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1. GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Avrupa Konseyi Istişari Asamiblelsine katı
lan Türk Heyeti adına Adana Milletvekili Ka
sım Gülek'in açılklaması dinlenildi. 

.. 193 ısayılı Gelir Vergisi Kanununun zirai 
gelirlerle ilgili hükümlerinin tatbikinin tehirine 
dair kanun teklifi ikinci defa açık oya sunula
rak kabul olundu. 

1111 sayılı Askerlik Kanununa ek 6794 sa
yılı Kanunun kaldırılması hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
kabul edildi. 

Ankara Üniversitesi Rektörlük kadroları ile 
Sağlık Bilimleri Hemşirelik Yüksek Okulu ku
ruluş kadroları kanunu tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Bütçe komisyonları raporlarının birinci gö
rüşülmesi yapıldı. 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Dev
let daireleri, iktisadi Devlet Teşekkülleri, bele* 
diyeler ve Devlet denetimindeki müesseselerde 
maaşlı, ücretli ve yevmiyeli olarak çalışan 
emekli memurlara dair Barbakandan sözlü so

rusuna cevap vermek üzere Maliye Balkanı Şefik 
İnan mehil istedi. 

Gaziantep Milletvekili Mithat töan'ın, Devlet 
Demiryolları Genel Müdürlüğünün ibilûmunı iş 
yerlerinde ınıuvakkat kaydı ile çalıştırılan işçi
lere dair Ulaştırma Bakanından söızlü sorusu, 
soru sahibi ikinci defadır Ihazır (bulunmadığın
dan düştü. 

204 ve 205 sayılı sorular, soru sahipleri, 
206 sayılı soru da ii'lgili Bakan hazır bulun

madıklarından, gelecek Birleşime bırakıldı. 
16 Şubat 1962 Cuma günü bütçe müzakere

lerine başlanacağı Başkanlıkça bildirilerek o 
gün saat 10,00 da toplanılmak üzere birleşime 
son verildi., 

Başkan Kâtip • 
Başkanvekili İstanbul 

ö. Zekâi Dorman Ferruh Bozbeyli 
Kâtip 
Van 

Muslih Görentaş 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 1962 

bütçe yılı tatbikatında ve sonraki plânlı 5 yıllık 
çalışmada Niğde ilinin ihtiyaçlarına ne hacımda 
yer ayrılacağına dair szölü- soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (6/211) 

2. — Gaziantep Milletvekili Osman Orhan 
Bilen'in, Antepfıstığı tarımı ve ticaretinin ge
liştirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sözlü soru önergesi, Tarım ve Ticaret bakanlık
larına gönderilmiştir. (6/212) 

3. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
izmir Telefon Müdürlüğü Memuru Ayten Aktu-
ran'm muhasebe servisine nakledilmesi sebebine 
dair sözlü soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/213) 

4. :— izmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
izmir Telefon Müdürlüğü Memuru Ayten Aktu-
ran'm, muhasebe servisine naklinin sebebine 
dair sözlü soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/214) 

Yazık sorular 
1. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-

nun, Meriç nehri sahillerinde Yunanlılar tara

fından yapılan sedlerin su basmasına sebebolup 
olmıyacağma' dair yazılı soru önergesi, Bayın
dırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/61) 

2. — Erzincan Milletvekilli Zeynel Gündoğ-
du'nun, Erzincan'ın, arazi ve içme suları ihti
yaçlarının temini için bir tedbir alınıp alınma
dığına dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/62) 

3. — Kastamonu Milletvekili ismail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, Temmuz - Ağustos 1961 ayları 
içinde istanbul Radyosundan yayınlanan gayri-
meşru iktisaplarla ilgili konuşmaları hazırlıyan 
heyet içinde bulunanlarla, bunlara, hizmetlerine 
karşılık her hangi bir ücret ödenip ödenmediği
ne dair, yazılı soru önergesi Başbakanlığa gön
derilmiştir. (7/63) 

4. — Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'm, 
Aydın - Muğla yolu inşaatının ne zaman bitiri
leceğine ve Çine çayının bağlanması işinin ne 
durumda olduğuna dair yazılı soru önergesi, 
Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/64) 

5. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, 
Çankırı'da daha önce tanzim edilen plân gere
ğince kurulması kabul edilen 150 evlik bir ma-
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hailenin tamamlanıp tamtımlanamıyaeağıııa ve 
yapılan evlerin fiyatlarına dair yazılı soru öner-

2. — GELEN 

Tasanlar 
1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1959 

bütçe yılı Kesinhesap kanunu (tasarısı (1/118) 
(Sayıştay Koımisyonuna) 

2. — 1961 ımalî yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması haklkmda kanun tasarısı (1/119) 
(Karma Bütçe Komisyonuna) 

3. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1960 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı (1/120) (Sayıştay Komisyonuna) 

4. — Ege Üniversitesi 1960 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tanarısı (1/121) (Sayıştay Komis
yonuna) 

5. — Gayrimenkul kiraları hakkındaki 6570 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir bent ve bu 
kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı (1/122) (Ticaret, İçişleri, Adalet 
ve Bütçe komisyonlarına) 

6. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 31.02-
31.05 pozisyonlarına dâhil gübrelerin Gümrük 
Vergisinden muafiyetine dair Bakanlar Kurulu 
kararnamesinin onanması »hakkında kanun tasa
rısı (lj/123) (Gümrük ve Teikel, Maliye ve Büt
çe komisyonlarına) 

7. — 25 Kasım 1958 tarihli Türlüye - İngil
tere, 27 Kasım 1958 tarihli Türkiye - Federal 
Almanya, 28 Kasım 1958 tarihli Türkiye - Fran
sa ve Türkiye - Belçika, 29 Kasım 1958 tarihli 
Türkiye - Holânda ve Türkiye - İtalya, 17 Ara
lık 1958 tarihli Türkiye - tsveç ve Türkiye - Da
nimarka, 18 Aralık 1958 tarihli Türkiye - Por
tekiz, 19 Aralık 1958 tarihli Türkiye - Norveç, 
22 Aralık 1958 tarihli Türkiye - İsviçre ve 29 
Ocalk 1959 tarihli Türkiye - Avusturya Kredi 
Andlaşmalarının onaylanmasının uygun bulun
ması hakkında kanun tasarısı (1/124) (Dışiş
leri, Ticaret ve Bütçe komisyonlarına) 

Teklifler 
8. — Artvin Milletvekili Saffet Eminağa-

oğlu ve 2 arkadaşının, T. C. Emekli Sandığı 
Kanununda bâzı değişiklikler yapılmasına ve bu 
kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair 5951 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak-

gesi, İmar ve İskân Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/65) 

KÂĞITLAB 

kındaki 6980 sayılı Kanunun geçici maddesinin 
j değiştirilmesi hakkında kanun teMifi (2/138) 

(Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 
9. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 

Koç'un, 1950 den 15 Ekim 1961 tarihine kadar 
çeşitli sebeplerle meslekten ayrılmış (bulunan 
öğretmenlerin Millî Eğitim Bakanlığında gö
rev almaları halinde tâbi olacakları statü hak
kında kanun teklifi ,(9/139) (Millî Eğitim, 
Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

10. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
29 arkadaşının, Gümrük Kanununun 17 nci 
maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Ka
nunla eklenen (C) fıikrasımn değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/140) (Gümrük ve Te
kel, Basın - Yayın ve Turizm ve Bütçe komis
yonlarına) 

11.— Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Hilmi Onat ve Aydın Milletvekili Mehmet Ya
vaş'm, 1111 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ek 
tahsil durumuna ıgöre Ihizmet süresi hakkın
da 'kanun teklifi (2/141) (Millî Savunma ve 
Bütçe komisyonlarına) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Âli Aksoy'un, 1706 sayılı Jandarma Kanu
nunun 6459 sayılı Kanunla muaddel 12 nci mad
desinin (Ib) fıkrasının tadili hakkında (kanun 
teMifi (2/142) (Millî Savunma ve İçişleri .ko
misyonlarına) 

13. — Kütahya Milletvekili Ali Erbek ve 18 
arkadaşının, 31.12.1960 tarih ve 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununa ek bir madde ile geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/143) (Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

14. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Ceza Muihakemeleri Usulü Kanununun 118 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair 'kanun teklifi 
(2/144) (Adalet Komisyonuna) 

15. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat ve Aydın Milletvekili Mehmet Yasaş'-
ın, Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunla bu 
kanunu tadil eden 5585 ve 67 sayılı (kanunlara 
ıbâzı maddeler ilâvesi hakkında kanun teklifi 
(2/145) (Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 
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Tezkere 

16. — izmir Milletvekili Mehmet Ali Ay-
taş 'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/189) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Kar
ıma Komisyona) 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz hâsıl olmuştur, 
müzakereye başlıyoruz. 

Bu vesile ile sayın arkadaşlardan bir rica
da bulunacağım : 

Bu kürsüden mütaaddi't defalar istirham et
tik. Meclisin açılış saatleri malûmdur. Mec-

1. — 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1962 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tekzeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/5, C. Senatosu 1/9) (S. Sayısı : 2, 23 
ve 23 e ek) (1) 

BAŞKAN — Söz Maliye Bakamnındır efen
dim. 

•t 

/ 
(1) 2, 23 ve 23 e ek Sıra Sayılı basmayazılar 

tutanağın sonundadır. 2 sayılı basmayazının 23 
ve 23 e ek sayılı b asmayazılara göre önceden dü
zeltilmesi lâzımdır. 

Rapor 
17. — Çanakkale Milletvekili Şefîk inan ve 

9 arkadaşının, Yatırımlar Finansman Fonu 
teşkil ve Tasarruf Bonoları ihracı hakkındaki 
Kanunun değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Maliye, Çalışma ve Bütçe, 'komisyonları ra
porları (2/9) (Gündeme) 

lisimizin göreceği birçok önemli işler vardır. 
Yoklama ile uzun zaman kaybetmekteyiz. Grup 
başkanlarından da ayrıca rica ediyorum, büt
çenin görüşülmesine başlıyacağımız bugün dahi 
nisabın hâsıl olabilmesi için mesaimizden 20 da
kika zaman kaybetmiş olduk. Bütün arkadaş
lardan, vaktinde burada hazır bulunmalarını 
tekrar rica ve istirham ediyorum. 

Şimdi gündeme geçiyoruz. 

LEN İŞLER 

MALÎYE BAKANI .ŞEFÎK ÎNAN (Çanak
kale) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

1962 malî yılına ait, genel ve katma bütçe 
tasarılariyle millî bütçe tahminlerini gösteren 
rapor, Anayasamızın 94 ncü maddesi gereğin
ce, Bütçe Karma Komisyonu ve Cumhuriyet 
Senatosu tarafından tetkik ve kabul edilerek 
yüksek huzurunuza gelmiş bulunuyor. 

Bu hacimli tablolarda yer alan gelir ye gi
derlerin, Millet Meclislerince, her yıl, birer 
birer gözden geçirilerek oylanması, demokra
tik hayatın en kutsal ve en nurlu bir tecellisi-
dİT. 

Her yıl, bu büyük vazife yerine getirilir
ken, geçmiş nesillerin, millet egemenliğinin 

BÎRÎNOI OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Puad Sirmen 

KÂTİPLER : Muslih Görentaş (Van), Ferruh Bozbeyli (istanbul) 

" • • • 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

4. — GÖRÜŞİ 
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M. Meclisi B : 47 
tesisi uğrunda yaptıkları ulvî mücadeleleri, 
minnet ve şükranla anmakta ve duygulanmak
tayız. 

Bu yıl, şüphe yok ki, duygularımız ve dü
şüncelerimiz, kat kat fazla, vazifemiz de kat 
kat ağırdır. 

Türk Milleti, karakterine ve ilerleme az
mine tamamen uygun yeni bir Anayasa ile, 
ışıklı bir geleceğe yönelmiş bulunmaktadır. 

1962 malî yılı bütçesi, bu yolun ilk bütçesi 
olmak özelliğini taşıyacak, maddi ve .mânevi 
vasıflariyle gelenekler kuracak, Devlet işlerin-
da, bilgili aksiyona, ölçülü iyimserliğe, açıklı
ğa ve samimiyete mâkes olacaktır: 

Sayın milletvekilleri; 
Hükümetinizin, bu bütçe çalışmalarında, 

saydığım temel fikirlere ne derece önem ver
diğini, Cumhuriyet Senatosunun ve Karma 
Bütçe Komisyonunun değerli incelemeleri, or
taya koymuş bulunmaktadır. 

İçinde bulunduğumuz malî şartlar, müzmin 
iktisadi yetersizlik, ağırlaşmış olan istihsal ve 
istihdam durumu göz önüne alınırsa, bütün 
programlara ve özellikle Devlet bütçesine, bu 
durumların gerektirdiği rasyonel bir iktisadi 
hüviyet vermenin, kesin bir zaruret olduğu 
anlaşılır. 

istikrar dışında, gerçek ve sürekli bir ge
lişme ve rasyonel,bir iktisadi düzen tasavvur 
edilemiyeceği içindir ki, bütçemizin, arz etti
ğim iktisadi hüviyeti ve dinamizm, malî mu
vazene icaplariyle sınırlandırılmış bulunmak
tadır. 

Sayın Milletvekilleri; 
İktisadi gelişmenin, ancak istikrar içinde 

gerçekleşebileceği hakkındaki görüşlerin, Bü
yük Millet Meclisi ve Türk umumi efkârı ta
rafından, devamlı surette desteklendiğini gör
mek, Hükümetiniz için büyük bir kuvvet ve 
cesaret kaynağıdır. 

Hâtıralarımızı, istikrar prensibinin rağbet 
görmediği zamanlara kadar götürecek olursak, 
bilhassa bu şart gözetilmediği için, ne büyük 
imkân ve fırsatların heba edildiğini, hedefe 
ulaşamamanın yarattığı acı hayal kırıklığı yet
memiş gibi, hepsi birbirinden ağır, çeşitli ıs
tırap ve ihtilâtlarla da uğraşmak mecburiye
tinde kalındığını, sayısız misalleriyle görürüz. 
Belirli iktisadi hedeflere yönelmemiş, araların-
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da irtibat ve ahenk kurulmamış, hesaba kita
ba dayanmıyan birçok yatırım projesinin, ya
rım veya yüzüstü kalmış olması, ağır borçlar 
altına girmemiz, Devlet itibarının ve para de
ğerinin sarsılması, ticaretimizin gerilemesi, 
bu misallerin başlıcalarmı teşkil etmektedir. 

Aşırı bir iyimserlik ve sevinç içinde girişi
len yatırım teşebbüslerinin, bir müddet sonra, 
ne ağır güçlüklerle karşılaştığını ve sonunda, 
ne üzücü kararlar konusu olduğunu daima ha
tırlamalıyız. 

İnkılâp Hükümeti, vazife başına geldiği za
man, teşebbüs olunmuş, fakat tamamlanmamış, 
tamamlanmadığı gibi, iç ve dış finansmanı da 
teminat altına alınmamış, 1 153 adedi İktisadi 
Devlet Teşekkül ve teşebbüslerine, 210 adedi 
belediyelere, özel idarelere ve diğer müessesele
re, 3 602 adedi de genel bütçeye dâhil daire
lerle katma bütçeli idarelere aidolmak üzere, 
irili ufaklı, ceman, 4 965 proje vardı. 

Ya devam imkânı veya kaderlerini tâyin 
e'decek bir karar bekliyen ve 3 milyar 940 
milyon liranın yatırılmış olduğu bu 4 965 pro
jenin ikmali için, 5 milyon 200 milyon lirası 
döviz olmak üzere, tam 15 milyar 200 milyon 
liraya ihtiyaç vardı. 

Böyle bir finansman imkânının temini el
bette ki, kelimenin tam mânasiyle muhal idi. 

Bu sonucu hazırlayan ve işi bu raddeye ge
tiren âmillerden biri, teşebbüslerin finansman 
cephesini de kapsıyan umumi bir plân ve prog
ram .fikrinden mahrumiyet ise, diğeri de, bo
zulan malî istikrar ve muvazeneyi, yeniden 
tesis etmekte kaybedilmiş olan zamanlardır. 

Bu devrede, mütemadiyen yükselen fiyat 
seviyesi, daralan iç ve dış finansman kaynak
ları ve sarsılan malî itibar, yapılmış olan yatı
rımların tamamlanacağı günü, bir serap gibi 
uzaklaştırıp durmuştur. 

Plâna dayanmıyan ve gıdasını enflâsyon
dan alan bu yatırım politikasında verimsizli
ğin ve hayal kırıklığının belirli bir tezahürünü 
de tarım alanında görmekteyiz. 

Memleket nüfusunun % 72 sinin tarım 
alanında çalışmasına, millî gelirin % 42 ile % 
47 si arasında değişen büyük bir kısmının bu 
alandan doğmasına rağmen, Türk milleti, yiye
ceği günlük ekmeği için lüzumlu buğdayı, ha
riçten gördüğü yardım suretiyle yaptığı itha* 
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M. Meclisi B : 47 
lâtla tamamlamaktadır. Zirai istihsalimiz, her 
yıl 'kaydedilen % 3 oranındaki nüfus artışını 
dahi karşılayamıyaeak kadar verimsiz yollara 
sevk edilmiştir. 

iBüıtün derdimiz ve noksanımız dekar basma 
verim noktası üzerinde toplanmış iken, müte
madiyen, salha genişliğine gidilmiş, meralar sü
rülmüş, çorak ekiliş sa'haları daraltılacağına, 
mütemadiyen (genişletilmiştir. iBuigün artık, 
bunların da son sınırlarına ulaşılmıştır. 

•Bu plânsız ve gelişigüzel gidişe, malî is
tikrarsızlığın kötü sonuçları da ayrıca, eklen
miştir. 

Paranın satmalına gücü, devamlı surette 
azaldığı için, kredi, her yıl artırılmış, yine de 
kifayetsiz kalmış ve dalha fenası selefctivitesini 
tamamen kaybetmiştir. 

Tediye muvazenesinin, yine istikrarsızlık 
yüzünden, son derece ağırlaşan durumu, yedek 
parça, kimyevi gübre ve haşaratla mücadele va
sıtalarını, tedariki son derece güç ve son derece 
pahalı maddeler haline getirmiş, bu buhranlara, 
vakit vakit akaryakıt mahrumiyeti de katılmış
tır. 

Sayın milletvekilleri, 
Memleketimizin tediye muvazenesi, bundan 

sonra, istikrar içinde yapılacak iktisadi ve malî 
çalışmaların, zamanla idrâk edilecek başarılı bir 
sonucu, bir mükâfatı olacaktır. 

Acı olmakla beraber, açıkça bilinmesi lâ-
zımgelen gerçek şudur ki, bu sahada da ^deta 
cesaret kırıcı bir başlangıç noktasından hareket 
zaruretîndeyiz. Elimizdeki bilanço, bünyece kü
çülmüş, daha fenası, donmuş bir dış iktisadi 
münasebetler hâsılasıdır. 29 milyon nüfuslu bu 
büyük ülkenin yıllık döviz geliri 350 milyon do
ları aşamamaktadır. Ayrıca, bu gelirin üçte bi
rini, yapılmış olan borçlanmaların mürettebatı, 
her yıl, alıp götürmektedir. 

Borç olarak yüklendiğimiz miktarın en ağır 
kısmını dış taahhütler teşkil etmekle beraber, 
bunların tamamını döviz ve Türk parası ile ifa
de eden bâzı rakamlar arz etmeme müsaadenizi 
rica ederim. 

Memleketimizin dış borçları yekûnu, 1961 
yılında alman 116 milyon dolarla birlikte 1 mil
yar 407 milyon 767 bin dolardır. Bu miktarın 
Türk parası mukabili 12 milyar 670 milyon lira 
,eder. İç borçlarımıza gelince, bunların da 
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31 ,. 12 . 1961 ftari'hi itibariyle varmış olduğu 
yekûn 8 milyar 873 milyon 374 bin liradır. 

Sayın milletvekilleri, 
Bu mâruzâtımla, mevcut malî ve iktisadi ci

hazın ana haklarını yeter bir aydınlıkla or
taya koyabildiğim! zannetmekteyim. Bu sözleri
me, yapılacak küçük, fakat manalı bir ilâve 
dalha kalmıştır. O da nüfûs başına düşen 
millî gelir listesindeki •mevkiimizdir. Müsaade
nizle bunu da mukayeseli olarak arz edeyim. 

Birleşik Amerika 
İngiltere 
Batı - Almanya 
Fransa. 
İtalya 
Yunanistan 
İspanya 
Türkiye 

Nüfus başına yılda 
T. L. 

20.601 
10.332 
9.126 
7.785 
4.572 
2.916 
2.322 
1.613 

Sapn milletvekilleri, 
İktisadi gelişme tarihimizin kapanmış olan 

bu devresi, bundan sonraki iş tutumumuzda 
büyük faydalar sağlıyaeak tecrübe ve teşebbüs
lerle doludur. 

Maruzatımın başında, bütçe ve diğer konu
larda yeni geleneklerin kurulduğu günleri ya
şamakta olduğumuza işaret etmiştim. Bu ge
leneklerden, aziz yurdumuza ve milletimize en 
büyük hayır getirecek olanlarının başında, 
malî istikırar ve plânlı gidiş gelmektedir. 

Milletçe yapılmış olan büyük fedakârlıklar, 
maziden icabeden dersleri aldığımız ve bu 
gelenekleri isabetle kurduğumuz nisbette kar
şılığını bulmuş sayılır. 

İktisaden geri kalmış bir memleketin gelişme 
yolunda ilerlerken, bâzı ölçüleri aşmamak kay-
diyle, enflâsyoncu kaynakları kullanabileceği 
yolundaki görüşlere de itibar edilmemesini, bil
hassa belirtmek isterim. 

Sanayii ilerlemiş memleketlerin, bâzı dep
resyon devrelerinde caiz gördükleri, muvakkat 
ve ölçülü para ve kredi genişlemeleri nev'inden 
muamelelerin bile, iktisaden geri kalmış memle
ketlerde teşevvüşler yarattığı ve durdurulması 
âdeta imkânsız gidişlere yol açtığı, sayısız 
tecrübelerle ortaya çıkmış gerçeklerdendir. 
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iktisadi unsurların, sanayileşmiş memleket

lerde gösterdiği arz elastikiyetine mukabil, geri 
kalmış memleketlerdeki katılığını ve mukaveme
tini, asla hatırdan çıkarmamak lâzımdır. 

Sayın milletvekilleri, 

Bütçe muvazenesiyle, para ve kredi konula
rında, yakın ve uzak mazinin tecrübe ve inki
sarlarından aşırı sonuçlar çıkararak ifrattan tef-
rita düşmemek lâzımgeldiğini de belirtmek is
terim. Milletimize, cidden pahalıya mal olan 
bu tecrübelerden, bilhassa bütçelerimiz leh'ine 
çıkarılacak hisse, bundan sonra, sadece malî 
kaidelere bağlı, fakat ekonomiye bigâne bir 
19 ncu asır bütçesi meydana getirmek, değil
dir. Bu zihniyette bir bütçe, iktisadi hayattta 
geniş fazife ve mesuliyetler alan modern Devlet 
anlayışına, tamamen aykırı bir tutumdur. 

Şu halde bütün mesele, millî ekonomi bakı
mından son dereede önemli bir potansiyel teş
kil eden bu cihaza, umumi bir iktisadi plân 
içinde, en isabetli yönü ve en büyük verimi te
min etmekten ibarettir. 

Sayın milletvekilleri, 

İktisadi yatırımlara verilen önemle, malî mu
vazene düşüncesinin mütenakız olduğu ve mah
dut kaynaklar karşısında bu iki hedeften bi
rinin feda edilmesi iktiza ettiği kanaati de, 
uzun süreli iktisadi dertlerimizi halledecek gö
rüşlerden sayılmamalıdır. 

İktisadi bütçeler, nerede ve hangi şartlar 
içinde olursa olsun; ancak büyük telif gayret
lerinin meyv asıdırlar. 

İyice seçilmiş iktisadi maksatlara, yönelmiş 
koordine, bir bütçe, vergi ve kredi politikası
nın, millî istihsal itibar ve tasarruflardaki ge
lişmelerle, pek ciddî görülen çıkmazları gider
diği ; buna mukabil, alman nice ağır tahdit ka
rarlarının fiyat ve ücret yarışmalarına asla mâni 
olamadığı meydandadır. 

Devlet kaynakları ve harcamaları ile, ilgili 
iktisadi olaylar arasında mevcut sıkı bağlılık, 
alınacak tedbir ve kararların, birbirinden ve 
bilhassa iktisadi gayelerinden ayrılmadan mü
talâa edilmesi lâzımgeldiğini, kesin bir şekilde 
ortaya koymuş bulunmaktadır. 
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Sayın milletvekilleri, 
Malî ve iktisadi çalışmalarımızda eski usulle

rin tekrarlanmıyaeağı kanaati genişlediği gün
den beridir ki, fiyat endekslerinde görülen ya
rışma durmuş, paramıza sıhhat ve emniyet gel
miş ve bu olumlu sonuçlar, aydın Türk toplu
munun yüksek anlayışı sayesinde, ekonomimizi 
ayrıca kuvvetlendirecek tedbirler, daha yürür
lüğe konulmadan elde edilmeye başlanmıştır. 

Büyük Millet Meclisinin ve kamu oyunun bu 
güzel tecellisi gölgelendirmeye müsaade etmiye-
ceğinize tam bir inan içinde, bu yolda hızla iler-
liyeceğiz. Çalışmalarımızın hedefi, fert başına 
düşen gerçek geliri yükselterek, umumi refahı 
sağlamaktır. 

Hükümetimizin vazife anlayışını bu suretle 
Özetlerken, vatandaş haklarının başlangıcının 
da, herkesin, Devlet Hazinesine, karınca kade
rince, vergi ödemek olduğunu belirtmek isterim. 

Pek yakında huzurunuza getirilecek olan 
vergi reformu, şeyden önce, vatandaş vicdanın
da, âdil bir mükellefiyet kanısı yaşatacak bir re
form olacaktır. 

Kaçakçılık kapılarının kapanması, meşru ka
zanç ve eşit şartlarla rakabet esaslarını kura
cak, iktisadi gelişmemizi süratlendirecek hü
kümler, bu esasları tamamlıyacaktır. 

istikrarsızlık devirlerine mahsus maceralı 
işler, kaptıkaçtı teşebbüs ve kazançlar, unutul
makta ve unutıümalıdır. 

Anayasanın teminatı altında bulunan ikti
sadi teşebbüs hürriyeti içinde, gerçek ve meş
ru gelir, her vatandaş ve teşebbüs için, kafa
mızı işleterek, almteri ve göz nuru dökerek 
sağlanan kazanç olacaktır. 

Sayın milletvekilleri; 
Yüksek tetkik ve tasvibinize sunulmuş olan 

1962 Devlet Bütçesinin giderler toplamı 10 
•milyar 114 milyon liradır. 

Bu rakam, Hükümet teklifine nazaran, 113 
milyon 779 bin liralık bir fazlalık göstermek
tedir. 

Devlet Bütçesine bağlı 14 katma, bütçenin 
giderler toplamı da 2 milyar 42 milyon liradır. 
Devlet Bütçesinin katma bütçelere yaptığı Ha
zine yardımları toplamı olan 1 milyar 680 mil
yon lira düşüldükte, Devlet Bütçesi ile katma 
bütçelerin giderler toplamı, teknik adı ile kon
solide Devlet Bütçesinin tutarı 10 milyar 476 
milyon liraya ulaşmaktadır. 
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İçinde bulunduğumuz 1961 malî yılı konsoli

de Devlet Bütçesinin giderler toplamı, 9 mil
yar 36 milyon lira olduğuna göre yeni bütçe, 
1961 bütçesine nazaran 1 milyar 440 milyon li
ra, yani % 15.93 bir artış kaydetmiş bulun
maktadır. 

10 milyar 476 milyon lirayı bulan konsolide 
Devlet Bütçesinin 7 milyar 15 milyon lirası ca
ri giderler bütçesi, 3 milyar 461 milyon lirası 
da yatırım giderleri bütçesidir. 

Şu halde konsolide bütçenin % 66.96 sı, cari 
giderler, % 33.04 ü yatırım giderleridir. 

Cari giderlerin, 3 milyar 850 milyon lirası 
personel giderleri adı altında toplanan maaş, 
ücret, emekli keseneği ilâh. gibi masraflardır 
ki, cari bütçenin % 54.89 nu teşkil etmektedir. 

1962 bütçesinin bu mahiyetteki giderlerin- ' 
de, 1961 bütçesine nazaran, 470 milyon liralık 

' bir fazlalık görülmektedir. Bu fazlalığın 305 
milyon lirası 1961 bütçesine fiilî kadro karşı
lıklarının tam olarak konulmamış olmasından 
ileri gelmektedir. Demek oluyor ki, personel gi
derlerinde görülen 470 milyon liralık artışın 
305 milyon lirası tamamiyle, zahiri bir artıştır. 

Geri kalan 165 milyon liralık artışın 15 mil
yon lirası, Kurucu Meclis üye sayısı ile, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üye sayısı arasındaki 
farktır. 

55 milyon lirası, Millî Eğitim, Sağlık, Ba
yındırlık, ilâh gibi önemli konularda yapılan 
kadro ilâvelerinden ileri gelmektedir. Geri ka
lan 95 milyon lira da, personel giderleri konu
sunda, kanuni icapların karşılığını teşkil et
mektedir. 

Yönetim giderleri adı altında toplanan gider-
, lerdeki artış 26 milyon liradan ibarettir. 

Daire hizmetleri adını taşıyan ve her Bakan
lık veya katma bütçeli idarenin istihsal ettiği hiz
metle ilgili giderlerde ise, 202 milyon liralık bir 
artış kaydedilmiştir. Bu 202 milyon liralık artı
şın 168 milyonl İrası, Millî Savunma hizmetlerine 
taallûk etmektedir. 

Borçlar kısmında ise, 114 milyon liralık bir 
artış görünmektedir. Bu da, Devlet borçlarındaki 
artıştan ileri gelmektedir. 

Yardımlar kısmındaki artış ise 27 milyon lira
dan ibarettir. 

Demek oluyor ki, cari bütçenin, 1961 e naza
ran kaydettiği hakiki artış, 535 milyon liradan 
ibarettir. 
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Yatırım giderlerine gelince : 1962 bütçesiyle 

derpiş edilen ödenek, 3 milyar 461 milyon liradır. 
1961* bütçesine nazaran, 600 milyon lira, yani % 
21 bir artış göstermektedir. 

Konsolide Devlet bütçesiyle yapılacak olan bu 
3 milyar 461 milyon liralık yatırım, İktisadi Dev
let Teşekkülleri kanaliyle yapılacak olan 1 mil
yar 602 milyon liralık yatırımı da ilâve edecek 
olursak, 1962 yılında, konsolide kamu sektörünün 
yapacağı yatırımlar 5 milyar liraya ulaşacaktır. 

Plânda derpiş edilen özel sektör yatırımları 
ile birlikte, 1962 yatırımları, böylece 8 milyar 
400 milyon liraya baliğ olmaktadır. 

ıSayın Milletvekilleri, 
Şimdi müsadenizle, tutarı 5 milyar liraya ula

şan 1962 malî yılı kamu sektörü yatırımlarının 
genel çizelgeleriyle, kısa bir tahliilne geçiyorum • 

1. Sanayi, maden ve enerji sektörü; 116,5 
milyon lirası Ereğli Demir ve Çelik Sanayiine, 

46 milyon lirası çeşitli sanayi işlerine, 
243 milyon lirası Devlet Su İşlerinin enerji 

işlerine, 
70 milyon lirası Tekel Sanayi tesislerine, 

186 milyon lirası Sümenbank eliyle yapıla
cak yatırımlara, 

210 milyon lirası Etibank eliyle yapılacak 
yatırımlara, 

110 milyon lirası Türkiye Kömür İşletmeleri 
eliyle yapılacak yatırımlara, 

232 milyon lirası Demir ve Çelik Sanayii 
eliyle yapılacak yatırımlara, 

46 milyon lirası Çimento Sanayii eliyle ya
pılacak yatırımlara, 

79 milyon lirası Makina ve Kimya Endüs
trisi Kurumu eliyle yapılacak yatırım
lara, 

50 Milyon lirası kâğıt sanayiine, 
100 milyon lirası petrol işlerine, 
45 milyon lirası Şeker Sanayiine, 

1.533.5 

olmak üzere, ceman 1 milyar 533.5 milyon lira 
sanayi, maden ve enerji işlerine yatırılacaktır. 

