaneti mahallî maksuduna görütmeye gayret 
ettiğimizi belirtmek isterim. 
_ Anyasanın hak ve vazifelerini mütalâa eder
ken âmmenin huzur, sükûn ve düzenini bozma
mak ve onu yaşatmak için müesseseleri ve Hü
kümetin 'birtakım vazifeleri mevcuttur. 

Hükümetin bu vazifesini, müdrik 'Oİmıyan-
lara (karşı âmme düzeni ve menfaatleri bakı
mından Devlet ve Hükümet otoritesini 'vazife 
olarak kullanıp kullanamadığı meselesiyle 'kar
şılaşırız. Normal demokrasi nizamının tesisini 
temin için seçimlere büyük % delerle iştirak 
eden millete karşı esefle söylemek lâzımdır ki; 
Hükümet liyakatini ispat edememiştir. Bir 'se
nelik çalışmalarında âmme düzenTni bozmaya 
temayül edenlere karşı Hükümetin lâkaydisi-
ni hüzünle müşahede ettik. Büyük Meclise 
ikarşı yöneltilmek ve yayılmak istenilen psiko
lojik havaya, Hükümet; sanki bu Meclis ve 
memleket dışında, bir uzuvanuş gibi seyirci ve 
hattâ bâzı meselelerde küçük hesaplarla ve 
partizanca düşüncelerle teşvikkâr -görünmesi 
acı birer hatıra olarak zihinlerimizde yaşamak
tadır. Partilere ve muhalefet matbuatına yö
neltilen tecavüzlerden ve bâzı Hükümet azası
nın M. D. O. dan bahsederken bu hareketi teş
ci etmesini söz konusu yapmak istiyorum. 
Muhalefette .bulunan partilerin; demokrasinin 
lâzımı"gayrimüfarikı uzuvlar olduğunu, Hükü
metin en az bizim 'kadar bildiği «mefruz oldu
ğuna göre hareket tarzını anlamak 'zorlaşıyor. 

Muhalefetin murakabe vazifesini yapabil
mesi için, lıer şeyden evvel tecavüzden masun 
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»olması-lâzımdır. Hükümetler bunu" temin etme
diği müddetçe demokrasi rejimine bağlılığı 
daima şüphe ile karşılanır ve yine bu rejimin 
ayrılmaz unsurlarından birisi de halkın ve 
imdlletin mahallî işlerini bizzat 'görmeleridir. 
Köy muhtarlıkları, mahallî idareler ve beledi
yeler bugün işliyemez hale gelmiştir. 

'Anayasanın teminatı altına alınan bu Üıak 
ve vazifelerini yapmalarının 'geciktiril'me'si ve 
bir seneden fazla bir müddetle set çekilmesi 
bu tarizlerimize sebebolmuşsa İhatasını kendile
rinde kabul ederek vaki ve taahhütleri geçmiş 
olmasına rağmen sevabını 'hiçolmazsa bu ba
harda temin etmelidirler. 

Bu seçimler geciktiği müddetçe mahallî 
idarelerin âmme hizmetleri aksadığı gibi rejim 
ve seçim müessesesine karşı milletin itimadı 
zail olmaktadır. Bu düşünceleri zihinlerden 
'silmek Hükümetin vazifesi olmalıdır. 

Bu mevzudaki soruların, [konuşmaların Hü
kümetçe İstismar konusu addedilmesi ve hattâ 
konuşulmamasını istemesi Devlet adamlığı cid
diyetiyle kabili telif değildir. Sözlerime de
vam ederken 'bugün Maliye Vekili olan ve büt
çeyi haızırlıyan mulhterem Ferid Melen'in C 
H. P. adına yaptığı T9'60 yılı bütçe tenkidinden 
geniş mânada faydalandığımı 'belirtmek iste
rim. Bütçe müzakerelerinin hukuki mahiye
tinden doğan bir netice olduğunu kabul eden 
muhterem Bakanın ve partisinin o tenkidlere 
ne kadar yaklaşmış veya tatbikat sahasına 
koymuş olduğunu beraber -göreceğiz. O zaman 
halik efkârında ve kendilerinde hâsıl olan te
reddütleri beraber çözecek ve umumi efkâra 
ulaştıracağız. 

Bu vazifemizi yaparken kendileri gibi mu-
'ha'lefet konuşmalarının radyoya aynen veril
mesini rica edeceğim. Hükümetin bu tatbikat 
şekli de partizan idare zihniyetini çözecektir. 

Millî gelir : 
Millî gelirin 1960 yılından itibaren düşmek

te olduğu bir vakıadır. 1960 yılı millî geliri
nin şahıs başına 1 539 lira olmasına mukabil 
1961 yılında 1 469 a düşmesi tabiî sayılabilir. 
Fakat 1962 yılında iki yılın ortalamasından 
üstün olması bir faraziyeye dayanmaktadır. 

I1'901 yılında yatırıma ayrılmış olan finans
mandan bir kısmının kullanılamadığı bütçe ge
rekçesinde açıklanmaktadır. Ve yine 1962 yılı 
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yatırımlarının birinci altı ayda 595,4 milyon 
lira değerinde % 35,4 nün temin olunduğu se
ne sonuna kadar tamamen realize edileceği an
laşılmaktadır, denilmektedir. (Gerekçe sayfa : 
86) Diğer taraftan bulağımıza gelen haberler' 
bunun aksi yani ancak % 70 nin temin edile
bildiği mahiyetindedir. Gerekçeye 9 aylık ne
tice alınabilirdi. O zaman vaziyeti daha vu
zuhla görmemiz mümkün olurdu. Ve yine kal
kınma hızının % 5 §e düştüğü ve 1903 yılında 
bundan daha ferahlatıcı bir netice almanın 
mümkün 'olamryacağmdan ilgililerce bahsedil
mektedir. Plânlı kalkınma edebiyatının neti
cesi bu olacaksa akıbet ne olacaktır diye bir 
eridişemiz vardır. Vaziyeti rakamlarla bütçe 
gerekçelerinde göstermek değil realize etmek 
için gayret gösterilmeli ve netice alınmalıdır, 
fiilî harcamalar bilinmelidir. Memleket ve 
millet 'ekonomisine faydalı olanlar ve istihsale 
mâtüf bulunanlar bütçe dışı yatırımlardır. 
Bütçe içi yatırımlar endirekt olarak faydalıdır
lar. 

Âmme hizmeti vasfını taşıyan bütçe için 
yatırımların tahsisleri ile efkârı oyalamak bey
hude bir (gayrettir. Fiilî harcamalar tahsislere 
uymuyor. Hususi sektörün 1962 deki duru
mu nedir? Bunu vazıh olarak göremiyoruz. 
Halbuki kalkınmada bu sektörün rolü resmî 
sektörden daha önemlidir. Başbakan Yardım
cısı özel sektör kolay yatırımları tercih ediyor. 
Hususi sektör turizm ve sanayie yatırsa kal
kınma 'hızı temin edilir diyor. Bu 'sektöre si
yasi emniyet, malî emniyet, iktisadi emniyet, 
kredi emniyeti, vergi politikası emniyeti ver
mezsek 'çeking-en durumu devam edecektir. 
Burada da yine Hükümetin vazifelerine karşı. 
daha enerjik olmasını temenni ederiz. 

Devletçiliğin hudut ve sınırlarını vazıh ola
rak belirtmedikçe hususıi sektörü vazifeye ça-
ğırmalk semere vermez. Bu arada 72 sayılı 
[Kanunla tasnif ve sıraya konulmuş olan 1393 
projenin 'durumları ne haldedir? Bunların bir 
Ikısmma % 75 riisbetinde harcamalar yapılmış 
bir kısmına daha az masraflar ihtiyar edilmiş
tir? 

Bunlar metruk halde midir? hangileri so
nuçlandırılmış, hangilerinde ilerleme kaydedil
miş, hangileri terk edilmiştir? Bunları göremi
yoruz. 
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Geçen yıl Sayın Ekrem Alican da bunları 

sormuştu, şimdi ..kendileri Hükümette olduğu
na göre sorgulan üzerindeki çalışmalarının so
nuçları var mıdır? Ankara Şeker Fabrikası 
açılmıştır. Kastamonu Şeker Fabrikası ekono
mimiz hizmetine girmiş, işletmeye geçmiş mi
dir? 

Yine Sayın Ekrem A'lican, geçen sene: (Hü
kümet Plânlama Dairesini bir nevi mazeret se
bebi olarak ileriye sürüp arzu ettikleri proje
leri ikmal ettirmek:, arzu etmediklerini geriye 
bırakmak istikametinde mi hareket edecektir?) 
Diye bir sualde bulunmuştu. Şimdi aynı suali 
biz soruyoruz. Kendileri Hükümettedir. Du
rum ne haldedir? Demin de arz ettiğim gibi 
şimdi Hükümet kalkınma hızında hususi sek
törü suçlu bulmaktadır. 

Gelir bütçesi : 
1962 bütçe tahsilatının tahminlerin altında/ 

kaldığı bütçe tasarısının 17 ndi sayfasında ya
zılıdır. Bunun sebepleri olarak: 

İktisadi hayatta müşahede olunan durgun
luk halinin Ağustos ayına İkadar devamı etmesi. 

Hazine portföyü ve iştirakler gelirleri ve 
karşılık paralar tahsilatı gelir tahminlerinin 
oldukça dûnunda kalmış olmasının açığın bü
yümesine sebeb olduğu yazılıdır. Varidat 
10 114 861 201 lira, tahsilat ise 9 milyara ula
şacağı tahmin edilmektedir, deniyor. Sayfa (17) 

Gelir Vergisinden 500 milyon iktisadi haya
tın harekete geçmesinden Kurumlar Vergisi 
115 milyon 1961 yılı konjenktürünün âmil ol
ması. 

Savunma, veraset, hususi oto tahsilatı tah
inin dununda kalmasından 84 milyon; 

Hazine portföyü iştirakler geliri 84 milyon 
noksan, 

Özel fonlardan ve Amerikan yardımı ve kre
di karşılıkları olarak tahmin edilen miktarda 
200 milyon noksan tahakkuk etmesi sebep gös
teriliyor. Bu hal 1963 gelirlerinin de tahakkuk 
edemiyeceğine bir karinedir. Geçim endeksleri
ne baktığımız zaman; iş sahasının daralmasına 
iktisadi durgunluğa rağmen rakamların yük
seldiğini, geçimin zorlaştığını, hayat pahalılı
ğını bütçe gerekçesinden öğreniyoruz. Sayın 
Ferid Melen 1960 bütçe konuşmasında; (Millî 
gelir mevzuunun devamlı enflâsyon ve devamlı 
fiyat artışları devresinde bir mâna ifade etmi-
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yeceğine hükmederek enflâsyona temas etmek
teydiler.) 

