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ğını önlemek üzere ilâç ve malzeme sağ
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leşime bırakılması 217 

3. — 1/100 sayılı ve Türkiye Cumhu
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Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 64 ncü maddesine bir (E) fıkra
sı eklenmesine dair kanun teklifinin ve 
aynı kanunla ilgili 2/163 sayılı Kanun tek
lifinin, Harb mâlûlleriyle vazife malûl
lerine ait yeni hükümler vaz'ma müta-
allik kanun teklifleriyle birlikte nazara 
alınmak üzere, Geçici Komisyona veril
mesine dair Maliye Komisyonu rapor
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Kanununun 43 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun tekliflerini geri 
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Sayfa 
2. — Çankırı Milletvekili Şaban Kes

kinin, memleketimizde ticari, sınai, zi
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leoek, bir igsizlik ve piyasada bir dur
gunluk olup olmadığına dair Barbakandan 
dözlü sorusu (6/387) 218 £60,260 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

istanbul Milletvekili Suphi Baykam'm; ge
çen birleşimde söz istediği halde kendisine söz 
vermiyen Başkanvekili Refet Aksoy'un Başkan
lık mevkiindeki tutumuna dair demeci ile Refet 
Aksoy'un cevabına ve, 

Konya Milletvekili İhsan* Kabadayı'nm; 
Uzatmalı jandarma çavuşlarının maaşı asliye 
geçirilmesi için Büyük Millet Meclisine kanun 
çıkarması yolundaki etki yapacağını bir broşür 
neşretmek suretiyle ileri süren ve böylece yasa
ma organlarını zan altında bırakan şahıs hak
kındaki demecine bilgi edinildi. 

Erzurum Milletvekili Giyasettin, Kar.aca'nın, 
2610 sayılı Kanuna ek 105 sayılı Mecburi İskân 
Kanununun kaldırılması hakkında, Mardin Mil
letvekili Esat Kemal Aybar.ve 5,1 arkadaşının 
2510 sayılı İskân Kanununa ek 19 . 10 . 1960 ta
rih ve 105 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
masına dair ve Mardin Milletvekili Talât Qğuz 
ve 26 arkadaşının, 105 sayılı Kanunun yürür
lükten kaldırılmasına dair kanun . teklifleri ve 
içişleri, imar ve iskân, Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları, ilgili Bakan hazır bulunma
dığından, bir defaya mahsus olmak üzere geri 
bırakıldı. 

Ordu. Milletvekili Refet Aksoy'un yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması, hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 
okundu ve kabul edildi. 

Sinop Milletvekili Mahmut Aücanoğlıı'nun, 
Adalet başkâtip, icra memuru, zabıt kâtibi ve 
yardımcılarına tazminat verilmesi hakkında ka
nun teklifi ile, 

1 . 9 . 1960 tarihli ve 70 sayılı Kanuna geçi
ci bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ka
bul olundu. 

Ad ve soyadlarınm değişikliğine ilişkin 4 
Eylül 1958 tarihli Sözleşmenin, 

6368 sayılı Kanunla onaylanan Milletlerara
sı Sağlık Tüzüğünün, Uçak Genel Beyanname
sinin sağlıkla ilgili kısmını değiştiren 19 Mayıs 
196Q tarihli Ek Tüzüğün, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında imza edi
len «Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap 
Cumhuriyeti (Mısır ayaleti) arasındaki 15 . 8 . 
1953 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına ek 
Protokol» ile eklerinin, 

Ahvali şahsiye konusunda milletlerarası ma
lûmat teatisi hakkındaki 4 Eylül 1958 tarihTi 
Sözleşmenin onaylanmalarına uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarılarının birinci görüşül
meleri yapıldı. 

istanbul Elektrik', Tramvay ve Tünel ^idare
leri teşkilât ve tesisatının istanbul Belediyesi
ne devrine dair 3645 sayılı Kanunun 10 ncu mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
üzerinde yapılan görüşmelerden sonra kabul 
edilen önerge ile birlikte tasarı isteği üzerine 
komisyona verildi. 

Elâzığ Milletvekili Naci Güray ve iki arka
daşı ile Cumhuriyet Senatosu îstşnbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, 2 Şubat 1929. tarihli ve 
1389 sayılı Kanunun birinci maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifleri reddolun-
du. 

istanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir tek
nik okul açılmasına dair 6374 sayılı Kanunun 
6 ncı maddecinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısı ile, 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 
Ali Demir'in, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
ertik okulları mütedavil sermayesi hakkında 
4323 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin değişti-
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rilmesine dair kanun tekliflerinin birinci gö
rüşülmeleri yapıldı. 

Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu ve 
7 arkadaşının, 6785 sayılı îmar Kanununa ge
çici bir madde eklenmesi ve, 

istanbul Milletvekili Ahmet Oğuz ile Elâzığ 
Milletvekili Nurettin Ardıçoğlu'nun, 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin kal
dırılması hakkında, Bitlis Milletvekili Müştak 
Okumuş'un, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
114, 115, 116 ve veçici 9 ncu maddelerinin yü
rürlükten kaldırılmasına dair ve Trabzon Mil
letvekili Ali §akir Ağanoğlu ile İstanbul Millet
vekili Oğuz Oran'm, 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 114 ve 116 ncı ve muvakkat 9. ncu 
maddelerindeki servet beyannamesinin mükel
leflere iadesi hakkındaki kanun teklifleri, ilgili 
Baklanlar hazır bulunmadıklarından, gelecek 
Birleşime bırakıldı. 

25 Kasım 1958 tarihli Türkiye - İngiltere, 
27 Kasmı 1958 tarihli Türkiye - Federal Alman
ya, 28 Kasım 1958 tarihli Türkiye - Fransa ve 
Türkiye - Belçika, 29 Kasım 1958 tarihli Türki
ye *Holânda ve Türkiye - İtalya, 17 Aralık 
1958 tarihli Türkiye - İsveç, ve Türkiye - Datoi-
marka, 18 Aralık 1958 tarihli Türkiye - Porte
kiz, 19 Aralık 1958 tarihli Türkiye - Norveç, 
22 Aralık 1958 tarihli Türkiye - İsviçre ve 20 
Ocak 1959 tarihli Türkiye - Avusturya Kredi 
Anlagmalarının onaylanmasının uygun bulun
masına ve 

7334 sayılı İktisadi ve Ticari ilimler Akade
misi Kanununun 27 nci maddesinin tadiline da
ir kanun tasarılarının birinci görüşülmeleri ya
pıldı. 

izmir Milletvekili Nihat Kürşat'm, Hüküme
tin teşekkülünden bu yana kaç basın dâvası açıl
dığına ve hükümlü gazeteciler için daha müsa
mahalı bir infaz sistemi düşünülüp düşünülme
diğine dair siorusuna, Adalet Bakanı Sahir Ku-
rutluoğlu, 

Bolu Milletvekili Kâmil İnal'm, memleketi
mizde ne kadar işsiz bulunduğuma ve işsizliğin 

sebeplerine dair sorusuna, Çalışma Bakanı Bü-
lend Eeevtöt, 

Muş Milletvekili Sami öztürk'ün, Pilot Böl
ge olarak ayrılan Muş 1ta bu yıl neler yapıla
cağına dair Millî Eğitim, Tarım, Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Bayındırlık Bakanlanndan söz
lü sorulan ile 

Erzurum Milletvekili Tahsin TeM'min, Ata
türk Üniversitesi İçin satınalman i'ki aded 'kam
yonla iki aded otobüs hakkındaki siorusuna Mil
lî Eğitim Bakanı Hilmi incesulu ve 

Erzurum 'Milletvekili Tahsin Telli'ndn, kâr 
gayesiyle çıplak resimlere geniş yer verem neş
riyattan müstehcen olarak kabul edilip inakla
rında tahkikat yapılan gazete ve dergi (bulunup 
(bulunmadığına dair Adalet, Millî Eğitim, Ba
sın - Yaym «ve Turizm Bakanlanndan sorusuna 
da Adalet Bakanı Sahir Kuruıtluoğlu cevap ver
diler. 

Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, 
bol ve ucuz suni gübre tedariki hususumda ne 
düşünüldüğüne dair Tanm Bakanından ve 

Tokat Milletvekili Reşit önder'in, iktisadi 
I Devlet Teşekküllerine fbağlı tesislerde ve bilhas

sa .Şeker Fabrikalarında rasyonel çalışma ya
pıldığının ve rantabiliteye riayet edildiğinin 
tasvibolunup olunmadığına dair Sanayi Baka
nından sözlü soruları, soru sahipleri ikinci defa
dır hazır bulunmadıklanndan, düştü. 

257, 265, 268, 270, 271, 274, 275, 276, 277, 
278, 279, 282, 286, 287, 289, 290 ve 292 sayılı so
rular, ilgEi Bakanların bulunmamaları, 

249, 260, 283, 284 sayılı sorular da soru sa
hiplerinin bulunmamaları dolayısiyle gelecek 
Birleşime bırakıldı. 

9 . 6 . 1962 Çarşamba günü saat 14 te topla
nacak olan Büyük Milleit Meclisi .toplantısından 
sonra toplanılmak üzere Birlesjıme ıson verildi. 

Başkan Kâtip 
Bagjcanvekili Van 

Ömer Zekâi Dormm Muslih Görentaş 
Kâtip 

istanbul 
Fçrruh Bozbeyli 
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â. — ÖELBN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Başbakan ve Bakan'ların temsil öde

nekleri hakkındaki 23 sayılı Kanuna ek kanun 
ıtasarısı (1/193) (Maliye ve Bütçe 'komisyonla
rına) 

2. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı «L» 
.işaretli cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmımda 
değişiklik yapılması hakkında kanun 'tasarısı 
(1/194) (Karma Bütçe Komisyonuna) 

3. •—• Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 <sayılı Kanuna bağ
lı (1) ısayılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla değiş
tirilen Dışişleri Bakanlığı kısmıma bâzı kadro
lar eklenmesi hakkında 'kamun tasarısı (1/195) 
(Dışişleri ve Bütçe komisyonlarına) 

4. — Devlet İstatistik 'Enstitüsünün görev, 
yetki ve kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(1/196) (Geçici Komisyona) 

Teklifler 
5. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av

cı'nm, 6831 ısayılı Onman Karraiuunun 7, 112 
ve 113 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi (2/227) (Tarım, İçişleri, Adalet 
ve Bütçe komisyonlarına) 

6. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
26 akadaşmın, 5 . 1 . 1961 tarih ve 223 sayılı 
Finansman fonu teşkil ve tasarruf bonoları ih
racı hakkındaki Kanuna bir fıkra ilâvesi hak
kında kanun teklifi (2/228) (Maliye ve Bütçe 
komisyonlarına) 

7. — İstanbul Milletvekili Ahmet Oğuz ve 
Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'ün, 6928 
nolu Kanunla değiştirilen 4782 nolu Noterlik 
Kanununun 74 ncü maddesinin. tadiline dair 
kanun teklifi (2/229) (Adalet ve Bütçe komis
yonlarına) 

8. — Yozgat Milletvekili Gelâl Sungur'un 
1962 yılı Bütçe Kanununun Maliye Bakanlığı 
bölümünün (A/2) cetvelinde değişiklik yapıl
masına dair kanun teklifi (2/230) (Karma 
Bütçe Komisyonuna) 

9. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur ve 
Kayseri Milletvekili Mehmet Göker'in 4936 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerini tadil eden 115 
sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi (2/231) 
(Millî Eğitim ve Bütçe komisyonlarına) 

10. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'in, 
ödemiş ilçesinin Umurbey mahallesi, Hacı Gök 
sokağında oturan Mehmet Hamdi Pak'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi (2/232) (Maliye ve Bütçe komis
yonlarına) 

11. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
tapu sicil binaları yapılması maksadiyle alına
cak harçlar hakkında kanun teklifi (2/233) 
(Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

12. — İzmir Milletvekili Saim Kaygan 
ile Ali Naili Erdem'in, 5837 sayılı Kanunun 2 
nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi. (2/234) (Çalışma Ko
misyonuna) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Âli Aksoy ve 5 arkadaşının, 189! sayılı Millî 
Savunma Bakanlığı iskân ihtiyaçları için sar
fiyat icrası ve bu Bakanlıkça kullanılan gayri-
menkullerden lüzumu kalmıyanlarm satılma
sına salâhiyet verilmesi hakkında Kanuna 4 
ek madde eklenmesine dair kanun teklifi. 
(2/235) (İçişleri, Maliye ve Bütçe komisyonla
rına) 

14. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 134 ncü madde
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi. (2/236) 
(Gümrük ve Tekel Komisyonuna) ^ 

15. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
tescil edilmeyen birleşmeler ile bunlardan do
ğan çocukların cezasız tescili hakkında kanun 
teklifi. (2/237) (İçişleri, Adalet ve Bütçe ko
misyonlarına) 

16. — Erzurum Milletvekili Giyasettin Ka
raca'nm, tescil edilmeyen birleşmeler ile bun
lardan doğan çocukların cezasız tescili hakkın
da kanun teklifi. (2/238) (İçişleri, Adalet ve 
Bütçe komisyonlarına) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Osman Saim Sarıgöllü ve 63 arkadaşının, Türk 
Tütün Ekicileri Bankası kanun teklifi. (2/239) 
(Tarım, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Maliye ve 
Bütçe komisyonlarına) 

18. —• Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sami Kü
çük ve 16 arkadaşının, 1111 sayılı Askerlik Ka
nununun 5 nci maddesine 5 geçici madde ek
lenmesine dair kanun teklifi. (2/240) (Millî Sa
vunma, Millî Eğitim ve Bütçe komisyonlarına) 
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İ9. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av-

cı'nın, 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü teş
kilât Kanunuma geçici madde eklenmesine ve 
aynı Kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nei mad
desinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi. (2/241) (Tarım ve Bütçevkomis
yonlarına) 

20. — Gaziantep Milletvekili Osman Orhan 
Bilen ve 4 arkadaşının, 3491 sayılı Toprak Mah
sûlleri Ofisi Kanununun muaddel 27 nci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi. 
(2/242) (Ticaret, içişleri, Adalet ve Bütçe ko
misyonlarına) 

1. — Manisa Milletvekili Muammer Erîen'in, 
Ege bölgesinde ve Samsun Milletvekili llyas Ki
lis'in, Samsun civarında tütünlere arız olan 
mavi küf hastalığını önlemek üzere ilâç ve mal
zeme sağlanmasını temenni eden demeçleri. 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Efendim, 
Ege'de gayet yaygın bir âfet haline gelen Mavi 
Küf hastalığı hakkında Meclisin nazarı dikka
tini çekmek için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MUAMMER ERTEN (Manisa) — Muhte

rem arkadaşlarım; söz almamın sebebi; bugün 
Ege bölgesini tehdideden ve memleketimiz için 
âdeta, seylâp, yangın, zelzele gibi bir felâket 
haline gelmiş olan, tütünlere arız, Mavi Küf ! 
hastalığı hakkında Meclisin nazarı dikkatini 
çekmek ve Hükümetin bâzı tedbirler alması ica- I 
bettiğini kısaca arz etmektir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu işi bir bölge; | 
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Tezkereler 

21. — Konya Milletvekili Cahit Yılmaz'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/281) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

22. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'-' 
un, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/282) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

meselesi olarak telâkki etmemenizi rica ederim. 
Tütün ihracatı; Türkiye'nin, sırf Ege bölge

sinde 400 - 500 milyon civarında döviz sağıyan 
bir mevzudur. 

Ege'den aldığımız telgraflar üzerine pazar 
günü acilen Nahit Yenişehirlioğlu arkadaşımız
la birlikte Manisa bölgesine giderek tetkikler
de bulunduk. Gördük ki; Hükümetin aldığı ted
birler mahallinde tatbik edilmemektedir, bunun 
neticesi olarak da Mavi Küf hastalığı sebebiyle 
Ege bölgesindeki tütün ekiminin şu anda yüzde 
eUisinin azalmış olduğuna ve eğer Hükümetin" 
aldığı tedbirler üzerinre ısrarla durulmaz ve 
bâzı yeni tedbirler alınmazsa, bu hastalığın Ege 
müstahsilini feci duruma düşüreceğine Millet 
Meclisinin dikkat nazarını çekmek isterim. 