II - Ulaştırma sektörü 
774 milyon lirası Karayollarına, 
40 milyon lirası Hava Meydanlarına, 
9 milyon lirası Havayollarına, 

29 milyon lirası Denizyollarına, 
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105 milyon lirası Demiryollarına, 
24 milyon lirası Posta, Telgraf ve Telefon 

işlerine. 

981 

olmak üzere 981 milyon lira, Ulaştırma sektö
rüne yatırılacaktır. 

III - imar ve iskân, bayındırlık ve turizm 
sektörü 

30 milyon lirası belediyeler için iller Ban
kasına, 

20 milyon lirası gecekondu semtlerinin ıs 
lâhı iğlerine, 

42 milyon lirası muhtelif imar yatırımla
rına, 

18 milyon lirası toprak ve iskân yatırımla
rına, 

347 milyon lirası çeşitli Bayındırlık yatırım
larına, 

150 milyon lirası İller Bankası eliyle yapıla
cak yatırımlara, 

54 milyon lirası Emlâk Kredi Bankası eliy
le yapılacak yatırımlara, 

40 milyon lirası işçi Sigortaları Kurumu 
eriyle yapılacak yatırımlara, 

72 milyon lirası turizm yatırımlarına, 

773 
olmak üzere, 773 milyon lira yatırılacaktır 

IV - Tarım sektörü 
100 milyon lirası Ziraat Bankasına sermaye 

ûlarak, 
40 milyon lirası Ziraat Bankasına tohum-

hık karşılığı olarak, 
400 milyon lirası Devlet Su işleri idaresinin 

sulama işleri îçin, 
160 milyon lirası çeşitli zirai yatırımlar için, 

38 milyon lirası orman yatırımları için, 
3 milyon lirası yapağı ve tiftik işleri için, 

741 

olmak üzere, 741 milyon lira tarım sektörüne 
yatırılacak. 

V - Millî Eğitim sektörü 
238 milyon lirası ilkokul yapımına, 
131 milyon lirası diğer Millî Eğitim yatırım

larına, 
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33 milyon lirası üniversitelerimizin yatı

rımlarına, 
20 milyon lirası öğrenci yurtları inşaatına. 

422 
olmak üzere 422 milyon lira Millî Eğitim ala

nına yatırılacaktır. 

VI - Sağlık sektörü 
23 milyon lirası sağlık tesisleri inşaatına, 
23 milyon lirası makina ve teçhizat muba

yaasına, 
10 milyon lirası Muş Pilot bölgesine, 

56 
olmak üzere 56 milyon lira sağlık sektörüne 

yatırılacaktır. 

VII - Ticaret sektörü 
12 milyon lirası Petrol Ofisi tesislerine, 
15 milyon lirası Toprak Mahsulleri Ofisi 

tesislerine, 
9 milyon lirası Et ve Balık Kurumu tesis

lerine, 
9 milyon lirası Devlet Malzeme Ofisi tesis

lerine, 

45 
olmak üzere 45 milyon lira ticaret sektörüne 

yatırılacaktır. 

VIII - Çeşitli yatırımlar 
78 milyon lirası genel idare yatırımlarına, 
47 milyon lirası iç güvenlik yatırımlarına 

305 milyon lirası Millî Savunma yatırında-
rma 

15 milyon lirası Sosyal güvenlik yatırımla
rına, 

445 
olmak üzere, 445 milyon lira da, çeşitli yatı

rımlara harcanacaktır. 

Gelir bütçesi : 
Devlet bütçesinin gelirleri toplamı, 8 milyar 

395 milyon lirası, vergi, resim ve harçların teşkil 
ettiği normal gelirler : 1 milyar 719 milyon lirası 
olağanüstü gelirler olmak üzere, ceman 10 milyar 
115 milyon lira olarak tahmin edilmiştir. 

Hükümet teklifine, nazaran normal gelirlerde, 
81 milyon, olağanüstü gelirler de, 32 milyon lira
lık bir artış kaydedilmiştir. 
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1961 gelir bütçesine nazaran, 1 milyar 436 

milyon liralık bir artış görülmektedir. Bu artışın, 
740 milyon normal gelirlerde, 696 milyon lirası, 
olağanüstü gelirlerdedir. 

Sayın milletvekilleri, 
1962 Devlet Bütçesi, klâsik bütçe anlayışı

na göre, açık bir bütçedir. Zira, 10 milyar 114 
milyon liraya ulaşan giderlerin, 8 milyar 395 
milyon lirası, vergi, resim ve harçların teşkil 
ettiği normal gelirlerle karşılanabilmektedir. 
Klâsik mânada, (1) milyar (719) milyon lirayı 
bulan bütçe açığının, (500) milyon lirası ta
sarruf bonoları hâsılatı fle, (15) milyon lirası 
akar yakıt fiyat istikrar fonundan Hazineye 
yatırılacak miktarla, (1) milyar (204) milyon 
lirası da, Amerikan yardımları ile diğer dış ya
tırım ve kredi karşılıklarından elde edilecek 
paralarla karşılanacaktır. 

Sayın Milletvekilleri; 
Buraya kadar, sadece genel çizgileriyle ve 

genel toplamlariyle izahına çalıştığım 1962 büt
çesinin başlıca özelliklerine de işaret etmek ye
rinde olacaktır. 

1962 bütçesinin başlıca özellikleri, bu büt
çenin, samimî, tasarruflu, yapıcı ve istikrar 
içinde kalkınmaya yönelmiş, aydınların feda
kârlığını istiyen iyimser bir bütçe oluşudur. 

Bu bütçe samimî bir bütçedir. Şu mânada 
ki, bütün Devlet faaliyetinin gerektirdiği mas
raflar, tam bir samimiyet ile hesaplanmış ve 
ödenekler ona göre konulmuştur.'Bütçeyi haki-
katta olduğundan başka şekilde göstermek mü
lâhazalarına asla yer verilmemiştir. 

Bütçenin, Karma Komisyonda, Cumhuriyet 
Senatosunda bölüm, bölüm, madde, madde in
celenmesi sırasında, bu özellik, bütün açıklığı 
ile görülmüş ve teslim edilmiştir. 

1962 bütçesi, tasarruflu bir bütçedir. Zira, 
iki ay süren çalışmalarında, tasarruf azim ve 
iradesini, hiçlbir an elden fbırakmıyan Karma 
Bütçe Komisyonunun, giderlerde, Hükümet tek
lifine nazaran 114 milyon liralık bir ilâve yap
mış olması, bütçenin, daha Hükümetçe ihzarı 
sırasında, ne derece titiz bir tasarruf zihniyeti 
ile hareket edilmiş olduğunun bariz bir delili
dir. Bu bakımdan, tetkik ve tasviplerinize su
nulmuş olan 1962 bütçesine, çifte bir tasarruf 
idaresinin mahsulü olarak bakmak yerinde ola
caktır. 
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1962 bütçesi yapıcı bir bütçedir, zira bâzı 

giderlerde kaydedilen hakiki artış, ancak za
ruret sınırları içinde tutulmuş, bütün imkân
lar, ekonomimizin hayati alanlarına, mümkün 
olduğu kadar fazla yatırım yapmak amacına 
yöneltilmiştir. 

İçinde bulunduğumuz şartlar için'de yatı
rım hacmim artırmak, verimli alanlara yatırım 
yapmak, yatırım konularında öncelik ölçüleri
ne tam bir riayet göstermek, böylece, ekonomi
mize çok muhtacolduğu canlılığı getirmek, büt
çe çalışmalarımıza hâkim kaygularımızdan ol
muştur. 

1962 bütçeisi, istikrar için'de kalkınmaya yö
nelmiş bir bütçedir. Zira bu bütçe, takatinin son 
sınırlarına kadar yatırım yapmaya yönelirken, 
sıhhi olmıyan, enflâsyonist kaynaklara itibar 
göstermemiş bir bütçedir. 1962 bütçesi, mecmu 
arz, mecmu talep muvazenesinin, Devlet eliyle 
bozulmasını intaceden Merkez Bankası kaynak
ları ile finansmana, ne kendisi ve ne de îkti-

* sadi Devlet Teşekkülleri kanalı ile, müsaade et-
miyen bir bütçedir. 

1962 bütçesi, bizzatihi yüksek olan hacmi
nin, mecmu talep hacmında yaratacağı fazla
lığın, fiyatlar üzerindeki muhtemel tesirlerini 
bertaraf edici tedbirleri, kendi bünyesi içine 
almış bulunan bir bütçedir. 

Filhakika, bu bütçe, 266 milyon liralık bir 
dış borç ödemesine ilâveten İktisadi Devlet Te
şekkülleri ile Hazinenin, Merkez Bankasına ve 
finansman müesseselerine olan ve konsolide 
edilmiş borçlarının faiz ve itfa bedeli olarak 
185 Milyon lira tutarında bir ödemeyi; İktisa
di Devlet Teşekküllerinin, Hükümetçe ittihaz 
edilen tedbirler neticesi hâsıl olan zararlarının 
karşılığı olarak 125 milyon liralık; İktisadi 
Devlet Teşekküllerine ve benzeri müesseselere, 
ısermaye olarak 75 milyon liralık ve böylece, 
bir kısmı devamlı, bir kısmı geçici bir müddet 
için fren vazifesi gören, ceman 651 milyon lira
lık bir ödemeyi derpiş eden bir bütçedir. 

1962 bütçdsi, aydınların fedakârlığını" iste
miş olan bir bütçedir. Filhakika, bu bütçe, Hü
kümetin, Karma Bütçe Komisyonunun sarf et
tikleri bütün gayretlere rağmen, Devlet hizme
tinde daima vefalı ve fedakâr olmuş memur ve 
emeklilerimize vâdedilmiş bulunan % 15 zam
ları verememek ıstırarı içinde kalmıştır. 

• 
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1962 bütçesi, iyimser bir bütçedir. Evvelâ 

derpiş ettiği yüksek yatırım harcamaları ile 
ekonomiye canlılık getireceğini ve böylece ikti
sadi huzur ikliminin teessüsünü süratlendirece
ğini ümideden bir bütçe olması itibariyle, eko
nomiye yapacağı tesir bakımından iyimser olan; 
sonra da normal gelirlerinin tahakkuku için 
zaruri olan iktisadi huzur ikliminin ve canlılı
ğının gerçekleşmesini aslî bir şart sayması iti
bariyle de ekonomiden göreceği aksi tesir bakı
mından; iyimser olmak mecburiyetinde bu
lunan bir bütçedir. 

1962 bütçesinin, bu çift istikametteki iyim
serliğinin gerçekle'şımesini de iktisadi iklimin sı
kı sıkıya bağlı olduğu siyasi iklimde aramak ge
rekmektedir, şu halde, 1962 bütçesinin iyimser
liğinin kaderi, bu mukaddes çatı altında temsil 
efdilen siyasi kuvvetlerin ve başta muhterem ba
sınımız olmak üzere bütün müesseselerin, yeni 
Anayasamızı, ilk cümlesinden son cümlesine ka
dar bütün metnini ve ruhunu, şuur altına kadar 
sindirerek, vatan menfaatlerini her şeyim üstün
de gören davranışlarına mevdudur. 

Hepinizi hürmetle selâmlanın. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Söz C. K. M. Partisi Meclis Grıı-
pu adına Sayın Ahmet Oğuz'undur. (Alkışlar) 

C. K. M. P. MECLÎS GRUPU ADINA AH
MET OĞUZ (İstanbul) — Millet Meclisinin 
muhterem üyeleri, 1962 yılı tenkidlerine bas
ılarken bir hususu önemle tebarüz ettirmek lüzu
munu hissetmekteyiz. îster icra mevkiindeki 
partilerden mürekkep koalisyon olsun, ister 
'kontrol vazifesini ifa etmekle mükellef bulunan 
muhalefet partileri olsun, bir tek gaye etrafın
da toplanmaktayız. Bu gaye, el birliğiyle mem
leketin kısa zamanda refah ve huzura kavuşa
bilmesi için zaruri olan tedbirlerin tesbiti, ve 
bunların gerçekleştirilmesi için gereken hareket 
tarzının ve takip olunması iktiza eden yolun tâ
yinidir. Bu asli gaye ve esas hedef üzerinde 
hepimizin mutabık olduğumuza inanıyoruz. 

Hedef ve gayeyi böylece belirttikten sonra 
müspet bir netice elde edebilmek için marazı 
teşhis etmek ve çıplak hakikatleri olduğu gibi 
kabul eylemek, kanaatimizce, en doğru hareket 
tarzı olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Türk topluluğu her türlü çabalara rağmen 

bir türlü maddeten ve manen gelişememektedir. 
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Her yönden ileri memleketlerle olan mesafe de 
gittikçe aleyhe açılmaktadır. Cemiyete arız olan 
hastalıklar ise bünyeyi kemirmektedir. Bu va
kıaların baskısı altında, cereyan eden son yılla
rın hareketlerini, ancak, iktisadi ve içtimai bir 
silkinme, bir uyarma zaruretinin icabı olarak 
ele almalıdır. Hal böyle olunca da yeni niza
mın zihniyetinde, ölçülerinde, ve Devlet bütçe
sinde bu memlekete yeni ufuk ve imkânlar açan 
davranışları beklemek Türk milletinin en tabiî 
hakkıdır. Bu şartlatın tahakkuk etmemesi ha
linde milletçe yeni nizama bağlanan ümitler kı
sa bir zamanda kaybolacak ve iktidarın bir el 
değiştirmeden ibaret olduğu kanaati uyanacak 
ve bu hal milleti derin bir ye'se sevk edecektir. 

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Grupu 
'adına, yeni nizamın hu ilik bütçe tasarısını, yapıcı 
ve uyarıcı bir karakter ile, bu açıdan tetkik ve 
tahlil, ve görüşlerimizi arz etmek üzere söz al
mış 'bulunuyoruz. 

Yüksek malûmları olduğu üzere, yeni Kar
ma Hükümet 20 Kasım 1961 tarihinde kurula
bilmiş, programını da bir hafta sonra takdim 
etmiştir. Onu takiben üç gün içinde de 1962 
yılı bütçe tasarısını Yüksek Meclise sunmuştur. 

Hâdiselerin özellik arz eden seyrini ve büt
çenin dar bir zamanda hazırlandığını göz önünde 
tutarak tenkidlerimizi is'af ve iz'an ölçüleri dai
resinde yapmaya gayret sarf edeceğiz, (Alkış
lar) Ancak, bü hakikatin yanında, Karma Hü
kümetin üç aylık bir muvakkat bütçe ile millet 
huzuruna çıkması ve bu bazırlık devresinden 
sonra getireceği yenilikleri tesbit etmesi ve öz
lenen istikamette tedbirler alması çok daha uy
gun olurdu kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Programlar, Hükümet icraatının istikameti

ni gösteren bir nevi direktiftir. Bu itibarla, Hü
kümet programiyle sunulan 1962 yılı bütçesi ara
sında birtakım irtibat ve münasebetler aramak 
gerekir. Konu bu yönden tetkik edilirse görü
lür ki, propaganda, fikriyatı özetlenen birçok 
hususlar 'bütçede mâkesini bu'lamamış'tır. (Kuvvet 
kaynağını programdan alan ana görüşlerin icap
ları bütçe fasıllarına fiilen aktarılam'aJmıştır. 
«Ziraati ön plâna aldık...» diyen Hükümet görü
şü yanında, bunun için ayrılması gereken tahsi
satın bütçede görülememesi, tatmin edici sayı
lamaz. Keza program hakkında görüşmelerde 
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ifade edilen; «Birçok hâdiselerin birbirini takip 
edip sıkıştırdığı bir devrede bizim tarafımızdan 
hazırlanmamış plânların teferruatı üzerinde da
ha geniş bilgi vermek mümkün olamazdı.», ayrı-
ce «Bugünkü vaziyette güçlüklerden imkânlar 
çıkarmak mecburiyeti ile karşınızda bulunan bir 
Hükümettir...» gibi sözler de gösteriyor ki, Hü
kümet, bu yılın bütçesini, idareden devralarak 
usul olduğu üzere kabarıklıkları bertaraf etme
ye ve bu arada, Arazi Vergisinin kaldırılmasiyle 
tasarruf bonoları hadlerinin değiştirilmesine in
hisar ettirmiştir. Böyleee memleketin bütün si
yasi, iktisadi ve içtimai meseleleri zaman de
nilen bir meçhule terk edilerek Meclisin kar
şısına eski kalıplara dökülmüş ve dondurul
muş bir bütçeyle çıkılmıştır. Bu hale göre, 
Meclise sunulan bütçe, Hükümetin programı
nı tahakkuk ettirebilecek müessir bir vasıta 
olmaktan ziyade, emrivaki halinde ortaya çık
mış bir durumun icaplarına bir âlet olmak 
mevkiinde kalmıştır. Kısacası, Hükümet pro
gramında geçen umumi sözleri daha ileriye 
muzaf bir iyi niyet ve temenni mesajı addedip 
geçeceğiz. 

Diğer bir yönden denebilir ki, 1962 yılı 
bütçesi, bir derleme, toplama ve hizaya getir
me, operasyonda dahi'. muhtaç bir şekilde yük
sek huzurunuza sunulmuştur. 

Bu vesile ile, hemen ilâve edelim ki, 10 mil
yarlık bir Devlet bütçesi yanında, iktisap 
kıymetleriyle 37 milyar, bugünkü kıymetle
riyle 50 milyarı aşan Devlet iktisadi Teşekkül
leri faaliyetleri ve onların murakabesi bugün 
için henüz muallâkta ve tetkiklerimiz haricin
de kalmaktadır. Bu itibarla, murakabe sis
temlerinim değişen şartlara göre elden geçiril
mesi, malî ve iktisadi kontrol cihazlarının 
bir an evvel daha müessir ve verimli bir hale 
getirilmesi üzerinde ehemmiyetle durulacak 
mevzulardan biridir. Bu cihetler temin edil
medikçe, Türk ekonomisinde büyük çapta mü-
essiriyeti aşikâr iktisadi teşekküllerin faaliyeti 
etrafiyle tetkik ve tahlil edilmeden Devlet 
faaliyetlerinin beşte bir hacmmda olan bu büt
çenin tetkiklerini ele almakta isaibetli bir neti
ce beklemek yerinde olmaz. 

Bu cümleden olmak üzere, Anayasanın 94 
ncü maddesine göre tanzimi gereken «Millî 
bütçe» tahminılerini gösterir rapor filhakika ko
misyona arz edilmiş ise de bir tetkik konusu | 
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•yapılamamış ve yalnız bilgi edinilmiştir. Millî 
bütçe hesaplarının Türkiye'de ilk defa yapıl
masına başlandığından, mesnetlerini teşkil eden 
bilgilerin sıhhat ve vuzuha kavuşması nisbe-
tinde ehemmiyet keşfedeceği tabiîdir. Bu iti
barla, adı geçen hesapların şimdilik bir dene
me mahiyetinde olduğunu kabul etmek zaru
reti vardır. Filhakika, yatırımlar bahsinde 
açıklanacağı üzere, yanlış Devlet ve hususi 
sektör yatırım rakamlarının isabetsiz veya ki
fayetsizliği bu millî bütçe üzerindeki çalışma
ların daha, ciddî ve sıhhatli bir şekilde hazır
lan :i;asmı gerektirmektedir. 

Iktisaden geri kalmış memleketlerin kısa 
zamanda-en fazla randıman sağlaması yoliyle 
kalkınabilmesi için her şeyden evvel doğru bil
gilere, ahenkli ve şümullü çalışmaya ve muay
yen bir hedefe götürecek derli toplu bir siste
me ihtiyacolduğu muhakkaktır. Bu da, Dev
let çapınca şümullü etüt ve gayretleri, kısa
cası, program ve plânlı çalışmaları gerektir-
ıne'ktedir. Bu zaruretle kurulan Devlet Plân
lama Teşkilâtının hükümetlere her yıl daha 
vukuflu ve realist ışık tutması icabertmektedir. 
Bıynun da zamanla gelişeceğine ve daha fay
dalı, olacağına inanıyoruz. Ancak, her başlan
gıcın güçlüklerini takdir etmenin yanısıra şu 
ciheti de belirtmek isteriz ki, Plânlama Teşki
lâtı bir yandan daha yararlı bir hale gelmeye 
çalışırken, diğer yönden de ilgilileri mevzua 
munis bir şekilde ısındırmaya gayret sarf edil
melidir. Bu arada da nazari mütalâa ve mülâ
haza] ardan ziyade, realist, yapıcı ve uygulana
bilen mevzular üzerinde faaliyetini teksif et
mesi faydalı olur. Hulasaten işaret edelim ki, 
Plânlama Teşkilâtı bir gaye değil, hükümet
lerin taayyün etmiş programlarını bir tatbik 
vasıtası olmaktan ileri gitmemelidir. 

Muhterem, arkadaşlar; 
Bu umumi ve şeklî mülâhazalardan sonra, 

1961 yılı bütçe tatbikatı ve neticelerinden kı
saca bilgi vermede fayda mülâhaza etmekteyiz. 

1961 yılında bâzı kadro karşılığı tahsisatın 
konmamasından mütevellit 300 küsur milyon 
liralık bir tediye zarureti hâsıl olmuş ve son 
günlerde de 200 milyon lira civarında bir ek 
ödenek talebi yapılmıştır. Ayrıca, 1961 yılı 
vergi tahsisatı da 550 milyon lira civarında 
bir noksanlık göstermiştir. 
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1961 yatırımlarında 290 milyon liralık bir 

kısmaya ve cari masraflardan âzami tasarrufa 
rağmen, netice hesaplarının en az 300 - 400 
milyon lira bir açıkla devredileceği ve bunun 
da 1962 yılında Merkez Bankası avans hesa
biyle kapatılacağı anlaşılmaktadır. Şu hale 
göre, yeni yıl lbütçesine nevama 400 milyon 
Liralık bir ipotekle de girmiş bulunuyoruz. 

1962 yılı bütçe gerekçesini ve ona bağlı cet
vellerde verilen bilgilerin.'şümul ve tenevvüünü 
ve memleketin iktisadi ve malî durumu ile alâ
kalı istatistiklerin mevcudiyetini memnuniyetle 
karşılarız. 13u tertip çalışmaların devamını te
menni ederken, isaibetli etüdlere esas olmak 
üzere her yıl biraz daha istatistik! bilgilerin 
sıhhat derecelerinin kontrolü ve tashihi teşriî 
organlara ışık tutacak esasların terkibine hususi 
bir itina gösterilmesinin lüzumuna kaaniiz. 

1962 yılı bütçesi bugünkü haliyle, değil 
üçüncü şahısta, bizzat yapanlar ve onu tatbik 
eden Balkanlar yönünderj ıdahi hakiki bir neza
ret ve murakabeyi mümkün kılacak durumda 
değildir. İşlerin genişlemesi nisbetirıde, girift 
münaseibetler çerçevesi içinde, gün geç'tikçe bu 
huzursuzluk bütçe üzerindeki hâkimiyeti ve mu
rakabeyi güçleştirmekte ve sevkü idareyi elin
de tutmak istiyenlerin görüş ve karar imkânla
rını gittikçe daraltmaktadır. Bu hal bizzat yasa
ma organları için çok daha muğlak bir vaziyet 
arz etmektedir. 

Filhakika, Devlet bütçelerinde aranan ve bu 
gün için artık basit ıbirer icabolan vuzuh, sami
miyet ve umumiyet prensiplerine maalesef bu 
bütçede de gereği kadar ehemmiyet atfedilmedi-
ği müşahede olunmaktadır. 

Gerek cari .masraf ve gerekse yatırım büt
çelerinde harcamalar birbirlerine karıştırılmış, 
mahiyetleri, masraf nevi ve mahalleri itibariyle 
alâkası bulunmıyan giderler aynı fasıllar için
de toplanmıştır. Yatırımlar bahsinde geçmiş iş
lerin ve yılların yüzlerce milyon lira borçları, 
kur farkları, maaşlar, bono karşılıkları, yol
luklar ve benzerleri yer almış, cari masraflar 
içinde özlük haklariyle yollukları ve ayni ma
hiyetteki tediyeler diğer hizmetlerle karıştırıl
mıştır. 

1962 yılı (bütçesini samimiyet yönünden de 
övmeye imkân yoktur. Gelir ve gider tahmin
lerinde isteğe göre hareket edildiği, bizzat ida
re tarafından iyimser bir görüşle yüksek tutul-
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duğu söylenen gelirlerin sonradan -masraflarda-
ki artışları karşılamak için ve sırf zahirî bir mu
vazeneyi sağlamak amaciyle artırılması yoluna 
gidildvermiştir. Keza, tahakkuku ve tahsili em-
nıyetbahjolmıyan büyük meblâğlar, gelirler 
faslında yer almıştır. Çeşitli kanunlarla veri
len bâzı vazifelerin gerektirdiği masraflar, foâ-
zan pek az, bâzan da hiç karşılanmamıştır. Da
ireler gizili masraf tertiplerine saparak maaş ve 
ücretlere ek istihkak ödeme yerlerini diğer fa
sıllara teşmil ederek bütçenin samimiyeti *ber-
taraf edilmiştir. (Sağdan bravo sesleri) 

Bütçe tasarısının Devletin bilcümle gelir ve 
giderlerini de kapsadığı iddia olunamaz. Türk 
milletinin taşıdığı ve taşımak zorunda kalacağı 
külfetler hakkında asgari bir fikir edinebilmek 
için Millî Savunmaya yapılan yardımların hiç-
olmazsa global bir şekilde kıymet itibariyle 
bütçeden giriş ve çıkışlarının gösterilmesi zaru-
ııidii'. . 

Döviz alım - satımlarından, dış ticaret fi
yatlarının tanziminden, primlerden elde edilen, 
ve benzer muamelelerden tahassul eden (büyük 
farklar bütçe ve Meclis murakabesi dışında kal
maktadır. Kur farklarından tahassul eden 300 
küsur milyon liralık bir borcun kenarda bıra
kılması da bu mahiyettedir. Bütün Ibmılar, Mec
lis murakabesini güçleştürdiği gibi, 'bütçenin 
umumiyet prensibine de aykırı düşmektedir. 

İdare mesuliyetini üzerine alanların her an 
Devlet çapında vecibelerini, bilhassa gelir ve 
gideılenini mahiyetleri, cins ve nevilerine gÖıre, 
görebilmeleri ve yasama organlarının vazifele
rini bihakkın yerine getirebilmeleri için bugün
kü bütçe tekniğinde baştan aşağı bir değişiklik 
zarureti gerekmektedir. Bu husus sağlanmadık
ça icrai ve teşriî organlar gerek kendi araların
da ve gerekse karşılıklı münasebetlerinde dai
ma fuzuli birtakım çalışma ve didişmeler için
de vazifelerini görmek imkânından mahrum ka
lacaklardır, 

Sayın üyeler; 
Yüksek .huzurunuza sunulan 1962 yılı bütçe 

giderlerinin 6 milyar 784 anilyon lirası cari mas.-
raflara ve 3 milyar 331 milyon lirasının da ya
tırımlara ayrıldığı ifade edilmektedir. 

Yaşanılan hâdiseler içinde ıson üç yıla ait 
bütçelerin gelir ve giderler yönünden mukaye
seleri ilgilileri ısâlim bir hükme ulaştıracak ma
hiyette değildir. Filhakika 1960 yılı bütçesi 
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fiilen tatbik edilememiştir, denilebilir. 1961 yı
lı bütçesi ise, gerek masraf ve gerekse gelirler 
ve ek ödenekler yönünden ve nihayet yıl sonu 
itibariyle arz 'edeceği açık durumu ile meydan
dadır. Bu itibarla biz, yeni bir devrin eşiğinde 
yalnız 1962 yılı bütçesinin hüviyetini ve karak
terini ana hatlariyle ortaya sermekle yetinece
ğiz. 

Bu mevzua girerken- de, her şeyden evvel, 
Hükümetin fikir ve kanaatlerine her fırsatta 
temel ittihaz ettiği cari masraf ve yatırım te
lâkki ve tasniflerinin gözden geçirilmesi de 
kaçınılmaz bir zaruret halini almıştır. 

Genel bütçede yatırımlarda ayrıldığı söylenen 
miktar rakamla 3 milyar 331 milyon lira olup 
genel bütçenin yüzde 32,9 unu teşkil etmekte
dir. 

Yapılan dikkatli tetkikler sonunda tesbit 
edilmiştir ki, bu yatırımlar 'arasında 530 milyon 
lir'alık bir borç yükü vardır. Bunlar, 1962 yı
lında ödenecek olan Devlet bonoları kur fark
ları, yapı, istimlâk ve benzeri mahiyetteki borç
lardır. Keza, doğrudan doğruya ücret, maaşat 
ve idare masraflarına müncer olan 169 milyon 
lralık Devlet yardımlariyle Emlâk ve Kredi 
Bankasına ödenen 35 milyon liralık âfetler kar
şılığı fonu da bu fasıldadır. Enfrastrüktür ha
va, gemi, tersane, yapı ve onarımlariyle loj
manlara tahsis edilen 298 milyon lira yatırım 
telâkki edilmiştir. 

Bunlar haricinde istimlâk," onarımlar, taşıt
lar, Devlet binaları, özel idarelere yardım, ma-

, kina parklarını idame ve onarma, köy su işle
riyle ceman 514 milyon lira da bu hesaptadır. 

Şimdiye kadar saydığımız bu giderler yekû
nu 1 milyar 546 milyon lira olup bunun üçte 
biri borçları karşılamakta, bakiyesi de bir Dev
let idaresinin normal idame ve idare masrafları 
mahiyetinde telâkki edilmek lâzımgelir. 

Diğer taraftan, küçük su4şleri, yeni tesisler, 
makina teçhizat ve âletler, demiryolları, liman
ları, havayolları, karayolları ve su işleriyle ik
tisadi teşekküllere ve Ziraat, Halk ve İller Ban
kasına yapılan sermaye yardımları ki ceman 1 
milyar 294 milyon lira iktisadi mâna ve hüvi
yetiyle hakiki yatırımları teşkil etmektedir ki, 
bu da Devlet Bütçesinin yüzde 12,8 i demek
tir. 

16 .2.1962 O : 1 
Üniversite, okullar ve imar - iskân inşaatı 

ile, etüt, plân ve projelere ayrılan 491 milyon 
lira haddizatında iktisadi anlamda müsmir bir 
yatırım telâkki edilmemekle beraber diğer bir 
yönden bazılarınca uzun vadeli sosyal yatı
rımlar şeklinde mütalâa edilmektedir. Bu hal
de dahi son her iki bölümün bütçe içindeki 
oranı yüzde 17,4 tür. 

Hulâsa, Hükümetin genel bütçeden ayırdığı
nı iddia ettiği yatırımın yüzde 32,9 nisbetine 
karşılık, doğrudan doğruya istihsali artırmaya 
matuf müsmir yatırımların ancak yüzde 12,8 
olduğunu arz etmek isteriz. (Sağdan, bravo ses
leri) 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırım 
mevzuları da incelenirse, evvelâ finsnsman, sa
niyen döviz kaynakları bakımından tam bir 
emniyet altında bulunmadığı ve binaenaleyh 1 
milyar 614 milyon liralık envestismanın tahak
kuk imkânlarına dair de elimizde inandırıcı 
deliller mevcut değil diı*. 