T. L. 

3 774 030 047 16 . 1 . 1960 
4 782 998 022 30 Aralık 1961 
5 199" 000 000 Gerekçede yazılı 

Şu hesaba göre 1960 yılma nazaran 
1 425 000 000 liralık bir artış, vardır. Aşağı -
yukarı % 38 bir artış mevcuttur. Geçen sene 
yani 1961 sonundan itibaren 1962 yılının 9 ayın
da 417 milyonluk bir artış vardır. Bu enflâs
yon değil de nedir? Hükümet geçeıi sene bütçe 
müzakerelerinde para miktarında bir artırma 
olmıyacağını zamanın Maliye Vekili ile taah-
hüdetmiştir. Bu taahhüt ne oldu? 

Maliye Vekilinin vereceği beylik cevap şu
dur : 

1. Para arzı iktisadi ihtiyaçlarla muvaze
neli şekilde ilerlemiştir. (Mevsim ve mahsul 
icabı gibi) 

2. Paramızın değeri düşmemiştir. 
3. Altın fiyatları düşmüştür. 
Altın fiyatları düşüşünün beynelmilel altın 

fiyatlarındaki düşüşten ileri geldiğini, dış piya
sada paramız değerinin düşmemesini ve dış pi
yasalarda mubayaa edilen paramızın gayrim er'i 
olarak yine memleketimize girmesinden ileri 
geldiğini de biz söyliyelim. Bu vaziyetin Övünü
lecek bir mesele olmadığını da kabul etmek 
lâzımdır. Sayın Ekrem Alican da enflâsyonist 
bir yolda olmadığımızı anlatabilmek için göbe
ğimiz çatladı, diyor. Her mevzua esbabı mucibe 
yaratmak mümkündür. Fakat samimî olmak 
lâzımdır. 

Yatırım ve plân mevzuuna gelince : 
C. H. P. sinin yıllarca üzerinde durduğu 

plânlama mevzuuna bir göz atalım. Sayın Fe-
rid Melen o zamanki konuşmasında : Memleke
timizde millî gelirin en az % 18 i nisbetindc 
yatırım yapılmalıdır. Dış kaynakları harekete 
getirmenin yolu da görüşümüze göre yatırım
ları açık bir programa bağlamak ve dünyanın 
önüne sermektir. Müşterek pazar karşısındaki 
promlemlerimizi de geniş mikyasta buna bağlı 
görmekteyiz. Müşterek pazara katılma şartları
nın tesbit edilebilmesi için de evvelemirde orta
da ciddî bir kalkınma plânının mevcudiyeti 
şarttır.) demişlerdi. 
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Şimdi tedavüldeki bankmot paraya baka

lım (Merkez Bankasının vaziyet'tablosu) 

Resmî Gazete 

10412 22 Ocak 1960 
11002 6 Ocak 1962 

Şimdi vakıalara gelelim : 
Konsorsiyum müzakerelerine plânın yetiş

mesi için istical gösteren ve böylelikle alelacele 
kalkınma plânlarını Meclisten geçirmeye, koa
lisyon münasebetiyle muvaffak olan Hükümet 
nasıl bir yardım temin edebilmiştir? Plân Dün
yanın gözü önüne serilmiştir. Konsorsiyum mü
zakerelerinde buna karşı aldığımız cevap şu 
olmuştur (kalkınmanın plânlı olup olmayışı 
bizi alâkadar etmez. Projelerinizi getiriniz, 
rantabilitesini tetkik edelim). 

Şurasını açık olarak belirtmek lâzımdır ki ; 
biz demokrasiye ve bunun icapları olan Garp 
kültür ve hukukuna bağlı olduğumuz ve buna 
lâyık olan ehemmiyeti verdiğimiz nisbette iti
bar görürüz. Yalnız müdafaada iştirak suretiy
le dış yardım temin etmeği düşünmek pisikolo-
jik meseleleri bir tarafa atarak bu da la r sıkı 
sıkıya tutunmakla bir netice alamayız. 

Türkiye'de cereyan etmekte olan siyasi, iç
timaî, hukuki meseleleri cihan efkârından sak
lamağa imkân yoktur. Millet düşüncesiyle 
Hükümet hareketlerini dikkatle takibeden Bir
leşmiş Milletlere; Hükümetin samimiyetini inan
dırması lâzımdır. Aksi takdirde gidip gelmeler 
zaman israfına ve bu milletin kalkınmasına en
gel, olur. Müşterek Pazarda Hükümet olarak 
karşılaştığımız fecî âkibet meydandadır. Su
kutu hayal ve bunun mesuliyeti Halk Parti
si iktidarına aittir. Halk Partisine diyorum; 
çünkü bu parti diğer partileri birer peyki haline 
getirmek gayretindedir. Biraz da muvaffak 
olmaktadır. Halk önünde halk partisine çatan 
parti liderlerinin Hükümet iştirakinde iktisadi, 
idari ve siyasi her sahada Halk Partisine des
tek olmalarının başka mânası yoktur. Koalisyo
nun küçük yardımcıları gruplarının dikkat na
zarlarını bu noktaya çekmek istiyorum/ 

(Başta Devlet müesseselerinin mamuller ve 
tarifeler olmak üzere birçok fiyatlara ve tari
felere zamlar yapılmış bâzı vergi Ve resimler 
ya doğrudan doğruya veya vasıtalı bir surette 



C. Senatosu B : 3' 
artırılmıştır. Halkın satın alma gücünün bu 
suretle geniş nisbette tüketilmesine mukabil fi
yatlar yükselmiştir. Bu tedbirlerden zarar gö
renlerin başında; satın aldığı maddeler ile pi
yasaya arz eylediği istihsalleri arasında aleyhte 
büyük farklar husule gelen köylü vatandaşları
mızla işlerin daralması sebebiyle ücretlerini ye
ni fiyatlara intibak ettiremiyen işçi vatandaş
larımız gelmektedir. Vergi sistemimiz üzerinde 
kalkınma ve yatırım politikası yönünden de 
durmak lâzımgeldiğine kaaniiz. Vergi sistemi
miz bugünkü haliyle yatırımları ve istihsali teş
vik şöyle dursun bilâkis engellemektedir. İstih
sal vasıtalarını ağır nisbetlerde vergilendirmek
te olan gider vergisini bir misal olarak zikrede
biliriz. Sanayide kullanılan elektrik, sınai mües
seselerde ve çiftliklerde istihlâk" edilen akar ya
kıt çok ağır mükellefiyetlere tabi bulunmakta
dır. Damga resmî ve harçlar şirket kurulma
sını adeta güçleştirmektedir. Yatırımları bu 
derece göstekliyen mükellefiyetlere yatırım po
litikası takibedeıı memleketlerin hiçbirinde rast
lamak kabil değildir. Aksine çok yerde yatırı
ma tahsis olunan kazanç ve iratlar bile her tür
lü vergiden ve hattâ gelir vergisinden bile is
tisna edilmektedir.) Bunlar o zamanın muha
lefeti C. H. P. nin sözcüsü bugün aksine müda
faa eden Maliye Vekili Muhterem Ferid Melen 
Beye aittir. 

Şimdi durumumuza gelelim: Kalkınma iç 
finansman için milletçe yüklenilmesi ieabeden 
munzam vergi külfetleri 1 229 000 000 liradır. 
Bunun 368 milyonu vasıtasız, 366 milyonu da 
vasıtalı vergilerdir. 

Bütçe gerekçesinin 128 ııci sahifesinde, (ver
gi mevzularında, vatandaşları tazyik etmiyceek, 
iktisadi hayatın gelişmesini engeliemiyeeek ve 
gen e i fiyat seviyesinin yükselmesine yol açma
yacak olanlarının seçilmesine önem verilmiştir) 
der mektedir. Bu da şimdiki Maliye Vekilinin 
(aynı zatın) eserinde yazılarıdır. 

Simdi hakikatleri görelim ve mukayeseler 
yapalım. 

Yatırımları küstekliyen mükellefiyetler; ya
tırım politikası takibedeıı memleketlerin hiçbi
rinde rastlanmadığına yatırıma hasrolunan ka
zanç ve i vatlar her türlü vergi ve hattâ gelir 
vergisinden, bile istisna edildiğini beyan ettik
lerine göre 1 200 000 000 luk külfetin esbabı 
mucibesi nedir? 766 milyon lirası vasıtalı olan 
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ve her aileye satın aklığı kudrete göre yüklenen 
külfetin köylü, işçi, subay ve memura intikalin
de ne gibi neticeler olacaktır. Burada külfeti, 
nüi'us ve aile başına düşecek miktar ile ölçmek 
hatalı olur. Bir taraftan 766 milyon liralık va
sıtalı verginin külfeti, diğer taraftan vasıtalı 
vergiler dolayısiyle münakalede, istihsal madde
lerinde, yiyecek, giyecek, aydınlatma ve ısıt
mada vâki olacak zamların mer'i ve gayrimer'i 
paha! il anma ve tarife tebeddüllerinde vatandaşa 
yüklenecek muzaaf külfetler de kendi ödediğinin 
üzerine eklenirse : Köylü, esnaf, işçi, subay ve 
memurların karşılaştığı külfetler anlaşılır. Yal
nız inhisar maddelerinde artış % 17 ile c/c 50 ara
sındadır. Bir tarafta istihsalin düşüşü gerekçe
de kabul edilirken, işsizlik bir âfet gibi millî 
bünyeyi kemirirken, piyasa buhranlar içinde 
kıvranırken iştira gücü düşerek sanayi mamulle
rinin satışı da zorlaşırsa durum ne olacaktır! 
Bizi hakikaten endişeye sevk eden acık tablo bu
dur. Bütün bu hakikatlere rağmen bu külfetle
rin vatandaşı tazyik etmiyeceğini iddia etmek 
lâubalilik olur. (Şunu da arz edeyim ki; İktisa
di Devlet Teşebbüslerinde malî muvazene tesisi
ni iıccluf tutan gayretler ve bu müesseselerin 
bünyelerinde ıslahat icrası veya -maliyetlerinde 
indirin 1er sağlanması istikametinde tecelli etme
miştir. İsraftan doğduğuna şüphe bulunmıyan 
açıklar ve zararlar daha çok fiyat ve tarifelere 
zamlar tatbik olunmak suretiyle masum vatan
daşın sırtına yüklenmiştir.) Bu sözler de Ferid 
Melen Beye aittir. Bu alanda ıslahat şöyle dur
sun partizanca idare ile bu müesseselerin bün
yeleri günden güne daha kötüye gitmektedir. 
Vatandaşa ne yüklendiğini takdirlerinize bırakı
yorum. 