Arkadaşlar; gerek Ticaret ve gerekse Ziraat 
Bakanlıklarının aldıkları tedbirler ve mahal
line vermiş oldukları emirler tatbik edilmemiştir. 
Zirai mücadele gereği gibi yapılmamış ve.çejrir-

• • — » — 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,20 

BAŞKAN — Başkanvekili : Refet Aksoy 
KÂTİPLER : Muslih Oörentaş (Van), Ferruh Bozbeyli (İstanbul) 

(BAŞKAN — (Birleşimi açıyorum. Görüşmelere başlıyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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ge âfeti gibi zaman zaman memleketimize arız 
olan bu gibi felâketlerde ziraat memurlarının 
diğer bölgelerden bu bölgeye gönderilmesi gibi 
bir durum da yaratılmamıştır. Bunun için, müs
tahsil çok feci durumdadır. Bir de Ziraat Ban
kasının bu sebeple bâzı tedbirler alması, ek kre
diler vermesi gibi talepler olmuş, bu yolda emir 
verilmiş, fakat, Yüksek Meclîse emirlerin ne 
yolda tatbik edildiğini belirtmek ve kolaylık 
sağlamak için verilen bu emirlerin müstahsıla 
müşkülât çıkarmak yoluna gitmiş olduğunu, bu 
tamimin son fıkrasını okumak suretiyle Meclise 
arz etmek ve ilgili bakanların nazarı dikkatini 
çekmek isterim, Ege bölgesi milletvekillerinin 
işi bakanlıklara aksettirmesi üzerine alınmış olan 
tedbirler neticesinde, Ziraat Bankası Umum Mü
dürü tarafından müsta'hsıla kolaylık göste
rilmesi cihetine gidilmiştir. Tamimin sonunda 
önleyici tedbirlerin ittihaz edilmiş bulunduğu, 
mavi küf hastalığının mevcudolmadığı, acilen 
tedbirlerin ittihazına önem verilmesi ifade edil
mekte, ikrazatm behemehal eksperlerin gönde
receği raporlara istinadettirilmesi gerekir» de
nilmektedir. 

Arkadaşlarım; Mavi Küf hastalığı sebebi ile 
âzami bir hafta içinde bu kredilerin tevzii ica-
berdi. Hastalık yaygın haldedir, Manisa'nın Ak
hisar ilçesinde 16 bin müstahsılla dört ziraat me
mura vardır, hangi ziraat memuru bu 16 bin 
kişiye şu raporları verecektir? Bu suretle Zira
at Bankasının kendisinin bir Devlet Bankası 
olduğunu unutarak sırf yatırdığı kredilerin te
minatım, düşünmek ve kredileri vermemek 
gibi bir netice tevlit etmektedir. Onun için 
arkadaşlar, Ege bölgesi müstahsili, sizi temin 
ederim, çok feci durumdadır. Orada bize «An
kara uyuyor mu» diye sormuşlardır. Onun için 
bu meselenin bir bölge meselesi olarak telâkki 
edilmemesini bunun üzerinde hassasiyetle du
rulmasını bu bölgede bir zirai mücadele sefer
berliği açılmasını ve kredilerin sağlanması için 
hassasiyet gösterilmesini rica edeceğim. Bu mev
zuda Yüksek Başkanlığa bir de takrir veriyo
rum. Hürmetlerimle:: 

BAŞKAN — Ne mevzuda görüşmek istiyor
sunuz Sayın Kılıç? 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Samsunu ilgilen
diren aynı mevzu üzerinde. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İLYAS KILIÇ (Devamla) — Muhterem ar-
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kadaşlar, mavi küf hastalığı maalesef memleke
timizde bir tehlike arz etmektedir. Ege bölge
sinde olduğu gibi, Sinop, Trabzon, Samsun böl
gesinde yaptığımız temaslarda, gerek Ziraat 
Bakanlığının, gerekse İnhisarlar Bakanlığının 
almış olduğu tedbirler, böyle bir hastalığın 
emareleri görüdüğü takdirde önleyici mahiyette 
değildir. Pülverizatörleri, gerek ilâçları ve 
gerek buna ait personeli hazırlanmamıştır, mev
cutlarının da kâfi durumda olmadığını arkadaş
larla yaptığımız temaslarla öğrenmiş bulunu
yoruz. Hükümetin bu hususta tedbirli ve tem
kinli olmasını bunun için acilen tedbirler alma
sını ve bunun için (hazırlıklı olmasını istirham 
ediyorum. 

Çünkü ilgililerle yaptığımız temaslar netice
sinde, geçen sene Yunanistan'ın bu mevzu için 
aldığı tedbirler millî seferberlik mahiyetini arz 
etmiş ve ancak âfetin bir miktarı önlenmiştir. 
Yine yaptığımız temasla öğrendiğimize göre ha
len elde mevcut malzeme ile bu hususun önlen
mesine imkân yoktur. 

Nazarı dikkatlerinize arz ederim. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Efendim, gündem dışı söz is
temiş bulunan Manisa Mebusu arkadaşımız bu
rada maksatlarını izah ettikten sonra, Siyasete 
ayrıca bir takrir göndermiş bulunmaktadır. 
Takrirleri kabule şayan bir vaziyette değildir. 
Takrirde deniyor ki; (Bu haşerenin itlafı, im
hası hususunda Hükümetçe bâzı tedbirlerin alın
ması hususunda Millet Meclisince bir karar 
alınması....) biliyorsunuz ki, arkadaşlar lalet
tayin bir şekilde olmaz. Bunu ayrıca bir mev
zu olaraktan Meclise getirirler, Meclis gereğini 
yapar. Bu itibarla bu takrirlerini okutamıya-
cağım. 

MUAMMER ERTAN (Manisa) — Yanlış 
anlaşılmıştır, kısaca izah etmek isterim. 

BAŞKAN — Takririniz usule uymadığı için 
okutamıyacağım. 

MUAMMER ERTAN (Devamla) — Hükü
metin nazarı dikkatini çekmek için bu takriri 
veriyorum. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuştunuz; gün
dem dışı konuşmalar üzerine Meclis karar ala
maz. Ayrıca bir toplantıda teklifte bulunabilir
siniz. 
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2. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'u^ son 

Mardin olayları hakkında Meclise açıklamada bu
lunulmasını istiyen önergesinin okutulmasının 
gelecek bir Birleşime bırakılması 

BAŞKAN — Efendim, Mardin Milletvekili 
Talât Oğıız arkadaşımızın da bir takriri var. 
Mardin hâdiseleri hakkında Hükümetin izahat 
vermesini arzu ediyorlar. Hükümet namına be
yanatta bulunacak zevat zannederim, halihazır
da yok. içişleri Bakanı, Millî Savunma Bakanı 
ve Devlet Bakanı da burada yok. Bu bakım
dan müsaade ederlerse bunu başka bir oturuma 
bırakalım. 

', TALÂT OĞ-UZ (Mardin) — Münasiptir 
efendim. 

BAŞKAN — Bu itibarla takriri okutmuyo
rum. 

3. — 1/100 sayılı ve Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa bir geçici madde ek
lenmesine dair olan kanun tasarısının, mahiyeti 
itibariyle, Başkanlıkça havale edildiği normal 
komisyonlarda görüşülmesi gerektiğine dair ge
çici komisyon raporu 

BAŞfcAN — Geçici Komisyondan yelen bir 
rapor var, okutuyorum; 

Yüksek Başkanlığa 
Genel Kurulun 40 ncı Birleşiminde kurul

ması kabul edilen Geçici Komisyona muhavver 
1/100, 2/67, 2/79, 2/117 esas kayıt numaralı 
dosyalardan 1/100 numaralı ve 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
bir geçici madde eklenmesine dair olan kanun 
tasarısı Komisyonumuzun 20.4.1962 tarihli 
toplantısında teklif ve müzakere edildi. 

Mezkûr kanun tasarısının, mahiyeti itiba
riyle mevcut diğer kanun tekliflerinden farklı 
olduğu görüldüğünden Başkanlıkça havale. 
edildiği normal komisyonlarda görüşülmesine 
komisyonumuzca karar verilmiştir. 

Gereğinin ifası dileği ile Yüksek Başkanlı
ğa sunulur. 

Başkan Sözcü 
Ordu Konya 

Ferda Güley îrfan Baran 
Kâtip ' Üye 
Ağrı Adıyaman 

Nevzat Güngör Mehmet özbay 
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İsmail Sarıgöz 
Üye 

İstanbul 
Mahmut îîıza Bertan 

;;"• Üye 
Sakarya 

Nuri Bayar 

Üy« 
Hatay 

Sekip İnal 
Üye 

Niğde 
Asım Eren 

BAŞKAN — Komisyon raporunu tasvibini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

•i. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, 5434 sayût Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü 
maddesine bir (E) fıkrası eklenmesine dair ka
nun teklifinin ve aynı kanunla ilgili 2/163 sa
yılı kanun teklifinin, harb mâlûlleriyle vazife 
malûllerine ait yeni hükümler vaz'ına mütaalUk 
kanun teklifleriyle birlikte nazara alınmak üzere, 
Geçici Komisyona verilmesine dair Maliye Ko
misyonu raporları 

BAŞKAN — Maliye Komisyonundan gelmiş 
iki rapor vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunlar Müdürlüğü 14 . 2 . 1962 gün ve 

2/133 sayı ile havale buyurulan Cumhuriyet Se
natosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü mad
desinin (D) fıkrasından sonra bir (E) fıkrası 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifi Hükümet ve 
Sandık temsilcileri ile teklif sahibi huzuriyle 
tetkik ve müzakere edildi. 

38 sayılı Kararda gerekçesi belirtildiği veç
hile Karma Komisyona havale edilen 2/163 sa
yılı teklif ile aynı mahiyette olan bu teklifin de 
Geçici Komisyona tevdi buyurulmak üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu .... 
Başkanı Sözcü 
Kocaeli Aydın 

Cemal Babaç Nedim Müren 
Adana Erzurum 

Y. Aktimur G. Karaca 
Güınüşane Sivas 

^N. Ktiçüker R. Çeltekli 
Zonguldak 

S. T. Müftüoğlu 
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BAŞKAN — Geçici Komisyona tevdiini tas

vibinize arz ediyorum : Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer raporu da okutturuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunlar Müdürlüğü 5 . 3 . 1962 gün ve 

2/163 sayı ile havale buyurulan Cumhuriyet Se
natosu İstanbul Üyesi Rıfat öztürkçine'nin, 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü mad
desine bir «e» fıkrası eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifi Hükümet ve Sandık temsilcileri ile 
teklif sahibi huzuriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Bu teklifin mahiyeti itibariyle Genel Kuru
lun 31 . 1 . 1962 tarihli 40 ncı Birleşimde itti
haz eylediği karar gereğince teşkil olunan Karma 
Komisyonda tetkik edilmekte bulunan harb ma
lûlleri ile vazife malûllerine ait yeni hükümler 
vaz'ına mütaallik kanun teklifleri ile birlikte na
zara alınmak kaydiyle Geçici Komisyona tevdi 

v buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulma
sına karar verildi. 

Maliye. Komisyonu 
Başkanı 
Kocaeli 

Cemal Babaç 

Adana 
Yusuf. A^timur 

Gümüşane 
Necmettin Küçüker 

Sözcü 
Aydın 

Nedim Müren 

Erzurum 
Giyasettin Karaca 

Sivas 
Rahmi Çeltekli 

Zonguldak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

BAŞKAN — Tasvibinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

5. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ile 
Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu'nun, 211 
sayılı Ordu îç Hizmet Kanununun 43 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklif
lerini geri aldıklarına dair önergesi 

(BAŞKAN — Bursa Milletvekili Sadrettin 
Çanga ve Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğ-
lu'nun>9 . 1 . 1961 tarih ve 211 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun 43 
ncü maddesine ait kanun teklifi encümenlerden 
geçmiş, Meclisimizce kabul edilmiş ve Senatoya 
verilmişti. Senatoda reddedilmesi üzerine; tekrar 
komisyona Verilen teklif, teklif sahipleri tarafın
dan geri istenilmektedir. İçtüzük mucibince ge-
riverilmesi için tasvibinize arz etmek mecburiye
tindeyiz. Bu hususta kendilerinin bir önergeleri 
var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
211 sayılı Kanunun 43 ncü maddesinin tadi

line ait vermiş olduğumuz kanun teklifini geri 
alıyoruz. 

Gereğini saygı ile rica ederiz. 
Bursa Balıkesir 

Sadrettin Çanga Mehmet Tiritoğlu 

BAŞKAN — Teklif veçhile geriverilmesi hu
susunu tasvibinize arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, gündeme ait takrirler var, okutu
yorum : 

4. — SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok ve Gi

resun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, İşçilerin 
3 Mayıs 1962 günü Meclise kadar yürüyüş yap
maları ile tezahürü had bir seviyeye ulaşan - iş
sizlik - problemi hakkında Genel Görüşme açıl
masına dair önergesi (8/1) 

2. — Çankırı Milletvekili Sabayı Keskin'in 
memleketimizde ticari, sınai, zirai ve diğer alan
larda, tehlikeli sayılabilecek, bir işsizlik ve piya
sada bir durgunluk olup olmadığına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/287) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İşsizliğe mütaallik genel görüşme için mev

zuun ehemmiyetine binaen müstakil bir gün tâ
yinini arz ve teklif ederim. 

Talât Oğuz 
Mardin 

BAŞKAN — Efendim, bu takriri nazarı dik
kate alamıyacağım, sebebi ise gündemimizin bi
rinci maddesinde yazılıdır, yani mevzu esasen 
gündeme alınmıştır. Şimdi yalnız birinci madde
nin yazılış şeklinde bir hata yapılmıştır; onu hu-
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zurunuzda arz etmek istiyorum. (Çankırı Mil
letvekili Nurettin Ok) dan sonra «ve Giresun 
Milletvekili Ali Cüceoğlu» diye bir ilâve yapıla
caktır. Bunu tashihan arz etmiş bulunuyorum. 
.Şimdi mevzuun gündemde mevcut bulunması iti
bariyle bu önergeyi reylerinize arz etmiyorum. 

Mevzu ile ilgili bir takrir daha var. Ancak, 
Çankırı Milletvekili arkadaşımızın, soruları zaten 
gündemin 19 ncu maddesinde yer almıştır. Soru
larının mahiyeti aynı olduğu için tevhiden Hü
kümet tarafından cevaplandırılması hususunu 
reylerinize arz ediyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Soru önergelerini okutuyorum : 

4 . 5 . 1962 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İşçilerin 3 Mayıs 1962 günü Meclise kadar 
yürüyüş yapmaları ile tezahürü hâd bir seviyeye 
ulaşan - İşsizlik - problemi hakkında - Genel bir 
görüşme - açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Çankırı Milletvekili Giresun Milletvekili 
Nurettin Ok Ali Cüceoğlu 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Sayın Başvekil tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygı ile arz ve rica ederim. 

20 . 4 . 1962 
Çankırı Milletvekili 

Şaban Keskin 

Memleketimizde ticari, sınai, zirai ve diğer 
alanlarda tehlikeli sayılacak bir işsizlik ve piya
sada bir durgunluk var mıdır? Varsa : 

1. Sebepleri nelerdir? 
2. Bu sebep ve faktörlerden, Hükümetin ku

rulduğu günden bugüne kadar hangileri izale 
edilmiş, hangileri niçin izale edilmemiştir? îzale 
edilemiyen faktörlerin izalesi için ne gibi çalış
malar mevcuttur ve bu çalışmalar ne zaman iste
nilen neticeye ulaşacaktır? 