Az gelişmiş ekonomilerde yatırım hacminin 
ehemmiyeti şüphesiz ki pek büyüktür. Bu iti
barla millî gelir ve yatırımlar arasındaki haki
ki münasebetler doğru olarak tesbit edilmelidir. 
Hükümet gerekçesinde adı geçen yatırımlarla 
millî gelir arasındaki nisbetler esas alman he
sapların, »ıhhatsizliği yüzünden tereddüt yara
tacak mahiyettedir. Kaldı ki, tarafımızdan tab-
lili yapılan yatırım hesapları göz önünde tutu
lur ise,-ele alman mesnetlerin yanlışlığı bir ke
re dalha meydana çıkar. Ayrıca, hususi sektör 
yatırımları için de güvenilir rakamların mevr 
cudolmayışı bu bahisler üzerine ciddî ve büyük 
fikirler bina edilmesine müsait değildir. Hal
buki, memleketin genel iktisadi plânını ve so
nunda rotasını tâyin edecek makamlar, hare
ket noktalarını bu yanlış rakamlar üzerine bina 
ederlerse alacakları neticeler umduklarından 
başka olacak ve bütün emekler" ve zaman kay
bedilecek ve belki de bu yüzden memleket bü
yük zararlara uğrıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Yatırımlar bahsi üzerindeki bu umumi tab

lodan sonra Devlet Bütçesi giderlerinin bir 
tahlilini ele almak istiyoruz. Bir bütçe tetkiki
nin verdiği imkânlar ve titizlik ölçüleriyle ya
pılan dökümler dikkate şayan neticeler vermiş
tir. 10 milyar 115 milyon liralık gider bütçesinin 
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1 milyar 482 milyon lirası yani, genel bütçenin 
yüzde 15 i doğrudan doğruya borçlara ödene
cektir. Bunun 822 milyon lirası cari bütçeden 
borçlar, 535 milyon lirası yatırımlardan ve 125 
milyon lirası da iktisadi teşekküller zararları 
karşılığı borçlardır 

özlük haklar ve benzerleri (emeklilik tedi
yesi hariç) 3 milyar 903 milyon lira olup büt
çenin yüzde 39 unu teşkil eder. Böylece yalnız 
borçlar ve maaşat bütçe giderlerinin yüzde 
54 ünü bePeder. Derhal ve ehemmiyetle belirt
mek isteriz ki, bunların haricinde, diğer fasıl
larda azımsanmıyacak miktarda yüzlerce mil
yon liranın da yevmiye, yolluklar ve işçi üc
retleri namı altında şahıslara tediyeler yapıl
dığı ve hattâ birçjolk tatmin edilemiyen memur
lara bu yollardan ödemelerde bulunulduğu 
malûmdur. Daha derinliğine yapılacak bir dö
küm ile, borçlar ve maaşlar nisbetinin daha 
da yükseleceği ve genel bütçenin yüzde 60 in a 
erişeceğini açıklamak isteriz. 

Bütçenin yüzde 29 unu kapsıyan daire hiz
metlerinin de yüzde 57 sini Millî Savunma, 
Jandarma ve Emniyet giderleri teşkil etmekte
dir. Geride kalan meblâğın yüzde 12,8 i ikti
sadi yatırımlar ve yüzde 4,2 si Sosyal maksat
lara matuf «kullar inşaatıdır. 

Bütçe giderlerinin durumunu böylece öne 
serdikten sonra Hükümete kanunlarla yükleni
len birçok: âmme vazifelerinin , yapılabilmesi 
için bu bütçede ya pek az veya hiçbir tahsisat 
ayrılmadığına da işaret etmek isteriz. 

Bütçe gelirleri : 
1962 yılı bütçe gelirleri Hükümet teklifi

nin 114 milyon lira fazlasiyle 10 milyar 115 
milyon lira olarak tesbit edilmiştir. Hükümet 
gelirlerinin fazla iyimser bir görüşle tesbit edil
diğini her fırsatta belirtmektedir. Sükûn ve 
huzurun sağlanmasiyle ve bütçeden yapılacak 
(harcamalarla iş hayatına hareket geleceği, iyi 
bir mahsul yılının idrak edileceği ve nihayet 
dostlardan beklenen dış yardımların sağlan
ması ümitleri gelirlerin artışına mesnedolarak 
alınmaktadır. Şimdilik tahakkuk dereceleri 
meçhul ve şarta bağlı olan bu üç mecıhullü 
muadele üzerinde doğrudan doğruya duracak 
değiliz. Fakat şunu hemen ilâve edelim ki, 1961 
yılı gelir tahsilatı 550 milyon lira .civarında bir 
eksiklik arz etmiştir. Hal böyle iken, 1962 yılı 
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gelir ve. kurumlar vergi talhminatı 1961 yılma 
nazaran 504 milyon lira fazla olarak derpiş 
edilmiştir. Bu fazlalığın 210 milyon liralığı zi
rai kazançlarla sanat erbabından elde edilece
ği mülâ>hazasiyle izah edilöbilirse de diğer ar
tışlar için ortada mesnetlere sahip değiliz. Hiz
met erbabından alman Gelir vergileri 1962 de 
hizmet artışı nisbetinde yükselecektir. Fakalf 
beyannameye tâbi Gelir ve Kurumlar vergile
rinin de bir yıl evveline nazaran yüz'de 11 nis
betinde artışını tasavvur etmek çok müşküldür. 
Türk ekonomisi 1961 yılında geretk istihsal ve 
imalât ve gerekse istihlâk ve iş hacmi bakımın
dan gayet kritik günler yaşamıştır. Birçok 
müesseselerin ve fabrikaların bu yüzden ka
pandığı, Kurumlar Vergisinin yükseltilmesi ve 
mükerrer bir vergiye tâbi kılınmasından sonra 
da bir kısım şirketlerin çözüldüğü bilinen hu
suslardandır. Bu şartlar altında be'yannameli 
mükellef kazançlarının dalha da fazla olacağı
nı hesaba katmanm isabetsizliğine kaaniiz. Bu 
sebeple, Gelir ve Kurumlar Vergisi tahmina-
tının iyimser bir görüşle en az 300 ilâ 400 mil
yon lira noksan tahakkuk edeceğini kabul et
mek lâzımdır. 

Üzerinde durulmaya değer kaynaklardan 
biri de ithalden alınan istihsal vergileridir. Bir 
yıl evvel bu fasıldan umulan tahsilat 581 mil
yon lira olup yeni taJhminlere esas alınmamış 
ve fakat 1962 yılında 560 milyon dolarlık bir 
ithalât programının tamamen gerçekleşeceği 
hesaplanarak ta'hminatm 820 milyon olarak tes-
bitinden kaçınılın amıştır. Mevcut iktisadi şart
lar muvacehesinde bu fasıldan 100 ilâ 150 mil
yon liralık bir açığın mukadder olduğunu ha
tırlatmak isteriz. 

Keza tahmin edilen Gümrük vergileri ha
sılatının en yüksek kademe üzerin'den hesap
landığı ve aynı sebeplerden dolayı bu tahmi-
natm asgari 80 ilâ 100 milyon lira civarında 
bir eksiklik irae edeceği anlaşılmaktadır. 

Dahilde alınan İstihsal Vergisi taJh'miillerin
deki fazlalığı izaha imkân görülememiş ve bu 
kısımda da 40 ilâ 50 milyon liralık bir düşüş 
olacağı neticesine varılmıştır. 

Diğer bâzı müteferrik fasıllarda da aynı 
nikbin görüşün neticelerini müşahede etmemek 
mümkün değildir. Amerikan ve diğer yardım 
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Ve kredi 'karşılıklarından bütçeye intikal ede
cek paralar yekûnu 1 milyar 204 milyon lira 
olduğu söylenilmekte ise de bunun halen an
cak 700 milyon liralık kısmı anlaşmaya bağ
lanmıştır. 

Bütçe gelirleri üzerinde belli bilgilere daya
narak ve yine de iyimser bir görüşün ifadesiy
le yapılan teknik araştırmalar sonunda 1962 
yılı bütçesinin 2,2 ile 2,4 milyar lira arasında 
bir açık vereceği anlaşılmaktadır. Biraz daha 
ciddî tahmin esaslarının yürütülmesi halinde 
bu açığın daha da fazla olacağına şüphe yok
tur. 

Adı geçen açığın 500 milyon lirası bir nevi 
cebrî istikraz mahiyetinde olan tasarruf bono-
lariyle, 700 milyon lirası 'karşılıklı paralar fo
nundan karşılanacaktır. Geriye kalan takriben 
1 milyar civarındaki açık için Hükümet muh
temelen ya dış krediler veya karşılıklardan im
kân arayacaktır, veya derpiş edilen birçoik ya
tırım ve (hizmetlerden vazgeçmek zaruretinde 
kalacaktır, veyahut yeni vergiler' koyacaktır. 
Ve nihayet, mecburi bir emisyon yoluna sap
mak gibi mecburiyetler karşısında kalacaktır. 
Hükümetin bütün bu imkânların karmasından, 
dola'bilen bir açık karşılama yoluna da gitme
si mümkündür. (Sağdan alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, 
Bütçe gelir ve giderleri hakkında verilen 

bu bilgilerden sonra tereddüdetmeden dene
bilir ki, bu bütçö, ne bir hamle ve ne de bir der
leme," toplama bütçesidir. Bu bütçe, içine gir
meye çalıştığımız yeni nizamın zihniyet inkı
lâbını ve dünya görüşünü temsilden çok uzak
tır. Bu bütçe olsa olsa, uzak ve yakın maziye, 
eski itiyatlara, statükoya 'sımsıkı bağlı ve on
ları çözme imkânını kendinde bulamıyan bir 
idarenin karşılaştığı emrivâkiden doğan bir ve
sikadır. (Sağdan ve soldan alkışlar, brova ses
leri) Bu hale göre, memleket meselelerine, ce
miyete, idarede, bütçede ve her safhasında ye
ni bir istikamet vermek zorundayız. Bunun 
için de, iktidar ve muhalefet demeden Türk 
milletine yararlı olabilmenin sırlarını keşfet
meye ve ana gayeye ulaşmanın gayretleri içi
ne girmeye mecburuz. (Bravo sesleri) 

Bu itibarla, devralman mevcut ve malûl 
bütçeyi karşımıza dikip, sathî görüş ve olay
ları ele alaralk; «işte, görüyorsunuz, ne yapa-
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hm, elimiz - kolumuz bağlıdır.. Hangi Hüfeti* 
met gelirse gelsin bu bütçeyle ancak 200 ilâ 
400 milyon liradan fazla bir tasarruf imkânına 
sahip değildir.» demek; olan - biten hâdiselere 
vukuf peyda etmemenin, yapılması lâzımgelen 
işlerin ne olduğunu bilmemenin veya bilinse 
dahi onlara süratle el atmak cesaretinin yok
luğundan başka bir şey ifade etmez. (Sağdan 
alkışlar) 

Bugün bütün Devlet, iktisadi Teşekküller, 
mülhak ve özel idareler teşkilâtı, tedahüller, 
tekerrürler, ahenksizlik ve verimsizlik içinde 
yaygın bir ağ şeklinde memleket sathına ya
yılmıştır. ileri milletlerin verim ölçüleri ve 
normları ayarında çalışan ve hedefe giden tek 
bir mekanizmanın mevcudiyeti iddia olunamaz. 
Bugün resmî ve yarı resmî teşkilât o halde
dir ki, bir insanın en az çalışarak, yorulmadan, 
medeni ve fikrî en az bir emek sarf etmeden 
en iyi karşılığını ancak Devlet babanın bölge
sinde sağlıyalbileceği kanaati maalesef uyan
mış ve bu kanaat âdeta perçinleşmiştir. Bunun 
için de günden güne teşkilâtlanma îıeves ve 
gayretleri, lüzumlu veya lüzumsuz, daima art
makta ve bunların zaruri oluşları da, her yön
den malî ve iktisadi takatleri, kapasite ve im
kânları pek geniş milletlerdelki numunesi em
sal verilerek tescil ettirilmektedir. 

işler, haddimizi ve takatimizi aşar bir şe
kilde bu halde kurulunca, onun da bitmez, tü
kenmez icapları tevali etmekte ve milletin sır
tına yeniden külfetler yüklenmektedir. 

Diğer taraftan bu teşkilâta yerleşen me
murların maaş ve ücretleri, yıllar yılı değişen 
birtakım şarlar altında açık ve gizli yollarla 
içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Bugün Dev
let bütçesinin hemen her faslından mu'htelif 
namlar ve vesilelerle şahıslara ve (hattâ aynı 
kimselere paralar ödenebilmektedir. Bugün 
maaş veya ücret namı haricinde çeşitli yollar
dan öyle paralar ödenmektedir ki, bizzat Dev
let çalıştırdığı elemanlara ödenen paraların 
hudut ve şümulünü tesbitten acizdir. Seneler
ce zaruret ve icaplar dolayısiyle bu bapta atı
lan her adım bu kere başka yönlerden birer 
ücret fonksiyonu haline getirilmiştir. Şuracık
ta akla gelebilen bu tediye yollarını kısaca arz 
edelim 
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Maaş veya ücretler haricinde, ek ödenekler, 

bir nevi taltif ve terfih vasıtası haline getiri
len harcırah ve yevmiyeler, makam tahsisat
ları, tazminatlar, fazla mesai ücretleri, er zam
ları, kurs ve vazife yolu ile ödemeler, tâyinat, 
ikramiye, prim, vekâlet ücretleri, yevmiye na
mı ajtmda büyük tediyeler... Hülâsa, bugünkü 
tediye yollariyle Devlet çapında geniş bir mu
vazaa sistemi kurulmuş, maaş ve ücret sistemi 
dejenere edilmiştir. 

Yüzde 15 memur zamlarını ödiyemiyen Dev
let bugün dahi mütemadiyen çıkarılan masraf -
çı münferit kanunlarla netice itibariyle bir 
muazzam ücret mahiyetinde olan haklar tanı
makta devam etmektedir. Ve maalesef, bugün
kü Devlet astarı yüzünden fazlaya mal olan 
«Pahalı bir Devlet» haline gelmiştir. Bu işin 
sonu nereye varacaktır 

Görülüyor ki, bugün gerek Devlet teşkilâtı 
ve gerekse ücret politikası yönünden ele alın
ması gereken âcil ve zaruri işler vardır. Böy
lece, rasyonel ve süratli bir çalışma temposu
nu sağlamak normla t* dairesinde kadroları tan
zim, iş verimini artırma ve asıl en mühimi millî 
gelirden bu gruplara ayrılması gereken âdil üc
ret nizamını kurmaktır. Ancak bu suretledir ki, 
idarede vazife alanlar ve büyük halk tabaka
ları arasındaki nisbî ve içtimai sükûn ve hu
zurun unsurlarından biri sağlanabilir. 

'Bir Personel Dairesinin bu maksatla kurul
muş olduğunu ifade etmek kifayet etmez. Dev
let arşivlerinde çok eskiden beri bu işler için 
pek çok raporların ve tavsiyelerin mevcudol-
duğunu biliyoruz. Asıl mesele bu zarurete içten I 
inanarak hemen ve enerji ile mevzua sarılmak 
ve en kısa zamanda tatbik sahasına intikal et
tirme kudretini gösterebilmektir. Şayet bu mem
leketin takatinde bir ferahlık veya aksine bir 
sıkıntı .olursa, bütün cemiyet mensuplarının iş
tigal saha ve nevilerine göre paylarına rıza gös
termelerini bilmeleri lâzım gelir. Bu hususlar 
aynı zamanda her sahadaki teşekküllerin, te
şebbüslerin ve şahısların kazancına müteA'-eccih 
görüşler için de aynıdır. 

Hulâsa, Devlet çapında bir organizasyon ve I 
ücret politikasının ele alınmasını acele mevzu
lardan biri olarak telâkki etmekteyiz. 

Diğer taraftan bu milletin kasasından bir 
kuruş alan her insanın, onun karşılığını ne de- | 
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receye kadar ödediğini her akşam veya her ay 
ruhunda ve vicdanında muhasebesini yapmak 
terbiyesine .kavuşturulması baştakilerin vazife
leri olmak lâzımgelir. (Sağdan, bravo sesleri, 
alkışlar, soldan alkış'lar) 

Şayet bugün 30 milyonluk Tünk camiası, 
meselâ, 6 - 7 milyonluk ileri bir cemiyetin iş 
gücünü, istihsalini ve verimini dahi sağlıyamı-
yor ve buna karşılılk geniş kütlenin yüklediği 
külfetleri Devletin sırtına sarmakla meşgul ise, 
bu işin sonu olmadığını ve varlığımızın tehli
ke altında bulunduğunu bilmemizde fayda var
dır. 

Her şeyi Hükümetten ve Devletten bekleme 
zihniyetinin de alabildiğine rağbet görmesi, bu
nun teşvik ve revaç bulması ve fakat Devlete 
karşı olan vecibelerin yerine, getirilmemesinin 
de tevlidedeceği akıbetler de meydandadır. Her 
şeyin Devletten istenilmesi itiyadının gelişmesi 
ve şumullendirilmesi neticesinde bir günde her 
şeyin Devlete intikalinin mukadder olacağını 
kabul etmek gerekir. Bunun ifade ettiği mânâ 
ise, muhakkak ki, milletçe arzulanmıyan bir 
neticedir. Bu itibarla her sahada ve Devlet iş
lerinde bi-r zihniyet inkılâbının lüzumuna ıkaa-
niiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Devlet giderlerinde büyük ölçüde yer alan 

bâzı müesseselerin durumlarını da kısaca be
lirtmek isteriz. Bütçe giderleri arasında muh
telif fasıllarda 147 milyon lirası özel idarelere, 
ve 59 milyon lirası da belediyelere aidolmak 
üzere 206 milyon lira para ayrılmıştır. 

Yapılan tetkiklerden anlaşılmaktadır ki, 
özel idareler, bugünkü haliyle memur ücretle
rini ancak gelirleriyle karşılıyabilmekte, ma
hallî hizmetler için aktif varlığını kaybetmiş 
bulunmaktadır. Bu durum muvacehesinde ma
hallî idarelerin gelir kaynakları, teşkilât ve' 
fonksiyonları yönünden gerekli tedbirlerin alın
ması ve memleket idaresinde bu organlara dü
şen vazife ve salâhiyetlerin yeni baştan tesbiti 
gerekmektedir. 

Belediyelerin durumu ise daha da yürekler 
acısıdır. îç bünyelerindeki teşkilât birbirine ka
rışmış, bâzı yerlerde kuru bir kalabalık halinde
dir. Misal olarak yalnız İstanbul Belediyesi cami
asında (su, elektrik işleri dâhil) 30 bin civarındı 
memur, müstahdem ve işçi çalıştığını söylersek 
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hayret, edilmemesi lâzımgelir. Belediye gelirleri 
'bâzı yerlerde maaşları dahi karşılryamamaktadır. 
Belediyelerin borçları 1 milyar 700 milyon lirayı 
aşmıştır. Bu itibarla belediyelerin gerek gelir ve 
gerekse iç. teşkilatına el uzatmak ve tedlbirler al
mak (zaruridir. 

Beledî hizmetlerin, şehir ve kasaba halkının 
müşterek işlerini ilgilendirmesi ve bahusus günün 
demokratik zihniyet ve icaplarına göre ayarlan
ması zarureti aşikârdır. Şu hale göre; belediye 
lerde inisyatif,ş ahsiyet, otorite inkişaflarına im 
kân verecek davranışların büyük başarılar sağlı-
yacağma inanıyoruz. Bu hasleti körletici, uyuştu
rucu maihallî ve merkezî davranışlar belediyecin 
ğin bir tâli faaliyet halinde devamım, bu ise başa
rısızlığı intaeedecektir. 

1962 yılı Devlet bütçesinden üniversitelere ay
rılan para 246 milyon liradır. Bu külfetin yakın 
bir gelecekte yarım milyara doğru yol alacağını 
söylemek kehanet olmaz. Bu selbeple Hükümetin 
her şeyden evvel bâzı hareket noktalarını evvel
den teslbiti gerekmektedir. Türkiye'de bilgin, 
araştırıcı, bihakkin meslek ve ihtisaslarına hâkim 
bir elit tabaka mı yetiştirmek istiyoruz? Yoksa, 
miktarı bol, yarım bilginlerin artmasını mı ter-
vicediyoruz? Ancak bu prensip noktaların teslbiti 
ile Türk üniversitelerinin geleceği ve onlara büt
çeden yapılabilecek yardımların programa bağ
lanması yoluna gidilebilir. Bunları arz etmekle, 
İzmir ve Atatürk Üniversitelerinin lüzumsuzlu
ğunu ifade etmek istemiyoruz. Fakat, muayyen 
ve mutasavver teşebbüslere girişmeden evvel rea
list bir hareket tarzının teshitinde isabet olduğu
na kaaniiz. 

'Mevzu buraya gelmişken bütçeden 33 milyon 
lira yardım alan Ankara'daki Orta - Doğu Tek
nik Üniversitesine kısaca temas yerinde olur. 
Şimdiye kadar 40 milyon lira sarf edilen bu mü
essese binalarının itmamı için daha 250 milyon 
liraya ihtiyacolduğu söyleniyor. Bu paraların bir 
kısmı da yardım şeklinde alınabilecektir. Diğer 
taraftan bu müessesenin profesör, doçent ve asis
tanlar için ödenen 3 bin ilâ 9 bin lira gibi yüksek 
ücretlerin gelecekte yükliyeceği külfetler de ha
fif olmıyacaktır. Bu bakımdan diğer üniversite 
mensupları ile olan muadeletsizlik bir muvazene
sizlik mevzuu olmakta devam edecektir. 

Emekli Sandığı hakkındaki görüşümüzü Hü
kümet programının tenkidi münasebetiyle arz et

miştik. 1960 yılı sonu itibariyle 1 milyar 400 mil
yon lira açık veren bu sandığın malî durumunun 
her yıl daha kötüye gittiğini ve önümüzdeki 8 yıl 
zarfında bu açığın 6 milyara yükseleceği göz 
önünde tutulursa işin ehemmiyeti kendiliğinden 
meydana'çıkar. Bu konuda, gerekli tedbirlere baş 
vurulmaması halinde memleketin malî, içtimai ve 
siyasi gailelerle karşılaşacağını belirtmek ve Hü
kümetin dikkatini çekmek isteriz. 

Emekli Sandığı maihiyet itibariyle nevilim bir 
sigorta müessesesidir. Her sigorta teşekkülü gibi 
bu müessesede de hâkim olması iktiza eden bâzı 
teknik kaideler ve hesaplar mevcuttur. Bu kaide 
ve hesaplara riayet edilmediği takdirde bu teşek
külün büyük zararlara ve hattâ iflâsa sürüklen
mesi 'zaruridir. 

Bu meyanda Emekli Sandığı tarafından ya
pılan plasmanların ve ezcümle binalar inşaatının 
rantabl olmadığı açıkça göze çarpmaktadır. Bü
yük sermayeler yatırılarak girişilen inşaattan bü
yük bir kısmı senelerdir ikmal edilmemiş olarak 
kalmakta devam etmektedir. Bu durumun devanı 
etmesindeki mahzurlar ise aşikârdır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bütçe giderlerini ilgilendiren bâzı mevzulara 

böylece temas ettikten sonra gelirlerle ilgili mülâ 
İmzalarımızı açıklamak isteriz. 

Hükümetin program ve bütçe gerekçesinde te
mas ettiği vergi reformunun şümul derecesini,AT 
ihaııgi istikametlere yöneltileceğini verilen çekin
gen ve muhafazakâr bilgilerden kestirmek güçtür. 
öyle zan ve tahinin ediyoruz ki, vergi reformu, 
mahallî idare ve belediyelere taallûku itibariyle 
olduğu kadar, Devlet bütçesi yönünden de ele 
alınacaktır. 

Bu halde de vergilerin «tevhit, tefrik ve kıs
men de ihdaslar yoliyle ayarlanacağı anlaşılı
yor. 

Türkiye'de yaşıyan ve kazanan her vatan-
taşm Devlet masraflarına iktidarı ile mütena
sip iştirak etmesi yani vergi ödemesinin asgari 
bir vatandaşlık Ihorcu olduğu şuurunun yaşatıl
ması ve yeri .eşti rilme'si Maliyemizin hareket 
noktası olmak icalbeder. Bu itibarla, vergi re
formunun (bu ana görüşü tahakkuk ettirecek 
istikamette ele alınması ızaruridir. 

Gelir Vergisinin tatlb ika tınıdan bu yana bek
lenen neticeler sağlanamamıştır. İdare ve vatan
daşların karşılıklı davranışları vergiyi verim-
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siz bii' ihale sokmuştur. Memlekette vergi ahlâ
kının .maalesef 'zayıfladığı ve mükelleflerin bir 
kısmının doğru beyanlarda Ibulunmadığı acı bir 
gerçektir, <Bu itibarla, kontrol cihazlarının tak
viyesi mecburidir. Bugün verilen beyanname
lerin yüzde biri dahi tetkik edilememektedir. 
Uzun yıllardan beri artırılması ve yetiştiril
mesi beklenen hesap uzmanlarının hâlâ ihtiyaç
tan çok dûn miktarda olduğunu üzüntü ile gö
rüyoruz. Birçok Garp memleketlerinde olduğu 
giibi, yeminli hesap uzmanlığı müessesesinin 
memleketimizde de ihdasını faydalı buluyoruz. 

Devlet ve mükellef arasındaki karşılıklı iti
madın temin ve tesisi de başta gelen vazifeler
den biridir. Bu itibarla, ihtilâli takilbeden, bir
çok vergilerin ihdas edildiği, tereddüt havası
nın hâkim, bulunduğu bir devrede alman servet 
beyannamelerinin (hakikatleri ifade etmediği 
gilbi Türk ekonomisine de bâzı güçlükler çıkar
dığı malûmdur. Durumun acele tashihi gerek
mektedir. 

Bir nevi cebrî istikraz mahiyetinde olan ta
sarruf bonolarının bugünkü sistem içinde de
vam etmesini bilhassa Hükümet cephesinden 
doğru bulmamaktayız. Üç -beş yıl içinde üç mil
yara yaklaşacak olan bu istikrazın alelade mas
raflar (karşılığı harcanıp gitmesi Devleti bir 
gün altından çıkılmaz yük ile karşı karşıya ge
tireceğini düşünmek gerekir. Zirai ve Kurum
lar vergilerinin mükellefi ve idareyi birbirine 
yaklaştıracak munis şekiller ve ölçüler içinde 
cereyan etmesine kaaniiz. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri bugün de büt
çeye gelirden çok fazla, külfet tahmil etmekte
dir. Sayıları 150 yi aşan teşebbüsleriyle mal ve 
hizmet istihsalinin hemen her sahasında mem
leketin ekonomik hayatında önemli bir mevkii 
vardır. Yalnız bunların türlü bakanlıklara bağlı 
ve türlü şahsi hükmiyetler şeklinde dağılmış 
olmaları masraflı ve verimsiz 'bir Devlet işlet
meciliğine yol açmaktadır. 

Bu camiaya mensup teşebbüslerin malî bün
yeleri umumiyetle sermaye kifayetsizliğinden, 
aşırı borç ve malî siyasetsizli&ten dolayı sıh
hatli ve insicamlı olmak vasfını kaybetmiştir. 

Bütçe gerekçesinde 26 Devlet teşebbüsünün 
yatırım ihtiyacı -1 milyar 602 milyon lira gös
terilmekte ve bunların muhtelif kaynaklardan 
sağlanacağı belirtilmekte ise de kullanılacak bu 
»nemlbalarm ne dereceye kadar emniyet arz et-

16.2.1962 O : 1 
ıtiği ve salih olduğu üzerinde durulmaya değer. 
Bunlara rağmen, bütün teşebbüslerin 1962 işlet
me sermayeleri de açıktır. Geçen yıl İktisadi 
Devlet Teşebbüslerinin 5 milyar 400 milyon li
ralık borcu Hazinece deruhde edilmiş ise de o 
günden Ibu yana tekrar borçları birikmeye baş
lamıştır. Şimdiden Maliyeye 800 küsur milyon 
lira borcu toplanmıştır. 

Bu teşekküllerin de reorganizasyonu zaru
ridir. Elektrik politikası dağınık bir derbeder
lik içindedir. Sanayi mamullerinin kontrolleri 
yapılmamaktadır. 

Montaj sanayimden yerli senayie geçme im-
Ikânlarmı sağlamak için mevcut fırsat ve im
kânlardan istifade edilememektedir. 

İstihsalin, verimin ve maliyetin' büyük rol 
oynadığı bu teşekküllerde işine hâkim, kifa
yetli, işletme elemanlarının bir istikrar ve de
vamlılık vasatı içinde çalışmalarını sağlamak 
bir zarurettir. 

Çizilen bu tablo karşısında bilgili ve ener
jik müdahalelerin yapılması ve kararların alın
ması icabetmektedir. İktisadi Devlet Teşeb
büsleri hakkında yapılan son tetkik ve tavsi
yelerden bir an önce faydalanılmalıdır. Böy
lece suni şirketler yoliyle dal budak saran mu
vazaa kuruluşlarını birinci derecede alâkalı 
ana teşekkül veya şirket bünyesine terk etmek, 
füzyona tâbi tutmak veya tasfiye suretiyle 
milyonluk masraflardan tasarruf etmek müm
kün olacaktır. 

Hususi teşebbüslerin de başarabi'ldiği ve 
bâzı ahvalde rekabet haline girdikleri teşek
küllerin küçük hisseler halinde fertlere, me
mur ve işçilere satılmasına teşebbüs etmek ve 
böylece sağlanacak kaynaklarla ana Devlet 
işletmelerini finanse etmeye devam etmek çok 
daha faydalı bir hareket olacaktır. 

Her zaman sözü edilen yerli ve yabancı uz-
nıanharın senelerden beri yaptıkları bu gibi 
tavsiyeleri her defasında yeni baştan tetkik et
in e&le hem rasyonalizasyona yaklaşmaktan 
uzak kalıyor, hem de Devlet bütçesine yeni 
malî külfetler tahmil etmiş oluyoruz. 154 sa
yılı Kanunla bir sene önce alâkalı Bakanlıkla
rın, Yüksek Murakabe Heyetinin ve ecnebi 
uzmanların verdikleri bu raporların yeni baş
tan tetkiki yerine bir an evvel tahakkuk saf
hasına intikal etmesini bilhassa tavsiye etmek 
isteriz. Bu bahse son verirken, iktidarı elin-
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de tutan Karma Hükümet ve partilerinin, bil
hassa ekonomik hayatta köklü birtakım hamle 
ve teşebbüslere atılabilmeleri ve muvaffaık ola
bilmeleri için meselelerin çözüm şekilleri ve 
bâzı ana prensipler üzerinde evvelâ araların
da sarih ve samimî bir görüş birliğine varmala
rı lâzımdır. (Alkışlar) 

Hükümet programının tenkidinde de işa
ret ettiğimiz üzere, ferdî teşebbüsü veya Dev
letçiliği başarılarının ana vasıtaları sayan par
tilerin ekonomik güdümü tâyininde her şey
den evvel prensiplerde ve sistemlerde muta
bık kalmaları ve işlere ışık tutmaları gerekir. 
Filhakika, bu bütçenin komisyonda tetkiki sı
rasında göze çarpar şekilde gelişen noktalarla 
karşı karşıya gelmiş bulunmaktayız. Bunlar 
halledilmedikçe millî ekonomi yönünden de, 
bu idare şekli, eski istikrarsızlıklara bir kat 
daha şiddet ve karışıklık katacak ve kısır kal-
maükta devam edecektir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Devlet borçları hakkında gerekçede toplu 

bir bilgi verilmemiştir. Yalnız dış borçlara 
ait dökümler vardır. 