Birer bahane ile işlerinden uzaklaştırılan eh
liyetli personelin iş başına çağırılmaları ve orga
nizasyona tabi tutulmasını düşünülen tedbirler 
olarak tavsiye ediyorum. Hususi teşebbüsün ev
velce katılmış olduğu ortak teşebbüslerde hususi 
sektörün tasfiyeye uğraşılması hususi sektöre 
emniyet telkin eder mi? Hususi sektör yatırım
larda bulunur mu? 

Millî gelirin % 40 ındaıı fazlasının tarım 
sektöründen elde edildiği malûmunuzdur. 

Hal böyle iken ve Başbakan Yardımcısı bir 
parti kongresinde açlıkla karşı, karşıya olduğu
muzu beyan ederken ciddî tedbirlere tevessül 
olunmaması acı. bir hakikattir, 
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Toprağın tahlilinden başlamak üzere gübreye 

kadar bâzı tekliflerimiz olmuştu. Bunların .dik
kate alınacağı da vait edilmişti. Şimdi görüyo
ruz ki, bunlara el atmak şöyle dursun Vekâlet 
bir bir brokrasinin içinde kıvranmaktadır. 

Sebze ve meyva ihracatı için Trakya bölgesi
nin Avrupa pazarlarına yakınlığı münasebetiyle 
pilot bölge olarak ele alınmasını hem bu toprak
ların değerlendirilmesini ve hem de iskân politi
kasının müspet bir hale gelmesini temin edece
ğini müdafaa bakımından da buna lüzum oldu
ğunu teklif etmiş, ve Hükümetçe -bu mevzuun 
ciddiyetle ele alınacağı vaadini almıştır. O gün
den beri bir adım bile ilerlememiş olmamız üzü
cü bir hâdisedir. Muhterem Ferid Melen Bey 
aynı konuşmasında (sun'i gübrenin Mısır'da; 
hektar başına 47 kilo düştüğünü Türkiye'de ya
rım kilo olduğunu) beyan etmişti. Şimdi durum 
ne haldedir? Zirai çalışmalarda ilerliycbilecek j 
teknik .elemana sahibiz. Ziraat Vekâleti bu ha- j 
kımdan mücehhezdir. Fakat bu kadroyu dirije j 
edecek bir başa muhtaeolduğıınıı beyanda fayda 
mülâhaza etmekteyim. 

İhracat meselelerimiz : 
İhraeedilecek maddelerimiz üzerinde Hükü-

I 

metin ciddî tedbirler almadığını görüyoruz. { 
Ticaret Bakanlığı bütçesinin müzakeresi sıra

sında Bütçe Komisyonunda da arz ettim. 
Krom mevzuunda Rusya; pazarımız olan Ame

rika'ya maliyetinden çok aşağı fiyatla krom sat
maktadır. (18 - 20 dolar). Bir taraftan da bora
sit sitratejik maddeler meyanmda. olduğu için 
demirperde memleketlerine satamıyoruz. Bu iki 
mevzuun dostlarımızla halledilmesi lâzımdır. 

Meyva, sebze ihracatı üzerinde 1. G. M. nin 
çalışmaları kifayetsizdir. Büraksi.ye gömülmüş
tür. 

Daha birçok maden cevherlerimizi satmak 
mümkündür. Mermer ihracatımız başlıbaşma bir • 
döviz kaynağı olabilir üzerinde durmalıyız. Bu 
mevzuda muhterem Ferid Melen'in düşüncesi şu 
idi. (İhracatımızın süratle 1-50 - 500 milyon dolar
lık bir lıaema ulaştırılması lâzımdır. İktisaden 
ayakta durabilmemizin başlıca şartı kanaatimizce 
budur) 

Hükümet bunun ne miktarını realize edebil
miştir? Şüphesiz ki, bunu öğrenmek istiyoruz. 

İthalât : 
İhracat mevzuuna böylece temas ettikten son

ra ithalâtımızı da gözden geçirmek lâzımdır. 
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Şu ciheti açıkça belirtmek lâzımdır ki; kota

lar çok kötü tertiplenmektedir. 
Memleketimizde bol miktarda, bulunan bâzı 

madenî maddelerin (fildespat, demiroksit, am
yant, kuvarts gibi maddelerin ithali acınacak bir 
haldir. 

Diğer taraftan terbiyevi kota namı altında sa
nayi mamullerimizin rakibi olan malların itha
linde cömert davranılınası sanayicilerimizi müş
kül durumda bırakmaktadır. 

Kalitesinin yükseltilmesi; fiyatların düşürül
mesi, müşterek pazara hazırlık esbabı mueibeleri 
ile sanayiimizin esaslı himayeden uzak bulundu
rulması ticaret muvazenemizin aleyhine işliyen 
bir hal almaktadır. Bu hususta Hükümeti tekrar 
ikaz etmeyi faydalı bulmaktayım. 

BAŞKAN — Müddetiniz dolmuştur, cümleni
zi tamamlayın, efendim. 

BAKİ GÜZEY (Devamla.) — Muhterem se
natörler, daha çok mevzuum mevcut, fakat Reisi
mizin müsaadesini suiistimal etmek arzusunda 
değilim. Onun için sözümü burada kesiyorum. 
Arz ettiğim sebeplerle bütçeye kırmızı oy verece
ğimi beyan ediyorum. Hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Sağdan, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Demir. 
MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Muhte

rem Başkan, Sayın Senatörler ve aziz Hükümet, 
erkânı : Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

Konuşmamda esasa girmeden önce bir mâru
zâtta bulunmak isterim. 1963 yılı bütçesinin heye
ti umumiyed ve bundan sonraki bâzı vekâletler 
bütçesi üzerindeki görüşmeleri arz ederken, bar
daktaki suyu birkaç, damla taşırırsa bunun sayı
sız mahrumiyetlerin ıstırabını duyanlarla hem 
dert olduğumdan ileri geldiğini ve bu ıstırabın 
tesiri altında bulunduğuna hamletmenizi istirham 
edeceğim. 

Arkadaşlar; müzakeresi yapılan 1963 bütçesi 
geçmiş yılların bütçeleri ile kıyaslandığında deği
şiklikleri sadece plân vo program yeniliğinden 
ibaret olduğu görülür. Plân ve programların ne 
dereceye kadar tahakkuk edebileceğini Allah bi
lir. 

Bir kanunla himaye altına alman plâna ve 
ona muvazi olarak hazırlanan porgrama göre ya
pılan yatırımların yurt sathına dağılışında bariz 
bir adaletsizliğin mevcııdolduğu müşahede edil
mektedir. 
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Plânda az gelişmiş bölgelerin kalkınmasına ön

celik tanınacağı ve yatırımların daha ziyade bu 
gibi bölgelere kaydırılacağı derpiş edilmişti. 

Şu noktaya bilhassa işaret etmek isterim ki : 
Dün olduğu gibi bugünde hayvanları ile aynı ya
laklardan aynı sarnıçlardan su içenler, bütün aile 
efradı ile aynı oda da barınmak mecburiyetinde 
olanlar, bu fecî durumdan bir an evvel kurtulma
larını istiyenler, bu yolda kalkınma edebiyatı, nu
tuklarını sabırla dinliy enler, bugünde etüt ve 
plân edebiyatı ile karşıkarşıya bulunmaktadırlar. 
Evet Karma Bütçe Komisyonuna sunulan rapor
lar tetkik edildiğinde bu tezahürün ne kadar acı 
bir gerçek olduğu bilfiil görülecektir. 

Maalesef ve maalesef bir iki vekâlet hariç di
ğer bütün vekâletler ve vekâletlere bağlı teşek
küller, geçmiş bütçe yıllarında olduğu gibi, yine 
yatırımları aynı bölgelere teksif etmiş durumda
dırlar. Küçümsenmiyecek kadar bir kısmı bu du
rumda halen nüfusunun mağara hayatı yaşıyan 
ve bir kısmı kendi ana dili ile meramını anlat
maktan âciz olan bir bölge halkı adına derin tees
sürlerimi beyan etmekten başka çare bulamıyo
rum. 

Ne demektir bu? : 
Arzu edenler, resmî ve hususi sektöre yapılan 

yatırımların % 90 m hangi bölgelere teksif edil
miş olduğunu buna ait vesikaları tetkik etmek su
retiyle bizzat görebilirler. 

Arkadaşlar, buraya üzüntü ile bir mim koy
duktan sonra, başka bir konuya temas edeyim. 

Teknik elemanın azlığında, kalifiye işçinin ki
fayetsizliğinde ve Devlet giderleri ile özel yatırım 
giderlerinin yapılmasında büyük rolü olan Araş
tırma Eksiltme Kanununun 1962 bütçesi tatbika-
tındaki yeri, memnuniyet verici olmamıştır. Bu 
bakımdan Artırma - Eksiltme Kanunu en kısa 
zamanda anlaşılmalıdır. 

Yüksek Plânlama Dairesinin etüdüne göre 5 
yıllık plân ve programının aksatılmadan tatbiki 
ancak, 1975 yılma kadar 138 000 teknisyenin ye-
tiştirilebilmesi ile mümkün olabilecektir. Eğer 
Hükümet gerçekten plânın aksamadan tatbikini 
arzuluyorsa hiç zaman kaybına meydan vermeden 
öğretim politikamızı tetkik öğretime tevcih etme
lidir. İnanıyorum ki: Gerek ikitsadi, gerekse zirai 
kalkınmamız ancak bu şekilde mümkün olacak
tır. 

Bu görüşümü Maarif Bütçesi müzakere edilir
ken daha etraflı bir şekilde izaha çalışacağım. Hü-
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kümetin bu konudaki görüşlerini de öğrenmek is
terim. 