BAŞKAN — Şimdi, bu mevzuda evvelden 
söz almış arkadaşların isimlerini arz ediyorum : 

Suphi Baykam, 
Mustafa Kemal Karan, 
ihsan Ataöv, 
Ahmet Gürkan, 
Öürhan Bozdoğan, 
Hasan Fehmi Böztepe, 
Nadir Yavuzkan, 
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Ertuğrul Akça, 
Arif Hikmet Güner, 
Ekrem Alican (Grup namına) söz almış bu

lunmaktadırlar. | 
Tensip buyurursanız ilk defa takrir sahip-

lerine, mütaakıben Hükümete ve gruplara, on
dan sonra da diğer söz alanlara sırayla söz ve
relim. Bu şekil, muvafık değil mi efendim? 
(«Muvafık değil» sesleri) 

Müsaade buyurun, bu şekilde sıralamaktan 
malksadım; ilk defa takrir sahipleri fikirlerini 
beyan etsinler, ondan sonra Hükümet mütalâ
asını beyan etsin, sonra da mebuslar Hüküme
tin izahatı karşısunda tensip veya tenkid mahi
yetinde mütalâalarını beyan etsinler içindir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Söz istiyorum 
, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun İhsan Bey. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 

arkadaşlar, gündemimizin ciddiyeti hepimizce 
malûm. Burada soru sahipleri konuştuktan 
sonra uzun bir zaman Hükümeti dinliyeceğiz. 
Bizim genel görüşme esnasında Hükümetten 
soracaklarımız, Hükümete verecek intibaları-
ımız, müşahedelerimiz bulunacaktır. Ben şu 
kanaatteyim ki; işsizlik hakkında görüşmek 
için ööz alan muhterem arkadaşlarımız evvelâ 
fikirlerini beyan etsinler, dâvayı ortaya ser
sinler, hastayı masaya yatırsmlar, ondan son
ra ne kararda ise Hükümet, kararını bildirsin 
ve sorulan suallere ne cevap vereceklerse ver
sinler. Yani, bu genel görüşmeye, yalnız Hü
kümeti dinlemek için gelmiş olmıyalım. önce 
biz konuşalım, sonra Hükümet cevap versin. 
Bu usulün tatbik edilmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurursanız, bu hu
susu yüksek reylerinizle halledelim. Riyasetin 
teklifi, iptida teklif sahiplerinin konuşması, 
bunu takiben Hükümetin, mütaakıben de aprtı 
mümessillerinin, ondan sonra da söz almış olan 
arkadaşların konuşması şeklinde idi. ihsan 
Ataöv arkadaşımız, iptida mebusların konuş
masını, bilâhara da Hükümetin konuşmasını 
ileri sürüyorlar. 

Aykırı ıbir teklif olması itibariyle ihsan 
Ataöv arkadaşımızın teklifini reylerinize arz 
ediyorum. Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 
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Usul bakımından, iptida takrir sahiplerinin 

konulması gerekmektedir. Buyuran Nurettin 
Ok. 

NURETTİN OK (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlarım, işsizlik konusunda Yüce Meclis 
huzurunda bir genel görüşme açılmasını taleb-
ettiğimiz an böylesine geniş ve böylesine iha
talı bir problemin ağır yükünü hissetmiş du
rumdayım. 

Yine hissetmiş durumdayım ki; bu konu 
üzerine bütün çıplaklığı ve realist tavrı ile eğil
mez uzun vadeli ve kısa vadeli bütün tedbirle
rini almaz isek bugün 3 000 kişi halinde Mec
lis kapılarına dayanan işsiz kütle yarın çok 
daha büyük (bir hacımda millî bekamızı ve üze
ninde hassasiyetle durduğumuz rejimimizi teh-
didedebilir. 

Memleketin daha •başka yerlerine sıçrıyarak 
türlü şekillerde infilâk edebilir. 

İnsan haklarını ve sosyal Devlet telâkkisi
ni Anayasasına baştacı yapmış bir memlekette 
haddizatında bu gibi hareketleri tahripkâr ve 
tecavüzkâr 'olmamaları kaydiyle tabiî görmek 
icabeder. 

Ayrıca bir başka yönden bunu bir halihayH' 
olarak kabul etmemiz de gerekmektedir zan
nediyorum. Çünkü; bu olay vasıtasiyle biz de 
gerek Meclis -olarak ve gerekse Hükümet ola
rak iş ve işçi dâvalarına dalha yakından eğil
mek fırsatını bulduk. Gizli işsizlik ve aşikâr 
işsizlik gibi memleketin hakikaten kanıyan 
içtimai yaralarına "bir deva bulabilmek imkâ
nına kavuştuk. 

Ve hattâ bundan da öteye birçok yönleri 
ile hasta ve tedaviye muhtaç cemiyetimizin 'bu 
vesile ile dertlerini, en büyük, en ulvî teşrih sa
lonu olan bu mukaddes çatıya getirdik. 

Teşhisi Yüce -Meclisten, tedavi1 usul ve yol
larını Hükümetten bekliyoruz. 

Muhterem ârkadaşlarum; uzun, belki de çok 
uzun yıllar, mistik bir teveldkül ile bu toprak-
lar üzerinde işsiz insanlar yaşamışlar ve istih
sal ~ )kâ§asitesinih çok fevkinde bir çoğalma 
kaydetmişlerdir. Evvelce bu insanlar, bu ül
kenin işsizleri asırlar ötesinden gelen bir tevek
külle boş topraklar üzerinde asgari geçim 
icaplarını yerine getirerek Devlete yük olmaz
lar, Devletten de bir şey beklemezlerdi. An
cak; milyonlar korkunç yığınlar haline gelince 
artık o mütevekkil ve avare eski zaman işsizli-
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ği de yön değiştirmiş ve türlü faktörlerin etki
si ile yeni bir mâna kazanma çabasına girişmiş
tir. 

Modern zamanın zorlamaları, hayat pahalı
lıkları ve geçimin eski zamanlarla kıyas edil-
miyecek derecede zor olması gelirsiz kalmış 
milyonları sakin bırakamazda 

Nitekim bırakamaraıştır da... 
Artık bu kütleler Devletten çalışacak saha 

istemektedirler. Birtakım garantiler, beklemek
tedirler ve haklarını alabilmek için seslerini du
yurmak istemektedirler. İşte Nâçiz arkadaşmiK 
bu sese kulak vererek ve sizlerin de tasvipleri
nizi alarak görüşülmesinde büyük faideler ümid-
ederek konuyu huzurlarınıza getirmiştir. 

Muhterem -arkadaşlarım, işsizlik Türkiye 
için bir vakıadır. Bunu kabul etmek meseleyi 
çözüm yolunda çok mühim bir tolerans başlan
gıcıdır. Bu •sebepledir ki, son işçi hareketinde 
olduğu gibi bunda büyük çapta art fikirler 
aramakta, teşvik ve tahrik edebiyatı ile mese
leyi teknik mihrakından çıkarıp başka sahalara 
yöneltmekte hiçbir faide melhuz değildir. 

Bilâkis işsizliği bir vakıa olarak kabul ve 
onun hal suretlerini bulmak yolu ile bu gibi 
hareketleri şu veya bu noktaya, şu veya bu fik
re yöneltmeye çalışanların hayalhanelerinde 
kurdukları kâşaneler mevcut ise hâdiselere ta
kaddüm etmek ona çareler bulmakla kendiliğin
den çökecektir. Haddizatında işsizlik yalnız 
Türkiye için bir problem değildir. Gelişen bir
çok memleketlerde bu mesele Hükümetleri ve 
idarecileri meşgul eden ana problemlerden biri 
olarak tecelli etmekte ve her memleket kendi 
bünyesine göre buna hal yollan bulmaktadır. 

Ancak konunun Türkiye için önemi ayrı bir 
özellik taşır ve bunun tarihi ekonomik, sosyal, 
psikolojik birtakım âmilleri vardır. 

Bir kere Türkiye'de işsizlik meselesi büyük 
hal suretleri bekliyen ana dâvalarla çok yakın
dan ilgilidir. Ve bu konularda radikal birta
kım tedbirler alınmaz ise' Türkiye'de işsizlik za
man zaman muhtelif infilâkler halinde tezahür 
eder. Bunların halli yolunda mucizeler bekle
mekte ham bir hayal olur. Ama bu demek değil
dir ki, âtıl bir halde duralım. Hayır arkadaş
lar... Bugün memleketimizde bizzat ve bilfiil 
toprakla uğraşan 20 milyon in«anın 11 milyonu 
istihsale müessir bir şekilde iştirak etmemekte
dir. Diğer 9 milyonu ise senenin sadece 85 gü-
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nü çalışmaktadır. Ve bu yüzden memleketimiz
de her yıl 2 milyon ton buğday açığı vukubul-
maıktadır. 

Çalışma müddeti az, istihsali ise karnını do
yurmaya yetmez bu büyük insan gücünü hare
kete geçirmek, istihsale iştirak ettirmek elbet
te en büyük dâvadır. 

Köyün ve köylünün ıstıraplarına çare bul
mak en büyük gayemiz olmalıdır. Çünkü işsiz
liğin esası köy dâvasını halledememiş olmamız
dan ileri gelmektedir. Zirai reform tasarısı, 
toprak reformu kanunu tasarısı yılların derdi 
olduğu halde hâlâ Meclise getirilmemiştir. 

Bütün şikâyetimiz çalışmaların bu meseleler
de daha ağır bir tempo ile seyretmesidir. 

Ancak bunlar neticesini uzun bir vâde için
de müşahede edebileceğimiz tedbirlerdir. Hükü
met bu konuda çalışmalarına devam ededursun. 
Ve bu yönlerden mazur görülebilir. 

Fakat Hükümetin işsizlik konusunda hiçte 
mazur görülemiyecek hataları mevcuttur. Çün
kü şurası gözden ırak tutulmamalı ki, Türkiye 
ihtilâlden çıkmış bir memlekettir. Bu hali ile 
vatandaşlar yepyeni ümitler peşinde iktisadi ve 
içtimai yönden idare edenler de bir silkinme bir 
uyanma bir kalkınma beklemektedir. 

:Bjr muhterem arkadaşımızın 1962 bütçesi 
tenkidi sırasında söylemiş olduğu üzere, «Hal 
böyle olunca da yeni nizamın zihniyetinde, öl
çülerinde ve Devlet bütçesinde bu. memlekete 
yeni ufuk ve imkânlar açan davranışları bekle
mek Türk Milletinin en tabiî hakkıdır. Bu şart
ların tahakkuk etmemesi halinde milletçe yeni 
nizama bağlanan ümitler kısa bir zamanda kay
bolacak ve iktidarın bir el değiştirmeden ibaret 
olduğu, kanaati uyanacak ve bu hal milleti de
rin bir ye'se sevk edecektir.» 

Bütçenin kabulünden bugüne kadar şayet 
Hükümet bir hamle ile 5,5 milyar liralık por
tesi bujunan yatırım tahsisatından harcamala
ra girişebilmiş olsa idi, muhtemeldir ki, bu iş
sizlik böylesine hâd bir duruma gelmiyecekti. 
Ve yeis işte böylece Meclis önünde infilâk et-
miyecekti. 

Dikkatinizi eelbederim muhterem arkadaş
larım; 

Elimizde İş ve îşçi Bulma Kurumun
dan resmen temin ettiğim bir yazıda Şubat 
ayında kuruma kayıtlı işsiz adedi 9 798 iken 
bu Mart aynıda 17 853 e yükselmiştir. 
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Bu sebeple bendeniz memleketi idare eden

lerin adeta ana dertlerden kaçar bir halde sta
tik bir cemiyet nizamını temine matuf âtıl du
rumunu teessürle karşılamaktayım. 

inönü Hükümeti maalesef âtıl bir durumda
dır. Ve bu ataletten bir silkinme, bir canlılık bir 
hamle ile kurtulmadığı müddetçe de iş gücü bu 
hale mütenazır olarak âtıl kalacaktır. 

Piyasayı canlandıracağım söyliyen Hükümet 
yatırımlara ait sarfiyatı Mart ve Nisan aylarına 
teksif ederek - pompalama yolu ile - olsun bir ra
hatlık temin edememiştir. 

Koalisyonda müşterek mesuliyet deruhde et
miş olan C. H. P. yıllar yılı plân ve programla
rını yaptığını iddia ettiği işsizlik ile mücadele 
konusunda anlaşılan plânları kaybetmişe benzi
yor. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Kanaatim odur ki; hu yatırımlar zamanında 

piyasaya intikal ettirilebilse idi bugün üzerinde 
hassasiyetle durmamızı ieabettiren işsizlik konu
su böylesine had bir seviyeye ulaşmazdı. 

Şayet yatırımlar Devlet Plânlama Dairesin
den geçse idi eh ne yapalım bu daire yeni kurul
du diye insaf ölçülerini kullanarak konuşurduk. 
Ne var ki, Devlet Plânlama Dairesi bu yılki har
camalara karışmamakta 1963 yılından itibaren vu-
kubulacak yatırımları düzenlemektedir. Ancak 
keşif bedeli 15 milyonu geçen yatırımlar için sa
dece mütalâa vermektedir. 

Sebep yalnızca Resmî ıSektör yatırımlarının 
yerinde ve zamanında vukubulmasmdan ibaret 
değildir. 

özel sektör yatırımlarında da kayda değer !bir 
kısırlık mevcuttur. Ve Hükümetin tutumunun 
bunda da tesirleri mevcuttur. Çünkü özel sek
tör yatırımı için geniş bir itimat atmosferi iste
diği halde Hükümetçe bu zemini temin edeme
mişiz. Çünkü Maliye Bakanının zaman zaman pi
yasada menfi yankılar uyandıran ve tevali eden 
beyanlarına bir son veremedik. Velhasıl hâlâ 
idare edilenlerin Hükümete kargı itimatlarını bir 
türlü sağlıyamadık. Hem de muhalefet fonksiyo
nunun dahi kullanılmadığı Hükümete bir naze
nin gibi ihtimam gösterildiği bir sarada... Bu iti
mat maalesef yaratılamamıştır. 

Hükümet tarafından getirilen her hangi bir 
kanun teklifinin reddedildiği görülmemiş bîr 
Mecliste bu böyle olmuştur. Hükümet ne ister fbil-
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miyoruz. Ama işsizlik bir vakıa ve bunu hal için 
getirsin tedbirlerini 'beklemekteyiz. Daha fazla 
detaylara girmiyeeeğiz. Çok muhterem arkadaşla
rım; bendeniz çok umumi hatları ile problemi hu
zurlarınıza arz etmiş bulunmaktayım. Diğer kıy
metli arkadaşlarımız çok daha derine inecekler
dir. 

idare etmek sanatı .sanatların en gücüdür di
yen feylesof demokrasinin doğduğu yerde yetiş
miş ve sesini nesillerden nesillere intikal ettirmiş
tir. 

Her derdin hakiki hal kaynağı yüce Meclisin 
işsizlik konusunda da birçok hal yolları bulacağı
na inanmaktayım. Hürmetlerimle. (Sağdan, alkış
lar) 

BAŞKAN — Efendim, parti grupları adına 
iki mebus arkadaş söz istiyor. Yeni Türkiye Par
tisi adına Ekrem Alican ve Adalet Partisi Gru-
pu adına Cihat Bilgehan. 

SEY.FÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) — O. K. M. P. 
adına Muhlis Ete. 

BAŞKAN — Peki, kaydedelim efendim. 
Yeni Türkiye Partisi Grupu adına Ekrem 

Alican, buyurunuz. 
Y E N Î T Ü R K I Y E P A R T Î S İ M E C L Î S G R U 

P U ADINA EKREM ALtCAN (Sakarya) — 
Çok muhterem arkadaşlarım, memleketin iktisa
di durumu üzerinde açılmış olan şu genel görüş
melerden istifade ederek, hütçe müzakerelerinden 
ıbu yana gördüğümüz, müşahede ettiğimiz husus
lar üzerinde Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu 
adına görüşlerimizi arz etmek üzere huzurunuza 
çıkmış bulunmaktayım. 

Evvelâ, bir hususu arz etmek isterim. Dün Se
natoda hu müzakereler cereyan etti. Sayın Se
natör arkadaşlarımızın görüşmelerini dinledim, 
Sayın-Bakan arkadaşlarımızın verdikleri cevapla
rı dinledim. Aşağı - yukarı Bakan arkadaşları
mızın 'bugün .söyliyeceklerine, bu suretle vâkıf 
olmuş durumdayız. 

Bendeniz görüşmelerde Köyle 'bir intibaa var
dım. Memleketin iktisadi durumu üzerinde, işsiz
lik mevzuu üzerinde genel görüşmeler yapıyo
ruz. Fakat, maalesef hepimiz, Ibu görülmeleri 
yaparken karanlıkta kalmaktayız. Elimizde 
her hangi bir şekilde malûmat mevcut değil
dir. Hükümet dâhil, Senatörler dâhil ve bu
gün Mebus arkadaşlarımız da dâhil olacaklar, 
zannediyorum, elimizde zerrece malûmat yok
tur. (Sağdan bravo sesleri ve alkışlar) 
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Sadece memlekette iktisadi huzursuzluk var 

diyoruz, sadece memlekette işsizlik var diyo
ruz ve işsizlik, açlık Meclis kapısına kadar da
yanmıştır, tedbirler alalım, tedbirlerimiz neler 
olacaktır, Hükümetin tedbirleri nelerdir diyo
ruz, ama hepimiz karanlıktayız. Acaba haki
kat, rakamlarla, vakıalarla bu istikamette mi
dir? Ne biz ortaya bir delil atabiliyoruz ve ne 
de Hükümetten sadra şifa her hangi bir şekil
de bir rakam alabiliyoruz. Şüphesiz bu şekilde, 
bu mevzu üzerinde umumi müzakere yapmaya 
ve hakikaten üzerinde durulması ioabeden dert
ler, meseleler var mı ve çareleri nedir, tâyin 
etmeye elbet imkâın yoktur. 