12,7 milyar liraya yaklaşan dış borçların 
yalnız 1962 yılı taksitleri ihracattan elde edile
ceği umulan dövizin yüzde 35 ine tekabül et
mektedir. 1963 yılı dış borçlar taksiti ise ihra
catın aynı seviyeyi muhafaza etmesi halinde 
dış ticaret dövizinin yüzde 50 sini yutacaktır. 

tç borçların da 1961 yılı sonu itibariyle 8 
milyar 900 mJilyon civarında olduğunu ilgili
lerden tesbit etmiş bulunuyoruz. Bu hale göre, 
.Devletin borçları 22 milyar,liraya ulaşmaktadır. 

Memleketin bugünkü iktisadi takatına göre, 
iç ve dış borçlar yekûnunun millî gelire nis-
beti ve şahıs başına düşen miktarı, iktisadi 
şartlara göre oldukça ağırdır. 

Millet Meclisinin muhterem üyeleri, » 
Dünya memleketlerinin bir gelişme devre

sine girdiği 1960 yılı ve inkişaf hızını artır
dığı 1961 yılında, Türkiye bir îhtilâl yaşamış 
ve tabiatiyle iktisadi ve malî güçlükleri art
mıştır. 1961 yılında ise, yeni bir nizama ha
zırlanış gayreti içinde memleketin iktisadi ve 
malî mevzulariyle gereği kadar uğraşılama-
mıştır. Neticede Türkiye ekonomisi rejim ve 
iç zorluklar yüzün dıen duraklamış ve aradaki 
mesafe de artmıştır. Her ne kadar bütçe ge-
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re'kçesinde 1960 yılma ait millî gelir, istihsal 
ve imalât rakamlarında nispî ve cüzî bâzı ar
tışlar kaydedilmekte ise de bu neticelerin 19,61 
yılında gerilediği ilgililerce ifade edilmekte
dir. 

Artan nüfus, daralan iş hacmi yanında millî 
gelirin gerilemesi iktisadi hayatı bir kat daha 
sıkmıştır. İç ticaret hacminin kayda değer öl
çüde daralması, sınai stokların birikmiş bu
lunması ve bâzı fabrika, imalâthanelerin ka
panmış ve işsizliğim artmış bulunması bunun 
bir delilidir. 

Türkiye'nin ihracatı maalesef son üç. yıldan-
beri bir gerileme halindedir. İhracat hacmi 300 
milyon dolar civarında olup dış ticaret muvaze
nesi takriben 200 milyon dolar açıktır. 

Tediye muvazenesindeki menfi fark ise, 350 
milyon dolara ulaşmaktadır. Tediye bilançosu
nun yüzde 50 sini bulan bu fark yabancı kay
naklardan sağlanan dış yardım ve kredilerle kar
şılanmaktadır. Dış ticaretin son yıllarda tekrar 
serbest döviz piyasalarından diğer piyasalara 
kayması-da düşündürücüdür. İhraç, mallarının 
belirli ve miktarlarının da mahdudoluşu karşı
sında istihsalin artırılması ve ilgililerin yeni ih
raç maddeleri ve döviz kaynakları mevzuu üze
rinde dikkat ve ehemmiyetle durmalarını ve 
başta turizm, yaş meyva, sütçülük, hayvancı
lık ve bağcılık konularında ciddî gayretler sarf 
etmelerini gerektirmektedir. 

1962 yılının gerek ithalât ve gerek yatırım
larının gerçekleşebilmesi ve iş hayatında bekle
nen canlılığın sağlanabilmesi, yeniden temin olu
nacak kredilere bağlıdır. İşler o hale gelmiştir 
ki, bu kredinin sağlanamaması bütçe icaplarını 
ve piyasayı yeniden güç vaziyete sokacaktır. 

Toptan eşya fiyatları .1960 ve 1961 yılların
da nispî bir istikrar arz etmekte ise de, yine do 
1960 yılında bir sene evveline nazaran yüzde 4,9 
ve 1961 de ise yüzde 3 civarında bir artış gös
termiştir. Keza aynı devrelerde para hacmında-
ki yüzde 9,5 ve yüzde 24 yükselişe, rağmen fi
yatlarda görülen'bu nispî istikrar, bir kısım pa
ranın piyasadan çekilmesi, tedavül süratinin 
azalması ve iş hacminin daralması gibi fak
törlerin tesiri ile suni bir durum arz etmektedir. 
(Alkışlar) Yalnız bu faktörlerden bir kaçının 
çözülmesi ile fiyatların yeniden yükselmesi müm
kündür. Kaldı ki, 1962 yılı bütçe harcamaları 
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ve malî politikası da fiyatlara yeniden bir isti
kamet verecektir. 

Verilen bu umumi ve kısa bilgiler de göste
riyor ki, Türk iktisadiyatı bugünkü haliyle âde
ta gerilmiş bir yaya benzemektedir, hassas bir 
noktaya gelip dayanmıştır. Bütçe harcamaları, 
yardım ve kredi imkânları dış ticaret seyri kar
şısında Hükümetin çok dikkatli ve atik bulun
ması gerektiğine kaaniiz. 

Gelir, yardım ve kredi kaynakları emniyet 
altına alınmadıkça, sırf piyasada bir canlılık ya
ratma hevesi ve yatırımları gözü kapalı tatbik 
etmek arzusu ile girişilecek büyük harcamalar 
derhal okun yaydan fırlamasını int&cedecektir. 
Bunun neticesinde doğacak aşırı fiyat yükselme
lerinin ve iktisadi paniğin önüne geçilebilmesi 
son derece şüphelidir. Filhakika durumun neza
ketini gösterebilmek için de şu hususları bir ke
re daha belirtmek yerinde olur : 

1961 yılı bütçesinin 300 ilâ 400 milyon liralık 
kasa açığı, 1962 yılı Merkez Bankası avansını 
kullanma imkânını kapamıştır. 

Mart ve Nisan aylarında tahakkuk ve tahsi
li gereken Gelir ve Kurumlar Vergisinin derpiş 
edilen ölçüde .sağlanalnıyacağı aşfkârdır. İktisa
di teşekküllere verileceği bildirilen kısa vadeli 
400 milyon liralık kredinin bu vasfını ne dere
ceye kadar muhafaza edebileceği bilinemez. Kısa 
vadeli bir kredinin mazide olduğu gibi 6 ay ve
ya 1 sene sonra takibedilebilmesi veya (edilmeme
si umumi şartlara bağlıdır. 

Servet beyannamelerinin iadesiyle ölü para
ların iş hayatına intikali ve tedavül süratinin 
artması, netice itibariyle fiilî bir para bolluğu 
elbette yaratacaktır. Bütçe gelirleri ve mukad
der açık karşısında, derpiş edilen giderlerin ve 
bilhassa piyasaya ferahlık verme amaciyle ilk 
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I hamlede yapılacağı söylenen harcamaların neti

cesi emisyona başvurma zaruretini doğuracak ve 
1962 yılı bütçesi enflâsyonist karakterini mey
dana vuracaktır. 

Bu itibarla tekrar ve ısrarla arz etmek isteriz 
ki, Hükümet bir icra plânı olan 1962 bütçesine 
rağmen onu tatbikte ihtiyatlı hareket etmeli ve 
hassaten yeni tedbirlere ve imkânlara başvurma
lıdır. Aksi halde memleket ekonomisi hiç kimse
nin arzulamadığı kötü bir akıbete sürüklenebilir. 

Muhterem arkadaşlar, 
1962 yılı bütçe tasarısının, hangi hâdiseler 

arasında ve ne gibi şartlar altında hazırlandığını 
arz etmiştik. Bu itibarla geqen yılların iktisadi 
ve malî icraatında payı bulunmıyan, bir ihtilâl 
ve yeni bir nizamı takiben kurulan Karma Hü
kümet bütçesi üzerine yaptığımız tenkidleri daha 
ziyade, şeklî ve maddi yönlere tevcih etmek sure
tiyle yapıcı ve insaflı olmaya gayret ettik. 

Bu tenkidjve temennilerimizi kısaca özetleme
yi faydalı buluyoruz : 

1. Devlet Plânlama Teşkilâtının nazari mü
talâalardan ziyade, realist ve yapıcı konular üze
rinde faaliyetini teksif etmesi lâzımdır. Bu teş
kilat, hükümetlerin taayyün etmiş programları
nın bir tatbik vasıtası olmaktan ileri gitmemeli
dir. Bu teşkilât elemanlarının ihtisas ve tecrübesi 
olan şahıs ve müesseselerden faydalanması tavsi
yeye şayandır. 

2. Türlü noksanlarla malûl olan Devlet büt
çesinin daha rasyonel bir şekilde tanzimi için büt
çe tekniğini ve icaplarını zedeliyen hususlarda 
değişiklikler yapılması ve bugünkü muvazenei 
Umumiye Kanunu ile Muhaseibei Umumiye Kanu
nunun modern esaslara göre yeniden tanzim za
ruridir. 

3. Hükümetin 'bütçelerdeki cari masraf ve 
yatırım telâkkileri ve tasnifleri, tartışmaları ön 
liyecek tarzda bir açıklığa kavuşturulmalıdır. Bu 
yılın bütçesinde görüldüğü üzere, geçen yılların 
borçları bu hesaplardan çıkarılmalıdır. 

4. Devlet teşkilâtında mülhak ve özel idare
lerde ve İktisadi Teşekküllerdeki tedahülleri, te
kerrürleri, ahenksizlik ve verimsizliği bertaraf et 
mek ve bütün mekanizmanın ihtiyaçlara göre ye
ni baştan modern bir şekilde tanzimi gerekmek
tedir. Süratli ve verimli çalışmayı sağlamaya mü
teveccih bir reorganizasyona zaruret vardır. 

Son yıllarda alman tedbirlerle kredi hacmi 
nispî bir düzene girmiş sayılabilir. Bilhassa ik
tisadi teşekküllerin Merkez Bankası yolu ile 
emisyona müncer olan muamelelerinin bertaraf 
edilmiş olması bu neticeyi sağlamıştır. Ancak bu 
kere de teşekküllerin Devlete olan borçları tek
rar 800 milyon lirayı aşmıştır. Hükümetin bu 
hususa bir çare ararken dolaylı yollardan kredi I 
ve para piyasasına müessir bir istikamet verme- J 
si temenniye şayandır. ' I 
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5. Devlet daire ve müesseselerinde cari maaş 

ve ücret anarjisine son vermek lâzımdır. Çalışan
ların çalışma heves ve heyecanlarını ve verimini 
artıracak âdil ve teşvik edici yeni bir ücret sis
teminin vakit geçirilmeden tatbiki faydalıdır. 

6. özel idareler ve belediyelerin gerek teşki
lât ve gerekse gelirleri yönünden mahallî hizmet
lerini başarabilecek hâle sokulmaları ve şahsiyet
lerine kavuşturulmaları gerekmektedir. 

7. Emekli Sandığının malî durumuna tez el 
den bir çare aranması zarureti aşikârdır. 

8. Devlet bütçesi dışında kalan ve sayıları ' 
150 yi geçen İktisadi Devlet Teşebbüslerinin mu
rakabe sistemlerinin değişen şartlara göre elden 
geçirilmesi malî ve iktisadi kontrol cihazlarının 
daha müessir bir hale getirilmesi ve müeyyideye 
(bağlanması üzerinde ehemmiyetle durulacak mev
zulardan biridir. 

iktisadi Öevlet Teşebbüsleri hakkında yapılan 
son tetkik ve tavsiyelerden bir an önce faydala-
nılmalıdır. 

9. Bugünkü şartlar içinde iktidarı, Karma 
'Hükümetler temsil edeceğine göre, memlekette 
köklü ve hamleci bâzı tedbirlere başvurabilmek ve 
icraata geçebilmek için' ilgili partilerin iktisadi, 
malî ve siyasi ana meseleler üzerinde evvelden 
açık ve samimî görüş birliğini tesbit etmeleri şart
tır. 

10. ISağlam bir iktisat, sağlam bir paraya 
dayanmakla mümkün olabileceğine göre, paranın 
kıymeti üzerinde çok hassas''davranılması lâzım
dır. Her türlü enflâsyonist tazyiklere karşı Hü
kümetin son derecede müteyakkız olması ve para
nın iç ve dış kıymetini müteessir edecek, fiyat, 
ücret, kredi politikaları ve tediye muvazene 
politikasını buna göre ayarlaması iktiza etmek
tedir. 

11. Hükümetin istihsal ve ihracat imkân
larını artırmaya müteveccih gayretlerinin iş
lerinin başında gelen bir mevzu olduğuna ina
narak her türlü faaliyetlerini bu istikamete yö
neltmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Millet Meclisinin muhterem üyeleri, 
Devlet bütçesi ve memleket ekonomisinin 

bâzı ana meselelerini tahlil ederken üzerinde 
durduğumuz istikrarsızlık, itimatsızlık ve hu
zursuzluğun sebep ve âmillerini büyük ölçüde 
siyasi hâdiselere bağlamak icabeder. Bu konu
da Karma Hükümete ve bütün siyasi partilere 
Çok mühim vazifeler düştüğüne 'kaaniiz. 
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Bilhassa Hükümete vücut veren siyasi parti

lerin memleket huzurunu bozan fiil ve hare
ketlerden dikkatle kaçınmaları zaruridir. *Kö-
tü niyetlilerin, maceracıların, bir dikta tesisi 
heveslilerinin cüret ve cesaretlerini artırmak
tan, varlığımızı imha için fırsat bekliyen yıkıcı 
sol cereyanlara zemin hazırlamaktan başka bir 
netice doğuramıyacak olan huzursuzluk havası 
karşısında, Hükümetin çok daha enerjik ve ba
siretli hareket etmesini milletçe beklemek hak
kımızdır. 

Fakat teessürle belirtmek isteriz ki, bugün
kü manzara milletçe beklenilenin tam aksidir. 
(Alkışlar) Memlekette bir taraftan intikamcı, 
diğer taraftan ihtilâlci tahrikler almış yürü
müştür ve bu hal esasen mevcut olan huzursuz
luğu günden güne artırmaktadır. Karana Hü
kümeti teşkil eden partiler ise evvelâ kendi 
bünyelerinde bu tahrikleri önleyici tedbirleri 
almak şöyle dursun, aksine huzursuzluğun baş
lıca kaynağı olmaktadırlar. (Alkışlar) Koalis-
.yon partileri, Hükümet programlarında, Ana
yasanın mutlak hâkimiyetini tesis etmek, va
tandaşlar arasında huzur ve iyi münasebeti 
sağlamak, huzurun temin edilmesiyle birlikte 
geçmiş siyasi mücadelelerin yaralarını tedavi 
eylemek vaat ve taahhütleriyle milletin karşı
sına çıktıkları halde, bu vaat ve taahhütlerine 
uymayı evvelâ kendi bünyelerinde sağlıyama-
mışlardır. Politikanın yukarı kademelerinden 
yapılan tahrikat ve buna muvazi ola,rak yapı
lan bâzı neşriyat huzursuzluğu ve tehlikeli 
temayülleri vatandaş kütleleri arasına yay
maktadır. 

Dayandıkları partilerin tutumu bu olan Hü
kümet de, millet iradesi ile kabul edilmiş bu
lunan Anayasanın hükümlerine ve getirdiği 
meşru nizama çeşitli istikametlerden tevcih edi
len ta.hrik ve tecavüzler karşısında Sayın Baş
bakanın birkaç konuşm asiyle iktifa etmiş ve 
hiçbir ciddî hareket ve icraatta bulunmamış
tır. (Alkışlar) 

Yapıcı ve huzur getirici bir murakıp kuv
vet olarak vazife görmeyi siyasetinin temeli 
sayan C. K. M. Partisi, hâdiselerin seyrini de
rin bir üzüntü ve endişe ile takibetmiştir. 

C. K. M. Partisinin, Hükümet programın
da yer alan huzurun tesisi ve geçmiş siyasi mü
cadelelerin yaralarını tamamiyle tedavi etme
nin lüzumu fikirlerine 'samimiyetle katıldığı 
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malûm d ur. Kak at Hükümet kurulduktan pek 
;ız sonra, huzurun tesisi şöyle dursun, hâdise
ler maalesef karşılıklı tahriklerle tamamen aksi 
istikamette gelişmiş ve bı; tehlikeli gidiş kar
şısında. partimiz Ifvzımgelen teşebbüslerde bu
lunmuştur. 

Bu cümleden olarak, 22 Aralıkta Parti Baş
kanımız Sayın Başbakan i ziyaret ederek Hü
kümet programında yer alan huzurun tesisi ko
nusunda temennilerimizi ifade etmiştir. 

Mesele partimizin yetkili organlarında mü
teaddit müzakerelere konu olmuş ve görüşümüz 
{) Ocak tarihli gazetelerde yer alan bir açıkla
ma. ile umumi efkâra bildirilmiştir. 

Bu açıklamada, memlekette huzuru tesis ve 
demokratik rejimi yerleştirme gayesiyle iş ba
şına -gelmiş Hükümetin, huzur bozarı hâdiseler 
karşısında âdeta seyirci kaldığı, 'hâdiselere ta
kaddüm edecek ve istikamet verecek yerde bun
ların peşinden sürüklendiği, koalisyonun iki 
kanadı arasında alhenlk ve koordinasyonun sağ
lanamadığı, Hükümetin Ibu tutumunun çeşitli 
istikametlerden huzur (bozucu (hareketlere giri
şenlerin cüret ve cesaretini artırdığı anlaşıl
mıştır. 

Bu açıklamadan sonra 11 Ocakta Hükümet 
Başkanı ile yeniden görüşen Parti Başkanımız, 
«Nereden gelirse gelsin memleketin (huzurunu 
bıozan tahrikler karşısında Hülkünıetin daha 
enerjik davranması» Ihususundaki parti görüşü
müzü Ibir kere daha ifade eylemiştir. 

Sayın Hükümet Başkanının 17 Ocakta rad
yoda ve 1 Şulbatta tüccar ve sanayi odaları 
mensuplarına hitalben îstanlbul Belediyesinde, 
intikamcı ve ihtilâlci tahriklere karşı yapmış 
olduğu •konuşmalar (bizleri memnun etmiştir. 
Bu konuşmalarda durum isabeti e teşhis olun
muştur. Fakat bu teşhise karşılık müessir bir 
tedavi yolu ve çaresi gösterilmemiştir. 

Huzurun tesisi ve tahriklerin önlenmesi ko
nusundaki görüşlerimiz 2 Şubatta 'Sayın Cum-
hurhaşkanı nezdinde yapılan parti liderleri top
lantısında da Başkanımız tarafından ifade edil
miş ve ilk tedibir olarak Başvekilin de katılma-
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siyle ıbir liderler toplantısı yapılması teklif 
olunmuştur. 

Bugün de aynı görüşleri muhafaza etmekte
yiz. İntikamcı ve ihtilâlci karşılıklı tahriklerle 
memleketin çok nazik Ibir duruma sokulduğu, 
huna (bir ıçare Ibulunmadığı takdirde geçmişte
kinden daha vahim Ibuıhranlara sürüklenebile
ceği kanaatindeyiz. Kin ve intikam 'tahriklerini 
hir siyasi sermaye olarak elden (bırakmamakta 
ısrar edenler var. Bu da 'ölçülü, ölçüsüz 'birta
kım mukalbeleleri davet ediyor; meşru nizamı 
hiçe sayan tehditler yapılıyor. Bu karşılıklı 
talhrikleri durdurmak için 'Hükümetin de, par
tilerin de kendilerine düşen vazifeyi yaptıkları
na kaani değiliz. Bir türlü sonu gelmiyen bu 
tahriklerin illetine ve selbdbine nüfuz etmek ve 
hu sebepleri (bertaraf edici tedbirleri hir an ev
vel almak lâzımdır. 

• Bunun için (bizler, hepimiz, Hükümet ola
rak, Meclis olarak, siyasi partiler olarak kade
me kademe mesuliyet ve vehal taşımaktayız. 
Samimî olunduğu takdirde, partilerin, ihtilâf
ların çoğuna çare 'bulacağına inanıyoruz. 

Biz, Cumhuriyetçi Köylü (Millet Partisi ve 
onun Meclis Grupu olarak -bugüne kadar Kar
ma Hükümetin muvaffakiyeti ve memlekette 
huzur ve sükûnun sağlanması için elimizden 
gelen gayreti ıgösterdiğimize kaaniiz. Hiçbir hâ
disede huzursuzluk ve ihtilâf âmili olmadık. 
Memleket hayrına, düşündüklerimizi, her türlü 
parti mülâhazasını (bir tarafa (bırakarak, mesul 
şahsiyetlere zamanında ifade ettik. Bundan son
ra da aynı itidal ve vatanseverlikle murakabe 
vazifemizi yapacağız, Siyasi ve iktisadi huzur 
dâvasının takipçisi olmakta devam edeceğiz. 
(Şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, şimdi 
söz sırası Yeni Türkiye Partisi adına Sayın Ek
rem Alican'ındır. Ancak, vakit, ilerlemiştir. 
Parti 'sözcülerinin beyanlarının inkıtaa uğra
maması için bugün saat 15 te toplanılmak üzere 
Oturuma ara veriyoınım. 

Kapanma saati : 12,25 
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Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ömer Zekâi Dorman 
KÂTİPLER : Nurettin Ok (Çankırı), Nurettin Akyunt (Malatya) 

BAŞKAN — Kırkye.dinci Birleşimin ikinci 
oturumunu açıyorum. 

Yoklama yapılacaktır. 
(Sivas milletvekillerine kadar yoklama ya

pıldı.) 

BAŞKAN — Efendim, çoğunluğumuz var
dır, görüşmelere başlıyoruz. 

S-öz Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu adı
na sayın Ekrem Ali'can'ıradır. (Sağdan alkışlar) 

Y. T. P. MECLİS GRUPU ADINA EKREM 
ALİCAN (Sakarya) — Muhterem arkadaşla
rım; 

Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupunun 1962 
malî yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki gö
rüşlerini izaha başlamadan önce; memleketin 
iç politika ışartları bakımından hususi dikkat 
ve alâka ile tetkik ve tesbit edilmesi gerektiğine 
inandığımız bâzı hakikatleri Yüksek Heyetinize 
arz etmek isterim. 

Memleketimizde; 27 Mayıs 1960 hareketin
den bu yana, Devlet idaresinin her sahasında, 
çeşitli tedbirler ve tasarruflar tatbika konul
mak suretiyle, Ibu hareketi doğurmuş olan şart
lar ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Bu 
şartlardan, bilhassa, demokratik rejime taallûk 
edenlerinin tasrih ve ıslahı makisadiyle hazır
lanmış olan yeni Anayasa, referandumla Türk 
milletinin tasvibine ımazhar olmuştur. 

Bu Anayasanın ilk tatbikatı halinde; Yeni 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun kurdu
ğu Devlet ve Hükümet düzeni, ımillet kaderini 
eline almıştır. 27 Mayıs hareketinin 'bu saha
da bugüne kadar elde ettiği neticeleri takdimle 
Ikarşılamamaya, elbet im'kân yoktur. Bununla 
beraber nihaî hükme varmak için, henüz zaman 
erkendir. Kaydedilmiş olan başarılar, buradan 
böyle de devâım eder, yeni Türkiye Büyük Mil
let Meclisi, milletimizin medenileşme yolunda, 
Atatürk inkılâpları ile geliştirmeye giriştiği bü

yük ıslahat teşebbüsünden kuvvet ve destek 
alan ve demokrasiye millî tesanüt ruhu içinde 
hakiki ımânasını kazandıran, hür, tarafsız ve 
her türlü istismarcılık ve nizamsızlıktan uzak 
bir idarenin katî şekilde memlekette yerleşme
sini sağlıyabilirse, ihtilâl, hedeflerinde birinci
sine, yani soylu ve sıhhatli.bir açık idare tesisi 
hedefine varmış olacaktır. . 

Türkiyemizde, bilhassa son zamanlarda, de
mokratik siyasi düzenin, millî kaderioi-z bakı
mından en muvaffak sistem olup olmadığı me
selesinin açıkça münakaşa edilebilmesi vakıası
na ehemmiyetle dikkati çekmek isteriz. Bâzı 
çevrelerin, hâdiseleri, yıllarca ımüşahede ve .mu
hakeme ettikten sonra, millî menfaatlerimiz iti
bariyle, açık ve kapalı rejimler arasında, henüz 
katî bir tercih yapamamış görülmelerinde, siya
si hayatımıza, siyasi mücadelelerimize, bugüne 
•kadar istikamet vermiş olanların, kapalı ida
relere karşı açık idare adı altında, İktidara 
ulaşmak veya ulaşılmış iktidarı muhafaza ede
bilmek maksadiyle, Ibirtakım hatalı tutumları 
benimsemiş olmalarının 'büyük tesirini inkâr 
edemeyiz. Bu sebeple, Devletimiz ve milletimi
zin muvaffak bir gelişme düzenine erişmesi için 
vasıta olacak siyasi rejimin; hüviyeti ne şekil
de tavsif olunursa olunsun, her şeyden önce sağ
lam ahlâki temellere dayanması şarttır. 

Bu çeşit kuvvetli temellere . dayanmadıktan 
sonra, açık idareden de, kapalı idareden de 
memleketin ıgereği gibi istifade edemiyeceğinde 
şüphe yoktur. Böyle, sıhhatli temellere sahip 
bir açık idarenin, «nimetimize kazandıracağı mu
azzam değerleri ise, kapalı bir idare ile muka
yese etmeye çalışmak, sadece safdilliktir. 

Milletimiz, demokratik rejimin imâna ve 
ehemmiyetini kavramış ve bu rejime gönül ver
miş bulunmaktadır. Rejimi soysuzlaşmaktan 
korumak, istismarlar rej.mi haline girmekten 
kurtarmak, ahlâk, samimilik ve bilgi temelleri 
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üzerine oturmuş bir açık idare haline getirmek, 
bütün -hukuki im kânlar la bizim elimizdedir. Bu
nu yapabildiğimiz talkdirde, omuzlarımıza yük
lenen tarihî mesuliyete şerefle cevap vermiş olu
ruz. Bunu yapamadığımız, küçük hesaplarla, 
küçük parti endişeleriyle hareket ettiğimiz tak
dirde, hem bu tarihî mesuliyetin al'tmda ezil
miş, hem de memleketi hakiki demokrasinin 
paha ıbiçilmez nimetlerinden mahrum bırakmış 
oluruz. 

önümüzdeki günler, bu mevzuda, her 'birimi
ze büyük vazifelerin düşeceği tarih dolu gün
lerdin. Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu, 
mevcudiyetinin temel unsurlarından 'biri olan, 
bu büyük millet dâvasının gerçekleşmesi uğrun
da, üzerine düşen vazifeyi, ne 'kadar güç € hırsa 
olsun seve seve yerine getirmek azim ve kara
rındadır. 

Aziz arkadaşlarım; 
27 Mayıs 1960 hareketinin, şüphesiz, demok

ratik siyasi rejimi memlekette gerçek mânasiy-
le yerleştirmek hedefi yanında, iktsadi ve içti
mai sahalarda da tahakkukunu gaye edindiği 
bir fikri muhtevası, birtakım 'kendine has gö
rüşleri ımeveuttu. 

İki yıla yakın bir zamandan beri bu mevzu
da çeşitli adımlar atılmaya çalışılmış, bu adım
lar bazan muvaffakiyetli, hazan muvaffakıyet-
siz sonuçlar doğurmuştut\ 1962 malî yılı bütçe
si bu devrin ikinci bütçesidir. Acaba bu bütçe 
eski devir bütçelerine nazaran ne gibi yenilik
ler getirmekte, eski devrin ne gibi kötü tatbi-" 
katını ortadan kaldırmakta, ihtilâle sebebiyet 
veren zihniyetin iktisadi ve içtimai sahalardaki 
görümlerinde ne gibi ıslahat ile inkılâp hamlesi
nin müdafaasını yapmaktadır. 

öyle zannefl'yoruz ki bütçe müzakereleri 
bu bakımlardan Türk ıımuımi efkârına ışık tu
tacak, 27 Mayıs öncesi ve 27 Mayıs sonrası ida
relerinin iktisadi ve içtimai politikalarının bir 
nevi objektif muhasebesi hüviyetini taşıyacak
tır. 

Bu mütalâalar arasında, 1962 malî yılı büt-" 
çesini Yüksek Heyetinize takdim etmiş bulunan 
Karma Hükümetin taşıdığı hususi durumu da 
gözden uzak tutmamak lâzımdır. Hep bildiği
miz gibi bu Hükümet 15 Ekim 1961 seçimlerini 
takiben Kasım ayı içinde kurulmuş, programını 
27 Kasım 1961 tarihinde Millet Meclisi ve Cum-
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huriyet Senatosunda okuyarak, 2 Aralık 1961 
tarihinde Millet Meclisinden güven oyu almış 
bulunmaktadır. 

Bir taraftan kuruluş, hir taraftan program 
hazırlıklariyle meşgul olan ve henüz Meclisin 
itimat oyunu almadan bir bütçe hazırlayıp Tür
kiye Büyük Mllet Meclisine sevk etmek mecbu
riyetinde kalan bir Hükümetin, karşılaştığı 
müşkülâtı takdir etmek icabeder. 

Kanaatimizce 1962 malî yılında Hükümet 
bütçe değil, sadece bütçeye gerekçe hazırlamak 
için vakit bulabilmiştir. Şüphesiz bütçe gerek
çeleri; Hükümetlerin Devlet idaresindeki temel 
görüşlerini, meselelere vukuf ve nüfuzdaki 
kifayet ve liyakatlerini ortaya koymak bakı
mından büyük ehemmiyet taşıyan temel ma
lî vesikalardandır. Bu vesikalar; Hükümetleri, 
programlarından çok daha ileri derecede, her 
mcvzudki görüşleri, prensipleri, hedefleri ile 
meydna çıkarırlar; 

Bütçe kanunu tasarısını ve ekli cetvellerini 
hazırlamak bakımından Hükümet için kabul et
tiğimiz mağdur olma esasını, tabiatiyle bütçe 
gerekçesi bakımından kabul etmemize imkân 
yoktur. Bu sebeple gerekçeyi tahlilden doğan 
kanaatlerimizle Karma Hükümet hakkında 
mütalâa beyanı için kendimizde hak görmekte
yiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Memleketimizin her sahada içinde bulun

duğu gelişme htiyaçları ve 'bu htiyaçların 
doğurduğu müşkilât hepimizin malûmudur. 
Vatanın bir an önce medeni milletler seviye
sine ulaşması hasretini çeken ve sabırsızlığı» 
içinde bunalan pek çok vatan çocuğu, zorluk
lar karşısında, zaman zaman bedbinliğe kapıl
maktan kendilerini kurtaramamaktadırlar. 
Hattâ bu bedbin görüşlerin, bâzılarımızı, me
denileşme mücadelesinin, demokratik hak ve 
hürriyetler rejimi içinde tahakkuk ettirile-
miyeceği, kısa zamanda netice almak istiyor
sak, her şeyden evvel, demokrasi tatbikatın
dan vazgeçmemiz gerektiği, şeklindeki mü
talâalara dahi sürüklediği her gün müşahede 
ettiğimiz hakikatlerdendir. 

Her zaman söylediğimiz gibi, biz bugün de 
açıkça ve ısrarla iddia ediyoruz ki ; maddi ve 
mânevi, millî refahın asıl yaratıcıları, hürri
yet ve demokrasi rejimleridir. Hakiki kalkın-
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ma ve gelişme hareketleri, millet murakabe
si altında cereyan eden, bu murakabeden 
kuvvetini alan, memleketin ahlâkî ve içtimai 
nizamını tahribetmeden tahakkuk ettirilen 
hareketlerdir. Bizim bugün karşılaştığımız 
güçlükler, sadece Türk cemiyetine has güç
lükler değildir. Bu merhalelerden geçmiş ve
ya geçmekte olan memleketler aynı müşkül
lerle karşılaşmış, aynı müşkülleri yenmek zo
runda kalmış ve halâ yenme çabasından 
kurtulamamışlarıdır. Hür, müreffeh ve mesut 
bir cemiyet düzenine varma hedefimize sami
miyetle inanıyorsak, bu güçlükleri peşinen . 
kabul edeceğiz, bunları müşterek gayret "Vfe 
fedakârlıklarla mağlûbetmek için katı suret
te azimli ve kararlı olacağız. 