Muhterem arkadaşlarım, âmmeye taallûk eden 
hizmetler, bugün için ihtiyaca cevap verebil
mekten çok uzaklarda bulunmaktadır. Bunun 
tipik misalleri, ikili, üçlü hattâ dörtlü tedri
sat yapan okulların sayılarının gün geçtikçe 
artışı, Ulaştırma sisteminin bozuk oluşu, bele
diye hizmetlerinin mefluç bulunuşudur. Bugün, 
özel daireler, belediyeler, köyler, gelir bakımın
dan kifayetsiz durumdadırlar. Bütün bunlar 
için yeni gelir kaynakları ve tatbikinde güçlük 
çekilmiyecek usuller bulmak lâzımdır. Bilhas
sa millî gelirimizin nüvesi hüviyetindeki yer 
altı ve yer üstü zenginliklerimize önem verilme
li, turizm teşvik edilmeli, yabancı devletlerin 
sırf turizmden sağladıkları gelirlerle dış ticaret 
ve bütçe açıklarını kapamakta oldukları haki
kati dikkate alınmalı ve bütün bu problemlere 
esaslı bir formül bulunmalıdır. 

Aziz arkadaşlarım, cümlemizin malûmu ol
duğu veçhile uzun zamandan beri köyden şehir
lere bir akın mevcuttur. Bunun bilinen sebep
leri üzerinde hassasiyetle durulmalı ve bu hu
sus en kısa zamanda önlenmelidir. İçme suyu 
hariç, bütün gıda maddelerini dışardan ithal et
tiğimiz şu günde, dün istihsal unsuru iken bu
gün müstehlik kimliğine bürünen köylü,'köyü
ne, bağlanmalıdır. Köylünün hangi şartlar al
tında hayat sürdüğü bilmediğimiz bir husus 
değildir. Köylülerimizin büyük bir çoğunluğu, 
meskenden, okuldan, yoldan, sudan, köprüden, 
radyodan, telefondan, hulâsa medenî yaşayışın 
gerektirdiği her türlü vasıtadan mahrumdur. 
Meselâ medeni âlemden uzak köylerimizi nisbe-
ten olsun bu âleme yaklaştırmak gayesiyle ve 
bedelinin yarısı Devlet, yarısı da köy bütçesin
den ödenip, köy ihtiyar heyetinin zimmetine 
verilmek şartı ile, köylünün radyoya kavuştu
rulması mümkündür. Bu çok önemli bir husus
tur, çünkü bugün radyo yalnız bir haber verme 
vasıtası olmaktan çıkmış aynı zamanda bir eği
tim ve öğretim vasıtası hüviyeti kazanmıştır. 
Bu suretle bir gazeteden dahi mahrum olan 
köylüye hiç olmazsa Hükümetin icratmı nisbe-
tcn olsun takibedebilme fırsatı verilmiş olacak
tır. / 

Eğer gaye bu memlekete ve bu millete hiz
met etmekse, yılda 8 - 9 milyar lirayı bulan ve 
boş yere heba olup giden vatandaş gücü değer-
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lendirilmelidir. Yapıcı yola gidilmediği takdir
de, bu memleket yalnız istihsal bakımından de
ğil, fakat hiçbir bakımdan gelecek nesillere is
tikbal va'dedemez... 

Saygı değer arkadaşlarım, birkaç cümle ile 
de İktisadi Devlet Teşekkülleri ile memurların 
durumuna temas etmek isterim : 

Biraz iddialı olacak ama, İktisadi Devlet Te
şekkülü adı altındaki teşekküllerden birçoğu
nun iktisadi olmıyan teşekküller haline geldi
ğini söyliyebilirim. Çünkü, kasdettiğim teşek
küller, yıllık bilançolarını hemen her yıl zarar
la kapatmaktadırlar. Dün olduğu • gibi bugün 
de bu gibi yerler bâzı politikacıların dost ve 
akrabalarının geçim kaynağı haline sokulmaya 
başlanmaktadır. Artık (adamına göre iş) bulma 
prensibinden vazgeçilip (işine göre adam) bul
ma prensibi ittihaz edilmelidir. Millet ve mem
leket menfaatlerinin esası olduğu işlerde parti
zan zihniyet ve siyasi mülâhaza güdülmemelidir. 
Gerçek olan şudur ki, bugün için memlekette 
bir memur enflâsyonu vardır. Dairelerimiz ve 
bilhassa merkez teşkilâtımız bugünkü haliyle 
İktisadi Devlet Teşekküllerine bile rahmet oku
tacak durumdadır. Vekâletlerde ve Umum Mü
dürlüklerde yapılacak bir tetkikat sizlere He-
rakliyüs devrindeki Bizans ile Hazreti Osman 
devrindeki İslâm Devletini hatırlatacaktır. 

Buralarda damat, kayın birader, amca, da
yı, bacanak ve oğul gibi bilûmum akrabayı ta-
allûkatm hattâ ailelerin ve hattâ aynı okuldan 
mezun olan arkadaşların bir çatı altında toplan
mış olduklarını göreceksiniz. Devlet dairele
rinde, kurulmuş olan bu şekildeki saltanatlara 
bir son verilmelidir. 

Sayın Hükümet erkânı arzu buyururlarsa 
bu konuda şimdi bile misal verebilirim... Bir 
Vekil ki, yedi, sekiz aylık bir hizmetin hita
nımda makamına telefonla yapılan ricalar ha
riç, iki bine yakın tavsiye mektubu ve kartvi
zitle makamı terk ederse, kendilerinden ne dere
ceye kadar hizmet beklenebilir. Bunu insaf ve 
takdirlere arz ederim... 

Bugün, büyük vatandaş kütlesinin mantı
ğında, torpilsiz iş yapabilmenin imkânsızlığı 
hâkimdir. Hükümet vaz'edeceği müspet prensip
lerle bu mantığı vatandaşın zihninden silmeli-
dir. Etiket, kartvizit, mektup ricalarına ve tele
fon tasviyelerine son verilmelidir. Odacısından 
evrak memuruna, şube müdüründen umum mü-

30 . 1 . 1963 Û : 2 
dürüne, valisinden, müsteşarına kadar bilûmum 
tâyinler, nakiler ve terfiler değişmez esaslara 
bağlanmalıdır. 

Vatandaşa, şu veya bu kimse olur olmaz iş
lerde tavassut etmekte, müsteşar, prensip ka
rarlarını bozmakta, vekil de minnet, rica ve tav
siye üzerine evrakın parafa edilmesinde mah
zur görmediği müddetçe, millet torpilsiz iş gö
rülmediğine inanmakta yerden göğe kadar hak
kı olacaktır. Bu tutumun günahı ise ilelebet 
bunu istismar eden politikacıların boynunda ka
lacaktır. 

Bütün bu davranışlara, yeni Anayasanın 
ışığı altında artık bir son vermek lâzımdır... 

1963 bütçesinin Türk Milletine hayırlı ol
masını diler, Hükümete muvaffakiyetler temen
ni eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Necati ÖzdenizN 
NECATİ ÖZDENİZ (Cumlhurbaşk anınca 

S. Ü.) — Sayın arkadaşlarım; 
Bu sene de birkaç deniz mevzuunu arz et

mek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 
- Yalnız bunlara başlamadan evvel geçen sene-
ki bütçe müzakerelerinde temais ettiğim bâzı 
noktalar üzerinde birkaç söz söylemeyi faydalı 
mütalâa etmekteyim. 1962 bütçe müzakerele
rinde taşıt, ek ödenek, fazla mesai, yeni memu
riyetler ihdası ve harcırahlar hakkında rakam
lara istinaden bâzı malûmat vermiş ve bunlar
dan yüz milyonlarca liranın masraf yapılabil
mesinin mümkün ve zaruri olduğunu arz etmiş
tim. Bu vesile ile de Taşıtlar Kanununun yeni 
şekli ile acilen Meclise getirilmesini temenni 
etmiştim. 1962 senesinde ne bu kanun Meclisi
mize getirilmiş ve ne de yukarda tasarrufunu 
mümkün ve zaruri gördüğüm bölümlerde 1963 
senesi bütçe tasarısında cezri bir tasarruf ya
pılması düşünülmüştür. Bundan maada her ba
kanlığın bütçelerinde gördüğümüz temsil öde
nekleri ise adeta bir temsil enflâsyonu halinde 
bütçelerde göze çarpmaktadır. 

— İsveç ve İsviçre gibi refaha kavuşmuş, 
iktisaden ileri memleketlerde bakanların bile 
umumi vasıtalarla vazifelerine gitmekten zevk 
ve şeref duydukları hepimizce bilinirken mem
leketimizdeki müfrit biı* araba saltanatının de
vamında ısrar edilmesi cidden elimdir. 

— 1963 senesi bütçe taisarısında yeniden 
memuriyetler ihdasına yer verilmesi ise üzerin-
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'de ciddiyetle durulması gereken bir mesele ol
duğuna kaaniim. Bu vesile ile Devlet Personel 
Kanununun ve Devlet Personeli statüsünün bir 
an evvel Yüksek Meclise getirilmesini temenni 
ederim. 