Bendeniz 'böyle bir müzakerenin açılmasını 
bir müddetten beri arzulamakta idim. Hatttâ 
Partimiz Meclis Grupu adına da böyle bir mü
zakere açılsın istiyorduk. Bunun hazırlıklarını 
yapalım, dedik. Hazırlıkları yapabilmek için 
de şüphesiz rakamları elde etmek lâzımdır, ik
tisadi durumumuz ne şekildedir, memleketin 
dış ticaret durumu ne şekildedir, memleketin 
iki ayı geçen bütçe 'tatbikatı ne istikamette sey
retmektedir, memleketin yatırım politikası ne 
istikamette seyretmektedir? Hülâsa memleke
tin umumi ekonomik vaziyeti hakkında bize 
bilgi verecek, fikir verecek, neticelere ulaşabil
mek bakımından bize ışık tutacak birtakım ra
kamlar aradık. Esefle söylüyorum ki, Türkiye 
Devlet teşkilâtı içerisinde istatistiki malûmatı 
toplamakla meşgul bir İstatistik Umum Müdür
lüğü mevcudolduğu 'halde, bunun dışında çe
şitli Bakanlıklarımız, bu çeşit malûmatı topla
makta bulundukları halde, ojur, günü gününe, 
memleketin ekonomik meselelerini takibedecek 
rakamlarını tesbit etmek imkânını 'bulamadık. 

Bu sabah son bir gayret ile istatistik Umum 
Müdürlüğüne müracaat ettim; «şu son verilen 
aylık istatistik Bülteni hangi aya aittir, almak 
istiyoruz» dedim. «1961 yılının Kasım ayına ait 
93 numaralı bültenimiz çıkmıştır» dediler. O ta
rihten bu yana, 6 aydan beri, her zaman toplan
ması mûtat malûmatı dahi elde etmeye imkân 
bulamadık:. 

Bu şartlar içerisinde biz, iktisadi meseleleri
miz hakkında nasıl neticelere varabilecek, nasıl 
kanaatlere varabilecek ve nasıl Hükümeti mura
kabe edebileceğiz? Hükümet buna mukabil bizi 
tatmin edecek malûmatı nasıl verebilir? Bu ola
maz sevgili arkadaşlarım. Bu olamayınca ne olu-
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yor? Hâdiseyi biz bugünkü şekli ile değerlen
dirmek gibi bir duruma giriyoruz. Yani, işçiler 
Meclis kapısına kadar geldiklerine göre, mutlaka 
bu memlekette işsizlik var, elemektir; o halde Hü
kümetin işsizlik karşısında tedbirleri nelerdir, 
diye soruyoruz. 

Arkadaşlarım, bu hâdiseler bu şekilde ne cid
dî suretle tahlil edilebilir, ne değerlendirilebilir, 
ne de bu usul içerisinde bunlar hakkında lâyı-
kiyle tedbirler alınabilir. Bu itibarla dün bu ıs
tırap içerisinde Senatodaki müzakerelere gittim. 
Senato müzakerelerinde her halde Sayın Bakan 
arkadaşlarımız bizîm elde edemediğimiz malû
matı konuşmalarında vereceklerdir, dedim. Ve
rilen malûmat, maalesef, tatmin edici değildir. 
Dikkat ettim, Sayın Çalışma Bakanı sadece tş 
ve îşçi Bulma Kurumuna ait gayet mahdut ra
kamlar verdi. İşsizlik var mı, yok mu, biz Hükü
met olarak bilmiyoruz, diyor. Muhterem arka
daşımız, evvelki gün burada bir sözlü soruya ver
diği cevaplarında da aynı şeyi tekrar etmiştir. 
«Biz, Hükümet olarak Türkiye'de işsizlik var 
mı, yok mu, maalesef bilmiyoruz. Yalnız, bildi
ğimiz bir gerçek varsa o da, Türkiye nüfusunun 
5,5 milyonu ile hali temasta olan bir iş ve îşçi 
Bulma Kurumumuz vardır. Bu Kuruma müra
caatlar vâki olmaktadır. Bu müracaatları karşı -
lıyan Kurumun verdiği bilgiye göre, elimizdeki 
rakamlar şöyledir. 1961 yılı içinde 573 bin kişi
nin iş isteği müracaatı vâki olmuştur. Bunlar
dan 463 bin kişi işe yerleştirilmiştir. Bunun dı
şında elimizde malûmat yoktur-.» 

1961 yılına ait verilen rakam bu. Biz burada 
memleketin uzun vadeli ekonomik meselelerini 
münakaşa etmiyor. Bir aktüel meseleyi müna
kaşa ediyoruz. Yani, Nisan ayının sonunda Mec
lis kapısına kadar gelmiş olan bir hâdisenin mü
nakaşasını yapıyoruz. Ve diyoruz ki; şu tarihte, 
bugün içinde bulunduğumuz şartlarda bu mem
lekette işsizlik açlık haline gelmiştir, işsizlik 
memleketin sosyal düzenini bozar hale gelmiştir, 
işsizlik memleketin ekonomik düzeninde bugün 
bir ıstırap mevzuu haline gelmiştir. Bize verilen 
rakamlar 5 ay öncesine, yani, Hükümetin henüz 
yeni teşekkül ettiği zamana aittir. Sayın Hükü
met karşımıza çıkıyor ve; «Ben bunun dışında 
sizlere malûmat veremem» diyor. O halde sev
gili arkadaşlarım, memleketin ekonomik mesele
leri üzerinde münakaşa edebilmek için, her şey
den evvel bizi aydınlatıcı malûmatı Hükümet, 

9 . 5 . 1962 0 : 1 
hiç olmazsa bundan sonra ne şekilde günü gü
nüne temin etmek mümkün ise, günü gününe ol
mazsa dahi, hiç olmazsa bir aylık gecikmelerle 
temini ne şekilde mümkün ise, bunun icaplarım 
yerine getirmelidir. Temenni olarak burada- ifa
de. edeyim; bu yolda gereken tedbirleri alsınlar. 
Bundan sonra Sayın Meclisimiz ve Senatodaki 
arkadaşlarımız memleketin ekonomik hayatını 
ve onun nabzını ellerinde tutabilecek halde ma
lûmatla, rakamlarla teçhiz edilsinler, hattâ bu 
rakamlardan Hükümet de haberdar oisuiı ve bu 
suretle vereceğimiz kıymet hükümleri; birtakım 
müphem bilgilere yahut da sokaktan Meclisin 
kapısına aksetmiş hâdiselere istinadetmesin. 

»Sevgili arkadaşlarım; meselenin esasına, me
selenin içine girmeden evvel bu nokta benim ka
naatimce çok mühimdir. Bu noktayı Hükümet 
mutlaka halletmek zorundadır. Siz, bilgilere sa-
hibolmadığmız müddetçe, bir hâdisenin mahiye
tini bilmediğiniz müddetçe, o hâdise hakkında 
nasıl tedbir alabilirsiniz? O hâdise hakkında na
sıl kıymet hükümlerine varılabilir, iki taraf da, 
bu hâdise vardır veya yoktur, diye nasıl müna
kaşaya girişebilir?. 

Şimdi, bu mâruzâtımdan sonra, işin esası hak
kındaki görüşlerimi ifade edeceğim. 

Biraz evvel de beyan ettiğim gibi, bu müza
kereler memleketin uzun vadeli ekonomik .mese
leleri üzerinde değildir. O meseleleri bütçe mü
zakereleri sırasında uzun boylu münakaşa ettik, 
çeşitli yönlerini ortaya koyduk, çeşitli fikirleri
mizi ortaya attık, çeşitli tavsiyelerde bulunduk. 
Bütün temennimiz, şüphesiz dâvanın esasının 
halli, o uzun vadeli tedbirlere dayandığı için, 
Hükümetimizin, o zaman bu kürsüde ifade etti
ğimiz görüşlerimize gerekli itibarı göstermesi ve 
yaptığımız tavsiyelerle kendi görüşlerini telif et
meye çalışmasıdır. Bu günün aktüel mevzuuna 
gelince: 1962 yılında memleket ekonomisi bir tür
lü harekete geiememekte ve harekete gelemiyen 
bu ekonominin içersine düştüğü sıkıntılar dolayı-
siyle, sosyal bünyemizde birtakım rahatsızlıklar 
meydana çıkmakta ve bu rahatsızlıkların başlıca-
sı olan işsizlik had safhaya gelmiş 'bulunmaktadır. 
Hükümet bugüne kadar bu meseleler hakkında 
gerekli tedbirleri almış mıdır? 1962 malî yılı içe
risinde ve bundan sonra bu mevzularda ıstırapla
rı, hastalıkları 'bertaraf edici tedbirleri var mı
dır, yok mudur? Bugün burada bu meseleler mü
nakaşa mevzuu olmaktadır. Bu itibarla, işin sa-
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dece bu aktüel oephesi üzerine mütalâalarımızı 
teksif edeceğiz. 

Bendenizin kanaatime göre, bu meselelere Hü
kümetin bakışı ile bizim bakışımız arasında bir 
fark mevcuttur. Ben 'hâdiseleri Hükümetin şöy
le mütalâa ettiğini müşahede etmekteyim, Hükü
met diyor ki: 1962 yılı, bir derlenip toplanma yı
lıdır; imkânlarımızı toplıyacağız, mümkün oldu
ğu kadar bu yıl içinde yatırım yapıyoruz gözüke
ceğiz, ama bütün ümitlerimiz 1963 yılma bağlan
mıştır. 1963 yılı başından itibaren tatbika konu
lacak olan 5 yıllık plânla, her şey halledilecektir; 
memleket güllük gülistanlık olacaktır. Hüküme
tin bugüne kadar bize telkin ettiği durum bun
dan ibarettir. 

1962 yılını, bir nevi fedakârlık yılı olarak ka
bul etmiş olan Hükümet «Bu yıl da iş yapar gö
zükeceğim, ama yapamam.» diyor. Kendisi de 
içinden buna karar -vermiş, «yapamam» diyor. 
1963 ten itibaren 5 yıllık bir plânım vardır; bu 
plânı tatbike koyacağım, diyor. Bu plân tatbi
ke konulduğu andan itibaren Saym Hükümet 
Türkiye'de her şeyin halledileceği kanaatine var
mış. Bütün temennim, bütün arzum, şüphesiz, 
Hükümetin 1963 yılı ve 1963 yılından sonra tat
bike girecek olan beş yıllık plânı hakkındaki 
ümitlerinin tahakkuk etmesi istikametindedir. 
Kendilerine şüphesiz, bugüne kadar olduğu gibi, 
biz, bir muhalefet partisi olarak bu mevzuda eli
mizden gelen yardımı yapmakta devam edeceğiz. 

Hükümet bu arada bir de, finansman mevzu
unda hariçten temin edilecek kredinin her şeyi 
halledecek unsurlardan pek ehemmiyetli bir un
sur olduğu kanaatindedir. Şüphesiz, Hükümetin 
bu kanaatini de tabiî karşılamak icabeder. Son 
-günlerdeki müjdeli haberleri hepimizi memnun 
etmektedir. Her yıl 3O0 milyon dolar tut arınca 
bir dış yardım temin etmek suretiyle 5 yıllık plâ
nı Hükümet tatbike koyarsa, şüphesiz bu mem
lekette bu plânın muvaffakiyete ulaşması ve mem
leket ekonomisinde müspet inkişaflar sağlaması 
bakımından ehemmiyetli bir adım atılmış olacak
tır. Bunun değerini hiçbir surette küçümseyen 
insanlardan değiliz. Bütün arzu ve temennimiz 
de, müspet işaretlerini görmekte bulunduğumuz 
Hükümet teşebbüsünün tam manâsiyle muvaffa
kiyete ulaşmasıdır. Ama ümitle, memleket haya
tı, maddî ihtiyaçlardan kurtarılamıyor. Sadece 
1963 yılından itibaren tatbika konulacak 5 yıllık 
plânın muvaffakiyet ümidi memlekette çeşitli 
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maddi ıstırapların tesiri altında bulunan kütlele
rin karnını doyurmuyor. Bu itibarla, sadece 1963 
yılından sonraki ihtiyaçlara değil, 1962 yılındaki 
ihtiyâçlara da baş çevirmek ve bu ihtiyaçlarla da 
meşgul olmak zorundayız. 

Bendeniz, bu bakımdan Hükümetin cidden, 
bir umursamazlık demiyeyim, bu belki ağır bir 
hüküm olur; biraz daha meselelerde dikkatli ol
ması, meseleler karşısında daha dikkatli bir tutum 
içine girmesi icabettiği kanaatindeyim. Bu kana
atimi nereden çıkarıyorum, bu hususu da arz ede
ceğim sevgili arkadaşlarım. 

Bütçe müzakereleri bu kürsüde yapılırken; 
Saym Maliye Bakanı arkadaşımla aramızda bir 
görüş ihtilâfı meydana gelmişdi. Ben, Sayın 
Maliye Bakanı arkadaşıma demişdim ki, 
10 476 000 lira tutarında konsolide Devlet büt
çesini tatbike koyarken, sizden istirham edi
yorum, istikrar tedbirlerine sıkı sıkıya bağlı
yım, enflâsyondan sureti katiyede hoşlanmam 
diyerek, sadece bu bütçenin gelirleriyle, tah
sisleri karşılamaya çalışmayın. Bu yolda gi
decek olursanız, bu tahsisleri tam mânasiyle 
tatbik imkânı bulamaz, kısıntılar yapmak mec
buriyetinde kalabilirsiniz. Cari masrafları mü-
taallik tahsisatta kısıntılar yapılamıyacağma 
göre, bu kısıntılar münhasıran yatırım tahsis
leri istikametine tevcih edilir. O zaman da, bu 
memlekette hem istikrarın temsilcisi, hem de 
yüksek seviyeli yatırım politikasının temsilci
si olmak iddiasında bulunduğumuz bu bütçe, 
yatırımlar ihmal edildikçe, memleketin eko
nomik hayatındaki büyük ihtiyaç hâlinde mey
dana çıkmış olan gelişmeye, hareketi gelmeye 
mâni olucu bir bütçe hüviyetine girer. Onun 
için sizden istirham ediyorum, ekonominin 
nabzını elinizde tutun, enflâsyon işaretlerini 
dikkatle takibedin. Ama, T. C. Merkez Ban
kasının çıkardığı her Türk lirasının mutlaka 
enflâsyonun ifadesi olduğu fikrinden vazgeçin, 
dedim. (Alkışlar) Saym Maliye Bakanına bu 
düşüncemi açıkça ifade etmişdim. Kendileri 
aksi fikri müdafaa ettiler ve dediler ki; ne 
o yola gideceğim, ne bu yola gideceğim. Ama 
bu bütçeyi olduğu gibi, bu yüksek seviyesi ile 
tatbika koyacağım. Şüphesiz bize düşen va
zife, bu şekilde bu bütçeyi tatbika koymak 
marifetini gösterecek bir Maliye Bakanı teş
vik, teşci etmektedir, muvaffak oldukları tak
dirde tebrik etmektir. 
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Ama Sayın arkadaşlarım, iki buçuk aya 

yaklaşan bütçe tatbikatı göstermiştir ki, hâ
diseler 'bu istikâmette seyretmemektedir. Tür-
kiyenin ekonomik hayatında en müessir unsur 
yatırım politikasıdır. Bunu hepimiz kabul et* 
miş bulunmaktayız ve hepimiz bu mevzuda müt
tefik haldeyiz. Yatırım politikasının 1962 yı
lma ait totâl rakamı nedir? Hükümetin bil
dirdiğine göre bu rakam, aşağı - yukarı 3,5 
milyar liradır. Yani, âmme sektörü ve husu
si sektör yatırımlannm yekûnu 8,5 milyar lira 
civarındadır. Bu rakamın, 5 milyar liralık 
kısmı, âmme sektörüne mütaallik yatırımlara 
taallûk etmektedir. O halde, âmme sektörü 
yatırımları, umumi yatırım hacmimizin için
de yüzde 60 ını, hattâ yüzde 60 mdan daha 
çoğunu teşkil etmektedir. Demek ki, âmme 
sektörü yatırımlarını düzene sokabildiğimiz bu 
yatırımları zamanında yapabildiğimiz takdirde, 
Türk ekonomisinin harekete gelmesi bakımın
dan büyük çapta hizmet görmüş olacağız. Her
halde, hususi sektörün içinde bulunduğu tered-, 
dütler, âmme sektörü içinde de mevcut değil
dir. Siz, hesabınızı yapmışsınız, bütçenizi 
tanzim etmişsiniz ve bu bütçe içinde elde edil
mesi lâzımgelen varidat diye bize verdiğiniz 
rakamları, mutlaka tahsil edebileceğiz, diye 
teminat vermişsiniz". O halde biz sizlerden faz
la <bir şey istemiyoruz. Bu teminatınızın içinde 
bulunan beş milyar liralık yatırımı bir an önce 
tatbika koyun. Bu sadece Hükümetin alacağı 
tedbirlere, Hükümetin dirayetine (bağlıdır, sev
gili arkadaşlarım. (Sağdan, alkışlar) Ben iş
te ıbu bakımdan, bu meselelerde, Hükümet 
hakkında en geniş mikyasta müsamahalı hare
ket etmekle beraber, bu mevzuda Hükümetin 
varsa noksanını en şiddetli lisanla tenkidet-
mek icabettiği kanaatindeyim. Sadece muha
lefet partileri bakımından değil, iktidar par
tileri bakımından da bu mevzu en şiddetli şe
kilde tenkidedilmeli Hükümet, bu istikamete 
sevk ve harekete teşvik edilmelidir. (Sağdan, 
alkışlar) 