Partimiz Meclis Grupu bu müşkülleri; cemi
yetimizin içinde bulunduğu oluş ve istihale 
devresinin doğum sancıları kabilinden, bizi 
istikbale ümit ve heyecanla bakmaktan hiçbir 
suretle ahkooymıyaeak ve bir bakıma müspet 
mütalâa olunabilecek işaretler şeklinde te
lâkki etmektedir. 

Filhakika demokratik istihale gelişmekte, 
1946 yılında başlamış olan çok partili hayat, 
demokratik düzenin icaplarına göre memle
kette yerleşmekte, partizan idare unutulma is
tidatları göstermekte, partilerarası münase
betler şahsi münaferet ve kinler halinden çıkıp, 
fikrî seviyede bir rekabet vasıtası yaratma 
istikametine yönelmektedir. 

Pek çoğumuz 1946 yılında başlamış olan çok 
partili hayat mücadelesinin içinde, hemen ilk 
günlerden itibaren, bilfiil vazife almış insan-

, tariz. Mücadelelerde muvaffatk olmak için lü
zumlu sayılan dünkü şartlar ve vasıflarla bu-
giintkü şartlar ve vasıfla-r arasındaki farkları 
bizzat nefisi erimimde tecrübe ve müşahede et
mekteyiz. 

Dikkat edilecek olursa bugün, sadece de
mokrasi, hak 've hürriyetler edebiyatı ile siyasi 
hayatta muvaffakiyet imkân ve ihtimalleri 
düne nazaran çok daha az 'ehemmiyet taşıyan 
bir unsur haline gelmiştir. Artık bu silâhları 
ellerinden alınmakta olan siy asil esrin kafa ya
pılarını ; hile, tedvir, istimrar yolunda değil fik
rî hamule, memleket meseleleri ve dâvalarına 
temelli hal çareleri arama yolunda- geliştirmek 
mecburiyetinde oldukları hakikati, ufukta, be
lirmeye başlamıştır. Siyası hayatımızın biVaz 
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daha musibet istikamette inkişafı ile bu unsur, 
mücadelelerin tek zemini halini1 gelecek ve 
memleket o zaman demokrasinin alsıl nimetle
rine kavuşacaktır. 

Bu gelişme temayülü içinde, demokratik 
haklar, hürriyetler ve salâhiyetlerin, muayyen 
şahıs, topluluk veya zümreler ta.rafinda.Ti yan
lış anlaşılmaları, bu haklar ve hürriyetlerin 
âdi ve hasis menfaatler için istismar edilmele
ri, demokratik nizamın, asıl disiplinli nizamı 
olduğu fikrinin, bir yana itilip bâzı seviyesiz 
ve menfaatçi yazı, konuşma, nümayiş ve ha
reketlerin! demokratik ve idealist mücadeleler 
hüviyetine sokulmaya çalışılması pekâlâ münı-
kündür. 

Bu gibi: hallerde, tabiatiyle. Devlet kuv
vetleri ciddî ve kararlı bir tulumun içinde bu
lunmak, demokrasinin anarşi demek otmadı-
ğını, bu kötü niyetli kişilere ve teşekküllere 
en katî şekilde duyurmak ve anlatmak mee-' 
1 mriyeti nd edi'r 1 er. 

Anayasamız dahi, haklar ve vazifeleri, da
ima, bir arada 'mütalâa etmiştir. Her hakkın 
mukabilinde, o hakkı kullananın, kamunun 
huzur, sükûn ve düzenini bozmamak için: yük
lendiği birtakım, vazifeleri mevcuttur. Bu va
zifelerini müdrik olraıyauları, bu idrakin içe
risine sokmak da, Devlet otoritesini temsil-
edenlerin vazife! eridir. 

Siyasi havamızın yüklü bulunduğu çeşitli 
his, heyecan ve fikir da I gal anım al arı arasında., 
bugün, bir gerçeği 'dikkatlerimizden uzak tu
tamayız. Vatandaşlardan pek çoğu, artık, de
mokratlık rejim mevzuundaki dert ve ıstırap
larımızın nihayete erdiği inancını benimsemiş, 
nazarlarını memleketin medeniyet yolundaki 
maddi ve mânevi! ihtiyaç ve«ıstıKaplarına çe
virmiştir. İktisadi ve içtimai gelişen şartlar 
ve ihtiyaçlarımız; en uzak yurt köşelerindeki 
vatandaşlarımızın dahi1 günlük' konuşmalarına 
intikal edecek kadar alâka tophyan, müna
kaşa mevzuu yapılan, karşılıklı tedbirleri dü-

/ şünülen meseleler halini almıştır. Artık mesul 
bakanlarımızdan, meselâ bir hudut köyümüz
deki vatandaşımıza varıncaya kadar, bu mem
leketlin kaderi; ile alâkalı herkesin ağzından. 
«memleketimizin en mühim, en âcil meselesi
nin yatırım meseelsi» olduğu yolundaki sözle
ri sik sık duymaya başlamış bulunmaktayız. 
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Demek ki demokrasi çabaları içinde yuvar

lanıp giderken, mühim memleket dâvalarım 
belirli bir hale geltirmiş, suyun yüzüne çıkar
mak gibi birtakım müsbet sonuçlar da #lde 
etmiş durumdayız. 

Medenileşme yolundaki hamlemizde hasta
lık teşhis olunmuş, tedavi usulleri ortaya ko
nulmuş, bu usullerin en verimli şekilde tatbiki 
için harekete dahi geçilmiştir, diyebiliriz. 

Meselelerimizi millete mal etme, milletle 
birlikte hal çareleri arama, millet murakabesi 
altında en iyi yolu bulmak mecburiyetini his
setme anlayışının doğmasında, son on yedi yıl-
lik mücadelelerin tesirli payını elbet inkâr 
edemeyiz. Bu mücadeleler, zaman zaman şu 
veya bu ters istikameti almış, fakat, geçmiş 
tecrübeler, bize, usullerde'M aksaklıkları ıs
lah yolunda pek çok şeyler öğretmiştir. 

Şimdi, maddi ve mânevi gelişme hareketi
mizde, yeni bir merhalenin başlangıcındayız. 
Muvaffak bir istikamete yönelip dâvayı kısa 
zamanda hal yoluna sokmak da elimizdedir, 
böyle bir istikameti bulamayıp, daha bir müd
det, kısır neticeli, çabalamalarla. dâvanın emek
lemeye devamına sebebiyet vermek de elimiz
dedir. 

Meselenin, bu köşeyi dönme safhasında, Ye
ni Türkiye Partisi Meclis (Trupu, iktisadi ge
lişme dâvamızda ehemmiyetli saydığı bâzı 
görüşlerini, bütçe müzakerelerinin verdiği fır
sattan istifade ederek Yüksek Heyetinizin dik
katine sunacaktır, 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Çok partili hayata başladığımız günden iti

baren, siyaset adamlarımızı yakından ilgi
lendirmeye bağlamış bulunan «yatırım,» mev-
zuunun tatbikatı, iktidarı ve muhalefeti tem
sil eden partilerin en mühim ihtilâf konula
rından biri olagelmiştir. Bu tatbikatta, husu
siyle 1950 yılından sonra, iki ana fikir de
vamlı surette çaltışmıştır. Bunlardan birincisi; 

«Türkiyemiz çok az gelişmiş bir memleket
tir. Her şeye ihtiyacı vardır. Plân, program fi
kirleriyle kendimize meşgul eder, meseleyi bir
takım nazari münakaşaların verimsiz ihtilâf
larıma terk edecek olursak, gelişme yolunda ya
pabileceğimiz pek çok yatırımları yapamayız, 
hiç olmazsa gecikiriz. O halde, esasen demok
ratik rejimlerle bağdaşması güç olan plân fik
rini bir yana bırakıp, ihtiyacı nerede görür-
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sek oraya yetişelim, yatırım yapalımı» fikri idi. 

Bu fikri D. P. iktidarı benimsemiş ve 1950 
yılından itibaren tatbikatına girişmişti. Bu 
fikrin karşısında - ki fikir, «kalkınma ancak 
plânlı, programlı olursa âzami verimini verir. 
plân ve program esaslarından ayrılarak ikti
sadi gelişme sağlamak imkânsızdır. Bu itibarin 
her şeyden önce, kalkınma hareketini plân ve 
program fikrine istinadettirmek mecburiyetin
deyiz. Bu yola girirken, başlangıçta bir miktar 
zaman kaybedilebilir. Fakat netice verimli, 
emniyetli, sıhhatli ve tasarruflu olur.,» Diyordu. 
Bu iki görüş aynı zamanca kalkınmanın fi
nansmanı mevzuunda da ihtilâf halinde idi. 
Birinci görüş finansmanın enflâsyona dayana
bileceğini, ikinci görüş enflâsyondan katı su
rette kaçınılması gerektiğini müdafaa etmekte 
idi. 

Bütün bu devre zarfında evvelâ 1950 - 1955 
yıllarında-o günün iktidar partisi içinde, 1955 
ten sonra da bu parti dışında bir üçüncü gö
rüş ayrıca kendisini hissettirmekte idi. 

Bu görüşe göre; iktisadi gelişmemiz, elbet 
plânsız, programsız ve hele siyasi tesirlerin 
büyük nisbette rol oynadığı, şahsi takdirlere, is
raf çı ve gösterişçi usullere istinadettirilemezdi. 
Fakat bir taraftan plân, porgram fikri üze
rinde durup iktisadi ve içtimai gelişmemizi 
ilmî ve objektif kıstaslara intibak ettirirken, di-

. ğer taraftan da gelişmeye çok süratli ve çok 
geniş şekilde ihtiyacı olan bu memlekette va
kit kaybından kaçınılması mutlak bir zaruretti. 

Evvelâ iktisadi gelişme politikasının ana 
hedefleri, temel felsefesi tâyin vç tesbit olu
nup ve bu hedefler, bu temel felsefe hudutları 
içinde bir taraftan gelişme hareketi tatbika ko
nulurken, diğer taraftan da plân ve program 
fikri tanzim edilebilirdi. 

Meselâ; Türkiye'de bir zirai reform hare
ketine temel olacak zirai yatırımları, iç istihlâk 
ihtiyaçlarını karşılıyacak şeker sanayii, çi
mento sanayii, mensucat sanayii gelişmelerini 
benimsemiyecek bir iktisadi plânın tahayyül 
ve tasavvuru elbet mümkün değildir. 

O halde biz, iç ve dış elde edebildiğimiz im
kânlarla ve iktisadi esaslara, objektif kıstas
larla uygun olarak bu çeşit yatırımlarımızı 
bir taraftan tatbika koyalım, bir taraftan da 
memleket ekonomisini plânlı düzene sokmak 
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için gerekli adımları vakit kaybetmeden ata
lım, deniliyordu. "* 

Yatırımların finansmanı mevzuunda da hu 
görüş diğer iki görüşün ortasında yer almış 
bulunuyordu. Sadece enflâsyona dayanan bir 
yatırım politikası olamıyacağı gibi enflâs-
yonist tesirlerden1 katî surette kurtulabilen 
hızlı bir gelişme politikası da olamazdı. Mari
fet ihtiyacın nisbetini tâyin ve tesbit^ edebil
mekte, eldeki kaynaklan bu ihtiyaca göre kul
lanabilmekte idi. 

Zaman zaman ortaya çıkan partilerarası ba
har havalarının ge t i rd iğ i kısa fasılalı karşı
lıklı kompliman devreleri hariç, birinci ve 
ikinci anlayışın sahipleri, müşterek bir görüş 
etrafında birleşmek imkânını hiçbir zaman bu 
iamadılar, Bu hal, 1958 yılı ortalarına kadar 
devam etti.. Bu tarihte; iktisadi ve malî güç
lüklerin, enslâsyonist politika ile daha fazla 
tahrik edilemiyeceği, tahrikte devam olunduğu 
takdirde, iç ve dış malî sıkıntıları karşılamanın 
imkânsızlığı ortaya çıktığından 4 Ağustos 1958 
kararları adı ile meşhur kararlarla enflâsyonist 
yatırım politikasına son verildi. 

Bu tarihten 27 Mayıs 1960 tarihine kadar ta-
kibedilen politika, iktisadi, malî ve siyasi şart
lar ve tazyiklerin telifi çabaları içinde yürütül
meye çalışılan mütereddit ve kararsız bir politi
ka idi. 27 Mayıs-1960 hareketi, Türk ekonomi
sini, uzun devam etmiş bir enflâsyonist devre
den sonra, böyle bir politika ile istikrar yolu
nun arandığı, bir nekahat devresinin ortasında 
buldu. Bir taraftan iktisadi ve malî hayatı is
t ikrara kavuşturmak, diğer taraftan da tatbika 
konulmuş yatırım projelerinin ikmali imkânla
rını teminat altına almak icabediyordu. 

Filhakika, geçmiş yıllarda, umumi, mülhak 
ve özel .bütçelerle idare olunan daireler, beledi
yeler, iktisadi Devlet Teşekkül ve müesseseleri, 
âmme hizmetlerinin daha iyi bir şekilde karşı
lanması, memleketin ekonomik gelişmesi bakı
mından gelişme projeleri hazırlamış ve hemen 
hepsini tatbika koymuşlardı. Bu projelerin iç 
ve dış finansı ihtiyaçlarının nasıl, ne şekilde ve 
hangi kaynaklardan sağlanacağı hususunda hiç 
kimsenin sarih malûmatı mevcut değildi. 

Malî imkânlar hemen hemen yok denecek 
•kadar mahdut olduğuna göre, o 'anda İhtilâl ida
resine düşen vazife, bu proj eleri dikkatli bir süz
geçten geçirip devamlarında zaruret olanları 

mevcut mahdut imkânlarla yürütmeye çalışmak, 
diğerlerinin tatbik ve ikmallerini de ehemmiyet 
derecelerine göre zaman içinde sağlamaktı. 

Bu iş ihtilâlin ilk üç ayında yapılmış, tu
tarları yekûnu 14 milyar lira olan 1393 proje 
mütehassıs heyetler tarafından teker teker tet
kikten geçirilerek, 75 milyar lira değerindeki 
8, 9 projenin devamına, 3.8 milyar lira değerin
deki 416 projenin tehirine, 2.5 milyar lira değe
rindeki 158 projenin terkine karar verilmiştir. 
72 sayılı Kanunla da bu mevzua raütaallik hu
kuki esaslar tesbit olunmuştur. 

10 yıllık bir Devrenin yatırını münakaşa ve 
mücadeleleri bu suretle, bu neticeye ulaşmış bu
lunmaktadır. Bu yatırımların bundan sonraki 
ısarPhal'annın Hükümet^ımzliı ve Meclisimizi pok ya
kından ilgilendiren meselelerden biri olması ge
rektiğinde şüphe yoktur. 

Devamları kararlaştırılan ve proje tutarları 
7.5 milyar lira olan yatırımlar için 1 Mayıs 1960 
tarihine kadar 3.200 milyar lira harcanmıştı. 

Tehirleri kararlaştırılan ve dairelerince ya
pılacak tetkikler sonunda devamları lüzumu üze
rinde durulacağı kuvvetle muhtemel olan 3.8 
milyar lira tutarındaki 416 proje için yine aynı 
tarihe yani 1 Mayıs 1960 tarihine kadar 640 
milyon lira harcanmıştı. 

Terkleri kararlaştırılan 2.5 milyar lira tuta
rındaki 158 proje için de 140 milyon lira har
canmıştı. 

Bugün yatırım politikamız üzerinde kararla
ra varır, muayyen esasları tesbit eder, plânlı 
ekonominin hudut ve şümulünü tâyine çalışır ve 
hattâ plânlarımızı yaparken, geçmiş yıllardan 
müdevver, bu fevkalâde ehemmiyetli meseleyi, 
bir kalemde bir yana itmek gibi bir durumu el
bet ihdas edemeyiz. 

Memleketin milyarlarının yatırıldığı, pek 
çoğunun devamının memleket ekonomisi bakı
mından zarureti aşikâr, bu yatırım projelerinin 
neticelendirilmeleri mevzuunda, Hükümetimizin 
sarih ve katî düşüncelerini bilmiye ihtiyacımız 
vardır. 

Bütçe gerekçesinden, 'bu meseleye taallûk 
eden toplu Hükümet görüşünü tesbite, maale
sef, imkân yoktur. Bütün bu yatırım proje
lerinin Devlet Plânlama Dairesinin tetkikleri so
nuna kadar, bugünkü halleriyle, bekletilmeleri 
ihtimalinin bahis konusu olamıyacağı tabiîdir. 
Bu itibarla, gerekçenin, 72 sayılı Kanun tatbika-
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tma ayıracağı bir bölümde, on yıllık bir yatı
rım devresinin bir nevi envanterini teşkil eden 
bu mevzu hakkında, Türkiye Büyük Millet Mec
lisine ve o yoldan Türk milletine Bilgi vermesi
ni arzulardık. 

Evvelâ bu yatırım projeleri ile Plânlaıni'a. Dai
resinin alâka derecesi açıklanmalıdır. Her ne 
kadar varit görmüyorsak da, bu yatırım proje
lerinin kaderleri, yeni baştan Plânlama'Dairesi
nin tasvip veya ademi tasvibine mi bağlı tutul
maktadır. Yoksa bu projeler hakkında evvelce 
varılmış olan kararlar itibarlarını muhafaza et
mekte m'idf'rler? Böyle ise 1962 yıkında naniği in
kişaflar kaydolunmuştur ? Yani bu yıl' içinde 
bu projelerden ne miktarı ikmal olunarak eko
nomimizin hizmetine girmiş, geriye kalanlarına 
ne miktar yatırım yapılmıştır, ikmalleri mev
zuu teminat altına alınabilmiş midir ? 

Bu vesile ile dikkatlerimiz, ister istemez, Dev
let Plânlama Teşkilâtının yatırım siyasetimizde , 
işgal ettiği mevkii, çalışmalarının mâna, mahi-
hiyet ve şümulünü anlama istikametine teveccüh 
etmektedir. Yukarda çeşitli yönlerini uzun uzun 
izah ettiğimiz on yıllık yatırım münakaşaları 
sonunda bugün plân ve plânlı ekonomi fikri 
Devlet idaremize malolmuş ve bu fikrin tatbika
tını sağlamak maksadiyle bir Devlet Plânlama 
Teşkilâtı Devlet kadroları arasına ithal edilmiş
tir. Bu teşkilât iki yıla yakın bir zamandan be
ri faaliyet halindedir. 

Şüphesiz plânlı ekonomiyi ve Plânlama Teş
kilâtının ihdası lüzumanu müdafaa edenler, bun
ları bir gaye olarak değil muayyen neticelere 
varmak için birer vasıta olarak düşünmekte idi
ler. Asıl olan, yatırım yapmak, ekonomik veri
mi üstün yatırım yapmak, malî ve iktisadi israf
lara meydan vermemek, hızlı bir gelişme sağla
maktadır. Bu neticelere ulaşmak için en iyi va
sıta plânlı harekettir. Plânlı hareketi sağlamak 
için de bir teşkilâta ihtiyaç vardır. işin felsefesi 
bu idi. 

. Biz şimdi, meselelerimizi sadece bu noktaya 
kadar halletmiş bulunmaktayız. Yani henüz va
sıtalar hazırlanmış, sıra neticeyi almak için ça
lışmaya gelmiştir. Eğer vasıtayı iyi kullanmaz
sak o vasıta olmadan aldığımız neticeyi dahi 
alamamak tehlikesi ile karşı karşıya olduğumu
zu bilmemiz lâzımgelir. 

Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu olarak bu 
noktada, memleketin, bir mühim meseleyi hallet-
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me durumu ile karşı karşıya bulunduğu kanaa
tindeyiz. Devlet bünyesinde, iktisadi gelişme 
hamlemizde plânlama teşkilâtının işgal edeceği 
mevki ne olacaktır? Bu teşkilât, bütün Devlet 
idaresini vesayeti altına alan çatık kaşlı bir 
brokrasi vasıtası olarak mı, yoksa ana yatırım 
hedeflerimizi, yatırım stratejimizi kararlaştır
mada Hükümete yardım eden, âmme sektörü ya
tırımlarının kararlaştırılan hedefler istikametin
de, her türlü tesirden uzak ekonomik rantabili-
te esaslarına uygun bir şekilde tanzimini sağlı-
yan, hususi sektöre, istenen bilgileri vermek, öğ
renmek suretiyle muvaffakiyet imkânları hazır
layan güler yüzlü tecrübeli, akıllı ve tarafsız bir 
müşavir olarak mı kullanılacaktır?. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Hükümetin 
plânlamadan anladığı mânalar etrafında bu ve 
bunlara mümasil sual ve tereddütlerimizin ce
vaplarını, tabiatiyle 1962 malî yılı bütçe gerek
çesinde bulmak isterdik. Fakat gerekçede, Dün
ya Bankasının bir filyalı olan Milletlerarası Kal
kınma Birliği kadar dahi bu teşkilâta yer ayrıl
masına, nedense lüzum görülmemiştir. 

Meselâ 1962 yılı için Plânlama Teşkilâtının^ 
bir geçiş programından bahsolunmaktadır. Di
ğer taraftarı bahsimize konu, eski iktidardan mü-
devver yatırım projelerimiz vardır. Bütçe ge
rekçesi bütçe dışı âmme sektörü yatırımlarına 
1961 yılında en ileri bir ihtimalle bir milyar li
ralık bir yatırım imkânı sağlanabilmiş olacağın
dan, 1962 yılında da bu miktarın 1,5 milyar lira 
olmasının tasavvur edilmekte olduğundan bah
setmektedir. 

Halbuki eski iktidardan devralınıp devamla
rına karar verilen 7,5 milyar liralık âmme sektö
rü yatırım projelerinin sadece 1 Mayıs 1960 dan 
1961 yılı sonuna kadarki ihtiyaçları 2 milyar 
700 milyon lira idi. Tehirlerine karar verilen 
3,8 milyar liralık yatırım projelerinin aynı dev
redeki ıhtiyaçlariyle birlikte bu rakam 4 milyar 
liradır. 

O halde mevcut imkânlarımız müdevver ya
tırım projelerinden devamlarına karar verilen
lerin ihtiyaçlarına dahi kifayet etmez iken, 
geçiş programı nasıl tanzim ve ne şekilde finan
se edilecektir? inşaları nihai safhaya gelmiş ve 
mütehassıs heyetiniz tarafından ikmalleri lüzu
mu kararlaştırılmış birtakım yatırım projeleri
nin ihmali pahasına geçiş programı içinde yeni 
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projelerin tatbika 'konulması fikri mi müdafaa 
edilecek, yoksa ıgeçiş programı sadece eski pro
jeler üzerinde yeni 'bir tanzim faaliyetinden rai 
ibaret olacaktır? 

Bu meselelere daJlıa umumi hatlarla Hükü
met programının müzakeresi «sırasında, t rupu
muz adına yaptığımız (konuşmada da temas et
miştik. 

Hükümetin' plânlı çalışına arzularını şüphe
miz memnuniyetle müşahede etmekteyiz. Fakat 
sadece Ibu arzunun izharı ile ımeslelerimizin hal 
yoluna giremiyeeeğini de kabul etmek lâzımdır. 
Bulgünlkü 'âcil ihtiyaçlarımız karşısında, plânlı 
yatırım fikri kadar, isu.ra.tli yatırım fikrinin de 
ehemmiyet taşıdığını Hükümetin dikkatinden 
uzak tutmaması icabeder. Bu fikri en iyi şekil
de telif 'edecek Ibir politikanın memlekete -sağ-
hyacağı imkânları ise, ayrıca sıralamaya lüzum 
yoktur. 

• Bütün bu izahlarımızla yatırım politikamı
zın çeşitli veçhe!erinde ve memleketimizin için
de bulunduğu hususi şartların hallinde, Hükü
metimizi vuzuiha (kavuşturma gayesini gütmek
teyiz. ıSanayi Bakanımızın bir sual takriri vesi

lesiyle Hükümet görüşü halinde yaptığı bâzı 
açıklamalar bu mevzııdaki tereddütlerimize 
kuvvet kazandırmıştır. 

Bundan bir müddet evvel bir milletvekili
nin Kastamonu Şeker Fabrikasının inşa faali
yetlerinin devam edip etmiyeceğine dair sor
duğu suale, hakan, hu kürsüden verdiği cevap
ta, Kastamonu Şeker Fabrikası için bugüne ka
dar T)6 küsur milyon lira Iharca-ndığını, ikmal 
edilehilmesi için daha yirmi küsur milyon lira
ya ihtiyaç olduğunu, Hükümetin Ibu miktarı 
arzu.' ettiği anda temin edebileceğini, fakat 
•böyle bir karara, gitmek niyetinde olmadıkla
rım, ancak plânlama dairesi tetkiklerini tamam
layıp, ikmali tavsiyesinde bulunduğu takdirde 
ıbu yola ıgid ilebileceğini, aksi halde fabrikanın 
ikmalinin düşünülemiyeeeğini ifade etmiştir. 

Diğer taraftan yine aynı hakanın bir başka 
vesile ile verdiği malûmata .göre 72 sayılı Ka
nun bakımından aynı durumda olan Ankara 
Şeker Fabrikasının inşaatının ikmali faaliyet
leri devam etmektedir. Bu arada 'bütçe gerek
çesi ; Ibu mevzua mütaallik tek cümlesinde, İk
tisadi Devlet Teşebbüslerinin yatırım program
ları hazırlanırken, tehir »ve terk kararı veril-
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miş yatırımların finansman imkânlarına göre 
programa alınmalarının derpiş olunduğunu 
söylemektedir. 

Bu birbirine ızıt tatJbikat ve beyanlar zihin-
lerdeki istifhamların artmasından başka bir ne
tice doğurmamaıktadır. Müdevver yatırını pro
jeleri hakkındaki muameleler acaba hangi esas
lara ,gore yürütülecektir? Bunların kaderleri 
Plânlama Dairesinin uzun zaman istiyen tetkik
lerinin sonuna mı bırakılacaktır, yoksa dairele
rinin ve Devletin teknik elemanlarının 72 sayılı 
Kanun dolayısiyle yaptıkları etütler sonunda 
vardıkları neticelere göre mi taayyün edecek
tir?. 

Hattâ Hükümet, Plânlama Dairesini bir nevi 
mazeret sebebi olarak ileriye sürüp arzu ettiği 
projeleri ikmal ettirmek, arzıv etmediklerini ge
riye 'bırakmak istikametinde mi hareket ede
cektir? 

Meselenin bu ısafhasmda, yeni Türkiye Par
tisi Meclis Orupu olarak igörüşlerimizi açıkça 
ortaya koymayı zaruri (görmekteyiz. Az geliş
miş ıbir ekonomik ve 'sıosyal hüviyet içinde bulu
nan memleketimizde, ison on yedi yıllık demok
ratik mücadele devresinde, ıgelişıne fikir ve 
heyecanı millete mal olmuş, ekonomik faaliyet
lerde bir kalkış hareketi tatbika girmiştir. Müş
tereken benimsenen hedefe varmak için uygu
lanan usuller üzerindeki görüş ihtilâfları derin 
münakaşalara sebebiyet vermişse de, Türk eko
nomisinde bir uyanına 'b i r (harekete gelme saf
hasının başladığında, taraflar ittifak etmişler
dir. 

Bugün karşımızda, bulunan mesele 'başlamış 
olan uyanma hareketinin, ıslaha muhtaç taraf
larının ıslahını ve inkitaa uğramadan en kısa 
zamanda, âzami verimini verecek şekilde deva
mını sağlamak meselesidir. 

Yıllarca plansızlıktan şikâyet, olunmuş, bu 
hususu hal için Plânlama Teşkilâtı 'harekete 'ge
tirilmiştir. İsraftan şikâyet olunmuş, tals>arru f 
lüzumu lüzıerinde ittifaka varılmıştır. Sadece 
enflâsyonla beslenmek suretiyle bir iktisadi ge
lişmenin sağlanamıyaeağı iddia olunmuş, bu gö
rüşte de mutabakat 'sağlanmıştır. 

Şimdi iktisadi gelişme hareketimizi, hep bir
likte kabul ettiğimiz, bu ana prensiplerin reh
berliği ile yürütme mesuliyetinin altına girmiş 
bulunmaktayız. Kanaatimizce; plân, program, 
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tasarruf ve istikrar fikirlerini reddedip şahsi ve 
siyasi takdirlere göre tatbika konulan israf çı, gös
terişçi, enflâsyoncu bir yatırını politikası ne derece 
hatalı ise, bu prensiplere riayetkârlığı bir nevi ve
him haline getiren ürkek, çekingen bir politika 
da, bilhassa bizim gibi gelişmeye şiddetle -muh
taç. menüekctler için aynı derece hatalıdır. Her 
sahada olduğu gibi bu sahada da ifrat ve tef
riklerden kendimizi kurtarmak mecburiyetinde 
olduğumuzu halisane tavsiye etmek isteriz. 

Bu görüşümüzü yukarda durumunu kısaca 
arz ettiğimiz Kastamonu Şeker Fabrikası misali 
ile müşahlıaslaştırmak mümkündür : 

Türkiye'nin, bugün mevcut, şeker fabrika
ları ile şeker istihsal kapasitesi 375 bin tondur. 
Bu istihsal kapasitesi memleketimizin halihazır 
istihlâk imkânlariyle hemen hemen başabaş 
durumda veya çok az üstündedir. Bir taraftan 
ıı üf usu muzdaki; artışlar, diğer taraftan iktisadi 
gelişme hareketi dikkate alınacak olursa, çok 
kısa zaman sonra, şeker istihlâkimizin bu istih
sal kapasitesinin üstüne çıkacağında şüphe yok
tur. O halde yakın bir tarihte memleketimiz ya 
yeni şeker fabrikalarına ihtiyaç, gösterecek, ya 
mevcut fabrikaları forsa çalıştırarak istihlâki 
karşılayacak yahut ithal yolu ile 'bir 'kısım is
tihlâke cevap vermek 'mecburiyetinde kalacaktır. 
Şüphesiz, elde % 75 hattâ % 80 kısımları ikmal 
olunmuş Ankara ve Kastamonu Şeker fabrika
ları mevcudolmasa, bu üç. ihtimalden biri üze
rinde durulması fikri ileriye sürülebilir. Fakat 
mevcut durum muvacehesinde hem Ankara, hem 
KasYamonu fabrikalarının ikmali lüzumu dışında 
bir mütalâa beyanına imkân yoktur. Şu halde, 
şartlar bu derece ortada 'bulunduğuna, ihtiyaç. 
bu derece .aşikâr olduğuna göre, Kastamonu Şe
ker Fabrikasının ikmali işini Plânlama Dairesi
nin taazzuv ve gelişmesinden sonra yani bir iki 
yıl sonra düşüneceğiz, oraya yatırılmış 60 mil
yon liralık malî imkânı o tarihe kadar muattal 
bir şekilde kendi haline terk edeceğim demek, 
memleketin iktisadi zaruretlerini dikkate alma
mak mânasını taşır. O halde bu zarureti, bu
günden görüp, bu işi bitirmek lâzımdır. 