— Dışişleri Bakanlığı bütçesinin 461 nci bö
lümünün 10 ucu maddesinde Balkan Paktı da
imî sekreterliğinin her türlü giderleri için 
remzî olarak 1 lira bütçeye konmuştur. Balkan 
Paktının bugünkü durumu hakkında Dışişleri 
Bakanımızın bizi tenvir etmesini temenni ve ri
ca, ederim. Şimdi deniz mevzularına geçiyo
rum: 

— Karma Bütçe Komisyonundaki müzake
releri takibederken Deniz Nakliyat İşletmesi
nin 1961 senesine kadar her sene 10 milyon li
radan aşağı olmamak ve bâzı seneler 20 milyo
nun üstünde kâr temin ettiği, Ulaştırma Baka
nı tarafından söylenmiştir. Buna mukabil bu 
işletmenin 1962 senesinde birdenbire 18 milyon 
lira ziyan etmiş olduğunu öğrenmiş bulunuyo
ruz. Bunun sebebini merak ettim, Birkaç sebep 
içinde en mühim olarak iki esaslı sebebini tes-
fbit etmiş bulunuyorum. Bunlardan birincisi, 
Karma Bütçe Komisyonu raporunun 29 ncu say
fasının 19 ncu maddesinde izalh edildiği gibi bu 
işletmenin İpar Transport gemilerini yeddi 
adil sı f atiyi e işletmeıye mecbur • tutulmasıdır. 
Deniz Nakliyat İşletmesi esasen rakibi olduğu 
bu şirketin gemilerini işletmekten dolayı şim
diye kadar 6,5 milyon lira zarar etmiştir. Ka
nunlarımıza göre, yeddi adlilik mecburi bir va
zife olmadığından zararın devam"'etmemesi için 
deniz nakliyatının bu vazifeden bir an evvel 
istifa etmesi şarttır. İkinci sebebe gelince: Bu 
çok dalha mühimdir. Maliye Bakanlığı 1961 se
nesinde 70 numaralı karar ile deniz nakliyatı
mızda bir liberasyon rejimi ihdas etmiştir. Bu
nun mânası gerek ithalât ve gerek ihracatımız
da deniz nakliyatı serbest bırakılmıştır. Bu re
jimin ihdasına, senelerce yabancı armatörlerin 
kendi hariciyeleri vasıtasiyle Hükümetimiz üze
rinde yaıpmış oldukları baskıların sebeiboldu-
ğunu tahmin ediyorum. Eğer öyle ise bence, 
Hükümetimiz burada deniz nakliyatımızı koru
mak bakımından zajyıf davranmış ve 1962 de 
gördüğümüz netice hâsıl olmuştur. 1952 sene
sinde Denizcilik Bankasının ihdas edildiği za
man, bu banka Beynelmilel Kontenant ve Le-
vant Deniz Konferanslarına üye olarak girmiş 
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bulunuyordu. Kontenant Deniz Konferansına 
giriş şartımızın başında Devlete ait ithal mal
larının tamamının Türk gemileriyle taşınması 
şart koşulmuş ve kabul edilmişti. 

L ev ant Deniz Konferansında ise memleketi
mizden ilıracedilen malların % 50 si Türk ge
mileriyle naklolunacaktı. Deriiz Nakliyat İşlet
mesi ihdas edildikten sonra bu işletme mevcut 
kaiyıtlardan istifade ederek her sene milyonlar
ca lira kâr etmiştir. Devlet mallarının ithalin
de Türk gemilerine tanınan bu hakkı, konfe
ranslarda ilk bozmaya çalışan Alman Armatör
leri olmuştur. Karşılaştıkları mukavemet üze
rine 1956 senesinde hariciyeleri vasıtasiyle ve 
bir sürü iktisada tazyikler de yaparak kendile
ri için bu kayıttan kurtulmaya muvaffak ol
muşlardır. Bu suretle yalnız Alman gemileri 
Devlete ait malların % 50 sini getirmeye hak 
kazanmışlardır. Almanların bu hakkı kazan
maları konferanslarda diğer yabancı armatör
leri tahrik etmiş ve Türk delegeleri devamlı 
tazyikler altında bırakılmıştır. Bununla bera
ber bu tazyiklere 1958 senesine kadar mukave
met edilmiştir. Her Devletin kendi ithalât ve 
ihracatında kendi deniz nakliyatını himaye et
mesi esastır. Biz vasati her sene 350 milyon 
dolarlık ihracat ve 550 milyon dolarlık itha
lât yani 9 milyar liralık bir deniz nakliyatı 
yapmak zaruretinde bulunuyoruz. Mevcut tona
jımız bu nakliyatın ancak % 30 unu nakletme
ye kifayetli bulunmaktadır. 70 numaralı tebliğ
den evvel ve bu kapasite ile bile her sene 10 
ilâ 20 milyon lira kâr temin ediliyordu. Deniz 
nakliyatımız, diğer yabancı devletler gibi ve 
eskiden okluğu" üzere Devlet himayesine yeni
den mazhar olsa ve tonajımız da hiç olmazsa 
inallarımızın % 50 sini nakledebilecek bir du
ruma girse bu işletmenin her sene 50 milyon li
ranın üstünde kâr sağlıyacağı muhakkaktır. 
Bendeniz bir an evvel 70 numaralı kararın kal
dırılmasını ve Deniz Nakliyatımızın Devlet hi
mayesine mazihar olarak hem resmî ve hem de 
hususi sektö'r için inkişaf sağlanmasını tavsiye 
ve temenini ederim. 

— Geçen seneki bütçe müzakerelerinde 
uzun boylu rakamlar vererek deniz nakliyat 
tonajımızın kifayetsizliğinden 'bahsetmiştim. 
Durum 1933 senesinde de değişmiş dcğııldir. 
5 senelik plânın gemi imalât ve inşaat bölü
münün 1 nci maddesinde maalesef bu haki-
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kat lâyikıyle anlaşılamamıştır. Tafsilâta gir
mekten çekinerek 1963 senesinde ele 'deniz 
nakliyatımız için gemi ithal kararnamesi için
de ve 'kotalarla ayarlı bir şekilde gemi ithal 
edilmesi zarureti vardır. 70 numaralı karar 
kaldırıldığı takdirde nakil imkânları daha 
da artacağından güç durumlara düşmemek için 
bu kanaati burada açıkça, arz etmeyi bir va
zife telâkki 'etmekteyim. 

Balıkçılık mevzuuna gelince : Bu mevzu 
hakkındaki temennilerdiniz 5 senelik plânla 
dikkat nazarına alındığı için bahtiyarız. An
cak, 1963 senesi bütçe tasarısında bu mev
zu dein konan paranın yetersizliği hakkın
da Sayın Amiral inci,, Bütçe Karma Ko
misyonunda gayet vâkıf an e tenkidler yaptı. 
Bunun için bendeniz bu mevzu üzerinde taf
silâta girmeden yalnız birkaç temenni izhar 

. edeceğim. 
1. Hazırlanmış olan Su Ürünleri Kanu

nu artık geciktirilmiyer ek bir an evvel kanun-
laştırılmalıdır. 

2. Balıkçılarımız Gelir Vergisinden muaf 
tutulmalıdır. Çünkü : Balık istihsali, dış mem
leketlerden ithal edilen alât ve malzemelerle 
yapılmaktadır. Bu sebeple ithal sırasında esa-
s-'en müstahsil, ağır olan vergi ve resimleri 
vasıtalı olarak vermektedir. Bundan 'başka 
belediyeler de hiçbir tarım istihsal madde
sinden rüsum alm'adıkları halde balık müstah
sillerinin ayrıca % 6 resim almaktadırlar. 
Bu resim ve vasıtalı vergilerin yekûnu Ge
lir Vergisi miktarını aşmaktadır. Ya bunla
rın kaldırılması, kaldırılmadığı takdirde ba
lıkçılarımızın Gelir Vergisinden muaf tutul
maları balıkçılığımızın inkişafı bakımından 
lâzımdır. 

3. Halen Türkiye'de yürürlükte olan ka
rasuları 3 mildlir. Karadeniz devletleri bu 3 
mili 12 mile ve Akdeniz devletleri ise 6 mile 
çıkarmışlardır. Cenevre'de yapılan Milletler
arası Konferanslarda karasularının tevhit 
ve tesbitine imkân hâsıl olamamıştır. Balık

çılığımızın inkişafı için Karadenizdekli kara
sularımızı, Karadeniz devletleri gibi 12 mile 
ve Akdenizdeki karasularımızı 6 mile çıkarma
ya mecburuz. Bu hususta Hükümetin âcil 
kararlar alması lâzımdır. 

4. Bir de geçen sene arz ettiğim ve mem- j 
Jeketilmiz için çok mühim saydığım yelken spo- i 
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ru hakkındaki temenni ve tavsiyelerimden bi
risi dahi 1962 senesinde yapılmamıştır. Alâ
kalı Sayın Bakan merak edip geçen sene'ki 
temennilerimizi zabıtlardan okuyarak bunla
rı hiç olmazsa 1963 senesinde tahakkuk saf
hasına koyarlarsa müteşekkir kalırız. 

Hepimizi saygıyla selâmlarım. (Alkışlar) 

YUSUF DEMÎRDAĞ (Trabzon) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul meselesi bahis mevzuu 
değil ki, müzakere devam ediyor. Usule ta
allûk eden bir mevzu yoktur. 

YUSUF DEMÎRDAĞ (Trabzon) — Vardır 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
YUSUF ' DEMÎRDAĞ (Trabzon) — Muh

terem Başkan, muhterem senatörler, bugün, 
bütçenin tümünün konuşulduğu şu sırada, saat 
22,30 da, Başbakan veya hiç değilse 3 Başba
kan Yardımcısından birinin Senatoda bulun
ması icabederdi. Bunlardan hiç birinin Sena
toda bulunmaması ciddiyetle (kabili telif de
ğildir. 

Plândan, plânlı kalkınmadan, plânlı ça
lışmadan daima bahseden Başbakan ve yardım
cılarının bütçenin tümünü konuşulurken, dai
ma vazifede bulunmaları ne ile ifade edilebilir? 
Sayın Başkanlık Divanını, bu yönden gerekli 
tedbirleri alması zımnında ikaz etmeyi bir va
zife telâkki ederim. Hürmetlerimle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

^ MALİYE BAKANI FERÎD MELEN — Sa
yın Başkan, Hükümeti temsilen tam salâhiyetle 
bulunduğumu arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın senatör arkadaşımızın 
arzularına Hükümet muttali olmuştur. Sayın 
Maliye Bakanı verdikleri cevapta Hükümeti 
temsilen bulunduklarını ifade etmektedirler. 
Ben de şahsan arzu ederim, fakat, mademki, ar
kadaşımız tam yetkiyi haiz olduklarını söyle
mişlerdir, mesele yoktur. Söz... (Şu anda bir 
vazifede olmadıkları ne malûm, sesleri) Burada 
bulunmalarını gönül arzu eder. Ama, kanuni 
bir mecburiyetleri yoktur. Kaldı ki, senatör 
arkadaşların da burada bulunmaları şayanı ar
zudur. (Alkışlar) 

Sayın Ahmet Yıldız, yok. Alâettin Çetin, 
yok. Sayın Enver Kök, buyurun. 

