
C İ L T : 45 TOPLANTI : 7 

• T C f 

«PS?» 

33 ncü Birleşim 

10 . 2 .1968 Cumartesi 

• • « * • » « « ! ( « • ( 

İçindekiler 

ı. ___ QTTEN T U T A N A K Ö Z E T ! 1254 

- 2. — DEUTNTUB YE .SÖYLEVLER 1254 

1. —Çorum Üyesi Alâeddin Çatin'in; 
bası gaş-stolerin, bir casusluk olayma, bir 
milletvekili î b kendisinin de adlarını 
karıştırdıklarını, böyle b.rr ithamı jkatî 
surette ve şiddatls reddettiğine dair de
meci. 1254:1255 

2. — Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Beka-
ta'nın; Turizm ve T a n ı t l a Bakanlığı Büt
çesi münaıebsiiyle konuşan bir üyenin bu
rada şahsmm müdafaasını yaparak 
O. H. P. İLN {jelerılerina tscavu.yl.3rd3 bu
lunduğuna dair demeci. 1255 

Sayfa 
H. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 1205,1273,1336 

1. — 19S8 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
Karma Bütoe Komisyonu raporu (Millet 
Mecl;8i 1/427 Cumhuriyet Senatosu 
1/874) (S. Sayası : 1045) " 1255,1273,1338:1340 

U — Maliye Bakanlığı Eütçesi 1255:1272, 
1273,1290 

Ü — Gelir Bütçesi 1255,1273:1289,1230: 
1336,1386:1337 

4. _ BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 1336 

1. — Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulu toplantısınin, 15 Şubat 1938 Perşem
be giinime bırakılmasın a dair Grup Baş
kanlarının immlarmı muhtevi örısr^e 1336 

http://tscavu.yl.3rd3


f < O JîenatGSU B : 33 

Bu birleşimde dört oranım yapan Genel Ku
rulda 1968 yılı Bütçe kanun tasarısı üzerinde 
görüşmelere devam olunarak; 

S) Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 
Ş) İmar ve İskân Bakanlığı, 
Toprak ve İskân İsleri Genel Müdürlümü, 
T) Çalışma Bakanlığı; 19^3 bütceisri ile 

İmar ve İskân Bakanlığının Köy İsleri B?.:ka?-~ 
ligiyle alâkalı kısımları görüşülüp kabr.I edil
di. 
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BAŞKAM — 33 ncü Birbşinıi "îvorıır.", 
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i. — Çorum Üyesi Alâcdelin Ç etildir; bâ:' 
gazetelerin-, bir •rısuslul' olevmo. Ur mi'def-rel'id-i 
ile kendisinin de adlarını Jeevvsivdddareıu, 
böyle bir ithamı ];aiî sureti^ ve ei/ldeth reddet
tiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Çorum ^ .ı *<> s ^ \ 
eddin Çetin bâzı g-azet ı ı.i . ı 

ev çok ağır bir duru in Ta I <.U >> MI 
rinde Yüksek Genel Kuıv! ' • ' < 
konuşma arzusunu izhar ı > > 
'bütün senatörlerin bu Lo < ( .• > 
kam yazılar dolayisiyle i û < 
tahmin ederek kendih ı >< ı\v 
vereceğim. 

Sayın Çetin, buyurunu' 

ALÂEDDİN ÇETİN (Corum) — Sayın Baş
kan Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

7 Şubat 1968 tarihli bâzı gazetelerde bir ca
susluk hadisesinin muhakemesine başlanıldığı 

Ç!«">'>"7 ~~"îT 

bildirilmiş ve Sayın Yozgat Milletvekili Celâl 
Sungur ile bsnim adını dahi hâdiseye karıştı
rılmıştır. Şahsıma yapılan casusluk gibi ağır 
bir isnat ve iftirayı şiddet ve nefretle reddede
ri™ S2 eriyen Tüvk'-^ 500 bir Çorumlu hem-
°'* ' "TJn, b-ni t^nıyrn fc^rre ^rr-anın mânevi 
•'v^vr-jıd :J- -, ve asyam e i ' r im ki, bu bir al-
ç- :~ t c r i -LT . İLL^ s^ı v? iVlah buna şahit
t i - E- ] " *'â t^d? D"Gik ^ei^ni, vatansever 
"•?**'L .r I 1 ' n — " r T r ikr:- . "P?n de kendimi 
, 3 " I . İT . '""*:. y r*- k, b-Itirı^yonım. Vic-

' _m".d" a . > , , _ k l-'r p .ı:a bu T'ikaddes çatı 
1 rö~ v,- rk>ı: ; . ' . -M, "r-:"-* hayatta ka-

T nl a ": >n~ J.clı^:-_iıij"I edemiyen bir 
'<a ^ " e e o r K ' k ı H ' k v k ı i yev : olnıryan aca-
ip iMjkl'r'îo } 3i1 r. I/ ' l î tka ve hücumların 
ne.-ele'dc;n geıcuğl ve geleceği kısmen, tahmin 
kısmen tasbit b3mm için mümkün olmuştur. 
Fakat hâdisenin mahkemeye intikal ettiği ha
ber verildiğinden ' konu. üserinde durmuyorum. 

— 1254 
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tp.- mümüsde Haziranda seçime 
girecAı elan nâms şahsımın prestijine darbe 
vurmak'on boAm, monm.bu olmakla şeref duy
duğum Tİ"-: :"T? 3 : :vük î--tK-b Kedisine ve Par
time rAbü~ AALoııok miciü de güdübuektedir. 
Au gAİ Auot vı teovAAr demokrasimize za
rar vmAAir, Av: oıAmAn bu hâdiseyi biran 
önce "ydrA.^o mAıımak zaruridir. Bugüne ka
dar tarafn -o bu hâd Ae dolayısiyle, ne sanık. 
ire tanık o Arak herhangi bir şekilde bir tebli
gat yamlm.amış. bilgime • müracaat edilmemiş
ti^. Sınık durumunda issm dokunulmazlığı-
o m koAArıAııoma dair dosya biran evvel Se
natoya gsAirı m; bıı fesat da biran evvel bit
miş obur1.. 3u çamurAr bana bulaşacak cins
ten ekeridir. Au çirkin iddiayı ortaya atan
lar oAyhim.de ne delilleri varsa ortaya koy
malıdırlar. CArgoA demokrasi bir fazilet reji
midir. BUTLU sağlıya c ak ortamı yaratmak için 
her türlü gayret esirgenmemelidir, Basını da 
bu gayr A 3 davet ederim, Büyük hizmet et-

voset meydanım, içindekilere 
:AAAoı sıçradığı çamurlu bir 
il çıkarmalı, millete, vatana 
er mevdanı haline getirme-
verici vesile ile bu durumun 

-.AA t mücadelesine iştirak be-
o-şkil eder. Bendeniz her fır-

:., şuura da dokunulmazlığım 
kaçanlardan değilim. Dokunıü-
•, değil, öne3 Allah'a sonra Mil
is güvenerek, inanarak vazife 

min O.:."; 
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HIFZI OâUZ BEK AT A (Ankara) — Sayın 
Başkan, Zaptı Sabık hakkında iki cümle söyle
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Siz görüştünüz mü efendim? 
Sizin bir görüşmeniz oldu mu? 

HÎFZî OĞUZ BEKATA <Ankara) — Hayır 
efendim, görüşmemle alâkalı değil. 

BAŞKAN — Zaptı Sabık müessesesi zaten 
çok yanlış çalıştırılmaktadır. Müsaade ederse
niz gündeme geçersek daha iyi olur. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — İki 
cümleden ibarettir. 

BAŞKAN — Konuşacaksınız, zaten söz hak
kınız var, burada. Biliyorum, yani, son günü-
müsde Saptı Sabık vesilesiyle bir elektrikli ha
va yaratmıyalım. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) Hayır, 
hayır. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Zaptı Sabık hak
kında, Sayın Bekata. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, hepi-
uisin takdir buyuracağınız gibi bu kürsü, mil
letin kürsüsüdür. Burada konuşulacak konular 
uıülelin meseleleriyle, vatamn dertleriyle ilgili 
oAbilir. fAluelarm. şahısları hedef alarak ya-
uıoakları tecavüzlere bu kürsü ?let edilemez. 
Ad cümleden ibaret bir arzım için söylüyorum. 

Dün bir sayın arkadaşımız bu kürsüde Tu
rizm Bakanlığı bütçesi dolayısiyle, kitabıyla il-
uili bir konuyu dile getirirken kendisine aidolan 
müdafaayı C. II. P. Genel Sekreterini ve Genel 
Başkanının adlarını, ailelerini de karıştırmak su
retiyle bunu bir tecavüz konulu yaptı. 

Bîuhterem arkadaşlarım; bu -kürsüyü . eğer 
şahısların ailelerine kadar dil uzatmak için bir 
veûlo bilneyip ve kendi müdafaalarını da bu su
rette ilkel bir politika anlayışı içinde yaparlarsa 
o zaman hepimisi üzecek meseleler ortaya çıkar. 
Onun için böyle bir hâdiseye, bir daha tekerrür 
Arıemek üsere, son verilmesini riea ederim. 

LFıN İALAR 

V) Maliye Bakanlığı bütçesi, 
ü) Gelir bütçesi, 

BAŞKAM — Bütçe müzakerelerinin görüşül
mesine devam ediyoruz. 

1C68 yılı Maliye Bakanlığı Bütçesi ile aynı 
yılın gelir bütçesi üzerindeki görüşmelere başlı 
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veya açık finansmanın?, başvurmak, ya da ya- \ 
tırımların bir kısmından vas geçmek yolunu : 
sc-gscoktir. j-

Hükümet 1937 yılında Sosyal Adalet ilkeleri | 
ile bağdaştırılması mümkün olmıyan Vasıtalı Ş 
Vergilere sanı yapmak yolunu tercih etmiştir. | 
Ama, bu yol, hayat pahalılığının artmasını ve ! 
dar gelirli vatandaşların çaresizlik içerisinde | 
sırlanmasını mııcibolmuştur. 

Geçen senenin bütçe uygulamaları, bize, Hü
kümetin yatırımların bir kısmından dolaylı ve
ya doiayısız şekilde vazgeçeceği intibaını ver- \ 
mektedir. î 

Ayrıca, yukarıdan beri arz ettiğim bütün bu j 
haller bütçede samimiyet unsuruna önem veril- I 
mediğini, sağlam gelir kaynakları bulmak çaba- \ 
sı içine girilmediğini, mübalâğalı gelir talimin- 1 
larinden kaçınılmadığım gösteren deliller nite- | 
ligini de taşımaktadır. \ 

i 
Değerli arkadaşlarım, bugün Devlet gelirle- \ 

rinin % 70 i Vasıtalı Vergilerden ve % 30 ıı | 
Vasıtasız Vergilerden elde edilmektedir. 1987 | 
yılında Vasıtalı Vergilere yapılan zamlar ise, 
nisbetler arasındaki bu dengeyi biraz daha ele- j 
ğiştirmiş ve bozmuştur. Halbuki, Sosyal adalet ! 
ilkeleri, Devlet masraflarının karşılanmasında I 
daha ziyade Vasıtasız Vergilere başvurulmasını 
gerektirmekte ve bu durum, reform oalışmala- j 
rmın zaruretini de ortaya koymaktadır. Gelir j 
Vergisi sistemi mütekâmil bir şekle getirilmeli I 
ve hakikî ölçülere gere vergilendirilmiyen sek- j 
törler, bıı verginin kapsamı içine alınmalıdır, ] 
Mahdut sayıda çiftçiye uygulanmakta olan Ge- I 
lir Vergisi, ınemlektin gerçeklerine uygun bir | 
şekilde, diğer zirai kaynaklara da tekmil edilme- ' 
lidir. Vergi kaçakçılğma ve ziyama meydan ve- • 
rilmiyeoek tedbirler alınmalıdır. | 

l 
Sayın senatörler; Bütçe raporunda.; Maliye j 

Bakanlığınca hasırlanarak Parlâmentoya sunul- | 
muş olan çeşitli kanunlardan bahsedilmektedir, j 
inönü Hükümetleri tarafından meclislere sevk 
edildiği halde kadük olan tasarıların ve bunla- j 
ra ilâveten yeni tasarıların Parlâmentoya su- \ 
nulmuş olmasını .memnuniyet ve şükranla kar- j 
şıladığımızı ve bu kanunların çıkarılması için j 
Hükümeti destekiiyeceğimizi belirtmek isterim. ! 

Sayın üyeler; 23 Temmuz 1985 tarihli ve j 
857 sayılı Devlet Memurları Kanunu Malî j 
hükümlerinin bugüne kadar uygulanmamış ol- [ 

ması, bu kanımmı kap Lamı içme giren 450 bine 
yakm msmıır, müstahdem, yevmiyeli ve sözleş
meli gibi personeli hayal kırıklığına ve ümit
sizliğe düşürmüş bulunmaktadır. 

Bunlar; sözü geçen kanunla, mevcut ücret 
adaletsizliğinin giderileceği umudu içerisinde
dirler. Sosyal adaletin ve sosyal güvenliğin ta
hakkukunu beklemektedirler. Ve bunu bekle
mekte, muhakkak ki haklıdırlar. Günkü bugün 
kamu personelinin % 66 sının, yani 265 bin kişi
nin eline ayda 500 liradan az para geçmektedir. 
10 bine yalan hizmetli ve memur ise; çocuk zam
mı, tedavi yardımı ve izin gibi haklardan isti
fade edememektedirler. 

Sözü geçen kanunun malî hükümleri çok kı
sa bir zamanda yürürlüğe konmadığı takdir
de, bütçe raporunda da belirtildiği üzere, Dev
let memurları ve hizmetlileri ile ilgili olarak, 
portesi 1 milyar 300 milyon lira olan kanun 
tasarısı veya tekliflerinin kanunlaşması kuv
vetle muhtemeldir. Nitekim 1966 ve 1967 malî 
yılları içinde, bu konuya mütaallik kanun tek
lif ve tasarılarından kabul edilmiş olanların 
Devlete tahmil ettiği mükellefiyet 700 milyon 
lirayı aşmaktadır. 

Kanunun malî yönden uygulanmamak fiyat. 
artışlarına da meydan vermiştir. Maaşların ar
tacağı şayiası bu artışın sebebini teşkil etmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İl özel idareleri ve belediyeler memur ve 

hizmetlilerinin de, sosyal adaletin sağlanması 
için, Devlet Memurları Kanunu kapsamı içine 
alınmaları gerekir. Ayrıca, kanun uygulanın
caya kadar, bunlara da avans verilmesi husu
sunun sağlanması icabeder. Sendikalardan ve 
çeşitli teşekküllerden hemen her gün bizlere 
göderilen broşürlerin ve mektupların mâna
sını vicdanlarımızda değerlendirmiş olmamız 
lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Geçen yıl bütçesinde olduğu gibi, bu yıl büt

çesinde de üzerinde duracağımız önemli nok
talardan birisi de 5434 sayılı Emekli Sandığı 
Kanunudur. Devlet, belediyeler ve özel idareler 
ile iktisadi Devlet Teşekkülleri memur ve hiz
metlilerinin sosyal güvenlik haklarını sağla
mak maksadı ile tedvin edilmiş olan bu kanun, 
aynı menşeinden ve aynı hizmetten gelmiş kim-
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selere; zaman değişikliği sebep gösterilmek su
retiyle, başka başka uygulanmakta ve bu şekil
deki bir uygulamadan çok büyük haksızlıklar 
meydana gelmektedir. 

Sözü geçen kanun, yürürlüğe girdiği tarih
ten bu yana, 123 aded ek ve tadil kanunu ile 
ıslah edilmek istenmiştir. Ancak, çeşitli sebep
lerle düşünülen hedefe varmak mümkün ola
mamıştır. Bu durum, Emekli Sandığı Kanunu
nun tek metin haline getirilmesini zorunlu 
kılmaktadır. Bu yeni, metinde; iştirakçilerin 
haklarını koruyacak, sosyal adaleti ve sosyal 
güvenliği sağlıyacak hükümlerin yer alması ge
rekmektedir. 

Ayrıca sandık gelir kaynaklarının takvi
yesine de zaruret vardır. Sandığın halen öde
me yaptığı emekli, dul ve yetimlerin tahsis 
karşılığı, için global olarak 3 milyar 626 milyon 
liralık bir açığı vardır. Halen iştirakçi olupta 
ileride tahsise müstahak olacaklar için 8 milya
ra yakın bir miktar da buna ilâve edildiği tak
dirde açık, 12 milyara yaklaşacaktır. Bu açı
ğın kapatılması için gerekli tedbirler alınma
lıdır. Ayrıca, sandık gelir kaynaklara takviye 
edilmeli ve karşılığı sağlanmadan sandığa ma
lî külfet yükletilmemesi hususuna dikkat olun
malıdır. 

Kısaca, Emekli Sandığı ile ilgili kurtarıcı 
tedbirler kısa zamanda alınmazsa sandığın ge
leceği büyük tehlikeler arz edecektir. 

Yeni Emeklilik kanunu hazırlanırken, emek
li aylıklarının, günün hayat pahası şartlarını 
(Konjonktürü) takibedebilir duruma getirilme
sini grupumuz uygun mütalâa etmektedir. Bu 
suretle günün şartlarına göre değişecek bir 
barem, eski emekli ve yeni emekli tefrikini ke
sin olarak ortadan kaldıracak ve bu suretle 
bütün emekliler eşit bir seviyeye getirilmiş ola
caklardır. 

Muhterem arkadaşlarım; maruzatıma bura
da son verirken 1968 yılı Bütçesinin memleke
timize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olması
nı temenni eder, Maliye Bakanlığı erkânını ve 
Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Söz sırası Güven Partisi Gru-
pu adına Sayın Ferid Melen'de, buyurunuz 
efendim. 

10 . 2 . 1983 O : 1 

G-ÜYSK PAETîSi GEUPU ADINA FERİD 
îvZSLI'K* (Van) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlar; Güven Partisi G-rupu a «ima Maliye 
bütçesi ve gelir bütçesi hakkındaki görüşlerimi
zi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, Maliye Bakanlığının 
Devlet teşkilâtı içerisinde yerinin önemi hepi
nizin malûmudur. E aşka memleketlerde oldu
ğu gibi bizde de Maliye bakanlıklarının görev
leri gün geçtikçe genişlemektedir. Yakın tarihe 
kadar klâsik anlamı ile Maliye Bakanlığının 
vazifeleri, Devlet gelirlerini toplamak, Devlet 
masraflarını istihkak sahiplerine ödemek, Dev
letin hesaplanın tutmak, Devletin mallarını 
idare etmekten ibaret idi. Maliye bakanları
na da Devlet; Hazinesinin önüne dikilmiş mef-
ruz bir nöbetçi gözü ile bakılırdı. Bugün her 
yerde Maliye Bakanlığının vazife ve görevleri 
genişlemiş ve hattâ çok girift bir hal almıştır. 
Skoncmik hayatın her yönünde maliyeye düşen 
vazifeler ve sorumluluklar artmıştır. Maliye Ba
kanlığı bugün sadece bir Maliye Bakanlığı de
ğil, Maliye ve Ekonomi Bakanlığı hüviyetine 
girmiştir. Biz de bugün şöyle sıralıyabiliriz, 
'Maliye Bakanlığınım yüklendiği vazifeleri klâ
sik görevlerinden başka, Maliye Bakanlığı bu
gün kalkınma plânın gerektirdiği iç ve dış fi
nansman kaynaklarını bulmakta baş sorumlu
dur. Yine millî tasarrufların artırılması ve plân 
hedeflerine kanalize etmek yine Maliye Ba
kanlığına düsen vazifelerden biridir. Bunun 
yanında, istikran sağlamak, bilhassa millî ge
lir dağılışın: daha ahenkli hale getirecek bir
takım tedbirleri almakta da yine Maliye Ba
kanlığı başsommlu mevkiindedir. Ayrıca para 
ve kredi politikasını Maliye Bakanlığı tanzim 
eder ve bizim hususiyetimiz olarak iktisadi 
Devlet Teşekkülleri faaliyetine istikâmet ver
mek ve bunların murakabesinde ele yine Mali
ye Bakanlığına geniş vazifeler düşmüştür. 

Plânı uygulamak bakımından: Plân uygula
masında da Maliye bakanlıklarına âümıı sorum
luluk büyüktür. Hattâ Maliye bakanlarının sıh
hatini ve uykusunu bozacak ve kaçıracak bir 
hale gelmiştir, biz de budur. 

Muhterem arkadaşlar. Maliye Bakanlığının 
bütçesini incelerken bu hizmetleri birer bi
rer ele alarak tetkik etmek şüphesiz faydalı 
olurdu. Ancak bütçenin tümü üzerinde konu-
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^u::Ii£B banların birçoğuna esasen temas etmiş 
bııhrıuyorıız. Faraşa, Devlet gelirleri, vergi 
sistemi, para, kredi, borçlar gibi konular üze
rinde görüşlerimizi daha evvel açıkladık. Bu 
sebeple bunları burada tekrar ederek samanı
nızı almak istemiyoruz. 

Konuşmamı birkaç belli noktaya inhisar et
tireceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; bunların birisi, 
başta geleni, maliye teşkilâtının bugün içerisin
de bulunduğu kritik durumdur. Maliye teşki
lâtı, çok ciddî bir çalışma terbiyesi ve titiz 
murakabe şartlan içerisinde yetişmiş olan mer
kez ve taşra teşkilâtı bu bakanlığa verdiğiniz 
vazifeleri bugün başarı ile yürütmeye mukte
dir bir teşkilâttır. Fedakâr maliyeci arkadaş
larımın her türlü mahrumiyet içinde geceyi gün
düze katarak vazifelerini bihakkın yapmaya 
çakşmaktadırlar. Bunu şükranla ve minnetle 
kaydetmeyi zevkli bir vazife sayıyoruz. An
cak maliye iş hacmi gün geçtikçe büyümekte
dir. Maliyeye yeni vazifeler yüklenmektedir. 
Devlet giderleri artmakta, vergi sisteminde 
köklü değişiklikler olmakta, kalkınma plânları 
maliyeye yeni külfetler getirmektedir. Buna 
mukabil maliye teşkilâtında bu gelişmeye kar
şılık büyük bir değişiklikde maalesef bugüne 
kadar yapılamamıştır. Bu sebeple süratle ger
çekleştirilmesi lâzımgelen bâzı. işler olduğuna 
kaniiz. Bunları satır başı olarak arz etmek 
istiyorum. 

Evvelâ vergi dairelerimizin süratle orga
nize edilmesi lâzımdır, yeniden organize edil
mesi lâzımdır. Vergi dairelerimiz bugünkü or-
ganizasyoniyle yeni, ihdas edilen yeni vergileri 
hakikaten takicetnıek ve bunları, bu işleri yü
rütmek imkânını kaybetmişlerdir. 

Murakabe teşkilâtımızın yine İslah edilmesi 
lâzımdır. Devlet bütçesinin uygulanmasında 
maliyemizin tesirli rolünü artırmak lâzamge-
diğine kaniiz. Bugün Sayıştayımız şeklî bir 
murakabe yapmaktadır. Maliyenin muhasebe 
müdürleri vasıtasiyle Devlet bütçesi üzerinde 
yaptıkları murakabe de yine bundan ileriye 
gidememektedir. Başka memleketlerde olduğu 
gibi taahhütten, sarfa, icraya, son noktasına ka
dar bütün bakanlıkların, Devlet teşkilâtının sar
fiyatını Maliye Bakanlığının onlar adına taki-
betmesi lâzımdır, sıhhatli bir bütçe politikasını 

yürütebilmek için. Bu sebeple biz bir bütçe 
kontrolörlüğü teşkilâtının kurulmasında fayda 
görüyoruz. Bir zaman evvel de buna teşebbüs 
edilmişti; hattâ, kanun tasarısı da Meclise gel
mişti, kanunlaşmadı. Maliye Bakanlığı zannedi
yorum ki, bu görüşü değişmemiştir. Yeni bir 
Teşkilât Kanunu ile bunun da önplâna almma-
almması lâsımgeldiğine inanıyoruz. 

Personel haklan bakımından, en mağdur 
durumda kalan maliye memurlarıdır, maliye 
mensuplarıdır. Bunun bu vesileyle bir defa 
daha huzurunuzda tesbit etmekte fayda vardır. 
Evvelce de sık sık tekrar ettiğim gibi, mum di
bine maalesef ışık vermiyor. Maliye Bakanlığı 
teşkilâtı bugün birçok dairelere çeşitli adlarla 
tazminat ödediği halele, "kendi mensuplannı bu 
türlü bir tazminattan istifade ettirmek imkânı
nı, bütçeyi korumak ve kurtarmak, emsal ol
mamak, endişesiyle yapamamıştır, gerçekleştire
memiştir. Ama. Maliye teşkilâtına maalesef pa
halıya mâl olmaktadır. Çünkü, Maliye teşkilâ
tında yatişmiş elemanlan bu yüzden ' uzun za
man barındırmak imkânı olmuyor ve 4 - 5 sene, 
5 - 6 sene Maliyede bir şeyler öğrendikten sonra 
derhal iki, üç misli ücretle başka yerlere git
mek zaruretinde kalıyorlar. Bu arz ettiğim gibi 
Maliyeye ve Devlet Bütçesine dolaylı yoldan 
menfi tesir yapan bir unsur haline gelmiştir. 
Bu sebeple, Personel Kanunu yürürlüğe girin
ceye kadar, ki bunun yürürlüğe girmesi, daha 
doğrusu malî hükümlerinin yürürlüğe girmesi 
çok uzunca bir zamana ihtayaç gösteriyor, öyle 
anlaşılıyor, Maliye memurlarına başka bakanlık 
memurlarına verildiği gibi, münasip bir miktar
da tazminat verilmesini gerçekleştirmek lâzım. 
Bu, had bir safhaya gelmiş bir ihtiyaçtır. Yük
sek Heyetiniz sanıyorum ki, böyle bir tasan 
geldiği zaman bunu memnuniyetle kabul ede
cektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir diğer mevzua 
geçiyorum. Vergi sistemimizin ıslâha muhtaç kı
sımlarını, vergi reformu hakkındaki görüşleri
mizi bütçenin tümü üzerindeki müzakereler sı
rasında arz etmiştik. Burada vergi zıyaı üzerin
de duracağım. Biz Güven Partisi olarak alelıtlak 
tüccarımızı, sanayicimizi, müteahhidimizi, ser
best meslek erbabını, iş adamını vurguncu, soy
guncu, sömürücü, Devlet kesesinden zengin 
olan kaçakçı olarak tanımak ve tanıtmak istemi-

— 1259 — 



böyle bir iş âlemini kaçakçılar ordusu seklinde 
telâkki ve farzetmek do yanlıştır. Ama buna 
mukabil memleketimizde bir vergi ziyaı da 
mevcuttur. Bunu da objektif olarak tesbit et
mek lâzımdır, Mesuliyet mevkiinde bulunduğum. 
zaman da bu kanaatteydim: şimdi, yine aynı ka
naatteyim, Grupunıuz da aynı kanaattedir. Ka
naatimize göre vergi siyamın bütün kusurlarını 
n kblltfe / i ı k t T e ' 7 ' v° "vs^ vu"! ̂  etmek 

ho^1 ı1 hır "m \j 
1 "^ j •* _ C7^ v o l n p ı ir 
olunca, eşit şartlarla piyasada ifşama imkânı 
bulunmaz. Bu en namuslu vatandaşların ya pi
yasayı bırakıp, gayrimeşrn rekabet kargısında 
iş hayatını bırakıp kebesine çekilmesi veyahut 
da açılan kapılardan faydalanmak yoluna gitme
si gibi iki şık karşısında bırakabilir. Bu itibar
la vergi siyamı önlemek üzere vergi sistemini 
ıslah etmek lâzım, daha doğrusu bununla başla
mak lâzım işe. 

Vergi güvenliğinin tesisi için bundan evvel 
bası tedbirler alınmıştı.. Faraza, asgari kâr had
di esası, aslında pratik bir hale getirilmiş,, gider 
esası konulmuş, vergilerin ilânı konmuş, ilân: 
müessesesi ihdas edilmiş, daha evvel servet 
beyannamesi müessesesi ihdas edilmişti ve he
sap uzmanlığı teşkilâtımız kuvvetlendirilmişti. 
Ama bütün bu tedbirler henüz yeterli değildir. 
Vergi siyamı eradike etmek işin, yani kökünü 
kaşımak için, Yeni tedbirlere ihtiyaç olduğunu 
görüyoruz. Bunun başında vergi dairelerinin 
kuvvetlendirilmesi gelir, ikinci derecede, kont
rol elemanlarının sayışım artırmak ve bunları 
yetiştirmek gelir. Çünkü, ciddî bir vergi ince
lemesini maalesef yapamıyoruz. Yüzde ikiyi> 
yüzde üçü geçmemektedir. Yüzde 10 u, yüzde 
15 i bulmıyan bir vergi incelemesinin etkisi 
de şüphesiz neticeyi sağlama bakımından te
sirli olmaz. 

10 . 2 . 1968 O : 1 

' Scnra. defter tatmanın yaygın bir hale ge-
; tirilmesini de şart görüyoruz. Fatura kullan

manın yaygın bir hale getirilmesi ve bunun ya-
; m basında serbest hesap uzmanlığı müessese-
: sini kurmakla yavaş yavaş memlekette oto-
| kontrol sistemini yerleştirmek gelir. 
> Muhterem arkadaşlar, bu tedbir ve buna 
| benzer tedbirlerle biz ümitsiz değiliz. Memle-
j ketde vergi siyamı hiçbir zaman, tabiî tama-
= men ortadan kaldırmak mümkün olmaz. Ver-
| gi ziyamın olmadığı iddia edilen menılsketler-

u. d hı VJ d halen. Fakat geniş nisbette bir 
^ ı ini vani ekonomimizi tahribetmiye-

' h irda^. .ndirmek, bir seviyeye indirmek 
ı° v, mkündür, bu tedbirlerle. 
D 1 "imalarına geliyorum : Devlet 

uz bindeki görüşlerimizi yine daha 
tik. Yalnız burada plan uygula-

r j nen ı ilgilen diren iki konu üserin-
1 1 / gır 

i ^ p n arkadaşlarım, bu bahsedeceğim 
1 ı 7 1 ^Q d racağım konu, yeni bir konu de-

j ğildir. Bu kürsüden birkaç yıidanberi konu-
j şulmakbadır. Maliye Bakanları söyler, arkadaş-
: 1ar söyler. Fakat bir türlü gerçekleşmiyor. Fa-
I rasa bunlardan birisi, Genel Muhasebe Kanu-
\ numuzdur. Yıllarca önce Meclise gelmiştir, ka-
| dük olmuştur. Tekrar gelmiş, yine komisyon

larda kalmaktadır. Korkuyorum bu defa da yi
ne kadûk olacaktır. Halbuki devlet harcama
larını modern esaslara bağlamak lâzımdır ki, 

j plânımızın uygulanması mümkün olsun. 

I "indan doğmaktadır. Getirilen Muhasebe! "Umu
miye Kanunu sadece bu meseleyi halietse, ya
ni hiç birşey getirmese dahi hakikaten mas
raf, bütçe uygulamasında bizim için mühim bir 
adım atmamışa imkân verebilir. 

ikincisi ihale Kanunudur. Biz G'üveıı Par-
Üsi olarak yine bütün mütaahhitleri devlet ke
sesinden haksız servet yapmış sömürücü insan
lar olarak görmüyoruz. Burada buna bu şe
klide temas etmenin bir sebebi vardır. Bv, kür
süde bunlar konuşulmuştur, böylece. Belki ıııü-
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taahhitlarin içinde dürüst iş yapmamış insan
la? olabilir, yok diyemem. Ama, birkaç misali 
tamim ederek bütün mütaahhitleri devlet kese
sinden haksız servet yapmış insanlar olarak, 
bir sınıf olarak göstermenin de haksızlık oldu
ğuna inanıyorum. Bugün yetişmiş mütaahhitle-
rimiz var. Hakikaten başka memleketlerde, 
İran'da gördüm gözümle, iran'da bugün Türk 
mütaahhitleri gidip büyük işler almaktadırlar. 
Ve Türkiye içerisinde de faraza bugün Van -
İran hattını taahhüd etmiş mütaahhitler, var. 
müesseseler var, görüyorum, Avrupadaki em
salleriyle yarışabilecek halde olan mütaahhit-
lerdir. Gayet ciddî iş yapabilen mütaahhitler-
dir. Bunlar uzun zamanın yetiştirdiği insanlar
dır. Ama buna mukabil kapkaç iş yapanlar da 
maalesef mevcuttur. Vergi ziyamda olduğu gi
bi, biz bunu da bir ahlâk düşüklüğüne bağla
mıyoruz. Daha çok sisteme bağlamayı doğru 
buluyoruz. Bugün bizim Artırma ve Eksiltme 
Kanunumuz maalesef devlet işlerinin taahhüt 
yolu ile iyi işlenmesine imkân veren bir sistem 
değildir. Bu kanun ihdas edildiği anda dahi, 
ihdas edildiği günden itibaren birçok istisna
lar, yani Artırma ve Eksiltme Kanunundan 
müesseseleri kaçıran istisna hükümleri çıkmış
tır. Bu da gösteriyor ki, daha bidayette dahi 
iyi bir sistem olarak, nizam olarak doğmamış
tır. Kaldı ki, bugünün plânlı devre ihtiyaçları
na hiçbir şekilde uymamaktadır. Bu sistemin 
başlıca kusuru; faraza taahhüt işlerinde, en 
düşük bedeli verene bu ihalenin verilmesi mec
buriyeti var. Bu önünüze bâzan çıkıyor, en dü
şük bedeli veren ve bu işi gerçekleştirme im
kânı olmıyan mütaahhitlere ihalenin verilmesi 
mecburiyetinde kalabiliyorsunuz. Böyle bir mü-
taahlıit işi ya sararla iflâs ile kapatma duru
munda kalıyor, yahutta hileli yollara başvur
ma zorunda kalıyor. Bu sebeple bunu başka 
memleketler de tecrübe etmiş, nihayet esaslı 
bir sistem değişikliği olmuştur. İhale edilen iş 
şartları bakımından en ucuz bedeli verene de
ğil, en uygun şartları haiz olana veya müesse
seye ihale edilmesi lâzımdır. 

Biaim halen Mecliste bulunan yeni İhale îf.a-
nu.:ınmuz da bu prensibi getirmiş olan bir ka
nundur. Ama bundan evvelki kanun için de 
arz ettiğimiz gibi, bu da maalesef yıllardır, 
Meclktsn bir türlü yıkamamaktadır. Buraca 
belki Hükümet, ne yapalım biz Meclise getir-

10 . 2 . 1988 O : 1 

i dik, deyip rnn içinden sıyrılmak istiyeeektir. 
Ikmu saman zaman yapan bakanlar gördüm. 

Muhterem arkadaşlarım, bu bir Hükümet 
meselesi olduğu kadar, bu Hükümeti meydana 
getirmiş olan iktidar meselesidir. Binaenaleyh 
bu meselelerden topyekûn itkidar sorumludur, 
iktidar da Mecliste yalnız başına bir parti ola
rak çoğunluğu haiz olduğuna göre, bunların 
komisyonlarda kalmasını sorumluluğunu ikti
darın yüklenmesi lâzımdır, zaruridir, bundan 
kaçmamaz. Bu arada resmî ilân mevzuuna da 
değinmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, basınımızı, fikir 
hayatımızı korumak üzere ihdas edilmiş olan 

I resmî ilân müessesesi, zaman zaman şu veya 
bu şekilde işlemiştir. Son günlerde şikâyetler 

[ ?,s almıştır, son resmî ilân dağıtma sistemi ihdas 
edildikten sonra. Ama buna mukabil bir başka 

| istikamette şikâyetler vardır. Rejimimizin kö
künden sarsılmasını istiyen bugünün kapkaç 
'.asınnıda bugün bu kanaldan, bu resmî ilân-
kırla beslenmekte olduğunu görüyoruz. Biran ev
vel bu uygulamaya son vermek lâzımdır. Son
ra ayrıca birçok Devlet müesseselerinde haki
katen ağır olmaktadır, nisbet bakımından. Ben 
rısladım, bâzı hastalenerde rasladım, 15 - 20 
Mu liralık ilâç tahsisatı var. ilâcı yanıbaşm-
daki eczaneden alacaktır, başka bir rakip de 
yoktur. Ama bunun için gazetede iki ilân ver
meye mecburdur. Bu 15 - 20 bin liranın 5 bin 
Ik'asmı ilân parası olarak vermeye mecbur olan 

j müesseseler gördüm. Bu tatbikata da son ver-
j ::ıek lâzımgelir. Bugün 40 milyon lira tutmak-
İ tadır, bu yalnız Devlet bütçesinde, diğerlerini 
I kîsabedersek. Binaenaleyh, bu miktar basını-
j m 1.3 ve fikir hayatımız için çok mühim bir des-
| tektir. Ama bu arada onarmol tatbikata da son 
I verilmesi zaruridir. 

| Değerli arkadaşlarım, bu arada sermaye pi-
j yasasına ve halka açık anonim şirketler mev

zuuna temas etmek istiyorum. Bunlara bütçe-
| nin tümü üzerindeki konuşmalarımızda temas 

ettik. Biz karma ekonomi düzeni içerisinde kal
kınmamızı mümkün kılacak tedbirlerden birisi 
olarak görüyoruz, sermaye piyasasının kuıaıl-

l maşım. Bilhassa gönüllü tasarrufların artırıl
mak ve bunları yatırımlara tevcih etmek, ku
rulacak tesisler, büyük halk kütlelerinin ka-

| turnasını sağlamak, küçük tasarrufların bil-
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hassa katılmasını sağlamak; sonra da, gelir da-
ğılısmdaki aşırı farkları azaltmak bakimizde}:: 
sermaye piyasasının büyük bir faydası ols çak
tır. Sermaye piyasası Maliye bakanlarını", Hü
kümetin eline, iktidarların, Devletin eline cid
dî bir gelir politikası takibetme imkânını ve
ren bir müessese olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Melen görüşlerinizi bağ
lamanızı rica edeceğim, efendim. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEEÎD 

O : 1 

Dümeni taüaas- edilecek fonlardan % 2 
: faiz tatbiki gibi zayıf tedbirlerle 

olamıyacağma inanıyoruz. Münhasıran bu böl
gelerde sanayi kuracak müesseselere kredi ver
mek üzere kalkınma bankalarının kurulmasını 
zaruri ve lüzumlu görüyoruz. 

Eu arada -Sayın Başkanım izin verirse, bir
kaç cümle ile- de dıs kredi üzerinde durmak is
tiyorum. kreaayı busun Konsorsiyum va< 
tasiyle alıyoruz daha 

MELEN (Devamla) — İki bütçe üzerinde tek j bilhassa başta Frs usa 
çok. Ama Avrupa'da 
olmak üzere Belçika, 

sözcüyüm. 
BAŞKAN — İki bütçe olarak kabul etmiyo

ruz efendim. 
GÜVEN PAETİSİ GRUPU ABINA FHEİD 

MELEN (Devamla) — Başkanlara göre tatbi
kat değişiyor. Een bunu da anlıyorum. Bir 
Başkan kabul ediyor, iki bütçe olarak, diğer 
Başkan, kabul etmiyor. Tatbikat başkanlara 
göre değişiyor. 

BAŞKAM — Evet, öyle oluyor. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEEÎD 
MELEN (Devamla) — Bu hususta da bir te
mennide bulunmak lâzımgeliyor, anlaşılan. 

BAŞKAN — Bu hususta Danışma Kurulu
nun kararı var efendim. 

GÜVEN PAETİSİ GRUPU ABINA FEEÎD 
MELEN (Devamla) — Gelecek bütçelerde bir 
tatbikat birliği vücuda getirsinler Başkanları
mız. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada özel S:Iı-
tör Yatırım Bankasının süratle kurulmasın te
melini ediyoruz ve başka vesilelerle de arz et
tik, Türkiye'de gerçek kalkınma ve ciddî mü
esseselerin kurulması ancak kalkınma camiala
rı etrafında olabilecektir. Süratle bu bankala
rı kurmadıkça özel sektörden beklediğimiz ne
ticeyi almamıza imkân olmaz. Bugün şikâyet
ler vardır, kredi tevziinde. Maalesef bugün ya
tırım için Ticaret bakanlarından ticari kredi 
alıp, kulianananlar vardır. Bir defa kısa vb-- j 
deli bir kredinin uzun vadeli bir ise yatı:ıl- j 
ması hususudur ki, bu banka fonlarının dolma- ) 
smı intacetmekte ve ayrıca pahalı olmaM;adm. j 
Bu sebeple kalkınma bankalarının süratle ku- ; 
rulmasmı istiyoruz. Bilhassa as gelişmiş bölge- ' 
lerin, Doğu - Anadolu ve Orta - Anadolu'muz • 
başta olmak üzere kalkınmalarının planda der- j 
piş edildiği gibi bir miktar vergi indirimi teş- j 
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Fransa ve saire gibi memleketlerde bugün dışa 
j sermaye piyasam anılmaya başlamıştır, açıl-
j mıştır. birkaç seneden beri Doğrudan doğruya 
j au gıyaaa-Larclaaı Lıaıaa ^.GiısGasay'umuaii oan-a. 
i daha büyük, ehven şartlarla kredi temin edü-
: /nesini imkan dâbiliade görüyoruz. Snmıaye m-

ukaatması suretiyle bu nivyaalaaf an daha ivl 
•• raıtlarîa daha müsait şartlarla kroöi ttamm al-
\ mosial mümkün göralycraz. Devlst Yakımı 
I "Bankasını, özel teşebbüs Yatırım Bankasını, 
\ kalkınma bankalarını bu işe tavsil ederek bu 
; ise, dışarıdan bu yolarla kredi alınması im-
| kânını Dugün doğmuş görüyoruz. Bunu da Hü-
Ş kümetimize tavsiye etmevi bu- vesile ile fay-
ı . . .. .. 
* aalı görüyorum. 
I Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
| BAŞKAN — Söz Millî Birlik Grupu adına 
İ Sayın Şükran özkaya'dadır. Buyurun efendim. 

| MÎLLÎ BİRLİK G-BIJPÜ ADINA ŞÜKRAN 
i CİEICAYÂ (Tabiî Üye) - - Sayın Başkan, sayın 
î senatörler, Sayın Bakan ve değerli Bakanlık 
: yöneticileri; 19C8 malî yılı bütçe göaüşınelerin-
' de, Anayasanın bu Bakanlığa yüklediği ^'5T&\--
\ Isr ile plân ve planın uygulamasındaki ilişkileri, 
•, finansman güçlüklerini, işlemekte olan vergi 
j politikasını, özel bankaların Türk ekonomisinin 
I kalkınmasında kandiierine düşen görevlerin ifa 
| edilmeyişini, fiyat artışlarını, bütçenin acık ve-
j ren halini, eleştirip, bu konulardaki görüşleri-
Ş mim uzun uzun belirterek dile getirmeye çalış-
\ mıştık. 
1 İ£ö7 malî yılında ke. konumuzu, malî hiz-
| metlerin uygulanması ve Bakanlıkça yürütül-
; emsi gerekli politika olmak. üzere. iki ananok-
• tayı dayanak j'apai'ak, izaha çalışmıştık ve bu 
\ arada, bütçenin, preğram uygulamasını gerekli 
j kılan modern bütçe anlayışına uygun bulunma-
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0.:z^: :"':2.t ıciarerm :,m:^mo".ım£3i, ılızme nızmeî-
k ; l . gelirler ida.:ü.:ü; Devlet memurlarının id".-
red, Devlet personel idaresinin dilscnlenmesi, 
bağlı kuruluş lan, Yatırım Bankasını, gelirler 
politikajinı di? ödemeler dengesini, uluslararası 
para andlaşmasını, ö-ATT ve Ortak Pazar iliş
kilerini çeşitli yenlerden ele alarak eleştirmiş
in-, 

Geçen iki yıl içerisinde yaptığımız bu ten-
kldlerln göz önünde tutulmadığı ve bütçeye 
olumlu bir yön verilmediğinden, ceride bırakılan 
yıllara ait tenkidlerimizi aynen tekrarlıyor ve 
vaktin darhğ: yüzünden ilgililerin bunlara bir 
göz atmasını diliyoruz. 

Eira, her v,l, önümüze pfelen bütçe. Türki- j ; ' 
• - -" s kım/iZDir. 

ye inin bir ilerleme umudu vermek yerine, bizi, j 
geleceğe karamsar bîr gözle baktırmak gayreti 

b/rını değiştirerek Yergi gelirlerini artırma yo
lunu seçmektedirler. Aslında, meselenin önemli 
tarafı. Vergi Kanunlarının etkili biçimde yürü
tülmesidir. Etkili olarak yürütülemiyen Vergi 
Kanunlarının, ahlak bozucu ve mükellefler ara
cında adaleti zedeleyici sonuçları hiçbir şekil
de küçümsenemez. 

Maliye uzmanlarına göre, halen vergi kaybı
mız 2 - 3 milyar lira arasında bulunmaktadır. 
Vergisini ödiyen veya vergiden kaçamıyan mü
kelleflerimiz aleyhine vergiyi kaçıranlara her 
yıl dağıtılan mükâfatın büyüklüğü budur. 

Şimdi, Vergi Kanunlarını etkili bir şekilde 
uygıüıyabilecek bir vergi idaresi reformunu ya-
wp yapamıyacağinı Hükümetten sormak hak

ikinde görünüyor. 
Bu sebeple, 1933 mali yık. Maliye Bakanlığı 

Bütçe konulmamızı, birkaç ananokta üzerinde 
toplamaya çalışacağız. 

önce, bu idarenin, hızla reform ve eğitime 
muhtacolan çok önemli bir kuruluşumuz ol
duğunu belirtmek'isteriz. 

Yapılması gereken reformlar, özellikle prog
ram ve perıormaz bütçe ile Vergi İdaresi hu
suslarında toplanmaktadır. 

Bütçe reformu yakılmadan kamu harcama
larında israfm önlenmesine imkân olmadığı bir 
gerçeğin ifadesidir. 

Program ve performas bütçeye geçiş, yapıla
cak idlerle bu islerin gerektireceği giderler ara
cındaki organik bağlantıyı sağlayabilecek tek 
eısien olarak görülmektedir. 3u husus ger-
çeMermodikçe, ne kamu oyunun, ne yasama or
ganının, ne de Hükümetin hangi işler için kaç 
para harcanacağın:1 bilmesi imkân dahilinde de
ğildir. Meselenin diğer ve belki de daha önemli 
yÖYia, söylediğimiz bütçe reformu olmadıkça, 
ekonomik politikanın önemli bir aracı olarak 
bütçe politikasının uygulanamıyacağıdır. 

Yıllardır bu kürsüde temenni ettiğimiz büt
çe reformu konusunda elle tutulur hiçbir geliş
meye raslıyamamanın üzüntüsü içerisindeyiz. 

Kısaca belirtmek istediğimiz diğer nokta, 
vergi idaresinde yapılması gerekli reformdur. 

Bizim durumumuzda olan ülkeler, kalkınma
larını gerçekleştirmek için gerekli kaynakları 

ahlamak arm mnılı olarak Yergi kanun-
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Eğer cevapları olumlu ise, kendilerine her 
lakımdan yardımcı olmayı bir görev sayaca
ğız. 

Bizim inancımız, yatırımlarımızı gerçekleştir
mek, ekonomik ve sosyal kalkınmamız için 
gerekli kaynakları sağlıyâbilmek, Personel Ka
nununu uygulıyabilmek, adaleti ve ekonomik 
istikrarı temin edebilmek için en sağlam yo
lun vergi idaresinde reformun yapılması şartı
nın olduğudur. 

Sayın senatörler, şimdi uluslararası iktisadi 
alanda yakın zamanda vukubulmuş olan iki 
önemli olaya değinmek isterim. 

İlk olarak Sterlingin devalüasyonu üzerinde 
kısaca duracağız. 

Sterlingi, devalüasyon yönünden mâruz kal-
ğı baskılar, ödemeler dengesi açıkları ve buna 
karşıt istihdam durumu çelişmesi karşısında 
nihayet 1957 Kasım Ayında develüasyona mün
cer olmuştur. 

Birleşik Kırallık, tediye muvazenesini den
geye getirebildiği oranda, daha doğrusu açığını 
azaltabildiği oranda işsizliğe, açık büyüdüğü 
oranda istihdama yönelmekte idi. 

Yapılan develüasyon bu çelişmenin gideril
mesi amacını gütmüştür. Develüasyon bir kısım 
Avrupa ülkelerinde derhal takibedilmiştir. Bun
lardan bir kısmı develüasyon Sterling oranında 
(yani % 14,3) gerçekleştirmişler, diğer bir kıs
mı ise, daha fazla oranlara çıkmışlardır. 

'Söz konusu develüasyonlarm Türk ödemeler 
dengesini ne yönde etkilediğini bilmek isteriz. 
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Kasarî olarak, bir ülkede yapılan develüas-
yonun o ülke ile ekonomik ilişkide bulunan ül
keleri etkilememesi imkânsızdır. Develüasyon-
ların yapıldığı "günden bugüne kadar sorumlu ki
şilerin tatminkâr açıklamalarına rastlamak 
mümkün olmamıştır. 

Deveiüasyonlarm ihracatımıza, görünmiyen 
muamelelerimize ve sermaye hareketlerine olum
suz etkilerinin ne kadar olduğunu açıklaması
nı istemekte haklı sayılmalıyız. 

Burada ikinci bir nokta; A. B. D. nin 1 Ocak 
1958 gününden itibaren Ödemeler dengesi açığını 
azaltmak maksadiyie bir kısım kayıtlayıcı eko
nomik, siyasal tedbirleri almış olmasıdır. 

A. B. B. nin Başkanı, Amerikan vatandaşla
rının yurt d'işı seyahatlerini ertelemelerini iste
miş ve başlıca sermaye çıkışlarını kayıtlayıcı ka-
rai'ıar aımıştır. 

Sanayileşmiş Batı Avrupa ülkelerine yapı
lan Amerikan yatırımları c/c 65 oranında sınır
lanmıştır. Başka bir deyimle, Amerikan yatı
rımları, Batı Avrupa'da 1965 - 1986 ortalama 
seviyesinin % 65 ni geçmiyecektir. Buna karşı
lık, gelişme yolundaki ülkelere sermaye çıkışla
rı % 100 - 110 oranında bağlanmıştır. Bunun 
anlamı, as gelişmiş memleketlere 1985-1966 yıl
larında ortalama 100 milyon yatırıldığını kabul 
edersek bu tedbirlerden sonra 110 milyon liralık 
bir yatırım yapılacağı şeklindedir. 

Bu suretle, Batı Avrupa ülkelerine sermaye 
yatırımlarının sınırlanması, büyük ihtimalle, 
Batı Avrupa sermayesinin: gelişme yolundaki ül
kelere akımını olumsuz şekilde etkileyecektir. 

Yakarıda, kısaca izah ettiğimiz Amerikan 
ekonomik tedbirlerinden sonra, Türk ekonomi
sinin ne yönde etkilendiğinin açıklanmasını is
temekteyiz. Özellikle, turizm gelirlerimiz ve 
Türkiye'ye sermaye akımları yönlerinden bu et
kilerin neler olabileceği konusunun da aydın
latılması üzerinde İsrarla cevap beklemekte-
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j Geçmiş yıllarda uygulanan hu kararların bu-
• günedek gelişme yönü, günümüzde bâzı önemli 
j konularla bağlantı halindedir. 
| Zira, milletlerarası kuruluşlarla yapılan cla-
I mamalarda, bunların, Hükümetleri bağlayıcı bir 
j nitelik taşıyıp tanımaması, konunun en ilginç 

yönünü tenkil etmektedir. 
îCamu oyuna ve hattâ yasama organına bu

güne kadar bilgi verilmeyişi de üzerinde önem-
I le parmak basılacak bir noktadır. 

\ Bugiinedek Türk halkına ve onun Farlâmen-
; tosuna hiçbir biigi verilmediği bu danışmalar 
ı ve bunların Hükümeti bağlama ölçüsü hakkm-
\ da aydınlatmayı istemek bizim için bir hak ol-
I d^ğu kadar, Hükümetin de taşıdığı sorumlu-
\ hık oranında görevi bulunmaktadır. 

I Merkez Bankası kredileri toplamında, top-
ı lam kredilerde, Haşine avanslarında, para arzı 
| ve benzeri konularda, o zamandan bu yana Hü-
1 kümetlerimisi bağlayıcı limit veya esasların bu-
| lunnp bulunmadığı konusunu Hükümetin açık-
; lamasını, talebediyoruz. 

İ Eğer, bu konuda, bası tavanlar görüşülmek-
! te ise, bunların ekonomik ve dolayısiyle siyasi 
1 bağımsızlığımızla, Hüldimetlerimiain anakarar 
! verme yetkisiyle asla bağdaşmıyan yollar oldu-
; -hmu burada açıkça söylemeyi ve yetkilileri bu 
\ önemli konuda uyarmayı millî bir görev sayıyo-

Sayın senatörler, 

l tan geçim sıkıntısının basıncı altında esilen cs-
i ki emekliler ile çok az bir miktar para ile ayrı-
i lan emekliler konusudur. 
I Bug-ün emekli bulunan vatan:!asiarmrz, bü-
i yük çoğunluğu itibariyle bu vatanın kurtarıl-
\ masında ve bizlere emanetinde en büyük cefayı 
j gençliklerinde çeken ve nihayet, burun hayatın 
I insafsız çarkları arasında kadere terk edilen 
j mağdur bir sınıftır, 

j Meselâ: Bizleri yetiştiren bir emekli öğret-
\ men, bugün çocuğunu okutmak, kitap almak 
{ için, çaresizlik içinde bulunmaktadır. 
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Bunun gibi bugün, emeklilerin büyük kısmı 
aynı trajedik tablo içerisinde bulunmaktadır. 

Türkiye'de, sağlam bir sosyal yapı istiyen 
hiçbir kimse, bu acıklı durumun seyircisi ola
maz. 

Emekli maaşları statüsünün bir sigorta niza
mına bağlanma güçlüğünden dolayı, Emekli 
Sandığı statüsü ürerine eğilmekte fayda ger
mekteyim. 

Emekli Sandığının kurulmasından önce ve 
kurulduktan sonra emekli olanlar arasında bü
yük farklılıklar gösteren durumu, özellikle be
lirterek bu yolda yapılan dağınık çalışmaların 
verimli bir duruma getirilmesini ve sonuçlan
dırılmasın: diliyoruz. 

Sayın senatörler, 
Harcırah Kanununun ihtiyaca cevap verme

diği, bir günlük yatacak parasını dahi karşıla
madığı bilinen bir. gerçektir. Günün ihtiyaçla
rını karşıiıyacak değişikliklerin süratle yapılma
sında büyük faydalar vardır. Bu arada şunu 
da belirtmek isterim İd, Maliye bütçesine ekle
nen harcırah cetveli, Harcırah' Earmıumun 
33 ncü maddesine aylarıdır. Bunun, biran ev
vel düzeltilmesini, temenni etmekteyiz. 

Sayın senatörler, 
Üzerinde durmak iste/Zilimiz diğer kon.'':, i;:o 

derneklerin yardır" ^a0!/ ile iki 1 ! tu '̂,''rım?Z-',"'r' -
dr:. 

Meclislerin yetkisi içine alırrmş ve ödene 
miktarları açık ve seçik olarak belirli bulman 
fasılları, Bakanlar Kurulurum yetkisi iecmine 
terk etmek, hangi özlemin bir ifaden say::Imak-
dır, bunu, takdirlerinize bırakıyorum. 

1980 öncesi, derneklere yapılan keyfî yardrm-
lar, derneklerin uydu yapmak politikan esasım 
göre düzenlenmiş ve mali baskılarla cemiyetle
rin bağımsızlığı ihlâl edilmişti. 