Bakan arkadaşlarımız bugün, uzun vadeli 
tedbirler mevzuunda, şu, şu hazırlıklarımız var, 
diyorlar. Plânımız yapılıyor, plânımız şöyle 
olacak, diyoi'lar. Hepsini anlayışla karşılıyoruz. 
İhracatı geliştirmek için merkez çalışması var
dır, yakında ihracatımız çok gelişecektir, di
yorlar; şu işler için Bakanlararası bir korniş 

9.5.1962 O :1 
te kurduk, çalışmalarımız devam ediyor, di
yorlar. Bütün bunlara karşı müsamahalı hare
ket ediyoruz. Bu çalışmaların müspet neticeye 
ulaşması için ieabeden vâde dolmayınca hak
sız tenkide geçmiyelim, diyoruz. Ama beriki 
mesele (böyle değil. Beriki mesele 1962 yılının 
bütçesi meselesidir. Sayın Maliye Bakanı bil
diğiniz gibi 1962 yılı âmme sektörü yatırımlar 
yekûnu olan 5 milyar liranın 3,5 milyara yakın 
kısmı Devlet bütçesinden bütçe içi yatırımlar, 
1,5 milyarlık kısmı da bütçö dışı yatırımlar 
yani İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırım
larıdır, dediler. Yine Sayın Maliye Bakanı, 
«Aksamadan yürüyecek.» dedi. Bütçe içi yatı
rımlar hakkında zannediyorum İstanbul'da ba
sma verdiği bir beyanatta, harcamalara müta
allik aylık rakamlar ifade etmiştir. Meselâ 'bu 
ifadelerinde Mart 1962 ayında bütçe içi yatı
rımları olarak 361 milyon 992 bin 759 lira, Ni
san 1962 ayında 336 milyon 473 bin 304 lira 
harcanacaktır, diyordu. 

Şimdi bunun yanında İktisadi Devlet Te
şekküllerimizin yatırimİarı için do (hep bildi
ğiniz gibi 1962 yılı için (bir geçici program ha
zırlanmış ve Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafın
dan bastırılmış olan bu geçici program da İbiş
lere gönderilmiştir, bu program da elimizde
dir. Bu programdan da hesapladım 490 aded, 
oski yıllardan devam eden, yeni yıl içinde tat
bikata konulacak olan projelerin mevcudolduğu-
nu ve bunların da 1962 yılı harcamadan tuta
rının bir milyar altıyüz milyon lira civarında 
bulunduğunu gördüm. Demek ki Devletin elin
de plânlama babında ne mümkünse her şey mev
cut, bütçe de mevcut. Yapılması ieabeden iş 
sadece bu projelerin, bu yatırımlann tatbika 
konması ve kendi vaatleri istikametinde ta
hakkuk ettirilmesidir. İki ay içinde yani Mart 
ve Nisan ayları içinde 700 milyon liraya ya
kın, belki de daha fazla harcama yapacağız. 
denmiştir, tin ay için, İktisadi Devlet Teşek
külleri 'harcamaları da 300 milyon lira ise, iki 
ayda Türkiye'de âmme sektörü sahasında 1 
milyar Türk lirasının akmış olması icalbederdi. 
Bu 1 milyar lira Türk piyasasına akmış olsay
dı, eminim ki Türlüye Büyük Millet Meclisi
nin kapısına dayanmış olan işsizlik meydana 
çıkmazdı. Meselenin esası burada. 

Mamafih, tenkidlerimizde haksız olmamak 
için, Hükümetin bu kürsüye gelir, «îşte rakam-
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lanınız, işte ilki ay zarfında 1 milyar lirayı 
harcadık.» demelerini temenni etmekteyim. Ama 
bunu diyemiyeceklerdir arkadaşlar. (Orta sıra
lardan gülüşmeler) Çünkü, bu imkâna sahib-
olmuş olaydılar dün, Bakanların Senatodaki 

• izahlarında, 'bu istikamette, yani fiilen yapılmış 
harcamalara mütaallik malûmat ortaya konula
bilirdi. Sayın Sanayi Bakanına, sadece Sana
yi Bakanına değil, beş Bakan arkadaşımıza, 
bilhassa bütçe dışı yatırımlarla meşgul olan 
beş Bakan arkadaşımıza, 10 gün kadar evvel 
beş aded, yazılı sual takriri ile biraz evvel 
arz ettiğim, 1962 yılı geçiş programında mev
cut 490 aded projeden 89 u hakkında ne mua-
ımele yapılmış olduğunu sormuştum. Demekki 
bu vesileyle kendileri 10 günlük bir vakit de 
kazanmış bulunmaktadırlar. 

Muhtemeldir kî, «işte sorduğumuz yatırım
lara şu muamele yapılmış, Ibu yatırımlar için 
1962 yılının Mart ve nisan aylarında şu harca
malar yapılmıştır, Ekrem Ali^an 'bu suretle 
tatmin edilmiş ol.» diye bu kürsüden konuşma 
imkânına sahibolabileceklerdi. Bu benim sa
mimî teımennimdi, ama dün Sayın Bayındırlık 
Bakanı arkadaşımızın ye Sanayi Bakam arka
daşımızın Senatoda verdikleri malûmattan bi
ze bu istikamette müspet bilgileri verecekleri 
kanaatine varamadım. Çünkü Sayın Bayındır
lık Bakanı bize Bayındırlık Bakanlığının çe
şitli yatının dairelerinin harcama yapabilme 
imkânlarını verdi. 700 küsur milyon liralık 
1960 yılından 1961 yılma müdevver mukavele
lerimiz dolayısiyle bu miktarda harcama yap
mak salâhiyetimiz mevcuttur.» dedi. Fakat ne 
miktar harcama yaptıklarını ifade etmediler. 
Mesele salâhiyet sahibi olmak meselesi değil
dir. Mesele, paraya, nakde taallûk eden bu 
sahalarda harcama yapıp, ekonomik hayata 
hareket vermektir. Güzel plânlarınız, projele
riniz, tasarılarınız var. Hattâ, lngilizceye çok 
güzel tercüme edilmiş, Seyhan Sulama Tesis
leri projeniz de var. Bunlar, ciddî bir çalışına 
eseridir. Hepsi güzel ama, 'bunlar kâğıt üze
rinde kaldığı müddetçe hiçbir netice vermez. 
Maddi bakımdan ihtiyaçları karşılamaz, aç
lığı ve sefaleti >önliyemez. Burada, aramızda, ' 
zannediyorum büyük bir ihtilâf olmamakla 
(beraber, bir değişik görüş var. Bendeniz, her 
söylediğimi delilleriyle ortaya koymak istiyen 
bir insanım. Bunun için rakamsızlıktan şikâ-
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yet ettim. 1 - 2 müşahedemi anlatacağım ar
kadaşlar. Bu umumi müzakerelerin açılmasını 
arzuladığım için daha evvelden 1 - 2 yatırım 
dairesine gideyim, programları hakkında ma
lûmat alayım, programın tatbikatı hakkında 
bilgi edinelim dedim. 

Nisan aynım sonunda Devlet Su İşlerine 
gittim. Yanımda bir de seçim bölgeme ait, 
Cumhuriyet Halk Partili mebus arkadaşım var
dı. .Sayın Bakarım, dün mebuslara ve sena
törlere dağıtılmak üzere olduğunu ifade etti
ği program, Devlet Su İşleri Umum Müdü
rünün elinde idi. •< 

«Sizin vilâyetinize 1962 yılında 6 milyon 
liralık yatırım yapılacak, dedi. Plânın içinde 
olduğunu söyledi. Peki, bu yatırımlar 'köy içme 
suları kabilinden şeyler midir, bunların tatbi
katına geçilecek midir? dedim. Henüz ihale 
safhasına gelmediği cevabını aldım. 6 milyon 
liralık Sakarya vilâyetine yatırım yapılacaktır, 
ama meseleyi biran önce (tatbika koymak lüzum
dur, mevsim geçiyor dedim. Bendenizin kana 
atine göre bu ıgilbi projelerin ihale safhaları yıl 
başından evvel ikmal edilmeli, mevsim gelince 
mütaahhide iş verebilecek hale gelmelidir. Bir 
gün dahi geçirilmemeli, (derhal tatbikatına ge
çilmeli ve «altı milyon liralık yatırım yapılmalı
dır. Yoksa yapılamıyacak olduktan sonra, yıl-
la,r yılı sürüncemede kalaca'k olduktan sonra, 
ıhenı ibu yatırımların maliyeti yükselir, hem ih
tiyaçlar karşılanmaz, hem de memleket ekono
misi bu imkânlardan faydalanamaz. 

Sevgili arkadaşlarım; Ibu tenkidimi sade
ce şu altı ayluk Hükümete tevcih etmemekteyim. 
Bu, bir kısım yatırım dairelerindin., bugünün 
meselesi (değil, yıllardan beri devam eden me
seledir. Yatırım dairelerini lataletten kurtar-
im ak [mecburiyetindeyiz. Yani idarede, mesuli
yetin sahipleri, mutlaka bu mesuliyeti takab-
bül etmeyi öğrenmek mecburiyetindedirler. 
(Sağdan ve soldan bravo sesleri) 

Maalesef idaremizde bugün ne mesuliyetle
rin sahibi vardır, ne salâhiyetlerin sahibi var
dın*. Ne salâhiyetlerine tesahup etmektedirler, 
fne mesuliyetlerini takablbül etmektedirler. (Sağ
dan İbravo sesleri, alkışlar) Bu iş böyle yürü
mez. Anladık, idareyi terfilh etme'k, maaşatı 
yükseltmek, şunu yapmak, bunu yapmak, bil
mem. vekâlet emri müessesesini şöyle yapmaik, 
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emekli müessesesini böyle yapmaık, 'kazai mu
rakabeyi' kaibul etmek, yani hakları hukukları 
tanımak. Ama bunun mukabilinde vazifeyi de 
istemek mecburiyetindeyiz. Onun için müsaade 
©demeniz, bu lâubalilik içerisinde bizzıat yatırı
mı yapacalk olan daireler gerekli hazırlıkları, ge
rekli çalışmaları yapamazlarsa, sadece Sayın 
Hükümetin, Sayın Bakan arkadaşlarımızın, bu 
işlerden, mesul tutulması haklı bir hareket ol
maz. Onun için, dairelerin bu durumunu açık
ça ortaya koymak ve bunları halletmek mecbu
riyetindeyiz. 

Sadece orada deği'l, sevgili arkadaşlarım, 
gezen, bütün mebus arkadaşlar vilâyetlerine ait 
mevcut plânlan, lütfetsinler, dairelerinde tet
kik etsinler. Ve tatbikatını tetkik edenler göre
ceklerdir ki, bu iş çok büyük aksaklıklara uğra
maktadır. Bunun dışında ben bir diğer umum 

müdürlüğe gittim, bunu da arz edeceğim, daire
nin başında bulunan zat bana dairesinin 240 mil
yon liralık yatırım programı olduğunu, bunun 
150 milyonluğunun finansmanının sağlanmış bu
lunduğunu ifade ettim. Çok güzel dedim. 

240 milyonluk 1962 yatırım plânı var, 150 
milyonun finansmanı sağlanmış, öyle ise hemen 
harekete geçmiş olacaksınız. Hayır efendim, ge
çemedik maalesef, dedi. Ne zaman?.. Nisan ayı 
sonunda. Neye geçemediniz, dedim. Maliye Ba-
kanlığiyle bir finansman ihtilâfının halledileme-
diği cevabını verdi. (Sağdan, gülüşmeler) Ol
maz. Bunlar otantik hâdiseler. Kürsüye çıkıp da 
sizleri yanlış istikamete sevk edecek beyanlar ya
pamayız. Ben, bunları benim bizzat kendi kula
ğımla dinlediğim, şahidolduğum hâdiselerdir. 
Bu itibarla bendeniz bir nokta üzerinde ısrarla 
durmaktayım. Biz, bu bütçeyi, bu yatırım poli
tikasını çok ciddî bir şekilde tatbika koymak mec
buriyetindeyiz. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri için, dün Sayın 
Çelikbaş arkadaşım, Senatoda; «iklim şartları 
ancak, yatırım tatbikatına Mayıs ayından itiba
ren müsaade ediyor» dediler. Bendeniz o kana
atte değilim. Hattâ, «Projeler Nisan ayında ik
mal edildi» dediler. O kanaatte de değilim. Şu 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin projelerinin pek 
çoğu, bir defa eski yıllardan devam eden proje
lerdir. Yeni, dedikleri projeler ise, daha 1960 ta 
dahi mevcut projeler idi. «1962 yılının Nisan 
ayında ikmal edilmişlerdir», mütalâasına bu. ba-
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kımdan bendeniz iştirak etmemekteyim. Kaldı 
ki, 1962 yılının geçiş programı bugün başlayıp 
bugün ikmal edilecek bir iş olmadığına göre, bu 
programlar hazırlanmaya başlandığında, Hükü
met bu projelerin zamanında ikmali ve tatbika 
konulabilmesi tedbirlerini düşünmeye, mevsim 
başladığı zaman derhal tatbika girişilecek hale ge
tirilmelerini sağlamaya mecburdur. 

İşte bu sebeplerden dolayı bugün işsizlik geç
miş yıllara nazaran fazlalık veya eksiklik mi gös
termektedir, orasını bilmem. Yalnız bir vakıa 
vardır ki, o da memlekette geniş vatandaş kütle
lerinin iktisadi hayatın ataletinden, iktisadi ha
yatın durgunluğundan şikâyetçi olduklarıdır. 
Geniş vatandaş kütleleri de iş bulamaz, halde
dir. Bu belki her zaman devam eden bir hâdise
dir. Bu belki bugünün hadisesidir. Sayın Çalış
ma Bakanı dün Senatoda Meclisin kapısına ka
dar dayanmış olan hâdiseyi; bizzat demokratik 
düzenin meydana çıkardığı, hakikaten memnun 
olmamız icabeden bir hâdise olarak ifade ettiler. 
O ifadeye benim aklım ermedi. İşsizlik bugünün 
meselesi değildir. Değildir efendim, bugünün me
selesi değildir... «Demokratik düzenin icabıdır. 
Hükümetimiz meselelerin açığa çıkmasından 
memnundur.» O mütalâası da doğrudur. Haki
katen işsizlik meselesi bir dâva halinde meydana 
çıkarsa, işte.şu müzakereler cereyan eder, Hü
kümet ikaz edilir, tedbirler alınır. Netice itiba
riyle, bu mevzuun, meselenin halli hususunda 
daha ciddî hareketler yapılır. Bunlar demokra
tik rejimin tezahürüdür. «Demokrasinin tezahü
rü demokrasinin tehlike çanı olamaz» dediler^ 
Demokrasinin tezahürü hiç şüphesiz, ihtiyaç. 
içinde bulunan vatandaşların, o ihtiyaçlarını il
gili makamlara duyurabilmek için çeşitli hakla
rından istifade etmeleri ve bu haklarını ortaya 
koyucu birtakım tezahürlerde bulunmalarıdır. 
Ama, dikkat buyurulacak olursa, şu 3 Mayısta f 
meydana gelmiş hâdise biraz ileri derecede de
mokratik tezahür gibi geliyor, bendenize. (Sağ
dan, gülüşmeler, alkışlar) Yani, bir hudut içinde 
tezahürler gösterilirse haklıdır, ilgili makamlar, 
merciler ikaz edilmiş olur ve vatandaşın dertle
rine el koymak imkânı hâsıl olur. Ama bir hâ
dise oluyor, resmî makamlar yürüyüş yapılamaz, 
diyor, bunları gazetelerden okuyoruz, resmî ma
kamlar önlemeye çalışıyorlar, bu gayretler 
fayda vermiyor, polis copları harekete; geçiyor.. 