Bu mülâhazalarımızı, mevzuun mütehassıs 
dairesi olduğunda şüphe olmıyan Türkiye Şeker 
Fabrikaları Anonim Şirketinin 196.1 yılı Genel 
Kurul raporundan aldığımız aşağıki ifadelerle 
teyidetmek isteriz. Filhakika bu raporun 24 neti 
sayfasında aynen şöyle denilmektedir : 
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«Mecvut fabrikalarımızın, senelik optimal 

istihsal kapasiteleri 375 bin ton olduğuna göre; 
önümüzdeki senelerde, gerek istihlâki karşılaya
bilme ve gerek mevcut fabrikalarımızı normal 
kapasitelerinde çalıştırarak rantabiliteyi sağlı -
yabilme bakımlarından, tehirine karar verilen 
ve tesis bedellerinin % 76 i sarf edilmiş bulu
nan Ankara ve Kastamonu fabrikalarının kuru
luş faaliyetlerine rucuu kaçınılmayacak bir ha
reket olarak görmekteyiz.» 

Biz-bu mevzuda biraz daha ileri giderek, el
de mevcut, fakat henüz tatbike konulmamış ya
tırım projelerinden plânlama hedef ve strate
jimize uygun düştüğü açıkça görülenlerin za
man ve müsait kredi imkânlarıma kaybına ma
hal verilmeden derhal taübika konulmaları için, 
Hükümetin harekete geçmesin;!, Plânlama Dai
resi çalışmalarının bu çeşit faaliyetleri gecikti
rici değil süratlendirici istikamette rol oynama
sını temenni etmekteyiz. 

Meselâ son günlerde matbuatımızda da sık 
sık adı geçen bir Keban Barajı ve aşağı Fırat 
havzası kalkınması projesi vardır. Bu projenin 
etütlerinin yapılmasında kullanılmak üzere Sa
nayi Bakanlığı bütçesine Karma Komisyon ta
rafından ilâve edilen beş milyon liralık tahsisat, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin plânsız yatı
rımları teşviki gibi gösterilmek istenmiştir. 

Bir nevi bölge plânlaması mahiyetini taşı
yan, fakat Türkiye çapında ehemmiyeti aşikâr 
bulunan bu projenin tatbika konulması ile zi
raat, madencilik, sanayi, enerji tesisleri mevzu
larında fevkalâde müsait iktisadi gelişme şart
ları ve imkânları yaratılacağı, bir taraftan mem
leket ekonomisi en rantabl tesislerle kuvvet ka
zanırken, diğer taraftan asırlardan beri bin bir 
mahrumiyet ve ıstırapların mihrakı olmuş geniş 
bir vatan parçasının iktisadi ve ietiami perişan
lıkların esiri olmaktan ileri nisbette kurtulacağı 
yerli ve yabancı mütehassıslar tarafından ifade 
olunmaktadır. 

İlk nazarda büyük rakamlar halinde gözü
ken bilhassa dış finansman ihtiyaçlarının ikti-
saclen az gelişmiş memleketlere yatırım kredisi 
temin etmek maksadiyi e kurulmuş ve geniş fon
lara sahip milletlerarası kredi teşekkülleri tara
fından kolayca sağlanabileceği de aynı müte
hassısların mütalâa al arından anlaşılmaktadır. 
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Ereğli Demir - Çelik sanayiinin gerektirdi- I 

ği büyük finansman ihtiyacının bu şekilde sağ
landığını dikkate alacak, olursak, bilhassa bu çe
şit büyük ve temelli projelerin vakit kaybetme
den, hattâ kredi imkân ve fırsatları azalmadan 
ele alınmalarının memleket ihtiyaçları bakımın
dan ne derece faydalı sonuçlar vereceğini ko
layca takdir ederiz 

Keban projesinin sadece sulama sahasında 
sağlıyacağı imkânlar dolayısiyle bahis mevzuu 
projeye ait rapordan bir pasajı dikkatinize sun 
mak isterim. 

«Aşağı Fırat vadisi tabiî kaynaklar itibariyle 
(büyük bir ehemmiyete sahiptir. Modern bir ziraat 
sistemi ve bunun ayrılmaz cüz'ü 'olan gübreleme 
ile Doğu - Anadolu bölgesinde iki milyon hektarı 
bulan ovalar, memleketimizin çehresini değiştire
cek ölçüde bir zirai reformun tatbikini mümkün 
kılacak bütün şartları haizdir. Bu arazi modern 
tarzda sulandığı takdirde 1975 senelerine doğru | 
40 milyona varacağı tahmin olunan nüfusumuzun 
muhtacolduğu yiyecek ve giyecek kolaylıkla sağ
lanacaktır.» 

Bahis mevzuu raporu tetkik edecek arkadaşla
rımız bu projenin ziraat, madencilik, sanayi ve 
enerji tesisleri mevzularında da aynı müsait im
kânları ihtiva ettiğini kolayca göreceklerdir. 

Bu projeyi benimsemiş bulunan yeni Türkiye 
Partisi Meclisi Grupu meselenin ehemmiyeti üze
rine Hükümetimizin dikkatini çekmekte iktisadi 
ve içtimai gelişmemizin sadece yatırım yolundan 
elde olunabileceği yolundaki mütalâaları devamlı 
surette ortaya koyarak mevzuun süratle halli za
rureti muvacehesinde yeni yeni kırtasi muamele
lerin zararlı neticelerinden kaçınılması lüzumuna 
işaret etmektedir. 

öyle zannediyoruz ki; Hükümet programının 
«Bölge plânlaması çalışmalarının önemine inanı
yoruz. Yurdumuzun geri kalmış bölgelerinin kal
kınması için bütün imkânlarımızı kullanacağız.» 
şeklindeki beyanlarının sözde kalmaması, bir te
mel görüş halinde uygulama safhasına intikal et
tirilebilmesi bakımından da bu ve bunlara müma
sil projelerin süratle ele alınmaları icabeder. 
• Yüksek Plânlama Kurulu tarafından tesbit 

edilmiş bulunan «Plân hedefleri ve plân strateji
si» nin 9 neu maddesi de bizim yukarıki görüşle
rimizi teyidetmektedir. Filhakika bu maddede ay
nen şöyle denilmektedir. j 
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I «Yatırımların yapılmasında ve coğrafi dağı

lışında bölgeler arası dengeli bir kalkınmanın 
esasları göz önünde bulundurulacaktır. 

Türkiye'de bölgeler arasında iktisadi faaliyet 
hacmi ve gelir seviyesi bakımından büyük farklar 
vardır. Dengeli bir kalkınmanın unsurlarından 
Ibiri d£ bölgeler arasındaki büyük eşitsizlikleri or
tadan kaldırmaktır. Bu itibarla yatırımların böl
gelere dağılışında böyle bir dengeye götürecek 
şekilde hareket etmek gereklidir.» 

Partimiz Meclis Grupu yeni Anayasa devremiz
de Türkiye Büyük Millet Meclisinin, yasama 
fonksiyonu yanında yürütme organının çalışma
larını denetleme ve bu çalışmalara istikamet ver
me bakımından bir ileri anlayış içinde bulunması 
inancındadır. Bu itibarla bâzı mühim meseleler
de Anayasamızın 88 nci maddesiyle Büyük Mil
let Meclisinin denetim yollarından biri olarak ka
bul edilmiş bulunan «Meclis araştırması» mües
sesesinin ciddî şekilde tatbik sahası bulmasının, 
Devlet idaresinde faydalı sonuçlar doğuracağı 
kanaatini taşımaktayız. Bu kanaatimizin ifadesi 
olarak Türk ekonomisine sağlıyacağı büyük fay
daları umumi hatlariyle izah ettiğimiz «Keban 
barajı ve Aşağıfırat havzası kalkınması» projesi 
üzerinde gerekli tetkikleri yapıp, mevzuun hu
kuki, malî ve iktisadi veçheleri ve plânlama teş
kilâtı ile irtibatı, derhal tatbika konulma imkân
ları hakkında Millet Meclisine üç ay içinde bir -ra
por vermek üzere bir Millet Meclisi Araştırma 
Heyetinin kurulmasını bir takrirle teklif etmek 
t eyiz. 

Takririmizin Yüksek Heyetinizin tasvibine 
mazhar olması ile, Meclis araştırması müessesesi
nin işler hale getirilmesi, j^asama organı ile yü
rütme organı arasındaki münasebetlerin ahenkli 
ve verimli bir istikamette gelişmesi yollarının açı
lacağında şüphe yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Partimizin memleketin yatırım meselelerine 

verdiği büyük ehemmiyete mütenazır olarak, 
Meclis, grupumuzda bu meselelerin her yönü üze
rindeki; görüşlerini bütçe müzakereleri vesile
siyle Yüksek Heyetinizs arzda fayda mülâha
za etmektedir. Bu itibarla bu mevzuda üzerin
de durulmaya değer gördüğümüz hususları iza
ha devam ediyoruz. 

Hep bildiğimiz gibi millet olarak yatırım
larımız evvelâ hususi sektör ve âmme sektörü 
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yatırımları' diye iki (büyük grupa ayrılmakta i 
âmme sektörü yatırımları da bütçe içi ve büt 
çe dışı yatırımlar şeklinde ikiye tefrik 'olun
maktadır. 

Bu yatırım 'kollarından her (birinin (bugün 
içinde bulundukları çeşitli ıstırapları ve hal 
tarzı bekliyen meseleleri vardır. Bu ıstıraplar 
dindirildiği ve 'meseleler hal yoluna konulduğu 
nis-bette Türk ekonomisinin kuvvet kazanaca
ğında şüphe yoktur. 1 

Hükümetin bu istikametteki (görüşlerini, al- I 
inak niyetinde olduğu kararları Ibize duyura- I 
eak, ibu görüşler ve -kararlar.(hakkında 'bizi ay- I 
dınlatacak vesikalar, Hükümet programların- I 
dan sonra, umumi bütçe gerekçeleri ile muıhte- I 
lif -bakanlıklar ve dairelerin münferit ıgerek- İ 
çeleridir. " I 

Şu hususu üzüntü ile ifade edelim ki, ba
kanlıklar ve dairelerin 1962 ımalî yılı münferit 
gerekçelerinde, 'bütün olup ibiten hâdiselerden 
sonra, meselelerimize biraz daha ışıık tutucu; 
•meselelerimiz hakkındaki bakanlıklar görüşle
rini (ortaya koyucu her hangi ıbir yeni zihniyet 
işaretine tesadüf olunamamaktadır. Bu gerek
çelerin artık itormülleşmiş ifadelerinde, değişen 
rakamlar dışında, eski yıllar (gerekçelerine na
zaran her hanıgi bir zihniyet, anlayış ve tutum 
değişikliği aramak, beyhude gayret sarf etmek
ten 'başka 'bir mâna taşımamaktadır. Bazan bu 
ifade ve rakamlarda izahı güç tezatlara dahi 
rastlanmaktadır. 

Bütçe içi yatırımlarımız ve mühim âmme 
hizmetlerinin karşılanmasında yıldan yıla mey
dana gelen inkişafları gerekçeleri tetkik ile 
tesbite imkân (bulamazsınız. Bu işlerin başlan
gıç noktasından itibaren, hiç olmazsa umumi 
hatl-ariyle, seyrini gösteren ve İbu suretle aksı-
yan noktaları meydana çıkaran malûmatı, her 
yılın gerekçesinde görmek, şüphesiz 'bir taraf
tan idareyi dikkate sevk etmek, diğer taraf
tan da meclis murakaibesini verimli hale getir
mek 'bakımından üzerinde ehemmiyetle durul
maya değer Ibir husustur. Bütçe Komisyonu ve 
bakanlıklar raportörleri alarak işleri daha cid
dî bir kontrol ve murakabeye tâbi tutmak .ve 
hattâ gecikmeler, ihmaller ve israflar karşısın
da salahiyetlileri harekete geçirmek suretiyle 
de millî imkânlarımızın muhafazası daha sıkı 
bir disiplin altına alinmış olur.' 
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Bütçelerimizle her yıl çeşitli yatırımlar, çe-

.itli âmme hizmeti tesisleri için milyonlar, mil-
/arlar veririz. Fakat yıllık inkişafları ıbinbir 
zahmetle tetkika fırsat bulduğumuzda umumi
yetle aynı yerde durduğumuzu esefle müşahe
deden kendimizi alamayış. 

Bütçelerimizin bu çeşit tahsislerini en iyi 
şekilde kullanamadığımız -muhakkaktır. Az tah
sisatla pekçok işe birden başlamak, uzun yıl
lar işleri sürüncemede 'bırakmak, israfa boğ
mak, çok iş yapmış gözükmek için keyfiyeti 
bir yana Ibırakıp kemmiyet üzerinde durmak 
devlet idaremizin en çok itibar ettiği usuller 
halini almıştır. 

Ufacık bir misal verelim; Sağlık Bakanlı
ğının 1961 malî yılı 'bütçe gerekçesine (bakıyo
ruz. Devlet hastanelerimizde 10 250 aded ve
rem yatağımızın mevcudiyetinden bahsediliyor 
ve bu miktar için tahsisat almıyor. Aynı ba
kanlığın 1962 bütçe gerekçesi ibu 'miktarı iki 
maddede, yeni tesis yataklarla 'birlikte ceman 
9 700 -olarak gösteriyor. Aradaki aleyhte far
kın acaba sebebi nedir? 

Yine aynı Bakanlık 1961 malî yılı Ibütçe gex-
rekçesinde sağlık (merkezlerimiz adedini 300 ola
rak gösteriyor ve 1961 yılında !bu rakama 10 
aded ilâve edilecektir, diyor. 19*62 gerekçesine 
10 sağlık merkezi ilâve olunmuş mu diye ba
kıyoruz. Gerekçe bu defa rakamı 287 'olarak 
veriyor. Demek 10 ilâve yerine 13 tenzil olun
muş. 

Vakit 'bulup çeşitli yıllar gerekçelerini mu
kayeseli bir şekilde tetkik ederseniz, bunlara 
mümasil pek çok hâdiseyi kolayca ortaya çıkar
tırsınız. Düzen ıslah olunmadığı, bütün Devlet 
kadroları bu kısır imkânlarımız içinde bir tek 
kuruşun dahi israfına göz yummamak fikrini be
nimsemediği müddetçe, bu işler (böylece devanı 
edip gidecek, ihtiyaçlar her yıl azalmak değil, 
çoğalmak istikametinde seyredecektir. 

Bütçe içi yatırımlar esasen doğrudan doğ
ruya müstahsil yatırımlar değildirler. Bu yatı
rımlar bir de bu sebeplerle verimsizleşir, verhıı-
sizleştirilirse harcanan milyarlardan, Türk eko
nomisinin kuvvet kazanması imkânları tabintiy
le azalır. 

Hükümetten rica ediyoruz. Yerleşmiş olan 
kötü (gelenekleri, alışkanlıkları ortadan kaldı
rıcı usuller, tedbirler üzerinde lütfen dikkat
lerini teksif etsin. Gerekli idari kararların, teş-
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riî tasarrufların alınması imkânlarım ihzar et- | 
sin. Geniş teferruat içerisinde boğulmak yerine, 
meseleleri basite irca edip büyük kademler ha- I 
İmde' ele almak, cezri şekilde icaplarına .bak
mak lâzımdır. Topyekûn bütçe sistemlimizi göz- I 
den geçirmek lüzumu üzerinde de Hükümetimi
zin dikkatini çekmek isteriz. Masraf kalemle
rinden her birinde meydana gelen yıllık artış
ların, ne miktarının hizmet genişlemesinden ne I 
miktarının başka sebeplerden ileri geldiğini tes-
bite imkân verecek usuller üzerinde durulmalı- I 
dır. Yatırım tahsisleri/miz yıldan yıla parçalar 
halinde bütçelerimizde yer almakla, münferit I 
yatırım ünitelerinin yıllar itibariyle takibe t tik
leri inkişaf .seyirleri tetkik dışı kalmaktadır. 

Biz gerekçelerdeki kifayetsizlikleri kısmen 
olsun ıslah etmek ve bu yoldan idareyi kendi 
meseleleri üzerinde düşünmeye ve daha dikkat
li harekete sevk etmek raa'ksadiyle gerekçelere 
konulmasını lüzumlu gördüğümüz bâzı imanı
nı at hakkında Meclisin Hükümetten temennide 
'bulunmasını bir takrirle teklif etmekteyiz. 'Tak
dir şüphesiz Yüksek Heyetinizindir. 

Bütçenin umumi gerekçesinde; evvelki yıl
lar gerekçelerine nazaran bâzı değişiklikler 
yapma arzu ve (gayretlerinin (mevcudiyetini mü- J 
şahede etmemeye imkân yoktur. Fakat, kanaa
timizce, bu değişiklikler yeni bir görüş ve zih
niyet ifadesinden ziyade, bütçe gerekçesine 'bir 
istatistik bülteni hüviyetini vermek istikametin
de olmuştur. 

Umumiyetle iktisadi ve malî durumumuzun 
çeşitli-safhalarında her .hangi bir Hükümet gö
rüşü 've prensibi ortaya • komilim atmış, sadece 
rakamlar verilmiş, hâdiseler hikâye olunmuş, 
bunların ifade ettiği mânalar tetkiki yapanların 
anlayışlarına terk edilmiştir. Bu mânalar hak
kında Hükümetin ne düşündüğünü, müspet ve
ya menfi neticelerin devamı veya ıslahı mevzu 
undalki görüşlerin neler olduğunu bütçe gerek
çesinden anlatmaya imkân yoktur. Çoğu zaman 
müşterek bazlara dayanmayan rakamların mu
kayese mevzuu yapılmalarından doğabilecek al- I 
datıcı neticelere karşı, hassasiyet gösterilmeline 
dahi lüzum görülmemiştir. ! 

Mütalâalarımıza vuzuh verebilmek için, meşe- j 
Merimizi biraz daha müşahhas! aştıralım ve bu 
meîselelere bütçe gerekçemizin cevap vermekte 
olup olmadığını araştı raimi : j 
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Yukarda uzun uzun izah ettiğimiz, yatırım

larımız, plânlı yatırımlar fikri üzerinde bütçe 
gerekçesini tetlkik etmiş olan arkadaşlarımız 
acaba ne gibi aydınlatıcı bilgiler elde etmişler
dir. Bu mevzuda en mühim merhale diye kalbul 
ettiğimiz Devlet Plânlama teşkülâtınm çalışma
ları, kararları, bu çalışma ve 'kararlar üzerin
de Hükümetimizin görüşleri hakkında bütçe ge
rekçemiz yoliyle tenevvür etme imkânlarımız 
mevieudolmuş mudur? 

İktisadi politikamızda millî hedeflerimiz ne
lerdir, Hükümet bu millî hedeflere ıhangi usul
ler ve yollardan ulaşmak kararındadır? Uzun 
vadeli yatırım siyaseti dışında, âcil 'tedbirler 
iutiyen ekonomik ve malî meselelerimiz var mı
dır? varsa bunlar için nevi er düşünülmektedir'? 

Yıllardan beı-i plânsız, israfçı ve gösterişçi 
yatırım politikasından bahsedilmekte ve HüJkü-
nıetiraizin bir kanadını teşkil eden Cumhuriyet 
Halk Partisi Meclis Grupları, bu plânsız, gös
terişçi ve israfçı yatırım politikasının verimsiz 
liginden, gelişme hızının kifayetsizliğinden şi
kâyet eJtmektc idiler. Halbuki, umumi gerekçe
nin II ilci kısım 14 ncü sahifesinde verilen ra
kamlar, gayri'sâfj. millî hâsılamızda sabit fiyat
larla 195u' dan ıbu yana yıllık vasati % 7 nisbe-
tinde artışlar kaydedildiğini ortaya koymakta 
dır. Daha evvelki yıllar vasatisinin ise daha 
yüksek olduğu aynı gerelkçede ifade olunmak
tadır. Bizim bildiğimize göre, yüksek plânlama 
•kurulunun önümüzdeki plân devresi için ulaşıl
ması gerekli hedef olarak kabul ettiği kalkın 
ma hızı da % 7 nisbetidir. O halde bütün bu 
-plânlama edebiyatının sonumda varmayı hedef 
ittihaz ettiğimiz sonuç daha evvel esasen vardı
ğımız, hattâ aştığımız sonuç ise, yapılmış ve 
yapılmakta olan münakaşaların .mânası nedir, 
aradaki tezat nasıl izah edilmektedir1? 

Mevzuu biraz daha derinleştirirsek,' daha da 
enteresan 'bâzı noktalar üzerinde durmak mec-
buriyetinden keııdimizi alamayız. 

Yüksek Plânlama Kurulumuz, önümüzdeki 
plân devresindeki % 7 kalkınma hızı hedefini 
sayılabilmek için, gayrisâfi millî hâsılamızın 
% 18 i civarında yıllık bir yatırım, hacminin ge
rekli olduğundan bahsetmektedir. 

Bütçe gerekçemiz ise 1956 - 1960 yılları ara
sındaki % 7 kalkınma hızını, gayrisâfi millî 
hâsılamızın' yıllık vasati '% 14,5 i nisbetinde 
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yatırını hacını ile »ağlandığını ifade etmekte.!ir. 
(Gerekçe sayfa : 38) 

Demek ki, plânsız, israfçı, gösterişçi bir dev
renin, millî hâsulanm % 14,5 i nisbetinde yap 
lığı yatırımlarla elde ettiği %7 kalkınma hızıı.ı 
biz, plânlı gelişme devremizde % 18 nisbetinde. 
yani % 2,5 fazla nisbetinde bir harcama ile elde 
etmeyi ideal hedef olarak tesbit etmiş bulun
maktayız. 

Millî gelirimizdeki bahis konusu süratli artı 
şııı; bir taraftan istihsal seviyemizin yükselme
sinde, diğer taraftan ihracat imkânlarımızın 
artmasında, ithalât zaruretlerimizin az.lmasn -
da müessir rol oynamasından' tabiî b !r gey ola 
mazdi. Şu halde, böyle süratli bir yükseliş ha
kikaten meydana gelmişse, Hükümet, iç ve dış 
borçlarımızda vâki hızlı artışları, dış ticarc+ 

hacmimizin yıllardır sabit kalmakta devam, dış 
tediye muvazenemizin devamlı ve büvük açık 
larla kapanmakta olmamasını, bütçe gelirleri
mizde belirli ve hakiki büyük inkişafların nıev-
eudolnıasını nasıl izah etmektedir? Acaba bü
tün bu artışlar sadece iç istihlâkte mi kullanıl
mışlar veya elimizde büyük stoklar mı birik
miştir. 

•Kanaatimizce rakamları bültenler halinde 
sıralamaktan ziyade, ıbu rakamların ifade ettik
leri mânaları tahlil, <bıı tahliller sonunda varı
lacak neticelere göre Hükümet icraatına istika
met vermek bu memleiketin 'büyük ihtiyacıdır. 
Rakamlar üzerindeki Ibu tahlillerimizin, bizi ra
kamların sıhhatten mahrum oldukları neticesine 
dahi götürmesi pekâlâ mümkündür. O zaman 
da sıhhatli istatistikî bilgilere sahip olmaksızın 
Devlet tgemisi yürütülemiyeeeğine göre, bu mev
zuda gerekli tedbirleri almak icabeder. Her 
halükârda vazifemiz, rakamları kâğıt üzerine 
sıralamak değil, kâğıt üzerine sıralanan rakam
ların ifade ettikleri mânalara nüfuz edip, icab-
eden tedlbirleri almak olsa gerektir. 

Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu . olarak 
açıkça ifade ediyoruz. Modern Devlet idaresi 
anlayışını memleketimize samimî olarak getir
mek arzu ve kararında isek, hâdiseler ve ra
kamları değerlendirmesini öğrenmek, onların 
dilinden anlayıp lüzumlu tedlbirleri almasını 
(bilmek mecburiyetindeyiz. 

'Bütün hu tereddütlü noktaların cevaplarını 
bütçe gerekçesinde bulamamış olmayı bir yana 
bıraksak dahi, ekonomimizin bilhassa dış borç-
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lar, dış tediye muvazenesi açıklan, İktisadi 
Devlet Teşebbüslerimizin malî güçlükleri ve iş
let ine faaliyetleri aksaklıkları, Hükümetimizi 
acele tedbirler üzerinde düşünmeye sevk ede
cek mahiyette mevzulardır. 

Yıllardan 'beri âdeta donmuş vaziyette olan 
ve aynı seviyeyi muhafaza eden dış tediye mu
vazenemiz, Amerikan iktisadi yardımlarına 
rağmen, 'her yıl yüz milyon dolara yakın açık 
vermekte, ihtiyatlarımızın tükenmiş olması do-
\yisiyle, son Ibirkaç senedir hu açıklar Millet
lerarası Para Fonundan ve Avrupa İktisadi İş 
Birliği Teşkilâtından 'temin olunan çok kısa va
deli kredilerle karşılanmaya çalışılmaktadır. 
Merkez Bankasından temin olunan kısa vadeli 
avansla Ibütç.e muvazenesi sağlamanın, dış tedi-
ve muvazenesi bakımından bir (benzeri olan bu 
durum, daha kaç yıl devam edebilir ve ekono
mimiz ker yıl artan «bu ağır yükün sıkletini 
daim kaç yıl çeksin 1 İr. 

Din ticaretimizin mâ/.id e uzun yıllar açıkki 
kapatılmış, halen aynı açıklarla kapatılmakta 
devanı etmekte bulunmuş olmasının, dış borç
larımız üzerine akisleri artık açıkça görülür 
bir hal almıştır. Bu hal, şüphesiz 'bundan böyle 
dış tediye muvazenemiz için çok mühim bir me
sele mahiyetini taşıyacak ve hükümetlerimizi 
ciddî 'surette meşgul edecektir. 

Meselâ, 1-008 yılında Türkiye'nin ödemek 
mecburiyetinde olduğu dış Iborç yekûnu 1 560 
milyar lira değerinde 174 milyon dolardır. Bu 
miktarın 378 milyon liraya tekâlbül eden 42 mil
yon dolarlık kısmı 1959 Mayısında konsolidas-
yona tâlbi tutulmuş eski yıllar dış ticaret açık
larından, 710 milyon liraya tekabül eden 79 
milyon dolarlık kısmı da yine dış ticaret açık
lan dolayısiyle Milletlerarası Para Fonu ve Av
rupa iktisadi İş Birliği Teşkilâtından muhtelif 
tarihlerde yapılmış kısa vadeli (borçlanmalardan 
doğmaktadır. 

Bu ilci kalem borç 1.908 yılı dış borçlarımızın 
üçte ikisini teşkil etmektedir. Bu çeşit borçlan
malarımız olmasa idi, bugün Türk dış tediye 
muvazenesini açıkla kapatmak gibi bir mecburi
yet hâsıl olmaz ve ekonomimiz çok daha rahat 
bir çalışma, düzeni içinde bulunurdu. 

Olan olmuştur. Fakat işlerin bu şekilde yü
rüyüp gitmiş, ekonomimizi daha fazla tazyik al
tına sokmasına mâni olacak tedbirlere ihtiyaç 

— 415 — 

file:///yisiyle


M. Meclisi B : 47 
vardır. Veni Türkiye Partisi Meclis Grupu ola 1 
rak aşağıdaki tedbirler üzerinde durulmasını 
faydalı sonuçlar verebileceğine inanmaktayız : 

1. 'Evvelâ mevcut dış borç durumunun ısla 
hı çareleri düşünülmek icabeder. Konsolidasyoı 
borçlarımızla diğer dış ticaret borçlarımıza. 
esas muhataplarımız, bize her zaman müzaheret 
ten geri kalmamış üç veya 5 dost devletlerdir 
Bu devletlerle varılacak müşterek mutabakat 
ler neticesi, büyük rakamlar tutan bu çeşit borç 
larımızı yeni ve uzun vâdeye yaygın borçlar ha 
linç getirmek imkânını bulabildiğimiz takdirde 
tediye muvazenemizde oldukça ferahlatıcı v< 
bundan sonraki açıklarımızı azaltıcı neticeler al 
mamız pekâlâ mümkündür. I 

2. Hükümet programı vesilesiyle grupumu? ! 
adına yaptığımız konuşmada da ifade ettiğimi: I 
gibi, dış ticaretimizin en kısa zamanda salâha ka I 
vuşturmak üzere kısa vâdede netice verecek bi: j 
(Dış geliri evimizi geliştirme programı) üzerindi i 
hiç v;-kiı kaybetmeden durmak. Her halikârda 1 
im gelirlerde tediye muvazenemizi sağlıyacak j 
bîr gelişme kaydetmek mecburiyetindeyiz. " I 

, 3. Bilhassa âmme sektörü yatırımlarında di- I 
sarıya peşin tediyeyi gerektirecek ithalâttan I 
kaçınılmalı, Dünya Banakası, D. L. F. Eximbank I 
Milletlerarası Kalkınma Birliği gibi teşekkül- I 
lorle çok sıkı temaslar kurarak elde mevcut ya- I 
i mm projelerimiz için, tediye muvazenemiz üze- I 
rirıe menfi tesirler yapmıyacak uzun vadeli kre- I 
düer sağlanmalıdır. I 

4, Hususi sektör yatırımlarında iktisadi I 
Kalkınma Bankası daha faal hale getirilmeli, ec- I 
nebi sermayeyi teşvik Kanunu aksak taraflarını I 
ıslah ile çalışır hale sokulmalı, Milletlerarası Fi- I 
nansınan Kurumunun fonlarından Türk müte- I 
şebbislerin de istifadelerinin temini yoluna gidil- I 
m elidir. I 

f>. Petrol Kanunu tatbikatına ve petrol ara- I 
ma işlerine çok daha ciddî ehemmiyet verilme- I 
lidir. 

0. Gerek Devlet teşebbüsleri, gerekse huşu- I 
si teşebbüsler sınai istihsalât kapasitemiz, çok 
zaman dahilî istihlâk hudutları üstündedir. Bu i 
müesseseler mamullerinin ihracında karşılaşılan 
on mühim müşkülât evvelâ maliyet yükseklik
leri, sonra da evsaf düşüklükleridir, ilgililer n>a- I 
liyet yükseklikleri mevzuunda Hükümetin vergi 
ristrûmları ve kredi kolaylıkları yolu ile göste- I 
reeeği anlayışlı zihniyetin ihraç imkânlarına yol I 
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açacağım ifade etmektedirler. Devletin ve husu-
i teşebbüsün dahilî istihlâk üstündeki bir kı-
ıım fabrikaların münhasıran ihraca çalıştırıl -
Laları veya bu mevzuda işleri umumiyetle ko-
aylaştırmak suretiyle müspet neticeler alınması 
>3klâlâ mümkündür. 

7. Dış borçlanmalar, münhasıran uzun vâ-
leli yatırım kredilerine tevcih etmek prensibini 
)evlet idaresine hâkim kılmalıdır. Dış tediye 
ıuvazenemizi sağlaymeaya kadar bu prensibe 
•ağmen tediye muvazenemiz açıklarını karşıla-
ıak mecburiyetinde olacağımız şüphesizdir. Hü-
:ümet, .meselâ 1965 yılı sonuna kadar dış tediye 
luvazenesini sağlıyacak şekilde işleri program-
aştırmah, vazifelilere, vazifelerinin hudut ve şü-
IUIÜ içinde varmaları gerekli hedefleri katı sü
ette bildirmeli, bu arada yapılacak borçlanma-
arda da, müddetlerin mümkün olduğu kadar 
ızun olması imkânları üzerinde gayret sarf edil

melidir. * 

Aziz Arkadaşlarım; 
Yukarda yatırımlarımızı umumi bir tasnife 

"âbi tutarken, hususi sektör ve âmme sektörü ya
tırımlarından bahsetmiş, âmme sektörü yatırım
larını da bütçe içi ve bütçe dışı yatırımlar diye 
driye ayırmıştım. 