Bugün, bütçede, dernekler farlma ait tür;?' 
paraların, Bakanlar Kurulu emrine vo.--;b TJİ7 

dağıtım şekil ve miktarlarının onların vo'̂ Mmup 
bırakılması, ikinci bir örtülü ödenek türümü v?,-
ratmışfar. Ancak, Hükümetin bu dağıtım göre
vinde. siyasal etkiler altında cemiyetlere vardam 
fashnı bir bahşiş veya para cezası sisteminden 
sıyırma basiretini gösterebilmesini dileriz. 

Kişisel ve parti çıkarları uğruna, cemiyetle
ri istediği yörüngeye oturtmak için, dahiyane fi
kirlere sarılmak istendiği zaman, bu fikirlerin 

2Q} uygulaya: üeaı: yaratıcılarından on 
muştur. 

Maliye Bakanktı büt-ad ünorkm 

aîınacağ". ümidiyle saygılar sum:ycruz. ( i \krş-
lar.) 

BAŞKAN — Söz sırası A. P. Grupu adına 
Sayın Mehmet ünaldı'da, buyurunuz efen
dim. 

A.P. GRUPU ADINA MEHMET ÜNALDI 
(Adana) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım, 

Maliye Bakanlığının 1968 yılı bütçesi üze
rinde Adalet Partisi Grupunun görüş ve te
mennilerini arz ve izaha geçmeden önce gru-
pum ve şahsım adına Yüksek Heyetinizi saygı 
ile selâmlarım. 

Şayanı şükrandır ki, Maliye Vekâleti Büt
çesi üzerinde görüşen parti sözcüleri ile ara
mızda fazla farklı bir görüş mevcut değildir. 
Zira Maliye Vekâleti teşkilâtı ve günün ihti
yaçlarına cevap verecek şekilde tadili lüzumlu 
mevzuat hükümleri ve bu uğurdaki gayretler 
ortada, 

Bunun dışında bir parti hüviyeti bulunmı-
yan ve daha objektif bir zaviyeden tenkidleri-
ni ortaya koyması lâzımgelen Milli Birlik Gru
punun kapalı bir ruh haleti ve çalışma siste
mi içinde meseleleri daha ziyade politik yön
den ve sübjektif ölçülerle değerlendirmiş ol
duğu aşikâr bulunduğuna göre bu görüşlere 
de yeri geldikçe hem ben, hem sayın bakan ar
şı cevabedeceğiz. 

Hükümetin bir yıllık siyasi, iktisadi, malî 
ve sosyal politikasının aynası demek olan dev
let bütçesini hazırlamak ve çeşitli yönleriyle 
tatbik etmek gibi kısa tarifler yanında bütçe 
gerekçesinde ve raporunda tadadedilen hizmet
leri dahi, bu vekâletin devlet büıryesi içindeki 
ehemmiyetini izaha, yeterli görmüyorum. Mo
dern devlet idaresinde ve modern ekonominin 
tekâmül akışı içinde devlet mefhumu tesirinin 
duyulduğu her noktada Maliye Vekâletinin 
hizmet ortaklığını kabul etmemek mümkün de
ğildir. Bu itibarla da mevzua girişimiz bu sık
leti çekecek teraziye teveccüh edecektir. 

Yukarıda ehemmiyetini belirttiğimiz geniş 
hizmet sahası bugün kısmen müessiriyetini 
yitirmiş ve günden güne de yitirmekte olan 
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eskimiş bir teşkilâtla ihya ve tatmin etmenin 
mümkün olacağı kanaatinde değiliz. Maliye Ve
kâletinin değişen iktisadi icab ve anlayışları 
daha iyi bir şekilde yerine getirecek, ekono
mik kalkınmayı kolaylaştıracak, hamleci ve 
moderzıize edilmiş bir bünyeye kavuşturulması 
hususundaki çalışmalardan memnuniyet du
yuyor bu çalışmaların en kısa zamanda ka
nun hükmüne bağlanması yolundaki gayretlere 
hız verileceği ümidini taşıyoruz. 

Bu umumi müşahedemizden sonra, bakanlı
ğın görev ve çalışma sahasına giren başlıca 
konulardaki faaliyetine ve bu faaliyetlerden 
alman neticelere temas etmek istiyorum. He
men şu hususu memnuniyetle kaydetmek iste
rim ki, Maliye Vekâleti, son yıllarda devlet 
bütçelerini, kalkınma plânımızda ve hükümet 
programımızda ifadesini bulan istikrar içinde 
gelişme prensibini, imkânların müsaadesi nis-
betinde sadakatle tatbik etmeye muvaffak ol
muştur. Bütçenin tümü üzerinde mütalâa be
yan eden bası muhterem hatipler, 1963 371lı 
bütçesinin fahiş bir açıkla bağlanmış olduğunu, 
fahiş insafsızlık ölçüleri içinde ortaya attılar. 
Gelir ve gider bütçeleri arasındaki 900 milyon 
liralık açığın nasıl izale edileceği bütçe gerek
çesinde izah edilmiş olduğu cihetle biz bu id
diaların hilâfına 1966 yılı bütçesinde zuhur 
eden mütevazi açığın bütçe imkânlariyle karşı
lanabildiğini ve eldeki bilgilerle 1967 yılı büt
çesinin de son derece cüzi bir farkla gerçekleş
tirilebileceğini ve bu bütçede plânın yıllık tat
bikat programına ve dolayısiyle kalkınmamı
za tesir icra edebilecek seviyede bir açık mey
dana gelemiyeceğini ifade etmek isteriz. Bütçe 
muvazenesini sağlamanın lüzumu aşikâr oldu
ğuna göre devlet gelirleri ve devlet masrafları 
üzerinde biraz durmak icabetmektedir. Bundan 
önceki yıllarda bütçenin denkliği uğruna yıl 
sonunda bir umumi emirle harcamalarda yüzde 
şu kadar tasarruf yapılması istenirdi. Bu usu
lün, plânın yıllık program tatbikatında aksak
lık meydana getirdiği cihetle, artık terkedilmiş 
olduğunu, bunun yerine daha önceden masraf 
kalemleri üzerinde tasarruflu hesaplar yapma
nın ikame edildiğini memnuniyetle müşahede 
etmekteyiz. 

Devlet gelirlerine gelince; muhterem C. H. 
P. sözcüsünün, günün gelişen iktisadi şartları
nın tevlidedeceği vergi gelirlerindeki artışı he-
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saba katmadan, bütçe tahmin rakamlarının şi
şirilmiş olduğunu beyan etmesi hatalı bir gö
rüştür ve C. H. P. sözcüsü, maalesef, bu hata
nın içine düşmüştür. Geçmiş yılların gelir ar
tış seyrini sayın C. H. P. hatibi tetkik etmiş 
olsaydı bu görüşü zannederim beyan etmezler
di. Devlet gelirleri, millî gelirden Devletin al
dığı hisseyi ifade eder. Bu itibarla da Devlet 
gelirleri bahsinde vergi zıyaı ve bakir kay
naklar üzerinde çokça lâf edilir. Bizim memle
ketimizde millî hâsılada zirai gelirlerimiz % 40 
gibi mühim bir nisbeti gösterdiği halde, zirai 
gelirlerden tahmin edilen ve hele alman vergi 
miktarı pek cüzidir. Zirai vergiden halkın şi
kâyetini, vergiden kaçma temayülü şeklinde 
mütalâa etmek gayet hatalı bir görüştür. Mü
kellef verginin bünyeye uydurulmamış olmasın
dan şikâyetçidir. Kanaatimizce vergi sistemi
mizi de fazla örselemeden memleket gerçeklerine 
daha uygun bir şekil bulmak ve Devlet gelirle
rini bu sahada iünidedilen seviyeye çıkarmak 
mümkün olacaktır. Malûm olduğu üzere zama
nımızda vergi politikası, umumi iktisat politi
kası içinde mütalâa edilmekte ve ekser ahval
de vergi politikası iktisat politikasının bir va
sıtası olarak telâkki olunmaktadır. Bu bakım
dan vergi sahasında yapılacak reform ve de
ğişikliklerin memleket gerçeklerine uyması ya
nında iktisadi hayatın gelişmesini önliyecek 
bir faktör haline gelmemesi hususunda gere
ken dikkat ve gayretin sarf edilmesi iktiza ede
ceği kanaatindeyiz. Gelir yönünden vergi uy
gulamasında mükellefle idare arasında karşı
lıklı bir anlayış havasının yaratılmasına ve 
mükellefe her halü kârda vergi kaçakçısı gö
zü ile bakılmamasına, kolay tatbikat usulleri 
aranmasına, vergi beyannamelerinde kontrol 

I nisbetinin artırılmasına ve piyasayı ürkütücü 
hareketlerden tevakki olunmasına biraz daha 

I gayret sarf edilmesi lüzumuna temennilerimiz 
[ arasında yer vermek isterim. Bu cümleden ola-
\ rak 1931 yılında ihdas edilen ve bugüne kadar 
' olan tatbikatı ile mükelleflerin şikâyet ve sız-
j laiimalarma sebebolan servet beyanı müessese-
| si yerine Hüküm3t programında beyan edilen 
I değişikliği muhtevi kanun tasarısının Meclise 
I sevk edilmiş olmasından memnunluk duymak-
! la beraber, tasarının Meclisteki seyrinin takibe 
; alınmasını da lüzumlu görmekteyiz. Yapılage-
! len tatbikat neticesinde elde edilen birtakım 
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tecrübelere mevzuatta yer verilmesi ve görü
len aksaklıkların giderilmesi bakımından Bina 
ve Arazi vergilerinin kaldırılarak yerine mo
dern vergi tekniğine uygun, verimli ve uygu
lanması basit olan Emlâk Vergisi kanun tasa
rısının, Belediye gelirleri kanun tasarısının bir 
otokontrol müessesesi olan serbest malî müşa
virlik kanun tasarısnın Meclise sevk edilmiş 
olmalarının yarattığı memnuniyet yanında bi
ran evvel bekleneni vermeleri yönünden takibe-
dilmesinin de bir zorunlük olduğunu belirtmek 
isteriz. 

Devlet gelirlerinin artırılması yolunda ver
gi ziyamı önleyici ve gelirlerin vergi kapsamı 
hudutları içine daha iyi almabilmeleri ve ver
gide randımanı artıracak ve adaleti daha iyi 
sağlıyacak tedbirleri ihtiva eden Gelir Vergi
si, Gider Vergisi ve Vergi usul kanunlarının ıs
lahına çalışılması yanında, tasarruf bonoları
nın küçük gelirlilerden kaldırılmış olması ve 
ilerde bütçe imkânlarının müsaadesi nisbetin-
de tamamen kaldırılacağına dair inancımızı 
muhafaza etmekteyiz. Bütçeye bir kalemde 
300 milyon liralık külfet tahmil eden Asgari 
geçim indirimi Kanununun tatbikata alınması 
büyük bir memnunluk yaratmıştır. Her yıl 
Maliye Vekâleti Bütçesine ayrı fasıllarda gös
terilmek suretiyle derneklere konulan yardım 
ödeneklerinin Devlet haysiyetine yakışır bir 
sisteme bağlanmış olmasını muvafık mütalâa 
ediyor, vekâletler bütçeelrindeki dış seyahat 
ödeneklerinin de daha kontrollü kullanılmala
rını temin sadedinde Maliye Vekâleti Bütçesi 
içerisinde mütalâa edilmesini ve kullanılması
nın da bu vekâletin tetkik ve müsaadesine bağ
lanmasını arzu etmekteyiz. 

Simdi. muhtereTn a-'kac'a'darjrt?. ?^z b-Tra"^ 
gelmişken daha evvel- Sayın Millî Birlik Grupu 
adma kenus.??!. arkaı'a^mı- ar.??. eevab.'t'iıok ir-te-
rizr1, 

E':.' ';.•;•"fcerni?: V,."" 'Vr nl br.ico 
kerelerinde Bütçs ve Fi'Uı Iborıisyommda g3::e-
goldik. !3ütç2 mikıakerekri yapılırken, Eütoc 
KcuıLyonrııda, her dernsbbıı li.rçok mer.viıb-'i-
nun Meclis ker: darlarında ırdiisaidit arkada^-
lar-miza, komisyon üyelerine d u r olıcaz yer ve 
şekillerle târis ett'kerlni senelerce gördük. Eti, 
Devlet haysiyetim: ce ren ok; e oıkn bir keyfiyet-
ti. Br. keyfiye!;! bııgikîkü sisteme alm:<5 olmakla 

brz grup olarak Maliye Vekâletini ve bu bütçeyi 
tansiır. öden ve bu bütçede böyle bir sistemi ik-
da~ eden arkadaşlarımıza billıasa minnettarlık 
dııy_::a7ı kiiyorr,K, Aynı ökükrde vekâlet büt
çelerinde) gosüken di? seyahat harcamalar: var-
d;r. Buraca birçok kimseler bu ödeneklerden 
para almak suretiyle dıs memleketlere seyahat 
e derler. Sorarım arkadaşlar, tatbikatım gördü-
rrv::, bugüne kadar bu gidenlerin hangi birisi bu 
memleketin yararına bir r.ey getirdi? Hangi bi
risi bir rapor tanzim etti, Hükümete? Binaena
leyh, bunun ela bir saptı rapta alınması lüzumu
na kaniiz ve işaret ediyoruz. 

Kara nakil vasıtalarından Vasıtalı Vergi ye
rine Vasıtasız Vergi alınmasını derpiş eden bir 
tasan ile hem Devlet ve hem. de mükellef yö
nünden büyük faydalar temin edecek olan vergi 
mahkemeleri kanun tasarısının Meclice sevk 
edilmek üzere olduğunu memnuniyetle öğren-
HIİP, bulunr voru&. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; benden evvel 
konuşan bir arkadaşım vasıtalı ve vasıtasız ver-
giler ürerinde bir hayli konuştular. Vasıtalı ve 
vartasıs vergilerin fayda ve mahzurları kargı
lıktı olarak maliye kitaplarında geniş ölçüde yer 
alıyor. Ama şu da muhakkak tırk ki, vergi mi
kadan yönünden daha küçük gelir sahiplerine 
kkett i rk derecede rahatsızlık veren vasıtalı 
vergilere müracaat etmenin doğru bir yol ohna-
d:ğım şurada kara nalül vasıtaları mevzuunda 
Maliye Vekâletinin vasıtalı vergilere mü'.-aoaat 
etme yolunu tercih etmesi de bu fikrin tatbi
kat. yönünden bir misali olabilir. 

Mader. ve arsa spekülâsyonunu önlemek, bu 
kaynaklan harekete getirmek ve vergi yönünden 
faydalanmak bakımından bu iki mevzu üzerinde 
gerekli tedbirleri ihtiva eden bir çalışmanın içi
ne girilmiş olmasından memnunluk duyuyoruz. 

Tenkidleri en çok üzerinde toplıyan bir konu 
â.ı 857 Gayılı Devlet Personel Kanunudur, Ka-
df::'. bıı, daüma Sayın C. H. P, nin hatalarını tas
hih etmek de bize düşüyor. (Adalet Partisi sıra
larından, ya?a sesleri.) 

[FZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Ea 
gaj^ret ha,,. 

."A. F. GRÜPU ADINA MEHMET Ü2klLDf 
(Devamla) — Bugünkü şekli ile bu kanunun 
tatbikine imkân bulunmadığı herkesin kabul et
tiği bir hakikat halinde ortada bulunmakladır. 
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nûz muhafaza etmekteyiz, 

Gerek İktisadi Devlet Tc^ekkl'k^müı lirbir
lerimle olan "borç alacak mıbr^e'der:]- 'o, "'?-
reise bu teşekküllerin Devlet Yatırını Bankası
na olan borçlarının sabanında cdemnesi hmcr:'i-
£üncîa g-österüen alâka vs titizlik tehirini resto
ren bir tecil: ir olmuştur. 

iktisadi I5un3-3r.ii3cl.9ki ileri doğum ebem hareke
ti ifade eder. Bu mevzuda bir kolaylık ıiii:m.~ 
ru teşkil edecek olan turianı endüstrini itin 110 
milyonu, bütçe imkânlarından karşılanmak ûse-
re T, C. Turism Bankası marifetiyle bu yd İcO 
milyon liranın sarfını öğrenmiş olmak bküsrl 
memnun etmiştir. Ama Turism Bankasında bir 
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ticelerinin tasvibi keyfiyeti üzerinde karar ve-
rilemiyeceği ve sadece genel görüşmeye tabi tu
tulacağı hükme bağlanmıştır. 

Sermayesinin yarısından fazlası kamu tüzel 
kişilerine ait bulunan teşekküllerden bir kısmı
nın ibrası Yasama Meclislerince yapılmakta 
iken, sermaye bakımından aynı durumda bulu
nan diğer bir kısmının Türk Ticaret Kanununa 
veya hususi kanununa göre genel kurulu bu
lunması sebebiyle yönetim kurullarının ibrası
nın genel kurullarına bırakılarak hesap netice
lerinin Yasama Meclislerinde sadece genel gö
rüşme mevzuu yapılması Anayasanın 147 nci 
maddesinin emrettiği Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinin T. B. M. M. nce denetlenmesi prensibi
ne aykırı olduğu kadar, Devlet sermayesinin ko
runması bakamından da mahzurlu mütalâa edil
mektedir. 

Bu itibarla ya 468 sayılı Kanunun bu madde
sinin değiştirilmesi veya 440 sayılı Kanunun 
1 nci maddesiyle getirilen yeni tip iktisadi Dev
let Teşebbüslerinin yeni teşkilât kanunlariyle 
468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 3 ncü fık
rası şümulü içerisine alınmasını lüzumlu gör
mekteyiz. Söz buraya gelmişken 440 sayılı Ka
nunun 7 nci maddesindeki Yönetim Kurulu sis
teminin devamını mahzurlu görür, sistemden rü-
cu ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin sermaye 
teşkili hususundaki kanun hükümlerinin tatbiki
ne itina edilmesini bu teşekküllerin lehine bir 
keyfiyet olarak işaret etmek isteriz. Maliye Ve
kâleti bütçesi üzerindeki görüş ve temennileri
mizi böylece ve kısaca arz ve tesbit ettikten son
ra bağlı teşekküller hakkındaki kısa görüşleri
mizi arz ve izaha çalışalım. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ku
rumu hakkında şimdiye kadar ne söylenmesi la
zımsa söylendiğini, ıslahı için de bütün tecrübe
lerin mevcudolduğunu, Devlet Personel Kanunu 
ile değişen ücret sistemine muvazi kanunda de
ğişiklik yapılması lüzumu ile karşı karşıya bu
lunulduğunu, bugün milyarlara varan açığı do-
layısiyle yakında Devlet Hazinesinin başına bir 
gaile açacağının mukadder bulunduğunu, bu iti
barla da süratle ve cesaretle gerekli ve bilinen 
tedbirlerin alınması cihetine gidilmesinin zaru
ret halinde bulunduğunu sadece işaret etmekle 
yetineceğiz. Millî Piyango ve Spor - Toto idare
leri gibi şans ve talih oyunları üzerine kurul

muş fiskal ma,ksatlı idarelerin çok masraflı ça
lıştıklarına şüphe yoktur. Bu iki teşekkülün 
bir tek idare altında toplanması lüzumu üzerin
de durulduğunu hatırlatırız. 

Devlet Malzeme Ofisi : 
6400 sayılı Kanunla ve 100 milyon lira iti

bari sermaye ile kurulmuş bu müessese hakkın
da usun konuşmamız kabil olmakla beraber bu 
defa kısa konuşmayı tercih edeceğiz. Günden 
güne vazifesini başarma ehliyetini ihraz eden 
bu kamu iktisadi teşekkülünün ihtiyacı olan 
dövizin zamanında temini hususu ile stokları 
üzerinde zaman zaman Vekâletin alâkalanması 
lüzumuna geçmiş, senelerde olduğu gibi işaret 
etmekle iktifa edeceğiz. 

441 sayılı Kanunla ve bir milyar lira itibari 
sermaye ile kurulan Devlet Yatırım Bankasının 
ödenmiş sermayesi, öz ve yabancı kaynakları tet
kik edilince, daha ziyade yabancı kaynaklar üze
rine oturmuş olduğu görünmektedir. Bu banka
ya borçlu olup da borç taksitlerini zamanında -w. 
ödemiyenler hakkında alman yerinde ve ciddî 
karan tasviple karşılamaktayız. Yatırım pro
jeleri üzerindeki tetkiklerin daha pratik hale 
getirilmesiyle icra safhasına geçme müddetinin 
kısaltılması yolunda biraz daha gayret sarfını 
lüzumlu görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; bu kadar kısa zaman 
içerisinde vazife hudutları modern Devlet anla
yışı muvacehesinde çok fazla genişlemiş ve ehem
miyet kazanmış olan Maliye Vekâleti bütçesini 
eleştirmenin güçlüğünü elbette takdir buyurur
sunuz. Bu kısa müddet içinde söylenebileni söy
lemiş bulunuyoruz. Adalet Partisi Grupu adına 
1968 yılı Devlet Bütçesinin ve bu bütçe içerisin
de Maliye Vekâleti Bütçesinin memlekete ve 
millete hayırlı olmasını diler, grupum adına tek
rar Yüksek Heyetinizi saygılarımla selâmlarım. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Gruplar adına görüşmeler bit
miştir. Şahısları adına görüşmelere geçiyoruz. 
İlk söz Sayın Berkolündür. Buyurun Sayın Ha
lûk Berkol. 

HALÛK BERKOL (istanbul) — Sayın Baş
kan muhterem senatörler, 

Beyan üzerinden vergi veren mükelleflerin, 
defter ve belgelerinin yetkili elemanlar tarafın
dan incelenmesi kadar tabiî ve zaruri bir mu
rakabe unsuru olamaz. Kanunî bir icaptır da za
ten. 
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Kaldı ki, cari mevzuata tam bir titizlikle 
uyulan ve objektif esaslara göre yapılan vergi 
revizyonu gerek Hazine ve gerek mükellef ba
kımından faideli bir fonksiyondur. 

Benim üzerinde duracağım husus, bu vazife
lerin ifasında objektif hareketin ehemmiyeti 
konusudur. Maliyenin görevli elemanlarının bu 
tabiî ve kanunî vazifelerini şu veya bu vesile 
ile ifa ederken, peşin hükümlü tutumları yü
zünden, yani daha neticeye varmadan mükelle
fe peşinen ve yüzde yüz suçlu, hattâ kaçakçı 
gözüyle bakmaları yüzünden bazen ifrata gide
bildikleri hakikatinden bahsetmek istiyorum. 

Bu ifratlar yanında halen cari bâzı hüküm
lerin de mevcudiyeti göz önüne alınırsa, mükel
lefin birçok ahvalde, haksız yere iktisadi ba
kımdan çökertildiği neticesi müşahade edilmek
tedir. Yanlış anlaşılmamasını bilhassa istirham 
ederim. Ne kaçakçının, ne ahlaken düşük, Ha
zineden vergi kaçırmayı itiyadedinmiş karak-
. tersiz mükellefin müdafii değilim pek tabiî. Sa
dece kurunun yanında yaşın da yanması gibi 
elde olmıyan bâzı ihmallere, (hattâ yanında ça
lışan vazifelinin hatasma) veya bahsettiğim if
ratlara kurban gidebilen namuslu mükellefin, 
iyi niyetli mükelleflerin diğerlerinden tefriki 
gerektiği mevzuuna dokunmak istiyorum. 

Durumu kısaca tahlil edelim. 
Beyana dayanan vergiler üzerinde Maliye 

Bakanlığının uzman, müfettiş, kontrolör, kon
trol memuru ve diğer elemanlarının inceleme
leri sonunda ikmalen veya re'sen tarh edilen 
vergi ve cezaların malî kaza mercilerinden geç
tikten sonra büyük mikyasta düştüğü hemen 
bütün ilgililerce bilinen bir husustur. 

Bahsedilen şekilde salınan vergi ve ceza 
miktarları ile kaza mercilerinin kararlariyle 
kesinleşen miktarlarının beş veya on yıl geriye 
doğru tesbiti ve bir istatistik çıkarılması bu hu
susta ne derece ifrata gidildiğinin delilini teş
kil edecektir. 

Maliye Bakanlığından bu bilginin istenmesi 
ve çıkartılması, konuya aydınlık verir kanaatin
deyim ve alınacak tedbirlerin ehemmiyeti ve 
müstaceliyeti çok daha iyi anlaşılır. 

Kanuni derecattan geçtikten sonra, elde edi
len netice, ekseriya ezici olmaktan çıkmaktadır. 
Ancak bu nihaî karara varılmcaya kadar bu 
kabîl tarhiyatm ikâ ettiği zarar cidden yıkıcı

dır. Buna mukabil aslında ödenmesi icabeden 
verginin tesiri hiç mesabesine inebilmekte-
dir. 

Halen cari mevzuata göre, inceleme elemanı 
bir yıllık beyanda, (sebep ve mahiyeti ne olur
sa olsun) bir fark bulursa veya sadece bu far
kın bulunduğunu iddia ederse, vergiye otoma
tik olarak üç misli ceza ilâve edilir, tarhiyata 
geçilir. Doğrudur. Ancak bu üç misli kaçakçı
lık cezasında, mükellef ancak, «kasdî olmadığı
nı», malî kaza mercilerinde ispat edebilirse ku
sura çevirtmek suretiyle kurtulabilir, ki bu da, 
beratı zimmet asıldır, aslolan hüsniniyetin 
mevcudiyetidir, gibi temel hukuk kaidelerine 
aykırı düşmektedir. 

Ama daha mühim bir husus şudur : 6183 sa
yılı Âmme alacaklarının tahsili usulü hakkında
ki Kanunun 9 ncu maddesi gereğince, kaçakçı
lık cezası salman hallerde, (Vergi ve ceza ye
kûnu üzerinden) mükelleften teminat istenir. 
Bu teminatı veremiyen veya şahsi kefaletini ka
bul ettiremiyen mükellef ise derhal hacizle kar
şı karsıyadır. Aynı Kanunun 17 nci maddesinde 
derpiş edilen, «ihtiyati tahakkuk» muamelesi 
de mübalâğalı ve keyfî tarhiyata sebebiyet ve
rebilen bir yol teşkil etmektedir. 

Hazine hukukunu temin gibi mühim ve man
tıkî bir esas diye düşünülen bu mekanizmalar, 
tatbikattaki bâzı aşırılıklarla, mükellef için, ek
seri ahvalde müstahak olmadığı ön cezalar teş
kil etmektedir. Nitekim son itiraz merciinde 
vergi ve cezası kalkan veya çok hafifliyen bir 
mükellefin, bütün aktifi haczedildiği, istihkak
ları bloke edildiği, kredi mekanizması çalışa
maz hale geldiği için çöküp gittiği görülmüş
tür. Görüldüğü gibi mükellefin çeşit çeşit ce
zaya mâruz bırakılmasına mukabil, idare veya 
elemanlarının kanun hükümlerini yanlış tatbik
le, bâzan tevlidettikleri vasıtalı veya vasıtasız, 
maddi veya mânevi tahribattan dolayı sorum
lulukları yoktur. Halbuki birçok ahvalde mev
cut bulunan idare ile fert arasındaki hukukî 
müsavat prensibi bu sahaya da süratle teşmil 
edilebilmelidir. 

1968 bütçesi gerekçesinde mükellef ile ida
renin münasebetlerinin tanzimi hususunda ka
yıtlar vardır. Bundan ferahlık duyulmaktadır. 
Grupumuz sözcüsü bütçenin tümü üzerindeki 
konuşmasında gene bu hususa temas etmiş bu
lunmakta ve şöyle demektedir : 
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Mükellefle vergi idaresi arasındaki münase
betlerin, karşılıklı anlayış, itimat ve iyi niyet 
esasına istinadettirilmesi kasdiyle : 

a) Vergi idaresi personelinin tamamen yeni 
esaslara göre yetiştirilmesi ve çalıştırılması için, 
çeşitli eğitim seminerleri ve kursları açılmış ve 
açılacak, 

b) Vergi idaresi teşkilâtı bu anlayışa uy
gun şekilde reorganize edilecektir. 

Kanaatimce, bu hareket tarzı, mükellef ile 
idare arasındaki açığı kapatacak, münasebetle
rin samimî ve açık bir havada tanzimini sağlı-
yacak, güler yüzlü Devlet anlayışı içinde, üzün
tüsünü çektiğimiz kaçakçılığa bağlanabilen nok
san vergi tahsilatını artıracaktır, yani vergi tah
silatını artıracaktır. 

Bir hususa da yine huzurunuzda temas et
mek istiyorum. Bu da Maden bankası mevzuu
dur. Birçok defalar tekrarladım. 

Geçen sene Sayın Maliye Bakanımız burada 
beyanda bulundu ve tasarının Maliye Vekâleti
ne intikal ettiğini ve tetkike tabi tutulduk
tan sonra süratle bu bankanın kurulacağı hu
susudur. Evvelâ teşekkür etmek isterim, bu 
tahakkuk etmek üzere. Yalnız anlamak istedi
ğim bir husus var. Neden acaba bu bir sene 
zarfında Maden Yardım Komisyonu denilen 
müessese felce uğratıldığı halde b*r türlü bu 
banka kurulamamaktadır? Bir sereden beri bu 
takdim edilmiş bulunan bankanın statüsü tet
kik edilmedi mi? Neden bu karar uzadı? Bu 
hususta eğer bir açıklamada bulunulursa Ma
den Bankasının yokluğunu ıstırabını, hattâ 
dimyada pirince giderken evdeki bulgurdan 
olunduğu gibi Maden Yardım Komisyonunun 
bu yüzden gayrifaal kalışı yüzünden, duyul
muş olan ıstırabın tahlifine vesile teşkil ede
cektir 

Yine maden mevzuunda Maliye Bakanlığın
dan bir istirhamımız olacak. . Memleketimizde 
demire olan ihtiyaç günden güne artmaktadır. 
Türkiye'de demirin mevcudolduğu muhtelif ra
porlardan anlaşılmaktadır. Bu sene de MTA 
bununla ilgili olarak yeni bir faaliyete geçmek
tedir. Ama duyuyoruz ki, Ereğli Demir ve Çe
lik Fabrikaları, bir demir cevheri ithaline doğ
ru yönelmek istidadını göstermektedir. Uya
nık maliyetçilerimizden elbette ki rica etmek 
hakkımızdır. Memleketimizdeki demir cevheri

ni değerlendirmek, lüzumsuz yere demir cevhe
ri ithal etmekten elbetteki daha iyidir, bilhas
sa işyerleri açılması babında. 

Görüşlerimi' bir hususu da pek kısa bir şe
kilde ifade etmek suretiyle bitireceğim, Sayın 
Başkan., 

Bu da, bankaların tevzi ettikleri ikramiye 
mevzuu. Sermaye piyasasının teşekkülü için 
gayret sarf ediliyor. Kanun tasarısı mevcut. 
İkramiyeler dağıtıyor, bankalar. Haklarıdır. 
Mevduat toplamak için böyle yapıyorlar, bu 
zarureti hissediyorlar. Acaba derim bendeniz, 
derinliğine, enine boyuna tetkik ettiğim bir 
konu değil, acaba derim bu ikramiyeler mev
duat sahiplerine nakit olarak ödeneceğine her 
sene muayyen bir yerde teraküm ettirilse, bu 
sermaye piyasası bu şekilde teşekkül ettirilse 
ve bu paralar da yatırıma tahsis edilebilse ve 
o ikramiyeleri kazananlar da bu yatırımlara 
iştirak ettirilse, bu hususta bir önfikir olarak 
söylüyorum, elbetteki uzmanlar tarafından 
enine boyuna tartışılması gerekir. Saygılarımı 
arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Kemal Şen-
ocak'ta, buyurun efendim. 

KEMAL ŞENOCAK (Afyon) — Muhterem 
Başkan, sayın senatörler, sayın bakan ve kıy
metli Bakanlık erkânı; huzurlarınızı fazla işgal 
ete. sden mâruzâtını kısa ve öz olarak arz edi
yorum. 

Aziz arkadaşlarım, 22 milyar bütçeye sahip 
32 milyon nüfuslu bir devletin Maliyesi tek 
bakanlık olarak yürütülemez duruma gelmiş
tir. Maliye ile birlikte özel idareler, belediyeler 
gelir kısımları ve gümrük gelirleri ile ilgili gö
revler toplanmak suretiyle Hazine ve Maliye 
Bakanlığı olarak iki kısımda mütalâa edilmesi 
gerekir. 

Aç, fakat çok memur yerine, tok fakat az 
memur çalıştırılmasının daha verimli olacağı 
kanaatindeyim. Maliye Özel İdare ve Belediye 
gelirleri kısımları senenin muayyen aylarında 
toplandığından memurların çoğu zamanı boş 
geçmektedir. Bir bakanlıktan idaresi şarttır. 

Çalışmalarda kırtasiyecilikten kurtulmak, 
modern ve verimli metotların uygulanması ge
reklidir. Vergi ziyamı önlemek, vatandaşı ka
çakçı durumdan artık kurtarmak gerekir. Bil
gisizlikten dolayı cezalı vergi ödeme mecburi-
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yetinde kalan küçük esnafı bu durumdan, def
ter hilelerinden kurtarmak için götürü siste
min tatbiki gerekiyor. 

Küçük esnaf vergi kaçıramaz, vergi kaçıran 
büyük sektörlerdir. Bu maksat için bol para 
vererek defter tutacakları maliyeciler arasın
dan seçmektedir. Bunu önlemek gerekir. 

Devlet mubayaalarında aracı kalkmalıdır. 
Devlet, yapılarında lüksten uşak durmalı, mü-
taahhitlere bol kazanç yerine devlete fazla ya
pı kazandırmak için emanet inşaata hız ver
melidir. Bu suretle mütaahhidin yapacağı fa
hiş kâr yerine yeni bir yapı elde edilir, zannm-
dayım. Zira Proje tutarları çok gösterilmekte, 
eksiltmeler anlaşmalı ve anlaşmasın olarak % 1 
ilâ % 50 arasında değinmektedir ki, bu fahiş 
kârların delilidir, inşaatlar lüksten uzak, sade 
olmalıdır. M. E. Bakanlığının binası tamamen 
lüks bir binadır. Zira, çıkıntılarının yerine 
her halde 10 oda yapılabilirdi. Pek çok devlet 
binası 100 yasını çoktan aşmıştır. İlçelerde 
hükümet konaklan, ikiz yapı şeklinde yapılma
lı, bir kısım bir ilçeye, diğer kısmı da diğer il
çeye yapılmalıdır. Bu suretle daha iktisadi ha
reket edilmiş olunur. Pek çok ilçenin hükü
met konakları kerpiçten yapılmıştır. Bunlar
dan bir tanesi seçim bölgem Afyon'un Daskırı 
ilçesindedir. Ayak tapırtıları ile değil, daktilo
nun sesi ile birlikte sallanmaktadır. 

Devlet yapı ve daireleri lüks ve israftan ka
çınmalı, çeşitli mefruşat modasından uzak ka-
lmmahdır. İlçelerde açılır kapanır eski demir 
sandalyada hizmet gören memur varken, mer
kezlerde maroken koltuklarda hizmet gördür
mek sosyal adalete uymaz. 

Onarım giderleri, araç ve gereç giderleri 
senenin son ayında sarfa tabi tutulduğundan 
bu paralar çarçur olmakta, avans kapamak 
için, badana, boya ve bol kırtasiye ve lüks mal
zemelere fuzulî paralar verilmektedir. Bunlar 
önlenmeli, bu paralar sene içerisinde taksim 
edilerek yerinde sarfettirilmeli, veyahut iktisa
da gidilmelidir. Şu anda pek çok daire ya ba
dana veya yağlı boya yaptırmak veya mobilya 
değiştirmek peşindedirler. 

Personel Kanununun tatbikinde artık çok 
geç kalınmıştır. Küçük memur sıkıntı içerisin
dedir. Mutlaka tatbik edilmeli ve birçok alan
lara da dur demenin azmam çoktan gelmiştir. 
35 bin - 15 bin lira ücret alanlar yanında 500, 
300 lira alanların düşünülmesi dahi fecidir. 

özel idare, belediye memurları ile PTT ve 
DD memurları çok sıkıntı içerisindedir. Bun
lara da % 15 avans tatbik edilmelidir. Me-
muıiar arasında tefrik olmamalı ve çalışana 
hakkı verilmelidir. Geçim sıkıntısı çektirilme-
meli, bunun yanında, saltanat sürenlere de dur, 
denilmelidir. 

Bu* sene derneklere yardım olarak bakan
lıkta birleştirilen ödenekler, her derneği tat
min edecek şekilde dağıtılmak, bitmiş inşaat
lara verilmemeli, bilhassa okul, hastane, pan
siyon gibi yatırımlarla ilgili derneklere bu pa
lalar verilmelidir. 

Maliye Bakanlığı Bütçesinin memleketimize 
hayırlı ve uğurlu olmasını diler, saygılarımı 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Saat 14,30 da toplanılmak üze
re birlerime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : I3;00 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Enver Bahadırlı (Hatay), Nahit Altan (Çanakkale) 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/427 
Cumhuriyet Senatosu 1/874) (S. Sayısı : 1045) 

U) Maliye Bakanlığı bütçesi 

Ü) Gelir bütçesi 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı ve Gelir Büt
çesi üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz. 

Şahısları adına Sayın Bayan Mebrure Akso-
ley, buyurun. 

MEBRURE AKSOLEY (istanbul) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

Maliye Bakanlığının 1968 malı yılı bütçesi 
görüşülürken, günden güne artan hayat paha
lılığının yarattığı geçim sıkıntısı içinde buna
lan emekli, dul ve yetimlerin acildi durumunu 
bir kere daha dile getirmek için söz almış bu
lunuyorum. 

Malî hükümleri bir türlü yürürlüğe gire-
miyen Personel Kanununu sadece memurlar de
ğil; emekli, dul ve yetimler de beklemektedir. 

Çünkü, dul ve yetim aylıklarını bugünkü 
kişi aylıklarına intibakı, Personel Kanununa 
paralel olarak çıkarılacak Emekli Sandığı Ka
nunu ile mümkün olacağı muhtelif fırsat ve za
manlarda Hükümetçe vadedilmiş bulunmakta
dır. 

Sayın arkadaşlarım; malî hükümleri bir tür
lü yürürlüğe giremiyen Devlet Personel Ka
nunu, Hükümeti; va'dini yerine getirmemiş ol
manın üzüntü ve telâşı içinde birtakım tedbir
lere başvurmaya mecbur etmiştir. 

Bu meyanda geçen yıl memurların bir kıs
mına «belediyeler, mahallî idareler, iktisadi 
Devlet Teşekkülleri hariç» bir avans verilmesi
ni öngören Kanun çıkarılmıştır. Memurlardan 
çok daha müşkül durumda olan emekli,, dul ve 
yetimler hiç düşünülmemiştir. Bir memur 
maaşının yüzde 16 smı, bazan yüzde 8 ini alan 

gormuyo-bir yetimin durumunu izaha lüzum 
rum. Tek kelime ile fecidir. 

Sayın arkadaşımız Ekrem Özden'in, beledi
yeler, mahalli idareler ve iktisadi Devlet Te
şekküllerine avans verilmesi hakkında hazır
lamış oldukları bir Kanun teklifi, üzüntü ile ifa
de edeyim, bir yıldan beri Millet Meclisi ko
misyonlarında beklemektedir. 

Memurlarım bir kısmına verilen avansın; 
bütün memurlara, emekli, dul ve yetimlere de 
teşmili sosyal adalet icabıdır. 

Sayın arkadaşlar, bir memlekette çalışan 
sınıfın sosyal güvenliğini sağlamak, sadece ça
lıştığı süre içinde değil çalışamıyacağı duru
ma düştüğü zaman da hayatını huzur içinde de
vam ettirebilecek imkânların verilmesiyle müm
kündür. Esefle ifade etmek istersek bu anlam
da sosyal güvenliği tesis etmiş değiliz. Meselâ; 
bir sivil memur çalışma hayatında hastalandı
ğı zaman, Devlet hastanelerinde dairesinden 
ödeme yapılmak suretiyle ücretsiz bakılır, ya
hut evine doktor gönderilir ve ilâcı verilir. 

Halbuki hizmetli emekliye ayrılınca bu yar
dımların hepsinden mahrum kalır. 

Sayın arkadaşlarım eski asker emeklileri ile, 
yeni asker emeklilerinin aldıkları maaş arasın
daki büyük fark için, Millet Meclisi zabıtları
na geçen bir misali burada tekrarlamayı fay
dalı görürüm: İtalya Harbi, Balkan Harbi, Bi
rinci Dünya Harbi ve istiklâl Harbi gibi 4 sa
vaşa katılmış ve orgenerallik rütbesine ulaş
mış bir emekli orgeneralin aldığı emekli maaşı 
ile yeni emekli olmuş bir albayın veya muadili 
bir askerî memurun aldığı emekli maaşı ara
sında 750 lira fark vardır. 

Bizlere bugün üzerinde huzur ve iftiharla 
yaşadığımız bir vatan hediye etmek için insin 
üstü bir gayretle çalışarak emeklerini ve kan
larını seve seve harcamış olan bu mutevazi kah
raman eski asker emeklilerinin maaşlarının da 
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yeni asker emeklilerinin almakta olduğu maaş 
seviyesine ulaştırılmasının bir vicdan borcu ol
duğuna inanıyorum. 

Bayın arkadaşlarım; 
Sivil emekliler, onların dul ve yetimleri hak

kında bir misal gösterecek değilim. Çünkü, A. 
P. iktidarı devrinde üvey evlât muamelesi gö
ren gerek sivil memurların ve gerekse sivil 
emeklilerin durumu daha hazindir. 

Sayın arkadaşlarım; emeklilerin halledilme
si icaheden pek çok problemleri vardır. 

1. Eski emekli, dul ve yetimleriyle, yeni 
emekli dul ve yetimleri arasında eşitlik sağ
lanması ; 

Memnunlukla haber aldım ki, bu konuyu Sa
yın Â. P. Çankırı Milletvekili Tahir Akmanın 
teklifi geçici bir komisyonda incelenmektedir. 
Kendisine teşekkür ederim. Biran evvel kanun
laşması için Maliye Bakanının ciddî, samimî alâ
kasını bilhassa rica ederim. 

2. Memurlara yapılan zamlardan, emekli, 
dul ve yetimlerin de otomatikman faydalandı. 
riîmaları. 

3. Emeklilere ikramiye ve kredi karışımı 
ile mesken temini gibi konularda, Sayın Hükü
metin hassasiyetle ele almasını lâzımgelen ka
nun tasarılarını T. B. M. M. sine sevk etmesini, 
bütün ömrünü memleket hizmetinde harcamış 
olan emeklileri, onların dul. ve yetimlerim hu
zur?, kavuşturulmasını, Yüce Heyetinizinde duy
gularına tercüman olduğuma inanarak istirham 
ediyorum. 

Sayın senatörler; bir hazin konuya daha 
değinmek istiyorum. Türk Silâhlı Kuvvetleri 
malûlleri, şehit, dul ve yetimleri arasında eşit
sizlik vardır. Şöyle ki: Bugünkü mevzuata gö
re, deniz ve hava sınıfındaki vazife malûlü 
olanlara harb malûlleri gibi tazminat verilir. 
Kara ordusu mensubu vazife malûllerine bu 
hakk- tanınmaz. Bugünkü durum, Anayasamı
zın eşitlik ve sosyal adalet ilkelerine aykırı
da. 

Sayın arkadaşlarım; harb malûlü gazileri
mizin ve onların şehit dul ve yetimlerinin al
makta oldukları tütün ikramiyesine dokunma
dan, kara ordusu malûllerine başka bir kay
naktan meselâ Spor - Totodan % 1 nisbet ayrı
larak verilmelidir. Şu hususa işaret etmek is
tiyorum. Bu tazminat; sadece kara ordusu ma
lûllerine değil. Jandarma, ve sivil hizmetlerde 

çalışan bütün vazife malûllerine ve onların dul 
ve yetimlerine teşmil olunmalıdır. 

Sayın arkadaşlarım; sözlerimi bitirmeden 
önce, Yüce Senatodan bir istirhamım olacak. 
9 Şubat 1968 Cuma günü Millet Meclisince mü
zakeresi tamamlanan İstiklâl Madalyası sahip
leri, kahraman gazilerimize şeref tahsisatı ve
rilmesi hakkındaki Kanun tasarısı, sakat bir 
yürürlük maddesiyle huzurunuza gelecektir. 
Bu madde : Malî yıl başından itibaren yürür
lüğe gireceğini ihtiva etmektedir. 

Aziz arkadaşlarım; bu maddeye göre, istik
lâl Madalyası kanun tasarısını, Şubat ayı için
de çıkaramazsak, kaniyle insanüstü hizmetle
riyle bize bir cennet vatan hediye etmiş bulu
nan, Yüce Atamızın bu yakın arkadaşları mu
harip gazilerimizi; bir yıl daha şeref tahsisa
tından mahrum bırakmış olacağız. 

Eğer bu tasarı Şubat ayı içinde çıkmazsa, 
1969 Martında yürürlüğe girecek ve yaşları 
yetmişin üstünde bulunan bu kahraman gazi
lerin binlercesi hüsranla hayata gözlerini yu
macaklardır. 

Sayın senatörler; Yüce Heyetinizin bu ko
nuda sorumluluğu büyüktür. Gerek Yüce Se
natodan, gerek Senato Riyaset Divanından ve 
bilhassa Maliye Bakanından bu hamasi, bu çok 
nazik konuya eğilmelerini ve bu tasarının Şu
bat ayı içinde el birliği, gönül birliğiyle ka
nunlaşmasını bilhassa istirham ediyorum. 

Sayın arkadaşlarım, yıllardan beri Millet 
kürsüsünden milletin dertleri dile getirilir, Sa
yın bakanlar tarafından vaitler verilir, fakat 
bunlar unutulur. Bu kere bu konuların istisna 
teşkil etmesini sosyal güvenlik ve sosyal ada
let icablannın yapılmasını diliyerek Yüce Se
natoyu. saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Özden, buyurun. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan; Yüce Senatonun değerli üyeleri; 

Maliye bütçesinin müzakeresi dolayısiyle 
emekli işlerimiz hakkında bâzı mâruzâtta bu
lunmak istiyorum. Bugün Türkiye'de emekli 
olan vatandaşlarımızın durumlarında müsavat 
ve hakkaniyet yoktur. Bu dengesizlik, sosyal 
yaşantımızda gayet geniş bir krize sebebiyet 
vermektedir. Hoşnutsuzluk, sefalet son haddi
ne yaklaşmaktadır. 

Filhakika bir müddet evvel eski emekli, dul 
ve yetim, maaşlarının 250 liraya çıkarılması 
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nisbeten bir ferrahlık vücuda getirmiş ise de, 
pahalılığın gelip çatması ve dolayısiyle tekmil 
istihlâk maddelerinde büyük fiyat artışları 
vücuda geldiğinden bu artırma yararlı olmamış, 
ıstır ab dinmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; tasavvur edersiniz, 
2 veya 3 çocuğu ile, alil annesiyle kira köşele
rinde yaşıyan 250 liralık maaş sahibinin bu ce
miyet içinde çektiği sıkıntı tasavvurun fev-
kindedir. 

Bugün evlerine aylardan beri et girmemiş 
aileler vardır. (Baba bana elma al) diye yalva
ran çocukların feryatlarına ve diğerlerine de 
kulaklarımızı tıkamaya imkân yoktur. 

Banka gişeleri ve maliye şubeleri önünde 
bekliyen emeklilerden bir kısmının eline ayda 
1 500 - 2 000 lira maaş geçerken, hemen onun 
yanında bastonuna dayanıp ayakta duramı-
yan aynı rütbeden veya aynı seviyedeki diğer 
bir emeklinin ayda 300 lira maaş aldığını dü
şünürsek facia bütün çıplaklığı ile ortaya çı
ka?. 

Bu haksızlıkları süratle gidermek cemiye
tin yapacağı görevlerin en başındadır. 

Hükümet bize hemen bir kanun tasarısı ge
tirerek sivil, asker ayırmadan emekliler ara
sındaki haksızlıkları ortadan kaldırmalıdır. 

Artık açlığa, sefalete, ıstıraba göz yumama
yız. Millet bunu dört gözle bizden bekliyor. 

Sosyal yardımlarda emekliler arasında fark 
görülmektedir. Bâzı emeklilere doktor, ilâç, 
hastane, yatak, hattâ operasyon bedava olduğu 
halde büyük bir emekliler kütlesi ise bu ge
rekli sosyal yardımlardan tamamen mahrum
durlar. 

Bu hal, Anayasanın eşitlik haklarına aykırı 
olduğu gibi, sosyal adalete de muhaliftir. 

Cemiyetin içinde yaşıyan vatandaşların 
bir kısmının perişan, bir kısmının da nisbeten 
elinden tutulmuş halde yaşamalarına taham
mül edilemez. Bu yaralar tedavi edilmeden 
devam edip giderse sonunun iyi olacağı düşü
nülemez. 

Kıymetli senatörler; Yugoslavya'dan gelen 
ırkdaşlarımızın oradaki mallarına karşı verile
cek paralar halen tediye olunamamıştır. 

Senelerce evvel Yugoslavya ile bir muahe
de yapılmış, tatbikata geçilmiş, Dışişleri Ba
kanlığı işe vazıyed ederek muamelelere başla

mışken, Maliye bir nizamname yaparak dosya
lan kendisi devralmıştır. 

Senelerden beri bu işler yürümüyor, işi 
halledilen kimse yoktur. Yugoslavlarm ver
dikleri paralar bankalarda mıdır? Bilmiyorum, 
her halde açıklanması lâzımdır. Hakları tes-
bit edilenler hakkında komisyon karar verdiği 
halde hepisine birden tediye yapılması icabede-
ceği mütalâasiyle Hükümet tediyede bulunma
makta ve işler de sürüncemede kalmaktadır. 

Hiç olmazsa bu gibilere müsavi olarak birer 
avans verilmesi yerinde olur kanaatindeyim. 

Tatbik edilen nizamname işleri sürünceme
de bırakıyor, hak sahiplerine yararlı olmuyor. 

Tadil edileceğini, tevziat yapılacağını ge
çen hükümetler ve A. P. hükümetleri Meclisle
re çeşitli sebeplerle va'dettikleri halde bu iş 
şimdiye kadar bir türlü halledilememiş ve ol
duğu yerde kalmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerimin sonuna ge
lirken bir noktaya işaret etmek istiyorum. Bu 
da, bütçe kitabımızın 428 nci sayfasındaki, ku
rumlara, derneklere yapılacak yardımlar faslı
dır. 

11 milyon liranın, 6 milyonu siyasi partile
re verdikten sonra elde 5 milyon kalmıştır ve 
dağıtılması da Hükümete bırakılmıştır. 

Eskiden nasıldı, şimdi nasıl olacak? Bunun 
hakkında bir ufacık girizgâh yapmak istiyo
rum. 

Hükümetin global olarak tâyin edilen bu 
ödeneği nasıl tevzi edebileceği belli değildir. 
Bütçede bir kıstas gösterilmemiştir. 

Bu kurum bizdendir, bu kurum bizden de
ğildir, diye bir tefrik yapılacağını şimdiden 
iddia edemem. Ancak gönül arzu ederdi ki bu
nun nasıl tevzi edileceği hakkında Bütçe Ka
nununa bir esas konulmasını bizzat Bakan ar
kadaşımız istemiş olsun. Şimdi bizler bu tered
düdün içine girmiş bulunuyoruz. Bu kürsü
den yapılacak bir açıklama her halde yerinde 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bu arz ettiğim 428 nci 
sayfayı açarsanız görürsünüz, geçen seneler
den, 1967 senesinde 23 000 000 küsur lira ko
nulmuş idi, şimdi 25 000 000 lira. Karma 
Bütçe Komisyonunun tesbit ettiği 11 600 000 
liradır. Şimdi yukarda yani 1967 senesinde 
nasıl olmuştu? Türk Kanser Araştırmaya 
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500 000 lira verilmiş idi, Tıp Merkezine 
1 500 000 lira verilmişti, Çocuk Sağlık Der
neğine 3 000 000 lira, istanbul Zeynep Kâmil 
Hastanesine 600 000, Türk Kızılay Derneğine 
600 000, Çocuk Esirgeme Kurumuna 400 000, 
Darüşşafakaya 100 000 lira ve vesaire verildik
ten sonra da Türkiye tabiatı hakkında bir ce
miyet kurulmuş, Türkiye Tabiatım Koruma 
Cemiyetine yardım, diye. Buna da geçen sene 
50 000 lira verilmiş idi. Bu hangi tabiatı ko
ruyacak? Siyasi tabiatını mı değiştirecek Tür
kiye'nin, yoksa havaî tabiatım mı değiştirecek? 
Bu anlaşılmıyordu. Ama buna rağmen yine 
50 000 lira verilmiş idi. Şimdiki bütçeyi tatbik 
eden muhterem arkadaşımız bu Tabiatı Koru
ma Cemiyetine yeniden 50 000 lira verecek mi? 
Yoksa bu hastanelere verilen tahsisatları ver-
miyecek mi? Niğde il Kültür Derneğine vere
cek mi, meselâ? Soruyorum. Tekirdağ imam -
Hatip Okuluna yardım, 25 000 lira, Ankara 
imam - Hatip Okuluna yardım - derneği tabiî 
bunlar -100 000 lira, Besni Kazası Kültür Der
neğine 25 000 lira, bunları tediye edecek mi? 
Bir açıklama yaparsa bundan dolayı da bir iki 
parçacık da olsa birşeyler anlamış oluruz. 

Muhterem arkadaşlar; bütçe müzakereleri 
bugün bitiyor. Bir daha bu bahiste sözüm ola-
mıyacak. Bu sebeple söz bende iken kısa ve 
önemli bir noktaya bütün arkadaşlarımın dik
kat nazarlarını çekmek isterim. 

Anayasamızın 94 ncü maddesine göre bütçe 
evvelâ bize geliyor, bizde 10 gün kalıyor, tek
rar Karma Bütçe Komisyonuna gidiyor, ora
da da bir hafta kalıyor. Oradaki müzakereler 
bittikten sonra Millet Meclisine gidiyor ve ni
hayet malî yıl başına kadar da müzakeresi ik
mal edilerek kanunlaşıyor veya reddediliyor. 

Bütçeyi iki Meclisin birleşik bir toplantısın
da halledersek daha çok faydalı oluruz, kanaa
tindeyim. Verimli olur, zamandan istifade 
edilir. Ve beyhude bir görüşmeye meydan ve
rilmez. Bence bütçe ve Kamu iktisadi Teşeb
büsleri raporları T. B. M. Meclisine intikal et
tirilmelidir. Anayasada bu hususta bir değişik
lik yapılması için mücadele yapacağım. Arka
daşlarımın bana yardımcı olmalarını temenni 
ederim. (Alkışlar) 

Maliye Bütçesinin Türkiye'ye hayırlı ve 
uğurlu elmasım Tanrıdan diler, bütün arka
daşlarıma saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Batur, buyurun. 
SUPHİ BATUR (Sinop) (Alkışlar) Pek 

muhterem arkadaşlarım, vaktimiz kısa, bittabi 
buraya iltifatla çıkınca zamanda da arkadaş
ların biraz müsamaha etmesi icabeder. Alkışla 
müsamaha ediyorlar, ama her zaman da müsa
maha edeceklerini hiç zannetmiyorum. («Ede
riz, ederiz» sesleri) 

Pek muhterem arkadaşlarım, bütçenin ter
tip ve tanzimi hakikaten iftihar edilecek bir te
kâmüle vâsıl olmuş bulunmaktadır. Bundan do
layı Maliye bakanlarım ve Maliye Teşkilâtım 
tebrik etmek icabeder. Maliye, bir memlekette 
Maliye ve hele Maliye Bakam en mühim en 
mümtaz bir mevldi tutar, kabinede. Yani, İn
giltere'deki tâbiri ile Hazine Birinci Lordudur. 
Bir ehemmiyeti vardır, bu ehemmiyeti takdir 
etmek icabeder. Maliye işi tıpkı bir kalb gibi
dir, bir millete hayatiyet ve kan zerkeder. Eğer 
kalb iyi işlemezse insanın hayatı bozulur. Ger
çi Afrika'da kalb değiştiriyorlar ama, ameli
yattan sonra yine de iyi işlemiyor. 