— 227 — 



M. Meclisi B : 
Bunlar demokratik tezahürler değildir, muhte
rem arkadaşlarım. 

O halde bu kabîl hakların kullanılmasını, 
demokratik tezahüratın meydana gelmesini haki
katen arzuluyorsa, bu hareketi tanzim edici, 
organize edici tedbirleri almalıdır. Pekâlâ, ha
rekete şu saatte başlatacaksınız, sessiz yürüyüş 
yapılacak hiçbir ileri tezahür olmıyacak; hiçbir 
vatandaş bundan zarar görmiyecek. Devlet otori
tesi zedelenmiyecek denilebilir. Hâdise böyle ol
mamıştır. Denildiği gibi ise resmî otoriteler bu 
insanları önlemeye neye çalışmışlardır?., önlerine 
niçin Ankara Valisi çıkmıştır? Niçin bu hâdiseye 
müsaade etmiyorum demiş? Niçin Devlet otorite
sinin müsaade etmemesine rağmen, bu hareket 
meydana gelmiştir? Bu çeşit hareketler bendeni
zin kanaatime göre, hiçbir suretle demokratik dü
zenin tezahürleri olamaz. 

I 

Hareket safhasına girildiği zaman demokratik 
düzen ve disiplin ortadan, kalkmış, bir nevi anar
şi meydana gelmiştir. Bu itibarla Anayasamızın 
sağladığı haklan kullanırken dahi hiç şüphesiz yi
ne disiplin asıl olmak, cemiyetin umumi huzuru-, 
umumi menfaatleri her şeyin üzerinde tutulmak 
icabeder. 

ıSizi fazla meşgul etmiyeyim. Mâruzâtımı so
na erdirmek istiyorum. Bendeniz Hükümetten 
bilgi istiyorum. 

Memleketin şu andaki ekonomik durum hak
kınca lütfetsinler, bize rakam versinler. Yatırım 
politikasında, 1962 yılında ne harcadılar? bütçe 
içi, bütçe dışı?.. 

İstihsalimiz ne durumdadır, âmme sektörü^ 
nün istihsali ne durumdadır? Netice olarak eko
nomimiz durgunluk içinde midir, yoksa hareket
li durumda mıdır? Bu, rakamlarla meydana çıkar» 
smlar. İstihsal durumumuz nedir? Sanayi Bakanı 
arkadaşımız lütfetsinler, 'burada «Mart ve Nisan 
aylarında, memleket ekonomisinde mühim yeri 
olan şu sanayi kollarında istihsal şu istikamette 
seyretmektedir, 1961 yılının aynı ayına nazaran 
şu artış kaydedilmiştir, yahut şu azalma vardır» 
desin. Yani, mesele hakkında bize, vuzuha varıcı 
malûmat, izahat versinler. Eğer bu malûmat müs
pet istikamette ise biz de refaha kavuşacağız sev
gili ..arkadaşlarım.. 

Bugün, memleketin her tarafında, her yerde, 
şu Meclis koridorları da dâhil, iktisadi hayatın 
felce uğrayışı, bu hayatın nasıl açılacağı, mem-
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leketteki ekonomik durumun ne şekilde inkişaf 
edeceği, Hükümetin bu işlere nasıl çare bulaca
ğı hususları söz konusu edilmektedir. Bu, mebus
ları, senatörleri ve vatandaşları en yakından alâ
kadar eden bir keyfiyettir. Hükümet çıksın desin 
ki: Her ne kadar siyasi şartlar dolayısiyle müte
madiyen ekonomik hayatın durgunluğundan bah
sedilmekte ise de, rakamlar bunun aksi istikame
tindedir: Yatırımlar §u istikamettedir, Dış Tica
ret şu istikamettedir, bütçe tahsilatı şu istika
mettedir, tahsisatların kullanılışı şu istikamette
dir. Eğer bu istikametler müspet ise, biz de ona 
göre ferahlamış oluruz, efkârı umumiye de müte
madiyen menfi istikamette yapılan telkinlerden 
kurtulur. Bir noktayı - Hükümet af buyursun -
tavsiye ederek kürsüyü terkedeceğim. 

Umumi efkâra mütemadiyen, yıkılmaktayız, 
mahvolmaktayız, perişan olmaktayız, vergiye ih
tiyacımız var, vergi toplıyamıyoruz, hikâyeleri 
tekrar edilirse ruhlarda bedbinlik, ölgünlük yara
tılır, cemiyetin hayatiyeti kaybettirilir. (Sağdan 
ve soldan, alkışlar). 

Arkadaşlar, biraz da işlerin müspet tarafın
dan (bahsetsinler, müspet taraflarını anlatsınlar, 
iyiye gidiyoruz desinler. Mütemadiyen kötüyü ifa
de ederek vatandaşların ruhlarında bedbinlik ya
ratmasınlar. Bu millet her şeye kaadirdir. Bu 
milleti biraz teşvik ettiğiniz takdirde her şey iyi
ye gider sevgili arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz, Cumhuriyetçi Köylü Millet 
Partisi ajdma, Grup Sözcüsü Muhlis Ete'nindir, 
buyurunuz. 

CUMHURİYETÇİ KÖYLÜ MİLLET PAR
TİSİ ADINA MUHLİS ETE (Ankara) — Muh
terem arkadaşlarım, bize bu mühim meseleyi bir 
arada konuşma fırsatını verdiklerinden dolayı 
takrir sahibi arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hat
tâ, bâzı içtimai zararları olmakla beraber, miting 
yapan vatandaşlara da teşekkür etmek icabeder. 
Çünkü öyle mühim meselelerimiz oluyor ki, bun
ları partiler üstünde ve Hükümetle beraber ko
nuşmak imkânını bulamıyoruz. Sevgili arkada
şım Alican kadar hazırlıklı olmadığım için, mese-
seleyi mevziî mütalâa etmekle iktifa edeceğim. 

İşsizlik şeklinde tecelli eden bu içtimai has
talığımızın giderilebilmesi için evvelemirde 
esaslı bir teşhis koymak icabeder. Kuvvetli bir 
tedavi ancak teşhisten sonra mümkün olacaktır. 
Hâdiseyi teşhis edecek olursa nasıl bir işsizlikle 
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karşı karşıyayız? Dün Senatoda Sayın Çalışma 
Bakanının beyanını maatteessüf dinliyemedim. 
Mitinge iştirak eden işçiler; fabrika işçileri mi
dir, ziraat işçileri midir, yapı işçileri midir, de
vamlı işçileri midir, muvakkat işçiler midir? 

Benim yaptığım hususi tahkikata göre bu 
işçilerin büyük bir kısmı mevsim işçileri, dola-
yısiyle yapı işçileridir. Binaenaleyh, meseleyi 
bu şekilde tesbit etmek icabeder Hâdiseyi bir
az daha açarak gerek şehirlerdeki açık işsizliği, 
gerek köylerdeki gizli işsizliği, mütalâa edecek 
olursak işsizliğin mevzii olmaktan çıktığını Dev
let sektörü ile beraber ve hususi sektöre de sira
yet ettiğini görürüz, önce sanayi büyük şehir
lerimizdeki işsizliği gözden geçirmek icabeder. 

Acaba, hususi sektörde ne nisbette işsizlikle 
karşı karşıyayız? Bu hususu Çalışma Vekilin
den anlamak icabeder. Eğer, bu nisbet küçükse, 
o zaman her ekonomide görülebilen geçici işsiz
lik hâdisesi var demektir. Nisbet büyük ise teh
like çanları çalmış demektir. 

Diğer taraftan 150 - 200 bin işçi çalıştıran 
geniş bir Devlet sektörü ile karşı karşıyayız. 
Burada işsizlik, ne şekilde tezahür etmiştir? 
Tahmin ediyorum ki, Çalışma Bakanı Yüksek 
Murakabe Heyeti raporlarından son senelerdeki 
işsizliğin seyri hakkında bilgi almıştır» Bunları 
tam olarak bilmeden, teşhisi tam olarak yapma
dan şüphesiz ki, tedavi edemiyeceğiz. Burada 
Çalışma Bakanlığının bütçesi konuşulurken ken
dilerine bir sual sormuş ve demiştik ki; Türkiye-
nin çalışma meseleleri yalnız sınai ekonomiye 
değil, daha ziyade ziraat ekonomisine dayanmak
tadır. Halkın büyük bir kısmı zirai sahada 
çalıştığına göre; ziraat üzerindeki çalışmaları
mız ne vaziyettedir? Son senelerdeki müşahede
lerimize göre Çalışma Bakanlığının kurulduğun
dan bugüne kadar bu Bakanlığın üzerinde dur
duğu mevzular daha ziyade sınai sahadadır. 
Ve zannediyorum ki, Sayın Bakan da aynı ka-
nattedir. Bunu söylemekten maksadım, son gün
lerde vâki olan hâdise yapı işçilerinin yürüyü
şü, yalnız bir şehir hâdisesi değil aynı zamanda 
bir köy hâdisesi oluşunu tebarüz ettirmek için
dir. Her sene köylerden birtakım insanlar şehi-
re çalışmak için gelirler. Birkaç ay çalıştıktan 
sonra köylerine giderler. Hâdisenin asıl sebep
leri buradadır. Şu halde bu işsizliği gidermek 
için yalnız sınai yatırımlarla.iktifa etmek değil; 
aynı zamanda bunun menşei olan yerlere kadar 

gidip tetkik etmek icabeder. Takrir sahibi arka
daşımın da söylediği gibi, bilhassa köyde nihayet 
üç ay süren bir çalışma müddeti vardır. Bunun 
dlşmda maatteessüf iş olmadığı için veya iş 
yaratılamadığı için köylülerimiz bütün sene ça
lışamıyor. Zaten fakirliğimizin en büyük sebebi 
bu az çalışmadan ileri geliyor. O halde bura
lara doğru gitmek, hastalığın köklerini ara
mak icabediyor. Burası çok geniş bir sahadır. 
işsizlik konusundan çalışma mevzuuna gitmek 
icabeder. Bu memlekette gizli işsizlik şeklinde 
tecelli eden bu hastalığı tedavi etmek güçtür. 
Bence bu meseleyi burada münakaşa ettikten 
sonra meseleyi partiler üstü bir konu olarak ele 
alınacak ve derinliğine tetkik etmek icabediyor. 

Hükümeti tenkid etmekle iş bitmiyor. O iti
barla ben sırf bu kürsüden meseleyi münakaşa 
ederek bırakmak değil, bilâkis bu konuşmalar
dan sonra partiler üstü bir komisyon kurmak, 
meseleyi derinliğine etüdetmek ve tedbirleri 
bu şekilde bir araya getirmek lüzumuna ina
nanlardanım. Yoksa münhasıran Hükümete çat
mak çok kolaydır. Ben bu sözlerimle-Sayın Ek
rem Alican arkadaşım Hükümete çattı demek 
istiyorum. Bilâkis meseleyi samimiyetle arz 
ettiler bunu işaret etmek isterim. 

Kaldıki işsizlik meselesine istihsal unsuru 
ile beraber mütalâa etmek isterim. Ebetteki, is
tihsal faaliyeti azalıyorsa işsizlik çoğalır. Bu 
bakımdan sayın Ziraat Bakanı ile sayın Sanayi 
Bakanının bize istihsal faaliyetleri durumu hak
kında bilgi vermelerini rica ederim. 

Geçen gün bu meseleyi görüşen Senato mü
zakerelerini dinliyemedim. Çalışma Bakanı iş
sizliğin ortadan kaldırmak hususunda şu tedbir
lerin alınacağını söylemiş: 

1. Dışarıya işçi gönderilmesi; 
2. Yatırım formalitelerin kısaltılması; 
3. îş ve îşçi Bulma Kurumunun daha faal 

olması; 
4. îhracatm artırılması için bakanlıklar 

arası bir komitenin kurulması; 
5. îş atelyelerinin kurulması gibi tedbirler. 
Muhterem arkadaşlarım, bugün bu tedbirler 

birden tahakkuk etmiyeceğine göre, bugünkü 
işsizliğin kolayca giderileceğini zannetmiyorum. 
Meseleyi esaslı teşhis konulmamış ve esaslı ted
bir çareleri bulunamamıştır. Bir kelime ile alev 
yanıyor, söndürülememiştir. Tekrar ediyorum, 
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meseleyi esaslı olarak ele alalım. Mesele bugünün: 
meselesi değil, yarının da sosyal meselesidir. 

Bence yalnız yatırımlarla uğraşmakla me
sele hallolmaz ziraat politikası, sanayi poli
tikası, ticaret, nafıa ve münakalât , politikaları
nı tesbit ve koordine etmekle işe başlamak 
gereklidir. Böyle bir koordinasyonu henüz gö
remiyorum. Bu hakikati partimiz etüt heyeti 
ile Devlet Plânlama Teşkilâtına yaptığımız bir 
ziyarette de tesbit etmiş bulunuyoruz. 

İşsizlik mücerredolarak halledilecek bir ko
nu olmaktan ziyade umumi iktisadi ve içtimai 
meselesinin bir halkasıdır. Yine bütçe müza
kereleri sırasında deniyordu ki; iktisaden ge
lişmek için iktisadi mahiyette ki, politikaların 
tesbit edilmesi ve bunların birbiri ile koordine 
edilmesi yani sanayi politikasını, ziraat poli
tikasının, nafıa politikasının, münakalât poli
tikasını iş ve diğer politikaların tesbit edilmesi 
lâzımdır. Maatteessüf tesbit edilmediğini, par
timiz namına Plânlama Dairesinde yaptığımız 
ziyarette öğrenmiş bulunuyoruz, Plânlama Dai
resi, daha ziyade yatırım meselelerini tesbit 
etmekle meşgul olan bir dairedir. İktisadi poli
tikanın içinde yatırım dışı meseleler vardır. 

Bir meseleyi daha arz edeyim. Devlet sektö
rüne aidolan Çalışma Bakanının Mecliste ya
pacağı konuşmayı merakla bekliyorum. Burada 
bir meseleye daha temas etmek isteriz. Hükü
met kuruluşunu mütaakıp İktisadi Devlet Te
şekküllerinin reorganizasyonu diye bir komisyon 
kurulmuştu. Bu komisyon İktisadi Devlet Te
şekküllerinin daha iyi ve daha rasyonel ha
reket etmesi için bâzı kararlar alacaktı. O gün
den bugüne aradan altı ay geçmesine rağmen 
ancak bir iki defa Sayın Feyzio£lu'nun ri
yasetinde bu komisyon toplanabildi. Bugüne 
kadar bu komisyonun çalışmalarından fazla bir 
şev duvmadık. Hattâ biz burada daha ileri 
giderek Saym Fevzio#lu'nu, bu işin süratle 
halli hususunda bize icabediyorsa hepimiz yar
dım edelim dedik. Bugün dokuz Mayıs olduğu 
halde komisyon meselesini bitirip bir karara 
varamamıştır. Bundan üzüntü duymaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, sizi fazla yormak 
istemem. Söylemek istediklerimin hulâsası şu
dur : 

Tek başın n işsizlikle, uğraşmak mesel evi hal
letmez. İssizliğin çalışma mevzuu ile ilgisi var
dır. İşsizliği istihsal mevzuu ile beraber ele al-
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mak icabeder. Hükümet, arzu ettiği neticeyi 
almak için, mütehassısları ile beraber çalışır, 
Meclis te müzahir olur. Toplu bir şekilde me
seleler ele alınır. Hastalığı ancak toplu bir şe
kilde ele almak suretiyle tedavi etmek müm
kündür. 