Memleket ekonomisine doğrudan doğruya 
yararlı yatırımlar bütçe dışı yatırımlardır. Büt
çe için yatırımlar daha ziyade âmme hizmeti ka
rakteri taşıyan ve ekonomiye, dolayısiyle yarar
lı olan yatırımlardır. Hükümet bu yıl bütçe içi 
yatırımlara üç büçük milyara yakın bir mikta
rı bütçe dışı yatırımlara da bir bir buçuk mil
yarı mütecaviz bir miktarı, yani yekûnen âmme 
sektörü yatırımlarına beş milyar liralık bir ra
kam ayırmayı hesaplarına esas olarak almış bu
lunmaktadır. 

nususi sektör yatırımları için yapılan tah
minler üç buçuk milyar lira civarındadır. Dik
kate şayan olan taraf hususi sektör yatırımla
rında resmî kaynaklar tahminlerinde dahi 1961, 
1962 yıllarında meydana gelmekte olduğu bildi
rilen tenezzüllerdir.. Elimizde bulunan millî kay
naklar ve harcamalar tahminlerine göre 1959 yı
lında 3.574 milyar lira, 1960 yılında 3.982 mil
yar lira olan hususi sektör yatırımları 1961 yı
lında birden bir milyar liradan fazla tenezzüh 
kaydederek 2.714 «milyar liraya düşmüş, 1962 
yılı için yapılan iyimser tahminler de 1959, 1960 
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seviyelerinden düşük olarak 3 450 milyar lira 
olarak tesbit edilmiştir. 

Her ne kadar millî kaynaklar ve harcamalar 
tahminlerinde âmme sektörü 1961 ve 1962 ra
kamları evvelki yıllar rakamlarına nazaran bir 
miktar yüksek gösterilmekte ise de, öyle zanne
diyoruz ki, bu rakamlar daha ziyade harcanaca
ğı tahmin edilmiş olan rakamlardır. Filhal har
canmış veya harcanacak olan rakamlar bu mik
tarların çok dununda kalmaktadır. 

Meselâ, bütçe gerekçesi 1961 yılı için İk
tisadi Devlet Teşebbüslerinin . yatırımlarına 
1,5 milyar lira harcanmasının programlaştırıl-
dığı halde bu miktarın çeşitli sebeplerle bel
ki bir milyar lira olarak realize edilebilece
ğinden bahsetmektedir. Aynı şekilde bütçe 
içi yatırımlarda da fiilen yapılan harcamalar 
bütçeye konulan tahsislerin bir hayli dûnun
da kalmaktadır. Bütçe tahsislerinin yapılan 
tahsilata muvazi yürütülmesinin ve bütçede-, 
ki ıgelir tahminlerinin sıhhatli olmamasının 
bu neticeler üzerinde büyük tesirleri görül
mektedir. 

Şu hale göre hususi sektör yatırımlarında 
olduğu gibi âmme sektörü yatırımlarında da 
1959 ve 1960 yıllarına nazaran 1961, 1962 
yıllarında tenezzüller vukua gelmiyecektir, 
demek biraz fazlaca iyimser olmak mânasını 
taşır. 

Millî kaynaklar ve harcamalar tahminle
rine nazaran umumi yatırım hacmimiz 1959 
da 6 989 milyar 1960 da 7 613 milyar, 1961 
de 7 024 milyar, 1962 tahmini 8 436 mil
yar liradır. 1961 ve 1962 yıllarında hususi 
sektör yatırımlarında meydana gelmiş ve 
âmme sektörü- yatırımlarına da fiilî harcama
lar bakımından intikal etmesi kuvvetle muh
temel olan gerilemeler bizi ehemmiyetle dü
şünmeye sevk etmesi gereken bir hâdisedir. 

Yatırımlarımızda bir umumi 'gerileme te
mayülü müşahede olunmaktadır. Bu gerile
meyi önleyici tedbirleri mutlaka bulmak, 
iktisadi hayatımızın kalkış hareketini baskı
dan kurtarmak mecburiyetindeyiz. 

ıBütçe dışı yatırımlarımızın tatbika konul
masında aracılık yapan İktisadi Devlet Te
şebbüslerinin ve hususi teşebbüslerin her bi
rine has güçlükler artık hepimizin malûmu 
olmuşlardır. 

İktisadi Devlet Teşebbüslerinin başlıca 

güçlükleri malî bünye kifayetsizlikleri ve iş
letme faaliyetleri düzensizliklerinden doğ
maktadır. Bu teşebbüslerin malî bünyelerim 
.takviye, işletme faaliyetleri düzensizliklerini 
ıslah yolunda 154 sayılı Kanunla oldukça 
ileri bir adım atılmış, fakat mesele henüz 
bütün icaplariyle neticeye ulaştırılamamıştır. 
Biz bu mevzuda Yüksek Murakabe Heye
tinin çalışmalarından çok daha verimli bir şe
kilde istifade olunabileceği kanaatindeyiz. 
Murakabe Heyeti mütehassıslarının her yıl 
İktisadi Devlet Teseibbüslerini tetkik sonunda 
hazırladıkları raporlarda, düzeltilmesi lüzu
muna işaret ettikleri hususlar ve temenniler. 
maalesef, lâyıkiyle dikkate alınmamakta ve 
bu temenniler yıldan yıla tekrarlanıp dur
maktadır. Hattâ çok defa onların tahminle
rinin aksi istikamette tatbikatın yapılmasın
da dahi mahzur görülmediği müşahede olun
maktadır. Meselâ Etibank'a ait 1960 yılı mu
rakabe raporu Etibank'm malî bünyesinin 

t takviyesi zaruretine işaret ederken, bütçe ge
rekçesi 1962 bütçemizin bir yeniliği olarak 
Etibank'm safi kârının bütçeye kaydedildi
ğinden bahsetmektedir. Diğer taraftan; Kasım 
1961 ayında kaleme alınmış Etibank'a ait 
Yüksek Murakabe Heyeti raporunun 11 nci 
sayfasından aldığımız aşağıdaki satırlar, bu 
teşekküllerde işlerin ne kadar yavaş ve ne 
derece mesuliyet hissinden uzak şekilde yü
rütüldüğünün enteresan bir misalini teşkil 
etmektedir. «Murgul Bakır İşletmesinde, izabe 
haneden çıkan gazların civara ve halkın morali 
üzerine yaptığı zararları önlemek ve bu gaz
lardan istifade etmek maksadiyle kurulmuş 
olan asit sülfrik fabrikasından elde edile
cek asit, 27.6.1953 tarihli mukavele ile fob 
Hopa olarak Gübre Fabrikaları Türk Anonim 
Ortaklığına satılmış idi. 

1957 yılında, faaliyete geçebilecek hale 
getirilen fabrika, mezkûr ortaklığın asidin 
Hopa'dan istihlâk mahalleri olan Yarımca ve 
İskenderun 'a nakil için gereken tankerleri 
tedarik edememiş olmasından istihsale geçeme
mekte ve hariçten gübre ithaline devam 
olunmaktadır. 

1960 yılında tankerlerin alınmasına lü
zumlu dövizin sağlanmış olması, Denizcilik 
Bankası Deniz Nakliyatı Türk Anonim Şir
ketinin asit nakliyatı işlerini deruhde etmeye 
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rıza göstermesi üzerine, Etibank ile Gübre 
Fabrikaları arasında akdedilmiş bulunan es
ki satış anlaşması günün şartlarına göre ta
dil edilerek yenilenmiş, fakat Gübre Fabrika
ları ile Denizcilik Bankası Deniz Nakliyatı 
Türk Anonim Şirketi arasında asidin nakline 
dair anlaşma henüz imza edilmemiştir.» 

Yüksek Murakabe Heyeti mütehassısının bu' 
ifadeleriyle yaptığı şikâyetten öğreniyoruz 
ki; 1957 yılında, izabehaneden çıkacak gaz
larla asit sülfrik istihsal edecek duruma gi
ren fabrika, lüzumlu tankerlerin temin edile
memiş olunmasından dolayı 1960 yılma kadar 
tam üç yıl çalışamamış, 1960 yılında tan
kerlerin temin edilmesinden sonra da 1961 yı
lı Kasım ayma kadar, şu veya bu müessese 
ile mukavele yapıldı yapılamadı diye işin 
gecikmesi devam etmiştir. Meselelerimizi bu 
bataet içinde yürütmeye devam ettiğimiz 
müddetçe, yatırını lâflarının sadece edebiyatı 
ile iştigal edeceğimizde şüphe yektin-. 

•Bugünkü rayiç değerlerle 60 milyarlık bir 
Devlet sermayesini teşkil eden bu teşebbüsle
rin Türk maliyesine, Türk bütçesine, hattâ 
Türk ekonomisine müs'bet hâsıla sağlayıp sağ
lamadıkları bile münakaşa mevzuu olabilmek
tedir. Teşebbüslerin 1959, 1960 muamelâtının 
tetkikini yapacak umumi heyetleri dahi halen 
mevcut bulunmamaktadır. Kanaatimizce, 23 
sayıh Kanunla teşriî organa bağlanmış 'bulu
nan •• Yüksek Murakabe Heyetinin raporlarını 
tetkik etmek üzere, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde Karma Bütçe Encümeni gibi bir 
İktisadi Devlet Teşekkülleri Encümeni ihdası 
suretiyle- bu mevzua lâyık olduğu ehemmiyet 
verilmesi bir zaruret haline gelmiş bulunmak
tadır. 

154 sayılı Kanunla bu teşebbüslerin Tür
kiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına, Emekli 
bandığına, Amortisman ve Kredi Sandığına, 
İşçi Sigortalan Kurumuna ve birbirlerine 
olan eski yıllar borçları konsolide edilmiş ve 
bu teşelbbüsler ehemmiyetli faiz yüklerinden 
kurtarılmıştır. Fakat malî bünyelerinin za'fı 
dolayısiyle aynı çeşit borçlanmalar yeniden te
kevvüne başlamıştır. 

İşletme faaliyetlerinde ise eskiye nazaran 
tesirli bir ıslah teşebbüsüne girişildiği iddia 
olunamaz. Bol, bol tetkikat yaptırmak, rapor
lar hazırlatmakla iktifa etmekteyiz. 
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23 sayılı Kanunla idare meclislerinin ilgası 

ve yerlerine müdürler kurullarının ikamesi 
ümidolüııduğu gibi müsbet sonuçlar doğurma-
iniştir. Müesseselerdeki, yıllardan beri devam 
eden personel bolluğu, şikâyetleri halen de de 
vam etmekte, bir tasfiye düşünülemiyeceğine 
göre, hiç olmazsa yeni kadrolar ihdasından 
kaçınılması Yüksek Murakabe Heyeti mütehas
sısları tarafından devamlı surette tavsiye 
olunduğu halde alışılmış istikametteki tatbi
kata müessir olunanı adı ğı raporlardan anlaşıl
maktadır. 

Teşebbüslerin yatırım ihtiyaçlarının finans
manı bakımından henüz ciddî gayretlere teşeb" 
büs edildiğini müşahede etmemekteyiz. Büt
çe gerekçesinde istikrar programından bahso-
lıınıırkeıı adı geçen ve âmme sektörü yatırım 
ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle bir iki yıl
dan beri kurulması düşünleri (Devlet Yatının 
Bankası) fikrinin daha. fazla gecikmeye mey
dan vermeden kuvveden fiile çıkarılmasında 
büyük faydalar mütalâa etmekteyiz, işleri da
ha ciddî tutup 1961 malî yılı bidayetinden beri 
tahsil edilmekte olan ta'sarruî bonolan hasıla
tının bütçe gelirleri içerisine sokulmak yerine. 
böyle bir bankaya sermaye olarak tahsisi şüp
hesiz daha verimli neticeler alınması imkânla 
rını sağlardı. Hususi teşebbüse ait sanayi sa
hasında da en büyük boşluk bu sanayie işlet
me kredisi sağlanacak bir müessesenin yokluğu 
dur. Bu sektörde gerek yatırım]an, gerekse 
ihracatı teşvik bakımından vergi politikamız
da. yapılması gerekli ıslahat, son defa hazır 
lanan vergi ıslahat raporunda teferruatlı bir 
şekilde tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Memleketimizin temel iktisadi varlığı zi 
raatte, reform ihtiyacı, kredi ihtiyacı, işletme 
organizasyonu ihtiyacı, toprak ihtiyacı, mah
sulleri değerlendirme ihtiyacı, ormanlarımızı 
kurtarma ve geliştirme ihtiyacı gibi meseleler 
artık günlük gazete sütunlarının dahi başlıca 
gıdaları haline gelmişlerdir. Hükümet bütün 
bu meseleleri memleketimizin Devlet düzenini 
yeniden kuruyoraıuşcasına büyük başlıklar ha
linde ele alıp bugünkü dünya ve memleket 
şartlarına göre reorganizasyona tâbi tutacak 
olursa öyle zannediyorum ki çok müsbet ve 
çok başanlı neticelere varacaktır. Meselâ Tür
kiye'nin kredi meseleleri müstakil bir mevzu 
olarak ele alınabilir. Meselâ Türkiye'de zirai 
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işletmeciliğin organizasyonu, kooperatifçilik, I 
hayvancılık meseleleri müstakil bir mevzu ola
rak ele alınabilir. Bütün diğer meseleler de 
böylece ele alınmak, olması lâzımgelen şekiller 
tespit olunup, mevcut organizasyon buna göre 
köklü bir şekilde ıslaha tâbi tutulmak i'cabeder. 

Her halde hu memlekette, Devlet idaresin
de, lâfla olmıyaeak ve lâfta kalfnıyacak, bir 
yeni anlayışa ve bu anlayışın tatbikatında büyük 
ihtiyaç ..vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bütün -bu meselelerin halli bir yönden za

mana ihtiyaç gösterirken, bir yönden de bu \ 
işleri yapacak bilgili, kifayetli ve her türlü 
terfih imkânlarından istifade etmiş bir idare 
kadrosunu lüzumlu kıldığınde şüphe yoktur. 
Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu bu bakım
dan da bütçe gerekçemizi meselelerimize ışık 
tutucu bir hüviyette bulmamıştır. 

idare hayatında büyük meselemiz olan per
sonel dâvasının halli için aldığımız veya al
mayı düşündüğümüz idari reform tedbirleri 
acep nelerdir? Yıllardan bera hizmetlerin re-
organizasyonundan. memur ve saflarının ki
fayetsizliğinden, mesuliyetsiz ve salâhiyetsiz 
çalışma düzeninden, merkeziyetçiliğin bütün 
idare sistemimizi kavramış olmasından, bürok
rasiden ve nihayet partizan idareden bahseder 
dururuz. Yeni bütçe bu mevzuda bir şeyler getir
miş midir? Yeni Hükümet bir şeyler getirmek 
niyetinde midir? Büyük ümitlerle kurduğumuz 
Devlet Personel Daireisi iki yıla yaklaşan zaman
dan beri ne gibi çalışmalar yapmış, neler tesbit 
etmiş, ne gibi hazırlıklarla 'meşgul bulunmakta- j 
dır? m - I 

Türk bütçesinde personel masrafları hem i 
miktar, hem de normal gelirlerimize nisbet iti
bariyle her yıl muntazaman ve süratle artmak
ta, buna mukabil vazife gören personel, tatmin j 
edici maaş ve ücretler almaktan külliyem uzak 
bir yaşama seviyesinden bir türlü kurtulanın- j 
maktadır. 

Meselâ Devlet bütçemiz normal gelirleri ye
kûnuna nazaran 1960 bütçesinde % 34,5 nisbe- i 
tinde 2.515 milyar lira olan personel masrafla- j 
nmız, 1961 bütçesinde yine normal gelirler ye-, 
kânunun % 40 ı ııisbetinde 3.104 milyar liraya 
ulaşmış, 1962 bütçesinde ise nisbet °/r 42,5 mik
tar 3.534 milyar lirayı bulmuştur. 

16 . 2 .1962 0 : 2 
Bütün bu, bütçemizin ve memleket ekonomi

sinin takatini aşan personel masraflarına rağ
men bugün Türk idari personelinin maddi ihti
yaçlardan uzak bir şekilde ve huzur içinde vazi
fe görmekte olduğunu iddiaya elbet imkân yok
tur. Hattâ gardiyan, odacı, hademe, bekçi, bah
çıvan ve camilerimizin hademei hayratı gibi 
(D) cetvellerindeki binlerce personel, bir aile
ye asgari maişet, ölmeden yaşıyabilme imkânla
rını sağlamaktan dahi uzak 200 lira gibi aylık 
ücretlerle Devlet kadrolarında istihdam olun-
maktadırlar. 

Şüphesiz bu ve bunlara mümasil meselelerin 
halli hususunda Hükümet görüşlerinin ana hat
ları hakkında bütçe gerekçesinden bâzı bilgiler 
edinmek isterdik. İdari bünyemizi ve bilhassa 
personel dâvalarımızı sadece yıldan yıla bütçe
ler tanzim edilir veya bütçe müzakereleri cere
yan ederken hatırlar, maaşlara, ücretlere zam 
yapabilir miyiz, yapamaz mıyız diye günlerce 
münakaşa yapar, sonunda telifçi sureti hal bula
rak, işi neticeye ulaştırdığımız inancı ile feraha 
kavuşur, bir dahaki yıla kadar bu mevzu üze
rinde durmak lüzumunu hissetmeyiz. Bu yıl da 
böyle bir sureti hal ile % 15 zam mevzuunu se
neyi âtiye tehir etmiş bulunmaktayız. Memle
ketin ekonomik durumu ve yatırım ihtiyaçları 
bugünkü halini muhafaza ettiği takdirde gele
cek yıl da, ya yeni bir tehir zaruretinden bah
sedeceğiz, yahut bir nevi çaresizlik hissi içinde. 
gelişen hareketimizi aksatma pahasına da olsa 
zammı ödemek mecburiyetinde kalacağız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bütçe kanunu tasarısının birinci maddesi 

1962 bütçe yılı cari giderlerini 6.770 milyar, ya 
tırım giderlerini de 3.231 milyar olarak tesbit 
etmiş bulunmaktadır. Bu iki çeşit giderler ye
kûnu 10,001 milyar lirayı bulmaktadır. 

Bu bütçeye denk bir bütçe hüviyeti verebil
mek üzere de, yine bütçe kanunu tasarısının 
ikinci maddesi 1962 bütçe yılı gelirlerini, 8.314 
milyar lirası normal kaynaklardan 1.687 mil
yar lirası özel kaynaklardan temin edilmek üze
re yekûnen aynı miktar olarak tahmin edilmek
tedir. 

47 âzasından 19 unun kabul ederek, yirmisi
nin söz hakkını mahfuz tutarak, dördünün mu
halif kalmak suretiyle imzaladığı Türkiye Büyük 
Millet Meelfci Bütçe Karma Komisyonunun ra-
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poruma göre; 10.001 milyar liralık tahsisat ye
kûnu, Hükümet teklifinden 113 milyon lira faz
lasıyla 10.114 milyar liraya yükseltilmiş, gelir 
tahminleri de aynı miktar f azlasiyle yemden tes-
bit olunmuştur. 

Hükümetin bütçe gerekçesinde optimist öl
çülerle tahmin edildiğini bildirildiği gelirleri
mize, Bütçe Karma Komisyonunun yaptığı 113 
milyon liralık ilâvesinin 81.5 milyon liralık kıs
mı normal 'kaynaklarımıza 31.5 milyon liralık 
kısmı da Özel kaynaklarımıza isabet 'etmekte
dir. 

1962 malî yılı bütçe tasarısının hazırlanma
sında karşılaşılan çeşitli müşki'lâtı, Hükümet 
kuruluşu ve bütçenin Anayasanın tâyin ektiği 
zaman tahditleri içinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisine takdimi mecburiyetinin doğurduğu ça
tışmalar dolayrsiyle, Yeni Türkiye Partisi Gru-
pu olarak, Hükümeti hak etmediği birtakım ten-
kidlere muhatap kılmaktan âzami nisbette kaçın
mak kararında olduğumuz için tahminlerin vet 
tutulan yolun hakikate uygunluk derecesi üze
rinde, bu yıl fazla durmamak arzusunu şiddet
le hissetmekteyiz. 

Fakat dikkatimizden kaçmıyaıı ve memleke
tin 'büyük menfaatleri bakımından yüksek he
yetinize arz etmekten kendimizi alamıyaeağımız 
bâzı hususları da burada ifade etmek mecburi
yetindeyiz. 

Kanaatimizce görüşlerimizi ve tatbikatımızı 
vuzuha kavuşturabilmek için 'muayyen bâzı esas
larda mutabakat tesis etmek ve ıbâzı cesur ka
rarları almaktan kaçınmamak meöburiyetinde-
yiz. Böyle hareket etmediğimiz takdirde zahi
ren müdafaa eder gözüktüğümüz prensiplerle, 
fİlhal tatbika koyduğumuz hareketler arasında 
geniş farklar meydana gelir. Binnetice, bu du
rumdan, memleket menfaatleri zarara uğrar. 

Şimdi, bütçemizin arz ettiği umumi hüviyeti 
ve muhtemel tatbikatı bu görüşlerimizin ışığı 
altında tetkik ve muhakeme edelim: 

Evvelâ süratle kalkınacağız ve bu kalkınma
yı istikrar içinde tahakkuk ettireceğiz, diyoruz. 
Sonra bütçe yapıyor, bu bütçe ile yatırımları-
mıza çok geniş mikyasta tahsisler kabul ettiği
mizden bahsediyoruz. Daha sonra bütün bu 
ttaJhsklerî karşılayacak malî kaynaklarımızın 
mevcudiyeti ve yüksek tahsisleri muhtevi büt
çemizin denkliliği iddiasında bulunuyoruz. Ve 
nihayet on milyar 114 milyon liralık tahsisleri 
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karşılarken bu bütçenin eııflâsyonist temayülle
ri teşvik etmiyeceği fikrini kuvvetle savunur 
gözüküyoruz. 

Yani Sayın Hükümetin ve onun Ibütçe tasa
rısını tetkik etmiş neticeye varmış Karma Büt
çe Komisyonunun mütalâalarına göre 1962 malî 
yılı bütçesi, hem yüksek seviyeli bir yatırım büt
çesi, hem denk, hem de eııflâsyonist karakter
den külliyen uzak samimî bir bütçedir. 

Yeni Türikye Partisi Meclis Grupunuıı bütün 
arzu, temenni ve hasreti bu bütçenin bu şekilde 
mulhassenatı nefsinde toplamış bir bütçe olması
dır. Fakat şu hususu açıkça ifade edelim ki, 
bütçe bu masrafların tamamını nefsinde cemet-
miş bir vesika olmak hüviyetinden çok uzak bu
lunmaktadır. 

Evvelâ şu hususu ifade etmemiz lâzmugelir. 
iç veya dış borçlanmalarla açıkları karşılanan 

bütçelerin denklikleri bahis mevzuu olamıyacağı-
na göre, 1961, 1962 bütçelerinin hukuken dahi 
denkliklerinin iddia olunamıyacağında şüphe 
yoktur. Bu itibarla 1961 bütçesinin olduğu gibi 
1962 bütçesinin de Hükümet gerekçesinde ve 
bütçe kanunu tasarısında bir nevi denk bütçe hü
viyetinde mütalâa olunmasını ve tasarruf bono
ları hasılatının bir istikraz mahiyetinde telâkki 
edilmeyip bir özel fakat normal Devlet Gelirleri 
muamelesine tâbi'tutulmuş olmasını uygun müta
lâa etmemekteyiz. " 

Hele gerekçede, eski yıllar bütçeleriyle yapı
lan mukayeselerde 1961, 1962 bütçelerinin diğer
lerinden farklı olarak bu çeşit gelirleri de ihtiva 
eden bütçeler olması hususlarının dikkate alma
dan, birtakım neticeler istihracoilunmaya çalışıl
masını ciddî tetkik fikriyle kabili telif bulma
maktayız. 

Her zaman söylendiği gibi bütçeler daha ziya
de tatbikat gördükten sonra hakiki hüviyetlerini 
ihraz ederler. 1962 malî yılı bütçesi de -hakiki 
hüviyetini bir yıllık tatbikattan sonra kazanacak 
ve hesabı katî kanunu meydana çıktığında bu 
(bütçenin müspet veya menfi tarafları gözlerimi
zin önüne serilecektir. 

Memleketimizde hesabı katî kanunlarının mü
zakereleri Büyük Millet Meclislerinde ilgi gören 
müzakereler olmadığı için bütçelerin tatbikat gör
dükten sonra, kabulleri sırasındaki hüviyetlerine 
nazaran uğradıkları değişiklikler, maalesef, umu
mi efkârın ve hattâ Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin dikkatinden uzak kalmaktadır, 
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Bu hal, bilhassa son yıllarda, hükümetleri, 

gayrikabili tahakkuk bütçeler hazırlayıp meclis
lerden geçirme ve ondan sonra bu bütçeler üze
rinde arzu ve temayüllere göre tatbikat yapma 
alışkanlıklarına sevk etmiş bulunmaktadır. 1962 
bütçesi kendisinden evvelki bütçelerin bu karak
terini, hattâ biraz ileri mabette taşır gözükmek
tedir. 

Eğer bu bütçe bu haliyle tatbika konulacak 
olursa belki oldukça yüksek seviyeli bir yatırım 
bütçesi hüviyeti taşıyacak fakat Hükümetin an
ladığı mânada dahi denk olamıyacak, istikrarlı 
bir gelişmenin vasıtası olmaktan uzak kalacaktır. 
Hükümet, bütçenin denkliği ve ekonominin istik
rarı fikrini mulhafaza da ısrar edecek olursa yatı
rım seviyesi düşecek binnetice bu bütçe iddia 
olunduğu giibi süratli ve istikrarlı bir kalkınma
nın vasıtası hüviyetini iktisabedemiyecektir. 

Bu mâruzâtımızla şu hususları ifade etmek 
istiyoruz : 

Bütçenin evvelâ normal kaynakları, samimî 
şekilde tahmin edilmemiş, rakamlar Sayın Maliye 
Bakanının ifadesi ile optimist ve hattâ ileri dere
cede optimist bir ruh halî içinde tesbit olunmuş
tur. 

Özel gelir kaynaklarından 500 milyon liralık 
lasım tasarruf bonoları hasılatıdır. 

Artan bir milyar ikiy üz küsur milyon liralık 
özel kaynağın nasıl realize olunacağı hakkında 
ise sıhhatli bir bilgimiz mevcut değildir. 

Normal gelir kaynaklarından, ithalâta daya
nan bütün yergilerimiz de son yıllarda ki, tahsi
lat rakamları ile sabit olmuş gerileme istidatları 
bir yana bırakılarak, 1902 de meydana geleceği" 
ümidedilen müspet inkişaflar fikri tahminlerin 
temelini teşkil etmiştir. 

Teferruata girmeye lüzum görmüyor, tered
dütlerimizi ortaya koyuyor, yanılmakta olduğu
muzu temenni ediyoruz. O halde bu gelirler rea-
lİEe edilemezse ne olacaktır? 

Tabiatiyle bu çeşit bütçeleri yapmış olanların 
daima başvurdukları metotlardan birinin tereihi 
mecburiyeti hâsıl olacaktır. 

Bu metotlar da; ya tahsisleri aynen tatbik 
edilip, açığı Hazine imkânları adı altında emis
yonla karşılamak, yahut tahsisleri, yapılan tah
silata göre ayarlamaktır. Birinci halde istikrar 
fikri, ikinci halde yatırım fikri ihmale uğrıyacak 
tır. 

16 . 2 .1962 O : 2 
Bütçe Kanunumuzun dördüncü maddesiyle 

iki yıldan beri tatbika koyduğumuz, ödeneklerin 
dörder aylık devreler itibariyle tevzie tâbi tutul
ması esası, ikinci halin tatbiki için Hükümete 
müsait imkânlar vermektedir. Hükümet bir yıl 
için kabul edilmiş ödenekleri dörder aylık devre
lerde, tahsilat rakamları ile mütevazin bir şekilde 
yürütmek imkânına sahiptir. O halde tahsilat 
tahminleri karşılamıyacağına göre, tahsisat da 
tahsilat noksanı nisbetinde azaltılacak demektir. 
Cari masraflarımızda tenkisler yapmak imkânı 
umumiyetle mevcudolmadığı için binnetice yatı
rım tahsisleri kısılacak ve bütçenin bu bakımdan, 
kabulü sırasında taşıdığı karakterle, yıl sonunda 
iktisaibedeeeği karakter arasında büyük farklar 
meydana gelecektir. 

1960 - 1961 bütçelerine ait bir, İki rakamı 
mukayese etmek suretiyle bu görüşümüzü çok 
daha müşahhas bir şekilde izah imkânını bu
lacağımızı ümidederim. 

1961 ımalî yılı bütçesinde yatırım hacmi ba
kımından 1960 bütçesine nazaran Ibir hayli yük
sek tahsisler ikabul olunmuştu. Filhakika 1900 
bütçesinin Vatırım tahsisleri yekûnu 2.212 mil
yar lira iken, 1961 bütçesinin yatırım tahsis
leri yekûnu 2.717 milyar lira idi. Bu tahsisler 
içinde meselâ Millî Eğitim Bakanlığına 1900 
yılında ayrılan tahsisat 150 milyon lira, 1961 
yılında ayrılan tahsisat ise yüz milyon liraya 
yakın bir fazlalıkla 246 milyon lira idi. Buna 
mukabil 1960 malî yılının ilk dört ayında <bu 
Bakanlığın yatırımlar için fiilen harcadığı mik
tar 70.2 milyon lira ıolduğu (halde, 1961 m_alî 
yılının ilk dört ayında bu rakam 18.2 milyon 
lira noksanı ile 52 milyon liradır. 

Yine 1960 malî yılında Tarım Bakanlığı için 
kabul edilen yatırım tahsisleri yekûnu 34.3 mil
yon lira. 1961 malî yılında 94.3 milyon lira
dır. 

Fakat bu Bakanlığın da 1960 malî yılının 
iik dört ayında harcadığı miktar 23.1 milyon 
lira iken, 1961 malî yılında harcadığı miktar 
16.2 milyon lira noksanı ile sadece 6.9 milyon 
liradır. 

Şüphesiz fbu rakamlar bütün, yıl için'aynı 
durumu mulhafaza etmiş olmıyabilir. îlk dev
reyi takibeden iki devrede aradaki harcama 
noksanlıkları tahsilat durumu dolayısiyle te
lâfi edilmiş olabilir. 
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husus; bütçelerin gelir tahminleri, tahsilat ile 
realize edilemiyecek şekilde yüksek rakamlar 
halinde yapıldığı, denk 'bütçe fikri üzerinde 
İsrar olunduğu takdirde, tatbikatın ya enflâs-
yoncu istikamete, yahut tahsisleri ve bilhassa 
yatırım tahsislerinin tenkis istikametine yöne
leceği hususudur. 1962 malî yılı bütçesini de 
biz böyle bir bütçe olarak görmekteyiz ve ev
velki bütçelerden farklı mütalâa etmemekteyiz. 

Hükümetin iki ihtimalden hangisini tercih 
edeceği, yıl içinde takibedeceği politika ile 
meydana çıkaracaktır. Fakat her halükârda bu 
çeşit bütçeler ve bu çeşit tatbikat Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin bütçe üzerindeki mura
kabe ve kontrolünü bir hayli zayıflatmakta ve 
bu murakabeyi nazari ve şeklî bir hale getir
mektedir. 

Bu durumun, bizi bâzı hakikatler Ve bâzı 
meseleler üzerinde ciddî (olarak düşünmeye 
sevk etmesi lâzımdır. 

Zaman bakımından karşılaştığı müşküller 
bir yana, Hükümet, böyle bir bütçeyi acaba 
samimî bir inançla, mı, yoksa bâzı «mecburiyet
lerin kendisini zorlaması ile mi Türkiye Bü
yük Millet Meclisine getirmiştir. Biz o kanaat
teyiz ki, bu bütçeyi bu sekliyle benimsemeye, 
Hükümet istemeye istemeye ımechuriyet duy
muştur. 