Şimdi bu bütçenin tertip ve tanzimin yanı 
başında hizmetleri iyi takdir etmek, hizmetleri 
iyi koymak ve onlara göre verilen tahsisatları 
iyi murakabe edebilmek için program bütçe, 
performas bütçe getirmesi lâzımgelir. Çünkü o 
permorfans bütçeyi yapmadığınız takdirde hiz
metleri iyi göremezsiniz. Tahsisat verirsiniz, ne
reye £arf edildiğinin farkında olmazsınız. Var, 
meselâ, ya geçen sene, ya daha evvelki sene bir 
yere Ankara'da tahsisat verildi, hastanenin 
bahçe duvarı dedi ve bilâhara bah
çeyi tanzim ettiler. Yasama organları 
nerelere tahsisat veriyor, nereye sarf edi
yor? İşte performans bütçeyi yapmazsak, iste
diğimiz kadar program ve plân yapın, istediği
niz kadar konuşun Maliye Bakanlığı bunları 
kontrol etmek imkâmm bulamaz. Bulamayınca 
da her tarafta zayiat başlar. 

ikincisi; Vergi idaresinde de reform zaruri
dir. Bu reform yapılmayınca tahsilde, tahak
kukta bir ahenk olmaz, Maliyeyi o hayatiyete, 
Devlete, millete kan zerkeden bir organa doğ
ru ulaştırma mümkün olmaz. Kaynaklar an
cak bu Vergi idaresinde reform yapmakla 
mümkün olur. Bunun yolunu başka türlü bula
mazsınız. 
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Ben şimdi biraz sonra söyliyeceğim şeyi 
tavsif etmek istemiyorum, öyle zannediyorum 
ki, bu noksanlıklar dolayısiyle vergi tahsilâtm-
de 2,5 milyar lirayı aşan bir zayiat vardır. Baş
ka tavsif etmiyorum, şu veya bu yollu, diye tav
sif etmiyorum. Ama bir zayiat olduğu muhak
kaktır. Zannediyorum ki Sayın Maliye Baka
nı belki rakamı biraz insafsız bulur, yahut 
mübalâğalı bulur. Ama bir zayiat olmadığı hu
susunda her hangi bir şey söyliyernez. 

Şimdi hesabı kati bütçeleri de Sayıştaym 
Komisyonuna aşağı - yukarı üç sene sonra ge
lir, Binaenaleyh, bu performans bütçesi yap
madıktan sonra Meclisler bunun kontroluna 
hâkim olamazlar. Bu bitti. 

İkincisi; vergilere geliyorum. Şimdi arka
daşlar bir Devlet idaresi tasavvur ediniz, umum 
müdürü sabahleyin kapıyı açarken anahtarını 
çeviriyor, bir milyon zararla dükkânını açıyor. 
Öte taraftan birtakım teşekküller, birtakım eş
hası hakikiye veyahut hükmiyeler hiçbir kül
fete katlanmadan birtakım kazanca sahibolu-
yorlar. Devlet Demiryolları bir tarafta, Kara
yolları bir tarafta... Var mı böyle bir idare? 
Ama cesareti ister arkadaşlar. İktidar rey heve
sinden uzak kalmalıdır. Kalamadı şimdiye ka
dar. Bakalım Sayın Maliye Bakanı kalacak mı? 
Bundan uzak kalmalı ve bunu vergilemelidir. 
Bunun başka çaresi yoktur. Bunu Ferid Llelen 
yapamadı, ama şimdi belki o da, yapalım, der 
Yapamadı. (Gülüşmeler) Çünkü rey endişesi 
başta geliyor (Alkışlar) 

Ondan sonra emeklilik durumuna geliyo
rum. Arkadaşlarım temas ettiler. Bilhassa Sa
yın Şükran Özkaya, Millî Birlik Grupu namına 
gayet güzel konuştu. Ama bir noktayı atladı. 
42 sayılı Kanunu atladı. Kendileri zamanların
da askerlere bir imtiyaz vermişlerdir. (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri) Emeklilikte iki 
şey var, iki unsur var. Genellik ve eşitlik. Baş
ka şey var mı? Genelliği ve eşitliği sarstınız mı 
Anayasa hükmünü sarsarsımz. Başka çare yok. 
Bir taraftan askerlere açık konuşalım arkadaş
lar, ben belki buraya bir daha gelmem asker
lere yüzde 70 vereceksiniz, sivillere % 50 den 
başlıyacaksınız. Olmaz böyle bir şey. Bu sos
yal adalete münafidir. Bakalım sayın bakan ne 
söyliyecek, burada? 42 numaralı Kanun. Şim
di okuyorum, Anayasanın 12 nci maddesinin 

ikinci fıkrası : «Hiç bir kişiye, aileye, zümreye 
veya sınıfa imtiyaz tanınamaz» eliyor. Tatbik 
edeceksiniz vazifei asliyeniz, bizim hüküme
timizin de vazifei asliyesi... ötekiler bir hakkı 
müktesep kazanmışlarda sivilleri de bu hakkı 
müktesebe irca edeceksiniz. Başka çareniz yok
tur, Sayın Bakan. (Alkışlar) ötekiler hakkın
da... Arkadaşlarım onu söylediler, onlara gel
miyorum. 

Sonra geliyorum, mesken vergilerine. 
HULUSİ SÖLYEMEZOĞLU (Sivas) •— 32 

yaşında emekli olanlar vardı. 
BAŞKAN — Müdahele etmeyiniz. 
SUPHİ BATUR (Devamla) — Şimdi diyor-

larki, Paşaya da cevap vereyim, yani felse
fesi başka idi, diyor. Olobilir. ihtilâlin kendisi
ne has bir felsefesi var. Ama, ihtilâl vasatın
dan çıkıp da sivil idare hâkim olduğu zaman da 
Anayasanın hükümlerini hükümetler yerine ge
tirmek mecburiyetindedir. O da bir realitedir. 
ihtilâlin felsefesi ayrı; onu tenkidetmiyorum, 
etmem de... 27 Mayısın içine girmiyorum. Ama 
Anayasanın hükmüne giriyorum, Sayın Paşam. 

I (Bravo» sesleri) 
HULUSİ SÖYLEMEZOĞLU (Sivas) — O 

da haklı, onları da düşünmek lâzım. 

SUPHİ BATUR (Devamla) — Ondan sonra 
geliyorum mesken vergisine. 

Şimdi arkadaşlar, herkes dişinden, tırnağın
dan artırıyor, bir mesken sahibi olmak istiyor. 
Hele bir meskeni almaya gör. Ondan sonra ki
radan kurtuldum derken elin şakağında vergi
yi düşünüyorsun. Arkadaşlarım bunu çok güzel 
dile getirdiler. Arkadaşlar, gelir getiren bir 
gayrimenkul ise vergiyi alabilirsiniz, ama mes
kenden bu kadar aşırı vergi almanız. Bu doğru 
olur mu sosyal adalete uygun olur mu? Elbet
te uymaz. Şimdi bunda üç tane de takdir hak
kı var. Yani insanın dili varıp da devleti ten-
kidedemiyor, ama devleti tenkidetmek de lâ
zım. Üç tane takdir hakkı var. Tapuya gide
cek, hare yatıracaksınız takdir başka, Maliye
ye gelirsiniz takdir başka, özel idareye gidersi
niz takdir başka. Böyle Devlet olur mu? Ar
kadaşlar. Var mı yeryüzünde numunesi?. Af ri-

İ ka'yı istisna edelim. Var mı Avrupa da? Hani 
uygarlığa uyacaktık? Biz ona, medeniyet, di
yoruz... Asra hazır, diyoruz, («bravo» sesleri 

! ve alkışlar) Değil mi? Biz de tabiî biliyorsu-
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nuz, ortanın soluyuz diyoruz. Burada var sos
yal adalet. (Alkışlar ve «bravo» sesleri) Bunu 
da düzeltmek lâzım gelir. 

Efendim, sonra geliyorum dernekler mese
lesine. Bu dernekler meselesi çok tartışılıyor. 
Benim şahsi kanaatıma göre âmme paraları hu-
husi şahıslara verilemez. Âmmeden aldığınız 
yani halktan aldığınız vergileri âmmeye sar-
fetmek mecburiyetindesiniz. Âmme denecek ki, 
efendim filân dernek de âmme hizmeti yapıyor. 
Âmme hizmeti. O âmme hizmetini o devlet yap
mıyorsa kendi bünyene al. Bekçilerde nasıl 
yaptık? Anayasaya aykırı, dedik, burada söy
ledik. Birtakım itirazlar oldu. Takdirler yan
lıştır, dedik, bu haraç olur bu şekilde, dedik. 
Sonra bozuldu ve devlet kendi bünyesi içine 
aldı. Demek ki, er veya geç akıl için tarik bir
dir, yoluna geliyoruz. Şimdi bu derneklere ve
rilen paralar; Sayın Maliye Bakanı hukukçu
dur, çok zekidir, çok güler yüzlüdür; bittabi 
diyecek M, bunları biz derneklere veriyoruz, 
bunlar da âmme hizmeti yapıyor. Ben basit ola
rak anlatayım, ama müddetim doldu, Sayın 
Başkan ihtar edecek ihtarsız ineyim yerime di
yorum. 

BAŞKAN — Bu kadar alkıştan sonra, biraz 
zor ihtar edeceğim. (Gülüşmeler) 

SUPHİ BATUE (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

Şimdi Sayın Maliye Bakanı diyecek ki, biz, 
filân derneğe veriyoruz, ama âmme hizmeti 
yapıyor. Ama ben çok kısa bir noktasını Sa
yın Bakana âcizane arz edeyim. Âmme paraları 
haczedilir mi? Ama derneğe vereceğiniz para
lar kabili hacizdir. Demek ki siz o derneğe âmme 
hizmeti diye vereceksiniz, haczedecekler, para
yı alacaklar. Kabili telif değil. Âmme düşün
cesi ile âmme hizmeti ile bu küçük nokta kabili 
telif değildir. 

Arkadaşlarım; diğer hususlara değindiler. 
Ben bir hükümetin, bizim Hükümetimizin beş 
milyon lira üzerinde öyle enfüsî düşünüp de bu 
cemiyet bizim, o cemiyet bizden diye bir ayrı
ma yapacağını pek tahmin etmiyorum. Onun 
için ben esas olarak, ki Maliye bakanları; gerek 
eski Maliye Bakanı Sayın Melen ve gerekse on
dan önceki Maliye Bakanı Sayın İhsan Gürsan 
Bey bu hususta bize söz vermişlerdir, demişler
di ki, bir kanun getreceğiz, kanunla bu paralar 

tevzi edilecek. Arkadaşlar, yine bakıyorum ki, 
devlet idaresine, devlet idaresi anlayışına sığ-
mıyan bir para tevzii içindeyiz. Bu paralar 
âmme hizmetine sarf edilse dahi Meclis tarafın
dan kontrolü, Sayıştay tarafından kontrolü 
mümkün değil. Hattâ ve hattâ biz, Maliye mü
fettişi göndeririz, derler. Elindeki kadrosu ile 
oralara Maliye müfettişi gönderemezler. 

Bu Maliye Bütçesinin, memlekete ve millete 
hayat veren Maliye Bütçesinin millete daha çok 
hayatiyet vermesini ve bu bütçenin imkânlarının. 
sosyal adalete doğru ulaşmasını, daha ziyade 
fakir sımfa faydalı olmasını temenni ederek ve 
Hükümete muvaffakiyetler diliyerek huzurunuz
dan ayrılıyorum. (Alkışlar) ve «bravo» sesleri). 

BAŞKAN — Sayın Cizrelioğlu. 

SELAHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarbakır) 
— Sayın Başkan, muhterem senatörler, 1968 
Maliye Bütçesi hakkında konuşmak üzere muh
terem huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

1968 bütçesi 2 nci 5 Yıllık Plânın ilk bütçesi 
olması bakımından diğer seneler bütçelerine na
zaran ayrı bir hususiyet taşımaktadır. 

Malî istikrarda esas, gelir tahminlerinin 
kabarık gösterilmemiş ve giderlerin olduğu gibi 
belirtilmiş olmasıdır ki, 1968 bütçesinde buna 
âzami ölçüde riayet edilmiş olduğunu zannediyo
rum. 

Malî gelir artmıştır, Millî gelirin artış kay
detmiş olması normal olmakla beraber, memnu
niyet vericidir. Mühim olan, bu millî gelir ar
tışı yanında, gelir dağılımında sosyal adaleti 
gerçekleştirecek âdil bir dağılım temin etmek
tir. 

1968 bütçesinde millî gelirin artışı gibi, yükü 
de geniş ölçüde artmış bulunmaktadır. Bu yük 
artması, bir yatırımlar plânı olan kalkınma plâ
nı halamından gayet normaldir. Yalnız mühim 
olan, artan bütçe yükünün karşılanma şeklidir. 
Ümidederiz ki, artan malî yük, bütçedeki artış 
kaydeden gelirle karşılanabilsin. Aksi takdirde 
bunun nasıl karşılanabileceği meselesi düşün
dürücü olur. 

Gelir teşkilâtının, Maliyenin gelişen ihtiyaç
larına cevap verebilmekten uzak bulunduğu bir 
vakıadır. Bu teşkilâtın ıslahı ve ihtiyaçları kar
şılayabilecek bir hale getirilmesi zaruridir. 
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Keza yeni emekli kanununun biran evvel çı
karılmasının gerekli bulunduğu da bir gerçek
tir. 

Çıkarılmalarında zaruret ve çıkmalarında 
çok büyük faydalar bulunan Gelir Teşkilâtı Ka
nunu ile yeni Emekli Kanununun süratle çıka
rılmaları hususunda Bakanlığın içinde bulun
duğu gayrete biraz daha hız vermesinin gerek
tiğini ehemmiyetle işaret ederim. 

Avans Kanunundan, İktisadi Devlet Teşek
külleriyle, mahallî idareler gibi müesseseler 
mensuplarının istifade edememiş olmaları bu 
çevrelerde haklı ve derin üzüntü yaratmıştır. 
Eğer henüz de Personel Kanununun tatbiki ci
hetine gidilemiyecekse, bunların da Avans Ka
nunundan faydalanabilmelerinin yolları aran
malıdır. 

Personel Kanunu meselesi mühimdir. Per
sonel Kanunu bir müddetten beri çıkmış bulun
masına rağmen, tatbiki için gerekli kanunla
rın henüz de çıkmamış bulunması üzüntüye se-
bebolmaktadır. Bu meseleyi biran evvel netice
lendirmek lâzımdır. 

Malî portesinin ağır olduğu belirtilir. Buna 
mukabil bircoklannca, Personel Kanununun 
tatbik edilebileceği, hattâ bir bakıma tatbiki
nin Hazineye külfet tahmili yerine tasarruf 
imkânı dahi verebileceği ileri sürülür. 

Bâzı çevrelerde, yüksek kademedeki memur
ların Personel Kanununun tatbikini istemedik
leri için, tatbikatının geciktiği söylenir. Şah
san yüksek kademedeki memurların böyle bir 
düşünce içinde olacaklarını kabul edemez ve 
kendilerini tenzih ederim. Ancak bu memurla
rı da artık bu gibi söylentilerle gölgelenmek
ten kurtarmak lâzımdır. 

Personel Kanununun tatbikatı hususunda 
sarih ve net olmak gerektir; ya tatbik edilecek
tir, deyip tatbiki için gerekli kadro kanunları
nın çıkarılması yoluna girilmesi, veya tatbiki
ne imkân yoktur, denir bu suretle huzursuz
luk ve söylentiler de devam ettirilmemiş olur. 

Bütçeler de az, çok daima açık bulunmak
ta ve bu açık her sene bir sonraki bütçeye geç
mektedir ve böylece her sene bütçe açık ihtiva 
etmektedir. Bütçedeki açığın azlık ve çoklu
ğuna göre bâzı mahzurlar ve zorluklar meyda
na gelmektedir. Buna bir çare bulmak, bir ta
raftan açığı kapatmak, diğer taraftan açık ver

memek gayreti içine girmek lâzımdır. Yalnız 
bu hususta her halde ki zam ve yeni vergiler 
yoluna katiyen gidilmemelidir. 

Tasarruf bonoları hususunda daha faydalı, 
daha iyi ve isabetli bir yol aranmalıdır. Tasar
ruf bonolarını çıkarmaya son vermek, mevcut
ları ödeme imkânı yoksa, hisse senetleri hali
ne tahvil etmek gibi ve sair tedbirler düşünül
melidir. 

Dış borçlanmalarda; uzun vadeli, az faizli 
borçlanmaya gayret etmeli ve faizi ne kadar az, 
vâdesi ne kadar uzun olursa olsun dış borçlan
ma yoluyla elde edileni sarf hususunda çok 
dikkatli hareket edilmeli, yerinde kullanmak
tan uzaklaşılmamalıdır. 

Vergilendirme âdil vergi tatbiki yoluna gi
dilmeli, vergi adaleti temin edilmelidir. Sosyal 
adaletin temeli gelir dağıtımında adalet, vergi
lendirmede adalettir, iktidarın felsefesi de bu
dur. 

Bahsi geçen hususların biran evvel tahak
kuku için, içinde bulunnulan gayretlere dik
kat ve hassasiyet gösterilip, hız verilmesi te
mennisiyle sözlerime son verirken, 1968 Ma
liye Bütçesinin memlekete, millete, bakanlık ve 
teşkilâtına hayırlı olmasını diler; hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayet hakkında takrirler 
vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Maliye Bakanlığı Bütçesi müzakeresinin 
kifayetine karar verilmesini arz ederim. 

Balıkesir 
Mehmet Güler 

Sayın Başkanlığa 

Müzakerelerin kifayetini saygı ile arz ede
rim. 

istanbul 
Rifat Öztürkçine 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüş
melerin yeterliğinin oya konulmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Samsun izmir 
Refet Rendeci q. Lûtfi Bozcalı 
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BAŞKAN — Takrirler üzerinde görüşmek 
istiyen"sayın üye? 

BADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
Daha kaç kişi var? 

BAŞKAN — iki kişi daha var. 
Görüşmek istiyen? Yok. Kabul edenler... 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

Birçok suallere muhatabolduk, Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Efendim, bu, kifayeti müzakere takriridir, 
sualler değildir. 

Bütçenin gruplar ve kişisel görüşmelere 
aidolan kısmı bitmiş bulunmaktadır. Komisyon 
veya Hükümete söz vereceğim,. Komisyon söz 
istemiyor. Hükümet? Buyurun Sayın Maliye 
Bakanı Cihat Bilgehan. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler, Maliye Bakanlığı ve gelirler büt
çesi üzerinde değerli senatör arkadaşlarımızın 
çok kıymetli tenkidlerini memnuniyetle ve dik
katle dinlemiş bulunuyorum. Bu tenkidlerin bir 
kısmı insaf okülerinin dışında olsa dahi Hükü
met programımızdan beyan ettiğimiz gibi biz 
hangi siyasi görüş sahibi olursak olalım, birbi
rimize tahammül etmek, birbirimizin fikir ve 
davranışlarına karşı müsamahalı olmak gerek
tiğine inanıyoruz hükmüne göre bunları müsa
maha ile karşılamak durumunda olduğumuzu 
ifade eclerek sözlerime başlıyacağım. 

Bu konuda iki nokta üzerinde önce dur
mayı faydalı mütalâa etmekteyim. 

Bunlardan biri, muhtelif hatip arkadaşları
mızın üzerinde durdukları derneklere yardım 
konusudur. Bu konuda bir değerli arkadaşımız 
bu yardımların Hükümet emrine verilmesinin 
hangi özlemin eseri olduğunu Yüksek Heyetini
zin takdirine bıraktı. 

Diğer bir arkadaşımız, Sayın özden arka
daşımız daha insaflı olarak yine Sayın Batur 
arkadaşımız ben böyle bir peşin fikir ile Hü
kümetin bunu fena kullanacağı hakkında bir 
iddia ile söze başlamıyacağım, buyurdular. 
Kendilerine teşekkür ederiz. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bir Hükümet 
her halde 5 milyon liralık bir ödeneğin dernek

lere tevzii ve taksimi suretiyle bir dikta reji
mine gitmesi mümkün değildir. Eğer bu kadar 
kolay olmuş olsa idi, şimdiye kadar birçok bu
na arzulu olan kimseler bu yola giderlerdi. Kal
dı ki, biz Adalet Partisi olarak kim ne derse de
sin üzerinde bu kadar tartışma yapılırsa yapıl
sın, bizim üzerinde durduğumuz Türkiye için 
en uygun kabul ettiğimiz ve Anayasanın da bü
tün hükümleriyle kabul etmiş olduğu demok
ratik rejimdir. Biz sureti katiyede bir dikta 
rejimine ne hevesliyiz, ne arzuluyuruz, hiçbir 
zaman da böyle bir arzu içinde olmıyacağız. 
Şimdi bu meseleye geliyorum. Muhterem arka
daşlarım derneklere yardım konusunda değerli 
Özden arkadaşımızın da numuneler vermek su
retiyle ifade ettiği gibi, gecen seneki bütçenin 
içerisine falan nahiyedeki bir kuruluşa yardım, 
filân şehirdeki filân okula yardım gibi, birta
kım derneklerin yardım aldıkları bir vakıa. Ge
çen seneki bütçe konuşmalarını merak ettim, 
getirttirdim. Şurada gördüğünüz gibi, bu ko
nuşmalar 1 283 ncü sayfadan 1 296 ncı sayfa
ya kadar devam etmek üzere belki yüzlerce ar
kadaşımızın vermiş olduğu takrirler burada
dır. Bu takrirlerin birtanesi Saym Küçük arka-
daşımızmdır. Kendileri, hattâ o kadar ileri git
mişlerdir ki, diyorlar ki, 1968 bütçe müzakere
lerinden evvel bahse konu kanun tasarısının 
Meclise şevkini ve sevk edilmediği takdirde 
dernekler bölümünün 1963 bütçesinde yer al
maması hususunun karara bağlanmasını arz ve 
teklif ederim.» 

Şimdi bu konuyu nazarı itibara alan Maliye 
Bakanlığı, meselenin Hükümet tarafından ko
nulmuş olan, kabul buyurulacp^k ödeneğin Hü
kümet tarafından derneklere tevzî ve taksim 
edilmesi hususunu prensibolarak kabul etti. Bu 
öyle zannediyorum ki, Hükümetin, sislerin bâzı 
arkadaşlarımızın insaf ölçüleri dışındaki itham
ları yerine, Hükümetin yüksek heyetinizin te
mayüllerine, temennilerine ve tenkidlerine uya
rak, ona saygı göstererek bir hal çaresi bulmak 
üzere getirilmiş olan bir yoldur. Binaenaleyh, 
bunun her hangi bir şekilde beğendiği dernek
lere yardım edecek, beğenmediği derneklere 
yardım etmiyecek diye bir apriyori fikirle bu
nu tenkid etmek, gerçekten beni üzmüştür. Kal
dı ki, bunun geçmişte tatbikatı vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, be
lediyelere yardım konusunda geçen sene kabul 
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buyurduğunuz 10 milyon lirayı Sayın içişleri • 
Bakanı arkadaşım bir yönetmelik yapmak su
retiyle, taksim ve tevzi etti, Bugüne kadar ko
nuşmuş olan arkadaşlarımızdan hiçbirisi ne büt
çe müzakereleri münasebetiyle, ne de sair mü- ! 
nasebetle bu tevzi ve taksimin adalete aykırı 
yapıldığı konusunda tek kelime söylemediler. 
Binaenaleyh, çok rica ederim, Hükümetlere ve
rilmiş olan yetkilerin mutlaka suiistimal edile
ceği fikri ile hareket edilerek tenkid yapılma
sı vakıalara ve Türkye'nin gerçeklerine uygun 
değildir. Şunu her şeyden önce bir demokratik 
düzen içinde kabul etmek mecburiyetindeyiz ki, 
hükümetlerin, Parlâmentonun, milletin seçmiş 
olduğu hükümetler o memleketin, o milletin 
menfaatlerinden başka bir şey düşünmezler, 
kanunlara, nizamlara daima riayetkar olmuş
lardır. Yine gunu da bilmeliyiz ki, hiçbir kim
se, hiçbir fert, hiçbir zümre biz Devleti, Hükü
meti diğerinden daha iyi idare ederiz iddiasın
da bulunmamalıdır. 

Derneklere yardım konusu, Hükümetçe ada
let ve âmme menfaatlerine hizmet etmek esas
ları içinde ölçülü bir şekilde taksim edilecektir 
ve bu herkesin gözü ününde olacağına göre bun-
dr,n tevakki edecek bir cihet yoktur. 

Yine bir muhterem arkadaşım, bundan evvel 
yapmış oldukları tenkidlerin nazarı itibara alın
madığından bahisle, karamsar olduğunu ifade 
ettiler. Bir insanın iyimser veya karamsar ol
ması tamanıiyle kişisel bir haldir, hissî bir hal
dir Binaenaleyh, bunda her hangi bir şekilde 
müdahale etmek hakkımız yoktur. 

Muhterem hatip arkadaşlarımızın, Maliye 
Bakanlığı Teşkilâtı hakkında ve memurları 
hakkında ifade buyurdukları takdirkâr sözlere 
Maliye Bakanı olarak, kendilerine katılmak su
retiyle, şükranlarımı arz ederim. 

Sayın hatipler, Maliye Bakanlığının bugün
kü teşkilâtının ihtiyaçlara cevap verecek kifa
yette olmadığına ve gerekli değişiklik ve refor
mun yapılması zaruretine temas buyurdular. 
Filhakika 2996 sayılı Maliye Teşkilât Kanu
nunun meriyete girdiği 1936 yılından bu yana 
geçen 32 sene zarfında Bakanlığın hizmet sa
hası çok genişlemiş ve fonksiyonlarının mahi
yetinde esaslı değişiklikler olmuştur. Bilhassa 
plânlı devreye girişimizden sonra bakanlığın 
fonksiyonlarına yeni bir veçhe verilmiş, millet-

I lerarası malî münasebetlerimizin inkişafı işle
ri daha da artmıştır. Bu değişiklik ve gelişme
lere rağmen, günün ihtiyaçlarına cevap bul
mak maksadiyle zaman zaman çıkarılan ek 

! kadro kanunları meseleye kati bir çözüm yolu 
bulmaktan uzak olmuştur ve tamamen palya-
tif tedbirler mahiyetinde kalmıştır. Bütçe ve 
vergi politikaları, para ve kredi sistemi, dış 
iktisadi ve malî ilişkiler, fiyat politikası, fi
nansman meseleleri gibi çeşitli konuları kapsı-
yan faaliyet sahaları içerisinde ihtiyaçlara ce
vap vermek üzere Maliye Teşkilâtının bir kül 
olarak ıslahı ve bakanlığın günün şartlarına 
uygun bir bünyeye kavuşturulması için başla
mış bulunan çalışmalara hız verilmiş bulunmak
tadır. Ancak önemi itibariyle bu işin geniş tet
kikleri gerektiğinde ve bu itibarla da zamana 
mütevakkıf bulunduğunda hiç şüphe yoktur. 
Yalnız Devlet gelirlerinin, bilhassa içinde bu
lunduğumuz plânlı devrede optimum şartları 
içerisinde geliştirilmesi hususunun ele alınma
sının gerektiğine inanarak, Hükümet Gelirler 
Teşkilâtının ıslahına öncelik tanımış ve buna 
matuf tasarı, gerekçede de ifade edildiği gibi, 
hazırlanmıştır, yakında Yüksek Meclislere arz 
edilecektir. 

Sayın Artukmaç arkadaşımız, vergi politi
kası ve bütçe gelirleri ile ilgili bölümünde ver
gi sistemimizin çoğunlukla vasıtalı vergilere 
dayandığını ve bunun dar gelirli vatandaşla
rın aleyhine bir durum yarattığını, 1968 yılı 
gelir tahminlerinin geçmiş yıllarda olduğu gi
bi fazla gösterildiğini ve bu rakamların ger
çekleşmesinin imkânsız olduğunu, ayrıca 1968 
yılı programında belirtilen gelir tahminleri ile, 
bütçedeki gelir tahminleri arasında 1 milyar 
117 milyon liralık bir fark bulunduğunu ve bu 
gelir tahminlerinin bu miktar kadar yüksek 
gösterildiğini beyan ettiler. 

Vergi sistemimizde vasıtalı vergilerin, vası
tasız vergilere nazaran daha büyük bir yer iş
gal etiği hususu doğrudur. Ancak, bu bizim gi
bi gelişme halinde olan ülkelerin bünyelerinin 
tabiî bir icabıdır. Nitekim, gelişmiş ülkeler ara
sında yer alan İtalya'da bile kısmen aynı du
rum mevcuttur. Ayrıca vasıtalı vergilerin iç 
bünyelerine bakılmaksızın sosyal adalete aykı
rıdır, şeklinde hüküm verilmesini kabul et
mek güçtür. Bugün modern vergi tekniği va-
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sıtalı vergilerin bünyesinde yapılan değişiklik
lerle sosyal adaleti zedeleyeceği yönün orta
dan kaldırılabileceğini kabul etmektedir. 

1968 yılı gelir tahminlerine gelince; şu hu
susu bilhassa belirtmek isterim M, gelir tah
minlerimiz gerçekçi olarak ve samimiyetle ya
pılmıştır. 1967 yılı bütçesinde de aynı tenkid-
ler yapılmış ve bütçe gelirlerinin fazla göste
rildiği belirtilmişti. Ancak elimizdeki 11 aylık 
tahsilat rakamlarına bakarak, iftiharla söyle
yebilirim ki, geçen yılın bütçesindeki 18 milyar 
313 milyon liralık gelir tahmini gerçekleşmek 
üzeredir. 

1968 programı devlet gelirleri ile 1968 büt
çesi devlet gelirleri arasındaki farka gelince; 
Bütçe Komisyonundaki konuşmalarımda da 
açıkladığım gibi, bu fark programdaki gelir 
tahminlerinin meri gelir kanunlarına göre, büt
çedeki tahminlerin ise gelir kalemlerinde yapı
lacak değişiklikler dikkate alınarak yapılmış 
olmasından ileri gelmektedir. Diğer bir deyim
le, programdaki rakamlar 1968 yılında gelir 
kanunlarında hiç bir değişiklik yapılmadığı 
takdirde tahsili beklenen gelirleri ifade etmek
tedir. Ve finansman ihtiyacı da ayrıca gösteril
mektedir. Programda gösterilen gelir tahmin
leri ile finansman açığı toplanırsa, bütçenin ge
lir tahminleri elde olunur. Finansman açığı 
şöyle kapatılacaktır. Bunu bütçenin tümü üze
rindeki konuşmalarım sırasında da arz etmiş
tim. Programdaki gelir vergisi tahmininde as
gari geçim indirimi sisteminin yeni miktarla
rı üzerinden ve fakat eski metotla uygulanaca
ğı dikkate alınmıştı. Halbuki 980 sayılı Ka
nunla Dekont sisteminin uygulanması kabul 
edilmiş ve bu operasyon bütçe tahmini ile prog
ram arasında 350 milyonluk bir fark yaratmış
tır. Yıl içinde kanunlaşacağını ümidettiğimiz 
ve Yüksek Meclise sevk edilmiş bulunan mo
torlu kara taşıtları vergisi Hazineye 100 mil
yon liralık bir ek gelir sağlıyacaktır. Veraset 
Vergisinde yapılacak değişiklikler 17 milyon 
liralık bir gelir artışı temin edebilecektir. Gider 
Vergisi Kanununda yapılacak aynı mahiyetteki 
değişikliklerden 150 milyon liralık bir gelir 
sağlanacağı beklenmektedir. Ayrıca katma büt
çeli idarelerin proje kredileri olan 241 milyon 
lira programın hazırlandığı tarihte temin edi
lemediği için, program tahmninde yer almamış 
ve ayrıca katma bütçeli idare gelirlerinin Ekim 

ayı tahsisat rakamları da program harici 100 
milyonluk bir tahmin artışına imkân vermiş ve 
bu iki kalem program ile bütçe arasında 342 
milyon liralık bir farkı yaratmıştır. Programla 
bütçe arasındaki bakiye gelir farkı da progra
mın tesbitinden sonra alman tahsilat rakamları
nın imkân verdiği cüz'i gelir artışlarından ibaret 
bulunmuştur. 

Saym Melen ve Sayın özkaya geniş bir büt
çe reformunun zaruri hale geldiğinden bahis bu
yurdular. 

Saym Başkan, sayın üyeler; bu konuda ta
mamen kendilerine katılmaktayız. Kalkınma 
plânlarında belirtilen hedeflere ulaşma çaba
ları elde edilen gelirlerinin Maliye ve iktisat ilim
lerinin ışığı altında tanzim edilecek modern ve 
rasyonel bir şekilde tanzim edilmiş bütçeler va-
sıtasiyle sarf edildiği takdirde verimli olabi
lir. Plân hedeflerine uygun hizmetlerin seçilme
si kadar, bu hizmetlerin maliyet ünitelerini ek
siksiz olarak plânlamak, her ünitenin maliyetini 
hakiki fiyatlara yaklaştırmak, uygulama derece
sindeki fiyat hareketlerini hesaba katmak, uy
gulamayı adım adım takibedip hizmete giren 
yeni vasıta ve malzemelerin bütçe tertiplerine 
intikalini sağlamak, bu nevi faaliyetlerin sonun
da elde edilen neticeleri malî, iktisadi ve sos
yal hedefler bakımından değerlendirmek sure
tiyle müstakbel malî politikanın esaslarını tes-
bit etmek de önemlidir. Ayrıca, bütçenin daha 
etkili kullanılmasını sağlıyacak tedbirleri yürüt
mekle mükellef teşkilât, plânı kalkınmaya uy
gun her türlü koordinasyonu temin etmelidir. 
Bilhassa, bütçe - plân, Bütçe - Büyük Millet 
Meclisi gibi ilişkiler üzerinde durulması lâ-
zımgelen konular bütçe poltikasmı anaprensip-
lerindedir. Bu itibarla teşkilâtın çalışmalarını 
aşağıdaki hedeflere doğru, yöneltmek bir zaru
ret halini almıştır : 

Birincisi, teşkilât içinde bir reorganizasyon. 
ki, bu üniteler bakımından modern bir bütçe 
meydana getirilebilmesi için lüzumlu her türlü 
direkt ve endirekt konularla meşgul olacak üni
telerin kurulmasıdır. Bilhassa menajman, ista
tistik, malî kontrol, malî ve politik ilişkiler ser
visleri ihdas edilmelidir. 

ikincisi; personel bakımından ifa edilmesi 
lâzımgelen fonksiyonun büyüklüğü ile mütena
sip kalifiye personel tedariki meselesidir ki, 
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bunların hizmet içi eğitimi temin edilmedikçe 
teşkilâttan bir modern bütçe politikası bekle
mek imkânsızdız. Haili hazırda ekonomik ve sos
yal şartlar muvacehesinde Maliye personelinin 
maaş durumundaki bozuklukları düzeltmedikçe 
teşkilâta kariyerden yetişmiş kalifiye personel 
tedariki güçtür. Bu durumu düzeltmek bir za
ruret haline geldiğinden, bu hususta çalışmalara 
başlanılmış olup, mevcut mevzuatın bu istika
mette değiştirilmesi yoluna gidilecektir. 

Bütçe yapımındaki reform çalışmalarına ge
lince, teşkilâtın reorganizasyonuna muvazi ola
rak, plânlı kalkınmamızın daıha süratli istihsa
line yardımcı olacak bir bütçe reform hareketi
ne girişilmesi zarurettir. Beş Yıllık Plânların 
öngördüğü faaliyetlerin modern bir bütçede sis
tematik olarak yer alması ancak en son ve yeni 
bütçe metotları ile mümkündür. Halen uygulan
makta olan bütçe formülünü en yeni sistem ol
duğunu idida edecek değiliz. Tedrici bir şekil
de program bütçe yapımına gidilecektir. 

Bütçenin malî ve iktisadi kontroluna gelin
ce ; bütçe reformu tahakkuk ettikten ve uygulan
maya geçildikten sonra dahi iş bitmiş olmıya-
caktır. Giderlerin rasyonel harcama seyrini mü-
taakıp, programların önceden tâyin edilen mü
nasip zaman zarfında ikmalini temin, uygula
manın aksıyan taraflarını tashih, değişen malî, 
ekonomik, politik ve sosyal şartların icabettir-
diği tedbirleri süratle tesbit edip, bütçede şekil 
ve muhteva bakımından gerekli ıslahatı yapmak, 
bütçenin uygulanmasını devamlı kontrol etmek 
şarttır. Kontrolün şekli, şümulü, müeyyideleri 
hakkındaki çalışmalar geniş bir şekilde ele alın
mış bulunmaktadır. 

Sayın Ferid Melen, Genel Muhasebe Kanu
nu ile, Devlet ihalelerine müteallik sistemin de
ğiştirilmesi üzerinde durdular. Gerçekten malî 
sistemimizin anakanunlarından biri olan 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile, Dev
let ihalelerini düzenliyen 2490 sayılı Artırma 
Eksiltme ve ihale Kanunu, özelikle plânlı kal
kınma devresine girdikten sonra, ihtiyaçları 
karşilıyamaz bir hale gelmiştir. Bugünün şart
larına ve ihtiyaçlarına göre düzenlenen yeni 
Genel Muhasebe kanunu tasarısı Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulmuş bulunmaktadır. Ta
sarı uzun bir zamandan beri ilgili komisyonlar
da beklemektedir. Biz, Hükümet olarak tasarı

nın süratle kanunlaşması için gayret sarf et
mekteyiz. Nitekim, her iki kanunun bir geçici 
komisyonda görüşülmesi hususu Hükümetçe 
Meclisten talebedilmiş ve Meclisin kararı veçhi
le beyle bir geçici komisyon kurulmuş bulun
maktadır. Bana bu komisyonun Başkanının ifa
de ettiğine göre, zanediyorum ki, Devlet İhale 
kanunu tasarısındaki görüşmeler bitmiş ve Mec
listeki gündeme girmiş bulunmaktadır. 

Sayın Ferid Melen'in sermaye piyasası ve 
özel Yatırımlar Bankası ve dış sermaye piya
salarından kredi temini konularındaki işaret ve 
temennilerini gerçekten istifade ile ve büyük bir 
memnuniyetle dinlemiş bulunuyoruz. Sermaye 
piyasası ve özel Yatırımlar Bankası kanun tasa
rıları hazırlanarak Yüksek Meclise sunulmuş
tur. özel Yatırımlar Bankası kanunu tasarısı 
halen Meclisin gündeminde bulunmaktadır. Ser
maye piyasası hakkındaki kanun da bir Geçici 
Komisyonda görüşülmeye başlanmıştır. 

Sayın Ferd Melen'in konsorsiyum dışında 
sermaye piyasalarından daha müsait şartlarla 
kredi sağlanması mümkün olduğu takdirde, ih
tiyacımız nisbetinde bu yola başvurulması konu
sundaki temenilerine biz de iştirak etmekteyiz. 
Bu konu elbette imkân nisbetinde gerçekleştiri
lecektir. 

Yine Sayın Ferid Melen arkadaşımız, res
mî ilânlar konusunda bâzı temennilerde bulun
dular. Bu resmî ilânların ne suretle basına da
ğıtılacağı, bilindiği üzere, bundan beş yıl ev
vel çıkarılmış olan bir kanuna göre yapılmak
tadır. Bu beş senelik uygulamadan hâsıl olan 
birtakım noksanlıklar, açıklıklar, yetersizlik
ler nazarı itibara alınmış ve bunları aslında 
resmî ilânların Hükümet adına denetlenmesi 
görevi bakanlığımıza verilmiş olması itibariyle 
lüzumlu tadil tasarısı hazırlanmış ve sunul
muş bulunmaktadır. 

Sayın özkaya arkadaşımız, geçen sene de 
iktisadi bağımsızlığımızla ilgili olan 4 Ağus
tos 1958 kararlarına temas etmişlerdi ve «özel
likle 4 Ağustos kararları ilgili Milletlerarası 
Para Fonu o zamanki Türk hükümetleri ara
sında yapılan gizli anlaşmalar Türkiye'nin 
ekonomik bağımsızlığına gölge düşürmektedir.» 
demek suretiyle bu konudaki tereddütlerini 
izah etmişlerdi. Buna karşı yine bendeniz arz 
etmiş bulunduğum cevabımda; «Biz Hükümet 

— 1283 — 



O. Senatosu B : 33 10 . 2 . 1968 O : 2 

olarak daima Türkiye gerçeklerinin ve ilân et
tiğimiz prensiplerin gereğini yerine getirdik. 
Her tercihimizi, her türlü dış telkinden tama
men uzak, ve Türkye'nin yüksek menfaatlerini 
nazarı itibara alacak bir şekilde ve kendi de
ğerlendirmemize göre yaptık. Bu hususu ke
sinlikle burada Yüksek Heyetinize arz ederim.» 
demiş olmamıza rağmen yine aynı konuya te
mas etmiş bulunmaktadırlar. Hemen ifade ede
yim ki, bütün beynelmilel malî kuruluşlarla 
olan ilişiklierimiz, bu kuruluşların diğer üye 
memleketlerle olan ilişkilerinden katiyen farklı 
değildir. Bu itibarla, bahis mevzuu kuruluş
larla belli zamanlarda yapılan görüşme ve isti
şarelerde memleketimize ekonomik yönden bâzı 
mükellefiyetler yüklenmesi, hiçbir zaman, ba
his konusu olmamıştır. Binaenaleyh, Merkez 
Bankası ve sair kredilerde muayyen plâfonla-
rın bize empoze edilmesi katiyen varit değil
dir. Biz bu konularda yıllık hedefleri kendi 
ekonomik gereklerimize göre tesbit etmekte 
ve zaruret halinde bunlarda değişiklikler yap
maktayız. Burada açıkça tekrar ifade edeyim 
ki, hiçbir ikili anlaşma, bize ekonomik bâzı 
mükellefiyetler yüklememekte ve bâzı beynel
milel malî kuruluşlardan alman krediler dola-
yısiyle yapılan arejmanlarda da keza bu şekil
de ekonomik gereklerimize uymıyan her hangi 
bir mükellefiyet bulunmamaktadır. 

Sayın Mehmet ünaldı arkadaşımız, Devlet 
Malzeme Ofisinin ihtiyaç duyduğu ve talebet-
tiği dövizlerin Maliye Bakanlığınca kolaylıkla 
tahsisi ve ihtiyaca yüksek miktarlarda stok 
bulundurulması lüzumuna temas ettiler. Dev
let Malzeme Ofisinin talebettiği dövizlerin bü
yük bir kısmı ithalât yönetmeliklerine ekli 
tahsisli ithal malları listesinde Devlet Malzeme 
Ofisi ve diğer resmî müesseselerin âcil ihti
yaçları için ayrılan kontenjandan karşılan
maktadır. Ayrıca, ithalât rejimleri esasları 
dâhilinde diğer ithal listelerinde mevcudolan 
imkânlardan istifade ettirilerek adı gecen ofis 
adına döviz tahsisi yaptırılmaktadır. Bu su
retle 1985 yılında 2 milyon 161 bin dolar, 1968 
yılında 2 milyon 219 bin dolarlık döviz trans
feri yapabilen ofis, 1987 yılında 5 milyon 220 
bin 585 dolarlık transfer imkânı bulmuştur. 
Böylece ofis müşteri dairelerin ihtiyaçlarını 
zamanında ve yeteri miktarda karşılamak için 

I hazırladığı stok programını artan döviz imkân-
I larıııa muvazi olarak tahakkuk ettirebilecektir. 
! 
! 
j Sayın Mehmet ünaldı'nın şirket kuruluşun-
İ daki Kamu iktisadi Teşebbüslerinin Yüce Mec-
| lislerce murakabesi hakkındaki temennilerinin 
| inceleme mevzuu yapılacağını belirtmek isterim. 
i 
} Devlet Yatırım Bankası kuruluşundan bu 
| yana proje inceleme süresinin kısaltılabilmesi 
I için devamlı çabalar harcamıştır. Ve çeşitli 
j tedbirler üzerinde çalışılmıştır. Bu konu üze-
j rindeki çalışmalar tekrar devam edecektir. 
İ Yine Sayın Ünaldı, iktisadi Devlet Teşek-
j küllerinin Yeniden Düzenleme Komisyonu hak-
j kındaki bütçe gerekeesindeki beyana katılma-
| clıklarını beyan buyurdular. Komisyon, kanu-
I nım öngördüğü kanun tasarılarını hazırlamış, 
| ortaklıklarla ilgili incelemeleri, yeniden de-
! ğerlendirme esaslarını, yeknesak muhasebe dü

zenini, malî bünyelerini takviye edecek çalış-
| malarını, idari ve teknik hususlardaki araştır-
| malarını ve gereken tavsiyelerini tamamlamış 

ve gerekenleri de ilgili mercilere sunmuş bu-
\ Ilınmaktadır. Komisyonun görevi 20 . 3 . 1967 
j akşamı bitecektir. Bu konuda Hükümet, bunun 
I bir merkezî teşkilât halinde devam etmesi hu-
| susunda bir gayretin içinde bulunmaktadır. 
| Sayın Senatör Halûk Berkol, özel sektö

rün madencilik sahasındaki orta ve uzun va
deli kredi ihtiyacını karşılamak amaciyle ku-

] rulmuş bulunan Maden Bankasının kuruluşu-
i nun geciktirildiği yolunda beyanlarda bu-
î lunmuşlardır. Bu konuda bakanlığımızca her 

hangi bir gecikme yapılmış değildir. Bakanlı
ğımızın bu konudaki çalışmaları bilâkis bu ban
kanın kısa zamanda kurulması için gayret sarf 
edilmesi istikametinde olmuştur. Malûmları 
olduğu üzere. Hükümet programında madenci
lik sektörü için müstakil bir bankanın kurul
ması öngörülmüş bulunmaktadır. Bu drektife 
uygun olarak daha önce 1964 yılında özel ya
tırımlar bankasının kurulmasına dair hazırlan-

! nıış olan kanun tasarısında bu bankanın faali
yet konuları arasına dâhil edilmiş olan maden
cilik sektörünün finansmanı tasandan çıkarıl
mış ve çalışmalarımız müstakil bir Maden 
Bankasının kurulmasına yöneltilmiştir. Bu ça
lışmalar da bakanlığımızca Bankalar Kanunu
na ek 123 sayılı Kanun gereğince bir Kalkın-

| ma ve Yatırım Bankası hüviyetinde teşkili uy-
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gun görülen Maden Bankasının sermayesinin 
Ticaret ve Kalkınma bankalarınca sağlanması, 
Maden Yardım Komisyonunun Amerikan Yar
dım Teşkilâtından sağladığı kaynakların bu 
Ibankaya devredilmesi suretiyle kurulması pren-
sibolarak kabul edilmiştir. Bu esaslar Odalar 
Birliği ve daha önce Maden Bankasının kurul
ması protokolünü imzalamış bulunan Türkiye 
İş Bankası, Osmanlı Bankası, Sınai Kalkınma 
Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Ticaret 
Bankası, Türkiye Garanti Bankası ve Akbank 
temsilcilerinin iştiraki ile 12 . 8 . 1966 tarihli 
İstanbul'da yapılan toplantıda görüşülmüş ve 
bu hususlar bankalar tarafından benimsenerek, 
Maden Bankası statüsünü hazırlamak üzere 
bir teknik komite teşkil olunmuş ve böylece 
statü hazırlama çalışmalarına geçilmiştir. 

Netice itibariyle, Maden Bankasının, Oda
lar Birliği hariç tutularak, sermayesinin ta
mamen bankalar tarafından taahhüdedilmesi 
suretiyle kurulmasını öngören statüye nihai 
şekil verilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Berkol arkadaşımız, bankaların ikra
miye olarak dağıttıkları paraların, kanun ta
sarılarının hazırlandığını duyduğumuz sermaye 
piyasasında kullanılmasına temas ettiler. Ban
kaların ikramiye olarak dağıttıkları paralar
dan sermaye piyasasında yararlanılması bizim 
de şüphesiz arzu ettiğimiz bir husustur. Bu ba
kımdan sayın arkadaşıma teşekkür ederim. 
Şirketler, hisse senetlerini ikramiye plânlarına 
dahil etmek suretiyle gerçekleştirilmesi gereken 
bu hususun sağlanabilmesi halen Millet Mecli
si Karma Komisyonunda görüşmeleri yapıl
makta olan sermaye piyasasının tanzim ve teş
viki hakkındaki tasarının kanunlaşmasına bağlı 
(bulunmaktadır. Tasarı kanunlaştıktan sonra 
gerekli hukukî ortam sağlanıp, bu cihet göz 
önünde bulundurulacaktır. 

Sayın Berkol, yine madenlerden bahseder
ken Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarının ihti
yacı için cevher ithal edildiğinin söylendiğine 
temas ettiler. Böyle bir husus bahis konusu de
ğildir. Biz, bilâkis memleketimizin tabiî kay
naklarının en iyi şekilde değerlendirilmesini 
esas prensbolarak almış bulunmaktayız. O 
prensip dâhilinde hareket edilecektir. 

Yine Sayın Berkol arkadaşımız, konuşma
sında vergi incelemeleri ile bunların sonuçları
na değinerek, incelemelere dayanılarak yapılan 

ikmalcn tarhiyatm kaza mercilerinde büyük öl
çüde kaldırıldığını, ancak ihtilâf süresince mü
kellef malları üzerinde Kamu alacaklarının tah
sili hakkındaki Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince alman tedbirlerin muhafaza edildiğinden 
mükelleflerin haksız yere ızrar edildiklerine işa
ret ettiler, ikmalen tarh edilen vergi ve ceza
larının merci kanallariyle katileşenlere naza
ran çek yüksek olduğu doğrudur. Ancak bu 
fark, yalnızca inceleme elemanlarımızın kusur
ları ile izah edilemez. Bunda vergi cezaları, ge
linmemiş diğer memleketlerde olduğu gibi, üç 
kat olarak tesbit edilmesinin yargı mercilerinin 
idari tasarruflarda bulunan memurlarda mev-
cudolımyan hak ve nasafet kaidelerini de na
zara alabilecek takdir yetkilerine sahip bulun
malarının, vergi mahkemelerinin kâfi derecede 
geliştirilmemiş olmasının da tesirleri vardır. An
cak, 6183 sayılı Kanunun 9 ncu maddesince ida
reye verilen büyük yetki Bakanlığımca çok yu
muşatılarak, tatbik edilmektedir, Kanunun 
metninin de bu anlayışa uygun olarak tadil edil
mesi gerektiğine tarafımızdan da iştirak edil
mektedir. Aynı Kanunun 17 nci maddesi ile 
idareye tanınmış ihtiyati tahakkuk yetkisi de 
arz edilen anlayış içinde uygulanmaktadır. Bu 
:ki :nüe-33e'33 Tahsili Emval Kanunumuzun mer'i 
olduğu zamanda edinilen acı tecrübeler dola-
y:r,iy!e Kaimi alacakları tahsili usulü hakkın
daki Kanunumuza girmiş müesseseler olarak 
muhafaza etmenin ve fakat, mükelleflerin özel 
durumlarına göre uygulama seyyaliyetine sahi-
bolacak şekilde tadili lüzumuna inanmakta
yız. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu sa
bah yapılan konuşmalarda bilhassa vergi ziyaı-
nm önlenmesi hususunda birtakım tedbirlere te
mas edilmiş bulunmaktadır. Bunlara kısaca ben 
de cevabımı arz edeceğim. Bizce vergi kaçakçı
lığını önlemenin en müessir yolu, mükellefle 
vergi idaresi arasındaki münasebetlerin karşı
lıklı anlayış, itimat ve iyi niyet esasına istina-
doltirilmesfdir. Vergi kayıplarının önlenmesi 
yolundaki cabşmalar ve alman tedbirlerin hep
si bu genel prensibin ışığı altında değerlendiril
melidir. Bu genel prensibe uygun olarak yaptığı
mın başlıca çalışmalar şu noktalarda toplanmak
tadır: Vergi idaresi reformu prensiplerinden ye
terli ve modern olan bugünkü vergi sistemimi
zin tatbikatında görülen güçlüklerin sebebi ver-

— 1285 — 



O. Senatosu B : 33 10 . 2 . 1968 O : 2 

gi personeli ile yakından ilgili bulunmaktadır. 
Vergi kayıplarının önlenmesinde, vergi perso
nelinin kalitesi ve yeterliliği büyük bir önem 
taşımaktadır. Modern vergicilikte mükelleflerle 
karşılıklı anlaşma ve ikna metotları geniş ölçü
de kullanılmaktadır. Nitekim, vergi hukuku
muzdaki uzlaşma müessesesi de bu metodun 
pratik bir örneğidir. Ancak mükelleflerle idare 
arasında daha yumuşak bir atmosfer yaratma 
ve vergi kayıplarını önlemede müspet tesirleri 
bulunan bu metotların kullanılması kaliteli ver
gi personelinin istihdamını gerektirmektedir. 
Vergi idaresinde kaliteli personel kullanıldığı 
nisbette, mükelleflerin ikna edilmeleri vergi 
personelinin kendilerine yardımcı olduğu şek
lindeki bir umumi anlayışın yerleştirilmesi yo
lu ile uygun bir psikolojik vergi ortamı yaratıl
ması vergi kayıplarını geniş ölçüde önliyebile-
cektir. İşte bu temel noktadan hareket edilmek 
suretiyle gerek vergi idaresi personelinin ta
mamen yeni esaslar içinde yetiştirilmesi ve ça
lıştırılması ve gerekse vergi idaresi teşkilâtı
nın bu anlayışa uygun şekilde reorganize edil
mesi için yeni bir kanun tasarısı hazırlanmış bu
lunmaktadır. Sayın Melen arkadaşımın ifade 
ettiği gibi, Maliye Bakanlığının sırf bütçe dü
şüncesi ile kendi personeline yapılması lâzrmge-
len ve hayat şartlarını düzeltecek imkânların 
daima uzakta tutulduğu konusuna aj/nen işti
rak etmekteyim, Ancak, bütün arkadaşlarımın 
üzerinde ittifakla durdukları fedakâr, namuslu, 
gayretli ve çalışkan Maliye memurlarımızın ha
yat seviyelerini bugünkü imkânlardan daha yu
karıya çıkarılması konusundaki çalışmalarımız 
ilerlemiş bulunmakta ve bu sene bu arkadaş
larımızın tatmin edilmesi konusu halledilmiş 
olacaktır. 

Bu arada serbest malî müşavirlik müesse
sesinin de yine vergi zıyaını önleyici tedbirler
den birisi olarak Sayın Melen'in de işaret ettik
leri gibi kabul etmekteyiz. Bu konuda hazırlan
mış olan malî müşavirlik kanun tasarısı Büyük 
Millet Meclisine sevk edilmiş, geçici komisyon
dan geçmiş ve halen Meclis gündeminde bulun
maktadır. Bu kanun tasarısının kanunlaşması 
halinde, öyle zannediyorum ki vergi kayıpları
nın önlenmesinde müessir bir tedbir olacaktır. 

Vergi kayıplarının önlenmesinde bir üçüncü 
nokta da, vergi anlaşmaları konusudur. Yani, ya
bancı devletlerle yapılan vergi anlaşmaları ve 

özellikle bu anlaşmaların vergi idareleri ara
sında karşılıklı bilgi teatisi ile ilgili hükümleri 
çok önemli bir rol oynamaktadır. 