— 353 



C. Senatosu B : 34 
ENVER KÖK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — j 

Sayın Başkan, muhterem senatörler, birinci ko
alisyon Hükümetinden devralarak ikinci koa
lisyon Hükümeti tarafından yürütülen bütçe
nin akabinde, 1963 yılı bütçesinin 1962 bütçe
sinden, taşıdığı mâna itibariyle büyük bir fark 
göstermemesi bakımından, o zaman kabul edip 
1968 yılı bütçesini şimdi tenkidelmiş olan ar
kadaşlarıma elbette Hükümet lâzımgelen ce
vabı verecektir. Ben, Hükümetin ne cevap ve
receğini bilmiyorum. Şahsım adına yaptığım 
bu konuşmada, yıllar yılı Türkiye Büyük Mil
let Meclisinden geçmiş olan bütçelerin karak
terleri hakkında bâzı mâruzâtta bulunacağım. 

1962 ve 1963 bütçeleri arasında bir plânın 
gösterdiği istikamet yolunda bir fark vardır 
arkadaşlarım. Yoksa, gelirlerin tahakkuku ba
kımından 10 milyara yaklaşan gelirin 6 mil
yarı, yıllar yılı devam edegelmiş olan bir vergi 
sisteminin aksaklığı dolayısiyle, müstehlik va
tandaşa bilvasıta vergiler tahmili suretiyle 
gayriâdil bir halde devam edegelmiş tatbikat 
neticesi elde edilmiş gelirdir. Dikkat buyurur
sanız, geçen yıl bütçesinde de gelir kısmında, 
Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi 2,5 - 3 mil
yara tekabül etmekteydi. Bu gelirin aşağı - yu
karı 1 250 milyon lirası ticaret erbabından tah
sil edilmektedir. Mütebaki kısmı gene müsteh
likten, müstehlik erbabından ve memurlardan 
tahsil edilmektedir. İşte bütçenin asıl dokunu
lacak noktası budur, arkadaşlarım. 

Bütçedeki gelir, tahsilat bu sistem dâhilin
de, istihlâk vergileri ile, vatandaşın her gün 
boğazından geçen gıda maddelerinden, akar ya
kıttan, istihlâk ettiği gazından, giydiği gömle
ğinden ve çarığından, kesinti yaparak vergi 
alınırsa, bu memlekette kalkınmanın pek kolay 
olacağı kanaatinde değilim, arkadaşlarım. Hü
kümetlerin cesur olarak, bilhassa ziraat saha
sından, şimdiye kadar ihmal edilmiş olan zirai 
gelirden bir vergi almak cesaretini göstermesi 
ancak bu bilvasıta vergilerin, vatandaş sırtın
dan bir miktarının kalkmasını intacedecektir. 

Türkiye'de, acaba, bütün zirai sahada işti
gal eden vatandaşlardan vergi alınabilir mi? 
Bu da mümkün değildir, arkadaşlar. Evvelâ 
memlekette vergi muafiyetine girecek olan bil
hassa efradı ailesi, çoluğu çocuğu ile birlikte 
kendi arazisinde veya kiraladığı arazide çalı
şan insanlar mutlak surette zirai vergiden muaf 
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tutulmalıdır; ama sürdüğü bir traktörün çiz
gisi 3 km. ye giden, ziraat yaptığı saha 3 - 5 
köyü içine alan ziraat tüccarlarının bu fakir 
zümrenin arkasına saklanarak âmme sektörü
nün sırtından geçinmesine göz yummaktan ka
çınılmalıdır. 

Arkadaşlarım, işte bu karakterde bir vergi 
tahakkuku, bu karakterde bir vergi reformu 
yaptığımız bu memlekette müstehlikin, fakir 
vatandaşın tahammülünün zorlanmamasını sağ-
lıyan âdil arkadaşlarım daima alkışlanacaktır. 

Arkadaşlarım, yıllar yılı politika hayatın
dan geçen arkadaşlarımızla, benden evvel ko
nuşan Akif Eyidoğan, işte aynı şeyleri yıllarca 
söylemiş olan Suphi Batır arkadaşlarım, hepi
miz aynı şeyleri söylemiştik. Fakat cesur Hü
kümet gidip de bunları bir türlü yerine getire
medi Gecenin bu geç saatinde sizleri fazla 
rahatsız etmek istemiyorum. Hükümete "bu 
hususta cesaret tasviye ederken, muvaffakiyet 
de temenni ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın izzet Birant, 
İZZET BİRANT (İzmir) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım, ağır bir hastalığın şoku, 
pek de tabiî deriilemiyecek bir nekahat safha
sından geçmiş olmasına rağmen, Sayın Akif 
Eyidoğan'm da işaret ettiği g'ibi, başlangıç 
noktasını şimdiye kıyas edince, tanrıya şükret
memiz lâzumgelir. Bu 'hissiyatımı ifade etmek
le her'şeyin yapılmış tamamlanmış olması gibi 
bir mâna elbette çıkmaz. Bununla beraber, 
iyimser olmak insana cesaret vereceği için ken
di kendine güveni teşci eder. Fakat maddi 
olarak ortaya atılmış kusurları mütemadiyen 
müşahade edip bunları tashih etmekte gayet 
titiz davranmak ve asla ihmalkâr olmamak lâ-
zımgelir. 

Şu mâruzâtımı arz ederken yine mevzularla 
irtibatı bakımdan, bir noktayı tekrar arz ede
ceğim. O -da yine Sayın Akif Eyidoğan'm te
mas ettikleri gibi siyasi hayatımızın da Ana
yasada işaret edilen kanunlarla teçhiz edilerek 
selâmet istikametini almış olması temennisidir. 
Gerçekten siyasi partilerin Devlet hayatımızda 
'kaçınılmaz unsurlar «olduğu Anayasa, hükmü
dür. Büyük Meclis üyeleri, seçenlerin ve se
çildiği bölgelerin değil, bütün milletin temsil
cisidirler. Meclis içinde ve dışında sözlerinden, 
oylarından sorumlu -olamıya'cakları; yani an-
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eak kendi vicdan 'hükümleriyle, kendi iradele
riyle kendilerini kontrol edebilecekleri hususu 
vazıı kanunun istihdaf ettiği mutlak maksu
dudur. Binaenaleyh, Meclisin parçası olan 
parti gruplarına bu şartların sağlanması, ve 
siyasii partilerin sorumsuz çalışabilme şartları
nı kapanmaları için bunları bütün faaliyetleri 
açık bir fikir müessesesi olarak mütalâa etme
nin zannediyorum ki artık zamanı gelmiştir. 
Bütün müesseseleriyle kurulmuş olan siyasi ci
hazımızı bu safhasını da ikmal , zannediyorum , 
ki, iç düzenimizin daha teminatlı ve 'huzurlu 
yürümesine âmil olacaktır. 

Şimdi, diğer konuya geçiyorum. İktisadi 
hususta, devlet tasarrufu veya ferdin insiyatür 
olması konusu, günümüzün titizlikle, ısrar ile 
üzerinde durulan bir mevzu olarak görülmek
tedir. Bir cemiyeti teşkil eden fertlerin, si
yasi alanda tek kanuni iştirak yolu (Anayasa) 
ile kurdukları siyasi birliğin yani devletin, 
yine aynı fertlerin bu defa serbest iştirakler, 
özel teşebbüsleriyle meydana getirdikleri faa
liyetlerin mühassaları olan cemiyet ile ahenk 
içinde birbirlerini tamamlar olması zaruri ve 
pek taibiîdir. Bilhassa bugün hizmet konuları 
ç'dk genişlemiş olan devletin, ferdin emniyeti 
yönünden da'ha 'büyük mesuliyetler yüklendiği 
aşikârdır. Bununla beraber bu iki konsepsi-
yon birbiriyle çatışan, birbiriyle çarpışan mü
esseseler asla değildir. Bunların ikisi pekâla 
birbirlerini tamamlıyarak, birbirlerini destek-
liyerek maksudolan saadeti temin etmek gaye
sini, liyi şartlar altında temin imkânını sağlar. 
Ancak ibir çatışmanın olmaması lâzımdır. Bu 
çatışma gerçekten dün biraz da rijit olan iç
timai şekillenmenin, hâk mefhumlarından ileri 
gelmekte idiler. Fakat bugün artık içtimai 
nizamı derinden ayarlamak kudretinde olan 
demokratik devlet, böylesine bir çatışmayı za
ruri kılmaz. Burada faydalı olur diye Al
manya'ya ait bir Ihusu'su arz edeceğim. 

Orada, halk kapitalizmi diye bir şey, yürütü
len 'bir fikir, tatbikata konulmuş safhadadır. 
Deniyor ki, strik olarak devlet kapitalizmi sis
teminde bir rejimi olan büyük bir devletin ya
nında bizim sadece ferdin haysiyet ve itibarını 
esas alan insani düzen bâzı şeylerle teçhiz edil
mezse mukavemeti kâfi derecede olmayacaktır. 
Binaenaleyh içinde birtakım reaksiyonlar do
ğacaktır. O ;halde her vatandaşın bir şeye sa-
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hi'bolması, kendini bu haysiyeti ile bir değerde 
hissetmesi zaruridir. Böylece tasarrufları teş
vik edilmeli meselâ beş senelik banka tasarruf
ları için primler verilmelidir. Devlet elindeki 
kazançlı işletmeler halka tevzi- edilmeli, mes
ken yapılması kolaylaştırılmalı ve devlet ver
gilerinden komonse ediLen primler yıl sonu iş
çiye verilmeli v. s. gibi daha başka çeşitli yol
larla içtimai sınıfın mağdur olanını daha hi
mayeli ve kendilerini kurtaracak çeşitli yar
dımlara mazhar kılınması gibi teşebbüslere ge
çilmiş bulunmaktadır. 

Bu konuda, bir vesile ile, gelmiş olan Al
man Parlâmentosunun iktidara ve muhalefete 
mensup mebusları ile hasbıhalimizde, Volks-
wagen müessesesinin halka dağıtılması husu
sunda bir konuşmamız olmuştur; bu müessese 
hiç zarar etmiyen, en kârlı bir müessesedir. 
100 Marklık hisse senetleri ilk tevzide 5 hisse 
olarak satışa çıkarılmış, geniş rağbet karşısında 
ancak 2 hisse şeklinde halka dağıtılmıştır. 
İlk hamlede 100 liralık hisse senetleri borsada 
800 marka kadar çıkıyor. Fakat hiçbir alıcı 
hatırımda kaldığına göre 50 bin marklıktan faz
la hisse senedi toplamıyor. Muhalefetteki me
busa sorduğum sual şu idi; Almanya'da, dif-
fns, önde laproprıete dediğimiz, şeyin böyle
sine son hadde kadar intikal ettirmiş olması 
karşısında sosyalist olarak devlete geçtiğimiz
de bu şeyi tasvibedecek misiniz, yoksa devlet 
işletmeciliğine dönecek misiniz. 