Sözlermi bu kadardır, hepinizi hürmetle se
lâmlarım, arkadaşlar. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Hükümet. 
HÜKÜMET ADINA BAYINDIRLIK BA

KANI EMİN PAKSÜT (Ankara) — Pek muh
terem arkadaşlarım, işsizlik konusunda T. B. M. 
M. sinde iki günden beri genel görüşmeler 
cereyan etmektedir. Dün Cumhuriyet Senato
sunda başlamış olan müzakerelere mütenazır 
olarak bu konu, bugün de Yüksek Meclisiniz
de müzakere edilmeye başlanmıştır. Genel görüş
meleri açmak istiyen arkadaşları ve muhalefet 
partilerinin değerli sözcülerini dinlemiş bulu
nuyoruz. 

Hükümet olarak ve Hükümetin yatırımla-
riyle ilgili bir alanın mesuliyetini taşıyan bir 
arkadaşınız olarak hemen ifade etmek isterim 
ki, böyle bir konunun memleket hayatındaki 
önemi bakımından Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde derinliğine, genişliğine görüşülmüş ol
ması vesilesiyle Hükümete, yapmakta olduğu 
ve yapacağı işler hakkında Yüksek Heyetinize 
ve Türk umumi efkârına mâruzâtta bulunmak 
fırsatının verilmiş olması bizim için minnet ve 
şükranla karşılanacak bir keyfiyettir. Onun 
için bu konuyu Meclise getirerek bu konu etra
fında kendi görüşlerini acı da olsa, tatlı da 
olsa dile getirmiş olan önerge sahiplerine ve 
muhalefet sözcülerine şükranlarımı arz etmek 
isterim. 

Muhterem arkadaşlar, ancak bu konunun 
ciddiyeti muvacehesinde, hissî tarafa hiç yer 
vermeden, yalnız aklı hâkim kılarak, hakikat
lere açıkça eğilmek lâzımdır. 

Sayın Alican arkadaşım, dostum, eskiden 
beri tetkik kaabiliyeti ile temayüz etmiş bir 
arkadaşımız olarak, bu konuda da rakamları 
ele aldı. Rakamların yokluğunu, yani ajur ma
lûmatı tedarik etmekteki güçlükleri ele alarak, 
Hükümetin çalışmalarında, bu durumu bir nok
san olarak dile getirdi. 

Arkadaşımız, geçmişte Hükümette bulunmuş 
bir Devlet adamı olarak, doğrudan doğruya 
rakamlarla ilgili mesul bir mevkide bulunduğu 
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•sırada ajur malûmat sağlama imkânı vardı da, 
seçimlerden sonra iş başına gelen Hükümet ne 
yaptı, yaptı ajur malûmatı yok mu etti? 
Yoksa bu Hükümet bu rakamların ehem
miyetini, Alican arkadaşımızın işaret ettikleri 
gibi, takdir edere'k dün bir iyi tesadüf Cumhu
riyet Senatosunda oylanmış olan istatistik 
Enstitüsü Kanununun kabulünü sağlamak su
retiyle ajur malûmatı vererek müessesenin fiilî 
ve amelî çarelerini mi buldu? Yani Meclisin nıü-
zaharetiyle bunu müspet yola mı koydu? Arka
daşımın bu hakikatleri gözden kaçırmamasını 
isterdim. 

Sayın Nurettin Ok arkadaşımız, bütçenin 
kabulünden bu yana Hükümet harcamalara gi-
rişseydi, durum böyle had safhaya gelmezdi, 
buyurdu. Ekrem Alican arkadaşım da, aşağı 
yukarı, buna benzer istikamette kendisi ile Hü
kümet arasında görüş aykırılığına işaret etmek 
istedi. 

Muhterem arkadaşlarım, önerge sahibi Nu
rettin Ok arkadaşım iyi bilirler ki, Büyük Mil
let Meclisinin kabul etmiş olduğu bütçe ile Hü
kümete bir altın çuvalı verilip, «Bir Mart oldu 
mu, çuvalı aç, dilediğin kadar avuç avuç sağa 
sola harca.» denmez.. Yüksek Meclisin Karma 
Bütçe Komisyonlarından geçip gene Mecliste 
günlerce süren müzakere sonunda meydana ge
tirilmiş ve Hükümetin bir yıllık icraatında uy
ması gereken bir bütçe ile bu bütçeye göre ha
reket yetkisi verilmiş olur. 

Şu halde, bütçenin çıkmış olduğu günden 
beri, yapılması gereken şey, keyfî, şahsi birta
kım davranışlarla, telâş içinde şuraya buraya 
para dağıtmak değildir, öyle sağını solunu dü
şünmeden, projesi, plânı hazırlanmamış, veya 
projesi plânı hazırlanmış ama, ihalesine imkân 
verecek şekilde dosyası tekemmül etmemiş bir 
işi, bir kimseye ihale etme imkânının olmadı
ğını, bunun doğru bir iş olmadığının takdir et
mek gerekir. 

Arkadaşlarım, dün Cumhuriyet Senatosun
da izah ettim; masum ve iyi niyetli bir davra
nış olmakla beraber vardığı neticeye Yüksek 
Meclis huzurunda da bir de sözlü soru vesile
siyle temas etmiştim. Geçen sene ihtilâl idare
si zamanında, bu memleketin ilim ve irfanına 
hizmet etmek gibi hepimizin birleştiği bir yük
sek ideal etrafında, süratle ilkokul inşaasmı 
tamamlamak için 222 sayılı Kanun kabul edil-; 
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miş, bizim anladığımız mânada tam bir Devlet 
plânlaması olmamakla beraber bir nevi pers
pektif plânlama mahiyetinde olarak senede 
1 770 köyde ve -240 şehirde ilkokul inşaası der
piş edilmiş ve süratle harekete geçilmiş, bir an 
evv^l bu işi yapalım denmiştir. Bir an evvel bu 
işleri yapalım aman vakit kaybedilmesin deni
lerek proje, plân ve malzeme üzerindeki etütler 
yetersiz iken işler ihale edilmiş. Bütün sürate 
rağmen bu ihaleler Nisan, Mayıs aylarında de
ğil ancak Haziran ayında kabil olmuştur. Bu 
ihalenin «artlarına göre üç ay zarfında mektep
ler bitecek ve yeni ders yılında açılmış olan 
mekteplerde öğrenciler okuyacaktı. Ama arka
daşlarım, mukavelesinde projeler tamamen ve
rildiği ve yer plânları teslim edildiği kaydedil
diği halde fiilî olarak sadece arsalar üzerinde
ki ihtiiâf giderilmediğinden, bu plânların arsa
lara tatbiki demek olan aplikasyon işleri ihmal 
edildiği için, bu konu ile ilgili, İstanbul, Anka
ra, Adana milletvekilleri arkadaşlarımız iyi bi
lirler, binaların yapımında, ihtilâflar yaratıl
mıştır. Arada bu kadar uğraştık, tam olarak 
fiilî ve hukuki neticeyi alamamış durumdayız. 
İyi niyetli davranışlar bile böyle oluyor. 

Neden? Çünkü Devlet yatırımları çok faz
la emek sarfını gerektiren, ön hazırlıklar isti-
yen durumdadır da, ondan. 

Şimdi, Devlet yatırımları dediğimiz yatı
rımların, Bayındırlık Bakanlığının iştigal saha
sına girenleri, ancak bir kısım teşkil ediyor. 

Bununla beraber, genede toplu bir fikir 
elde etmek için zannediyorum mâruzâtımın bir 
ağırlığı olması iktiza eder. 

Muhterem Alican arkadaşımızın mevzubah-
settiği hususu şöyle cevaplandırmak lâzım. 
Alican arkadaşımızın dediği gibi âmme sektö
rüne Hükümet yatırım yapmak niyetinde mi
di?, yoksa yatırım yapar görünür durumla 
midir? Dediler ki, «Hükümet 1962 yılını bir 
derlenme - toparlanma yılı olarak kabul ettik
ten sonra bu sene zarfında bâzı yatırımlar ya
par görünmek niyetindedir» 

Muhterem arkadaşlarım, bu Meclisin iti
madına mazhar olan Karma Hükümet ne ise 
öyle görünmektedir. Yapar görünmek niyetin
de değildir. Büyük Meclisin kendisine çizmiş 
olduğu yolda, tasvibettiği program istikâme
tinde Türk Milletinin gözü önünde samimî ola-
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rak yapacağım yapmak karanndadır. Binaen
aleyh Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde 
mesuliyet kabul etmiş olan bir Hükümetin üye
si sıfatiyle tekrar ifade ediyorum ki, Hükü
met bütün beyanlarında samimidir. Ne yapa
cağını sarahaten söylemekte ve söylediğini de 
yapmak kararındadır. Buna sayın muhalefet 
sözcüsünün itimat buyurmasını rica ederim. 
(Ortadan, alkışlar) 

Şimdi, sayın arkadaşım, insaflı ve nazik 
bir kelime seçtiler, «umursamazlık» kelime
sini kendileri de beğenmediler. Onun yerine 
«daha dikkatli olmamız» lüzumuna işaret et
tiler. Kendilerine bu ikazlarından dolayı te
şekkür ederiz. 

Hepimiz daha fazla dikkatli, daha fazla iti
nalı olmalıyız. Davranışlarımızda, beyanları
mızda buna ihtiyacımız olduğu da gözden kaçı
rılmaması gereken bir keyfiyettir. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, dün Cumhuriyet 
Senatosunda da arz ettim. Fakat benden sonra 
konuşan arkadaşlarımdan anladığıma göre, 
bâzı noktalarda daha fazla açıklamalarda bu
lunmam icabediyor imiş. 

Şimdi, Bayındırlık Bakanlığının yapmakta 
-olduğu işler hakkında Yüksek Heyetinizin ma
lûmu olan bâzı gerçekleri hatırlattıktan, bâzı 
rakamlar arz ettikten sonra, şunu söyliyeyım 
ki, meşgul olduğumuz işler, ana hatları ile iki 
grupta toplanır. Birisi âmme yatırımlarında 
Devletin ve Devlet teşkilâtının kendi gücünden 
faydalanmak suretiyle yapılmakta olan işler; 
ikincisi de, âmme yatırımlarında ihale suretiyle 
yapılmakta olan işler. 
, Diğer taraftan âmme yatırımlarında, büyük 

bayındırlık işlerinde olduğu gibi, yatırımların 
çoğu zaman yılı içinde ihale edilip tamamlanması 
varit değildir. Buna gelecek yıllara sâri taahhüt
ler demekteyiz. Bilfarz, 1958 de başlanan bir işe • 
1960 - 1961 de devam edileceği gibi, geçen sene 
hattâ 1960 ta başlanmış bir işe, bu sene, daha 
önümüzdeki sene devam etme ihtimali vardır. 

Daha evvel başlanmış olan işlerin devam et
mesi Bayındırlık bakanları için cazip olmıyabi-
lir. Çünkü, bu vesile ile bir temel atma töreni 
bahis mevzuu değil; bu temel atma vesilesi ile 
nutuk söylemek bahis mevzuu değildir. Ama 
memleketin mahdudolan imkânlarından bir ye
re, bir âmme mevzuuna bir tahsis yapılmış ise 
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bunun yarım bırakılmaması lâzımdır. Bu hu
susta çok söylediğim teşbihi tekrar edeceğim. 
«Eğer elbise dikilmiş ise, bunun ilikleri açılıp, 
düğmeleri tam olarak dikilmeli ve çıplak olan 
sahibine tevdi ve teslim olunmalıdır.» hükümet
lerin, mesuliyet duygusu olan Meclislerin zanne
derim başta gelen vazifesi bu olmak lâzımgelir. 

Şimdi Yüksek Meclisin eseri sayılması lâzım-
gelen ve öyle olan bütçenin, Bayındırlık Bakan
lığına tahsis edilmiş olan imkânları içinde yapıl
ması gereken işlerden neler yapıldı, neler yapıla
cak, gecikme var mı, yok mu, konusuna geliyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bunları, gere
kirse tafsilâtını teker teker arz etmek üzere, şim
dilik topluca arz ediyorum. 

Bayındırlık Bakanlığına doğrudan doğruya 
bağlı olan işlerimizden demiryolları inşaatı kıs
mında, şu anda, şu anda diyorum; arkadaşları
mız mazur görsünler, aslında 1 Mart 1962 günü, 
devam eden iş olarak imkânımız 50 milyon lira
dır. 

Neye başlamıyor, neye sarf edilmiyor, mesele
sine gelince : 

Arkadaşlar, memleketin iklim şartlarının in
şaatın başlama temposunu doğurduğu kabul edil
melidir. Türkiye gibi bir yerde, iklim şartlarının 
eksi 5 - 10 derece olduğu yerlerde, arkadaşları
mızın çimentolu inşaata devam edilemiyeceğini 
kabul edeceklerini tabiî sayıyorum. 

Şimdi demek ki, DD Yolları için 5 000 000 
liralık iş hacmi açılmıştır. Bu açılan işler liman 
inşaatında 79 000 000, yapılarda 181 000 000, 
Hava meydanlarında 27 000 000, Karayolların
da 146 000 000, D. Su işlerimizde de 210 000 000 
dur. Yekûn 743 000 000 dur. 

Şimdi 743 000 000 luk iş sahası, bunlar tama-
miyle mukavele dâhilinde, icraat programı dâ
hilinde, idari murakabe altında mütaahhit mari
feti ile yapılmakta olan ve iş gücüne ihtiyaç gös
teren iş sahalarıdır. Bunlar, bir gazetede okunan 
ilândan çok daha manalıdır. Zira ilândan sonra 
ihale, mukavele akdi ve tescili gibi işlemlerin ta
mamlanması gerekir. Daha sonra da şantiye ha
zırlıkları bahis mevzuudur. Yani, işin ihalesin
den sonra şantiyenin kurulması ve harekete geç
mesi bir zaman meselesi olur. Bu itibarla, aslın
da yatırımı samimî hava bilenler için, yeniden 
yapılan ihalelerden daha önemli olan bir husus, 
başlanılmış olan bir işi ciddiyetle devam ettir-
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mek, başlanılmış olan bir işi yarı yolda bırakma
maktır. Sadece zevahiri düşünüp, içerisinde bu
lunduğumuz mahdut imkânları sağa sola serpiş
tirmemek lâzımdır. 743 milyon dışında bu sene 
Bayındırlık Bakanlığına tanınmış olan imkân
lara göre 319 milyon liralık bir yatırım daha ba
his mevzuudur. Yapıldı mı, yapılmadı mı veya
hut ne yapıyoruz? 

Muhterem arkadaşlarım, buna aidolan işleri
miz de intizamla devam ediyor. Devlet Su İşle
rine Sayın Ekrem Alican hangi tarihte uğradı 
bilmiyorum? Bugüne kadar 42 118 milyon lira 
tutarında bir ihale yapıldığı gibi, Hava Meydan
ları Dairemiz tarafından da 16 milyon liralık 
bir ihale yapılmış bulunmaktadır. 

Ya diğer ihaleler? 
Muhterem arkadaşlarım; Devlet hayatında 

ihalelerin 3 safhası vardır. 
1 nci safha: Derinliğine, 'genişliğine etüt ve 

plânlama safhasıdır. Bu safha ihmal edildiği tak
dirde uğranılacak olan kayıpların haddi hesabı 
yoktur. Bu safha, çok ciddî çalışma ve çok dikkat 
istiyen bir safhadır. Arkadaşlar mazur görsün
ler, beyanlarını tasvibedemiyorum. D. S. î., Ka
rayolları, Bayındırlık camiası içinde, vazife şu
uru yüksek olan ve kendilerini mesai saatleriyle 
bağlı saymıyan, güzide bir zümre, projeli, plânlı 
çalışmaktadır. îşe karşı dikkatsizlik gösterilmiş 
olan safha hangi safhadır, doğrusu bilmiyorum; 
fakat Bayındırlık Bakanlığına (bağlı personele uy
gun bir beyan değildir bu. 