Evvelâ cari bütçe masrafları yıldan yıla 
ehemmiyetli nisbette artma temayülü göster
mekte ve Hükümetleri tazyik altında tutmak
tadır. idari bünyemizde israflardan ve hele 
zaruriliği ve hattâ lüzumluluğu münakaşa edk 
lebilecek olan çeşitli masraflardan kaçınma im
kânını sağlıyacak köklü tedbirleri bir türlü 
alamamaktayız. Yatırım ihtiyaçlarımız, sosyal 
ve kültürel gelişme mecburiyetlerimiz ise üzer
lerinde fedakârlık yapamıyacağımız hayatî dâ
valardır. Hükümet; bu t&zyikler altında, ister 
istemez bütçeyi yüksek rakamlar halinde bağ
lamış, icabım tatbikat sırasında düşünme yo
lunu tercih etmiştir. 

İhtiyaçları kâğıt üzerinde karşılar gözüken 
* fakat dâvalarımızın esastan halli mevzuunda 
(sâdece uyuşturucu tesirler yapmaktan ileri gi-
demiyen bu çeşit metotları terk etmenin lüzu
muna işaret etmek isteriz. # 

Bir derlenip toplanma devresine girdiğimiz 
iddia olunduğuna göre meseleleri halleder gö-
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züküp, hiçbir şeye çare olmıyan ıbu kabîl usul
leri bir yana iterek, köklü, temelli ve ciddî 
tedbirlerle sıhhatli neticeler almaya çalışma 
zamanının geldiğini kabul etmeliyiz. 

Bu tedbirler sayesinde, bütçemize daha sa
mimî ve daha mütekâmil bir hüviyet kazandır
mak mümkün olacaktır. Bu tedbirlerin; ana 
hedefler itibariyle, cari masraflarımızda, artık 
tehlikeli ve Türk ekonomisinin takatini aşan 
bir temayül halini almış bulunan süratli artış
ları durdurmak, yatırım tahsislerimizde; istih
sale doğrudan doğruya veya dolayısiyle mües
sir yatırımları dikkate almak suretiyle bu tah
sislere gerçek mânalarını kazandırmak, istika
metinde tatbika konulmaları lüzumu tabiîdir. 

Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu bu ted
birleri teslbit ve gelecek bütçe yılma kadar lü
zumlu mevzuatı ikmal için, bakanlıklar, Devlet 
Plânlama ve Devlet Personel teşkilâtları, üni
versiteler, Orta - Doğu Âmme idaresi Enstitü
sü salahiyetli temsilcilerinden müteşekkil bir 
çalışma komitesinin derhal harekete getirilme
sinde .büyük faydalar mülâhaza eder. Yalnız bu 
komite rapor değil, gerekli mevzuata ait tasa
rıları hazırlamak vazifesiyle tavzif olunmalıdır. 

Aziz arkadaşlarım; 
Partimiz Meclis Grupunun 1962 malî yılı 

Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki görüşlerinin 
izahı burada sona ermektedir. 

Siyasi rejim mevzuundaki güçlüklerimizi 
hallettikten sonra Yeni Türkiye Partisi Meclis 
Grupu olarak, üzerine bütün gücümüzle eğil
mek mecburiyetinde olduğumuza inandığımız 
büyük dâva iktisadi gelişme davasıdır. Bu dâ
vayı düzenine koyacak, gelişmemizi her türlü 
aksatıcı tesirlerden kurtulmuş tabiî bir cemi
yet ve Devlet çalışması haline getirecek olur
sak, milletimizin bütün meselelerinin en kısa 
zamanda ve en medenî ölçüler içinde halledil^ 
melerinin mümkün olacağında şüphe yoktur. 

Bu itibarla bütçenin tümü üzerindeki konuş
mamız daha ziyaÜe bu temel mesele 'üzerinde 
teksif olunmuş, bu arada dâvayı halledecek va
sıta olan idari bünyemizin üzerinde durulması 
gerekli meselelerine ayrıca temas edilmiştir. 

Devlet idaresinin çeşitli * kollarındaki daha 
teferruatlı meseleleri, bakanlıklar bütçeleri üze
rinde Meclis Grupumuzun görüşlerini açıklıya-
cak olan arkadaşlarımız, münakaşa ve tahlil 
edeceklerdir. 
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bulunan Hükümetin, iktisadi gelişme hamlemiz 
ve idari, reform dâvamızda çok ciddî çalışma
lar yapmak, çok ciddî tedbirleri tatbika koy
mak mecburiyetinde kalırken, siyasi bünyemi
zin hususiyetlerinden doğan birtakım mesele
lerle <le karşılaşmakta bulunması, tabiatiyle 
muvaffakiyet ihtimallerine menfi istikamette 
tesir eden bir unsur olmaktadır. 

Partimiz Meclis Grııpu şartların yarattığı 
bu (güçlükleri imkân nisbetinde azaltmak ve 
Hükümetin muvaffakiyet ihtimallerini artır
mak için, samimiliğine inandığı çalışmaları dai
ma desteklemiştir. Bundan sonra da gayretleri
mizin aynı istikamette devam edeceğinde şüphe 
yoktur. 

Şu hususu da açıkça, ifade edelim ki; samimî 
ve memleket hayrına olan çalışmaları destekle
mek için ne derece kararlı isek, memleketin 
huzurunu bozan, siyaseti hissiyat sömürücülü
ğü, oy işportaclığı mânasında anlıyan basit ve 
yabancı hesaplara müstenit siyaset simsarlık
ları ile mücadele etmek için de aynı derecede 
kararlı bulunmaktayız. 

Siyasi bünyemize, ancak bu dürüst ve fazi
letli havayı hâkim kıldığımız takdirde, bugün 
hepimizin en samimî arzusu (halinde benimser 
gözüktüğümüz millî tesanüt ve millî huzur bü
tün şümuliyle sağlanır ve onun getirdiği rahat-
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lık içinde mazinin bütün teressübatı kolayca ve 
on kısa zamanda ortadan kaldırılır. 

Temennimiz bütün bu meseleler karşısında 
karma Hükümetin tek bacaklı veya birbirinin 
zıddı eift başlı gayritaibiî bir varlık hüviyetine 
girmemesi, normal ve muvazeneli bir bünyenin 
iyi niyet ve samimiyetinden ilhamını alan tu-
tumlariyle millet dâvalarına çare bulmasıdır. 

izahlarımızdan da anlaşılacağı üzere, Yeni 
Türkiye Partisi Meclis Grupu bütçe kanunu ta
sarısı ve gerekçesini tatmin edici olmaktan uzak 
bulmuştur. Karma Hükümetin, bilhassa yatırım 
politikası hakkında, grupumuz hâlâ vuzuha 
varamamış, tereddütlerden kurtulamamıştır. 
'Bizim dileğimiz; takibedeceği politika hakkın
da Hükümetin kendisinin vuzuha varması ve 
bütçe tatbikatını yatırımlarımızı köstekleyici 
bir istikamete yöneltmemesidir. 

Hepinizi, hürmetle selâmlıyarak, bütçenin 
memleketimiz ve milletimize hayırlı olmasını 
temenni ederim, (Alkışlar, bravo, sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, şimdi sıra filhakika 
Adalet Partisi Sözcüsünündür. Fakat, münasip 
görürseniz, Meclise kısa bir ara vermeyi düşü
nüyoruz; saat 17,35 te... («Saat 18 de» sesleri) 
Pekâlâ saat 18 de toplanılmak üzere Oturuma 
ara veriyorum. 

Kapanma saati: 17,17 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma teaati : 18,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Ömer Zekâi Dorman 
KÂTİPLER : Nurettin Ok (Çankırı), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Efendim, gerek Adalet Partisi, gerek Cum

huriyet Halk Partisi Sözcüleri, vaktin gecikmiş 
olması hasebiyle, görüşmelerin yarına tehirini 
teklif ediyorlar. Bu teklifi reylerinize arz edi

yorum. Kabul edenler... Btmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yarın, 17 Şubat 1962 Cumartesi günü saat. 
10 da toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,15 
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1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
ile 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu 

raporu (Millet Meclisi 1/5, Cumhuriyet âenotosu 1/9) 
Not • Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı :.3f . 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 10 . 2 . 1962 

Kanunlar Müdürlüğü . * 
Sayı: 350 - î/9 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Evvelce 1 ve 2 ııci maddelerine bağlı cetvelleri gönderilmiş olan ve Genel Kurulun 10 . 2 . 1962 
tarihli 36 ncı Birleşimde değiştirilerek kabul edilen 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim, 
Suad Hayrı Ürgüplü 

Cumhuriyet Senatosu. Başkam 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 
. T.B.M.M. 

Karma Bütçe Komisyonv 13 . 2 , 1962 
Esas No : 1/5 -100 

Karar No . 25 „ 
Yüksek Başkanlığa 

Cumlhuriyet Senatosu Başkanlığının 10 . 2' . 1962 tarihli ve 350 sayılı tezkeresiyle gönderilen 
1962 yılı bütçe kanunu tasarısı tetkik edildi. 

Cumlhuriyet Senatosundaki müzakereler sonunda : 
1. (Sayıştay Başkanlığı bütçesi), (Sayıştay bütçesi) ve yine (Danıştay Başkanlığı bütçesi), 

(Danışitay bütçesi) şeklinde değiştirilmiş ve bu değişiklik komisyonumuzca da yerinde, mütalâa 
edilmiştir. 

2. Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca merkez hizmetlilerine münhasır olmak ve karşılığı 
kendi daire bütçelerinden karşılanmalk şartiyle, 200 liralık müstahdem kadroları 250 liraya çıka
rılmış ve bu mıafcsatla 202 nci bölümlere ilâveler yapılmıştır. 

Esasen bütçe raporumuzda bu hususun gelecek yıl bütçesinde Hükümetçe toptan nazara alın
ması temenni edilmiştir. 

Bugünkü hayat şartları muvacehesinde bu artışı yerinde bulmaktayız. Aneak, Cumlhuriyet Se
natosunca İçişleri Bakanlığı bütçesinden sonra yapılan bu değişikliğin diğer daire bütçelerine de 
teşmili ica'bettiği, aksi takdirde birtakım haksızlıkların tahaddüs edeceği gözönünde tutularak, 
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Sayıştay, Danıştay, tstaıtiıstük Genel Müdürlüğü, Diyanet işleri Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Ibütçelerinde de aynı değişflk-
lilkler yapılmıştır. 

3. Cumıhuriyet Senatosu Genel Kuruluıi'ça, karşılığı gösterilmek şartiyle diğer böNim ve 
maddelerde yapılan değişiklikler ele hdamettlerin daha iyi şekilde Ması bakımından uygun mütalaa 
edilmiştir. 

4. Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca (R) cötıvelinde yapılan değişiklikler de hizmetle-
rin dalha iyi bir şekilde yapılmasını temin mülâhazaısiyle uygun mütalâa edilmiştir. 

5. 1962 yılı Bütçe Kanununun 26 ncı maddesi üzerinde yapılan değişiklik de yerinde mütalâa 
olunmuştur. . 

Genel Kurulun tasvdlbine arz edilmek üzere Yülksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

Ö. F. Sanaç 

Adana 
//. Ak say 

Hatay 
Ş. İnal 

Muğla 
T. Şahin 

Başkan V. 
Elâzığ 

II, Müftügil 

Amasya 
M. Zeren 

istanbul 
R.Ülker 

Siirt 
.4.. Yasa 

Sözcü 
Ankara 

t. Seçkin 

'Ankara 
M. Ete 

Kırşehâr 
/t. Bilgin 

, Sivas 
¥ . Vural 

Kâtip 
Balıkesir 
C. BUgchan 

Balıkesir 
F. IsUmyeli 

Konya 
Mulıalifkn 

t. Baran 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

T. Üye 
8. Gürsoytrak 

Balıkesir 
K, Öztaş 

, 
Konya 

R, (kal 

Yozgat 
C. Sungur 

T. Üye 
H. Tunçkanat 

Diyarbakır 
R.~ tskenderoğlu 

Konya 
C. Yûmaz 

C. Senatosunca tadil edilen ve Karma Bütçe Komisyonunca da aynen kabul olunan 1962 yılı Bütçe 
Kanununun 26 ncı maddesi 

MADDE 26. — Meclislerin Teşkilât Kanunlarının çıkarılmasına kadar, T. B. M. Meclisi 1962 yı
lı bütçesindeki müşterek fasıUardaki maddelerde âmiri italik yetkisi Millet Meclisi Başkanlığına 
aittir. Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi için ayrılmış bulunan fasıl ve maddelerle ve Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığına bağlanan ve bağlanacak olan memur ve ücretlilere ait fasıl ve madde
lerde âmiri italik yetkisi de Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına aittir. 
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Sayıştay 

örf* 

26 
26 
27 

27 
28 
29 
29 

B. 

202 

307 

• 
M. 

30 

} 

.ödeneğin çeşidi 

Hizmetliler ücreti 
ikinci kısım toplamı 
Yolluklar 
Hesap tetkiki makaadiyle taş
raya gönderilecek murakıp ve 
muavinlerin yolluğu 
Bölüm toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 

Komisyonca 
evvelce kabul 

edilen 

766 080 
7 300 003 

1 300 000 
1 316 000 
1 689 500 
7 300 003 
1 689 500 

O. Senatosunca 
değiştirilerek 
kabul edilen 

766 080 
7 $oo m 

1 300 000 
1 316 000 
1 689 500 

. 7 300 003 
1 689 500 

Karma Batça 
Komisyonunca 
kabul «dilen 

778 080 
7 312 003 

\ 

1 288 000 
1 304 000 
1 677 500 
7 312 003 
1 677 500 

Danıştay 

67 
$7 
68 

68 
68 

69 
70 

202 Hizmetliler ücreti 
İkinci kısım toplamı 

301 Büro giderleri 
60 Isıtma 

Bölüm toplamı 
307 Yolluklar 

10 Daimî vazife yolluğu.' 
Bölüm toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
ikinci kısım toplamı 

, Üçüncü kısım toplamı 

406 800 
i 271 939 

35 000 
135 000 

4 500 
9 500 

256 500 
> 271 939 

256 500 

406 860 
5 271 939 

35 000 
135 000 

4 500 
9 500 

256 500 
5 271 939 

256 500 

414 300 
5 279 489 

30 000 
130 000 

2 000 
7 000 

249 000 
5 279 439 

249 000 
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istatistik Genel Müdürlüğü 

iyfâ 

74 

n-75 
f 
75 
76 
78 

B, M. 

202 
••-- — -

307 
..*; v 20 

ödeneğin çeşidi 

Hizmetliler ücreti 
ikinci kısım toplamı 
Yolluklar 
Muvakkat vazife yolluğu 
Bölüm toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 

Komisyonca 
evvelce kabul 

edilen 

3 689 280 
5 788 363 

110 000 
241 000 

1 115 000 
5 788 363 
1 115 000 

C. Senatosunca 
değiştirilerek 
kabul edilen 

3 689 280 
5 788 363 

110 000 
241 000 

1 115 000 
5 788 363 
1 115 000 

Karma Bütçû 
Komisyonunca 
kabul edilen 

1 

3 709 440 
5 808 523 

89 840 
220 840 

1 094 840 
5 808 523 
1 094 840 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

84 

84 
85 
87 

87 
88 
88 

202 

476 

Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 

Bölüm tongamı 
ikinci kısım toplamı 
Memur ve hayrat hademesinin 
kurs giderleri 
Dördüncü kısım toplamı 
ikinci kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 

168 480 
35 278 560 
49 898 813 

250 000 
502 000 

49 898 813 
502 000 

168 480 
35 278 560 
49 898 813 

250 000 
502 000 

49 898 813 
502 000 

. 174 240 
35 284 320 
49 904 573 

244 240 
496 240 

49 904 573 
496 240 



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

Sayfa B. 

93 202 

93 
94 
97 418 

97 
98 
98 

M. 

11 

' 

ödeneğin çeşidi 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Bölüm toplamı 
İkinci kısım toplamı 
2613 sayılı Kadastro ve i 
sayılı Tapulama kanunları 
gulama genel giderleri 
Dördüncü kısım toplamı 
ikinci-kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 

5602 
uy-

Komisyonca 
evvelce kabul 

edilen 

474 480 
2 697 120 

41 199,809 

6 314 000 
7 654 ÖÖ0 

41 199 809 
7 654 000 

C. Senatosunca 
değiştirilerek 
kabul edilen 

474 480 
2 697 120 

41 199 809 

6 314 000 
7 654 000 

41 199 809 
7 654 000 

Karma Bütçe 
Komisyonunca 
kabul* edilen 

507 600 
2 730 240 

41 232! 929 

6 280 880 
7 620 880 

41 232 929 
7 620 880 

Adalet Bakanlığı 

107 

107 
108 
109 
110 
113 

202 

306 

Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 

Bölüm toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Giyecekler 
Üçüncü kısım toplamı 
ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 

* 855 640 
13 058 640 
156 604 222 

400 000 
19 417 500. 

156 604 222 
19 417 500 

,855 640 
13 058 640 

156 604 222 
. 400. 000 
19 417 500 

156 604 222 
.19 417 500 

t 

898 120 
13 101 120 

156 646. 702 
357 520 

19 375.020 
156 646702 
19 375,020 
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İçişleri Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 

Bölüm toplamı 
ikinci kısım toplamı 
Basılı kâğıt ve defterler 
Üçüncü kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 

Komisyonca 
evvelce kabul 

edilen 

062 400 
6 218 600 

82 416 050 
340 000 

12 504 700 
82 416 050 
12 504 700 

C. Senatosunca 
değiştirilerek 
kabul edilen 

684 400 
6 240 600 

82 438 050 
318 000 

12 482 700 
82^438 050 
12 482 700 

Karma Bütçe 
Komisyonunca 
kabul edilen 

684 400 
6 240 600 
82 438 050 

318 000 
12 482 700 
82 438 050 
12 482 700 

Emniyet Genel Miİdürlüğü 

ıı 

12 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Bolüm toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Okul giderleri 
Yönetim giderleri 
Bölüm toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 

122 400 
4 501 500 

148 537 401 

435 000 
2 085 000 

17 269 804 
148 537 401 
17 269 804 

122 400 
4 501 500 

.148 537 401 

435 000 
2 085 000 

17 269 804 
148 537 401 
17 269 804 

144 720 
4 523 820 

148 559 721 

412 680 
2 062 680 

17 247 484 
148 559 721 
17 247 484 
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Jandarma Genel Komutanlığı 

Sayfa 

169 
169 
169 
171 
173 
173 
173 
175 
175 
175 

B. 

202 

409 

M. 

11 

10 

ödeneğin çeşidi 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Bölüm toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Muayyenat 
Tâyinat 
Bölüm toplamı 
üçüncü kısım toplamı 
ikinci kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 

Komisyonca 
evvelce kabul 

edilen 

• 
119 000 • 

3 459 000 
89 933 499 

73 500 000 
86 790 000 

İ29 561 001 
89 933 499 

129 561 00] 

C. Senatosunca 
değiştirilerek 
kabul edilen 

132 000 
3 472 000 

89 946 499 

73 487 000 
86 777 000 

129 548 001 
89 946 499 

129 548 001 

Karma Bütçe 
Komisyonunca 
kabul edilen 

132 000 
3 472 000 

89 946 499 

73 487 000 
86 777 000 

129 548 001 
89 946 499 

129 548 001 

Dışişleri Bakanlığı 

196 
196 
196 
197 
198 

198 

198 
199 
202 
202 

202 

304 

11 

11 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Bölüm toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
Merkez posta ve telgraf üc
retleri 
Bölüm toplamı 
üçüncü kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 

1 599 048 
10 877 048 
61 817 619 

875 000 
2 375 000 

17 587 750 
61 817 619 
17 587 750 

1 606 248 
10 884 248 
61 824 819 

867 800 
2 367 800 

17 580 550 
61 824 819 
17 580 550 

1 606 248 
10 884 248 
61 824 819 

867 800 
2 367 800 

17 580 550 
61 824 819 
17 580 550 



Maliye Bakanlığı 

Sayfa 

217 

217 
225 

225 
230 
230 

B. 

218 

493 

M. Ödeneğin çeşidi 

4910 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesi gereğince, ödenecek 
kasa tazminatı 
İkinci kısım toplamı 
213 sayılı Vergi Usul Kanu
nunun 246 ncı maddesi gere
ğince muhtar ve ihtiyar ku
rulu üyelerine verilmesi gere- . 
ken ücret • 
Dördüncü kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 

Komisyonca 
evvelce kabul 

edilen 

1 600 000 
135 834 640 

5 000 000 
98 852 220 

135 m 640 
98 852 220 

C. Senatosunca 
değiştirilerek 
kabul edilen 

2 400 000 
136 634 640 

4 200 000 
98 052 220 

136 634 640 
98 052 220 

Karma Bütçe 
Komisyonunca 
kabul edilen 

2 400 000 
136 634 640 

4 200 000 
98 052 220 

136 634 640 
98 052 220 

Millî Eğitim Bakanlığı 

264 
264 
264 
266 
267 
267 
268 
268 
275, 
275 

202 

307 

11 

30 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
(Bölüm toplamı 
ikinci kısım toplamı 
Yolluklar 
Müfettişler yolluğu 
Bölüm toplamı v 
Üçüncü Ikıısım toplamı 
îkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 

1 342 560 
45 914 800 
933 233 536 

5 675 000 
10 766 500 
16 918 638 
933 233 536 
16 918 638 

1 '388 640 
45 960 880 
933 279 616 

.5 ..628 920 
10 720 420 
16 872 558 
933 279 616 
16 872 558 

1 388 640 
45 960 880 
933 279 616 

5 628 .920 
10 720 420 
16 872 558 
933 279 616 
16 872 558 



Bayındırlık Bakanlığı 

Sayfa 

300 
300 
300 
300 

300 
301 

302 

302 
302 
30â 

302 
302 

302 
302 

' B . 

711 

741 

758 

760 

« 
762 

763 
765 

M. 

30 

30 

30 

40 

ödeneğin çeşidi 

İstimlâk bedeli 
Yapı ve imar işleri 
Bölüm toplamı 
Etüt ve proje giderleri 
Yapı ve imar işleri 

-içişleri Bakanlığı 
(7020 sayılı Kanun) 
Jandarma Genel Komutanlığı 
inşaatı 
Bölüm toplamı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Millî Kütüpane ve Millî Eğitim 
Bakanlığı inşatı 
Bölüm toplamı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığına 
ait yapıların inşaat ve tadilleri 
Tarım Bakanlığı 
Basın - Yayın ve Turizm Ba
kanlığı 

Komisyonca 
evvelce kabul 

edilen 

500 000 
13 590 000 

4 000 000 
6 310 558 

2 950 000 
12 950 000 

3 500 000 
25 100 001 

1 300 001 
36 110 000. 

1 400 000 

C. Senatosunca 
değiştirilerek 
kabul edilen 

685 000 
13 775 000 

6 250 000 
8 560 558 

2 900 000 
12 900 000 

2 500 000 
24 100 001 

1 100 001 
35 075 000 

1 250 000 

Karma Bütçe 
Komisyonunca 
kabul edilen 

685 000 
13 775 000 

6 250 00Ö 
8 560 558 

2 900 000 
12 900 000 

2 500 000 
24 100 001 

1 100 001 
35 075 000 

J 250 000 

Ticaret Bakanlığı 

317 
317 
317 
318 
320 

320 
321 
321 
323 
323 

202 

310 

11 

91 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Bölüm toplamı 
İkinci kısım toplamı ' 
Ecnebi memleketlerdeki teşki.* 
lâtın büro ve genel giderleri 
Daimî vazife yolluğu 
Bölüm toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 

694 760 
3 161 600 
14 222 043 

250 000 
1 091 000 
2 516 500 

14 222 043 
2 516"500 

707 720 
3 174 560 

14 235 003 

237 040 
1 078 040 
2 503 540 

14 235 003 
2 503 540 

707 720 
3 174 560 

14 235 003 

237 040 
1 078 040 
2 503 540 

14 235 003 
2 503 540 



_ 8 -
Sağkk ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Sayfa 

332 
332 
332 
333 
334 
334 

335 

335 
336 

' 337 
339 

339 
339 
341' 
341 
341 

B. 

202 

307 

• 

425 
453 

M. 

11 

25 

50 

30 

ödeneğin çeşidi 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Bölüm toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Yolluklar 
Sıtma ile savaş muvakkat vazife 
harcırahı 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
'bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 
Bölüm toplamı 
Üçüncü kışım toplamı 
Sıtma ile savaş genel giderleri 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 
UNÎCEP'in göndereceği D. D. 
T. bedeli ile motorlu nakil vası
taları montaj masrafı karşılığı 
yapılacak ödemeler 
Bölüm toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 

Komisyonca 
evvelce kabul 

edilen 

3 821 000 
72 134 000 

222 198 195 

700 000 

150 000 
9 366 800 

15 737 550 
5 400 000 

3 575 350 
7 036 301 

160 459 727 
222 198 195 
15 737 550 

160 459 727 

C. Senatosunca 
değiştirilerek 
kabul edilen 

3 856 280 
72 169 280 

222 233 475 

1 000 000 

114 720 
9 631 520 

16 002 270 
6 400 000 

2 275 350 
5 736 301 

160 159 727 
222 233 475 
16 002 270 

160 159 727 

Karma Bütçe 
Komisyonunca 
kabul edilen 

3 856 280 
72 169 280 

222 233 475 

1 000 000 

114 720 
9 631 520 

16 002 270 
6 400 000 

« 

2 275 350 
5 736 301 

160 159 727 
222 233 475 
16 002 270 

160 159 727 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

350 
350 
350 
351 
354 
354 
354 
356 
357 

202 

410 

11 

10 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Bölüm toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Giyecek ve teçhizat giderleri 
Giyecekler 
Bölüm toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 

612 000 
2 417 000 

32 179 218 

880 000 
1 030 000 
2 758 611 

32 179 218 

627 120 
2 432 120 

32 194 338 

864 880 
1 014 880 
2 743 491 

32 194*338 

627 120 
2 432 120 

32 194 338 

864 .880 
1 014 880 
2 743 491 

32 194 338 
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Tarım Bakanlığı 

*ay£a 

366 
366 
366 
367 
375 

375 
375 
376 
377 
377 

B. 

202 
# 

457 

M. 

11 

10 

ödeneğin çeşidi 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Bölüm toplamı 
İkinci kısım toplamı 
tç kongreler ve teknik toplan
tılar genel giderleri 
Ziraat işleri 
Bölüm toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 

Komisyonca 
evvelce kabul 

edilen 

1 195 200 
25 915 200 
95 777 455 

145 000 
240^000 

123 061 045 
95 777 455 

123 061 045 

O. Senatosunca 
değiştirilerek 
kabul edilen 

1 216 800 
25 936 800 
95 799 055 

123 400 
218 400 

123 039 445 
95 799 055 

123 039 445 

Karma Bütçe 
Komisyonunca 
kabul edilen 

1 216 800 
25 936 800 
95 799 055 

123 400 
218 400 

123 039 445 
95 799 055 

128 039 445 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

406 
406 
406 
407 
409 

409 
410 
411 
411 

202 

452 

-

11 

20 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Bölüm toplamı 
îkinci kısım toplamı 
Staj masrafları 
Teknik yardımdan faydalan
ma^ suretiyle ecnebi memle
ketlere staj için gönderilecek-. 
lerin harcırah ve giderileri 
Bölüm toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
îkinci kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı. 

1 660 320 
6 971 040 

11 132 026 

37 546 
76 046 

2 757 484 
11 132 026 
2 757 484 

1 668 240 
6 978 960 

11 139 946 

29 626 
68 126 

2 749 564 
11 139 946 
2 749 564 

1 668 240 
6 978 960 

11 139 946 

29 626 
68 126 

2 749 564 
11 139 946 
2 749 564 
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Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 

Sayfa 

477 
477 
477 
477 
480 

481 

481 
'481 
482 
482 

B. 

202 

417 

M. 

11 

40 

ödeneğin çeşidi 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Bölüm toplamı 
îkıinei kısım toplamı 
Radyo istasyonları ve stüdyo
ları yönetim ve işletme gi
derleri 
İşletme ve başka her çeşit gi
derler 
Bölüm ıtoplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Ikinıoi kuşum toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 

Komisyonca 
evvelce kabul 

edilen 

2 255 040 
8 281 920 

14 555 587 

1 000 000 
6 515 000 

12 461 500 
14 555 587 
12 461 500 

C. Senatosunca 
değiştirilerek 
kabul edilen 

2 276 640 
8 303 520 

• 14 577 187 

978 400 
6 493 400 

12 439 900 
14 577 187 
12 439 900 

Karma Bütçe 
Komisyonunca 
kabul edilen 

2 276 640 
8 303 520 

14 577 187 

978 400 
6 493 400 

12 439 900 
14 577 187 
12 439 900 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

525 
525 
525 
526 
528 
529 
529 
529 
530 
530 

202 

425 

1! 

50 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Bölüm toplamı 
fkinci kısım toplamı 
tskân işleri giderleri 
Başka her çeşit giderler 
Bölüm toplamı 
Dondurucu kısım toplamı 
İkinci ikıisım toplamı 
Dördüncü kısmı toplamı 

929 000 
6 059 000 

1.6 144 456 

475 000 
750 000 

1 930 000 
16 144 456 
1 930 000 

943 400 
6 073 400 

16 158 856 

460 600 
735 600 

1 915 600 
16 158 856 

1 915 600 

943 400 
6 073 400 

16 158 856 

460 600 
735 6Ö0 

1 915 600 
16 158 856 
1 915 600 



Toplantı: ı M l L L E T M E C L l S t S. Sayısı : 23 e ek 
1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu ile 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısında 
yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 

(Millet Meclisi 1/5, Cumhuriyet Senatosu 1/9) 
T. B. M. M. 

Karma Bütçe Komisyonu 16 • 2.1962 
Esas No: 107 

Yüksek Başkanlığa 

13.2.1962 tarihli ve J/5 -100 esas ve 25 karar sayılı raporumuzda belirttiğimiz veçhile ha 
«ırlanan (R) formülleri Genel Kurulun tasvibine ara edilmek üzere ilişik olarak sunulmuştur. 

Kanma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Elâzığ 

Ömer Faruk Sanaç 

(R) CETVBLt 
Cumhuriyet Senatosunca değiştirilerek ve Komisyonumuzca da aynen kabul edilen (R) cetve

linin ilgili bölümlerine eklenen fıkralar : 
Sayfa B. 

R/ 13 411 Hart) malzemeleri, teçhizat, tahkimat giderleriyle çeşitli malzemeler ve devriçark, 
Bölümünün sonuna eklenen fıkra : 
«Elektronik #ve Atomik tesis, malzeme ve vasıtaların kullanılmasında (4/10195 
sayılı Balkanlar Kurulu kararma bağlı muayyen ve muvakkat müddetli hizmetler
de çalışacak yevmiyeli personel Talimatnamesi) hükümlerine göre çalıştırılacak si
vil teknik personelin ücretleri de bu tertipten ödenir.» 

Maliye Bakanlığı 
R/ 31 218 4910 sayılı Kanunun 15 nci «maddesi gereğince ödenecek kasa tazminatı. 

3. Vergi dairesi müdür ve muavinleriyle, vergi dairesi tahsildarları ve icra 
.memurlarına, vergi dairesi olmıyan yerlerde gelir müdürlerine. 

Bayındırlık Bakanlığı 
R/ 56 Yatırımlar kısımlarındaki hizmetlerle ilgili ödemelerde 15.4.1958 tarihli ve 

4/10195 sayılı Bakanlar Kurulu Kararma bağlı «muayyen ve muvakkat müddetli 
hizmetlerde çalıştırılacak yevmiyeli personel Talimatnamesi» ile ek ve değişiklik
leri ve bu kararnamenin yerine konacak mevzuat esasları uygulanır. 

Yukardaki fıkra Başbakanlık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Millî Sa
vunma Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, TopraJksu Genel Müdürlüğü, imar ve 
îskân Bakanlığı, Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdür
lüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, Devlet 
Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
ve Orman Genel Müdürlüğü yatırım bütçeleri kısımları hakkında da uygulanır. 

NOT: (R) Cetvelinin altlan çizüen ktsımlan yeni ilâvelerdir. 