Bana, muhalefet partisinde olan zat dedi ki, 
«buna biz muhalif idik». Niçin dedim? Alman
ya'da otomobil sanayiinin kontrolünü devlet 
elindeki işletme ile temin etmenin faydalı ola- ' 
cağına inanıyorduk.» Diğer zat, yani iktidara 
mensubolan siyasi parti mebusuna ayni şeyi sor
duğumda, «Devlet işletmesinin hiçbir zaman 
kârlı olamadığını ve bütün işletmelerin halka 
dağıtılmakta olduğunu, ancak zarar eden mü
esseselerin, meselâ Devlet Demiryollarının müş
teri bulamadığı için satılamadığmı binaenaleyh 
zarar eden müesseselerin, zaruri olarak, dev
let işletmesinde kalacağını» söyledi. 

Şimdi, devlet ve hususi teşebbüs iş sahala
rına gelince; günlük hayatın icablarma uyarak 
kendi kendine gelişen bir faaliyet cemiyet 
ihtiyaçlarını karşılar durumda ve devletin bu
raya yönelmesine ihtiyaç yoktur. Eğer devle
tin yardımı ile büyük bir gelişmeyi istihdaf 
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eden bir teşebbüs mevzuu bahis olursa pek ala, 
yarma itimat verecek olan uzun vadeli yatırım
ların fil hâl devlet eli ile yapılması zaruridir. Ya
ni, kârlı olmıyan hizmetler elbette devlet eli 
ile temin edilmiş olacaktır. Böylece, devlet 
ve özel teşebbüs faaliyetleri arasında bir kon-
filî olmıyacağı, olamıyacağı ve devletin, her 
zaman içtimai gelişmenin istinatlarını koruyu
cu, istikametlendirici bir vazifesi olacağı aşi
kârdır. Bu vesile ile, bizim Devlet teşekkülleri
nin reorganizasyonu konusunda, geçen sene 
bütçede konuşurken salahiyetli bir vekil arka
daşımız, aynı mütalâalarla devlet işletmeleri
nin rasyonel olarak, iktisadi vasıflar içinde 
çalışmasının, kendi tabiatı icabı mümkün olamı-
yacağım ifade etmiş bulunuyor. lîeorganizasyon 
ile mahzurların mümkün olduğu kadar giderile
ceği ifade ediliyor. 

Acaba Almaya'daki misalin bizde de düşü
nülmesi değmez mi? Böylesine bir hareket 
gerçekleşirse, müteşebbüs olarak devletin kapi
talini yeni sahalar, yeni kaynaklar getirmek 
imkânını sağlar mı? Bu hususda sayın Hükü
metin ağzından izahat istirham edeceğim. 

Ziraat ve su ürünleri sahasında, gelir vergi
sinden istisna edilmesi, vergilendirme konusu, 
vuzuh verilmesi lâzımgelen meselelerimizden bi
risidir. 

Kan almak istenince insanların parmak 
ucundan ancak damla alınabilir. Ziraatta, ken
di sahasında ihtiyacı fevkalâde mahdudolan, 
eğer kendince hayatiyetinin süsü bildiği bâzı 
şeyleri kolayca, sağlanmazsa temin edilmezse 
ancak kendini geçindirecek kadar toprakla mü
cadele edecek olan müstahsili, elbetteki, bir ver
gi mükellefiyetiyle teklif altına almakta isa
bet olmaz. Onun bir avuç fazla mahsulü millî 
pazara dökmesi kârdır. Hattâ bâzı ıslah edil
mesi lâzımgelen topraklar da uzun vadeli ça
lışmaları istihdaf edenlere yardımlar yapmak 
lâzımgelir. Bunlar yarını hazırlıyan faaliyet
lerdir. Fakat bir ticari gelirle karışımlı ziraat 
yapan yahut enclüstrileşmiş büyük bir varida
tın elbette bu kategoride mütalâa edilmesi 
isabetli olmaz. Burada ölçünün fevkalâde has
sas tutulması ve bir gelir kaynağını felce uğ
ratmamak çok mühimdir. 

Bu vesile ile şunu da ifade edeyim ki, İn
giltere'de büyük sermaye gelişmesi 1 nci Eli-
zabeth zamanında, Buğday Kanunu ile olmuş-
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tur. Ve bu kanunun fonksiyonunu yaptıktan 
sonra kaldırılmıştır. Tarihî hakikatlerdendir. 

Bu noktayı ifade ettikten ve yine cemi
yet olarak ferdî inisiyatifin canlı tutulması 
nı ve artık o yöne mutlaka geareken değerin 
verilmesini İsrarla ifade ve işaret ettikten -sonra 
son defa, Amerika'da Eisenhov/or'iıı Başkanlığı
nın son safhasında, devletlerin maarif saha
sındaki yüklerine merkez devletin yardım ko
nuşu, uzun münakaşalara konu olmuştur. Ve 
bir grup, merkezin öylesine bir yardım yap
ması, mahallî sorumluluk hislerini, istidatları
nı kurutur diyerek... asla yapılmaması ieabede-
ceğiııi, ısrarla müdafaa ettiler. Bu itibarla ce
miyetin esas fonksiyonu olan bütün faaliyet
lerinin, kültürel faaliyetlerinin, çeşitli iktisadi 
faaliyetlerin hulâsa yaratıcı her türlü istidadın 
mutlaka gelişme imkânlarının sağlanması ve 
bunlara evleviyetle önem verilmesi lâzımdır. 
Onu deste ki iyerek, ona koordine ederek bü
yük işletmeler imkânı sağlanacaktır. Bu ve
sile ile bendeniz de 1963 bütçesinin büyük 
ümitlerle dolu ve her şeye rağmen müsait şart
larla tatbik kabiliyeti olacağı görüşlerimi, 
kendimi tatmin ederek, ifade etmiş oluyorum. 

Burada, yine bir hâtırayı zikrederek mâru
zâtıma son vereceğim : 

Sultan Hâmid saltanatının son zamanlarında 
Devletin sağlık durumunu ıslah için getirtilen 
Eieder Paşa Almanya'ya •avdetinden sonra Tür
kiye için yazdığı kitabın bir pasajında, der 
ki «elbette plânlı çalışacağız, elbette dış yar
dımlara ihtiyacımız olacaktır. Bunların ciddi
yeti, önemi hayatidir.» 

O zat diyor ki : Siz, acaba Alman politikası 
mı güdelim, acaba ingiliz politikası mı güde
lim, acaba Fransız politikası mı güdelim de
meyi bırakın; kendinize yardım ancak ken
dinizden olabilir. Bunlar, bu zatın, Fürdie Tür-
kei adlı kitabının baş taraflarında bir pa
sajdandır. O kitaptan birkaç satır daha ala
cağım. O zamanlar demek ki, bizim millî has
sasiyetimiz yabancıların müşahedesinden kaç-
mıyacak kadar hızlı imiş ki, şunları da söylü
yor : Vatanını ve milletini sevmek; öyle §ö-
venci tezahürlerle olmaz; herkesin kendisine 
düşen vazifeyi kifayetle ve sadakatla^ başar-
asıyla olur.» 

Cümleniz hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.) 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; bütçe

nin tümü üzerinde başka söz istiyen yoktur, 
•Sayın Maliye Bakanının, bu mevzular, tenkidler 
hakkında, ister doğrudan doğruya bakanlığını 
ilgilendiren, ister Hükümeti temsil etmesi iti

bariyle diğer bakanlıkları ilgilendiren tenkid-
•lero cevaplarını hazırlaması iğin, yarın sabah 
saat onda müzakerelere devam etmek üzere Bir-
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 23;00 

5. — DÜZELTÎŞLEK. 

1963 yılı bütçesine ait 16 sıra sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

3 
5 
6 

(A/2-Cet.) 
15 
16 
22 
53 
58 

58 
58 
68 

. 68 
68 

' 68 
77 
82-87 
87 
87 
96 

104 
107 
107 
1.18 
.118 
118 
121 
121 
135 
136 
İ40 

1 
1 
1 

1 

3 
3 

3 

2 
2 
2 

5 
6 
3 

10 
43-44 

o 

25 
20 
1-2 

10 
1 

18 

20 
28 
9 

12 
12 
18 
__ 
— 
12 
13 
19 
19 
17 
18 
25 
30 
31 
21 
22 
27 
7 

11 

Gelirinin 
Tertiplerine 
Kayde'tm eve... Mal iye... 

Müdülüğü 
Onarmalar 
Satmalına 
Küçük onarımlar 
Kira 
varlarının 'esaslı onarımları 

Satmalına 
Yatırım 
Onarım 
Satmalımı 
Esas 
Onarımı 
İstatistik Gene! Müdürlüğü 

» » » 
satmalına 
onarım 
Genel toplam 
Kira 
satmalına 
onarımı 
10 
20 
30 
IX - Makina teçhizat 
satmalına 
2 078 000 
564 000 
Hava Kııvdvetleri 

Gelirlerinin 
Bütçelerinin özel bölümlerine 
Kaydetmeye ve harcanmıyan ge
lir ve ödenek bakiyelerini dev
retmeye Maliye... 
Müdürlüğü 
Onarımlar 
Alımları 
Onarımlar 
Kira bedeli 
varlarının yapımı ve esaslı ona
rımları 
Alımları 
Yatırımlar 
Onaranlar 
Alımları 
Esaslı 
Onarımları 
Devlet İstatistik Enstitüsü 

» » » 
alımları 
onarımları 
Yatırımlar tomlamı 
Kira bedeli 
alımları 
onarımları 
30 
20 
10 
IX - Makina ve teçhizat 
alimi arı 
4 243 000 
563 000 
Hava kuvvetleri 
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1 

Sayfa 

142 
146 
151 

153 N 

177 
185 
188 
190 
205 

209 

209 
209 
210 
247 
250 
296 
296 
304 
308 
308 
310 

312 
312 

312 
312 
329 
331 
331 
331 
332 
335 
336 

338/1 
338/1 
361 
379 
389 
404 
419 
436 

Sütun 

3 
3 

1 

3 
1 
, 

3 

1 
5 • 

3 
3 
3 

3 . 