Vergi ziyamı geniş ölçüde önliyebilecek 
olan bu tedbirin gerçekleştirilmesi yolunda ha
kikaten ileri safhaya varan çalışmalar yapılmış 
bulunmaktadır. Türkiye Maliye tarihinde ilk 
defa bu mahiyette bir çalışma yapılmakta ve 
Almanya ile yapılacak vergi anlaşmasının tip 
projesi hazırlanmış bulunmaktadır, öyle sanı
yoruz ki, yakın zamanda gerçekleşmesi muhte
mel olan Türk - Alman Vergi Anlaşmasının, 
şimdiden anlaşma yapmak için müracaat etmiş 
bulunan birçok devletlerle yapacağımız vergi 
anlaşmaları takibedecektir. 

Vergi kayıplarının önlenmesi konusunda işa
ret edilmesi gereken diğer bir nokta da; sis
temin bir bütün olarak ele alınmasıdır. Diğer 
bir deyimle vergi kaçakçılığını önlemek için 
muayyen hâdise ve mesleklerdeki vergi kaçak
çılığını engelleyici şekilde perakende tedbir 
alınması yerine, sistemin bütünü istihdaf eder 
şekilde köklü ve objektif tedbir alınması yolu 
tercih edilmelidir. Gerek servet beyanı mües
sesesi yerine ikame edilecek vergi güvenliği ile 
ilgili ve halen komisyonda bulunan kanun tasa
rısı, gerekse vergi mahkemeleri ile ilgili kanun 
tasarısının bu genel prensibin çerçevesi içer
sinde yapılan çalışmalar arasında zikredebili
riz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, değerli ar
kadaşlarımızın aşağı - yukarı hepsinin üzerinde 
durduğu ve bu arada kendi görüşlerini ifade 
buyuran değerli senatör arkadaşlarımızın da 
temas ettiği Personel Kanunu ile, emekli, dul 
ve yetim aylıkları ile ilgili konulara, genel 
olarak cevap arz edeceğim. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; hepinizin ma
lûmları olduğu üzere 4 . 7 . 1965 tarihinde ka
bul edilen Devlet Memurları Kanunu 23 Tem
muz 1965 tarihinde yayınlanmış ve bâzı hü
kümleri yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş
tir. Bu kanunda Devlet memurlarının yetişme 
ve meslek niteliklerine göre sınıflara ayrılması, 
görevlerinin tâyin ve terfi şartlarının aylıkla
rına esas tutulacak göstergelerin tesbiti için 
Başbakanlık Devlet Personel Dairesinde'hazırla
nacak sınıf tüzüklerine bırakılmış idi. Kanunun 
geçici maddeleri ile öngörülen müddet içinde 
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sınıf tüzüklerinin hazırlanmasına başlanmış 
ise de, idarelerce ihdası teklif edilen memuri
yet sınıflarının çokluğu ve kanunun bu konu
da koyduğu hükümlerin uygulama alanına ko
nulmasında karşılaşılan güçlükler sebebiyle 
sözü edilen tüzükler zamanında ikmal edile
rek yürürlüğe konulması mümkün olamamıştır. 
Bu arada Ankara Üniversitesinin Anpyasa Mah
kemesine başvurarak 657 sayılı Kanunun ken
dileri ile ilgili hükümlerinin iptali konusunda 
açmış olduğu bir dâva neticelenmiş ve bu dâva 
dolayısiyle verilen kararda; Yüksek Anayasa 
Mahkemesi Anayasaya göre memurların nite
liklerinin tâyin, terfi ve maaşlarının kanun ile 
tâyin edilmesi lâzımgeldiği halde, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununda bunun tüzükle 
tâyin edilmesinin Anayasaya aykırı olması se
bebiyle bu hükmünü iptal etmiş bulunmakta
dır. Hal böyle olunca mesele sadece Hüküme
tin yahut Maliye Bakanlığının meseleyi bir 
malî imkân veyahut çok yüksek bir malî por
teye baliğ olmasından dolayı tatbik edilmemiş 
olması kayfiyetinin bir dayanağı mevcut değil
dir. Bu hâdiseden sonra kanunun yani, Anaya
saya aykırı olmaksızın yürütülebilmesini temi-
nen 12 . 10 . 1966 tarihinde Başbakanlık mu
cibi ile Devlet Personel Dairesi, Maliye Bakan
lığı, üniversite ve Türkiye Orta - Doğu Âmme 
İdaresi Enstitüsü uzmanlarından müteşekkil 
bir ihtisas Komisyonu kurulmuştur. Bu komis
yon, yukarıdan beri arz ettiğim aksaklıkların 
giderilebilmesi için gerekli prensip ve hüküm 
değişiklikleri bakımından bütün incelemeleri 
yapmışlardır. Komisyonun çalışmaları ve gerek
çeli kanun lâyihası halen Başbakanlık Devlet 
Personel Heyetine intikal etmiş bulunmakta
dır. Bu çalışmalar bitirildikten sonra, bu tasa
rı Türkiye Büyük Millet Meclisine arz edilecek
tir. Bu konuda Hükümetin gerçekten samimî 
bulunduğunu ve personel rejiminin bahsedilen 
kanunun son hazırlanan değişiklikleri ile Tür
kiye'de lâyık bulunduğu yere getirilmesinin 
Hükümetimizin samimî arzusu bulunduğunu, 
bundan her hangi bir gecikmenin yani, Hükü
mete atfı mümkün bir kusurdan dolayı bir 
gecikmenin olmadığını, bu gayretlerin Maliye 
Bakanlığınca da samimiyetle desteklenmiş bu
lunduğunu burada ifade etmek isterim. 

Sayın arkadaşlarımız, emekli, dul ve yetim
lerin durumuna temas ettiler. Bu konuda de-
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ğarli arkadaşlarımıza iltihak etmemek mümkün 
değildir. Ancak, arz ettiğim gibi, yine değerli 
arkadaşlarımızın kendilerinin de temas buyur
dukları veçhile; emekli, dul ve yetim aylıkla
rı İİ8, Devlet Personel Kanununun birbirine 
muvazi olarak yürütülmesi esbabı mucibesi kar
şısında, meselenin önce Personel Kanununun 
yani, Devlet Memurları Kanununun bunu ta
kiben de Emekli Sandığı Kanununun değişik
liklerinin yapılması öngörülmüş bulunmakta
dır. Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir. 
Bildiğiniz gibi arkadaşlarımızın emekli nisbet-
leri hakkında mevcut mevzuat 42 sayılı Kanu
na göre 29 Temmuz 1960 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir, subayların, askerî memurların ve 
astsubayların 30 yıl hizmetleri halinde % 70 
nisb etinde bir aylık bağlamakta ve 30 yıldan 
fazla hizmet etmiş bulunanlara âzami bu 
% 80 e kadar yükseltilmektedir. Birkaç yıldan 
beri yapılan çalışmalar sonunda aylıkların iki 
kademede yükseltilmesi düşünülmüş ve 669 sa
yılı Kanunla birinci kademedi 1 . 1 . 1950 tari
hinden evvel 40 - 50 yıl öncesine kadar bağlan
mış asker, sivil bilûmum aylıklar bu tarihteki 
kadro unvanı, derecesi, rütbesi, fiilî ve itibarî 
hizmet süresi aynı olanlara bağlanması lâzım-
gelen miktarlara yükseltilmiştir. İkinci kademe
de Personel Kanunu hükümlerine muvazi ola
rak önçalışmaları yapılan yeni emekli rejimi 
ile ele 1 . 1 . 1950 tarihine getirilmiş olan aylık
larla, bu tarihten sonra bağlanmış emekli, dul 
ve yetim aylıklarının Personel kanunlarından 
sonra bağlanması lâzımgelen emsali emekli, 
dul ve yetim aylıklarına yükseltilmesi de böyle
ce sağlanmış olacaktır. Bu umumi ayarlama 
meyanmda % 70 nisbeti ve diğer farkların kal
dırılması Maliye Bakanlığınca düşünülmekte
dir. 

Sayın özden arkadaşım, Yugoslavya'da mal
ları. bulunan vatandaşlarımız için alınmış taz
minatın dağıtımının geciktiğini ve tediyede 
bulunulmadığım ileri sürerek, bunun süratle 
intacını istemiş bulunmaktadırlar. Malûm oldu
ğu üzere 7050 sayılı Kanun ile tasdik olunan 
anlaşma gereğince Yugoslav Federatif Halk 
Cumhuriyetinden 3 milyon 750 bin dolar taz
minat olarak alınmış bulunmaktadır. Bu para
nın çekiz yılda ve sekiz eşit taksitte alınması 
esas konulmuş ve yedi taksit alınmış olup, so-
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nuncu taksit Mart 1969 tarihinde alınacaktır. 
Alınan yedi taksit karşılığı 24 910 000 liranın 
11 bin lirası Vakıflara, 13 910 000 lirası Em
lâk Kredi Bankasına yatırılmış bulunmaktadır, 
Hak sahipleri Maliye Bakanlığı nezdinde ku
rulan Takdir ve Tevzi komisyonlarınca tesbit 
edilmiş, ancak hak sahibi olanların ibraz et
mesi gereken malların millileştirildiğine dair 
belgeleri verememeleri bu gecikmeye sebebolmak-
tadır. Millîleştirme belgesinin temin edilmeme
si sebebiyle meseleyi bir kanunla halletmek 
mecburiyeti doğmuş ve bu sebeple hazırlanan 
tasarı Yüce Meclise sevk edilmiş bulunmakta
dır. 

Sayın Batur arkadaşımız, özellikle Bina 
Vergisi konusunda ve Bina Vergisi ile ilgili 
takdirler üzerinde durdular. Kendileri, vatan
daşların gerçekten şikâyetini mucip bir konu
yu dile getirdiler. Teşekkür ederiz. Bilindiği 
gibi bu şikâyetleri tamamen önliyecek Emlâk 
Vergisi Kanun tasarısı 1965 yılında hazırlan
mış ve Parlâmentoya sevk edilmiş. Ancak çe
şitli sebeplerle bugüne kadar kanunlaşması 
mümkün olamamıştır. Bu tasarı kanunlaştığı 
takdirde Sayın Batur'un tenkid ettiği husus
lar ortadan kalkmış olacaktır. 

Son olarak, harcırah konusuna temas eden 
Sayın Şükrü özkaya'nm bu düşüncelerine ce
vap arz edeceğim. 1 . 3 . 1954 tarihinden bu ya
na uygulanan 6215 sayılı Harcırah Kanunun
da bâzı aksak taraflar vardır. Ve bunlar üze
rinde 1968 malî yılı içersinde gerekli çalışma
lar yapılacak ve tadil tasarısı Meclise sevk edi
lecektir. Bütçe Kanununa bağlı (T) cetveli ile 
tesbit edilen harcırah yevmiyeleri filhakika 
6245 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi ile tesbit 
edilen nisbetlerin altındadır. Ancak, Bütçe Ka
nununun 14 ncü maddesinde mezkûr 6245 sa
yılı Kanunun 33 ncü maddesinin (A) ve (B) 
bendlerinde yazılı nisbet ve yevmiye miktarla
rına ilişkin kısıtlayıcı hükümlerin uygulanma
ması yetkisi almaTak, bu nisbet ve miktarlar 
bütçe durumunun müsaade ettiği ölçüler dâhi
linde tâyin edilmektedir. Binaenaleyh, 1968 
malî yılı içerisinde bu konuda yapılacak ince
lemeler sırasında harcırah yevmiyelerinin ele, 
bütçenin müsaadesi nisbetinde tatminkâr bir 
seviyeye çıkarılması üzerinde durulacaktır. 

Değerli arkadaşlarımızın Maliye Bütçesi ve 
gelirler bütçesi üzerindeki samimi tenkidleri, 

her zaman olduğu gibi, bundan sonraki çalış
malarımızda da Bakanlığımıza yardımcı olacak
tır. Kendilerinin bu fikir ve mütalâalarına te
şekkür ederek, Yüce Senatoyu saygiyle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz Sayın Köker'de, buyu
run Sayın Köker. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; Maliye Bakanlığı 1968 
malî yılı bütçesi münasebetiyle birkaç nokta 
hakkında kısaca mâruzâtta bulunmak üzere hu
zurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Gerek Bütçe 
ve Plân Karma Komisyonunda ve gerekse büt
çenin Yüce Senatodaki müzakereleri sırasında 
birçok arkadaşlarımız haklı olarak Devlet Me
murları Kanununun malî hükümlerinin süratle 
tatbik mevkiine konulması talebinde bulun
dular. Kanaatimce, malî hükümlerin gerek me
murlarımızı en iyi şekilde tatmin edecek ve 
gerekse bütçeye yeni malî külfetler tahmil et-
miyecek şekilde tatbik olunabilmesi için Dev
let Personel Dairesi çalışmalarında öngörülen 
komplike tedbirler, sınıf tüzükleri yerine daha 
rasyonel tedbirlere başvurulmasında zaruret var
dır. Şayet 657 sayılı Kanun halihazır durumu 
ile tatbik olunursa bütçelerimizin bu ağır yü
kü çekebileceğini tahmin etmek dahi müşkül
dür. Yüksek malûmları olduğu veçhile, muhte
lif meslek mensuplarına verilen tazminatlar ya
nında Yüce Meclislerde görüşme sırası bekli-
yen ve malî portesi 3 milyara yaklaşan yeni 
tazminat tasan ve teklifleri de mevcuttur. Te
mennimiz odur ki; Maliye Bakanlığı bu mese
leye samimiyetle el uzatarak, meseleyi olumlu 
bir hale getirsin. Kendilerine yardımcı olabil
mek maksadiyle bir hususu da arz etmeden ge-
çemiyeceğim. Bugün, genel ve katma bütçeli 
idarelerimizde muhtelif teşkilât kanunlariyle 
verilmiş 318 bir. aded memur ve hizmetli kad
rosu mevcuttur. Bu kadroların 7244 sayılı Ka
nuna bağlı cetvellere göre, kadro tutarları 2 
milyar 215 milyon Tl. sidir. Bu miktara 263 sa
yılı Kanunla yapılan % 35 zam ve Avans Ka
nunu ile verilen avanslar dâhil değildir. Hal
buki cari bütçeden memur ve hizmetlilere maaş, 
ücret ve tazminat olarak ödenen meblâğ, 6 mil
yar liradan fazladır. Bu durumda kadroları sa
bit tutmak maaş ve ücretlere zammı öngören 
263 sayılı Kanun, Avans Kanunu ve çeşitli ka
nunlara tevfikan ödenen tazminatları da kaldır-
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mak suretiyle 7244 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinde kayıtlı ve 300 liradan başlayıp 2 000 lira
da nihayete eren maaş tutarlarına % 130 nisbe-
tinde bir zam yapmak mümkündür. Bu tak
dirde büyük ekseriyeti ek görev, vekâlet maaşı 
ve tazminat almıyan memur ve hizmetlilerimi
zin bugün almakta oldukları maaş ve ücret
lerine takriben % 80 e yaklaşan bir miktada 
zam yapılması da mümkün olacak ve ayrıca 
mahdut imkânalrla yapabildiğimiz hesaplara 
göre ele, Hazinenin de asgari beş - altıyüz milyon 
lira civarında bir tasarrufu kabil olabilecektir. 
Bâzı kıymetli arkadaşlarımla bu mevzuda yap
makta olduğumuz çalışmaların sonunda yu
karda tafsilen izahına çalıştığım hususları te
min için 657 sayılı kanunun malî hükümleriy
le diğer bâzı hükümlerinin tadilini öngören 
bir kanun teklifi getireceğimizi de beyan et
mek isterim. Ayrıca, Avans Kanunu şümulü 
dışında tutulan kamu iktisadi teşebbüsleri, 
özel idareler ve belediyelerde çalışan memur 
ve hizmetlilerin de durumlarını ıslah için ha
zırlanması öngörülen 657 sayılı Kanuna muva
zi hükümleri muhtevi olacak kanun tasarısının 
ihzarına kadar saydığım teşekküllerde fera
gatle çalışan memurlarımızın da avans alabil
melerini temin edecek kanunun çıkarılmasını 
ve bu suretle memurlarımız arasında istenil
meden yaratılan tefrika son verilmesini bil
hassa istirham etmekteyim. Ayrıca bugün ha
kikaten müşkül durumda bulunan dul ve ye
timlerle, emeklilerin durumları ile de ilgilenil
mesini ve maaşlarının bugünkü geçim şartla
rına uydurulmasında zaruret bulunduğunu ifa
de etmek isterim. 

Bu kısa maruzattan sonra bir nebze de Ba
sın ilân Kanunundan bahsetmek istiyorum. 
195 sayılı Kanunla ve çok iyi niyetlerle kuru
lan bu müessesenin kanunda öngörülen taraf
sızlığa temindeki gayretini hiç kimse inkâr, ede
mez. Ancak bir müessesenin tarafsızlığı onun 
başında bulunan idarecilerinin tarafsızlığı ile 
mümkündür. Son günlerde bu müessesenin 
Sayın Genel Müdürü vazife mahallini terk 
ederek iki aya yaklaşan bir zamandan 
beri Ankara'da ikamet etmektedir. Keza aynı 
genel müdürün bir siyasi gazetede muhterem 
bir siyasi liderin hayat hikâyesini tefrika et
tiği de kimsenin gözünden kaçmamıştır. Ba
ğımsızlık ve tarafsızlık münakaşalarının hü-

kümferma olduğu memleketimizde Basın İlân 
Kurumu gibi gayet nazik bir müessesenin ge
nel müdürünün bu hareketinin neticelerinin 
takdirini Yüce Senatonun sayın üyelerine bı
rakıyorum. 

Basın ilân Kurumunun ilân tevziindeki dü
rüst tutumunu takdirle ifade etmiştim. Ancak 
bu mevzuun dışında birçok yanlış demiyeyim 
ama noksan kararları da mevcuttur. Meselâ 
gazetecilere verilen borç para mevzuu kontrol 
heyetlerine ve yönetim kurulu üyelerine veri
len yurtiçi seyahat yollukları gibi, bugün Tür
kiye Cumhuriyetinin Sayın Başvekili 94 lira 
ve Sayın Genelkurmay Başkana 63 lira günde
lik alırlarken Basın ilân Kurumunda bahsetti
ğim zevata güncle 175 lira gündelik ödenmek
tedir. Sayın Maliye Bakanından kurumun bu 
çeşit muamelelerini önleyici tedbirler getirme
sini hassaten istirham etmekteyim. 

Bir de üç yıldan beri çıkarılması takarrür et
tiği bir türlü çıkarılamıyan Artırma ve Eksilt
me Kanunu mevzuunda Yüce Heyetinizi ten
vir etmeleri ricasında bulunmak istiyorum. Ay
rıca bugün muayyen meslek sahiplerine hita-
bettikleri gerekçesiyle çıkarılan bâzı günlük 
gazeteler mevcuttur. Bu gazeteler Basın ilân 
Kurumunca konulan şartları yerine getirdik
lerimden yılda 4 - 5 yüzbin Tl. sı civarında res
mî ilân parası almaktadırlar. Bu mevzuda bu 
kadar resmî ilân ücreti alan gazetelerin günde 
sadece 1 500 aded satış mecburiyetleri olduğu
nu, ifade edersem arkadaşlarımın beni anlıya-
caklarım ümidederim. Gerek Ankara ve gerek
se istanbul'da bu çeşit müteaddit gazeteler 
mevcuttur. Günlük sabah ve akşam gazeteleri
nin resmî ilân ve reklâm istihkaklarına o;rtak 
olan, bayilerde satılmıyan, buna mukabil bü
yük mikyasta ilân parası alan bahsettiğim ga
zeteler hakkında da bir karar alınması zamanı 
geldiği kanaatinde olduğumu ifade ile sözleri
me son vermek istiyorum. Bütçenin Büyük mil
letimize ve Maliye Bakanlığına hayırlı ve uğur
lu olması dileğiyle Yüce Senatoya saygılar su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarı üzerinde görüşmeler 
bitmiştir. Bölümlere geçilmesi hususunu oyla
rınıza arz edeceğim. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
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31 ALİYE BAKANLIĞI : 
• (A/ l ) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 618 381 902 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 28 081 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 29 197 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 581 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 1.1 22-0 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

003 

Rf-n 

000 

Bolü: Lira 

(A/2) Yatırım. Harcamaları 
22.000 Yapı, tesis ve büyük ona

rım giderleri 12 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve ta^.t alını
lan ve onarımları 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve 
transfer harcamalar?, 

31.000 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 367 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamuaştırma ve satmalma-
lar 7 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

33.000 İktisadi transferler 81.7 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 4 783 655 007 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

35.000 Sosyal transferler 546 463 387 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

36.000 Borç ödemeleri 1 721183 587 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1968 yılı Bütçe Kanununun birinci maddesi
ne bağlı cetvellerde gösterilen giderler bu suret
le bitirilmiş ve kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Birinci maddeyi okutup oylarınıza sunaca-

Madde 1. — Genel bütçeye giren dairelere 
harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 10 347 074 407 lira, yatırım harca
maları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere 2 530 386 083 lira,, sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 8 734 750 745 lira ki, 
toplam olarak 21 612 211 235 lira ödenek veril-
mbtir. Bu miktarın 400 000 000 lirası kadro ta-
saruflariyle karşılanacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan bölümleriyle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

V) GELİR BÜTÇESİ : 

Madde 2. — Genel bütçenin gelirleri, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
18 2C3 893 910 lirası normal kaynaklardan, 
2 505 317 325 lirası da özel kaynaklardan olmak 
üzere 20 712 211 235 lira tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutup oylarınıza 
arr; edeceğim efendim. 

B — CETVELİ 
B/ l Vergi gelirleri 

BölüVı. Lira 

51.000 İrat ve servet vergileri 5 950 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

52.000 Gider, gümrük, tekel, istih
lâk ve dış seyahat harcama
ları ile Damga ve Emlâk 
Alım vergileri gelirleri 10 421 000 000 
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Bölüm Lira 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

53.000 Diğer vergi gelirleri 930 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

B/2 — Vergi, dışı normal gelirler 
61.000 Devletçe yönetilen kurumlar 

hasılatı ve Devlet payları 107 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

62.000 Devlet malları gelirleri 286 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

63.000 Çeşitli gelirler ve cezalar 512 293 910 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

B/3 — Özel felirler ve fonlar 
71.000 Özel gelirler ve fonlar 2 505 317 325 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

İkinci maddeyi tekrar okutup oylarınıza arz 
edeceğim; 

(2 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — ikinci maddeyi okunan (B) 
cetvelleriyle birlikte oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — ödenekler toplamı ile tahmin 
edilen gelir arasındaki 500 000 000 lira fark 
iç istikrazla karşılanacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir 

Madde 4. — 1968 bütçe yılı içerisinde Millî 
Savunma ihtiyaçları için Birleşik Amerika'dan 
askerî yardım yoliyle veya sair suretlerle fii
len sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini bağ
lı (B) işaretli cetvelde bu adla açılacak bir ter
tibe gelir ve mukabilini Millî Savunma Bakan
lığı Bütçesinde açılacak özel bir tertibe öde
nek ve gider kaydetmeye Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — a) Birinci madde ile sarfına 
mezuniyet verilen ödenek, altışar aylık devre
ler itibariyle tevzi olunur. Birinci altı aylık 
tevziat Bütçe Kanununun neşrini takibeden ay 
içinde, ikinci altı aylık devrenin tevziatı Ağus
tos 1968 ayı içinde hazırlanır. Maliye Bakanlı
ğı ile ilgili bakanlık bu tevziatı tahsilat, libe
rasyon ve döviz durumunu ve umumi iktisadi 
şartları göz önünde tutarak tesbit eder. 

b) Bakanlar Kurulu, tahsilat liberasyon, 
döviz durumunun ve umumi iktisadi şartların 
elverişsiz seyretmesi halinde ödeneklerden bir 
kısmını mevkuf tutmaya yetkilidir. 

Bu madde hükmü katma bütçeler hakkında 
da uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 6. — Yapılmış ve yapılacak bağıt
lara dayanarak 1968 malî yılı içinde kısa süreli 
avanslar almaya ve hesaplar açtırmaya ve en 
çok bir yıl süreli Hazine bonoları çıkarmaya 
ve banka ve kurumların Hazineye yatırmak is-
tiyecekleri paraları alarak karşılığında Hazine 
bonoları vermeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Özel kanunların verdiği yetkiler hariç, çı
karılacak Hazine bonoları toplamı 500 000 000 
lirayı geçemez. 

Bu miktarı 1 000 000 000 liraya kadar ar
tırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Hazinede bulunan millî hisse senetleri ve 
tahviller karşılık gösterilmek suretiyle elde edi
lecek krediler veya bunların satış bedelleri 
ile uzun süreli Devlet tahvilleri satınalmaya, 
Hazinenin iştiraki bulunan ortaklıklardaki ser
maye hisselerini Ödemeye veya Bakanlar Ku
rulu kararı ile bu ortakların hisse senetlerini 
satınalmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — özel fonlardan : 
a) 22 Ağustos 1960 tarihli ve 65 sayılı Ka

nunun 1 nci maddesine dayanılarak açılan 
(Kambiyo karşılık fonu) hesabının aktarıldığı 
«Kambiyo karşılık fonu provizyon hesabı» na 
1968 malî yılı içinde yatırılacak miktarlar, 
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b) 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Kanun
la değişik 1 nci ve 18 . 9 . 1960 tarihli ve 79 
sayılı Kanunun 9 ncu maddelerine dayanılarak 
Bakanlar Kurulunun 2 . 6 . 1961 tarihli ve 
5/1280 sayılı Kararı gereğince tesis edilen «is
tikrar fonuna» yatırılacak paralar, 

c) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasın
daki NATO hesabından toplanan paralardan 
Maliye Bakanlığınca belirtilecek meblâğ, 

ç) 16 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı Kanu
nun 5 nöi maddesinin 1 nci fıkrası gereğince 
T. C. Ziraat Bankasında açılan akar yakıt fiyat 
istikrar fonunun 10 milyon lirayı asan kısmı, 

Bütçeye gelir kaydolunur. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo

rum; Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 8. — Dairelerin, 30 . 6 . 1939 tarih
li ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine gi
ren hizmetlileri ile aynı kanunun geçici 4 ncü 
maddesinde sözü geçen maaşlı memurları, bağ
lı (D) işaretli cetvelde, hayrat hademesine ait 
kadrolar da bağlı (S) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 633 sayılı Kuruluş Kanununun geçi
ci 3 ncü maddesine göre aylıklı kadrolara in
tibakları yapılanların (S) işaretli cetveldeki 
kadroları mülgadır. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar ertesi yıl bütçesi ile Türkiye Bü
yük Millet. Meclisine sunulur. 

Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şart
tır. 

Genel ve katma bütçeli dairelerin (D) işa
retli cetvellerine dâhil kadroların dereceleri 
7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesini tadil 
eden 934 sayılı Kanun esasları dairesinde hiza
larında yazılı ücret miktarlarına göre değişti
rilmiş ve 250 liradan aşağı kadro ücretleri 250 
liraya çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Çeşitli Teadül ve Teşkilât Kanunlariyle di
ğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutarla
rının değiştirilmesi hakkındaki 7244 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesinin tadiline dair olan 

7 . 12 . 1967 gün ve 934 sayılı Kanun gere
ğince Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin (D) 
cetveline dâhil kadrolara, mevcut ihtiyaca bi
naen 1 aded 1 750 liralık teknisyen kadrosu ile 
10 aded 1 500 liralık teknisyen kadrosunun 
merkeze, ayrıca 2 aded 1 750 liralık teknisyen 
kadrosu ile 5 aded 1 500 liralık teknisyen kad
rosunun da iller kısmına ilâvesini ve ekli lis
telerde müfredatı tafsilen gösterildiği veçhile, 
yıllık tutan 333 000 lira olan bu kadrolara 
karşılık, yine yıllık tutarlan 333 000 liraya 
baliğ olan, 11 aded 1 250 liralık teknisyen, 9 
aded 500 liralık memur, 3 aded 250 liralık da
mıtıcı kadrosunun merkezden ve 7 aded 1 250 
liralık teknisyen kadrosunun da iller kısmın
dan kaldırılmasını müsaadenizle arz ederim. 

Sakarya 
Osman Salihoğlu 

BAŞKAN — Komisyon takrire katılıyor mu 
efendim? 

KARMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU 
BAŞKANI İSMET SEZGİN (Aydın Milletve
kili) — Sayın Başkan, yüksek malûtlannız-
dır, bu kabil önergeleri ilgili bakanlıkların 
ilgili bölüm ve maddelerinde müzakere edilir. 
Prensip itibariyle komisyon olarak katılmamız 
mümkündür. Ancak bunun kendi Bakanlığının 
bütçesinin müzakeresinde yapılması gerekirdi. 
Bu önerge Bütçe Kanununun 8 nci maddesi 
ile ilgili değildir. Bunun Millet Meclisinde büt
çenin müzakeresinde Millet Meclisi üyesi ar
kadaşlarımız önerge verdiği takdirde komisyon 
olarak da katılmamız mümkündür, arz ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanına şu
nu arz edeyim. Sayın Osman Salihoğlu; büt
çesinin müzakeresi sırasında bu takriri vermiş, 
ancak o gece burada bulunan yetkili arkadaş
larımıza gönderdiğimizde aldığımız .cevap, 
bütçenin tümünün müzakeresi esnasında (E) 
cstveliyle ilgili olması hasebiyle 8 nci madde
nin müzakeresinde meselenin halledilebileceği 
kanaati sunulmuştu. Bu itibarla oya arz edil
medi. 

KAEMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU 
BAŞKANI İSMET SEZGİN (Aydın Milletve
kili) — Sayın Başkanım, yüksek malumlarınız
dır ki, Bütçe Kanunun 8 nci maddesi (D), (S) 
ve diğer cetvelleri tesbit etmektedir. 
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Bunlar diğer bakanlıkların bütçeleri müza
keresinde de, dün meselâ İmar ve iskân Bakan
lığının Bütçesinde müzakere edildiği gibi bir 
önerge verilmiş ve bu önerge kabul edilmişti; 
Yüce Senatomuz tarafından. 

BAŞKAN — O bir sehivdir, bir cetvelde ya
zılmış, diğer kısma eklenmemiş idi. O sehvi ik
mal ettik. Saym Karma Bütçe Komisyonu tek
nik bakımdan şu maddenin müzakeresi sırasın
da olamayacağını, alâkalı Bayındırlık Bakanlığı 
Bütçesinin Mecliste müzakeresi sırasında mesele
nin görüşüleceğini ifade buyuruyorlar. 

KARMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU 
BAŞKANI İSMET SEZGİN (Aydın Milletve
kili) — Sayın Başkanım, dün de Toprak ve is
kân Genel Müdürlüğünün Bütçesinde değerli 
senatörlerimizin verdiği önerge üzerine Ko
misyon mutabakatini bildirmiş ve Yüce Senato-
tonun kabulüne iktiran etmişti. Bütçe Kanunu
nun 8 nci maddesinde bunun halli mümkün de
ğildir. Biraz önce de arz ettiğimiz gibi, saym 
miUetvekillerimizin, Millet Meclisinde bütçenin 
müzakeresi sırasında bunula ilgili önergeyi ver
dikleri takdirde bu işi çözümliyeceğimizi arz 
ederim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Maliye Bakanı da 
aynı kanaati izhar ediyorlar. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. Yalnız 
bir başka yol vardır ama ben onu ifadededn 
mahrumum, içtüzüğün 77 nci maddesine göre, 
tümünün kabulüne kadar bir imkân mevcuttur. 

Takririn bütçe tekniği bakımından bu mad
de içinde mütalâa edilmesi mümkün değildir. 
Hükümet de aynı kanaattedir. 

Takririn dikkate alınması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 26 . 5 . 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ncu 
maddesi gereğince : 

a) Gelir çeşitlerinden her birinin dayan
dığı hükümleri gösteren (C) cetveli, 

b) Kanunla bağlanmış vatani hizmet maaş
larını gösteren (Ç) cetveli, 

c) Gelecek yıllara geçici yüklemelere giriş
meye yetki veren kanunları gösteren (G) cetveli, 

ç) Maliye Bakanlığı Bütçesinin 14.480 nci 
(ihtiyat ödeneği) maddesinden aktarma yapıla
bilecek maddeleri gösteren (F) cetveli, 

Bu kanuna bağlıdır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen saym 

üye? Yok. Maddeyi cetveliyle birlikte oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 10. — Devlet gelirlerinin özel hü
kümlerine göre tarh ve tahsiline 1968 bütçe 
yılında da devam olunur. 

Musul petrolerinden teraküm eden 100 mil
yon liralık hisseden 1968 malî yılı içinde tah
sil edilecek kısım, (B) işaretli cetvelin (Çe
şitli gelirler) maddesine gelir kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarmza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 11. — 6 . 7 . 1931 tarihli ve 1838 
sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 
11 . 6 . 1932 tarihli ve 2005 sayılı Kanunun 
2 nci maddesi gereğince Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından idare edilecek okul pansiyonları ile 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağ
lık okulları öğrencilerinden 1968 yılı içerisinde 
alınacak ücretler, bağlı (M) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi cetveli ile birlikte oyla
rınıza sunuyorum, Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — 11 . 6 . 1932 tarihli ve 2005 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince her yıl 
Bütçe Kanununa bağlanması gereken kadrolar 
bağlı (N) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi cetveliyle birlikte oylarmza su
nuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 13. — 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanun ve ekleri ile çeşitli kuruluş kanun
larındaki kadrolardan, bağlı (L) işaretli cet
velde gösterilenler 1968 bütçe yılında kullanıla
maz. 

BAŞKAN — Made üzerinde konuşmak is
tiyen sayın üye var mı? Yok. Maddeyi cetvel-
leriyle birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler:.. Kabul edilmiştir. 

— 1293 — 



O. Senatosu B : 33 10 . 2 . 1968 O : 2 

MADDE 14. — 6245 sayılı Harcırah Kanu
nunun 33 ncü madesinin (a) ve (b) bendlerin-
de yazılı nisbet ve yevmiye miktarlarına iliş
kin kayıtlayıcı hükümler uygulanmamak üzere 
bu madde ile aynı kanunun 34, 45 ve 50 nei mad
deleri gereğince her yıl Bütçe Kanunu ile tes-
biti gereken misil, nisbet ve miktarlar, bağlı 
(H) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Ancak, belediye hudutları haricinde vazife 
gören defterdarlık kontrol memurları için en 
az yevmiye miktarı, 25 lira olarak tesbit edil
miştir. Bunların Maliye müfettişi ve hesap uz
manları ile birlikte memuriyet merkezleri dışın
da tertilbedilecek çalışmalara katılmaları halin
de gündeliklerinin bu miktar üzerinden öden
mesine devam olunur. Ayrıca Harcırah Ka
nununun 37 ncim addesindeki asgari 4 lira yev
miye de 15 liraya çıkarılmıştır. 

Harcırah. Kanununun 29 ncu ve 45 nci mad
deleri ile sözü geçen kanuna ilişik (1) ve (2) 
sayılı cetvelerdeki 475 liralık tutar 950 liraya, 
(2) sayılı cetveldeki 1 000 liralık tutar da 2 000 
lira yükseltilmiştir. 

Yurt dışına ve yurt dışında uçakla yapa
cakları vazife seyahatlerinde Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi Başkanları, Başbakan, 
bakanlar, Türkiye Büyük Milelt Meclisi üyeleri, 
Genel Kurmay Başkanı, Kuvvet komutanları, 
ile resmî davete icabet suretiyle seyahat eden 
eşleri ve kadro aylık tutarı 2 000 lira olan su
bay ve Devlet memurları, müsteşarlar ve elçile
re, Bakanlar Kurulu kararına müsteniden yap
tıkları daimi veya geçici vazife seyahatlerinde 
birinci sınıf, bunlar dışındakilere turist sınıf. 
üzerinden yol masrafı ödenir. 

Harcırah Kanununun 34 ncü maddesi şümu
lüne girenlerin yurt dışı yevmiyelerinde tatbik 
olunacak emsaller 4 . 8 . 1958 tarihinden evvel 
ödenen döviz miktarını geçmemek üzere Ba
kanlar Kurulunca tesbit olunur. 

Harcırahın tesbitinde (H) işaretli cetvelde 
gösterilen tutar ve miktarlar nazara alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi cetveliyle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — 7 . 6 . 1939 tarihli ve 3434 
sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu
nun 36 ncı maddesi gereğince Millî Müdafaa mü-

kelefiyeti yoluyla alınacak hayvanların 1968 
bütçe yılı alım değerleri bağlı (O) işaretli cet
velde ve sözü geçen kanunun 38 nci maddesi 
gereğince alınacak motorlu taşıtların alım de
ğerleri de bağlı (P) işaretli cetvelde, 5.1.1961 
tarihli ve 237 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi 
gereğince kurumların satınalacakları taşıtların 
âzami satmalına- bedelleri, bağlı (T) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi cetvelleriyle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Gider tertiplerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde iki takrir var
dır. Okutuyorum. 

Yükek Başkanlığa 
(E) formülünün 21.000 nci Etüt ve Proje 

giderleri bölümünün, teknik personel ücretleri 
maddesi ile ilgili açıklamanın 2 nci fıkrasının 
sonuna «Bu formül 12.270 nci madde için de 
uygulanır.» ibaresinin eklenmesini raz ve teklif 
ederiz. 

Muğla Kastamonu 
İsyas Karaöz A. Nusret Tuna 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Bütçe Kanunundaki (R) cetvelinin ücret
ler bölümünün teknik personel ücretleri kıs
mının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini say-
giyle arz ederim. 

(15 . 4 . 1958 tarih ve 4/10195 sayılı Ba
kanlar Kurulu kararma bağlı «Muayyen ve 
muvakkat müddetli hizmetlerde çalıştırılacak 
yevmiyeli personel talimatnamesi» ile ek ve 
değişiklikleri ve bu kararnamenin yerine ko
nacak mevzuat esasları dairesinde yatırım dışı 
hizmetlerde çalıştırılan teknik personele ödene
cek istihkakları ile), iş, Toplu İş Sözleşmesi 
Grev ve Lokavt kanunları gereğince yapılacak 
ödemeler 12.270 - 12.279 ncu maddelerden öde
nir. 

Yatırım hizmetlerinde çalıştırılanlar dâhil 
olmak üzere bu statüye tabi personel hakkın
da 6772 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz.) 

Mardin Konya 
Âbdurrahman Saraçoğlu Sedat Çumralı 

Konya 
Mustafa Dinekli 
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BAŞKAN — Sayın Tuna ve Sayın Karaöz j 
tarafından verilen takrirde., 16 ncı maddeye 
bu formül 12.270 nci madde içinde uygulanır;) 
fıkrasının eklenmesini ihtiva etmektedir. Bu 
hususa komisyon katılıyor mu? 

BÜTÇE VE PLÂN KARMA KOMİSYONU 
BAŞKANI İSMET SEZGİN (Aydın Milletve
kili) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor, önerge
nin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum,. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Sayın Dinekli, Çumralı, Saraçoğlu tarafın
dan verilmiş bulunan takrire komisyon daha 
evvel tetkik etmiş olması hasebiyle bilgi sahi
bidir. Katılıyor mu? 

BÜTÇE VE PLÂN KARMA KOMİSYONU 
BAŞKANI - İSMET SEZGİN (Aydın Milletveki-
kili) — Efendim, mevzuubahis önerge 10195 sayı
lı Kararname gereğince ücretle çalışan personelin 
işçi niteliğinde addedilmesini öngören ve yeni 
bir hüküm vaz'ını gerektiren özelliği dolayı-
siyle komisyon olarak katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?... Katılmıyor. 
Aynı gerekçe ile katılmadıklarını Hükümet 

ve komisyon bildirdikleri gerekçe ile katılmadık
larını ifade ettiler. Takririnin nazarı itibara 
alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

BAŞKAN — 16 ncı maddeyi bu değişiklikle 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 17. — (Geçen yıllar borçları) mad
desindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1967 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet 
tertiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1966 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun doksanüçün-
cü maddesine göre zamanaşımına uğramamış 
ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan 
borçlar, 1968 yılı bütçesinin ilgili hizmet ter
tipleri veya (aylık ve ücretler kesimleri ha
riç) (A/l), (A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil 
ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) madde
sine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?.. Yok... Maddeyi oylarınıza j 

arz ediyorum. Kabuledenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Hadde 18. — Kanunla tesbit edilen kadro
ya müstenit aylık ve ücret tertipleri ile bunlar
la ilgili tazminat, ödenek ve emekli keseneği 
tertiplerinden maddelerarası aktarma ancak 
kendi aralarında yapılabilir. Bu tertiplerden 
başka maddelere ödenek aktarılamaz. Bu mad
de hükmü katma bütçeler hakkında da uy
gulanır. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 19. — Katma bütçeli idarelerle ge
nel bütçe dışındaki daire ve müesseselerin ge
nel bütçeye dâhil dairelerce idare olunan her 
derecedeki yatılı okullarla yurt dışında kendi 
hesaplarına okutturacakları öğrencileri için 
bütçelerine konulmuş olan ödeneklerden ge
rekli miktarlarını, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gelir ve bu öğrencilerin her türlü giderleri ile 
ödeneklerine harcanmak üzere, bağlı (A/l) işa
retli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak 
tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 20. — 1963 malî yılı içinde, Gümrük 
Giriş Tarife Cetvelinin 27.09 pozisyonuna giren 
hampetrolün Millî Savunma veya Jandarma 
Genel Komut anlığı ihtiyaçları için yabancı 
memleketlerden ithali ve yabancı memleketler
den ithal edilen veya yerli hampetrölden istih
sal olunan ve Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
27.10 pozisyonuna giren akar yakıt ve madenî 
yağların Millî Savunma ve Jandarma Genel 
Komutanlığı ihtiyaçları için ciheti askeriyeye 
teslimi Gümrük Vergisi, belediye hissesi, Damga 
Vergisi, Rıhtım Resmi, ithalde ve dâhilde alı- . 
nan istihsal vergileri ve Hazineye, katma büt
çeli idarelere ve özel idare ve belediyelere ait 
her türlü vergi, resim, hare ve zamlardan ve 
ardiye ücretlerinden müstesnadır. 

Ancak, Millî Savunma veya Jandarma Genel 
Komutanlığı ihtiyaçları için muafen ithal olu
nan hampetrölden elde edilen ürünlerin ciheti 
askeriyeye tahsis olunmıyan kısmı yukardaki 
istisnadan faydalanamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye? Yok;. Maddeyi oylannıza arz 
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ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenier... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 21. — Yabancı devletler veya millet
lerarası kurumlarla yapılmış veya yapılacak 
anlaşmala hükümlerine göre Hükümetimizle bu 
Devlet veya kurumlar tarafından müştereken 
sarfı mukarrer meblâğı, program ikraz anlaş
malarının hâsıl ettiği Türk lirası karşılıkların
dan ayırarak anlaşmalarda belirtilen hesaplara 
yatırılmak üzere bütçeye gelir, ödenek ve gider 
kaydına ve bu şekilde hesaplara yatırılan meb
lâğı, anlaşmalara göre ilgili Devlet veya kurum
larla Maliye Bakanlığı arasında varılacak mu
tabakat esasları dairesinde sarfa Maliye Baka
nı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok;. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenier... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 22. — Yabancı devletler veya ulus
lararası kurumlardan, yapılmış ve yapılacak an
laşmalar gereğince belli hizmetler, taahhütler, 
yatırımlar veya projeler için 1968 malî yılında 
elde edilecek imkânların Türk lirası karşılık
ları ile malzeme ve hizmet bedellerini bir taraf
tan bütçeye gelir, diğer taraftan ilgili idareler 
bütçelerinin özel tertiplerine ödenek kaydetme
ye Maliye Bakanı yetkilidir. 

1967 ve daha önceki yıllarda aynı maksat
larla temin edilmiş bulunan Türk lirası karşı
lıkları ile malzeme ve hizmet bedelleri hakkın
da da yukarda yazılı esas dâhilinde işlem ya
pılabilir. 

Bütçe ihtiyaçlarına tahsis edilecek yardım 
ve kredi karşılıklarını (B) cetvelinde açılan 
özel tertibine gelir kaydetmeye ve harcamaya 
gelir ve ödenek bakiyelerini devretmeye Mali
ye Bakanı mezundur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok,. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.., Etmiyenier... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 23. — Maliye Bakanlığı, yukardaki 
maddede sözü geçen kaynaklardan bağış ve is
tikraz suretiyle sağlanan imkânları Kamu ikti
sadi Teşebbüsleri yatırımlarının finansmanın

dan kullanmaya, ekonominin çeşitli sektörlerin
de gelişmeyi artırmak maksadiyle kamu kurum
larına ve bankalara belli gayelerle kredi açma
ları için ikraz etmeye veya bunlar nezdinde 
belli gayeleri olan fonlar kurmaya yetkilidir. 

1967 ve daha önceki yıllarda da aynı mak
sat için açılmış ikraz ve kurulmuş fonlar hak
kında da bu madde hükmü dâhilinde işlem ya
pılabilir. 

Türk parası karşılıklarından serbest bıra
kılmış olup da Hazine muamelesi olarak Devlet 
borçlarına karşılık harcanmış meblâğları büt
çeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tivan sayın üye? Yok, Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenier... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 24. — Yabancı devletler veya ulus
lararası kurumlardan anlaşmaları gereğince te
min edilerek genel ve katma bütçeli idareler 
bütçelerinde yer alan proje kredisi karşılık
larından daha fazla kredi kullanma imkânı hâ
sıl olduğu takdirde fazla kredi imkânlarını il
gili idare bütçesinin (B) cetveline gelir ve gi
der bütçesinin ilgili maddesine ödenek kaydet
meye ve madde altındaki açıklamanın bu mik
tarlara göre değiştirilmesine Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok,. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenier... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 25. — Devlet Yatırım Bankası nez-
dindeki iç finansman fonu tahsilatının İktisadi 
Devlet Teşekkülleri yatırımlarına tahsis edile
cek miktar dışında kalan kısmın, bütçeye gelir 
ve iktisadi Devlet Teşekküllerinin tesbit edile
cek ihtiyaçları için ödenek ve gider kaydetme
ye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok, Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenier... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 26. — a) 31 . 8 . 1956 tarihli ve 
6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü madde
lerinin her yıl Tarım Bakanlığı Bütçesine ve 
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aynı kanunun 35 nci maddesinin her yıl Orman 
Genel Müdürlüğü Bütçesine konulacak ödenek 
miktarlarına ait hükümler; 

b) Ziraat Bankası Kanununda değişiklik 
yapılması hakkındaki 25 . 5 . 1955 tarihli ve 
6617 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (ç) fık
rası hükmü; 

c) 9 . 6 . 1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil 
Müdafaa Kanununun 37 nci maddesinin (a) fık
rası hükmü; 

ç) 15 . 5 . 1957 tarihli ve 6964 sayılı Zi
raat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu
nun geçici 3 ncü maddesi hükmü; 

d) 16 . 8 . 1961 tarihli ve 351 sayılı Yük
sek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanu
nunun 28 nci maddesinin (a) fıkrası hükmü; 

e) 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gi
der Vergileri Kanununun 66 nci maddesi hük
mü; 

f) 18 . 2 . 1963 tarihli ve 197 sayılı Mo
torlu Kara Taşıtları Vergisi Kanununun 17 nci 
maddesi hükmü; , 

g) Korunmaya Muhtaç Çocuklar hakkın
daki 6972 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi hük
mü; 

h) 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğ
retim ve Eğitim Kanununun 76 nci maddesinin 
(a) bendi hükmü; 

1968 bütçe yılında bu kanuna bağlı (A/l), 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilgili ter
tiplerine konulmuş miktarlar dâhilinde uygula
nır; 

i) Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve 
vesakin imha edilmesi hakkında 26 . 3 . 1956 
tarihli ve 6696 sayılı Kanun hükümleri; 

1968 bütçe yılında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 27. — 27 . 2 . 1959 tarihli ve 7236 
sayılı Kanunun emekli keseneği ve karşılıkları 
hakkındaki muvakkat 2 nci maddesi hükmü 
1968 malî yılında tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 28 — 8 . 5 . 1961 tarihli ve 299 sa
yılı Kanunla tasdik olunan (Nükleer enerji 
sahasında hukukî mesuliyete dair sözleşme) 
nin 7 nci maddesi şümulü dâhilinde vukua ge
lecek hasar bedellerini karşılamak üzere gerek
li ödeneği Başbakanlık bütçesinde açılacak bir 
tertibe kaydetmeye ve tediye şart ve esaslarını 
tesbit etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Maliye Bakanlığı Gelirler 
Genel Müdürlüğü taşra teşkilâtına ait evrak 
ve vesaaikin imhası 26 . 3 . 1965 tarihli ve 6696 
sayılı Kanun 'hükümlerine tabi olmaksızın Ma
liye Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelik 
esasları dairesinde yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük 
onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden 
(A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve sa-
tmalmalar) bölümüne ve Bayındırlık Bakanlı
ğı yatırım bütçesinde ödeneği bulunan bakan
lık ve dairelere ait (Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri) bölümünden kendi bütçelerinde
ki (Kamulaştırma ve satınahnalar) bölümüne 
aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — NATO müşterek enfrast-
rüktür programına dâhil inşaata ait hakediş-
ler üzerinden yapılan tasarruf bonosu tevkifa-
tına aitolup 19 . 6 . 1963 tarihli ve 253 sayılı 
Kanun gereğince çıkartılan 26 . 8 . 1963 tarih
li ve 6/2119 sayılı Bakanlar Kurulu Kararna
mesi hükümleri dairesinde erken ödemeye ta
bi tutulacak tasarruf bonoları için lüzumlu 
ödeneği Maliye Bakanlığı bütçesinin 36.130 ncu 
(Erken ödemeye tabi tasarruf bonoları karşılı
ğı) maddesine kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Sermayeleri tesbit edilen li
mite ulaştıktan sonra elde edilen kârları hakkın
da ne şekilde işlem yapılacağına dair kanunların
da bir hüküm bulunmıyan genel ve katma bütçeli 
dairelere döner sermayeli işletmelerin serma
ye fazlası gelirlerini genel bütçeye irat kay
dettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sez istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 33, — Nominal sermayelerini ta
mamlamış olan İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
Hazineye intikal edecek kârları ile Hükümet 
kararları veya kanun gergince Hazinece öden
mesi gereken zararları, teşekküllerin müdür
ler kurulu veya idare meclislerince kabul edi
len bilânçolarndaki kâr zarar esas alınmak 
suretiyle tahsile veya ödemeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler,.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — 4792 sayılı İşçi Sigortaları 
Kurumu Kanununun 344 sayılı Kanunla deği
şik 29 nci maddesinin (B) fıkrasında ifade edi
len tahvillere yatırılacak yedek akçeler için 
maddede öngörülen % 40 lık limit 1968 bütçe 
yılında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 154 ncü maddesi ile Genel Bütçe 
Kanununda yer alması öngörülen «Katsayı» 
Genel Kadro Kanunu çıktıktan sonra. Bütçe 
Kanununa ek bir kanunla tesbit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler,.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Genel Kadro Kanunu yü
rürlüğe girinceye kadar, 657 sayılı Kanunun 
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237 nci maddesi ile 238 nci maddesinin 4 ncü 
fıkrasındaki (Kanunun diğer maddeleri, kanu

nun yürürlüğe girdiği tarihi izliyen malî yıl başın
dan itibaren yürürlüğe girer) hükmü, uygu
lanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 195, 199, 202 ve 207 nci maddeleri 
1988 malî yılında uygulanmaz, 2005 sayılı Ka
nunun pansiyon ücret indirimi hakkındaki 2 nci 
maddesi hükmü ile çocuk zammı ödenmesine 
dair olan 5049 ve doğum yardımı ödenmesine 
dair 5504 sayılı Kanun hükümlerinin uygulan
masına 1968 malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 38. — Sürekli görevle yabancı mem
leketlerde bulunan Dışişleri Bakanlığı idari 
memurlarının maaşlarına 212 sayılı Kanun hü
kümlerine göre uygulanması gereken ödeme 
misillerini görevlerinin hususiyeti göz önünde 
tutulmak suretiyle ayrıca tesbite Bakanlar Ku
rulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 39. — Millî Savunma Bakanlığına 
muhassas lojmanların bakım, onarım, idame ve 
muhafazalarına dair olan 29 . 12 . 1960 tarihli 
ve 190 sayılı Kanun, Jandarma Genel Komutan
lığı teşkilâtı için de uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 40. — Katma bütçeli idarelerin bütçe
lerini denkleştirmek maksadiyle, Maliye Bakan
lığı bütçesinin Hazine yardımı tertiplerine öde
nek ve mukabili ilgili katma bütçenin (B) işa
retli cetveline gelir kaydolunan miktarlardan bu 
maksada göre fazla olduğu tesbit edilen kısım
lar malî yıl sonundan Maliye Bakanlığınca ilgi
li idarelere ödenmiyerek iptal olunur. 
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Söz konusu ödeneklerden her hangi bir se
beple yılı içinde nakden ödenmiyen kısımlar 
ertesi yıllarda ödenmek üzere bütçe emanetine 
alınabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 41. — Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı, Petro - Kimya Anonim Şirketi, Petrol 
Ofisi Türk Havayolları Anonim Ortaklığı, An
kara Çimento Sanayii Anonim Şirketi, yıllık 
programlarla öngörülen yatırımlarının finans
manı için Devlet Yatırım Bankasının yatırım ve 
işletme kredilerinden faydalandırılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 42. — İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
Hazineye, Devlet Yatırım Bankasına 1968 yılın
dan önce vâdesi gelen veya 1968 malî yılı içinde 
vâdesi gelecek olan borçlarından teşekküllerin 
kendi kaynaklariyle ödemeyip borçlu kaldıkları 
miktarlar Maliye Bakanlığınca tesbit edfrir. 
Teşekküllerin bütçedeki ödeneklerinin bu mik
tarlara tekabül eden kısımları kendilerine nak
den ödenmez. Hesaben veya alacaklı Devlet Ya
tırım Bankasına tediyeye Maliye Bakanı yetki
lidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 43. — Maliye Bakanlığı Hazine Ge
nel Müdürlüğü ve Milletlerarası iktisadi işbir
liği Teşkilâtı nezdinde kamu teşebbüsleri adına 
tekevvün eden borçlar ve alacaklar ile bu te
şebbüslerin birbirlerine olan borç ve alacakla
rını, bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmek 
suretiyle mahsübettirmeye Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 44. — 12 . 3.1964 günlü ve 440 sa
yılı iktisadi Devlet Teşekkülleriyle ve iştirakler 
hakkındaki Kanunun geçici 8 nci maddesindeki 

üç yıllık süre, 28 . 2 . 1969 tarihine kadar uza
tılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 45. — Genel Kadro Kanunu çıkınca
ya kadar Cumhuriyet Senatosu bütçesinde öde
neği bulunmıyan ve Millet Meclisi bütçesinin 
müşterek bölüm ve maddelerindeki harcamalar
da âmiri italik yetkisi Millet Meclisi Başkanlı
ğına aittir. 

Millet Meclisi mesaisini aksatmamak kayıt 
ve şartiyle, Cumhuriyet Senatosunun hizmetle
rini yerine getirebilmek için ne miktar memur 
ve hizmetlilerin daha Cumhuriyet Senatosuna 
ayrılacağına, iki Meclisin Başkanlık Divanları
nın aralarında mutabık kalmaları suretiyle ka
rar verilir. Bunlar hakkında da 3 ncü ve 4 ncü 
fıkra hükümleri uygulanır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı emrinde 
bulunan memur ve hizmetlilerin niteliklerinin 
tâyin ve tesbitinde bütün yetki ve tasarruflar 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına aittir. 

Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girme
sinden sonra Millet Meclisi bütçesindeki ödenek
lerden lüzumlu miktarlar müşterek Başkanlık 
Divanı kararı ile Cumhuriyet Senatosu bütçesi
nin ilgili bölümlerine aktarılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 46. — Teşkilât kanunu ve bütçesi 
çıkıncaya kadar Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı harcamaları, Sanayi Bakanlığı bütçe
sindeki tertiplerden yapılır. Ve bu harcamalar 
Sanayi Bankanlığı sarfiyatı olarak gösterilir. 
Sanayi Bakanlığı teşkilâtına dâhil kadrolardan 
iki Bakanlık arasında varılacak anlaşma ile tes
bit edilecek olanlar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığının emrine tahsis edilir. 

iki Bakanlık arasında varılacak anlaşmaya 
göre her tertipte Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına ayrılacak ödeneklerin âmiri itası 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is-
tiyen sayın üye? Yok.. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Madde 47. — Teşkilât Kanunu ve Bütçesi 
çıkıncaya kadar, 4951 sayılı Kanuna dayanıla
rak Köy işleri Bakanlığına bağlanmış bulunan 
dairelerin müstakil tertiplerindeki ödeneklerden 
ve müşterek tertiplerin, ilgili bakanlıklar ile 
varılacak anlaşma Köy İşleri Bakanlığına ay
rılacak paylardan yapılacak harcamalarda ita 
âmiri Köy İşleri Bakanıdır. 

Bağlanan dairelerin kadroları ve ilgili ba
kanlıklarla yapılacak anlaşma suretiyle Köy İş
leri Bakanlığına tahsis edilen kadrolar, Köy İş
leri Bakanının emrine intikal eder. 

Sanayi Bakanlığı bütçesindeki Köy elektri
fikasyonu için Etibanka yardım ödeneğinin 
âmiri itası Köy İşleri Bakanıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is-
tiyen sayın üye? Yok.. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 48. — Devlet Plânlama Teşkilâtı büt
çesinin (A/2) işaretli yatırım harcamaları cet
velinin etüt ve proje giderleri bölümünün 21.111 
nci «Etüt ve proje giderleri» maddesindeki öde
nekten bir kısmının Devlet Plânlama Teşkilâ
tınca lüzum görülen hallerde harcama amaçla
rına uygun çalışmaların yaptırılması maksadiy-
Ie genel ve katma bütçeli dairelerin ilgili ter
tibine aktarılmasına ve bununla ilgili diğer iş
lemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı aynı amaçlarla di
ğer kamu teşekküllerine yaptırdığı hizmetlerin 
bedellerini peşin ö diyebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is-
tiyen sayın üye? Yok.. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 49. — Bu kanun 1 Mart 1968 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 50. — Bu kanunun kend; meclisleri 
ile ilgili hükümlerini Cumhuriyet Senatosu ve-
Millet Meclisi Başkanları, diğer hükümlerini 
Maliye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek 
istiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bütçenin tümü üzerinde son söz olarak 
Sayın Hıfzı Oğuz Bekata C. H. P. Grupu 
adına, Sayın Sedat Çumralı G-üven Partisi 
Grupu adına, Sayın Şeref Kayalar, A. P. 
Grupu adına söz almış bulunmaktadırlar. Baş
kaca söz istiyen yok. Esasen İçtüzüğümüzün 
74 ÎÎCÜ maddesi «tasarıların müzakeresi sonun
da lehinde ve aleyhinde iki kişiye söz veri
lir» demektedir. Ancak teamül gereğince bu 
fcazan C. H. P., A. P. dışında Millî Birlik 
Grupuna verilmiş, bâzı ahvalde başka türlü kul
lanılmış, teşekkül etmiş bu teamül yok. Âmir 
hükmün 74 ncü maddesi: «Gruplar öncelik teş
kil etmeksizin sıraya göre söz almış olan iki 
kişiye lehte ve aleyhte söz verilir» demektedir. 
Şimdi bu teamül karşısında daha evvel söz 
istenmiş bulunması ve gelenek itibariyle de 
bir tatbikatın bulunması hasebiyle C. H. P. 
Grup Başkanvekili Hıfzı Oğuz Bekata'ya, 
G. P. Grup Başkanvekili Sedat Çumralı'ya ve 
A. P. Grup Başkanı Sayın Şeref Kayalar'a 
söz vermek suretiyle yine söz istiyenleri üç 
kişilik bir kadro içinde ve imkân dâhilinde 
mütalâa edeceğiz. Ancak İçtüzüğün sarih hük
mü iki kişij/e sos verileceği merkezindedir. 

İlk söz C. H. P. Grupu adına Sayın Hıfzı 
Oğuz Bekata'dadır. Buyurun efendim. 

G. H. P. SENATO GRUPU ADINA HIFZI 
OĞUS BEKATA (Ankara) — Sayın Başkan, 
değerli senatör arkadaşlarım, bugün 1968 yılı 
bütçesi üzerindeki görüşmeleri bitireceğiz. Bu 
itibarla, C. H. P. Senato Grupu adına son ko
nuşmayı yapmak için huzurunuzdayım. 

Arkadaşlarım, mesafeleri kısalmış, mo
dern araçları artmış, teknik imkânları çok 
gelişmiş ve bu ölçüde küçülmüş bir dünya üs
tünde yaşıyoruz. İleri ve geri deyimleri işte bu 
dünyaya göredir. 

Acı fakat gerçek odur ki, Türkiye geri kal
mış, fakir ülkelerden biridir. 

Bu nedenle, bütün tartışmalarımızın bir 
tek amacı vardır : Topyekûn kalkınmak, fa
kirlikten, geri kalmışlıktan [kurtulmak. 

Böylece Devletimizi ekonomik kurtuluşa; 
halkımızı sosyal denge içinde, haysiyetli in
san 3iraşantısma kavuşturmak. 

İşte hepimizin ortak çabamız budur. 
Böyle olunca, 3^uvarlak sözleri, faydasız 

mücadeleleri bir yana bırakarak, bu anla-
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yışta birleşirsek, emeklerimin ve çabalanmış 
daha iyi değerlendirilecektir. 

Bunun için iktidar ve muhalefet olarak hır; 
birlikte gerçekleri olduğu gibi gormekien ve 
bunları casaretle söylemekten çekinmiyelmı, 

Hükümetin ly^^ı.^-,^ ^-"^.u, .-» *.-.-..n, 
ile karşılıyalım â ? k1^ 1 ı 1 ^ 
yetle belirtelim 

Bu, bir sis a . ol^ı1"1, >, " ^ 1 

kadar, Anayasanızın ve »rıdk4! e 
bir yetki ve deneti^ go . "T* 

Hükümet de ^° ^ c . " ^ - ^ 
sın, her tenki L . «ı ' •> ' d i b . 
sın; anlayış re tehcir, ŝ i l ç •» 
meşin, düzeltnu e « alı-" T 

Çünkü millî sorunlarımız açıkça ve 
isabetle ortaya konulmazsa, dertlerimizin 
gerçek çareleri de asla bulunamaz. Öyle i;??,, 
birbirimizi itham etrniyelim, birbirimize yar
dım edelim. 

işte bu anlayışla, Devlet Bakanı "ayın 8ey.fi 
Öztüîik'ün 3 Şubatta bu kürsüden iyiniyetle 
söyledi : 

«Halk aklanmaz ve halkı e.Idataeağım Da
nan iktidarlar daima aldanmalardır» sözünü de 
yürekten benimsiyerek konuşuyorum. 

Aziz arkadaşlarım; 
Yeni Anayasamızın emrettiği plânlı dönem

de her Hükümet, kendi şartları, zihniyeti ve ça
pı 'ölçüsünde hizmet etmiştir. 

Sayın Demire! hükümetleri de. Adalet Par
tisi iktidarı olarak, kendi çapı ve zihniyeti için
de hizmet etmektedir. 

Türkiye'nin; Birinci Beş Yıllık Plân döne
minde, kalkınma için ciddi bir yola girdiği ve 
bu yolda mesafe aldığı da inkâr olunamaz. 

Öyle ise kahırlı ve zor bir iş olan iktidar
lara, teşekkür etmek ve daha büyük başarılar 
dilemek yerinde bir kadirşinaslık ve teşvik va
zifesidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şu gerçek iyi bilinmeli ve iyi anlaşılmalı

dır-M, bugün Türkiye'mizin doğru yolda, hızlı 
ve dengeli kalkınmasının anahadefini, aanı-slrır-
ve hükümetler tâyin yetkisine artık sahip de
ğildirler. 

Çünkü bu temel hedefi Anayasamız açıkça 
teshit etmiştir. 

Hükümetler ancak bu hedefe süratle ulaş
manın araç ve imkânlarını sağlamakla ve bn 

yende plânlı, programlı çalışmakla görevlidir
ler. 

İşte anlaşılamayan; fakat anlamaya mecbur 
olduğumuz mesele budur. 

1981 Anayasasının 2 nci maddesi, Devletin 
'•--viyr'---; -r-y v e kesin olarak: «insan hak ve 
' ' " " ı e dayanan millî demokratik, lâik 

° ^ v "i ' hukuk Devleti» olarak belirtmiş
t e 

' > - i ! , | : k Devletinin, başlıca görevini ise, 
c AT* U\ ""miza göre şöyle özetliy ekiliriz : 

1 e / - V , k sinin maddi ve mânevi varlığını 
< : c °r i 1 sanlık haysiyetine yaraşır bir ya-

r c ~~ "»e erişmesini, temel hak ve hürri-
J 1 ° 1 adaleti, sosyal güvenliği ve hu

zuru sağlamck için iktisadi ve sosyal bütün en-

Kalkmr.ıe.nın anahedefi işte budur. 
î$:ı halde bütün Devlet iş ve hizmetleri bu 

hıılefe ne kadar yönelmiş ise o kadar başarılı, 
bu hedeften ne kadar ayrılmış ise o kadar- ha
talıdır. 

Ti \ " T V e W ! d^g Girmek düşünülemez. 
Zr^vıfiı TIılk Partisi olarak görüşleri-

, -,0 „•!,,,<. y 0 j ^ i ı a t noktası bu ve varmak 
* V m ^ retıce de gene budur. 

10T7 oo- ı ida tamamlanan Birinci Beş Yıl-
' I 1 T \ c"" r, orunda, Anayasanın bu temel 

^ •• r ır, _^ ı0-, "̂  y~ klasıldığını görelim : 

3 •>- T "d-k Plân döneminde, millî 
\-> 85 milyara yükseldiği, ya-

^1 -d' ' erJ'r>ı hesaplanmaktadır. Fakat 
>• ı*"e coğel^n nüfusumuz karşısında bunun 
•"-,-1 k bir netice olmadığı bir yana, millî geli-
•*i- k ^ ı l ^ ı da sosyal adalete yöneltilememiş-
tir. 

Millî gelir artışlariyle genel bütçe artışları 
orantılı olamamıştır. 

Bıı dönemde, kamu sektörü, sanayi ve ta
rım yatırımlarında plân hedeflerinden geri ka
lınmıştır. 

ö^el sektör yatırımları ise, özel çıkar nok-
tasımdan hareket edildiği için; imalât endüstri-
ainkır. uiyade kârlı fakat üretici olmryan alan-
1 •"."''a "rei'.eltitkriietir, 

Kaynaklarla yatırımlar olumlu yolda gelişe-
rr.ıııvy eylir artışları umulandan az olmuş, istih-
elary ithalât, turizm, eğitim, sağlık yaptırımları 
tatmin eeıici olamamıştır. 

http://8ey.fi
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Öte yandan para arzı, emisyon, fiyatlar yük
selmiş ve hayat pahalılığı artmıştır. 

Altun ve döviz rezervleri azalmış, iç ve dış 
borçlar çoğalmış ve dövizle ödenen dış borç
lar bu dönemdeki ihracat gelirlerimizin % 33 
ünü götürmüştür. 

Bütün bunların neticesi: Anadâvalarımızm 
hiçbiri çözülememiştir. 

Bu yüzden, milletin çoğunluğunu teşkil edev, 
sade vatandaşın yüzünden bir canlanma belir
tisi görülememiştir. Aksine sakıntılar atrmıştır. 

Bu neden böyle olmuştur? 
Çünkü halkın büyük kütlesi, kalkınmadan 

hakkı olan payı âdil ölçüler içinde alamamış
tır. 

G-örülüyor ki, Anayasanın kalkınma felsefe
sine ayak uyduruk mamıştır. öyle ise bu tu
tum yanlıştır. 

Bu manzaradan rahatsız olacak Hükümetin, 
sözlerimize itirazını peşinen önlemek için, dik
katlerinden kaçmış olduğu anlaşılan imzalı iti
raflarını da açııklıyalım. 

21 Kasım 1967 tarihli ve 3/9138 sayılı Ka
rarname ile kabul edilen İkinci Bes Yıllık Plâ
nın 1968 uygulama programının Eesmî Gazete
de yayınlanan metninden şu hükmü aynen oku
yorum. 

«Ancak, uygulama düzeninde Birinci Plân ı 
'döneminde görülen aksamalar, İkinci Plân dö- j 
neminde giderilmezse, hedeflere varılamıyacak ; 
ve Türkiye, sosyal sorunlarını çözmek bakımın- > 
dan, ilerde çözülmesi daha da güçleşmiş, kritik j 
bir duruma gelecektir.» j 

Bu resmî ve susturucu vesikaya eklenecek 
sözümüz yoktur. 

Değerli senatörler, 
Şimdi de Birinci Beş Yıllık Plânın son yılı 

olan 1967 durumunu da özetliyelim : 
1967 yılı genel olarak olumsuz bir durgun

luk içinde geçmiştir. 
1966 ya nazaran tarım gelirlerinde, sanayi 

ürünlerinde, üretimde düşmeler olmuştur. 
Son iki yıl içinde toptan eşya fiyatları % 19 

ve geçinme endeksleri % 24 yükselmiştir. 
Hayat pahalılığı daha da artmış, kamu cari 

harcamaları çoğalmış. Hazinenin nakit para açı
ğı 3,5 milyarı geçmiş ve Hükümet borçlarını za
manında edi yemez hale düşmüştür. 

Gene bu yıl içinde ithalât azalmış, piyasaya 
% 21 i aşan 1 milyar 597 milyon liralık kâğıt 

para sürülmüş ve tedavüldeki banknot miktarı 
9 milyara çıkarılmıştır. 

1967 yılında ödenemediği için 320 binden 
fazla ticari senet protesto edilmiştir. İktisadi 
Devlet Teşebbüsleri gereği gibi ele alınamamış 
ve sarardan kurtarılamamıştır. 

Stoklar artmış, satışlar azalmıştır. 
Cumhuriyet altını 97,79 liradan % 8,2 yük

selerek 105,70 liraya fırlamıştır. 
Altın ve döviz rezervlerimiz ve isçi döviz

leri azalmıştır. 
Paramızın yurtiçi değeri gibi, yurtdışı de

ğeri de 1966 ya nazaran, serbest para piyasa
larından: Zürih'te % 4.1, Beyrut'ta % 5,2, 
Frankfurt'ta % 4,3 düşmüştür. 

Hülasa memlekette siyasi ve sosyal alanlar
da olduğu gibi ekonomik alanda da huzursuz
luk artmıştır. 

Böylece, hele 1966 ya göre, 1967 başarısız 
bir yıl olmuştur. 

Hükümetin 1987 dış politikasına gelince; 
Sayın Senatörler, 
Bilindiği gibi gecen yılın başlıca konusu Kıb

rıs buhranı idi. 

Yetkililerin ortak kanaatlerine göre, Kıbrıs 
meselesi çıktığından bugüne kadar, Türk Hü
kümetlerinin eline. 1987 deki ölçüde müsait 
şartlar geçmemiştir. Buna rağmen, Kıbrıs buh
ranının sonucunu verilmemiş izahatlar dolayı -
siyle biz kesinlikle bilemediğimiz için, bu hu
sustaki yargıyı, bilgi ve yetki sahibi Dışişleri 
Bakanının aşağıdaki sözlerine bağlıyoruz. 

Adalet Partisi muhalefette iken bugünkü 
Dışişleri Bakanı Sayın Cağlayangil, Bursa Se
natörü ve Muhalefet Sözcüsü olarak, yüksek 
huzurunuzda 10 Eylül 1984 te yaptığı ve o gü
nün şartlarına ve muhataplarına uyınıyaıı ta
mamen haksız bir konuşmasını tutanaklardan 
aynen alıp kendisine iade zamanı gelmiştir. Gün
kü bu konuşma, bugünkü Hükümetin 1967 tu
tumuna tamamen uygundur. Ve gerçek muha
taplarını tıpatıp bulmuştur. 

Tutanaklardan okuyorum : 
«Bir Başvekil, Kıbrıs dâvası gibi sade Türk 

milletini değil; bütün dünyayı ve cihan sulbü
nü ilgilendiren önemli bir meseleyi., bırakın bu
nu bildiğimiz gibi halledelim, dediği anda artık 
sabır ve tahammüller taşar, ona dur, yeter de
menin zamanı gelir. 

1302 
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Bir insan ne kadar liyakatli ve dirayetli 
olursa olsun, ne böyle bir sorumluluk altma gir
melidir, ne de böyle bir yola sapmaktan hayır 
beklemelidir. 

Onun için, bu konuda takibeddlebilecek isti
kametin her şeyden evvel Yüce Meclisin sarih 
tasvibinden geçmesi ve hedefin bütün şartla-
riyle malûm ve sabit kalması zarureti karşısın
dayız.» Görülüyor ki, Sayın Çağlayangi! Sayın 
DemireFin haberi olmadan Başbakanı müşkül 
durumlara düşürmeyi, huy haline getirmiştir. 

Konuşmayı aynen okumaya devam ediyo
rum : 

«Hak, hukuk, milletlerarası nisam ve kai
deler mücerret Türkiye için mi ortalan kalk
mıştır? Bu hale gelmek için ne yaptık? Bun
lara rıza göstermeyi başarılı bir siyasi diye teş
his ve takdim edenlerle beraber olmadığımızı 
açıkça söylemek isteriz.» 

«Her türlü tesire mâruz ve bunların neticesi 
mağdur olup, kendi tesirini asla hissettirme
mek Türk Hükümeti için her halele bir baharı 
sayılamıyacaktır.» 

«Biz bir hezimeti zafer yapma istidadına sa
hip değiliz.» 

Bu kendilerine yakışan veciz sösleriyle ken
dilerini başjbaşa bırakırken, geleceğini çok ön
ceden, bu ölçüde isabetle teşhis ve ifade etti
ğinden dolayı Sayın Çağlayangil'i tebrik edi
yoruz. 

Bu bahsi Atatürk'ün su sözleriyle kapatıyo
rum : 

Bütçe rakamı 

Vergi gelirleri 17 151 000 000 
Vergi dışı normal gelirler 905 000 009 
Özel gelirler ^ 2 498 000 000 

Halbuki Hükümet, 1968 yılı Eütçesinin, 1988 
yılı programına uygun olduğu iddiasındadır. 
Görülüyor ki, her iki resmî Devlet vesikasında 
başlıca bölümlere ait temel rakamlar bile birbi
rini tutmamaktadır. 

Bütçe, bu hüviyetiyle de programa sağlam 
ve yeterli bir kaynak olma basfmı taşımıyor. 

Böylece şunu da tesbit etmiş oluyoruz. Büt
çenin plân ilkelerine uygun hüviyetini tâyinle 
görevli Plânlama Teşkilâtiyle, bütçeyi uygulı-

«B üryanın bize saygı göstermesini istiyor
sak, önce biz kendi benliğimize bu saygıyı, duy
guca bütün hareket ve fiillerimizde göstere
lim,» 

Bayın Senatör arkadaşlarım, 
Hepinizin üzerinde birleşeceğinizde şüphe 

elmıyan şu hususu tespit edelim : 
Türkiye'de plânlı döneme girildiğinden beri 

har yılın bütçesi, Be? Yıllik Plânın o yıla ait 
uygulama programını gerçekleştirmek için ha
zırlanmaktadır. 

Söyle olunca, programda ve bütçedeki aynı 
b'.Timlerin birbirini tutması Devlet vesikaları
nın ciddiyetinin ilk şartıdır. 

işte bu ciddiyeti göstermek arzusiyle ola
cak, 1988 yılı Hükümet gerekçesiyle ve Sayın 
Maliye Bakanının 1 Şubat 1963 günü Senato
da yaptıkları bütçeyi takdim konuşmasındaki : 

«1968 yılı Bütçesi, İkinci Beş Yıllık Plânın 
hedeflerine ve 1968 yılı uygulama programına 
K^guıı olarak hazırlanmıştır.» Sözleriyle Yüce 
Senatoya teminat verilmiştir. 

Şimdi huzurunuzda 1968 konsolide bütçesi
nin temel rakamlariyle 1968 uygulama progra
m ı m a]7nı bölümlere ait temel rakamlarını, her 
iki re;-;nî vesikadan okuyarak karşılaştır alam : 
(Programın 25 - 26 ncı ve bütçe gerekçesinin 
"32 ve 249 ncu sayfalarından okuyorum.) 

Konsolide gider bütçesi rakamları: cari har-
ca":;:Iar Hl^o rakamı; 11 milyar 297 milyon 
nregram rakamı 10 milyar 570 milyon, fark 
727' milyon. 

Bir de konsolide gelir bütçesi rakamlarını 
görelim : 

Program rakamı Fark 

16 
1 
1 

650 C00 000 
400 000 000 
525 000 000 

491 milyon 
495 milyon 
968 milyon 

cüna 
•CS 

Maliye Bakanlığı arasında zaruri olan koor-
:yoa ve mutabakat yoktur. 
ayın arkadaşlarım, 
imdi müsaadenizle 1968 yılı Devlet Bütçe-
karaktsr'ini de teshite çalışalım : 

^kardığımız kanunların ve Hükümetin iyi 
takibi sonucu, Devlet gelirlerinin her yıl art
tığını memnunlukla görüyoruz. 

Takat mühim olan, bu artan gelirlerin nere
ye gittiğine isabetli teşhis koymaktır. 

r*. 

•\?n-\ 
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1988 genel Bütçesine bakıyoruz : 
21 milyar 612 milyon liralık bütçenin 10 mil

yar 347 milyonu cari harcamalara ve ancak 2,5 
milyarı, yatırımlara gidecektir.-

Yani bütçenin karakteri pahalı ve masrafcı 
bütçe olmasıdır. 

Bunun açık ifadesi şudur. 
1963 bütçesi asla hamleci bir yatırım ve kal 

kmma bütçesi değildir. Bütçe, sivil ve askerî 
personelin bir nevi maaş bordrosu halini al
mıştır. 

Şu halde böyle bir bütçe ile Anayasanın 
öngördüğü hedefe yönelmiş hızlı bir kallanma 
başarılamaz. 

Konsolide bütçe rakamı olarak yatırımlar 
6 milyar görülüyorsa da katma bütçelerin ek
lenmesiyle cari masraflar da 11 milyar 375 mil-
yona yükselmekte, yani netice değişmemekte-
dir. 

Üstelik, yıl içinde gelecek ek ödenek talep
leriyle cari masrafların daha da kabaracağı an
laşılmaktadır. 

Bütçenin yapıcı, yaratıcı ve üretici olmıyan, 
dondurucu,, tüketici ve masrafcı olan bu has
talığının her yıl daha da müzmin hale getiril
diğini su rakamlar açıkça gösteı^or : 

1966 genel Bütçesinde cari harcamalar 8 mil
yar iken, yatırım harcamaları 2 milyar 309 mil
yon idi. 

1967 bütçesinde cari harcamalar 9 milyar 
iken, yatırımlar 2 milyar 433 milyon idi . 

1968 bütçesinde cari harcamalar 10 milyar 
347 milyona çıktığı ve daha da artacak durum
da olduğu halde, yatırım harcamalarma gene 
2,5 milyardan fazla pay ayrılamamıştır. 

G-örülüyor ki, Devlet Bütçesinde, cari har
camalar her yıl 1 milyarı aşarak artmakta, bu
na karşılık yatırım harcamaları hemen hemen 
sabit kalmaktadır. 

Hele yatırımlara ayrılan ödeneklerden fiyat 
artışlarının paylarını ela düzersek rsel JRÎITIW. 
büsbütün azalır. 

Kalkınmamızı sosyal hedeflerine hızla yö
neltecek Devlet olduğuna göre, Devlet. Bütçe 
giderlerinin bu hali ümit verici sayılamaz. 

Bu yargıva karsı savunmanın boşuna oîaca-
ğını da belgelere dayanarak, peşinen söyliye-
lim, 
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I Buna Bütçe Komisyonu itiraz edemez. Oün-
I kü raporunun 33 ncü sayfasının ilk cümlesi şu

dur : 
«Cari masraflar, her geçen yıl biraz daha 

ağırlığını hissettirecek şekilde artma temayü
lü göstererek, bütçeye masrafcı ve pahalı vas
fını verdirecek bir nitelikte olmaktadır.» 

Buna, Plânlama' Teşkilâtı itiraz edemez, çün
kü o da bundan şikâyetçidir. 

Hükümet de karsı koyamaz. Çünkü bütçe 
gerekçesinin 231 nci sayfasından aynen oku-

I yorum : 
I «Cari giderlerin, program hedefleri üzerine 
| çıkması, yatırım harcamaları aleyhine olmakta 
| ve dolayısıyla plânlı kalkınma çabalarımızın et-
i kişini azaltabilmektedir.» 
| Ve nihayet Sayın Maliye Bakanının da di-
\ 3Teceği bir söz olmamalı. Çünkü daha geçen gün 
| huzurunuzdaki konuşmasında : 
İ «Cari harcamalar, plânda öngörülen hedef-
[ 1er i aşmıştır. Bu, yatırımlara engel teşkil et-
j muktedir.» sözleriyle bu gerçeği belirttiler. 
| Değerli arkadaşlarım, 

Görülüyor ki, kalkınma yatırımları, İktisa-
I di Devlet Teşebbüslerinin kısır imkânlarına ve 

özel sektörün özel kâr esasına dayanan takdi-
\ line bağlı kalacak demektir. 
j Bu halde bütçe, bu görüşü ile, plânlı kalkın-
| manın ve Anayasanın öngördüğü sosyal Devlet 
l aıdayışma yönelmiş, yaratıcı ve üretici bir büt-
\ ee olmak niteliğinden yoksundur. 
\ Bu özür, Devletin ağır basması gereken kar-
\ ma ekonomi düzeninde, dengenin ve bunun ne-
j ticesi olarak sosyal devlet esprisinin, Devlet 
f aleyhine bozulduğunun da ifadesidir. 
| işte ekonomik, sosyal ve malî alanlarda olan-
\ îar ve olaylar, bu durumun tabiî sonucudur. 

İ Adalet Partisi Seçim Beyannamesinde ve 
j Hükümet programında, pahalı ve masrafcı büt-
| çeye son vermek taahhüdünde bulunduğundan, 
j bu hal, aynı zamanda Hükümetin güçsüzlüğüne 
| de delil gösterilebilir. 
\ Bu sözlerimizin de tekzibine meydan ver-
\ memeli için, plânlamanın hazırladığı ve altında 

Hükümetin imzasını taşıyan, 1988 uygulama 
programının 13 ncü sayfasının başındaki ilk 
cümleyi okumalım : 

[ «ikinci Beş Yıllık Plân dönemi, Türk eko-
\ nomisinin kendi kaynaklarına dayanarak uzun 

vadeli, hızlı ve dengeli kalkınmasını devam et-
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tirmesi için, bası temel sorunların çözülmesi 
gerekli olan kritik bir dönem niteliğini taşı
maktadır.» 

Buna rağmen, 1968 bütçesinin olumlu bir 
özelliği yoktur, 

Anayasanın emrettiği önceliklere yer veril
memiştir. Bu bütçe ile hiçbir temel meseleye çö
züm çaresi getirilmemiştir. Ve hiçbir reform ya-
pılamryacaktır. 

Saym arkadaşlarım 
Söz buraya gelmişken, bütçe açığı konusu

na da birkaç cümle ile dokunalım. 
Hükümet, 1968 bütçe açığının 900 milyon 

lira olduğunu kabul ediyor. 
Halbuki Plânlama Teşkilâtı, 1968 yılı prog

ramının uygulanması bakımından, ayrıca 1 mil-
37ar 255 milyon liralık bir finansman açığı tes-
bit etmiştir. 

Bundan başka, iktisadi Devlet Teşekkülleri
nin yatırım hedeflerini gerçekleştirebilmeleri 
için bu kuruluşlara yatırım ve işletme açıkları 
karşılığı olarak bütçeden transfer edilmesi ge
reken 872 milyon lira da bütçe açığını ağırlaş
tıracaktır. 

Gene 1968 yılında, vergi gelirlerinin azal
ması ve buna rağmen, masrafçı dairelerin cari 
giderlerinin artması ve ek ödenekler talebi de 
Hükümeti zor duruma düşürecektir. 

İç istikrazların ise tamamının gerçekleşebi
leceği şüphelidir. 

Bu ve benzeri nedenlerle, açığın 2 milyarı 
aşacağını söylemek hiç de mübalâğalı bir iddia 
sayılamaz, 

Bu takdirde, 2 milyarın üstündeki önemli 
bir açığın, bütçe cari harcama tasarruflariyle 
karşılanmasına imkân bulunamıyacağınclan, bu 
yatırımların kısılmasına sebebolacaktır. 

Bütün bunların sonucu sudur : 
1988 bütçesi, 1968 programına uygun bu

lunmadığı gibi, masrafçı dairelerin tüketici bas
kısı altındadır. Bu yüzden programın gerçek
leştirilmesini sağlıyacak emin bir kaynak olma 
'kanısını verememektedir. 

Bilhassa son yıllarda birikmiş 3 milyarı aş
kın bütçe açıklarına eklenecek bu önemli açığın 
ise, 1968 de Devlet Hazinesini ciddî şekilde teh-
didedeceğini görmezlikten gelemeyiz. 

Esasen Hükümet her yıl, açığı noksan gös
termeyi itiyat haline getirmiştir. 

Demek oluyor ki, 1963 bütçesi, programa uy
gun, gerçekçi, denk ve samimî değildir. 

Bu yüzden, 1988 de Hazîne daha da darlık 
oelı-acek. iç ve dış tediyeler tıkanacak ve Hükü
met halka sıkıntılı bir yıl geçirtecektir. Bu
nun sonucu, sosyal adalet ve sosyal güvenlik 
ilkelerinden de o ölçüde uzaklaşılacaktır. 

Hödefine tam tevcih edilememiş, rakamları 
sağlam ve denk olmıyan 1968 bütçesinde, bü
tün bu tehlikeleri önliyecek, tesirli tedbirleri 
göremiyoruz. Bu yüzden, zaten bir denge bozuk
luğu içinde seyreden ekonomimizin üzerindeki 
enflâsyon baskısı ve devalüasyon tehdidi ciddî 
olacaktır. 

BAŞKAN — Bağlamanızı rica ederim. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Bi

tiriyorum, efendim. 
Öyle ise 1988 bütçesi halkımızın yükünü da

ha da artıracak, buna karşılık çok şey getirmi-
yecektir. 

Şu hakle 1968 bütçesi umut verici değil; 
umut kırıcıdır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu münasebetle önemli bir konuyu aydınlı

ğa kavuşturmak lüzumunu duymaktayım. 
Maliye Bakanı Sayın Bilgehan, 2 Şubatta 

huzurunuzdaki konuşmasında şunları söyledi
ler : 

«Ben kendilerine siz hangi düzeni getirecek
siniz diye sordum, cevap vermediler. Bunun ce
vabını vermedikçe, kendilerini sıkıştıracağız ve 
değiştirecekleri düzenin Anayasa düzeni olaca
ğını iddia edeceğiz.» 

Bu sözler kamu oyuna da intikal etti. 

Köyler&a sade vatandaşın iyi anlamaya baş
ladığı ortanın solu ve düzen değişikliği deyim
leri... (Gürültüler) Dinleyin Cumhuriyet Sena
tosunun kürsüsünde. Hükümet tarafından böy
le gösterilmek istenirse, bunu cevapsız bırak
mak elbette mümkün değildir. 

Bu itibarla, her hangi bir tereddüde meydan 
vermıyec-ck, açık bir dille ortanın solu ve dü
zen değişikliği üzerinde ele kısaca duracağım. 

Aziz arkadaşlarım, 
Çekilen bunca çileler ve alman bunca ders

lerden sonra yeni hatalara sürüklenilmemesi 
için millî gerçekleri olduğu gibi görelim. 

Türkiye, hürriyetleri tamamlanmamış ve ge
ri kalmış bir ülkedir. 
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Çünkü arkadaşlarım, hürriyet ve istiklâl 
bir bütündür. 

Bu nedenle, vatanın, milletin, Devletin ba
ğımsızlığı; siyasi, sosyal ve ekonomik özgürlük
le taıııamlamnadıkça, toplum unsura kavuşa
maz. . 

Bugün vatan kurtulmuş, Devlet ve millet 
bağımsızlığına kavuşmuş, demokratik rejim ku
rulmuştur. 

Fakat gerekli bütün reformlar yapılarak, 
adaletli ve güvenilir bir düsen içinde toplumun 
sosyal ve ekonomik özgürlüğe kavuştuğu ve sos
yal güvenliğin sağlandığı iddia olunabilir mi? 

İşte ortanın solu ve düzen değişikliği hare
ketinin başlangıç noktası budur. 

Sayın arkadaşlarım, 
Siyasi görevine Atatürk ile başlıyan Cum

huriyet Halk Partisi; lâik Devleti kurdu. Vic
dan ve din özgürlüğünü getirdi. Yaptığı dev
rimlerle toplumu geliştirdi. Ve nihayet demok
rasiyi gerçekleştirdi. Sonra hazırlanmasında ve 
çıkışında hissemiz olan 1961 Anayasası ile de 
ekonomik ve sosyal dâvaların öne alınması su
retiyle, hürriyetler, bütünlüğüne kavuşturul
du. 

Böylece toplumun iç rahatsızlıklardan kur
tarılması, millî bünyenin aşırı akımların tah
ribinden korunması ve milletin salim bir yol
da mutlu olması düşünüldü. 

Gerçek sudur ki, yeni Anayasamız esasen 
bir düzen değişikliği ihtiyacından doğmuştur. 

İşte bugün, Anayasamıza mal olan bütün bu 
ilkeler, Cumhuriyet Halk Partisinin savunduğu 
ilkelerdir. 

Anayasamızın düzen değişikliği ile ilgili hü
kümlerinin özetini tekrarlıyorum : 

Devlet; kişinin maddi ve mânevi varlığını 
geliştirerek, insanlık haysiyetine yaraşır bir 
yaşayış seviyesine erişmesini, temel hak ve hür
riyetleri, sosyal adaleti, sosyal güvenliği ve hu
zuru sağlamak için iktisadi ve sosyal bütün en
gelleri kaldırır. 

Bir de, bugün uygulanmakta olan düzeni 
görelim : 

BAŞKAN — Sayın Bekata, bağlamıyacak 
mızmız efendim. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Öyle 
mühim bir noktaya geldim ki, beş dakikada bi
tecek. 
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BAŞKAN — Sizin için önemsiz hiçbir şey 
oimıyabiTir. Müddetiniz kısıtlı. Biz imkânları
nım da kullanıyoruz. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Şim
di Muhterem Senatör arkadaşlarıma bir nok
tayı arz edeyim. 5 - 6 dakika sonra bitecek olan 
bir konuşmayı, muhalefetin konuşmasını yarı
da kestiler falan gibi bir lâfı söylemeye lüzum 
kalır mı? 

izin verirseniz bitireyim Sayın Başkanım 
çok az kaldı. 

BAŞKAN — Bağlamanızı rica edeceğim efen
dim. 

HTFEÎ OĞUZ BEKATA (Devamla) — Bir 
•de bugün uygulanmakta olan düzeni .görelim. 
Tam da burada bağlanır mı? 

BAŞKAN — Münasip yerini bulun efen
dim. 

Türkiye ekonomisi, henüz geri kalmış bir 
memleket ekonomisidir. 

Kalkınmamız yetersizdir. Millî gelir çok ya
vaş artmakta, nüfusumuz hızla çoğalmakta
dır.. 

Ekonomimizin başında rol oynıyan tarım, 
Devletin kontrolü ve etkisi altma alınamamış, 
ekonominin yönü sanayie çevrilememiştir. 

Türkiye'de hiçbir anadâva henüz kesin çö-
süm çarelerine kavuşturulamamış; reformlar 
yapılamamıştır : 

işte toprak ve orman dâvası; işte petrol ve 
maden dâvası; işte beslenme, kültür, sağlık, 
konut, su, yol. ışık, sorunları; sosyal adalet, 
sosyal güvenlik tedbirlerine çevrilmiş, dengeli 
ve hızlı kalkınma dâvaları... Hepsi ortada. Hâ
sılı insanımızı, insan gibi yaşatmanın zaruri kıl
dığı hangi reform yapılmış; hangi büyük dâva
nın çözüm yoluna girilmiştir? (A. P. sıraların
dan gürültüler ve müdahaleler.) 

Ben 10 gündür sizi dinledim, birtek kelime 
söylemedim. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BALKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
Ne yapalım efendim. Hatip öyle diyor. (Gürül
tüler) Anamuhalefet Partisinin Grup Başkan-
vekild. Başka türlü ne desin efendim. (Gürültü
ler, A. P. sıralarından müdahaleler) Müdahale 
etmeyin efendim. (A. P. sıralarından ciddî ten-
kid yapsın, sesleri) 

HIF2I OĞUZ BEKATA (Devamla) — Ciddî 
yapıyorum merak etmeyin. 

1 <?f»0 
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BAŞKAN — Devam edin efendim, Sayın 
Bekata Genel Kurulun ittihaz etmiş olduğu ka
rardan bütün imkânı kullandınız. 25 dakika ile 
kısıtlı olduğu halde 35 dakika devam etti. Da
ha ne kadar konuşacaksınız? 

HIFZI OĞUZ BSKATA (Devamla) — Ar
kadaşlar susarsa 10 dakikada bitiririm. 

BAŞKAN — Sayın Bekata şu andan itiba
ren yazılı görüşlerini ifade etmek için 10 daki
ka bir mehil rica etmektedir. 10 dakika daha 
konuşmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — He
pinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yalnız 
bir ricam daha var. Sözlere fasıla vermemek 
için arkadaşlarını müdahale etmesinler. 

BAŞKAN — Böyle müdahale etmeyin diye 
bir silâhımız yoktur. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Ar
kadaşlardan rica ettim. 

Buna rağmen, Kalkınma Plânı da, hedefi şa
şırtılmış olduğundan, beklenen sonucu veremez 
hale getirilmiştir. 

İşte tarım işçilerinin durumu, büyük aracı
ların sömürüsü, Devlet parasının tefecilere yara
ması, kredilerin adaletsiz dağılışı, haksız ka
zançların yayılması, tarım ürünlerinin değerini 
bulamaması, üretimin dağınık hali, işsizliğin 
artması, vergi yükünün % 70 inin sade vatan
daşa yüklenmesi, kamu hizmet ve yardımlarının 
dengesizliği, vatandaşın imkân ve fırsat eşitli
ğine kavuşamaması, englâsyoncu bir politika 
yüzünden fiyatların sürekli yükselmesi, buna 
kargı dar ve sabit gelirlilerin ellerine geçen pa
ranın aynı kalması, ithalâtçı kârının denetlen
memesi, dışarıya az para alınarak çok mal sa
tılması ve karşılığında çok para ödenerek az 
mal alınması, dış ve iç borçların artması, millî 
gelir dağılışının adaletsizliği. 

İste bütün bunların, halkanızı ümitsizliğe 
ve daha çok fakirliğe götürerek, toplumu teh
likeli akımlara müsait hale sürüklemekte olma
sına ve Anayasa hedeflerinden uzaklaşılmasma 
rağmen, hiçbir esaslı tedbirin ve reformların 
ele alınmaması... 

Bütün bunlara sosyal ve ekonomik özgürlü
ğe kavuşamamış vatandaşlar topluluğunun, de
mokrasinin de güvenilir ve istikrarlı teminatı 
olamıyacağı gerçeğini de ekleyiniz. 

işte değişmesini istediğimiz düzen bu., 
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Siz, bu düzeni değiştirerek, yerine hangi dü
zeni mi getireceğiz? 

Cevap vereyim : 
işine emeğimizi ve inancımızı kattığımız ve 

üzerine namus yemini ettiğimiz yeni Anayasa 
düzenini. 

Ve bütün imkânları bu Anayasa düzenine 
göre uygıüıyarak : 

Vatandaşın; maddi ve mânevi varlığını sür
atle geliştirmek, insanlık haysiyetine yaraşır 
bir yaşayış seviyesine erişmesini sağlamak; te
mel hak ve hürriyetleri, sosyal adaleti, sosyal 
güvenliği ve huzuru gerçekleştirmek için ge
rekli ekonomik ve sosyal reformları yapmak ve 
bunu önliyecek bütün engelleri kaldırmak. 

iste arkadaşlarım, ortanın solu budur. 
Ve bu, bir millî dâvadır. 
Çünkü, sosyal adaleti ve sosyal güvenliği 

ekonomik kurallar içinde gerçekleştirememiş 
toplumlar husumet tohumlarının yeşermesine, 
aşırı akımların gelişmesine müsait hale gelir. 

Böyle toplumlarda ise millî birlik ve bera
berliği sağlamak da mümkün değildir. 

Buna rağmen Hükümet, karma ekonomi dü
zenindeki dengeyi; Devlet aleyhine bozarak, 
sosyal adaleti ve sosyal güvenliği Devletin de
ğil; himaye ettiği özel sektörün sağlıyacağına 
bel bağlamış .görünüyor. Ve işte büyük yanlış 
bu. 

Aziz arkadaşlarım, 
Sırası gelmişken, Devlet Bakanı Sayın öz-

türk'ün Başbakanlık Bütçesi münasebetiyle bu
rada yaptıkları konuşmalarında : 

«Düsen = nizam mânasına gelir. Türkiye'
deki nizam mülkiyet ve miras hukukuna daya
nır. Düzen değişikliğinin ne mânada söylendi
ğini sarahatle ortaya koymaya imkân yok.» 
sözleriyle kaydettiği Toprak Reformu dâvamı
zı da aydınlığa kavuşturayım : 

Bizce Toprak Reformu dâvası da; ekonomik, 
sosyal ve millî bir dâvadır. 

Biz, Toprak Reformu ile, asla mülkiyeti kal
dırmayı değil; malik sayısını artırmayı düşü
nüyoruz. 

Vatan topraklarım, sayılı tapu sahiplerinin 
ihmal ve haksız istismarından kurtarıp; kendi
lerine fazla toprakları onu imar ederek geçi
mini güven içinde sağlıyacak Türk köylüsüne 
dağıtmak, değerlendirmek istiyoruz. 

>7 — 
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. Böylece toprak sahipliği de, âdil ölçülerle 
çoğunluğa yayılacaktır. 

Çünkü, bu topraklar, onun üstünde ırgatkk 
edenler ne kadar çok olursa değil; ona «?hibo-
lanlar ne kadar çoğalırsa o olGÜcLe vatan olur. 

Ve asla unutulmamalıdır ki, komünizmi, hid
det tedbirleri değil; toprak tapularının sayısı 
önler. (G. H. P. sıralarından alkımlar) 

İşte Toprak Reformunun anlamı da budur. 
Değerli arkadaşlarım, 
Kim ne derse desin memleketle husursu-luk 

vardır. 
Bu itibarla, bütün gayretlerimi, sosyal ada

leti ve sosyal güvenliği sağlam? ya yöneltilme -
li, dengeli ve hızlı kalkınma « c u n h r ' r z T .İPİ 

.şuur zedelenmeden; dirlik, düzr i r . ı ve 'dvldk 
bozulmadan; sağ duyunun ol^nnlr^]'' i^i-'d;? v-, 
biran ence çözüm yollarına havu ' t" -d "^b'cbr. 

Bugün Türkiye, bu rûllî lira1:? .*-•'.-;? in
sanların, faziletli mü'jadekbrir.c en ç:.k uıub-
tacolduğu bir döneme girmiştir. 

Bu durumda, şahıslarımız^ ve partiler:'nıİEİ 
değil; milletin ve memleketin halini ve anaiâ-
valarını öne almak zorundayız. 

Hükümet ise, bütün ^u ı t * o 
gerekli temel tedbirlere b?^ ı~"C

nşrı ye± s 
ateşi görmezlikten ge\*>v, d i " "« ^ 1 

tadır. 
Ve Hükümet, gerçekte ı, H &u „*• p ^ 

mında ve seçim beyar^^"' t i* 
yerine getirmek istiyoıc ısıl ? „ J 
vadini tutarak, bütün ı ' I - , ' iv: ' * 
yerde, yalnız Adalet P o •, * 
ren Sesim Kanununu CP^ ^Z r 

müş vs siyasi huzuru oczr^ -, ı -> - •< 

Muhterem arkadaş]0-""-n, >„ +1 ' 
delilerle 1968 yılı Bütçem » e ı ^ ^ c t ~ 
ceği3. 

Adalet Partisi iktid^ *p ha e ' 7 ^ 
şudur : 

Her gün itibarının artmasını, siyasi b ^ a t t a 
ve Türk tarihinde saygı ile anılmasını istiyor
sa, gelecek secimler için değil; bugünün Tür
kiye'si ve gelecek nesiller için çalışsın, 

Aziz senatör arkadaşlarım, 
Bu vatan, bu millet, bu Devlet ve bu Ana

yasa; 
Hürriyete, adalete ve fazilete â.̂ rk vatandaş

ların uyanık bekçiliğine emanet edilmiştir. 

TT-dyük Türk I'ZIleti, emaneti korunmasını 
~'-r\'li y." '.. 'jrrjür ve güvenli yaşama dâvalarını 
p r / r ' d r : ..--vıo-jini ~-s başaracaktır. 

C\ 1-1 r. C\:'v.\ra ve sahsım adına 1968 bütçe-
•' ':. ; . ta?.-., mdlete, Devlete hayır ve uğur ge-
' ' :.,n"'n\ T.'e Hükümete başarılar sağlamasını 
;u iv'. :\-~f de~de cr/ıian diler, Yüce Senatoyu 
: :-r

:"'.\ -;^g-.k:îa selâmlarım. (G. H. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çumralı, buyurun. 
G. P. GRÜPU ADINA SEDAT ÇUMRALİ 

(Konya) — Sayın Başkanım, çok muhterem 
arkadaşlarım; 1988 malî yılı bütçe müzake
releri Cumhuriyet Senatosunda seviyeli ve ol
gunluk içerisinde geçmiştir. Bu hali, Parlâmen
to bayatımızda sevindirici, ileri bir adım ola
rak kabul ediyoruz. 

Parti grupları, kendi temayüllerine göre 
tjııkid ve temennilerde bulunmuş, iktidar da 
karşılamaya gayret etmiştir. 

Bu bütçe vesilesiyle Güven Partisi, samimî 
bir muhalefet örneği vermiş ve yapıcı olmuş
tur; Doğru gördüğü hususları olduğu gibi 
ifade etmiş, hatalı işlerin de tenkid ve ıslahı 
cihetine gitmiştir. Bu yolunda devam edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; grup sözcülerinin 
konuşmalarının da yirmibeş dakika ile sınır
landırılması dolayısiyle önemli gördüğümüz te
mel meselelerimize temas ile yetineceğim. 

Yeni Anayasamız, Türk toplumuna geniş 
hak ve hürriyetler getirmiş, idari, kazai, eko
nomik, kültürel birçok esaslı prensipler koy
muş, nelerin yapılacağını, nelerin yapılamı-
yacağı hakkında açık hükümler vazetmiştir. 

Demokrasi rejimi, Anayasa düzeni, hak ve 
hürriyetler rejimi ve düzeni olduğu kadar top
lumun disiplini rejimidir. Başıboşluk değildir. 
Türk Vatanının bölünmezliğini, Türk Milleti
nin bütünlüğünü koruyan bir rejimdir. Türk 
toplumunun düzeni, Anayasa düzeni ve kural
larıdır. 

Hükümetlerin za'fı, kanunların yetersizliği, 
kanunları uygulamakla görevli olanların çe
kingen ve korkak hallerini, rejim düzensizli
ği saymak, kasıtlı değilse, demokrasi rejimi 
ile Anayasa ilkelerini birbirine karıştırmaktan 
başka bir anlam taşımaz. 

Kalem, fikir, düşünce ve din hürriyetleri, 
toplumun nizamı ve hürriyetleriyle sınırlıdır. 
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Grupumuzun sözcülüğünü yapan arkadaşla
rımızın, gerek 'bütçenin tümü üzerinde ve ge
rekse bakanlık bütçelerinde belirtmiş olduk
ları gibi memleketimiz, çeşitli akımların yıkı
cı faaliyetlerine sahne olmaktadır. Gün geçtik
çe her yönde tehlikeli surette gelişmekte, 
memleketimizin ekonomik kalkınma çabalarım, 
millî birliğimizi ve beraberliğimizi, özetle reji
mimizi tehdidetmektedir. 

Buna karşı mücadelede iktidar, bunun dışı 
hareket edenlere karşı vazifesini tam olarak 
yapamamaktadır. İktidarın mevcut kanunları 
zamanında ve yerinde uyguladığı ve vazifelile
rinin de vazifelerini şaşmadan yerine getirme
leri halinde huzurun temini mümkündür. 

İktidarın taraftar kayırması, derhal gide
rilmesi mümkün olan meseleler üzerine, tezel-
den eğilmemesi, önemli hâdiseler hakkında be
yanatla yetinip ciddî bir teşebbüse geçmemesi 
bu akımların müessiriyetini artıran âmiller 
arasındadır. 

Arkadaşlarımız, konuşmalarında belirttikle
ri gibi, Birinci Beş Yıllık Plâna topluca bakıl
dığı takdirde başarılı olmuştur diyebiliriz. Bu
nunla beraber, plânda ulaşamadığımız hedefler 
vardır. Memlekette işsizliği önliyecek ve istih
dam hacmini genişletecek tedbirlerin, henüz 
beklenilen neticeyi vermediğini ifadeye mec
buruz. 

İşsizlik, cemiyetimizde gün geçtikçe buna
lımlar yaratmaya başlamıştır, iş bulmak üzere 
köylerden büyük şehirlere akınlar olmaktadır. 
Her an, büyük şehirler etrafında gecekondu 
mahalleleri kurulduğunu görüyoruz. Bu halin 
sosyal hayatımızda doğurduğu ve doğurmakta 
olduğu problemleri görmsmezlikten gelemeyiz. 

İşçi güçlerini yurdumuzda değerlendiremi
yoruz. Yabancı memleketlerde yüzbinleri aşan 
işçilerimizin çalışmaları, bir bakımdan yurt 
kalkınması için kayıptır. Yabancı memleketler
de çalışan işçilerimizin meslekî öğrenimleri, 
fikrî seviyelerinin yükseltilmesi ve sosyal du-
rumlariyle ciddî ve yakın şekilde ilgilenilme
diğini biliyoruz. Bu yüzden doğacak zararlar 
üzerine hükümetin önemle durmasını istiyoruz. 

Aziz arkadaşlarım; çok söylendiği ve 
herkesin bildiği üzere bizim millî ekonomimi
zin temelini tarım teşkil etmektedir. 

Köylerde tarımla uğraşan vatandaşlarımı
zın geçim durumlarında iyiliğe doğru bâzı 
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j adımla? rdlknış .olmakla beraber, ihtiyaçlarının 
süravİG büyiAnıe.ii kargısında köylü vatandaş-
İaruaıra tan: bir huzur ve refaha kavuştur
ma1: mümkün olamamıştır. Tarımımız bilinen 

j sâbmderle geniş ölçüde hava şartlarına tabiî 
oimakia davarı ediyor. Bolluk senelerini, dar
lık sonekli kovalıyab iliyor. Çok partili ve de-

| makraîik rejime girdiğimiz tarihten bu yana, 
j ki'ylenmiam devletle daha yakın bir ilgi gös-

temldiği; ç:-k mahdut da olsa yol, su, okul, ca
mi, elektrik ibdiyaelariyle sağlık konularına 
artan ölçüde yardım edildiği bir gerçektir. Kö
ye ve kavi üye bu yöneliş, demokratik rejimi-

I misin devle i idaresinin seçime ve halkın oyuna 
1 dayamuasıum bir zaferi sayılabilir. 
| Bu alamla almmış olan sevindirici neticele

ri) rağdamı kay ve köylü sorunlarımız henüz 
s hal yolana girmiş değildir. 
j İdöyliimasih: kalkınmasında ilk hedef, üre-

ümin arimluiası, ürünlerin kalitelerinin yük-
salhhuesL mallyitlerin düşürülmesi gelir. Bu 
amaca varabilmek için de köylümüzün her ce
mi; ve ysdari kadar teknik üretim vasıtalariyle 

] ve teknik bilgi ile donatılması ve teçhizi, ko-
lay, ucuz ve yeisai kadar ve bilhassa uzun vâ-
dali kredi sağlanması, tarım mahsullerinin ge-

| lir gsıirsoek midide değerlendirilmesi gerek-
j mestedir. 
j X;gdanıliaün, emmimizin alınterini değer-
] İsndlrmok hepimiz işin başta gelen millî bir 

İ Drgerli advadaşlarını; Millî Eğitim alanın-
j da Birinci has Yıllık Plan hedeflerinin çok 
J gandindo kalmış bulunuyoruz. Özellikle köyle-
j rimlzin mildim bir kısmına henüz okul götür-
! maya muvaffak olamadık. Yurdumuzun az ge-
] laaaİ5 t alg narinde bu durum daha endişe ve-

| Yüksek öğrenim, müesseselerimiz, üniversi-
I telerîınlz, plân hedeflerine £Öre tesbit edilmiş 
! olan ihtiyaçları karşılamaktan henüz uzaktır. 
j İyi hamrlanmış bir programla yeni üniversite-
i lerin .açılma hazırlıklarını büyük merkezlerde 
| toplanan öğreiim üyelerini memleketin muhte-
| lif yerlerinde açılması düşünülen yeni üniver-
| mhdare göndermenin çarelerini aramak ve ha-
I zırlaklarını şimdiden yapmak zorundayız. 
s 
j Yüksek tahsil gençlerimizin körpe dimağla-
î nnı, zararlı ve yıkıcı propagandaların tesirin-
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den kurtarmalıyız. Yüksek tahsil gençlerimizin 
tahsillerini devam ettirmek üzere ihtiyaçları
nın karşılanmasını politik, sosyal, kültürel ba
kımlardan zaruri görüyor ve iktidarı ciddî va
zife yapmaya davet ediyoruz. 

Bâzı ideolojik akımların öğretmenlerimiz 
arasına yayılarak onları bir birleriyle çatışacak 
hale getirmesini endişe ile takibediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım : 
Sanayi alanında yatırımlar artmıştır. Bil

hassa özel sektörün bu sahada teşvik edilmesi
ni memnunlukla karşılıyoruz. Plân hedeflerine 
ulaşmak için bunu daha da hızlandırmak lâ
zımdır. 

Kredi sistemimizin ıslahı ve sermaye piya
samızın kurulması, sınai mamuller ihracatının 
artırılması yolunda alınacak tedbirlerin bu ge
lişmeyi hızlandıracağına inanıyoruz, özellik
le emniyet ve güverUk havası yaratılmasının 
bu konuda önemi büyüktür. Mülkiyet ve ka
zanç düşmanlığını yapmak suretiyle kalkın
mamızı engellemek istiyenlerle bilhassa bu se
beple mücadele etmek lâzımdır. 

Sanayiimizi geliştirmeyi teşvik edici tedbir
lerden birisi de büyük halk topluluklarının ta
sarruflarını değerlendirecek, halka açık ano
nim şirketlerin süratle kurulmasıdır. Hüküme
tin bu alanda daha fazla gayret göstermesini 
istiyoruz. 