3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

— 
— 

3 
3 

3 
3 

C. Senatosu V> : 34 30 . 1 .1963 
Satır 

10 
19 
21 

16 
5 

10 
24 
14 
21 

19 

20 
24 

3 
31 
2 

24 
27 

6 
10 
17 

2 

27 
28 

30 
31 
13 
24 
25 
26 
4 
2 
2 

30 
31 
19 
20 

. 26 
14 
28 
17 

Yanlış . 

Kodmütanlığı 
Sevka 
lojman garaj ve inşaatı 

782 
satmalımı 
yardımMa* 
410 
satmalına ve onarımı 
kilâtm her türlü giderleri 

lojman ve garaj inşaatı 

giderleri 
satmalına 
762 
100 000 
Küçük Onarımlar 
Vilâyetler 
Ecnebi 
Esaslı 
Küçük onarımlar 
öğretmen 
lojman ve garaj inşaatı 

Satmalması ve onarımı 
ortaokulların her çeşit der 

Döşeme ve 
demirbaş aletleri giderlır 
iller memurları maaşı 
kiralar 
merkez kira bedeli 
iller kira bedeli 
60 
küçük onarımlar 
lojman, garaj ve inşaatı 

satmalımı ve esaslı 
onarımlar 
kira 
ecnebi 
genel t oplam 
alım 
kira 
ecnebi 

0 :2 
Doğ:.*u 

Komutanlığı 
Şevke 
lojman ve garaj inşaatı ve 
esaslı onarımları 
0 
alımları 
yardımlar 
419 
alımları ve esaslı onarımları 
kilâtm her türlü haberleşme 
giderleri 
lojman ve garaj inşaatı ve 
esaslı onarımları 
ve esaslı onarımları 
alımları i 
0 
0 
Onarımlar 
İller 
Yabancı 
basılı 
onarımlar 
öğretim 
lojman ve garaj inşaatı - ve 
esaslı onarımları. 
alımları ve esaslı onarımları 
Lise, Kolej, öğretmen okulları 
ve ortaokulların her çeşit der 
döşeme, 
demirbaş ve ders aletleri gider
leri 
iller memurları açık maaşı 
kira bedeli 
merkez 
iller 
92 
onarımlar 
lojman ve garaj inşaatı ve 
esaslı onarımları. 
alımları ve esaslı 
onarımları 
kira bedeli 
yabancı 
yatırımlar toplamı 
alımları 
kira bedeli 
yabancı 
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Sütun 

3 

3 
3 
3 

3 
3 

3 

3 
3 

3 

3 

3 
3 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

0. Senatosu 13 : 34 30 . 1 . 1963 
Satır 

9 
33 

21 
22 
11 
14 
5 

17 
7-8 

2 

20 

22 
25 
2 

23 
27-31 

5 
14 
15-10 

27-10 

9 
11 

5 
2 

2 
17 
24 
23 
35 
28 
30 
33 
34 
27 

Yanlış 

onarmalar 
üye olarak iştirak huzur 

satmalma ve esaslı 
onarımlar 
Kira 
Kira 
yemeklerinde 
onarmalar 
Makina, teçhizat satmalımı ve 
esaslı onarımları 
man ve garaj inşaatı 

— • 

Vilâyetler 
Ecnebi 
man, garaj ve inşaatı 

teçhizatı 
Plânlama re tmar Genel Mü
dürlüğü 

X -
Yayın giderleri 
Satmalına ve abone 

Katılma payı 

Küçük on a rım 1ar 
— • 

Kanuninin 
man, garaj ve inşaat 

Madde — 7 
1 
1 100 
53 
Ödenekten 
(11) 
(J.2) 
(13) 
(14) 
Elektrik 

0 : 2 
Doğru 

üye olarak iştirak edeceklerin 
huzur 
alımları ve esaslı 
onarımları 
Kira bedeli 
Kira bedeli 
yemeklerine 
onarımlar 
Makina ve teçhizat alımları ve 
esaslı onarımları 
man ve garaj inşaatı ve esaslı 
onarımları 
IX - Makina ve teçhizat alımla
rı ve esaslı onarımları 
iller 
Yabancı 
man ve garaj inşaat ve esaslı 
onarımları 
teçhizat 
Plânlama ve îmar Genel Mü
dürlüğü makina ve teçhizat 
satmalımı ve esaslı onarımları 
XI -
— 
451 Satmalma ve abone gider

leri 
453 Milletlerarası münasebet

lerin gerektirdiği masraf
lar (katılma payı) 

Onarımlar 
705 îstimlâk ve satmalma gi

derleri 
Kanununun ••'! 
man ve garaj inşaatı ve esaslı 

. onarımları 
Madde — 6 
5 
600 
1 
ödenek 
~̂ * 
— 
—-
_ 
Elektronik 

— 359 — 



Sütun 

1 

3 
3 
3 13 

203 

203 
3 
3 

3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 

1-3 
3 
3 
1-3 

1-3 

C. Senatosu B : 34 30 J l , 
Satır 

27 
2 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

12 
15 
16 
18 
19 

4 
5 

20 
24 
30 
34 
35 
4 
5 
7 
9 

13 
14 
16 

17 
17 
18 
24 
35 
26 

28 
2 
o 
O 

2 
2 
2 
2 

Yanlış 

1 1250 
Madde — 7 
Madde — 7 
Hizmetlileri 
Hizmetlileri 

. 1963 

Yeni Meclis binası geçici hiz
metlileri ücreti 
Cumihurbaşfcanlığı 
Geçici hizmetliler ücreti 
Sayıştay 
Merkez geçici hizmetliler 
Ecnebi 
Ecnebi 
İstatistik Genel Müdürlü 
Ecnebi 

ücreti 

ığü 

Diyanet îşleri Genel Müdür
lüğü 
Vilâyetler 
Ecnebi 
Hizmetliler 
Merkez geçici... 
Vilâyetler 
Vilâyetler 
Ecnebi 
Vilâyetler 
Ecnebi 
Ecnebi 
Hizmetliler 
Vilâyetler 
Ecnebi 
Geçici hizmetliler ücreti 

Ecnebi • 
—. 
— 
Hizmetliler 
Vilâyetler 

— 
Madde — 8 
Madde — 8 
Madde — 8 
Madde — 10 
.Madde — 11 
Madde — 12 
Madde — 11 

0 : 2 
Doğru 

1250 
Madde — 6 
Madde — 6 
Hizmetliler 
Hizmetliler"" 
__ 

—. 

— 
Yabancı 
Yabancı 
:Devlet İstatistik Enstitüsü 
Yabancı 
Diyanet îşleri Başkanlığı 

lîller 
Yabancı 
Hizmetlileri 
geçici... 
İller 
îller 
Yabancı 
îller 
Yabancı 
Yabancı 
Hizmetlileri 
îller 
Yabancı 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
Yabancı 
Ulaştırma Bakanlığı 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
Hizmetlileri 
îller 
204 Yabancı uzman ve hiz

metlilerle bunlara yardım
cı personelin ücretleri 

203 Geçici, hizmetliler ücreti 
Madde — 7 
Madde — 7 
Madde —• 7 
Madde — 9 
Madde — 10 
Madde — 11 
Madde — 12 
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C. Senatosu B : 34 30 . 1 .1963 O : 2 
Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

L/2 
L/8 
L/8 
L/8 

L/8 
L/8 

L/8 
L/9 
L/9 

L/9 

L/9 
L/9 
L/11 
O-Get, 
P-Cet. 
T-Cet, 
R-öet. 
E/11 

R/31 
R/31 

R/32 
R/32 
Iİ/32 
R/32 
R/32 
R/32 
R/32 
R/33 
R/33 
R/33 
R/35 
R/35 
R/36 
R/37 
R/46 

1 
2 
2 
2 

2 
2 

2 
1 
1 

1 

1 
1 
2 

3 

3 
3 

3 
a 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 

1 
18 
^6 
37 

38 
40 

41 
1 
2 

10 

20 
32 

1 
% 
2 
2 
2 

17 

7 
35 

10 
11 
ıfc 
13 
14 
1§ 
& 
12 
22 
24 
13 
16 
18 
7 

12 

Başbakanlık Devlet... 
- * £ • • " ' • 

• 
• 

• 

~ 

— 

—• 

• 

•' 

Muhafaza 
Madde — 14 
Madde — 1# 
Madde — 14 
Madde — 15 
(Başkanlıklar foa^ka^l$5: konutu
nun 
624 
Okullar, Orarumlâr giderleri 

Öüzzâımlâ savâg? giderlârî 
.... savaş giderleri 
.... savaş giderleri 
.... savaş giderleri 
.... öavaş » 
.... savaş >> 
.... savaş » 
.... müesseseleri ge&irleri 
.... merkezi giderleri 
.... ocakları » 
Seraların 
Kütükleri 
Geergince 
Maahlen 
— 

Devlet... 
9 Fen memuru 2 600 
Proje Bürosu 
9 Ressam (İhtisas Mv.) 

1 600 
9 Ressam 1 600 
7 Kalorifer mütehassısı 

1 800 
8 Elektrik: teknisiyeni 1 700 
Oezıa ve teVkif evleri yapımı 
8 Fen Memuru (Mimar ve

ya Mühendis) 1 700 
(Malzeme Müdürlüğü sipariş ka
lemi 
9 Şef 1 600 
5 Müdür 1 1 100 
Sağlık 
'Madde — 13 
Madde — 13 
Madde — 13 
Madde — 14 
Başkanlıklar konutunun 

6245 
Okullar, kurumlar genel gider
leri 
Öüzzamla savaş genel giderleri 
.... savaş genel g i^r ler i 
.... savaş genel giderleri 
savaş genel giderleri 
savaş genel •» 
savaş genel » 
savaş genel » 
.... müesseseleri genel giderleri 
.... merkezi genel giderleri 
.... ocakları genel giderleri 
Meraların 
Kültürleri 
Gereğince 
Malhallen 
1 Pic-up şehir içi hizmetleri 

için (4X2) (Millî Güvenlik 
Kurulu) 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

OTUZDÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM 

30.1.1963 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLâŞTI-
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
1. — 1963 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Kar

ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Mec isi 1/32-3, 
C. S-ııatosu 1/167) (S. Sayısı : 16) [Dağıtma. 
tarihi : 28 . 1 . 1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
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