Bu arada sosyal ve ekonomik hayatımızın 
orta direğini teşkil eden esnaf ve küçük sanat
kârlarımızın meselelerine de aynı derecede 
önem verilmesi gerektiğine inanıyoruz. 

İşçilerimiz meslek gruplarına göre teşkilât
lanarak kendi haklarını müdafaa edebilme im
kânına sahibolmuşlardır. 

Küçük esnaf ve sanatkârlarımız bu imkâna 
sahip değillerdir. Bu zümreyi teşkilâtlandır
mak, kredi ihtiyaçlarını karşılamak ve emek
lerini değerlendirmek lâzımdır. Günde kaza
nır, günde yer durumundan kurtarmamız ge
rekir. 

Muhterem arkadaşlarım : 
İşçi sorunları, Türk sosyal hayatının temel 

dâvalarından birisidir, işçilerimizin çalışma 
şartlarının düzenlenmesi, bunların güvenliği 
ve emeklerinin değerlendirilmesi için de büyük 
çabalar sarfedilmiştir. Anayasa ile Türk işçisi
ne sağlanmış olan haklardan herhangi birisine 

al sürülmesine Güven Partisi olarak asla muva
fakat etmiyeceğiz. Bilâkis sosyal. haklarının 
medeni memleketlerdeki seviyeye ulaşması için 
her fedakârlığın yapılmasına yardımcı olaca
ğız. 

Aziz arkadaşlarım : 
Vatandaşlarımızın şikâyet konularına da bu 

vesile ile işaret etmek zaruridir. 
Devlet dairelerinde islerin sürüncemede kal

ması, Devletle ferdin arasını açmakta, vatan
daşları ümitsizliğe sevk etmektedir. Mahkemele
rimizde çeşitli sebeplerle dâvalar yıllarca uza
yıp gitmektedir. Kanunlarımızdaki boşluklar 
kapatılmamıştır. Hırsızlığın, asayişsizliğin, eşki-
yalığm rüşvet, irtikâp, ihtilasın kökü kazma-
mamıştır. Trafik kazalarının artması vatandaşı 
da günlük hayatında tehdideden ciddî bir âfet 
haline gelmiştir. Süratle büyüyen şehirlerimizin 
ihtiyaçlarını karşıbyamıyoruz. Beledyelerimizin 
kaynakları kifayetsizdir. Belediye gelirlerini ar
tıracak tedbirlerde de çok gecikmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım: Personel Kanunu
nun malî hükümlerinin uygulanmaması ve avans 
mevzuunda Devlet Memurlarıyla belediyeler, 
özel idareler ve İktisadi Devlet Teşekkülleri 
mensuplariyle Millî Savunma emrinde çalışan 
sivil teknisyen ve memurlar PTT de çalışanlar 
arasındaki farklı muameleler, haklı şikâyetleri 
musitolnıaktadır. 

Birkaç yıldan beri bütçelerimiz denk olarak 
hasırlandığı iddia edilmiş bulunmasına rağmen 
hatırı sayılır açıklarla kapatılmaktadır. Bu 
açıklar, Devlet ödemelerinin zamanında yapıla
maması sebebiyle Devlet itibarını zedelemekte, 
Merkez Bankası kaynaklarına artan nisfoette el 
uzatılması da fiyat istikrarını ve paramızın de
ğerinin düşmesine sebebolmaktadır. 

1933 bütçesinin açıksız kapatılabilmesi, gö
rüşümüze göre ikinci Beş Yıllık Plânda ve yıllık 
uygulamalarda, plânda gösterilen hedeflere va-
rılabilmesine bağlı bulunmaktadır, üretim, it
halât, ihracat, dış yardım konusnda plân hedef
lerine ulaşılamaz ve bütçe gerekçesinde ifade 
edilen vergi gayretleri gerçekleştirilemezse bu 
bütçenin de açıkla kapatılması mukadder olur. 

Güven Partisi adına Yüce Senatoyu saygiyle 
selâmlar Hükümete başarılar diler ve 1968 büt
çesinin Türk Milletine hayırlı olmasını dileriz. 
Bu bütçenin beğendiğimiz cihetlerini olduğu 
gibi ifade ettik. Tasvibetmediğimiz tarafla-
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rmı da huzurunuzda açıkça beyan ettik, bu 
yönden olumlu ey veremiyeceğimizi de Sayın 
Senatoya arz ederiz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın özdilek verecekleri oyun 
beyanını ifade etmek üzere buyurun. 

MİLLÎ EİSLİK GHÜPÜ ADINA FAIIEİ 
ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın 
Senato üyeleri, Sayın Hükümet erkânı. Tabiî 
senatörlük nıüesesesinin kuruluş ve ihdası ile 
Parlâmento fonksiyonumuzun tabiî bir gereği 
olarak faaliyetimiz, iktidar arzusu yerine ikti
dara hak kazananların ve devlet yönetiminde 
doğru ya da yanlış tutumunu ayırdedeeek ölçü
dür. Bu husus elbette Anayasamızın felsefesi 
ve ilkelerine dayanır. Anayasa yürürlüğe giren 
ahkâmı ile bâzı düzeltmelere gidilmesini mec
buri kılmıştır. Anayasa, evelce mevcut ve mü
esses olan düzen içerisinde birçok değişiklik
lerin hedef tutulmasını açMıyan hükümleri 
kapsamaktadır. Anayasamızın başlangıç kısmı, 
devleti bütün hukukî ve sosyal temeîleriyle ko
rumak için hazırlandığını açıkça ve kesin.ola
rak belirtmektedir. İşte biz Millî Birlik Grupu 
olarak yeni Anayasamızın felsefe ve ilkelerine 
aykırı olarak eski düzen esaslarının hızla değiş
tirilip yeni Anayasaya uygun bir hale konulma
sını gaye olarak kabul etmekteyiz. Bu değişik
liğin nerelerde olacağını yine Anayasamız 10 
ncu maddesinde emredici bir hlikiim olarak, 
«Devlet, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, 
fert huzuru, sosyal adalet ve hukuk devleti ilke
leriyle bağdaşmıyacak surette sinirimin si
yasi, iktisadi ve sosyal bütün engelleri kaldırır. 
İnsanın maddi ve mânevi varlığının gelişmesi 
için gerekli şartları hazırlar» diye ifa delendir -
miştir. Bu hükme göre ve kanaatimizce daha 
çok sayıdaki vatandaşı kapsıyan bir toprak 
mülküyeti değişikliğini tarım ve üretim örgiit-
lenmesindeki yeni bir düzenlemeyi hedef tutan 
bir toprak reformu, kazançları gereği ölçü
de vergilendirildiği ve bütün çalışanları kap-
sıyacak âdil bir ücret sistemini içerisine alarak 
bir gelir dağılımı, bütün vatandaşları fırsat 
eşitliği içerisinde kabiliyet ve isteklerine göre 
öğretim ve eğitime yöneltecek bir eğiti m tarzı 
bütün vatandaşlar için yaşlılık, çalışamamaziık 
ve sakatlık hallerini de kapsıyan bir sosyal 
güvenlik sistemi koruyucu ve tedavi edici he
kimlik bakımından bütün vatandaşlara yet ar 

ölçüde eşit şartlar sağlıyan bir sağlık düzeni, 
sosyal yapı ahengini sağlıyan bölgcieraarsı kal
kınma dengesi için gerekli tedbirler eksik kal
dıkça huş ir, adalet ve kavramları ile 
bağdaşmıyan ve kişinin manevi varlığını engel-
liyen bugünkü düssnsizlik elbette giderilmiş ola
maz, Kanaatimize göre bu değişikliklerin hızlı 
ve köklü olabilmesi, ancak toplumcu düşünce 
vs tedbirlerle mümkündür. Şimdiye kadar ki, 
hükümetlerin bu yolda yeteri ölçüde tesirli 
oldukları söylenemez. Felsefesi ve programı iti
bariyle ferdiyetçilik ve özel teşebüs anlayışına 
bağlı olan bugünkü iktidarın ise bu yönde köklü 
değişiklikler getirebileceğini beklemekte ümidi
miz azdır, iktidarın toprak reformu, tabiî kay
nakların işLıiknesi, özel okullar, özel teşebbüse 
dayalı sanayileşme, vergilendirme, dış ticaret 
vs benzeri konularda tutumu ile plân dökûma-
n ı" laki kayıtlara rağmen çeşitli vesilelerle 
L'< "s edilen fikirler ve uygulamalar arasındaki 
fV.-iar Aîia37a3a anlayışımıza uymamaktadır. 
J lkdü değişikliklerin esas manivelası olan ikin
ci Beş Yıllık i l ân ha, ifadesinin aksine büyük 
değişikliği değil, daha çok mevcut bünyenin 
gelişmesini hedef tutar gözükür. Biraz evvel 
açıkladığımız konulara iktidarın bâzı tedbir
ler gayretinde olduğunu da inkâr edemeyiz. An
cak düşüncemize göre temeldeki görüş farkın
dan dolayı bu getirilen tedbirlerin pek fay
dalı olacağını da sanmıyoruz. Savın Bakanların 

naîı-3 '111. 

2"T eıoileri cevaplandırmalarında 
ms ettikleri hususları dikkate ala

caklarını beyan etmeleri muvacehesinde ileri 
sürdüğümün görüşlere yer verleceğini ümitle 
beklemekteyiz. Bütçeyi bu zaviyeden kendimi
ze gire mütalâa ve kıymetlendirmekteyiz. 

Bütçenin milletimize hayırlı olmasını diliyo
ruz. Millî Birlik Grupu adına hepnizi saygıla
rımla selâmlarım. (Alkışlar). 

B Â Ş S Â H — Sayın Kayalar, buyurun. 

A. P. GRUPU ADIHA ŞEREF" KAYALAR 
(Bursa) — Saym Başkan, muhterem arkadaş
larım. Seslerime çok eski arkadaşım Sayın Be
ka ta'nm, kendisine grupum üyeleri tarafından, 
üyelerinden biri tarafından vâki söz atma üze
rine verdiği cevapla başlıyacağım. Nusret Tuna 
arkadaşım kendisine yerinden, benim tasvibet-
meeliğim bir ikazda bulunduğu zaman Sayın 

j Beka ta, «sis telâş etmeyin, Hükümet var» bu-
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yurdular. Kendileri eski bir parlömanterdir. | Değerli arkadaşlarım; ilk bütçe müzakere-
politikanm iende yuğrulmuş bir eski arkadaşı- | leri başladığı gün Halk Partisinin sayın söz-
mızdır elbette. Bakanlık da yapmıştır. Fakat' j eüsünün beyanlarına temas etmek için bu sözü 
t i r huyundan vazgeçmez; mutlaka tariz eder, söylemiş bulunmaktayım. Kaldı ki, şimdi, yine 
mutlaka ya iki kişiyi "birbirinden ayırmaya, veya i benim sayın bir hemşehrim, benim seçim mm-
Hükümetle, Hükümetin istinadettiği grupu yek- | tıkamm G. H. P. ye mensup bir senatörü, «sizin 
diğerinden tefrik etmeye çalışır. «Siz telâş etme- j isimleriniz listeye geçecek» gibi, benim çok ce-
yin Hükümet var.» Hükümet var. Fakat par-
lömanter rejimin icabı, çoğunluk partisine isti-
nadeden Hükümet telâş cinde değil, sadece aziz 
Türk Milletine hizmet açkı içinde bir Hükümet, 
aziz Türk Milletine hizmet askı içinde bulunan, 
Hükümeti destekliyen, tam destekliyen bir grup 
var. (Sağdan, Alkışlar). 

Değerli arkadaşlarım, işte Hükümeti ile bu 
mertebe aziz miietine bir hizmet aşkı içinde 
bulunan değerli grupum adına. Yüce Senatomu
zu saygılarla selâmlıyarak sözlerime başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlar; iş başındaki Hükü
metlerin politikalarını, bir ölçü işinde, yıllık 
bütçelerinde ortaya koydukları ve bütçelerin 
yine bir ölçü içinde memleketin sosyal ve eko-
mik şartlarını etkilediği şüphesizdir. 

Bütçe üzerindeki parlamento çalışmalarının 
bir taraftan icrayı murakabede en önemli vası
ta olduğu, diğer taraftan bütçe tasarısında ya
pılan tasarruflarla ve tadillerle parlamentonun 
icraya istikamet verdiği de bir gerçektir. 

Gerek bütçe komisyonunda ve gerekse Se
natoda yapılan konuşmalar hep bu noktalara 
değinmekle başlamış, eleştirmeler bu sözleri ta-
kihetmiştir. 

Bütçe müzakereleri bir genel siyasi tenkid 
aracı olarak kulanı lirken, halka doğrı-yu anlat
mak amacı konuşmacıların öne sürdükleri ilk 
iddiayı teşkil etmektedir. 

İktidarın karşısında anamühalefet partisi 
parlâmento üyelerine korkusuz tartışmayı, dev
leti elinde bulunduranlara da bu güderine da
yanarak dikine ve anlamsız gürüldemelere sap
mamalarını tavsiye etmektedir. 

Bu şartları biz o kadar tabiî buluruz ki, onu, 
sözlerinin başında hatırlatacak bir sebep yok
ken, öne sürmelerine ne kadar »şaşmış isek, söz
lerinin mabadında, kendilerinin bu şartlardan 
uzaklaştıklarını görünce de o kadar şaştık. Se
nato üyelerine cesaret tavsiye ederken, bu üye
lerin ekseriyetini teşkil eden bir parti mensup
larını korkutmaya çalışmak bize bir çelişme 
gibi görünmüştür. 

sur, çok kahraman bugüne kadar hiçbir şeyden 
yılmadığını ispat eden grupuma, aynı sistem ile 
tehditte bulunarak, bir korku ve dehşet salmak 
istemiştir de onun için o sözlerim aynı zaman
da ona racidir. 

Diğer taraftan, Devlet mefhumuna Parlâ
mentoda dâhil bulunduğuna ve bütçe kanunu 
Parlâmentonun malı olacağına göre (Devleti 
ol inde bulunduranların anlamsız görülmemeler i-

veya muiıale-ne) ya 
fet far 
l̂ k în.o. Ih'i 

sezicrm, ılrtıaaı 
setmeksizin, bütün Parlâmento üye-

erın-s mtayetmiş olması gerekir. 
Köklü siyasi örgüt olduklarını ileri sürerek 

toplumun yapısındaki aksaklıkların, çarpıklıkla
rın olumsuzluklarını, bugünkü düşenin bozuk 
yönlerim apaçık orhtaya koyacaklarını, Türk 
toplumunun bitmez tükenmez çilelerinin temel 
nedenlerini açıklığa kavuşturacaklarını ve ni
hayet bu cılız ve çelimsiz bütçe ile de toplum 
kaderinin ?yiİ3ştirilemiyecoğini halka, içtenlikle 
anlatma iddiasında olanlara bizim de bir çift 
Gözümüz olacaktır. Bu bitmez tükenmez çilele
rin temelinde kimlerin ve nelerin bulunduğunu 
Türk milleti pekâlâ bilmektedir. 

Kendilerinin lüzumuna ibaret ettikleri korku
suz tartışma bizce milletin is'anı ile alay etme
ye varan bir fütursuzluktur. 

Bütçeler üzerindeki tenkid konuşmaları ka
dar bu konuşmacıların gerçek maksatları da bel
lidir. Bu maksatları ve tenkidlerdeki samimiyet 
derecisini ortaya koyabilmek, halka doğruları 
anlatabilmenin ilk partidir. 

Toplum düzenindeki bozuklukları gösterdik
leri ve çelimsiz dedikleri bu bütçe ile toplum ka
derinin iyilestirilemiyeceğim iddia edenlerin kim
ler olduğunu, onlar iktidara gelirse neler yapa
caklarım ve bunun zaruri bir neticesi olarak, 
mazide neler yapmış ve yapabilmiş olduklarını 
araştırmadan, halkın kulaklarına ulaman ve gele
cek seçimlerdeki oylarının istikametini etkile
meye çalışan bu sözlerin doğruluk, samimiyet 
ve isabet derecesi halikında hiçbir fildr edine
meyiz... 
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Bütçeye oy vermeden önce ona yenoltile: 
tenkidlerin bir muhasebesini vrpmamm zaruri 
dir. Bu da, hırpalayışı tenlddleri yakarıların. 
sözcüsü oldukları tevekküllerin mukabil bir rvc-
nel siyasi eleştirmeden geçirilmesi demektir. 
Murakabenin sıhhati, murakıbın sıhhati ile ya
landan ilgilidir. Eii itibarla bütçe müzakere
leri ve tsnkidleri bu muhasebenin bir sayfalın
da yer aldığı gibi, mukabil sayfalında da 
Hükümet sorumlularının, komisyon sözcüleri
nin ve Hükümeti savunanların sesleri kadar. 
toptan bütün bir iktidarı, topyekûn iktidarın 
Anayasa anlayışını ve nihayet mergloket ve mil
let menfaatleri anlayışını zemmedenierin kendi 
düşenlerinin ne olduğunu ve ne olabileceğini 
ortaya koyan araştırmalar yer alacaktır, 

Ben bu ikinci iri, yani araştırmayı, mümkün 
olduğu kadar kısa ve anahatlariyle yapmaya ça
lışacağım. 

Buna girişmeden de bir tasnif yapmaya mec
burum. Bu tasnifte hiç de zorluk çekilmiyoceğl-
ni bâzı gruplar adına yapılan konulma notları
nı tekrar inceleyince derhal görmemek müm
kün değildir. Bunları vahide irca ederek cevap
lamak belki doğru olur. Ama bunun gerekçem 
hakkında da bir fikir vermek ürere ben evrobâ 
Sayın Kontenjan Senatörü Osman Eöksâltıı 
tenkidlerini, bira-' önce belirttiğim, zaviye i m 
ele alacağım. 

NATO, toprak ve personel reformu, bugün
kü bozuk düsen, yeni cMzz.ii başlıklı semerini, 
camilerimizin bir ibadet yeri olmaktan çıkıp, 
bir siyasi parti kongre salonu haline geldiğini. 
oy ve şeriat arzusunun hâkim okluğunu, tehli
keli bir yöne gittiğimizi, ekmeksiz hürriyet, ağa, 
tefeci ve sömürü deyimlerini, bugünkü iktidarın 
Anayasayı rafa kaldırdığını, 1960 - 1965 arasm
da girilen Anayasa nisanu yolundaki çalışma
lara son verildiğini, bozuk sosyal düzeni idame 
ettirmek için Devlet teşkilâtının kritik yerleri
ne ya bu düzenden memnun olanların veya 
1950 - 1980 arasmda bu bozuk düzeni korumuş 
ve işletmiş bulunanların yerleştirildiğini, buna 
bir değil binlerce örnek verilebileceğini, bugün
kü iktidarm 1980 - 136Ö arası işçilere tauman 
haklan kısıtlamaya çaiıstığmı, bozuk düzenin 
devamını sağlamak için Seçim Kanununda ve 
Anayasada değişiklik yapmak hevesinde olduğu
nu, dini bozuk düzene örtü olarak kullandığı

nı, Anayasa düzenini savunanlara ağır itbauı-
lar5 baskılar yaptığım, doldurulmuş bir teyp sa
dakati ile sırakyan bu sözler kime aittir? Eğer 
başta ad?m söylememiş olsaydım bunların O. II. 
P. Ji konuşmacının sözlerinden, anaçiz«ileri ve 
sloganları itibariyle ayırdetmek elbet mümkün 
olmazdı, île garip bir tesadüftür id, Sayın C. H. 
?. Sözcüsü Fikret Gündoğan'ın konuşmasını 
radyoda dinliyenlerden isim takdiminden sonra 
düğmeyi çevirenler de TİP sözcüsünün konuştu
ğunu sanmışlar. Bunu çok kimseden işittim. 
Şu halde menfi tenlddleri vahide irca etmek 
mümkündür, Ancak, Sayın Eöksal'm bu konıış-
maiariyle temsil eder göründüğü Kontenjan 
Ckmpunu ilgilendirmek o kadar kolay değildir. 
Bunlar daha ziyade 'Millî Birlik Crupundan (Sos
yal Demokrat Parti) yi kurarak ayrılan ve son
radan O. H. P, de yerini bulan bir arkadaşının, 
hattâ belki de sadece statü bakımından ayrıldı
ğı bir başka arkadaş zümresinin fikirleridir. 
Ama tarafsız olması gereken ve hikmeti vücut
lar. bunda toplanan bir üye grupunun bugünkü 
iktidarı, şeriatçılık, Anayasayı, rafa kaldırmak, 
Seçim Kanununu, Anayasayı değiştirmek için 
bozmaya, isçilere sağlanan hakları kısıtlamaya 
çalışmak gibi kötü niyetler ve gidişlerle itham 
etmesi asla bahis konusu olamaz. Bunlar T. i, 
P, nin, G. H. P. nin aksamdan sabaha yapma
ya çalmfcğı propagandalardır, tahriklerdir. Bun
ların gerçeklerle hiçbir alâkası yoktar. 1960 -
1X85 döneminin ne olduğunu eğer bu millet bil-
meseydi 1965 te nispî temsil usulünde dünyanuı 
hiçbir yerinde buiuumryan bakiye sisteminin tat
biki rağmına iktidarı tek basma Adalet Parti
sine verir miydi? Kontenjan Orupundaki muh
terem üyeler bu gerçeği tarafsızca değerlendi
rirler. Koksal arkadaşım bir C. H. P. li gibi, 
hem de onun en solunda kaynaşanlar gibi ko
nuştu. Onun için cevaplarım, sözcülüğünü ettiği 

I Grupa değil, bizzat kendilerine ve kendileri gi
bi düşünenlere karşıdır. 

Muhterem senatörler; Şeriatçılık, din istis
marı, dini bozuk tSi-zam örtü olarak kullanmak 
suçtur ve günahtır. Günahm tahlili İnik bir Ana
yasanın kurduğu bir Parlâmentonun konusu de
ğildir, Fakat bu suçları isiiyenler kimlerdir? 
ilim olursa olsun, eğer böyle bir suç isleniyorsa 
memlekette bağrmsız mahkemeler, savcılar var
dır, elbet kovuşturmaları da yapılıyordur, En 

1 O i ' 
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ileri Garp demokrasilimde olduğu Aİvi, kmrü-
nist memleketlerde de suçlar iplenir ve banlar
dan dolayı iktidarlar değil, failleri mahkum. 
olur. Şu halde tenkidisrin söylemek istediği pey, 
bu suçların Eükümei vs iktidar' parhki tarafın
dan işlendiği ise, bu bir iftiradan bapka bir e ey 
değildir. Hükürıetco yapduue hiçbir rakı : bu
lunmadığına gere, bu Anayasa düzenek irinin 
kimler olduğunu sormuyoruz, kar bir abairt 
teşkilâtı konusudur. Babkı dedikleri, keraürkt 
tahrikatı yapanlar aleyhine arılan danalar ire 
bu da müstakil mahkemelere mevdu bir ktir. 
Hükümetle ilgisi yoktur. 

«Dini, bozuk dîîeane 'irtü c I arak kullan
mak» sözü Lemn'in «Din mibr'dorin afyonudur::-
formülünün bir çeviriridir. Aekuba dim insan
lığın o kadar vazgeçemeyeceği bir .eybir ki, 
komünizm bile tutun ab iknek için 'ur din, putu 
madde olan bir din haline geik'crmikka id ik 
bir Parlâmento mensupları ire ballun dinî inanç
larım bir Hükümeti siyaesten yere vurmak irin 
tartışma konusu yapamaz. 

Ânayasam^zm 19 nen madde.;:, «blerkes vic
dan ve dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahip
tir ; kimse, dinî inanç ve kanaatlerinden d akayı 
kınanamaz.» demektedir. Nitekim h'z de kim
seyi dinsizlikle krnamıyerur, Ama d'nin îrkie-
man, yalmz müspet yoldan değil, menfi vedian 
da olur. Yas i bankalarının dînî kanaatlerini mü
temadiyen bir hücum veeblcri varmak d.a bir is
tismardır. Bu memlekette bunun çek ae^ § ekli
leri görülmüştür ve bu h ev relerin yeniden veri
ye canlandığı da görülmektedir. 

Makyaveî, Prensine; hasımlarım ortadan 
kaldırmak için sahte suikaetler tertibetmesini 
ve bunun faili olmakla onları suehyarak yargı
lamasını tavsiye eder. 

Bizim yerli Makyaverem-ûz de c-ûaeur?; 
bu yolda kullanmayı r/m: e ibm^C" "b" Pz\"n-
da bizzat kendileri tsası'p ~Tr v--;~-; lıo - -e v p 
ni siyasi maksatları icir d ' u n e " 1 • " bk-
yıllarca kanat alfcndr b i r r - y 't™' iu '"; 

Görülüyor ki, ithamla sadece ve sadece siya
si neticeler olmak için dini de şeriatı da; lâik
liği de, aklı da, mantığı da? Atatürk inkılâpları 
mefhumunu da, adaleti de, zaman zaman kötüye 
kullanmışlardır ve inanmadıkları dâvaların da
vacısı görünerek, netice aldıktan sonra bu inan-
mayısı gizlemiye bile lüzum görmeden ortalığa, 
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maziyi unutarak rahat rahat çıkmışlar aynı te
raneleri aynı maksatlar uğruna okumaktan 
perva etmemişlerdir. Ama bilelim ki, Millet 
hiçbir şey unutmuyor. İrtica hortladı, şeriatçılık 
al dr yürüdü, Hükümet, dini bozuk düzene bir ör
tü olarak kullanıyor feryatlarını koyuveren han-
çerelerin kimlere aidolduğunu görüyor ve görür 
görmez de sırt çeviriyor... 

İkide birde kurt var diye bağırıp telâşa dü
şürdüğü köylülerle eğlenmeye yeltenen çobanın, 
en sonunda, başına gelen felâketi, belki bir ço
cuk masalıdır ama, maalesef burada hatırlat
mak mecburiyetinde kalıyoruz. Çünkü yanacak 
olan ev bizim Yurdumuzdadır. Civarımızda 
kurtlar varsa beraber arayalım ve tehlikeyi el
birliği ile bertaraf edelim. Fakat bunu yalnız 
sağda aramak ve bu arama vesilesiyle Hükümet 
bahçesini çiğneyip yerle bir etmek yanlış ve za
rarlı bir harekettir. Soldaki kurdun beklediği 
gün böyle bir gündür; arzuladığı gaflet böyle 
bir gaflettir. 

Muhterem arkadaşlar; lâikliğin tarifini şu
radan buradan kopya etmekle iş bitmez. Bunun 
şuuruna ermek lâzımdır, samimî lâyık, halkın 
dinî hislerine saygı gösterir. O hislere ve iba
detlere yasaklayıcı ve ters yollardan müdahale 
etmiyor diye bir iktidarı şeriatçılık ile suçla
mak kimin marifeti olursa olsun, lâikliğin özüne 
aykırıdır, çirkindir. 

Allah'ın adını andı diye Devlet Reisine saygı
sızca saldıranların uydurdukları besteleri, onun 
kontenjanından Senatoya gelen bir üyenin ağ
zından dinlemek istemezdik. Hele yeni Seçim 
Kanunu tadilât teklifi dolayısiyle Adalet Parti
sine yönelttiği insafsız ve yersiz ittiham, burada 
okuduklarının mânasını sahiden biliyorsa, eski 
bir Millî Birlikçinin öz malı olamaz. Çünkü biz 
kendilerinin hâkimiyet devrinde getirdikleri ve 
Anayasa Referandumundan önce yürürlüğe 
girmiş olan bir Seçim Kanununun ters yüz edi
len esaslarını tekrar ihya için çalışıyoruz. 

Toprak ve personel reformları hakkındaki 
yuvarlak ve bir bileri temelinden yoksun seözler 
ke bir sol masalından başka bir şey değildir. 

Bizden, eğer 7 200 kişilik kafileler halinde 
hayatlarını bu Devletin hizmetine bağlamış olan 
memurları, 147 kişilik gruplar halinde öğretim 
üyelerini tasfiye etmemizi veya Devletin bütün 
kadrolarını bir zümrenin eline veren kanunları 
bekliyorlarsa bunu yapamıyacağımızı bilsinler. 
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İktidar ellerinde iken kendilerinin *ıe yaptıkla
rını gördük. Şimdi bıraksınlar da personel re
formundan başkaları bahsetsin. . O. H. ?. den 
devraldığımız ve uygulama kabiliyetini kimse
lerin gösteremediği bir kanundan söz açmak is
tiyorlarsa, bunun gayrikabili tatbik ahkâmının 
kanunlarla ertelenmekte olduğunu ve Personel 
Dairesinin ve Hükümetin Anayasanın emirleri
ne ve memleket realitelerine uygun yeni metin
ler ve hükümler üzerinde çalışmakta bulundu
ğunu elbet bilmeleri gerekir. 

Muhterem arkadaşlarını, toprak reformu 
selesine gelince; burada yine çok eski arkada
şım, çok eski politikacı Hıfzı Oğuz Bekate'nın 
Yüksek Senatoya vâki beyanlarını başka bir 
yönden almak ve cevaplandırmak suretiyle aynı 
zamanda Sayın Eükzal'a, aynı samanda diğer 
Halk Partisi sözcüsüne cevap vermek istiyorum. 

Toprak reformu meselesi: Bu nokta üzerin
de duruken, C. H. P. Grup Sözcüsünün yıkıcı 
tenkidlerine intikal etmiş oluyorum. 

Muhterem arkadaşlar; tarım alanında her 
memleketin derdi ekonomik bir noktada topla
nır ; istihsal. Devletleştirme gibi bir sistemin 
50 yılhk denemeler, bir vakitler dünyaya buğ
day ihraeeden toprakların bugünkü sak'nlerini, 
bütün modern araçlara rağmen Amerika'dan 
gelecek buğdayın yolunu gözler hale düşürmüş
tür. Onun için reform iddiacılarını kolhozcu-
lardan ayırarak k.onr.şuyorTi.3. 

Anayasamızın toprak reformunu emrettiğini 
öne sürerek söze başlıyanlarm vardığı nî'jice 
şudur: 

Özel mülkiyet altındaki bütün topraklar 
onu işliyebileceklere taksim edilmelidir. Bu na
sıl yapılır? Evvelâ, toprak reformu mu ziraat 
reformu mu gibi münakaşaları, tarafların dilleri 
ayrı olduğu için bir tarafa bırakalım. Bu ih
tisas itibariyle de zirai iktisatçıların konusudur. 
Ben sadece tenkidlerin samimiyet ve sıhhat 
derecesi bakımından bir araştırma üzerindeyim. 
Devletimizi \ Hukuik Devleti olmaktan çıkara
cak sistemleri teklif kendilerinden beklsnemi-
yeceği farizasına uyarak, ben de meseleleri 
hukuk yönünden ele alıyorum. 

Diyelim ki, Anayasa bir dağıtım emrediyor 
ve bunun adı da toprak reformudur. Fakat he
men ilâve edeyim ki, bu Anayasanın ilkelerin
den biri de mülkiyet hakkına saygıdır. 
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j Muhterem arkadaşlar; sözlerimin burasında 
I 1950 öncesi G. H. P. mutlak iktidarının vücuda 
| getirdiği iki tarihî belgeyi hatırlatmak isterim. 

Bu hatırlatmayı, bütçe kmamacılarının, Anaya
sa ve hukuk devleti prensiplerinin davacısı ol
duklarını söyliyenlerin geçmişteki tutumları ve 
binaenaleyh, bugünkü iddialarındaki samimiyet 
derecesi hakkında bir fikir daha vermek için 
yapmaya mecburum. 

Toprak Kanunu üzerinde durmıyacağım. 
Çünkü bu kanunun, toprak sahiplerinin başu-
cuna bir Demckles kılıcı asarak, müstakbel 
serbest seçimlerde bundan faydalanmak için ya
pıldığı' meydana çıkmıştır. 

Nitekim serbest seçim de, 1945 da bir hayal 
olarak1 kalmıştır. Size asıl 9 Temmuz 1945 ta
rihli ve Orman Kanununa bâzı hükümler ek
lenmesine dair 4785 sayılı Kanunun bâzı hü
kümlerini okumak için bir parantez açmış bu
lunuyorum : 

«Madde 1. — Bu kanunu yürürlüğe girdiği 
tarihte var olan gerçek veya tüzel kişilere, Va
kıflara ve köy, belediye, Özel idare, Kamu Tü
zel kişilerine ilişkin bütün ormanlar bu ka
nun gereğince devletleştirilmiştir. Bu ormanlar 
hiçbir işlem ve bildirme lüzum olmaksınız Dev
lete geçer.» 

Üçüncü maddeden bir fıkra okuyorum: 
«Devletleştirilen ormanların karşılığı 2901 sayı
lı Kanun gereğince belirtilmiş arazi vergisine 
matrah olan değerdedir.» 

îşte bu hükme göre 7 milyon lira değerinde 
tapulu şahıs ormanlarından 70 liraya devletleş
tirilmiş olanlar da vardır. Atatürk Devrinde 
böyle bir şey değil yapmak, düşünmek bile 
mümkün olamazdı, işte 1945 Halk Partisinin 
meydana getirdiği bu kanunun 1 nci maddesi, 
bütün Devlet tapularını bir anda hükümsüz ha
le getirmiş ve hiçbir işlem ve bildirme lüzum 
olmaksızın özel ormanlar Devlete mal edilmiş
tir. 

O yıl ve sonraları için alınan en görünür so
nuç da yangınlar ve yangınlar olmuştur. 

işte muhterem arkadaşlar, karşınızdaki re
formcuların büyük partisi böyle bir tarihî ge
leneğin sahibidir. 1965 Halk Partisinde ise 
daha açık devletleştirmeci bir ekibin teşkilât 
başına geçmesinden başka bir değişme olma
mıştır. Onun özlediği reformların böylesine 
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şeyler olup olmadığını denemeye bu milletin 
artık takati ve niyeti de yoktur. 

Zaten yeni Anayasayı değiştirmeden veya 
bütün müesseseleri ile ortadan kaldırmadan, 
Sayın Bekata, böyle bir şeyi başarma imkânı 
mevcut değildir. Ben meşhur tafralı cümleyi 
sevmiyorum ve onun için de «Kimsenin gücü 
yetmiyecektir.» demiyeoeğim. Kaldı ki karşı-
mızdakilerin ellerine fırsat geçerse güçlerinin 
ermiyeceği şey yoktur. Bu fırsatı milletten bek
lemedikleri ise muhakkaktır. 

işte bu zaruri istidrat-tan sonra, söyledikle
rinin aksine hiçbir zaman rafa koymadığımız 
Anayasaya dönelim ve dağıtılacak toprağın te
dariki yollarını, onun prensiplerine ve hukuk 
Devleti esaslarına göre inceliydim. 

BAŞKAN — Sayın Kayalar, daha kaç da
kika devam edebilir? Ona göre karar alalım. 

A. P. SENATO GRUPU ADINA ŞEREF 
KAYALAR (Devamla) — 15 dakika kâfi. 

BAŞKAN— Sayın Kayalar'm 15 dakika da
ha görüşmesi hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Buyurun. 

A. P. SENATO GRUPU ADINA ŞEREF 
KAYALAR (Devamla) — Anayasanın 38 nci 
maddesinin 2 nci fıkrası, çiftçinin topraklandı
rılması gibi amaçlarla kamulaştırılan toprak 
bedellerinin ödeme şekillerinin kanunla göste
rileceğini söyler. 

Her şeyden önce kamu sektörünün elinde 
tevzi edilebilecek bunca toprak varken ve on
lar, numune çiftlikleri gibi önderlik vasfını 
haiz kuruluşlar mahfuz tutulmak kaydiyle, 
donatım finansmanı ile birlikte muhtaç çiftçi
lere dağılmadan yeni kamulaştırmalara git
mekte mantıki, hukukî ve iktisadi icabın açık
lanmadığını ve 1965 ten bu yana Devlet elinde
ki araziden yapılan dağıtmaların rakamları ile 
ve teferruatı ile ilân edildiğini hatırlatmak is
terim. 

Bu noktaya sadece değindikten sonra; Ana
yasanın diğer bir hükmüne, yine 33 nci mad
denin 3 ııcü fıkrasına geçiyorum : Bu fıkra; 
kanunun taksitle ödemeyi öngördüğü hallerde, 
ödeme süresi 10 yılı asamaz, der. Ve ilk nokta 
9 taksiti küçük miktarlarda tutarak borcun 
10 yıl sonraya bırakılmasını önliyecek hükmü 
de arkasından söyler, 
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| Görülüyor ki, her şeyden evvel milyarları 
bulacak bu yıllık taksitleri ödeme imkânını bul
mak lâzımdır. Cezrî reformcular bunun üzerin
de hiç durmuyorlar. Acaba (bu düzen değişe
cektir) derken, getirecekleri düzende böyle bir 
mecburiyet olmıyacak mı? Olmıyacağını mı 
ima edijrorlar? Hayır, getirecekleri düzen mül
kiyet hakkına saygı gösteren bir düzense bu 
taksit tutarlarını da bir tarafa bırakabiliriz. 
Varlık Vergisi üsdatları elbet bununn da bir 
çaresini bulurlar ve o zaman C. H. P. iktidarı-

j nın Devletin uluslararası itibarında açtığı yara 
artık iyileşmiştir, diyelim. Diyelim ve para me
selesini hiç konuşmıyalım. 

Peki, fakat acaba alınacak arazi hangi ara-
I zidir? Yani bir özel mülkiyet ve Hukuk Dev

leti saygısını reddetmeden üstadın, bu iddia
cıların helikoptere binip havalardan parmakla, 
işte buralarını, falanlara, şuralarını da filânla
ra taksim ettim demesi mümkün olmıyacağı-
na göre ne yapacaklardır? Bunu istediğiniz ka-

j dar merak ediniz, söyliyemezler. Tek çare Ana-
! yasanın koyduğu engelleri aşmaktır. Anayasa 

Mahkemesi var. Raftan indirecekleri bu Ana-
I yasayı tebdil veya tağyir ve ihlâlden başka na

sıl bir çare bulacaklardır bu işe? 
Bu işe derken henüz, sadece kamulaştırıla-

I cn.k arazinin tâyin ve tesbiti işini kasdediyo-
rum. Kimin malım, ne Ölçüde alacaklardır, 

I bunu tâyin etmeden kamulaştırmaya başlanabi-

| Bu sorular bizi kadastro ve tapu işleri üze-
r;"r;.i3 durmaya sevk eder. 

1&63 yılı bütçsesinde tapulaştırma işlerine 
25 milyon lira ayrılmak suretiyle, tapulama iş
lerinin bâzı teknisyenlerin beyanının hilâfına, 
20 yılda itmam ve ikmal edileceğini birinci ve 
ikinci Beş Yıllık Plânda derpiş edelim, buna dua 
edelim., 

Sahipli gayrimenkullerin % 60 ı tapusuz 
olan yurdumuzda, zilyedliğe dayanan mülkiye
te değer vermiyerek neticesi bakımından bir 

| devletleştirmeye gidilmesine taraftar olanlar
da vardır ama bu bir özellik noktası değil
dir. Çünkü bunlar aslında mülkiyeti hırsızlık 
sayan insanlardır. 

Biz bu yolda deklâre olanlara değil; toprak 
! r^fcrni'izu mevcut Anayasa rejimi içinde yapa

caklarını idame edenlerle konuşuyoruz. Yürür-
| Kikteki Tapulama Kanununun Anayasaya uy-
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gunluğu da vuzuha kavuşmuş bulunuyor. Şu hal
de, para meselesi halledilmiş bir toprak kamu
laştırmasının tatbikatını incelemeye devam ede
biliriz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Para, vasıta ve personeli istediğiniz kadar 

artırın. Hukukî, ihtilâfların çıkardığı engeli hu
kuk devleti ve özel mülkiyet esasları ile Ana
yasa 'Mahkemesi müessesesini mahfuz tuttukça, 
bertaraf edemezsiniz.. Bir de akla kadastro ve 
tapulama ihtilâflarının halledildiği yerleri da
ha önce ele alarak kamulaştırma ve tevsi is
lerini yürürtmek mümkün değilmidir suali ge
lir.. Evvelâ bugüne kadar kadastrosu ve tapu
lamamı biten yerlerin hem nisbeti ve hem de 
ezellikleri bakımından böyle bir harekete (Re
form) it!? km a hak kazanacak ölçü ve mahiyet
tir. r~ak kalır, Sonra da bir reformun bütün 
yurdu kansaması Anayasanın eşitlik prensibi 
bakımından da zaruridir. 

Muhterem arkadaşlarım; bunlara, toprak re
formunu sadece siyasi propaganda unsuru ola
ra1-: icadadenler nekalâ bilir. Bu sloganları mo
daya uyarak ağızlarımda sakız edenler farkın
da •'̂ 6,'̂ îldi"",„ ama onun mn^itlari i,:'!i"'?n vara
cağı noktayı pek güze! kestirmişlerdir. Bu nok
ta o .a1 ar i •".in idca1 safhadır- I;îevcut Anayasa-
51 m ab̂ b̂ a'î D bi'1 darr^tmaya imkrn ver7;ieme-
si karsımda vaic^erle kışkırtılmış kütleleri 
*a"'?n̂ a inin bu engalbı kaldırılması ' hukuk 
fiiDyin̂ i T>T̂ :]T5i", l̂o"""i?T̂ n bütün nrüess-as ederi ile 
b^rlikt-'î ilgası suretiyle totaliter bir devlet kur
ma-'.. tok çıkar yol olarak, o saman ortaya ko
nacaktır. 

*sta ondan sonra da tonrak d^vlıtin, d^v!r''; 
bir avuç partizanın; yani gerçekten bir mutlu 
azmağın elindedir. 

Sov î1?. vatandaş, marabaların ırgatlar o ma
nian iste böyle bir toprağın renşberi olacaktır. 
vadottiklori cennet budur. Ama niye bu. işin so
nunu şimdiden bildi remezler de herkes kimlere 
oy verdiğini bilsin? Bu soruyu Fide! Kastro 
cevaplandırmıştı-:'. Memleketi, iyice pençesine 
aldıktan sonra yaptığı uzun bir televizyon ko
nuşmasında komünist olduğunu ilân ederken 
bâzılarının kendine (Bunu niya daha baştan 
açıklamadın, herkes seni şimdi alkışladığı gibi, 
o saman da alkışlamaz mıydı) diye sorduğunu 
anlatır ve gülerek cevabını verir: «Ben, eğer 
komünist, olduğumu baştan ilân etseydim, «Ma-
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yustro» dağlarından ovaya inemezdim» der. 
Ovaları zaptsdiııceye kadar niyetlerini sakla
mak kastronun bir icadı değildir. Bu metodun 
tarihi pek eskidir. 

Ben de kimseye kötü niyetli diyecek, kimse
ye şu veya bu ideolojiyi maledecek değilim. 
Sadece kelimelerin altında yatan gerçeklerin 
bugünkü dünyada meçhul şeyler olmadığını 
İfada etmek istiyorum. Bunu da (Şeriatçısın, 
toprak reformu yapmamakla halktan yana ol
madığını gösterdin) kabilinden ithamların de
ğerlerini ve hedeflerini göstermek için ve açık
lama yolunda mecburen yapıyorum. 

Eğer bir söz Lenin'i, eğer bir taktik Fidel 
7.r.as'xo'yi hatırlatıyor ise, bu benim kusurum 
değildir. 

Köklü reformcuların iddia ettikleri toprak 
kamulaştırması ve dağıtımı konusunun önünde
ki engelleri göstermeye çalıştım. Bundan son
ra yine böylesine bir sloganın kaynağına ışık 
tutmaya çalışacağım. Hürriyetsin ekmek, ek
meksiz hürriyet.. 

Bu tekerleme, halklarının hürriyetini bo
ğan veya boğmaya hazırlanan rejimlerin ve 
ideolojilerin eseridir. Molotof'un eski bir ko
nuşmasında «işsiz kalmış bir Amerikan amele
sinin hürriyetten ne anladığını sormak isterim» 
gibi bir söz sarf ettiği meşhurdur. , 

Bir İstanbul gazetesi 5 - 6 yıl önce açtığı bir 
yari'jmaya galan yasılar içinden, kaynağını giz-
liyerak ve fikir kendisinin imiş gibi temayi işli-
yen bir makaleye birincilik ödülü vermişti. 

Hürriyetsiz ekmeği sevimli bir hale getir-
mo faaliyetleri. A. P. iktidarı hürriyetlere itina 
gösterdikçe daha çok arttı. Öyleki zaman za
man anarşik istikâmetler alan sokak, gazete ve 
bildiri vakaları karşısında bunalan vatandaş, 
ekmek kaygusunda olmasa bile, huzur için hür
riyetlerin değeri üzerinde düşünmeye başladı. 

Memlekette yayılmak istenen ve A. P. nin 
bütün gücü ile mukavemete azimli olduğu şey, 
hürriyet aleyhine açılan kampanyadır. Bu kam
panyanın bir amacı da hürriyetsiz olduğunu in
kâra kimsenin mecali bulunnııyan rejimlerden 
korkacak bir şey olmadığını kabul ettirmektir. 
Bu rejimlerin aynı zamanda ekmeksiz olduğu
nu herkese göstermek aynı kolaylıkla mümkün 
olmadığı için bu propaganda daha şanslıdır. 
Feza faaliyetleri de bu şansı besler. , 
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Bir tek Doğu Berlin duvarı, bir tek Macaris
tan faciası, boğazdan geçen demir perde gerisi 
vapurlarından buz gibi soğuk sulara kendini 
atanların sık sık gazetelerde görülmesi hürri
yet bakımından o diyarlarda durumun ne ol
duğunu anlatmaya yeter ama, oralarda kim
lerin neler yediğini buradan göstermek kolay 
değildir. Ekmekten kasit makinanm akar ya
kıt). gibi boğazı tokluğuna bir çalışma, bir ge
çim ise, bunun, insanları canlı birer aletten 
ayıtdetmiyen rejimlerde bulunması bir cazibe 
teşkil edemez. Uzun bir duraklama devresinden 
sonra, yani 1965 ten bu yana artık hürriyetsiz 
ekmek mi, ekmeksiz hürriyet mi gibi belli so
ruların yeri kalmamıştır. Hürriyeti, hürriyet
leri yok etme yolunda kullanmaya kadar var
dıranların elini kolunu sallıyarak aramızda gez
diği, «Bu düzen değişecektir» diye yüzümüze 
haykırabildiği bir memlekette hürriyetsizlikten 
şikâyet edilirse, onun bir başka mânası olmak 
gerekir. 

Hürriyetsiz ekmeğe gelince; hayır, hürriyet 
alabildiğine mevcut olduğuna göre, sadece ek
meğe gelince 1965 ten beri bu yolda alman me
safe ve hazırlanmakta olan daha mürehfeh ge
lecek, alâkalı bakanların ve sözcülerimizin ver
dikleri rakamlarla ortaya çıkmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Başkanın ikazı 
ve Yüksek Senatonun almış olduğu karara say
gılı bir arkadaşınız olarak bendeniz sözlerimi 
burada bitireceğim. 

Değerli senatörler; bütçe tenkidi yapıyoruz 
diye ortaya atılanların mahiyetlerini ve bun
ların altında yatan gerçekleri birkaç tablo ha
linde göstermeye çalıştım. Eğer bunlar tatsız 
şeylerse, manzarayı ve yüzleri değiştirmek bi
zim elimizde olmıyan bir şeydir. Biz sadece ic
raatımızla, aziz Türk milletinin güvenini üze
rimizde durduğu sürece, bütün maksatlı keha
netleri tekzibederek, bu çilekeş yurda huzur 
ve refah sağlama yolundaki gayretlerimizi da
ha da artırarak, dâvasına ve Parlâmento bü
yük ekseriyetinin desteğindeki değere inanan 
bir metanet ve sükûnet içinde yolumuza devam 
edeceğiz. 1988 yılı Bütçe tasarısı, komisyon ça
lışmaları ile bugün için mümkün olabilen en 
mükemmel bir eser haline gelmiş ve Hüküme
te bu yoldaki çalışmalara imkân verecek bir 
itimadın ifadesi olmuştur. Yurdun huzur ve re
fahına yönelen karamsar kınamaları reddede

ceğini umduğum' oylarınızla Millet Meclisine 
sunulacak olan 1968 bütçesinin Türk ulusuna 
hayırlı olmasını diler hepinizi grupum adına 
saygv. ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, gruplar ve 
oyunun mahiyetini belirten sayın üyelerin ten-
kid ve temennilerine cevap vermek üzere bu
yurun efendim. (A. P. sıralarından, Başbakan 
Süleyman Demire! kürsüye gelirken «Bravo» 
sesleri ve sürekli alkışlar.) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta Milletvekili) — Muhterem Başkan, Yüce 
Senatonun değerli, üyeleri, hepinizi saygı, ile se
lâmlıyorum. Huzurunuzu çok işgal etmiyeceğim. 
10 günden beri 1968 senesinin bütçesini, görüş
müş bulunuyorsunuz. Şu anda, 45 güne yakın 
bir zaman da komisyonda görüşülmüş bulunan 
bütçenin tenkidleri bitmiş, tümü üzerinde ko
nuşulmuştur. Zaman zaman takibetme imkânı-
m bulduğum bu. görüşmelerin, bütçenin icra
sına değerli katkılarda bulunacağından emi
nim, Yeni hazırlanacak bütçelere ışık tutaca
ğından da eminim. Bu itibarla yapılmış bulunan 
tenkidlerin hepsini, gerçekçi bir gözle kıymet
lendireceğimizi, bunların içinden kabili istifa
de olanları değerlendireceğimizi, siyasi felse
femize, millete olan taahhütlerimize, Seçim Be
yannamemize ve Hükümet Beyannamemize uy
gun olanları, gayet babiîdir ki, dikkatle göz 
önünde tutacağımızı huzurunuzda ifade etmek 
isterim. Tenkidleriniz karşısında bundan ile
ri bir taahhütte bulunmam mümkün değildir. 
Çünkü; bundan ileri bir taahhüt çok partili 
siyasi hayatta yapılması mümkün değildir. Bu 
itibarla çeşitli siyasi partilerin ve siyasi görüş
lerin bulunduğu çok partili hayatta evvelâ 
şunda mutabık olmamız lâzımdır ki, birbirimi
zi daha iyi anlıyabilelim: Her siyasi teşekkül 
taahhüdettiği programlarla bağlıdır. Bu prog
ramlar seçim beyannamesi ile başlar, parti pro
pagandası ile başlar, seçim beyannamesi ile de
vam eder, Hükümet programiyle bağlanır. Bu, 
prensipler manzumesidir. Bu prensiplerin içe
risinde icraat yapıldığı müddetçe, «Niçin bu 
programların, bu prensiplerin dışında kalan hu
susları icra etmiyorsunuz» diye bir tenkidi, mâ
kul görmenin imkânı yoktur. 

Bugün bütçenin tümü üzerinde görüşen de
ğerli hatipleri dinledim, tenkidlerin bir kısmı 
menşeini bu kaynaktan alıyor. Siyasi kuruluş-
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lar arasında, siyasi teşekküller arasında görüş 
farkları olacaktır. Bu görüş farkları olduğu 
müddetçe de birisinin yaptığını diğeri tenkide-
decektir. Ama, bu tenkid benim programımda 
olan hususları gerçekleştirdiğim müddetçe, ten
kid edenin programında olan hususları niçin 
gerçekleştirmediğim şeklinde ifade olunamaz. 
Onun içindir ki, 1968 Türkiye'sinde demokrasi
mizin gelişmesine hizmet etmek, arzusu içinde 
bulunan herkesin bir anlayışta mutabık kal
ması lâzımdır. Bu anlayış; yapmadıklarımız
dan dolayı, icrai kıymetlendirme değil, yapabil
diklerimizle icrayı kıymetlendirmedir. Yapa
madıklarımız içerisinde, gayet tabiîdir ki, siya
si felsefesi, siyasi düşüncesi, sayisi programı 
bize uymıyan partilerin arzu ettiği şeyler ya
pamadıklarımızın içerisinde bulunacaktır. Bun
dan dolayı, muaheze edilmemiz mümkün değil
dir. 

Bu hususu kaydettikten sonra;, huzurunuz
da geçen 10 gün zarfında hemen hemen her 
türlü tafsilâtına kadar konuşulmuş bulunan 
1968 yılı bütçesinin tenkidlerine verilmiş bu
lunan. cevaplan tekrar edecek değilim. Gerçi 
tümü üzerindeki, vâki konuşmalar, «Tüm» ke
limesinin kapsadığı şümulden olsa gerek, yi-
no bütçenin müzakeresi, sırasında başından so
nuna kadar konuşulmuş, encümende konuşul
muş hususları tekrarlamak gibi bir neticeye 
zaman zaman muhterem hatipleri götürebili
yor. Hattâ bütçe, Millet Meclisinde müzakere 
edildiği zaman komisyonda tekrarlanmış şey
ler, Senatoda tekrarlanmış şeyler, hem komis
yonda, hem Senatoda tafsilâtına kadar ceva
bım. bulmuş hususlar, Millet Meclisinde de tek
rarlanıyor. Bundan şikâyetçi değiliz. Yalnız 
kaydetmemizde zaruret vardır. Niçin kaydedi
yoruz? Bütçe bir memleketin en mühim mese
lelerinden birisidir, en mühim meselesidir aslın
da. Her şey, şöyle yapılsın, şu istikamete gidilsin, 
şunlar başarılsın dediğiniz her şey derlenir, 
toplanır ve bütçe içerisinde yerini bulur. Büt
çe içerisinde yerini bulmadığı müddetçe de as
kıda kalır. Onun içindir ki, bütün arzuların, 
bütün niyetlerin, konulmuş hedeflerin, vecibe
lerin, taahhütlerin düğüm noktası, ve boyuta ka
vuşmuş yeri, dimansiyona kavuşmuş, ebada ka
vuşmuş yeri bütçedir. Gayet tabiîdir ki, mille
tin mümessilleri bütçeyi her kuruşuna kadar 
bilmek ve her kuruşun mahalline masruf olma

sı üzerinde titizlikle durmak mecburiyetinde
dirler. Onun içindir ki, tenkidlerden şikâyet
çi. değiliz, itinanıza, milletin paralarına gös
terdiğiniz itinaya teşekkür ederim. Bizim ikti
dar anlayışımız, Hükümet etme anlayışımız, 
tenkidlerden rahatsız olma istikametinde de
ğildir. Söyliyeceğiniz her şeyin cevabını bulu
ruz. Cevabını bulamadığımız hususlar varsa 
bunların cevabını bilmiyoruz diyecek kadar 
hasletlere sahibiz. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri ve alkışlar) 

Bu itibarla huzurunuzda bu zamana kadar 
söylenmiş tenkidlerin, verilmiş cevaplarını 
tekrarlamıyacağım. Yalnız bâzı noktalar var 
ki, bunları da tamamen açıkta bırakamıyaca-
ğım. ümidediyorum ki, önümüzdeki yıllarda 
bu münakaşalar daha vuzuha kavuşacaktır. 
Ümidediyorum M, o zaman birbirimizi daha iyi 
anlıyacağız ve kötü olmıyan birtakım iddialar 
mesnedini kaybedecek, zabıtlarda tarihe inti
kâl edecektir. 

BAŞKAN — Sayın Başbakanım, bir dakika
nızı rica edebilir miyim? Müzakeratın sonuç alı
nıncaya kadar devamı hususunu oylarınıza arz 
edeceğim: Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Buyurunuz Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL 

(Devamla) — Yeni yeni iddialar ortaya çıka
caktır. Bundan da korkmamak lâzımdır. Bu. ge
lişmenin bir neticesidir. Fikri gelişmenin, de
mokratik gelişmenin, ekonomik gelişmenin, sos 
yal gelişmenin bir neticesidir. Mühim olan me
sele; hür kürsüleri hür olarak muhafaza 
edilebilmektir. Milletin hür kürsüleri olduğu. 
müddetçe ve bu hür kürsülerin üzerinde bir 
takım korkular, tehditler bulunmadığı müddet
çe, Milletin meselelerini mutlaka hal yoluna 
götürülmek imkânı vardır. Onun içindir ki, hu
zurunuzda söylenmiş olan her şeyi büyük bir iti
na ile dinlememizin bir diğer sebebini veriyorum. 
Yeri burasıdır, burada söylenecektir. Meselelerin 
bir çoğunu burada halledebilirsek vatan sat
hında, vatandaşın zihnine yalnış şeyler sokup 
onu çelme gibi metotlara gitmeyiz. Burada hal
ledilecek meseleleri bu kürsülerden bu heyetler
de halletmek imkânları varsa, bunun önünde ne 
var, arkasında ne var şeklindeki düşünmeyi; bil
me imkânlarından muhterem Heyetiniz kadar 
istifade etmiyen topluluklar karşısında bunls.nn 
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münakaşasını yapma imkanı yoktur. Arzu etti
ğimiz huşur mudur, arzu ettiğimiz arrrd midir? 
Arzu ettiğimiz tamî ki Lusur olacaktır, dnrrd 
arzusunu anlamaya imkan yoktur. Heyi arzu 
ediyorsak, emelimiz ne ise, amelimiz de o olma
lıdır. 

Muhterem Senatörler, huzurunuzda şikâyet
çisi olduğunuz birçok meseleleri de reddedecek 
değiliz. O meseleler ki, pekooğunu asırlık ikrrak 
ler getirmiştir. O meseleler ki, pekçoğunu tari
hi tekamül getirmiştir. O meseleler ki kûciim-
senmiyeeek bir kısmını da csğımız getirrrdedlr 

Sadece bizim bâzı şeyleri yapmamış veya 
yapmamamız mühim değil ki, çağı-?, hor rd-ktb: 
üstüne yüklediği birtakım küK-der ^ar. ^v:„ 
çok meselelerim asırlarca evvel halletmiş eve;. 
nan memleketler yeni yeni merhalelere erld;k-
ce, bize bir mukayese vaziyeti düşmektedir. "Rü-
tün dünya 16 ncî aşırda olduğu gibi ol.şr.. i:"1!. 
Türkiye'nin meseleleri bugünkü meseleleri değil
di. Belki birçok memleketler Türkiye'ce erkme 
gayreti:ıin içinde, birtakım meselelerinin ieivee 
olacaklardı. Onun içindir ki sükrbetle kedkeleri 
mütalâa ettiğimiz seman, bu küreüler'en dil
lenen birçok mecekderin olmad'dmı iddir eze
ceğiz zannetmeyiniz. 

İktidar isek, iktidar olmanın bunları inkâr
la başlamadığını biz peşinen kabul etmişizdir. 
(Bravo sesleri) Türkiye'nin meseleleri vardır, 
Türkiye'nin mühim meseleleri vardır. Bunu 
kalkınmamış bir memleket tabiri içinde müta
lâa edenlerimiz vardır. Ben huzurunuzda Tür
kiye'yi geri kalmış bir memleket olarak kabul ! 
etmediğimi ifade ediyorum. Bunda bir şove
nizm, bir milliyetçilik hissi aramamanızı rica 
ediyorum. Bu gerçektir. Türkiye kalkınmakta 
olan bir memlekettir. Türkiye'yi bugün kalkın
mış memleket addedilebilecek memleketlerin 
teşkil ettiği diziye katarak, camiaya, grupa, 
dünya milletleri içinde en çabuk erişmesi müm
kün olan bir memlekettir. Binaenaleyh geri 
memleketlerin basında değiliz. Kalkınmasını 
başarı ile sonuçlandırabilecek memleketlerin 
basındayız. Bunu niçin söylüyorum? Muhterem 
senatörler kendimizi olduğumuz gibi görür- j 
sek, daha doğrusu şöyle diyeyim., kendimizi j 
başkalarının bizi gördüğü gibi görürsek mesele- j 
lerimizin büyük bir kimimi halletmek için ken- I 
dimizde güc buluruz, Kendimizi olduğumuz gi- I 
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bi görürsek, bu gücü kat kat buluruz. Evvelâ 
Türk Milletini Türk Vatanını, milletimizin gü
cünü, vatanımızın imkânlarını doğru olarak or
taya koyalım, milletimizin meselelerini de doğ
ru olarak ortaya koyalım. Şimdi Türkiye'nin 
huzur içinde olmasını, Türk Miletinin Türk 
vatandaşının, refaha kavuşmasını arzu etn^en 
kimse olabileceğini tahmin etmiyorum. Bütün 
münakaşalar metot dan çıkıyor. Hangi metodu 
kullanalım? Zannediyorum ki, 1968 Türkiye'
sinde metot münakaşasının da yeri yoktur. 1968 
Türkiyelinde yürürlükte bulunan Anayasa bu 
suali halletmiştir. Nasıl halletmiştir? Anayasa 
Türk vatandaşına siyasi hakların, insan hakla
rımın yanındaki, o insan hakları binlerce sene
lik mücadelenin neticesidir ve refahın temelin
de mevcuttu'"; o insan haklan refahtan önce 
gelir. O incan hakları olmadıkça refahın uzun 
boylu bir değeri yoktur. Ben Türk Anayasası
nın tarzı teşekkülüne işaret ediyorum. Böyle 
kurulmuştur Türk Anayasası. İnsan haklarını 
kovmuştur ortaya. Sonra; devletin şeklini 'koy-
muştur. Cumhuriyettir, değiştirilemez, değiş
tirilmesi teklif dahi edilemez; demiştir. Sonra 
çağımızın devletinin icabı birtakım sosyal hak
la;"! vatandaşlara tanımış ve devleti bu sosyal 
hakların karşılanmasında vazife altına koymuş-
tm\ re.esuiivet altına kovmuştur. 

Burada bitmiyor mesele, muhterem senatör
ler. Bunu, hepinizin bildiği bir şeyi 'tekrar edi
yorum. Herkesin bildiği bir şeyi niçin tekrar
ladığımı ifade edeyim : Münakaşaların bindik 
bir kısmı buradan çıkıyor. Türkiye insanının 
haysiyetli olarak yaşaması; Türk Devleti ve 
Türk Milletinin mücadelesinin hedefidir. Ama 
söylüyoruz, diyoruz ki, bunun usulünü kısa 
yoldan, kestirmeden bilen varsa söylesin; bu
na açığız. Köjüin yolsuzluğunu, köyün susuz
luğunu ortadan kaldırmanın imkânlarını bilen 
varsa bunu söylesin, diyoruz. Buna açığız. Türk 
halkının sağlık hizmetlerini daha kısa zaman
da yerine getirmenin imkânlarını bilen varsa, 
bizim koyduğumuz limit hedeflerini çok daha 
kısaltabileceğim bilen varsa, buna da açığız. 
Tabiî ki, Türkiye'de muhalefetler, muhalefet 
olma, alışılagelmiş usullere göre, sadece ten-
kid etmektir. Muhalefetler bir gölge kabine 
şeklinde teşkilâtlanmaya sahiholmadıkları için 
söylerler, iş başına geldikleri zaman da Devle-
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tin idaresinin dosyalarında ne varsa onları alıp 
onlardan istifade etmek suretiyle birtakım 
hususları getirirler. Bu vakıadır, bu gerçektir. 
Ümidederiz ki, muhalefetler daha ciddî bir ça
lışmanın içinde bulunur, daha tutarlı, daha 
muvazeneli, daha dengeli tenkidler yapma im
kânlarına sahibolurlar. Şimdi bütün bunların 
hepsi güzel. Her halde hiç kimse iki senelik 
iktidarın Türkiye'yi yolsuz bıraktığını, susuz 
bıraktığını, Türk halkını fukara bıraktığını, 
Türk halkını çilenin içine soktuğunu, Türk 
halkını doktorsuz bıraktığını iddia edemez. 
Yani, bunlar mevcuttu da biz gelince ortadan 
kayboldu iddiasını kimse serd edemez. Bu va
him bir hata olur. öyle ise iki sene içinde ne
den bunları yapmadınız şeklindeki bir tenkide 
de verilecek çok basit bir cevap vardır : «İm
kânı yoktu da ondan» deriz. Muhterem sena
törler, hislerimiz ve heyecanlarımız güzel. Bu 
his ve heyecanları hiçbir zaman kaybetmiyelim. 
Türk Vatanının ve Türk Milletinin mamur bir 
vatan, müreffeh bir millet olması mutlaka his
lere, heyecanlara dayanacaktır. Ama imkân
ları elden kaçırdığınız zaman, imkân meselesi
ni hiç kaale almadığınız zaman, hiçbir yere va
ramazsınız. Fukara iseniz fukara olmakta de
vam edersiniz. Türk Anayasasının 53 ncü mad
desi unutuluyor. Sigorta olsun. Kim istemez, 
her Türk vatandaşının sigortaya kavuşturulma
sını? Kim istemez, her Türk vatandaşının dok
tora, ilâca kavuşmasını? Herkes, her Türk 
vatandaşının sigortaya kavuşmasını ister. Her
kes, kimsesiz çocukların, kimsesiz ihtiyarın so
kakta kalmasını istemez. Herkes, her Türk va
tandaşının iş bulmasını ister. Herkes, her Türk 
vatandaşının asgari bir hayat seviyesinin üs
tünde bir hayatı devam ettirebilecek bir gelire 
kavuşmasını ister. Herkes, her Türk vatanda
şının çocuğunu okutabilmesini ister. Bunların 
hepsi bir masrafı icabettirir. Yalnız masrafla 
bitmez, plân icabettirir, bu hizmetleri görecek 
personeli icabettirir. Onun içindir ki, Türk 
Anayasasının 53 ncü maddesi, zannediyorum ki, 
bütün bu meselenin kilidini ortaya koymuş
tur. Yapılan münakaşalar 53 ncü madde olma
dan yapıldığı takdirde ve 53 ncü maddenin or
taya koyduğu anaprensipleri nazarı dikkate 
almadan yapıldığı takdirde, muhterem sena
törler, erişemiyeceğimiz hayalleri milletin ka
fasına koymaktan ileri gidemeyiz. Bu devamlı 
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hoşnutsuzluk, devamlı niza ve anarşi yaratma
nın bir yolu olur. 0. H. P. iktidara gelse 1969 
da, bunların hepsini parmağının ucuyla kaldı
racak mı, kaldıracak mı? Dese millet inana
cak mı? Diyecek ki millet 30 sene iktidarda 
bulundun arkadaş, saydığın sıkıntılar, devret
tiğin sıkıntılardır. Bunu diyecektir. Geliniz, 
münakaşayı mâkul müstevi üzerinde yapalım. 
Huzurunuzda siyasi bir polemik yapmak iste
miyorum. Bu siyasi polemiğin malzemesi na
mütenahi var elimde. Huzurlarınızda sadece 
mâkul çerçeve içinde, gerçekçi bir münakaşa
yı yapmak istiyorum. 

53 ncü madde «Devlet bu bölümde belirti
len; iktisadi ve sosyal amaçlara ulaşma ödev
lerini ancak iktisadi gelişme ile malî kaynak
larının yeterliği ölçüsünde yerine getirir.» di
yor. Huzurunuza getiriyoruz, işte malî kay
naklar. Bu kaynaklara ilâve edebileceğiniz 
başka kaynak var mı? işte kaynaklarımız, im
kânlar; işte ihtiyaçlar.. 22 milyara yakın büt
çe, 11 milyara yakın cari masraflara, 11 mil
yara yakını yatırımlara, iki milyarı değil. 19 
milyar 450 milyon liradır, 1968 senesinin ya
tırımları. Bunun 11 milyarı Devletin yapacağı 
yatırımlardır. Mütebakisi özel sektörün yapa
cağı yatırımlardır. Binaenaleyh, bâzı tenMd-
lerde gördüm, âdet olmuş mudur, yoksa bir ha
ta mıdır? En küçük rakamı almak ve onun dı
şındaki rakamları almamak suretiyle «görüyor 
musunuz 11 milyar liralık cari masraf var, 
bunun karşılığında da ikibuçuk milyar liralık 
yatırım var» gerisi nereye gitti? 11 milyar cari, 
2,5 milyar da yatırım. 22 milyara varıncaya 
kadar olan 10 milyar nereye gitti? Yahut 7,5 
milyar? 

îşte onların hepsi transfer. Nereye transfer 
ediyorsunuz? Binaenaleyh, bütçe rakamları ile 
plân rakamlarını birbirine karıştırmamanızı rica 
ediyorum. 19 milyar 450 milyon liralık yatırım 
yapılacak. Doğru mu? Bunun 2,5 milyarını Dev
let yapacak da 17 milyarını kim yapacak? Bil
miyoruz diyemezsiniz. Çünkü çok güzel bili
yorsunuz, bilmemenize imkân yok; ihtimal ver
miyorum bilmemenize. 

Muhterem Anamuhalefet Partisi sözcüsü, 21 
milyar 612 milyon liralık genel bütçenin 10 
milyar 347 milyonu cari, harcamalara; ancak 
2,5 milyar lirası yatırımlara gidecek diyor. Üst 
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tarafı nereye gidecek? Bunu soruyoruz, tabiî. 
Bunu vatandaşın karşısında söylediğiniz zaman 
da vatandaş bunu soracaktır. Türkiye'de politi
ka yapmak zorlaşmıştır.. 

Şimdi isterseniz bu 11,5 milyar liralık yatı
rımları da teker teker sayabilirim huzurunuzda. 
Yapılacak yatırımların yekûnu 11 milyar 173 
milyon liradır. 

Muhterem senatörler; Türk Anayasasının 
53 ncü maddesi olmasaydı bu Anayasanın kilit 
taşı olmazdı. Yani, Anayasa bir taraftan yap, 
yap, yap vazifelerini vermiştir, bir taraftan da 
yapacağını göstermemiştir. Şayet Anayasa yaz
makla, kanun yazmakla bir memleketi kalkın
dırmak mümkün olsaydı 1961 den beri, 1968 de
yiz, Türkiye 3 - 4 defa kalkınırdı. Çünkü ka
nunların gücü, hayatiyeti gerçekçiliğinde ve on
ların hüsniyetle tatbik edilmesindedir. Gerçekçi, 
tatbik kabiliyeti yoksa kanun yaparak kalkın
ma yapılması imkânı yoktur. Kalkınma için ka
nun yapılması zarureti vardır, ama kanun ya
parak kalkınmayı yapamazsınız. Kalkınma ka
nunla beraber bâzı mutalara dayanır. Arzu 
ederek kalkınma yapmanın da imkânı yoktur. 
Arzu, kalkınmanın temelinden şarttır binaen
aleyh zannediyorum ki, münakaşaların büyük 
b;r kısmı, bâzı temel gerçekleri görmemezlikten 
gelmekten ileri geliyor. Görmemezlikten geldi
ğiniz zaman, birbirimizi anlamamız güçleşiyor. 
Birbirimizi anlamamız mümkün olmalıdır. Fi
kirlerimizi kabul etmiyebiliriz ama, gerginlik
lere kadar götürecek meseleleri bir suitef eh-
hüm içerisinde olmamak gerekir. Ben sadece 
muhterem Heyetinizin önünde konuşmuyorum, 
söylediğim hususlar memleket çapında siyasi 
ortamımız için bizim düşüncelerimizi teşkil edi
yor. Biz bu niyetlerin içindeyiz. 

Ana Muhalefet Partisi sayın sözcüsü; kal
kınma ana hedefini şahıslar ve 'hükümetler tayin 
j^etkisine artık sahip değillerdir, diyor. Hedef 
tâyin yetkisine artık sahip değildirler, diyor. O 
zaman şahısların ve hükümetlerin mesuliyeti me
selesi münakaşa götürür. Zannediyorum ki, kendi 
fikrini tespit için yani, Anayasa bu meseleyi hal
letmiştir demek için diyor bunu. Ben böyle an
lıyorum. Anayasa hakikaten Türkiye'nin kalkın
ması için bâzı hedefler vaz'etmiştir. Ama, bu 
hedeflerin hepsini de vaz'ettiğini, etmediğini 
41 nci ve 129 ncu maddeleriyle bir plânın içinde 

toplamıştır. Şimdi 53 ncü madde , 53 ncü mad
deden önce gelen maddeler, 41 nci madde ve 
129 ncu maddeyi beraber düşünürseniz, Türkiye'
deki iktisadi, sosyal, kültürel düzen çıkar or-
taya.Ne diyor 53 ncü madde? Bunları yapacak
sınız ama, bunlardan ibaret değildir. Yani, sa
dece bunlardan ibaret değildir. Bunun dışın
da da birçok şeyleriniz vardır. Bunu yapacak
sınız ama, memleketin imkânları ile mütenasip 
şekilde yapacaksınız. Usulümüz tâyin edilmiştir. 
Bir plân ve program çerçevesi içinde yapacak
sınız. Onun için de diyorum. Türkiye nasıl 
kalkınır, münakaşası vuzuha kavuşmuştur. Türk 
Anayasası bunu vuzuha kavuşturmuştur. 

Şimdi bu mülahazaların ışığında düzencile
rin yerini tâyin etmeye imkân yok. Neredesiniz? 
Yani, şu Anayasanın neresinde duruyorsunuz? 
Bunu tâyine imkân yok. Sosyal hedefler, evet. 
Sosyalist olmaya lüzum yok; sosyal hedefleri 
gerçekleştirmek için. (Bravo sesleri) İktisadi 
hedefler, evet. Kültür hedefleri, evet. Bunların 
hepisi bir plânın içerisinde, mütelâa edilecek ve 
memleketin malî imkânlarıyla bağdaştırılacak ve 
ceste ceste, merhale merhale icra safhasına konu
lacak. Acaba bunu yapmıyor mu bugünkü iktidar? 
Yapmıyor mu bunu? işte önümüzde 1968 senesi 
bütçesinin hangi kuruşunu nereden alıp, buraya 
sarf etmeyelim de şuraya sarf edelim demek 
yetkisini iktidar partisi kimin elinden aldı? 
Bu kökünden bozuk kökünden bozuk. Bu iddi
alar gayriciddîdir. Bu iddialar netice itiba
riyle Türkiye'de, fukara zengin istismarını 
yapmak için ortaya konulmuştur. Bu iddiaların 
sahibi olan kimseler bu iddialarım altından kal
kamaz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul — Bizim 
bileceğimiz şey. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bizden evvel milletin bileceği iş. Mil
let sizin söylediklerinize inanmıyor mu? 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Cevap hak
kımız var mı? (Belli olmaz sesleri) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla — Belli olmaz mı? 1968 seçimleri orta-
yerde, 1966 Haziran seçimleri orta yerde duru
yor. Daha ne belli olacak? (Görültüler) 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan... 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Siz maraton yarışma çıkmışsınız. 
(A. P. sıralarından gülüşmeler, Bravo sesleri 
ve alkışlar) 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Cevap hak
kı verecek misiniz Reisim? Cevap hakkımız 
varsa Sayın Başbakan dilediği gibi hitabedebi-
lir. (Gürültüler ve A. P. sıralarından neye ce
vap vereceksin sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika oturun efendim, 
görüşmeler bitsin. Bittikten sonra düşünebili
riz efendim. Şimdi lütfen müdahele etmemenizi 
rica edeyim. (Gürültüler) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Huzurunuzda gayet hüsnüniyetle 
konuşuyorum. Bu kürsüde gelip sadece söy
leyip gitmek kâfi değildir. Bu kürsüde sizin ne 
kadar hakkınız varsa bizim de o kadar hakkı
mız vardır. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Sizden son
ra bizim de hakkımız var. 

BAŞKAN — Müdahele etmeyin efendim, 
rica ederim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Buna itiraz etmem, Tüzüğünüz mü
sait ise buyurun. Eğer bu platform kâfi gelmi
yorsa, başka platformlarda da bunun müna
kaşasını yaparız. Her platformda münakaşaya 
hazırız. (Bravo sesleri) 

Ben sizi rencide edecek bir şey söylemedim, 
söylememeye de gayret ediyorum. 

Şimdi, Anamuhalefet Partisi sayın sözcüsü; 
memleketin iktisadi, malî, siyasi durumunu öy
le bir tabloya bağladı ki, kapkaranlık. Netice
yi de memlekette siyasi, iktisadi, malî huzur 
yoktur diye bağladı. Acaba siyasi, iktisadi, ma
lî huzur nasıl olacak? Şimdi bunu tahlil edece
ğim biraz. 

1966 senesinde kalkınma katsayısı % 10 un 
üzerinde olmuş. 1967 senesinde de % 7 ye ya
kın olmuş. Bu kapkaranlık gösterilen ve bilhassa r 

iki sene denen sene, plân % 7 kalkınma hızı 
koymuş, 1964 senesinde de % 4,9 olmuş. Evve
lâ % 3,9 olmuş, sonra münakaşaları yapılmış, 
hesapları çıkmış, % 4,9 olmuş. % 4,9, 1964 de. 
Bıraktığınız yer. 1966 da % 10,1. Fiyat artış
ları 1966 da % 4,5 olmuş, 1967 de % 5,5 olmuş 
% 5,5 artışın % 2,5 unu da devlet suni olarak 
koymuş, birtakım yeni vergiler yeni zamlar 
koymuş. Beşbuçuktan ikibuçuğu çıkarılırsa ge

nel endeksdeki fiyat dalgalanması % 3 tür. Ya
zın Sayın Gündoğan bu lâzım olacak size. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Onları 
biz iyi biliyoruz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — 1967 senesinde Türkiye'nin ihracatı 
525 milyon dolar olmuş. 1964 de 410 milyon do
lar, 1967 de 525 milyon dolar. Neye rağmen? 
bir Kıbrıs meselesine rağmen, hiç kimsenin kü-
çümseyemiyeceği bir Kıbrıs meselesine rağmen, 
bir Orta - Doğu buhranına rağmen, 1967 de 
Türkiye ihracatı 525 milyon dolar olmuş, 1966 
ve 1967 de vasati 15 er milyar yatırım yapıl
mış. Neye karşı? 1964 öncesinin 10 milyanna 
karşı, senede 15 milyar. 1968 de 19 milyar 450 
milyon. Bu rakamlar büyüyerek gidecek ve beş 
sene zarfında da 119 milyar liralık yatırım ya
pılacak. Artarak gidecek, 119 milyar. İlk beş 
senenin 60 milyar liralık yatırımına karşı, ikin
ci beş sene 119 milyar yatırımla karşınıza gel
mişiz. Bu tablo kötü mü? Kötü tablo çizenin 
kendi kafasından sadece kötüdür deyip geç
mesi devri bitmiştir. Neden kötü olduğunu 
söylemek mecburiyetindedir. İşte iktisadi ha
yat tablosu böyle çizilir. 

Üretim rakamlarına gelirseniz, onları da ra
hatça vermiştir arkadaşlarımız, her bütçede. 
Ben de birkaç tane üretim rakamı vereyim si
ze. 

1964 de çimento istihsali 2 milyon 900 bin 
ton idi. 1967 de 4,5 milyon ton, hali inşadaki 
fabrikaların 1969 ve 1970 de büyük bir kısmı 
hizmete girecek, 1970 de 10 milyon ton. 

Petrol mü? 1964 de bıraktığımız yerde 900 
bin ton, 1967 de iki milyon yediyüzbin ton. 
1968 de üç milyon 200 bin ilâ üç milyon 400 bin 
ton. Herhalde bir asır yok arasında, 1964 - 1967 
Neresi kötü bu tablonun? 

Muhterem senatörler çimento bütün 
milletimizin, demir, bütün milletimizin, 
elektrik bütün milletimizin ihracaat bü
tün milletimizin, ithalât bütün milletimizin, 
hepsi milletimizin. Binaenaleyh bu rakamların 
büyümesinden sevinmek lâzım. Türkiye'nin 
gayrisâfi millî hâsılası, bütün devletlerin na
zarı dikkatini çekecek şekilde, hem istikrarı 
muhafaza ederek, hem de % 7 nin üstünde bir 
vasati kalkınma katsayısını sağlıyacak »•şekilde 
inkişaf etmesi çok şayanı dikkattir. İste onun 
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için diyorum; memleketinizin hayatiyeti var
dır. Huşur içinde evvelâ, siyasi huşur Donra ik
tisadi istikrar. Bu iki unsurun içinde oakrdı-
ğımız zaman, ortam bu olduğu zaman; Tür
kiye'yi hedeflerine ulaştırmak imkânı vard:r. 
Türk vatandaşının haysiyetinden, hürriyetin
den hiçbir şey almadan ulaştırmak inıkâm 
vardır. İşte geçen iki sene bunu göstermiştir, Bu 
görülmüştür ve gecen iki sene Türkiye'nin i';.i-
barım içte ve dışta artırmıştır, Evvelâ T i ırk 
vatandaşının gözünde artırmıştır. -Sonra da 
Türkiye'nin dostları, komşuları, müttefikleri 
nazarında itibarını artırmıştır. Türkiye dostlu
ğu aranır bir memlekettir. Bunları inkâr edebi
lecek kimse yoktur iobrbode, Onun içindir ki, 
vakıalar bu iken savın göncünün, kapkara İdr 
tablo çizmesinden üzüldüğümü ifade etmeliyim. 
Esasen banı rnütaalâalar ipinde büyük tezatlar 
var, bunları belirtecek, -değilim.., zama:nnı_T 
almamak için. Ben sadece ana hususlara do
kunacağım. 

Sayın sözcü Kıbrıs meselesini ele aldılar. 
Dışişleri Bakanı arkadaşımın hangi tarikte 
olduğunu bilmediğim tabiî ki doğrudur söle-
diği hususlar; hangi şartlar içinde, reye k a r ı 
lık vermek inin, hansri mütalâaları teyidetm-k. 
cerhetmek için söylediğini bilmediğim bir ko
nuşmanın hangi parçalarının alınıp, hangi par
çalarının alınmadığını, bilmediğim bir mütalâa
yı burada serd ettiler ve dediler ki; «Biz bir he
zimeti zafer yapmak istidadına sahip değiliz.» 
demiş Sayın Dışişleri Bakanı arkadaşım, o za
manki kapasitesi içinde. Zannediyorum ki sayou. 
sözcü bunu bize hatırlatmakla neyi kasdettiğini 
açıklamış olmuyor. Şayet Kıbrıs meselesinde 
gözümüzün önünde, yetmiş küsur defa ilân edil
miş bir Anayasa dururken, fırsat kaçırdığımız 
iddia ediliyorsa buna, kimseyi inandıramazsınız. 
Neyin fırsatını kaçırdığımızı ortaya koymanız 
lâzımdır. Ne olmuş? Gözümüzün önünde bando 
ile müzika ile Yunan askeri topuyla, tüfeğiyle 
gelmiş Adaya çıkmış,. Bu zafer de, Yunan as-
lerinin adayı terk etmesi mi hezimet (Bravo ses
leri, şiddetli alkışlar) Binaenaleyh sayın sözcü 
Sayın Çağlayangil'i konuşturacağına, kendisi 
konuşsa idi daha iyi olurdu. Acaba, Kıbrıs'ta 
Türk yönetimini kurmak mı hezimet? Meseleyi 
biz çıkarmadık, meseleyi biz devraldık. Dev
raldığımız birçok karışık mesele gibi. Onun için

dir ki, bir fırsat kaçırılmıştır iddiası varsa, bu
nu her platformda münakaşa etmeye hazırız. 
Ne fırsatı kaçırılmıştır? Ne yapsaydınız, ne el
de edecektiniz? Niye kaçırmışsınız fırsatı? So
rumluluk taşıyan kişilerin, şartları, millî men
faatlerle mütenasip kıymetlendirilmesi lâzım
dır. Bu meseleleri daha ileri konuşmuyorum. 
Çünkü bu mesele şu anda ileri konuşmaya mü
sait değil. Türkiye'de 1965 seçimlerinde ve kıs
men 1968 da muvaffak olduk, Kıbrıs meselesini 
iç politikamızda bir polemik mevzuu yapma
dık. Kıbrıs meselesine bunun zararı olmamıştır. 
Polemik meselesi yaparsak zararı olur. Hiç kimse 
için söylemiyorum, bunu. Yani kimse bildiğini, 
düşündüğünü söylemesin diye söylemiyorum. 
Söylerlerseniz söyleriz. Sonra nereye varırız? 
Kıbrıs meselesinin faturasını Büyük Milletimi-
za daha büyük ödetınemeye varırız. Oraya va
rır mesele. Siyasi çatışmamızı Millete ödetmek-
tense, zannediyorum ki 1965 - 1966 seçimlerinde 
yapmaya muvaffak olduğumuz siyasi polemik 
açmamayı başarabilmemiz gerekir. O itibarla 
burada kalıyor, bu kadarla kalıyorum. 

Bir yanlış anlayış da şuradan çıkıyor: 
bVütçs ile pro sıram aracında: bu sene P'etir kai
miz dokümanlarda, bütçe ile program aracın
da anlayış farkı vardır. Preyram; topyokûn 
kaynakların kr-ryi istikametlerde kubbamkt^:.-

"••ir dilini: olarak tzbbit etmiştir. Bütçe; birta
kım. malî nıaniyülâryonlara tabi. Binaenaleyh, 

a-o- avı tügiı., iril ao-a,uıaııo.a gci!-
r} rakamların farklı farklı şeyleri kas ct-

meskokndir. Onun idindir ki bunu biUocylo 
îrcgram. arasındaki bir çelişme olarak aimaraa-
:ııo~ rica ediyorum. Biz çelişmeyle huturlarınıza 
i'elmeyis. Bu kadar basit bir hatayı işlemeyiz. 
b'd'ddm burada verilen rakamlardan birisi 
baroamaban. öbürü Muhasebe! Umumiye Idauu-
ouoon zorladığı bir sebeten dolayı bir mankbi-

• p - , nıısus ı'i-'d-vo :-:anı 
.da;: un tarafından. Devlet Bakanı arkada-
taraîmdarv zannediyorum, izah edilmig-

':c:,ı tekrar detayına girmiyorum. Onun mi"-
ki:. «Bir- koordinasyon, bir mutabakat yek

şi ekimdeki bir iddia haklılık takmaz. 
'imdi bu bütjen'n masrafcı bir bütoc olbk-
.dlia edildi. Denilsevdi ki bu kadar oari 
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masraf çoktur, bütçenin şu kısmından, şu kıs
mından, şu kışından, şu kısımdan, şu kadar ta
sarruf sağlıyabilirsiniz. Bunu münakaşa etmek 
i-ıkâm olurdu. Sağlıyabilir miyiz, sağlıyamaz 
mıyız? Ama «bu bütçe masrafcı bir bütçedir» 
demek ve başka bir şey dememek münakaşayı 
fevkalâde kısır bir zemine sürükler. 

Maaterem senatörler, daha uzun seneler bu 
münakaşa yapılacaktır. Yani cari masraflar 
münakaşası yapılacaktır. Devlet, sosyal ve ik
tisadi meseleleri üzerine almadığı zaman, bir 
karma ekonomi mevcudolmadığı zaman, bir ya
tırım meselesi mevcudolmadığı zaman, bir köy 
hizmetleri, gecekondu hizmetleri, sağlık dâva
sı, eğitim dâvası için geliştirme fonları şeklin
de yatırım mevzuubahsolmadığı zaman, gayet 
tabiî ki, Devletin bütçesi sadece cari bütçe
dir. Ama bir Devlet düşününüz ki, Türki
ye'de modern Türk Bsvlet cari masraflarından 
ne kadarını kesip, hizmetlere ve yatırımlara 
ne kadar aktarabilir, bunun mücadelelerini ya
pıyor. Cari masraflardan istediğiniz kadar kıs
ma imkânınız elinizde yok. Mümkün değil. Ni
çin mümkün değil? Nedir cari masrafların bü
yük kalemleri? Savunma; 4 milyar lira, eğitim; 
3 milyar lira, sağlık; bir milyar lira. Ne eder? 
8 milyar lira. Geriye üç milyar lira civarında 
bir paranız kalıyor. Savunmanın neresinden 
keselim? Bu kürsüden konuşan sayın hatip ar
kadaşlarımın «Bu kadar para ile savunma hiz
metlerini tam olarak görmemiz kurmak müm
kün değildir» dediğini ben işittim. Ve bunda 
gerçek payı vardır. Savunmanın neresinden 
keselim? Bir taraftan tenkid ediyoruz diyoruz 
ki; Türk çocuklarına mektep yapılmıyor, eği
tim plânları, ve eğitim programları kâfi mik
tarda gerçekleştirilmemiştir. Aynı iddiaların 
iğinde, aynı hatip tarafından. Sağlık hizmet
leri kâfi derecede gerçekleştirilmemiştir deni
yor. Neresinden keselim sağlık ve eğitimin? 

Emniyet hizmetleri; muhterem senatörler, 
Batı - Berlin'de 17 000 polis var. Biz iktidara 
geldiğimiz saman Türkiye'de 11 000 polis var
dı. bütün Türkiye'de. Viyana'da 14 000 polis 
var, Emniyet ve asayiş diyorsunuz. Emniyet ve 
asayiş kanun yazmakla halledilir bir mesele de-
ğiiki. Onun icabına da tevessül edeceksiniz. Bu
nun ne vasıtası var? 400 tane vasıtası vardı po
lisin. Bugün 1 000 tanenin üzerinde var. Bi
naenaleyh emniyet kuvvetlerini teçhiz 

I edeceksiniz, yüzlerce milyon lira ile, Bun
lardan ne kadar kesebilirseniz o kadar 
okula ve sağlığa gider. Denge bu. Eğor 
bu dengeyi düşünemezseniz enflâsyona gi
dersiniz. Biz istikran devam ettirmeyi hedef 
almış bir Hükümet olarak enfilâ?jTonıın karşısın
dayız. Her kuruşu acaba nereye daha iyi sarf 
edebiliriz diye düşünmeye mecburuz. 

Şimdi, «Masrafçı bir bütçedir, cari masraf
lar her sene artıyor» iddiaları var. Ama, arz 
ettiğim gibi şunu ifade edeyim ki, bu bütçe kâfi 
derecede bir masrafçı bütçe de deği-dir. Kâfi 
derece bir masrafçı bütçe haline gelirse bütçe o 
saman vatandaşın, yatırımların ve hizmetlerin 
dışındaki birtakım aradığı şeyleri daha iyi yap
mak imkânını buluruz. Bunu yanlış anlayışınız, 
bütçeyi her sene daha masrafçı hale getireceğiz 
diye. Ama şuna emin olunuz ki, bu asgari mas
rafçı bir bütçedir. 

Personel Kanununun malî hükümlerinin tat
bik edilemediğinden, eğitim hizmetlerinin kâfi 
miktarda görülmediğinden, sağlık hizmetlerinin 
kâfi miktarda görülmediğinden şikâyet edip 
bütçenin de masrafçı olduğundan şikâyet etti
niz mi bunlar birbiri ile bağdaşmaz. Em
niyetsizlikten asayişsizlikten şikâyet ett-nia 

I mi bunlar birbiri ile bağdaşmaz. Onun için
dir ki, masrafçı bütçe tenkidini gelecek sene, 
sözcülerin daha derine inerek yapmalarını ümit 
ve arzu ederiz. Eğer bu münakaşalar daha ev
velki konuşmalarda yapldı ise burada tekrarın
da bir fayda mütalâa edildi ise ben de ona 
karşılık bu cevabı veriyorum. Sosyal Devlet, di
yoruz. Nasıl gerçekleştireceksiniz sosyal Devle-

I ti? Bütçedeki cari masrafları aynı seviyede tu
tacağız. Bu cari masraflar nedir? Doktor para
sı, hemşire parasi, öğretmen parası. Cari nıas-

I rafların, çoğu bu. Bunlardan kaçındığımız tak
dirde Devleti, sosyal devlet addetmeye im
kân var mı? Yoktur. Onun içindir ki, Sayın 
Hatibin burada büyük bir çalışmanın içinde ol
duğunu ifade etmek isterim. 

Şimdi her defasında çok özene bezene üze
rinde durulan bir başka şeye temas edeceğim. 
Burada deniyor İd, şu özel hikâyesi, öael mesele
si. Bizi itham ediyor; «Himaye ettiği özel te
şebbüsün sağlıyacağnıa bel bağlamış görünüyor 
Hükümet» deniyor. «Himaye ettiği ezel te.şeb-

I büsün...» Anayasanın 40 ncı maddesi her Türk 
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vatandaşının istediği teşebbüsü kurabileceğini 
gösterir. Acaba bu hakkı tanıdıktan sonra, ya
ni, hür teşebbüs hakkını tanıdıktan sonra, bu 
hakkın icabını yerine getirmeyi nasıl bir hima
ye addedebiliyorsunuz? Türk vatandaşına bir
takım haklar tanıyacaksınız, bunların neticeleri
ne de katlanacaksınız. Himayeden kasıt nedir? 
Yani, nasıl himaye edilmiştir fert? Eşit fırsat
lar ve eşit imkânlar sağlamak suretiyle mi? O 
Devletin felsefesinde var. Devletin temelindeki 
felsefe; Türk vatandaşına eşit fırsatlar,ve im
kânlar sağlamaktır. Eşit fırsat ve imkân sağla
dıktan sonra, hür teşebbüs imkânını sağladık
tan sonra, Anayasanın bu esprisini yerine getir
mekten başka bir vazifesi olmıyan Hükümeti, 
himaye ettiği özel teşebbüs olarak neye daya
narak damgalarsınız? Ve himaye kelimesinin al
tında ne yatmaktadır? işte benim gelmek iste
diğim nokta. Şu Anayasanın eprisi dâhilinde 
biz Türkiye'de her Türk vatandaşının hür te
şebbüs hakkının hürmetkarı ve koruyucusuyuz. 
Çünkü, bu bizim vazifemizdir. Biz karma eko
nomiciyiz ve devletçi değiliz. Sonu her şeyi 
Devletin kontroluna almak istiyen bir devletçi
lik hedefi içinde değiliz. Biz şartları, icapları 
plânda yazılmış bulunan karma ekonomiciyiz. 
Hal böyle iken, acaba özel sektör himayesi; bir 
nevi soygun, vurgun gibi kelimeleri kullanıyor
lar duyuyoruz; bunları yapanların himayesi mâ
nasında mı kullanılıyor? Böyle ise sadede da
vet ederiz. Vaka isteriz, mahal isteriz, yer iste
riz. Açıklığa, vuzuha davet ederiz ve bu Türk 
kanunlarının suç saydığı bir iş olur. Bizatihi 
Türk Anayasasının 12 nci maddesinin suç saydı
ğı bir iş olur. Onun içindir ki, her defasında 
soruyorum. Muhterem senatörler, Türk vatan
daşının hür teşebbüs hakkına karşı olmak im
kânı var mı, bu Anayasanın içinde? Bu Anaya
saya göre. Yok. Hem hür teşebbüs hakkını ve
receksiniz, hem topyekûn vurguncu, soyguncu, 
vergi kaçakçısı, komprador diyeceksiniz. Bunu 
anlamıya imkân yoktur. Bunu kimseye de an
latamazsınız. Ve her Türk vatandaşına aynı hak
kı vereceksiniz. Türkiye'nin neresinde doğarsa 
doğsun her Türk vatandaşına eşit fırsatlar ve 
imkânlar vereceksiniz. Sonra dönüp onu, verdi
ğiniz bu fırsatları ve imkânları kullandığı için 
suçlayacaksınız. Bunu anlamaya imkân yok. 

«Anayasanın emrettiği önceliklere yer veril
memiştir,» diyor sayın sözcü. Anayasanın em

rettiği öncelikleri plânda getirmişiz, Türkiye'
nin 119 milyar liralık yatırım kabiliyetini he
saplamışız, bunun nasıl dağıtılacağını göster
mişiz. Acaba bütün bunları Anayasanın öngör
düğü önceliklere ehemmiyet verilmemek mâ
nasında mı alınıyor? Neye önem vermemişiz? 
1972 senesinde Türkiye'de ilkokul meselesi hal
lolacaktır, diyoruz. Her sene yekûnu binleri 
tutan Türk köyü suya kavuşacaktır, yola ka
vuşacaktır, diyoruz. Her sene onbinlerce Türk 
vatandaşına sağlık hizmetleri gidecektir, diyo
ruz. Demiyoruz sadece, bunları programa, büt
çeye koyup huzurunuza geliyoruz. Her sene 
binlerce dönüm toprağa su gidecektir, diyo
ruz. Binlerce çiftçiye yeniden tohum verme im
kânları sağlanacaktır, diyoruz. Acaba, bunlar 
Türk Anayasasının öngördüğü şey değil de, 
Türk Anayasasının öngördüğü şeyler ne? 

Bir deyim daha var. Kalkınma yatırımları 
özel sektörün, özel kâr esasına dayanan takdi
rine bağlı kalacaktır. Özel sektörün, özel kâr 
esasına... özel sektörü kabul ettiğiniz takdirde, 
özel kârı da kabul edeceksiniz. Kârı kabul ede
ceksiniz. kârı kabul etmediğiniz takdirde özel 
sektörü kabul etmemiş olursunuz. Ama, fahiş 
kâr, müstehlik kitlenin ezilmesi, gümrük du
varlarından âzami şekilde faydalanılarak va
tandaşa kalitesiz ve pahalı mamul mal verilme
si ise onun tedbirleri var. O tedbirleri niçin al
madınız diyebilirsiniz. Kâra niçin itiraz ediyor
sunuz? Rekabet, vergi, bunların hepsi *orta yer
de. Eğer kârın vergisini kaçırıyor, diyorsanız. 
O zaman tüm bir şüphe içinde bulunuyorsu
nuz ki, tüm bir şüphe içinde bulunmanın çıkış 
yolu vuzuha gelmektir. O zaman müesseseye 
inanmamış olursunuz. Türk Anayasasının 40 ncı 
maddesine aykırıdır düşünceniz. Onun içindir 
M, Türkiye'nin iktisadi gelişmesi için zararlı
dır. Kârdan korkmak, mâkul kârdan korkmak, 
almterinin verdiği, sermaye, emek ve teşebbü
sün beraberce ortaya çıkardığı kârdan kork
mak ve Türkiye'yi devlet eliyle kalkındırma
nıza imkân yoktur. Bizim felsefemiz bu. Her 
Türk vatandaşı her karış toprak üzerinde ça
lışmadıkça kendi istiyerek, kendi arzusu ile 
zorla kırbaçla değil; kendi arzusu ile seve se
ve çalışmadıkça Türkiye'nin iktisadi meselele
rini halledemezsiniz. (A. P. sıralarından bravo 
sesleri) 
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Bütçe açığı meselesinde arkadaşlarımız bil
gi vermiştir. Her sene bu açık rakamı çıkar. 
Bu sene biraz insaflı davranmışlar. Geçen sene 
biraz daha yüksekti. Ama, şimdiden söyliyelim 
M, böyle bir açık olmıyacaktır. 

Bir iddia var. «Hükümet açığı olduğundan 
noksan göstermek durumunda olmuştur.» Bu 
iddia doğru değildir. Karşınıza fevkalâde hüs
nüniyetle geliyoruz ve mütehassıslarımızın 
yaptığı gelir tahminlerine bir kuruş ilâve ede
rek gelmedik. Gelirleri şişirmek suretiyle büt
çeyi dengelemek yolunu hiçbir zaman tutma
dık. Gelirler ne ise, onu aldık, giderleri azalt
maya gayret ettik. Ve geçen sene 1967 bütçe
sinde tahmin edilen gelirler tahminlerin üze
rinde tutmuştur. Tahmin edilenin üstünde ta
hakkuk ve tahsilat olmuştur. Bunları da Mali
ye Bakanı arkadaşım size izah etmiştir. 

«1968 de Hazine daha da darlık çekecek, de
niyor» Muhterem senatörler, Türkiye şartlan 
içinde bulunan bir memleketin hem hazinesi
nin, hem Merkez Bankasının idaresi kolay bir 
iş değildir. Bunu evvelâ kabul edelim. Ama 
Türk Devletinin itibarına en ufak bir toz kon
durmadan hem Hazinenin, hem Merkez Ban
kasının idaresi başarılı olacaktır. Bu zamana 
kadar da öyle başarılı gelmiştir. Biz bugün 
milyonları, milyarları kasalarında bulunan 
memleketlerin millî geliri, bizimkinin 10 - 20 
misli olan memleketlerin ne kadar büyük sıkın
tı içinde olduğunu görüyoruz. Bakınız ingilte
re'ye; bakınız Birleşik Amerika'ya ne kadar 
sıkıntıların içinde çırpınıyorlar. Binaenaleyh, 
Devlet idaresini her şeyin böyle hiç bir sıkıntı
ya uğramadan gideceği bir yer olarak addedi
yorsanız, o istikamete yönelmiş tenkidleri hak
lılık kazanmaz, öyle değildir diyoruz biz. Ama 
Maliye, Devletin Maliyesi, Devletin itibarıdır. 
Devletin Merkez Bankası Devletin itibarıdır. 
Biz bu düsturlara sadık olarak Maliyemizi ve 
Merkez Bankamızı başarı ile idare etmeye de
vam edeceğiz. 

Şimdi bir konuya daha geliyorum. Çok vak
tinizi almak istemiyorum. Fakat bunların da 
muğlâk kalmasını doğru bulmuyorum. 

«Ortanın solu ve düzen değişikliği» Buna 
dokunmadan geçersem hiç memnun olmazsınız. 
(A. P. sıralarından gülüşmeler). 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Size an
latmaya çalışıyoruz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Köylüye anlatabildiğinizi iddia edi
yorsunuz. Bana anlatabileceğinizi zannetmiyo
rum. Nedenini söyliyeyim. Köylü kendilerinin ne 
zaman aklınıza geldiğini, sorar. Ortanın solu 
yolundan iktidara gelmenin imkânları ararken 
mi köylü aklınıza geldi? Köylü size soracaktır 
bâzı sualleri, cevap veremezsiniz. 

Şimdi bu ortanın solu münakaşasını yap
madan, evvelâ şu münakaşayı bitirmekte fayda 
görüyorum. «Siyasi görevine Atatürkle başlı-
yan C. H. P. si.» Bu konuya böyle girmeye mec
bur değildim. Çıkın Büyük Atatürk'ü kanadının 
altından. (A.P. sıralarından bravo sesleri). O 
zaman bir başka parti yoktu ki. Yani, «Ata
türk sizin haminiz, siz Atatürk'e sahipsiniz, 
temsil ettiğiniz rey nisbetinin dışında kalanlar 
Atatürk'e sahip değil». Bu mâna çıkar, bundan. 
Onun için çıkın Atatürk'ün gölgesinden, koltu
ğundan, kendi başınıza yaşayın biraz. (A. P. sı
ralarından bravo sesleri ve alkışlar). 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bu mem
lekette Atatürk'ün karşısına çıkanlar olmuş
tur. (Gürültüler) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bunu nasıl düşünebiliyorsunuz? Bu
nu ne hakla düşünebiliyorsunuz? Atatürk'ün 
karşısına çıkmayı ne hakla düşünebiliyorsunuz, 
1968 Türkiyesinde? (Gürültüler). Bu kuruntu
dan da vaz geçin. Bu Atatürk'e hizmet etmek 
değildir. (A. P. sıralarından bravo sesleri) Ata
türk'ün karşısına kimse çıkmaz. Türkiyede Ata
türk milletin gönlünde taht kurmuştur. (A. P. 
sıralarından alkışlar). (O. H. P. sıralarından 
«Meydanda» sesi) 

Ben gayet açık olarak söylüyorum; şayet 
Atatürk'ün hizmetlerini Türk vatandaşı anlamı
yor ve ondan dolayı Atatürk'e karşı çıkmak 
mümkündür diyorsanız; bu, Türk vatandaşına 
bühtan olur. (A. P. sıralarından alkışlar). Baş
ka türlü de bunun izahı olmaz. Atatürk kadar 
bir memlekete hizmet etmiş insan düşünülemez. 
Ancak Türk vatandaşı; ki kadir şinastır, vatan
perverdir, bütün inancımızla böyledir; Türk va
tandaşı Atatürk'ün bu memlekete yaptığı hizmet
leri takdirle karşılamıyacak da kim karşılıyacak? 
Onun içindir ki, burada Atatürk'e hizmet et
miyorsunuz. Kendinize hizmet etmek bakımın
dan Atatürk'ün yakasını bırakmıyorsunuz. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 
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SALİM HAZSZIDAÖLI (Elâzığ) — 1950 den 
sonrası bunun isbatma yeter. (ö. E. P. sıraların
dan gurultular). 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Muhterem senatörler, hiç bir şekilde 
siyasi bir münakaşa açmak istemiyorum. Ama.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — teinde
siniz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — İfade etmek istediğim şey şudur; Ata
türk hepimizindir. Binaenaleyh, derseniz ki, 
Atatürk ö. H. P. sinin damgasını taşır. E., o za
man bizi Atatürk'süz bırakmaya hiçbirinizin 
hakkı yok. (A. P. sıralarından alkışlar). Hiçbi
rinizin hakkı yok. 

SALİM EAZEEDAĞ-LI (Elazığ)— Ata
türk'ün karşısında olanlar vardı, (Gürültüler). 

BAŞKAM — Sayın Hazerdağlı, lütfen müda
hale etmeyiniz. Size hirşey denmiyor, müsaade 
edin. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Şimdi sayın sözcünün şöyle iki beyanı 
var. «Türkiye hürriyetleri tamamlanmamış ve 
geri kalmış bir ülkedir» ikinci sayfada şöyle bir 
beyan var. C. F, P. nin yaptıklarını anlatırken, 
«ö. E. P. nin hürriyetleri bütünlüğüne kavuş
turduğu» iddia ediliyor. Bu zannediyorum tezad, 
İzahını kendisine bırakıyorum. 

Şimdi biraz da ditmen münakaşası yapalım. 
Aslında bizim kanaatimizce, bizim siyasi ka-
naatlerimizce, ietihadımızca Türkiye'de bir dü
zen münakaşası hiçbir şekilde mesnedi olmıyan 
bir münakaşadır. İstiyen yapmıya devam etsin. 
Biz kendi kanatlerimizi söylüyoruz. Neden böy
ledir? Biz soruyoruz, bu düzen değişmelidir, di
yenlere: Evvelâ bu düzen nedir, neyle kurul
muştur? Yani, hangi çerçeveyle kurulmuştur? 

RIZA ISITAN (Samsun) — Anayasa çer
çevesi ile. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Anayasa değil, sadece Anayasaya ilâ
veten, Türk Medenî Kanunu, Borçlar Kanunu, 
Ticaret Kanunu. Yani Türkiye'de. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Önergemiz var. 
Usulsüz hareketiniz. 

BAŞKAN — Sayın Isıtan müdahale etmeyi
niz. 

RAHMİ ARIKAN (Bolu) — Susun da din
leyin. Dinlemesini öğrenin. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim okuyacağım, be
yanda bulunacağım. Birçok tezkereler var, re-
aksiyonlar var, Rica ederim bir dakika, yani 
diyorsunuz ki, siz bir bütçe görüşmesi esnasın
da bu bütçeyi takdim eâen Başbakan konuşma
sın mı demek istiyorsunuz? 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Yok 
böyle bir şey, şeref duyarız. 

BAŞKAN — Yoktur böyle bir usul diyorsu
nuz. Taman onun beyanını yapacağım bilâhara. 
Yalnız sükûnetle dinleyiniz. (C. H. P. sırala
rından «söz veriniz» sesleri) 

BAŞKAN — Gerekirse veririz, kürsü boş de
ğil ki? Müsaade edin kürsü bogalsın... (C. H, P. 
sıralarından gürültüler ve «kanunsuz harket 
ediyorsunuz» sesleri) 

Kanunsuz ne demek? Rica ederim, rica ede
rim müdahale etmeyiniz. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla — Sayın 
Başkan, acaba ben burada Tüzüğe aykırı olarak 
mı bulunuyorum; Cumhuriyet Senatosu Tüzü
ğüne? 

BAŞKAN — Hayır, efendim. (Gürültüler) 
Senato Tüzüğünü Başkan tatbik eder. C. H. P. 
sıralarından «kanuna da aykırı' sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, çok müdahale eder
seniz birleşimi tatil etmek mecburiyetinde ka
lacağım. (G. H. P. si sıralarından «ediniz» ses
leri.) Gayeniz o galiba? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — İsabet 
edersiniz. (Gürültüler) 

MEHMET ZEKİ TOLUNAY (Malatya) — 
Usule aykırı hareket ediyorsunuz, 

BAŞKAN — Sükûneti muhafaza ediniz, ka
rışmayınız, rica ederim. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler ve mahiyeti anlaşılmıyan sözleri) 
ihtar ediyorum karışmayın. Oradan karışacağı
nıza; gelirsiniz, buradan usulsüzlümüğü tescil 
edersiniz, (Gürültüler) Oturduğunuz yerden 
müdahale etmeyiniz. 

MEHMET ZEKÎ TOLUNAY( Malatya) — 
Başkanın daha kibar ve nazik olması lâzımdır. 

BAŞKAN — Rica ederim biz nezaketimizi 
biliyorum. 

MEHMET ZEKÎ TOLUNAY (Malatya) — 
Bilmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Biz bildiğimiz kanaatindeyiz. 
\ Buyurun efendim devam edin, 

BAŞBAKAN SÜLEYMAÎI DEMÎEEL (De
vamla) — Usul münakaşasına ben giremem. 
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Usul münakaşanız tamamsa devam edeyim ko
nuşmama. 

MEHMET ZEKÎ TGLUNAY (Malatya) — 
Usulsüz hareketimizi siz soluyorsunuz. (Gürül
tüler) 

BAŞKAM — İdareci üyelerin gerekli vazife
leri ifa etmelerini rica ederim.. 

Devam buyurunuz efendim. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Muh
terem senatörler; biz iktidara gelmeden bir dü
zen sözü yoktu, bir düzen münakaşası da yoktu. 
Ve bizim anlayışımız aynen bizden evvelki hü
kümetler tarafından da benimsenmiş idi. Bunun 
delili olarak üçüncü Koalisyon Hükümetinin, 
Hükümet programından bir pasaj okuyacağım. 
«Bölgeler ve fertler arasındaki büyük gelir 

farklarının giderilmesi, milletçe karşısında bu
lunduğumuz büyük meseleler olarak ortadadır. 
Bu meseleleri kısa yoldan hal için yapılacak 
zorlamalar, ekonominin denge ve istikrarını 
bozabileceği gibi, bu meseleleri kısa yoldan hal 
için yapılacak zorlamalar ekonominin denge 
ve istikrarını bozabileceği gibi, bunların ge
cikmeden ve cesaretle ele alınması da yarın yeni 
ve çözümü güç meseleler doğuracaktır.. 

Devam ediyor; «Biz bütün bu meselelerin 
çözüm yolunu Büyük Meclisçe kabul buyurulan 
Kalkınma Plânının her alanda bütün gerekle
riyle ve tam olarak uygulanmasında görmekte
yiz.» 

İşte bu. Yani, Anayasanın ortaya koyduğu 
sosyal vecibeleri memleketin imkânları ile mü-
tenasibolarak, memleketin malî imkânları ile 
nıünasibolarak Beş Yıllık Plânın istikametle
rine uygun bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bun
da aksıyan bir taraf varsa, şunu yapmadınız, 
bunu yapmadınız diye gayet müşahhas bir şe
kilde söylenebilir. Bununla, düzen değişikliği 
ayrı ayrı şeylerdir. Zannediyorum ki bu müna
kaşayı bu anda vuzuh içinde yapma imkânı 
yok. Çünkü, bu münakaşanın yani düzen fikri
nin, düzen değişmelidir fikrinin sahipleri daha 
çok vuzuha geleceklerdir. O zaman daha rahat 
yapma imkânı olacaktır. Bir müddet daha ge
çecektir, daha çok vuzuha gelinecektir. Çün
kü, sayın sözcü birçok şeylerden şikâyet edi
yor, ediyor, ediyor geliyor değişmesini istedi
ğimiz düzen bu diyor. Nasıl kısmına gelince 
de, yeni Anayasa düzenini kurmakla, diyor. 

i Anayasa 1961 senesinden beri var. Kendileri 
bu Anayasanın 3,5 sene tatbikçisi oldular. Ve 
bu tatbikçiliğe devam etmek varken, yeni dü
zen fikrini şu şeyle ifade etme imkânı yoktur. 
Bu mütalâadan, yukarıdan beri şikâyetler sıra
lanırsa, bu şikâyetler; aracıların sömürüsü, 
Devlet paralarının tefecilere verilmesi, kredile
rin adaletsiz dağılışı. Acaba bunları Adalet 

j Partisi iktidarı mı getirdi, Türk efkârı umıı-
miyesine, Türk hayatına haksız kazançların 
yayılması, tarım ürünlerinin değerini bulmama
sı, işsizliğin artması, vergi yükünün vatanda-

1 şa yüklenmesi. Bütün bunları söylüyor. Ana-
| yasayı tatbik ederseniz diyor bunlardan kurtu-
I lursunuz. 

Dağ fare doğuruyor. Hâdise budur. Şimdi 
gelelim tarım ürünleri değer pahasını bulmu
yor. Hangi tarım ürünü değer pahasını bulmu
yor? 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Tütün, 
tahıl, her şey. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, çok rica edi
yorum. Yani, oturduğunuz yerden müdahale... 
(A. P. sıralarından, «bir de grup başkanvekili» 
sesleri) 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Soru 
soruyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Başbakanın görüşme sis
temi o, soruyor ve cevap veriyor. Sizden sor
muyor. Soruyu vaz'ediyor, kendisi cevap ve
riyor. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De-
! vamla) — Tahıl, tütün, pamuk, ayçiçeği, incir, 

üzüm, fındık, zeytin, zeytin yağı, çay; bun
ların hepsi Türk çiftçisinin yetiştirdiği ürünle
rin yüzde 80 ini teşkil eder. 1965 senesi biz 
buğdaya 10 kuruş zam yapıtk, buğday 68 ku-

j rustan 78 kuruşa çıktı. Arpaya zam yaptık, 
| çavdara zam yaptık. 

j FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Dört 
yılda... 

I BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De-
1 vamla) — 1965 senesinde sizin 68 kuruş olarak 

bize bıraktığınızı biz 78 kuruşa çıkarttık. (Gü
rültüler) 

Muhterem senatörler, Türkiye'de hububat 
1 fiyatları geçim endeksinde % 22,5 tir ağırlık 

taşır.. % 10 sam yaparsanız hububat fiyatları-
I ııısda % 2,5 bir artmayı göze almaya nıecbnr-
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sunuz. Bir taraftan istikran muhafaza edecek
siniz ve biz açıklıkla söylüyoruz, memleketimiz 
imkânları; iktisadi istikrar, malî istikrar; bun
lar bizim taahhütlerimiz içinde. Bunlar imkân 
verdiği nisbette, biz iki senedir iktidardayız 
bunların, nisbetinde tahılı düşünmekteyiz. Hiç 
kimse yanlış anlamasın, tahıla ilâve yapacağız 
diye. Söylüyorum şartlarını. Geliyoruz fındı
ğa; biz beş liradan aşağı Türkiye'de fındık sat
tırmadık. Beş liradan aşağı sattırmadık. Ve beş 
lira fındık, bizim çizdiğimiz haddir. 

Pamuğa geliyoruz; bizim taban fiyat poli
tikamız 20 kuruşa satılabilir pamuğu biz 240 
kuruşa sattırmışızdır. Bunu Türk köylüsü bi
liyor. 

Üzüme geliyoruz; 180 kuruştan fazlaya sa-
tamıyacağı üzümünü Türk çiftçisinin, biz 
227 kuruşa sattırıyoruz. 

Ayçiçeğine geliyoruz; 80 kuruşa sattığı ay
çiçeğini Trakya çiftçisinin, 180 kuruşa sattırı
yoruz. Bizim taban fiyat politikamız bu. 

Çaya geliyoruz; 1958 den 1966 yılına kadar 
çay fiyatı üç liradır. 1958 - 1966 ya kadar çay 
üç lira idi. Biz çayı 3,5 liraya çıkardık. 

Tütüne geliyorum; Tütün Ege piyasasında 
tütün 8 lira 10 kuruştur. Vasati fiyat, daima 
geçen senelerin fiyatının üstündedir. Tütünü po
litika ile birlikte ekilip, politika ile birlikte bi
çerseniz başka neticeler çıkar. Ama gerçek bu
dur. Ve yüz küsur milyon tütünün 60 milyon 
kilosuna yakınını Tekel mubayaa etmiştir. Tü
tün bu. Ama keyfî bir tütün politikası takibe-
dip taban tarlalara tütün ektirirseniz, Devleti 
de batırırsınız, tütün müstahsilini da. Bunun 
münakaşasını burada uzun boylu yapmak iste
miyorum. 

İşsizliğin artması: işsizliği ortadan kaldır
ma bir plân meselesidir, ikiyüz bin, üçyüz bin 
Türk vatandaşına yeniden iş bulacak, iş imkân
ları yaratacak bir plân getirdik. Artması, ek
silmesi, kaç kişiye yeniden iş imkânı sağlıya-
caksınız; buna bakar. İşte onun içindir ki, iş
sizliğin ortadan kaldırılması bir yatırım mese
lesidir. 1966 senesinde 15 milyar, 1967 senesin
de 15 milyar, 1968 senesinde 19,5 milyar ve on
dan sonraki seneler daha çok artarak giden ya
tırımlar yapmamızın sebebi bu. Yani, bunları 
yapmak için neyi değiştirmiye ihtiyaç var? 
Bunlar yapılıyor. Daha hızlı yapınız diyorsu
nuz, kaynak gösterin? 
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«Enflâsyoncu bir politika yüzünden fiyat
ların sürekli yükselmesi...» Bizim enflâsyoncu 
bir politika takibetmedik. Söylüyoruz. Türki
ye şartları içerisinde yüzde 4,5 ve yüzde 5,5 ci
varında genel endeks devam ederse burada 
enflâsyon var denmez. Neyi söylüyorsunuz? 
Dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'de enflâsyon 
olduğuna dair en ufak bir emare mevcut değil
dir. Ve Türkiye'de enflâsyon yoktur. Ama 
Türkiye ekonomisi nâzik bir ekonomidir. Çok 
dikkatle tatbik edilmesi lâzımgelen bir ekono
midir ve alacağınız birtakım kararlar eko
nomiyi çok kolayca rayından çıkarabilir. Onun 
içindir ki bütün bu gayretlerin içinde yatırım 
yapan bir memleketin ekonomisi zaten birtakım 
tazyiklerin altında bulunan bir ekonomidir. Hâ
dise bu. Türkiye'de enflâsyon yok. Türkiye'de 
işsizliğin tedbirlerini plâna almış Türkiye'de, 
Türk çiftçisinin % 80 ninin ürettiği mala de
ğer biçmişsiniz. Hâdiseler de orta yerde. 

Şimdi neyi tenkid ediyorsunuz ve neden 
düzen lâzımdır diyorsunuz? Biz istemez miyiz 
Türk çiftçisinin pamuğu 5 liraya satılsın. Ama 
dünya fiyatları var orta yerde. Aradaki farkı 
nereden ödiyeceksiniz? Aradaki farkı bâzı züm
relerden kesip ödiyeceksiniz. Onu yaptığınız za
man hizmet göremezsiniz. İşte memleketin im
kânları dediğimiz o. Binaenaleyh düzen bu 
kadar büyük gürültüye sebebiyet verecek bir 
mesele değil, eğer esbabı mucibe bu ise. Bunlar 
mevcut kanunların şümulü içinde, mevcut Ana
yasanın şümulü içinde yapılabilen işler ve yapı
la gidiyor. Şimdi Anayasanın 41 nci maddesi 
diyor ki; «Demokratik yollardan gidilerek kal
kınma olacaktır;» yani, hür teşebbüse riayet 
edeceksiniz, mülkiyete riayet edeceksiniz, ya
ni demokratik mekanizmanın doğru olan de
ğerler manzumesine riayet edeceksiniz. Başka 
türlü mizan kuramazsınız, öyle diyor, 41 nci 
madde, «iktisadi, sosyal ve kültürel kalkın
mayı demokratik yollarla gerçekleştirmek» Hiç 
kimse demokrasiyi aklına geldiği gibi tarif 
edemez. Demokrasinin hür dünyaca kabul edil
miş İnsan Hakları Beyannamesince kabul edil
miş bir tarifi var. insan Hakları Beyannamesi 
bizim Anayasamızdaki 53 ncü maddeyi aynen al
mıştır. Daha doğrusu Anayasamızdaki 53 ncü 
madde İnsan Haklan Beyannamesinde vardır. 
Diyor ki insan Haklan Beyannamesi; «Milletler 
iktisadi ve sosyal kalkmmalannı imkânlariyle 
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mütenasibolarak yapacaklardır.» Bunun dışın
da bir şey düşünebilmek akla mantığa sığar mı? 
Üst tarafı tamamen siyasi, çelişmelerle dolu 
bir siyasi münakaşadan ileri gitmez. Şimdi ne
ye itiraz edebilirsiniz? itiraz etseniz Plâna iti
raz edebilirsiniz. Düzeni çevrelemişiz. Şu hak
ları tanımışız Türk vatandaşına, Devlete de bu 
vecibeleri vermişiz. Kanunlar tatbik edilmiyor 
diyorsunuz. Murakabe fonksiyonunuzu yapınız 
deriz. Hangi kanun, nerede, niçin tatbik edil
miyor? Buna dair geçen 28 ay zarfında bir 
emareye raslamadık, düzenle ilgili olarak.. Şu 
kanunu tatbik etmiyorsunuz, ondan dolayı dü
zen yerinde değildir, diyebileceğim bir tenkide 
raslamadık. Umumi konuşmalarımızda da ras
lamadık. Murakabe gensoru, genel görüşme, 
sözlü soru, yazılı soru... Meclislerin müesseseleri 
var. Bunlar içerisinde bu Anayasa düzeni tatbik 
edilmiyor, şu sebepten dolayı Anayasa düzeni 
tatbik edilmiyor diye bir itirazınızla da karşı 
karşıya kalmadık bu zamana kadar. Yani, biz 
Anayasa düzeni işlemesin, yürümesin iddiasın
da olan insanlar değiliz ki. işlemediği yürütül
medi kanaatinde iseniz, işlemiyen, yürümiyen 
yerlerini gensoru halinde getirebilirsiniz, genel 
görüşme halinde getirebilirsiniz, yazılı soru 
halinde getirebilirsiniz, araştırma halinde geti
rebilirsiniz. 

MEBRURE AKSOLEY (istanbul) — Ge
tirdik kabul etmediniz, Grııpunuz kabul eder 
mi? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Ne getirdiniz de kabul etmedik ha
nim efendi? (C. H. P. sıralarından infaz edil-
miyen Danıştay kararları sesleri) 

Sayayım mı getirilmiş olanları: 45 tane gen
soru önergesi, getirdi. Millet Meclisi Grupunuz, 
biz iktidara geldikten üç ay sonra. Acaba üç ay 
içerisinde 45 tane gensoruluk A. P. iktidarı ne 
yapmıştı? (A. P. sıralarından brova sesleri) 
Böyle bir yolu tercih edeceğinize düzen kuru
lacaktır deyip, Sarıkamış'ta, Kars'ta, Hakkâri'
de, Edirne'de, Marmaris'de, Konya'da, Türkiye'
nin dört köşesinde propaganda yapacağınıza, 
pekâlâ bunu Mecliste yapabilirdiniz. Şimdi bu 
konuşmayı biraz da Millet Meclisinde yapıla
cak konuşmalara yol olsun diye söylüyorum. 
(Gülüşmeler ve bravo sesleri) Bu münakaşa 
bitmelidir, istediğiniz düzen ne ise, hukukun 
içerisinde ve Türk kanunlarının Türk Anayasası

nın içinde getiriniz. Ne getirdiniz? Hangi ka
nunu getirdiniz? Kanun teklifi olarak getirin, 
deyiniz ki, bu Anayasa düzenini yerleştirmek 
için işte 20 tane kanun tasarınız. Hangisini ge
tirdiniz? (Bravo sesleri). Getirmediniz, hiç ge
tirmediniz, hiç yok, bir tane bile. 

Şimdi sayın sözcü «Seçim Kanunu, A. P. nin 
çıkarına olan Seçim Kanunu için» diyor, insaf 
buyursunlar, 1961 senesinde yapılan Seçim Ka
nununa dönmeyi iddia ederken; ki 1961 Kurucu 
Meclisinde A. P. yoktu, 4 kişi, 5 kişi vardı, A. P. 
sinin bugün Mecliste 345 tane temsilcisi vardır -
% 83 ü C. H. P. nin temsilcilerinden müteşek
kil bir Kurucu Mecliste, acaba, 1965 senesinde 
veya 1969 senesinde A. P. nin yararına yapıla
cak bir sistem mi keşfedilmiştir? (Sağdan gü
lüşmeler). 1961 seçimlerine dönelim diyoruz. 
1961 deki seçim sistemine dönelim, diyoruz. 
Niçin razı olmıyorsunuz? 

RIZA ISITAN (Samsun) — Geriye gitmek 
istemiyoruz da ondan.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Koşmayın, koşmayın. A. P. seçim oy-
lariyle iktidarda kalmayı siyasi felsefesinin dı
şında tutmuştur. (Sağdan, bravo sesleri, alkış
lar) Henüz, Adalet Partisinin tek başına iktida
ra gelip gelmiyeceği belli değilken, henüz se
çim yapılırsa hangi şartlar içinde seçim yapıla
cağı belli değilken, bu tadil geldiği zaman Par
lâmentoda çıkarak demiştir ki; «Bu bakiye 
sisteminin şöyle, şöyle, şöyle birtakım mahzur
ları var. Memleketi istikrarsız hükümetlere gö
türürsünüz, istikrarsız hükümetlere g*ötürmeyi-
niz, memleketi» Ve bunun için biz buna mu
arızız demiştir. O gün ne dedi ise A. P. bugün 
aynı şeyi diyor. Henüz iktidar yok, iktidarda 
değilken bunu söylemiş. Muhalefette, muhalefet 
partisi iken söylemiş ve gensoru getirip Anaya
sanın 89 ncu maddesini işlemez hale getirmemiş
tir, söylemiştir. Yaptığı opstrüksiyon da şu: Fik
rini söylemiş, «Buyurun beyler bu kanunu siz 
çıkarın» demiş, dışarı çıkmıştır. Zaten A. P. 
nin 165 tane miletvekili vardı Kanun da ra
hat rahat çıkmış gitmiştir. Yaptığı budur. Mil
let Meclisinde bu, birgün almıştır ne Meclisin 
toplanmasına mâni olmuştur, ne Meclisin çalış
masına mâni olmuştur ve ne 89 ncu maddeyi 
işlemez hale sokmuştur. Hiçbirisini yapmamış
tır. 89 ncu madde ile değil, 165 Mşi ile, 10 kişi 
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ile dahi Meclisi tıkamak mümkün iken bunların 
hiçbirini yapmamıştır. 

(Bu esnada umumi arıza dolayısiyle elektrik
ler tamamen kesildi.) Seçim Kanunu tadili A. P. 
nin çıkarı ile, menfaat ve zararı ile ilgili de
ğildir. (Ses duyulmuyor sesleri). 

BAŞKAN — Hoparlörün cereyanı kesiktir 
efendim. Cereyan geldi buyurun Sayın Başba
kan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Muhterem senatörler, sözlerimin so
nuna geliyorum, sabrınızı daha fasla suistimal 
etmiyeceğim. Yalnız zannediyorum ki, bu tartış
manın Senato ve Hükümet münasebetlerinde fay
dası vardır. Bizim düşüncelerimizi tenkid, tel
kinde bulunan muhterem hatipler bilirlerse ken
di düşüncelerini daha mâkul mihrakların içine 
koyma fırsatını bulurlar. Nasıl ki biz onlann-
kini bildiğimiz zaman nasıl kendi düşünceleri
mizi aynı şekilde bir süzgeçten geçiriyorsak. 

Şimdi bu düzen meselesi. Şu noktaya geli
yorum; Şikâyet nedir? Kanunlar mı tatbik edil
miyor? Onun murakabe yolları var. Kanunlar 
mı noksan? Onun da yapma yolları var. Yani 
Meclisler var. O zaman şikâyet nedendir? Tat
bik edilmiyorsa icrai kontrol elinizde, yok ek
sikse yapmak elinizde Şikâyet nedendir? Zan
nediyorum ki sizin şikâyetiniz Anayasayı ger
çekleştirmek değil, Anayasadan şikâyet edi
yorsunuz. Anayasanın Türk vatandaşına verdi
ği hür teşebbüsten şikâyet ediyorsunuz, mülki
yet haklarından şikâyet ediyorsunuz. (A. F. sı
ralarından doğru sesleri) Bunlardan şikâyet 
ediyorsunuz. E... bir telif yolu bulacağız. Ya
ni, neden şikâyet ettiğinizi bilmeye mecburuz. 

Sayın sözcünün bir fikrine daha takılaca
ğım; diyorlar ki; memleketin toprak meselesi, 
memleketin petrol meselesi, memleketin orman 
meselesi, memleketin sağlık meselesi, memle
ketin konut meselesi, bunlar hep sorun. Bunlar 
kendi başına uyuyor mu? Hayır. Biz toprak 
meselesi için ne dediysek onu yapıyoruz. Pet
rol meselesi için ne dediysek onu yapıyoruz. 
Konut meselesi için ne dediyesek onu yapıyo
ruz. Eğer bizim dediklerimizi kâfi görmüyor
sanız yapılacak iş şudur; bu meselelerde biz 
iktidara gelirsek takibedeceğimiz politika şu 
olacak, şunları, şunları yapacağız demektir. 
Millete bunun için de 20 ay daha beklemek kâ

fi gelecektir. 20 ay sonra bir sonbahar günü 
milletin karşısına çıkarsınız, bunları söylersi
niz, siz söylersiniz, biz gelir söyleriz, ondan 
sonra milletin aklı selimi bir mizan yapar. O 
aklı selim, bir mizan yapacak doğru değerlere 
sahiptir. O mizanı yapar; eğer size iktidarı 
tevcih ederse buyurun gelin. O zaman biz mu
halefet oluruz. O zaman bu kürsülere çıkar da
ha evvelki söylediklerimiz istikametinde savun
ma yaparız. Öyle muhalefet yaparız. Ne mec
lisleri tıkarız, ne şunu yaparız, ne bunu yapa
rız... Ama,, bir ölçü içerisinde muhalefet yapa
rız. Açıkça söylüyoruz. Oyunun kaidesi bu. Bu 
hür kürsüleri hür olarak muhafaza edebilme
nin yolu bu. Şimdi petrol dâvası, orman dâva
sı, toprak dâvası, bunların herbiri üzerinde sa
atlerce konuşulabilir. Ne demiş Â. P. seçim be
yannamesinde petrol için? Petrol için demişiz 
ki : (Toprak, toprak sesleri) Toprak için de 
anlatacağım. Ne dedi isek onu yapıyoruz. Pet
rol için ne demiş? Dediği şey şudur : Türkiye'
de bütün imkânlarını kullanıp, biran evvel pet-
rolsüzlûkten kurtulmalı. Çünkü, Türkiye 70 ilâ 
80 milyon dolar dışarıya hampetrol parası ve
riyor. 1970 de 10 milyon ton petrole ihtiyacı
mız var, bunun beş milyon tonunu dışarıdan 
almaya mecburuz, istihsalimizi beş senede beş 
misline çıkarmak şartiyîe. Yani 1964 ün 900 bin 
tonunu 1970 de 5 milyon tona çıkaracağız, beş 
milyon ton da dışarıdan alacağız. 10 milyon 
ton petrol kullanan bir Türkiye hâlâ iktisaden 
çok gerilerde olan bir memleketdir. İtalya 100 
milyon ton, Almanya 130 milyon ton petrol kul
lanıyor. Sovyet Rusya 280 milyon ton petrol 
istihsal ediyor. 240 milyon tonunu kendisi kul
lanıyor. Biz daha 10 milyon tondayız 1970 de. 
Ne demişiz? Petrol istihsal imkânlarımızı ar
tıralım ve 1988 senesinde 3 milyon 400 bin to
na gelmişiz, 1970 de 5 milyon tona geleceğiz. 
Araştırma imkânlarımızı artıralım. Yeni maki-
nalar almışız. Yeni imkânlara, yeni sahalara 
yönelmişiz. Sonra, Batman - iskenderun boru 
hattını yapalım. Batman, iskenderun boru hat
tını 450 milyon lirayla 15 ay içinde yapmışız 
ve geçen senenin Ocağının 4 nde, bir sene ev
vel, petrolü Akdenize akıtmışız. Bir sene zarfın
da 132 milyon lira da tasarruf sağlamışız. 132 
milyon lira hasılat sağlamışız, bunu yapalım 
demişiz, yapmışız. Sonra, Türkiye işlenmiş ma
mul petrol almasın demişiz. Niçin? 1 ton pet-

— 1332 — 



C. Senatosu B : 33 10 . 2 . 1968 O : 2 
rolde, 5 dolar işlenmemiş alırsanız zararınız 
var, işlenmiş alırsanız 5 dolar kârınız var. 5 mil
yon tonda 25 milyon dolar kârınız vardır. 25 
milyon dolar ile devasa bir tesis meydana geti
rebiliriz. işte o zaman kurtarırız Anadolu'yu 
fakirlikten, yolları bu. Yapmışız? Türkiye 1970 
lerde 10 milyon ton rafineri kapasitesini haiz 
olsun.. 4,5 milyon tondu devir aldığımız rafi
neri kapasitesi, bugün 3 milyon ton İzmir'de 
yemden yapılıyor, İpraş bir milyon ton artırıl
mıştır. 5 milyon tona çıkarılıyor. Binaenaleyh 
1970 de 1971 de Türkiye 11 milyon ton rafine
ri kapasitesine ulaşıyor. Bu da kâfi değil, iz
mit'ten Hopa'ya petrol taşıyoruz. 

Kış göstermiştir ki, izmit'ten Hopa'ya pet
rol taşıyamazsınız. Karadeniz büyük güçlükler 
çıkarıyor. Yol. imkânlarınız tıkanıyor. Binaena
leyh orta yerde bir yere daha bir rafineri ya
pacaksınız, 5 nci rafineri. Bunu de planlamı
şla. Ve böylece güçlenen Türkiye'ye, büyüyen 
Türkiye'ye kuvvet kaynağı olacak birtakım mey
leri koymuşuz. Petrol, daha bitmemiş. Demişi?, 
ki, afişe fiyatları ürerinden indirim yapacağa, 
Yüzde 20 indirime bağlamışız, makabline şâmil 
clnıak üzere. 1964 senesinin Haziranından iti
baren muteber olmak üzere petrolde yüsdo 20 
indirim sağlamışım. 

Şimdi, muhterem senatörler, petrol büyük 
bir dâvadır. Sokakta münakaşası yapılabilecek 
bir dâva değildir. Irak yalnız Kerkük sahasın
dan senede 60 bin ton petrol çıkarıyor. Yalnız 
Kerkük sahasından Irak'ın senede Irak Hazine
sine aldığı para besyüz milyon dolardır. Biz 32 
milyon insan çalışıyoruz, 32 milyon insan, tütün 
yapıyoruz, pamuk yapıyoruz, sanayi ürünleri ya
pıyoruz ki, 100 milyon dolar civarındadır sınai 
ürünü. Fındık yapıyoruz, her şeyi yapıyoruz, 
maden çıkarıyoruz, orta yere sattığımız 525 
milyon dolar. O da 15 sene 300 ilâ 350 milyon do
lar içerisinde oynamış, yeni yeni sahalar ilâ
vesiyle 525 milyon dolara çıkmıştır. Bir Kerkük 
sahasından Irak Hükümetinin hissesi beşyüs mil
yon dolar petrolünüz varsa, bulacaksınız. Bina
enaleyh petrol meselesi, öyle göründüğü gibi 
mesele değil ki. Kuveyt aynı vaziyette, Suudi 
Arabistan aynı vaziyette, iran'ın yalnız Abadan'-
da 20 milyon tonluk bir rafinerisi var ve iran 
yalnız Hark Âda'smdan 100 milyon ton ham pet
rol ihracedivor. Petrol dağın dibinde, 1. 2, 3 

cin metre derinlikte var, ürerinde bİ3 oturuyo
ruz. Gücümüz, imkânımız yok delip çıkartmaya, 
bilgimiz kâfi değil, Oturmuşuz üzerine açlıktan, 
çıplaklıktan şikâyet ediyoruz. Acaba petrolü bu
lup çıkartmak, düzeni değiştirmekten daha iyi 
değil mi? 

Yol deniyor, ışık deniyor. Muhterem sena
törler, 1966 senesinde Türkiye'nin elektrik gü
cüne 600 bin kilovat elsktrik eklenmiştir. Bu 
nedir biliyor musunuz? 1966 da 600 bin kilovat bu 
nedir? Biliyor musunuz? 1950 de bütün Türki
ye'nin kurulu gücüdür. Yalnız 1936 da. E,. ışdı 
boyla olur. ¥e bugün inşa halinde bulunan san
traller 1970 i 1971 e bağlıyan sene Türkiye'nin 
elektrik gücünü iki misline daha çıkaracakta-. 
1971 de iki misline çıkaracaksınız, 1966 yi, 1966 
zaten 1950 nin be? misli. Sonra 1978 da 3 mil
line çıkaracaksınız 1972 yi. Böyle kurtarırsınız 
fukaralıktan Türkiye'yi, böyle kurtarırsımz. 
Bunlar yürüyor. Az yapıyorsunuz diyorsan:?:. 
iyi imkân bulun, imkânımız bu kadar, Eğer 
Merkez Bankası kaynaklarını kullanarak bı.ı.ı-
lan yapmaya kalkarsak enflâsyon olur, Onun 
içindir ki, yurdun bütün imkânlarını mâkul öl
çüler içinde elimize geçen bütün imkânları, dua
ndan geçen bütün imkânları kullanıyoruz. 
Yoldan mı şikâyet ediyorsunuz. Yol yapmakla 

yolsuzluktan kurtulunur. Türk halkının eline 
kasma, kürek vererek de yol yapma devri geç
miştir. Yapamazsınız. Yani şu sebeple yapamaz
sınız: Teknik imkânsızlık vardır, güçlük vardm. 
Türk halkı kazma ile kürekle yapabileceği her 
şeyi yapmıştır. Bittiği yerde senin elinin uza
tılmasını ister. Makina ister, yol. 1980 ta iki 
milyar liralık makina vardı, 1965 te de iki mil
yar liralık makina vardı. Fakat eskimişti. Bin 
709 milyon liralık yeni makina aldık. Sordum 
seçim zamanında ne aldınız 1960 tan 1965 e ka
dar diye. Bu sual cevaplanmamıştır. Yol böy
le yapılır. 

Su mu diyorsunuz burada var, onun için bu
radan okuyorum : 

Dicle ile Fırat arasındaki 3 700 köyümüze; 
Mardin'in, Diyarbakır'ın ve Urfa'mn 3 700 
köyüne geçen iki sene zarfında 60 milyondan 
fazla para sarf ettik, 60 milyondan fazla. Bir 
mukayese için söyliyeyim; 1950 ye kadar köy 
suları*, için tek kuruş sarf edilmemiştir. 1950 den 
1960 a kadar 129 milyon lira sarf edilmiştir tü-
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tim Türkiye'ye. 1963 - 1967 de Dicle - Fırat 
arsındaki 3 700 köye 60 milyon lira sarf edil
miştir. (Bravo sesleri) Su da beyle yapılır. Bas
it?, yolu yok. (Gürültüler) 

?}:,TJÛÎ. maksadım o p'ün va n?ıa"°An miinaka~a-
rı yarmak değildir. O münakaşayı yapmak is-
torsoriz yaparız, Ondan hiçbir endişem yoktur. 
Talrri , maksadım bir mukayeseyi vermektir. 
"u ııarî. yapılır, yol nasü yapıkr, ınk nasıl ya
pık:1. Ben de bunları kendi kafamdan almıyorum. 
Şikayetçisi olduğunuz şeyler nasıl yapık r, onu 
anlatıyorum. 

T p1"1'" ""'i t\rrcryj->r\z, e^emn toprağa; ne 
0 v -> jp ^ '?<" > - ' m dönüm top-

s 1 1 ' 0 Vii s. 4v 7 cı t ı dediğiniz çift-
ı l n - , ° m" £ ,1 "> V on dönüm. Bi-

o ' ° kr "5 s * , çiftçi dediği-
-• " - v i e . M d e l ı^e S 30 milyon dö-

r n - V ı1 ?Î ıtlarda mev-
"' •• 1 oT11 " J 1 ,c<t cef"1 .arca, Bu ra-
f a i ^ nd^ Ovcuttur, lö mil-

-• T 2" r ^ i - ta1 i ^ ün aile başı-
-t „ +'- ı t^ n1 p'srsiniz, Yani 

'«' c "> n hepsini alıp 
j T ^ ec m 1^0 030 aile eder. 

Senede 70 ila 80 bm koylu ailesi meydana ge
liyor. Binaenaleyh, her doğan çocuğa toprak, 
dağ başındaki Türk vatandaşına toprak, her 
işi gücü olmıyan insana toprak derseniz Tür-
kiyeyi içinden çıkılmaz bir nizam içine sokar
sınız. Buna imkân yoktur. 10 milyon dönüm!. 
Kavga bunun üzerinde kopuyor. Yine A.P. 
programına ne koymuşsa onu yapıyor. Ne koy
muş programına? Diyor ki ; «Hazinenin elin
de bulunan toprakları dağıtacağız» evvelâ. 
Sonra, «İşlenmiyen toprakları satmalıp dağıta
cağız.» Her ikisini de beraberce yapıyoruz. 
Bunun için komşuyu komşuya düşman eden, 
kardeşi kardeşe düşman eden, kaç sene süreceği 
belli olmıyan, nizaları, milyarlara mal olacak 
bir sisteme gitmek yerine, mevcudolan imkân
ları Türk köylüsüne dağıtmak gelir. Biz se
çim kampanyasına çıktık, Türk köylüsüne söy
ledik; «Aziz vatandaşım, aklına gelmesin, her 
topraksız toprak sahibi olacaktır diye, buna 
imkân yoktur» dedik. Halkın önünde söyledik. 
Herkese toprak vereceğiz diye gelmedik bura
ya, Dedik bunları ve dedik ki, yanlıştır dağ
daki çobanlara, sokaktaki adama kadar her 
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vatandaşın kafasında toprak sahibi olacağım 
kanaatini yaratmadık. Çünkü buna imkân yok
tur, yapamazsınız. 

Biz daha ne yapıyoruz? Kuru ziraat şartları 
içerisinde çalışan köylüye gübre götürmek, to
hum götürmek, sulama götürmek suretiyle 
mevcut toprakların verimliliğini artırıyoruz 
ve 1968 Türkiyesinde; bugün bu karın, bu 
kışın içinde, Devlet silolarında. Türk köylü
sünün kendi alınteri olan. bir milyon ton buğ
day var, ilk defa olarak 45 senelik Cumhu
riyetin tarihinde. İlk defa olarak Türkiye 
buğday ithal etmemiştir. 

Şimdi, esasen Türkiyenin ışığı vardı da, top
rak meselesi muntazamdı da, Türkiyenin suyu 
vardı da biz gelince bunların hepsi kayıp mı 
oldu? Biz devraldığımız sistemi hiç şikâyet 
etmeden düzeltmeye, yürütmeye çalışıyoruz. 
Hiç şikâyet etmeden yapıyoruz bunu. Siz bun
ların şikâyetçisi olarak karşımıza geliyorsunuz 
ve bizi itham ederek geliyorsunuz vs diyorsu
nuz ki, işte bunlardan dolayı, diyorsunuz, işler 
yürümüyor, düzen de değişmelidir, diyorsunuz. 

Şimdi, «Kim ne derse desin, memlekette hu
zursuzluk vardır» diyor sayın sözcü. Bunu sa-
ym Türk halkının, Türk vatandaşının izanına 
idrakine bırakıyoruz. Binaenaleyh, Türkiyede 
huzursuz olanlar olabilir ama,, kendi huzursuz 
olunca herkesi huzursuz görmek eğer meselenin 
izahı ise mümkündür. Fakat, kendisi huzursuz 
olup, bütün milleti huzursuz yapmak veya hu
zursuz görmek arzusu varsa, .bu doğru değil
dir. 

Bir husus daha var ki, tamamen politikadır, 
üzerinde durmadan geçemiyeceğim. «Her gün 
itibarın artmasını, siyasi hayatta ve Türk tari
hinde saygı ile anılmasını istiyorsa, gelecek se
çimler için değil, bugünün Türkiyesi ve gelecek 
nesiller için * çalışsın, deniyor.» Biz zannedi
yoruz ki, bunun aksini kimse söyliyenıez. Huzu
runuzda gayet açıklıkla söylüyorum; biz zan
nediyoruz ki, bütün gücümüzle, bütün gönlü
müzle, bütün sadakatimizle, bütün iyiniyeti-
mizle, bütün sevgimizle sadece Türk vatanı
nın mamur bir vatan, Türk Milletinin müref
feh bir millet olması için çalışıyoruz. (Adalet 
Partisi sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) 

«Seçimler için çalışmak.» Şimdi şunu tahlil 
edelim. Her iktidar veya her muhalefet gayet 
tabiî ki çalışacak, Çalıştığını değerlendirecek. 
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Kaldı» ki, biz bunu da yapmıyoruz. İktidar, 
milletin gözü önüne verdiği paraların nerelere 
gittiğini serecek. Bu iktidarların hakkı ve hat
tâ bu muhalefet vazifesini yaparken muhalefet
lere de yardımcılıktır. Neye istinaden muha
lefet yapacaksınız? . Az yaptın, çok yaptın 
kavgası olacak, münakaşası olacak. Kavga ke
limesi belki ileri bir tâbir. Münakaşası yapı
lacak. Bütün bunları yaparken, her iktidar, 
ben yapayım da sen beni seçme demiyecek. Ga
yet tabiî diyecek ki, ben bunu yapıyorum. 
Yaptıktan sonra biz böyle dedik, Türk halkı
na böyle de diyeceğiz; ben bunu yapıyorum, 
senin iyiliğin için yapıyorum. Bana rey veren 
bölgeye yapıyorum, rey vermiyen bölgeye yap
mıyorum, böyle bir şey de yok. Buna tek mi
sal kimse gösteremez. Bunu bir plân gereğince 
yapıyorum, öyle ise, iktidarın çalışmasını 
seçimle nasıl bağdaştırabiliriz? Yani, sadece 
seçim için. Şu olur bakın : Devletin bütün im
kânlarını seçim kazanmanın yollarına asrf 
edersiniz. Ama bu yol kapanmıştır Türkiye'de. 
Çünkü, onun yerine şu Anayasa gelmiş, birta
kım haklar, birtakım vecibeler, külfetler koy
muş, Devletin tüm nizamının, tüm dengesinin 
nasıl yapılacağını da tarif etmiş. Gelmişiz, 
onun da 1967 senesinde, 2,5 aya yakın, Mec
lislerde münakaşasını yaptığımız plâna bağla
mışız. Bunun dışında, eğer bu plân Türkiye'de 
seçimleri kazanmak için Adalet Partisi tarafın
dan bir vasıta olacaksa o, plânın isabet derece
sini gösterir. Türkiye'ye hizmette isabetli bir 
yol tutulmuştur, denir. Maksat Türk halkını 
hoşnud etmektir, rahatsız etmek değil ki. Mem
nun etmektir. Hal böyle olunca seçim için ça
lışıyorsunuz şeklinde bir iddianın hiçbir mes
nedi olmadığını huzurlarınızda rahatlıkla ifade 
edebilirim. 

Şimdi konuşmasının sonunda sayın sözcü, 
«Hürriyete, adalete ve fazilete âşık vatandaş
ların uyanık bekçilerine emanet edilmiştir Ana-
nayasa» diyor. 

Muhterem senatörler, hepinizin çok iyi bildi -
ği gibi, Türkiye'nin hürriyet kavgası 125 sene 
evvel başlamıştır. 125 senelik bir kavgadan ge
liyoruz. Bugün bu kavga, bu mücadele hürriyet 
zait nehah olmuştur, ikisini birbirinden ayı
ramazsınız, ikisini birbirinden ayırmaya lüzum 
yoktur, ikisini birbirinden ayırmadan, ikisini 
de sağlam tutmak, elde tutmak mümkündür. 

Biz diyoruz ki; hürriyetlerden fedakârlık yap
madan refahı sağlıyabiliriz. Refah için hürri
yetleri ortadan kaldıralım, derseniz; buna ra
zı değiliz, Türk Milleti de razı değildir. Çün
kü hürriyetlerin bulunmadığı yerde refahın 
olup olmadığını vatandaşın söylemeye imkânı 
yoktur. Şikâyet hakkı yoktur. O refah için 
hürriyetleri ortadan kaldırmak bir aldatmadır, 
topyekûn bir aldatmadır. Bütün vatandaşları 
bir kesenin içine koymak ve kesenin ağzını elde 
tutmaktır. Kimsenin sesi çıkmaz... Onun için 
Türkiye'de hürriyetlerden fedakârlık etmeden, 
125 sene mücadelesini yaptığımız hürriyetler
den fedakârlık etmeden refah sağlamak müm
kündür. Adalet Partisi bunu felsefesine temel 
almıştır ve bu yolda yürümektedir. Kendisine 
yapılan ithamlar bu bakımdan haklı değildir, 
felsefesi budur. 

Sayın Çumralı'nın mütalâaları içerisinde te
mas etmek istediğim bâzı hususlar var. Yalnız 
bunlardan bir tanesine temas edeceğim. O da 
Personel Kanunu meselesidir. Diğer hususlarda, 
zannediyorum, ilgili arkadaşlarım gerekli te
masları yapmışlardır. 

Muhterem senatörler, Personel Kanununun bir 
zam kanunu olarak tanıtılması yalnış olmuştur. 
Personel Kanunu bir zam kanunu değildir, bir 
zam kanunu da olamaz. Bir taraftan masraflı 
bütçeden bahsediyoruz, bir taraftan fukaralık
tan bahsediyoruz, bir taraftan az gelirlilerin 
ezildiğinden bahsediyoruz. Ne ile karşılayacak
sınız, artmış cari masrafları? ya hizmetlerden 
kesmek suretiyle, ya açık bütçe ile. Her ikisi de 
felâket. Biz 500 milyon lira 1966 da, 500 milyon 
lira, 1967 de memurlarımıza bir ödenek vermek 
imkânını bulduk. Bu da % 10 dan fazla bir meb
lâğ eder. Herv sene, 1968 de, önümüze ge
len bütçe ile dar gelirlilere 800 milyon
dan fazla bir imkân daha getiriyoruz, 
bunu da bulmuşuz 500 milyona ilâveten. Yani 
500 milyon avans diye verilen miktara ilâveten, 
800 milyon daha bono ve geçim indiriminden 
dolayı bir ilâve getiriyoruz. Şimdi bütün bun
lar ortada dururken ve memleketin topyekûn 
durumu ortada iken, memleketin iktisadi gücü 
ortayerde iken, çalışan, fedakarlık ve feragatle 
çalışan insanlara Adalet Partisi zam verecekti, 
vermedi şeklinde bir propagandanın yapılması 
yalnış ve haksız olur. Personel Kanunu Devlete 
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bir teadülü sağlamak için yapılmıştır. Yani, her
kes gördüğü işin karşılığını alsın. Bu bir tasnif 
yapmayı icapettirir. Türk Devletinin 400.000 me
murunu tasnif edeceksiniz. Nasıl tasnif edecek
siniz? Gördükleri işlere göre. Evvelâ gördük
leri işleri tahlil edeceksiniz, sonra bunları tas
nif edeceksiniz, işte bu bir takım tüzüklerin 
yapılmaslm icapettirmiştir. Daha sonra da 
Anayasa Mahkemesi, üniversiteler meselesi do-
layısiyle bu tüzükleri bozmuştur. Demiştir ki, 
tüzük yapma yetkisi Meclise aittir. Binaen
aleyh Meclis bu yetkisini bu meselede size dev
redemez. O zaman kanunun mali imkânları ol
sa bile tatbik kabiliyeti tümden orto yerden 
kalkmıştır. Onun içindir ki meseleyi sınırında 
muhafaza etmeye mecburuz. Hudutları içinde 
mütalâa etmeye mecburuz. Personel Kanunu bir 
sam kanunu değildir. Çünkü Türk Devletinin 
bugünkü beş milyar liralık memur masrafını 
on milyar liraya çıkarmaya takati yoktur. O za
man masraflı Bütçe tenkidleri hak kazanır. Ama, 
Türk memurunun bugünkü aldığı paranın bu
günkü yaşadığı hayat standardının iki, üç, dört , 
ibeş mislini az mı görüyorsunuz? Hayır. Hayır, 
ama, çok görmüyoruz topyekûn memleketin 
içinde bulunduğu zaruretler düşünülecek olursa 
bu zaruretlerle mütenasibolarak herkes yeri
ni tayinle mükelleftir. 

Muhterem Senatörler, çok vaktinizi aldım. 
Sözlerimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Bütün 
bu söylediklerimi hüsnüniyetle söylediğimi kim
seyi incitmek maksadım olmadığını ifade etmek 
isterim. Huzurunuzda serbest münakaşa orta
mının imkânlarından faydalanmaya çalıştım. 
Hepinize beni dinlediğiniz için ve bütçenin ten-
tenkidlerine, kritiklerine, telkinlerinizle, tav
siyelerinizle iştirak ettiğiniz için hepinize te
şekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum şiddet
li (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başkanlığa gelen bâzı takrir
ler ve aşağıdan vâki bâzı müdahaleler Sayın 
Başbakana söz verilme hususunun içtüzüğe uy
madığı beyanına dayanmaktadır, içtüzüğümü
zün 59 ncu maddesi, Hükümete her istediği sa
man söz verileceği hükmünü taşımaktadır. 
Kaldı ki ; görüşmekte olduğumuz bütçe dolayı-
siyle birçok hatipler kendi beyanları arasında 
Sayın Başbakanın bulunmadığını ifade etmek 
lüzumunu hissettiler. Sayın Başbakan bugün geldi 

kıymetli grup temsilcilerimin beyanlarını dinle
di ve İçtüzüğümüzün 59 ncu maddesi hükmü 
gereğince söz talebinde bulundular ve ben de 
kendilerini kürsüye, sayın grup sözcülerinin 
temenni ve tenkidîerine cevap vermek üzere 
kendilerini davet ettim ve bunu da yerine getir
miş bulunmaktadırlar. O bakımdan lehte aleyh
te mevzuunu da halletmiştik, Demiştim ki; İç
tüzüğümüzün 74 neü maddesi, Sayın Gündoğan 
belki de yoktu, diğer arkadaşlarım, şa
hittirler, 74 ncü maddesi leh ve aleyhte birer 
üyeye söz verileceğini âmir ise de, Cumhuriyet 
Senatosunun gelmiş geçmiş, tatbikatı dolayısiy-
le bu madde grupların fazlalığı yönünden uy
gulanmıştır. Bu arada Cumhuriyet Halk Parti
si Grup Başkanı, Güven Partisi Grup Başkanı 
ve Adalet Partisi Grup Başkanına söz verece
ğim dedikten sonra; Millî Birlik Grupu Sayın 
Başkanı kendisine de söz verilmesi hususunu 
talebetmiş ve geçmiş tatbikatta Sayın Koçaş'-
m Cumhurbaşkanı Kontenjan Grupu adına söz 
istemesinden mütevellit, kendisinin bu imkânı 
kullanması üzerine geçmiş bir tatbikat olarak 
da, oyunu izah etme sadedinde, söz verildiği 
cihetle. Sayın Fahri özdilek'e de Yüce Parlâ
mentomuzun geçmiş tatbikatından mülhem 
olarak oyunun mahiyetini açıklamak üzere im
kân sağlanmıştır. Oylar, sayın sözcülerin gö
rüşleri ile birlikte neticeye varmıştır. Sayın 
Hükümet Başkanı, Başvekil buradaki izahatın
da, tebellür eden oyların mesnetleri hakkında 
kendi görüş ve fikirlerini beyan etmek üzere 
söz almıştır. Usule hiçbir aykırılık yoktur. 

Sayın Bekata'nm son söz sayın üyenindir 
diye bir talebi vardır. Hakikaten İçtüzüğün 
56 ncı maddesinde son söz diye bir şey var ama, 
grup adına son söz yoktur, 

HIFZI OĞUZ BEEATA (Ankara) — Şah
sın adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Son sözün üyeye aidiyeti gru
pu önler, Şimdi, şu halde bir görüşme isteği 
var. Yalnız sizden evvel Sayın Tuna'nm da 
bir talebi var. Sizden evvel Sayın Nusret Tu
na'nm sos talebi var. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) —- Saat 
mi var üzerinde? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bu görevi tevdi ettiğimiz ar
kadaşların bir takriri alta, bir takriri üste 
koymak gibi bir itimattan yoksun olduklarını 
ben tahmin etmiyorum. O bakımdan Başkanlı-
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ğnı bu durum karşısında sayın üyelerimiz her 
zaman konuşma imkânına sahiptirler. Fırsatlar 
tek bunda değildir. Birçok konular, birçok ka
nunlar gelecektir, müsaade ederseniz Genel 
Kurul olarak şu 56 ncı maddenin son fıkrasın
da yazılı son söz bir sayın üyenindir deyimin
den sarfı nazarla açık oylamaya geçelim. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Tü
züğü mü tatbik edeceksiniz yoksa, takriri mi 
tatbik edeceksiniz?. 

BAŞKAN — Hayır, ben tatbikatı tatbik edi
yorum. Tüzüğü tatbik edersem Sayın Tuna'ya 
söz vereceğim. Verdiğim anda da siz söylediniz 
ki bunun saati mi vardır dediniz. Bu durum 
karşısında ben Başkan olarak eğer 56 ncı mad
deyi uygularsam, Tüzüğü uygularsam, Sayın 
Tuna'ya söz vermek mecburiyetindeyim. (Gü
rültüler) 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sa
yın Başkan, düzen bozukluğunun en güzel mi
salini tutumunuzla verdiniz. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — 74 ncü 

maddesi İçtüzüğün; «Bir kanunun tümü üze

rinde lehte ve aleyhte iki kişiye söz verilir» 
âmir hükmünü kapsamaktadır. 

BAŞKAN — Doğrudur. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ancak, 
bir suizanna mahal vermemek için, sanki çok 
zaman evvel dinlemediklerimizi dinliyeceğiz 
zamaniyle Sayın Başbakanın konuşmalarına 
karşı durmadık. Binaenaleyh, eğer Sayın Baş
bakana... (A. P. sıralarından oylamaya geçin 
sesleri; gürültüler) 

BAŞKAN — Böyle bir usulümüz yoktur. 
Siz İçtüzüğe sadıksınız. Fakat sadakatinizi da 
göstermeniz lâzımdır. Oturduğunuz yerden ko
nuşma imkânı diye bir usulümüz yoktur. Açık 
oylamaya geçiyoruz. Oylamanın nereden baş-
lıyacağı hususunda kur'a çekiyoruz. 

Oylama muamelesine Sayın Betil'den başlı
yoruz. 

(Tokat Üyesi Zihni Betil'den başlanarak 
oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu vermiyen sayın üye?... 
Yok... Ov verme muamelesi bitmiştir. 

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu 
t(jj>!antsiînn, üyelerin dinlenmelerini temin mak-
fmdiyle, 15 Şubat 1968 Perşembe gününe bıra
kılmasına dair grup başkanlarının imzalarını 
muhtevi önerge. 

BAŞKAN — Muhterem senatörlerlerin yer
lerini almalarını rica edeceğim. Açık oy sonu
cunu arz etmeden evvel bir takrir vardır, Ge
nel Kurulun kararma iktiranı gerektiriyor, onu 
okutturacağım. 

Sayın Başkanlığa 

Bütçe müzakerelerinin devamlılığı ve yoru-
caluğu nazara alınarak, birleşimin 15 . 2 . 1968 

Perşembe saat 15,00 e talikini arz ve teklif 
ederiz. 

A. P. Grupu adına 
İstanbul 

Osman Gümüşoğlu 

M. P. Grupu adına 
Tabiî Üye 

Fahri özdilek 

C. H. P. Grupu adına Kontenjan Grupu adına 
Ankara Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hıfzı Oğuz Bekata Âmil Artus 

BAŞKAN — Birleşimin 15 . 2 . 1968 tari
hine taliki istenmektedir. Bu hususu oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1963 malî yılı Bütçe kanun tasarısının 
tümü üzerindeki açık oylama neticesini arz edi
yorum: Oy verme işlemine 126 sayın üye katıl
mış, 95 kabul, 29 ret, 2 çekinser oyla salt ço
ğunluk sağlanmıştır. (Alkışlar. 

Buyurun Saym Başbakan. 

(Şiddetli alkışlar arasında Başbakan Süley
man Demirel kürsüye çıktı) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta Milletvekili) — Saym Başkan, muhterem 
senatörler, huzurunuza 1968 bütçesi için sarf 
etmiş bulunduğunuz gayretlere teşekkürlerimi-
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zi sunmak üsere geldim. 1968 bütçesi uzun 
emekler sonunda hazırlanmış ve ikinci Beş Yıl
lık Plânın, birinci yılının tatbikatını içine alan 
bir bütçe olarak hususi bir ehemmiyet taşır. Bu 
bütçede mevcut imkânlarımızı âzami şekilde 
kullanmak memleketimizin ihtiyacı bulunan hiz
metlerden en âcillerine yöneltebilmek için dik
kat ve itina sarf edilmiştir. Şunu huzurunuz
da ifade etmek isterim, iktisadi ve malî poli
tikanın temeli olan bütçe tatbikatında memle
ketimizin iktisadi ve malî istikrarının devam 
ettirilmesi için elimizden gelen her tedbire baş
vuracağız. Yani, bütçe tatbikatı istikrarı de
vam ettirecek şekilde yapılacaktır. Malî ve 
iktisadi istikrar memleketimizin en mühim me
selelerinden birisidir. 

ikinci ifade etmek istediğim husus; şunu 
kesinlikle belirtmek istiyorum; milletimizin çe
şitli fedakârlıklarla bir araya getirebildiği 
meblâğalarla, bütçenin gelirleri mutlaka mahal
line masruftur ve mahalline masruf olacak şe
kilde kullanılacaktır. Yani, öncelikleri iyi ve 
düşünülerek verilmiştir ve bu önceliklerin dik
katle takibi yapılacaktır. 

Diğer ifade etmek istediğim husus ise; ma
halline masruf olan bu giderlerin her lirasından 
âzami nemanın alınmasına çalışılacaktır. Bu 
modern idarelerde tesirlilik prensibi dediğimiz,, 
müesseriyet prensibi dediğimiz prensiplerin ica
bıdır, bir. 

İkincisi, Türkiye'nin kaynakları öylesine 
kıymetlidir ki; idare bu kaynakları kullanır
ken çok düşünmeye, ölçüp, biçmeye ve her li
radan âzami istifadeyi sağlamaya mecburdur. 
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Binaenaleyh, buna ilâveten de hizmetleri gö
rürken hizmetlerin kalitesine, hizmetlerin ça
bukluğuna, hizmetlerin halkımızı, Türk vatan
daşını memnun edecek şekilde görülmesine de 
âzami gayret sarf edilecektir. Böylece dikkat
le, itina ile hazırlanmış bulunan bu bütçe, esir
gemediğiniz çok derin tetkiklerinizle bu hale 
gelmiş olan bu bütçe israftan kaçınılarak kul
lanılacaktır,. Huzurunuzdan tesirliliğe, tasar
rufa büyük değer vereceğimizi ve idarenin her ka
demesinde 1968 bütçesinden âzami nema istih
sal edecek şekilde çalışmanın sağlanmasına gay
ret sarf edebileceğini ifade eder, hepinizie, Yü
ce Senatonun Başkanına ve değerli üyelerine, 
komisyon üyelerine, sözcülere şükranlarımızı 
ve saygılarımızı sunarım. (Sağdan; şiddetli ve 
sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, 1968 yılı 
bütçe tasarısı Anayasa ve İçtüzüğün öngördü
ğü 10 günlük süre içerisinde Cumhuriyet Se
natosunda görüşülmüş bulunmaktadır. Bu süre 
içerisinde Cumhuriyet Senatosu 10 birleşim, 34 
oturum yapmış ve bu toplantılar 138 saat sür
müş; gruplar ve şahısları adına 346 sayın se
natör görüşlerini ifade etmişlerdir. 

1988 yılı bütçesinin Türk Milletine hayırlı 
ve uğurlu olmasını ve vatandaşlarımıza refah 
getirmesini Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Di
vanı adına dileriz. 

Gündemimizde başkaca görüşülecek bir hu
sus bulunmadığı cihetle alınmış bulunan karar 
gereğince 15 . 2 . 1968 Perşembe günü saat 
IJ.GC ta toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 21,30 
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1968 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümüne verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk saglanımıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acııner 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
ismail Yretiş 

ANTALYrA 
Akif Tekin 

AY^DIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Acık üyelikler 

183 
120 

90 
29 

•) 

55 
2 

[Kabul edenlerJ 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Üzıınhasanoğkı 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Celin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğhı 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANF4 

Abbas Cilâra 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburıın 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüş oğlu 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
i Enis Kan su 
1 Cahit Okurer 
I KARS 
İ Y. Ziya Ayrım 

j KASTAMONU 
î Mehmet Camlıca 
i 

j Ahmet Nusret Tuna. 
I KAYSERİ 
i Hüsnü Dikeeligilı 

Hüseyin Kalpaklı oğlu 
I KIRŞEHİR 

Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
A. Orhan Alıca 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

I Refik Ulusoy 

M ARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İiyas Kara öz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Meedi Ağım 

SAKARYA 
Osman Salihoğhı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğiu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylıenıezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntas 
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TKABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

UEFA 
Hasan Oral 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğîu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Mehmet Öz güneş 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata ̂  

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

TABİÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Selûhattin Özgür (LA. 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muza ffer Yurdaimler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEE 
Cevat Aeıkalm 

[Reddedenler] 

KARS 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 

MARDİN 

ORDU 
Zeki Kum ruhi 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

• VAN 
Abdülkerim Saraçoğlu ! Ferid Melen 

[Çekin s erler] 

TABİÎ ÜYELER 
Kadri Kap1, an 
Suphi Karaman 

[Oya katı'mıyanlar] 

AYDIN | GİRESUN 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcah 

BURSA 
İ. Sabrı Çağlayan gil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Sakıp Ha tun oğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. A.) 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
j İzzet Birand 

Ömer Lûtfi Bozcah 
| I7ümi Onat 
' Nevzat Özerdendi 

Lûtfi Akadh 

Âmil Artus 

Ömer Ergim 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 

ZONGULDAK 

Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEE 

Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KONYA 
Muammer Obıız 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tulün ay 
Nüvit Yetkin 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Ata sağun 
(Başkan) 

s NİĞDE 
Kudret Baykan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 
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CUMHURBAŞKANIN- Cemal Madanoğlu 

CA SEÇİLEN ÜYELER Nadir Nadi 

Hidayet Aydmer Ragıp Üner 

Enver Kök Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikleri 

Balıkesir 1 

Bitlis 1 
Yekûn 2 

SİNOP 
Suphi Batur 

TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 

Reşat Zaloğlu 
URFA 

î. Etem Karakapıeı 
ZONGULDAK 

Tevfik İnci 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

33 NCÜ BİRLEŞİM 

10 . 2 . 1968 Cumartesi 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu, (Millet Meclisi 
1/427, Cumhuriyet Senatosu 1/874) (S. Sayısı : 
1045) [Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İSLER 
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