Arkadaşlar, bu etüt ve plânlama çalışmalarını 
takibeden safha kesin proje ve inşa safhasıdır. 
özer sektör için de aynı şey varittir. Fakat da
ha çok âmme sektörünün mesuliyetini taşıyan in
san olarak, onunla ilgili olarak arz ediyorum. 

Etüt ve proje çalışmaları bittikten sonra, ke
sin proje ve fiilen inşaat yapma safhası ortaya 
çıkar. Şimdi, Alican arkadaşımızın beyan buyur
duğu plânlı devreye geçişe ait raporda, bilfarz; 
hidroelektrik santralleri ve bunların ihalesi mev
cut. îşin, projeleri üzerinde çalışmalar tamamlan
mış,ama, bun an ikmali mümkün olmamıştır. «İk
mal etmeden ihale edin» deseniz, bunu millî men
faate uygun olarak kabul etmeye imkân yoktur, 
(böyle bir ihaleye kalkarsak, sizin benim üzerimde
ki mesuliyeti devam ettirmenize imkân yoktur. 

Bu itibarla arkadaşlarım, işlerin ciddî çalış
malarla ele alınmasında müttefik bulunulduğuna 
ve Devletin mahdut olan imkânının sağa, sola 
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serpiştirmeyi tecviz etmiyeceklerine göre, bu ça
lışma seyri içinde değerli olduğunu daha evvel 
Hükümete tavsiye ettikleri dikkati kendileri de 
lütfen göstersinler. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, demek oluyor 
ki, şu anda 800 milyon liralık bir yatırım imkânı 
Bayındırlık sahasına açılmıştır. Söylediklerim 
yalnız bundan ibaret değil?. Arkadaşlarım, de
min sizlere arz etmiş olduğum 319 milyon liralık 
yeni yatırımlar içinde memleketin muhtelif böl
gelerinde, özellikle Doğuda ve Kuzey - Anadolu 
bölgesinde tekasüf eden 1 810 aded ilkokul'inşa
atı vardır. Bu 1 810 ilkokul inşaatının yüksek 

ı maksatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağ
lamak üzere, Bayındırlık Bakanlığı, Millî Eğitim 
Bakanlığı ile tam bir iş birliği anlayışı içerisinde 
bütün hazırlıkları tamamlamıştır. Geçen seneki 
tatbikattan edinilmiş olan dersler dikkat nazarı
na alınmak suretiyle, projeler üzerinde gerekli 
tâdiller yapılmış, inşaat malzemesi çeşitlerine ve 
memleketin çeşitli yerlerindeki özelliklere; taş, 
tuğla ve (brikete göre, ayrı ayrı projeler çizilmiş, 
tatbikat projeleri tamamlanmış ve buna göre iş 
hazırlanmıştır. Uygunluk ve uygunsuzluk mese
lesinin yaratacağı sonuçlar takibedileceği gibi, 
her safhada diğer safhaların hazırlanması da dik
kate alınarak, 67 ildeft. Bayındırlık Bakanlığı 
ilgilileri çağırılmış, yetkili uzmanlarla bu nevi ça
lışmalar ve bu meseleler üzerinde durulmuştur. 
Şimdi, bütün bu projeler ve para 67 ilimize da
ğılmış bulunmaktadır. Arkadaşlarım, umumi 
olarak doğruluğu kabul edilmiş bir hâdisenin 
doğruluğunu isbat için delile ihtiyaç yoktur. Tür
kiye'de de öyle. Ben Alican arkadaşımızdan fark
lı olarak hattâ kesin rakama da ihtiyaç olmadığı
nı söyliyebilirim. Hangi yerde işimiz vardır? 
Burada meselenin çözümü için illâ kesin rakama 
ihtiyaç yoktur. Bu memlekette köylerin yollar
dan veya içme sularından malhrum olduğunu bil
mek için behemehal kesin istatistik rakamlarına 
lüzum yoktur. Bu memlekette gecekondu mesele
sinin var olduğunu iddia etmek için kesin istatis
tik rakamlarına ihtiyaç yoktur. Bunlar gözlerin 
önünde olan hakikatlerdir, bilinen şeylerdir. 
Bunları bildiğimiz için, Alican arkadaşımız ma
zur görsünler, Denizli'de bir taşkından şikâyet et
mekte olan vatandaşlara söylediğim sözü huzuru
nuzda arz etmek isterim. Köylü vatandaşlar me
sul olan Bakan olarak bana dediler ki, «Burada 
bir su bizim arazimizi taşkına, su baskınına mâ-
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ruz bırakıyor.», «Benim bundan başka Ibir. şikâye
tim daha var; bu da taşkınlıklardır,» dedim. 

Arkadaşlar, taşkınlıklardan kurtulursak, bu 
taşkınlardan kurtulacağımıza ve bu takdirde şi
kâyetlerin dineceğine ve 30 milyon gibi, Aliean'-
ın da itimat edeceğine inanıyorum. 

•Hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı, buyurunuz. 
MALİYE BAKANI ŞEFİK İNAN (Çanak

kale) — Sayın Başkan, ımuhterem arkadaşla
rım, önerge sahibi arkadaşlarıımız -Hükümetini
ze bu mühim 'konuda (konuşma fırsatı verdikle
rinden kendilerine teşekkürlerimizi sunarız. 

İşsizlik, mühim bir iktisadi ve sosyal konu
dur. Yalnız, bu memleketimizin eski fbir dava
sıdır. Nüfusumuz her sayım isonunda artış kay
dettikçe, demokratik proiblemlerle, memleketin 
iktisadi problemleri ile uğraşmayı itiyat edin
miş olan düşünürlerimiz bu konuya çoktan el 
koymuş bululuyorlar. 

İşsizlik, memleketimizde daha çok, literatür
de gizli veya kısmi/işsizlik adı ile anılan bir iş
sizlik .şejdipde tezahür etmekte idi. Çünkü nü
fus arttıkça bu nüfus artışının en mühim kıs-; 
minin da köylerde oturan nüfusta bulundukça, 
ziraatle uğraşan nüfusta yıldan yıla bir fazlalık 
göze çarpıyordu. Rakamlar bunu göstermekte 
idiler. Bir zamanlar bendemiz de şahsan bu ko
nu, ile ımeşgul oldum. 1955 yılında yaptığım 
etütlere göre, o tarihte memleketimizde «gizli. 
işsizlik» olarak bâzı ankeltlerin verdiği donele
re istinaden arz ediyorum : Münhasıran, top-
raık 'mahsullerinde çalışan çiftçilerimiz yılda 85 
(gün çalışırlar. Yine bu anketlerin verdiği neti
celere göre; Iheım toprak mahsulleri istihsalin
de, hem de hayvancılık sahasında çalışanlar yıl
da 135 gvLn çalışırlar. Geri kalan zamanları boş 
geçer. Bu donelere istinaden 1955 yılını şimdi 
değerlendirdiğimiz zaman, 'bunun yılda 980 mil
yon iş ıgününe takabül ettiğini bir zamanlar 
hesaplamıştım. Nüfus arttıkça, Ibu rakamlar 
milyarın üstüne çıkacaktır. 

Arz etmek istediğim husus şudur ..: Bu mem
lekette bu dâva, (bilhassa gizli işsizlik, yani 'kıs
mî - işsizlik şeklimde isimlendirilen bu hâdise ye
ni değildir. Eski Ibir hâdisedir. Diğer (taraftan 
(memleketin hayat seviyesi Jdüşüktür. Nüfus ba-, 
sına düşen millî gelir 1 613 liradır. İşte Hükü-
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(metiniz vazifeye başladığı zaımıan bu imalı, ikti
sadi ve sosyal doneleri bilerek işe başlamış ,'ve 
Hükümelt çalışmalarına bu donelerden hareket 
ederek ve bu problemleri tesbitle, uzun vadeli 
çalışma istiyen bu problemlerin., uzun vâdede 
halledecek yola götürecek bir iktisadi politika 
talkibetıme'k üzere çalışmaya (başlamıştır. Hü
kümetiniz vazifeye başlayınca karşılaştığı ilk 
mesele bütçe meselesi idi. Bu noktaya temas 
etmiyeceğim. Bunun teferruatı aylarca Ibu Mec-
lisila komisylonllarında, Heyeti Umumiyesinde 
görüşüldü. Fakat, Ibunun yanında Hükümetiniz, 
bütçeyi Yüksek Meclise sunduktan kısa bir 
müddet sonra, 18 Aralıkta bütçe çıkıncaya ve 
yürürlüğe girinceye kadar, geçen devrede re-
seisyıon dediğimiz duraklama safhasında bulu
nan ekonomiyi bu safhadan mümkün olduğu 
kadar erken çıkarmak için, kredi sahası'nda 
bâzı çalışmalar yapmıştır. 

Birer birer, konu 'konu buruları ele alacağım. 
Çünkü, tarz ettiğim çalışmalarımızın temel me
selesi, memleketin bünyesinde mevcut ve yük
sek bir nüfus arltışmın bizi karşılaştırdığı ve 
sonra iktisaden geri kalmış olmanın bir netice
si olarak, ziraatteki fazla nüfus meselesinin öne 
koyduğu bütün meselelere hal çaresi bulmak 
üzere, yöneltilen istikametleri belirtelbilmek 
için bunları birer birer ele alacağım. 

Şimdi kredi konusuna geçiyorum : Hükü
metin iş başına geldiği 21 . 11 . 1962 tarihinde 
ekonomimizin kredi mevzuundaki durumu kı
saca şöyle hulâsa edilebilirdi, 1958 yılında alı
nan istikrar tedbirlerinin neticeleri olacak 
Merkez Bankası ile hususi bankalar kredileri
nin evvelki yıllarda görülen süratli artış tem
posu İnkılâba tekaddüm eden tarihlerde esa
sen azalmıştı, bu duruma İnkılâptan hemen son
ra vâki olan ve herkesçe bilinen âni mevduat 
çekilişi inzimam etti. Diğer taraftan hususi sek
tör kendilerinin en iyimser bir tahminle % 20 
si donmuş bulunuyordu. İnkılâptan Hükümetin 
iş başına geçtiği tarihler arasında emisyonda 
vâki 835 milyon liralık artışa rağmen kredi
lerde buna muvazi bir artış kaydedilmemiş, 
başka bir ifade ile bir tereddüt hali ekonomi
mizde yüksek bir nisbette tezahür etmiştir. 
Buna ilâveten bilinen sebepler . dolayısiyle Hu
susi . sektör bankalarından altı adedi za'fa düş
müş; bulunuyorlardı; 
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Âmme sektörü kredilerinde durum netice 

olarak hemen aynı temayülde tezahür etmiş
tir. Merkez Bankası, Toprak Mahsulleri Ofisi 
ve Şeker Şirketi gibi istisnalar dışında iktisadı 
Devlet Teşekküllerine direkt kredi ağıp açma
ma esas ve prensibini inkılâptan sonra hassa
siyetle tatbik edilmişti. Bu durumda idareyi 
devralan Hükümet, hatırlarda olduğu üze
re, kredi politikasını ekonomik gayesine yani 
istikrar içinde süratle kalkınma hedefine uy
gun olark tesbit etmiş ve derhal tatbikata bu
na göre istikamet vermeye başlamıştı. Ancak 
bu politikanın yürütülmesinde karşılaşılan du
rum bir taraftan istikrarın idamesi lüzumu 
diğer taraftan geçici de olsa, iktisadi hayat
taki durgunluğun telâfi edilmesi zarureti 
olmak üzere değişik bir manzara arz etmiştir. 
Buı itibarla kredi politikasının yürütülmesinde 
bu iki ve ayrı durumun icabına hassasiyetle 
riayet edilmiştir. Buraya kadar belirtilen hu
susların ışığı altında Hükümet, istikrarı bozma
mak kaydı ile ve Banka Kredileri Tanzim 
Komitesi kararlariyle tatbik edilmek suretiyle 
şu tedbirleri almıştır. 

Merkez Bankası mevcut kredilerini artırma
dan veya bu vesile ile emisyona gitmeden rees
kont mekanizmasında sağladığı kolaylıklarla 
bilhassa taşrada yeni şube teşkilâtı bulunan 
bankaların reeskont imkânlarını kullanabilme
leri için, gerekli tedbirleri almıştır. Bu karar, 
27 . 12 . 1961 de tatbika konulmuştur. Gaye 
ciddî çalışmayı sağlıyacak yeni kredilerin stok 
üinasmanm tahsisi yerine, müstehlike gitmesini 
sağlamaktır. Aynı târihte ihracaatın önemli bir 
unsuru Olan tütün finasmanı mevzuunda ucuz 
reeskont ve dolayısiyle banka kredisinin ekici 
piyasaların açılış tarihine teşmil edilmesi te
min edilmiştir. Bu yılın yüksek ihracaatmda 
bu kararın hissesi vardır. Çünkü o tarihe ka
dar tütün finansmanında ucuz faizli kredi 
ancak yabancı firmalara katî mukavele ile 
satış yapıldığı tarihten başladı. Biz Hükü
met olarak bunu değiştirdik. Ekici piyasasın
dan itibaren bu politikayı tatbika başladık. 
Bunun neticesi olarak tütün piyasası tütün
cülerimizin yüzünü güldürecek şekilde cereyan 
etmiştir. Ve fiyat marjından müstahsil istifade 
etmiştir. Böylece piyasalara intikal eden tü
tün satışından mütevillit iştira gücü tütün 
bölgelerinde hareket yaratmıştır. I 
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Donuk kredi mevzuuna gelince, bilindiği 

gibi oldukça yüksek nisbette kredinin donmuş 
bulunması sebeplerinden en mühim ticari ban
kaların kısa vadeli kaynaklardan elde ettüc-
leri gelirlerini orta ve hattâ uzun vadeli fi
nansmanlarına tahsis etmiş bulunmalarıdır. Bu
nun yanında memleketimizde müesses işlet
melerden pek çoğunun 1/3, 1/4 sermaye ve kre
di nisbeti ile çalışmaya alışmış bulunmaları
nı da zikretmek lâzım. Bu kredilerin tesisi şüp
he yok ki bankaların müşterileriyle munaseuet-
lerini anlayışlı ve verimli şeklide yurutmele-
riyle alâkalıdır. Bu Ibünyevi mahzurun gideril
mesi için Hükümet süratle hareKet eımıştır. 
Gerçekten bir taraftan Sınai KaiJsıuma Ban
kasında tesis edilmiş bulunan 40 milyon Türk 
liralık tutarındaki sermaye iştirak fonu ve 
50 milyon Türk lirası tutarındaki ihracata 
müteveccih sınai finansman fonu ayrıca 25 mil
yon lira ilâve edilmek suretiyle yükseltilirken 
bir taraftan da hususi sektörün işletme serma
yesi ve yatırım kredisi şeklinde finnase et
mek üzere kurulacak yatırım ve kalkınma 
bankası kanun tasarısı da Yüksek Meclise su
nulmuştur. Ayrıca mevcut bankalarımızın mena-
biinden ayrılabilecek bir miktarın bir ban
kalar konsosiyonu halinde orta ve uzun vadeli 
plasmanlara tahsisi çalışmaları süratle ilerle
miştir. 

Kredilerin bundan sonraki selâmetinin te
mini mevzuunda Merkez Bankasının şubeleri 
bulunan bütün mahallere teşmil ve bankaların 
bir istihbarat ve kredi standardına göre ça
lışmaları kararını da belirtmek icabeder. 

Âciz haline düşmeleri dolayısiyle alâkalı ka
nun hükümlerine göre tedricen tasviyeye tâbi 
tutulan bankaların halkın mevduatını süratle 
ödeyebilmeleri için Merkez Bankasında mev
cut fondan gerekli ödemelerin yapılması da 
temin edilmiştir. 

Kredi konusunda hulâsa etmek icabederse 
Hükümet bir taraftan ekonomik hayatın sıh
hatli finansmanı için gerekli kararları sü
ratle tatbik etmek durumunda bulunmuş, bir 
taraftan da ekonomimizin içinde kalkınacağı 
ortam olarak istikrarın idamesini en hassas şe
kilde göz önünde bulundurmuştur. 

Kredi konusunda bütçe yürürlüğe girme
den önce bu neviden tedbirler alınmış ve bun-

I lann biraz sonra belirteceğim ekonomik en-
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dikatörlerin de gösterdiği gibi resesyonun sü
ratle sona erme istikametinde bulunmasında 
rol oynamıştır. 

Hükümetiniz, yine bu memlekette her yıl 
% 3 ortalama nüfus artışı ile nüfusumuza 750 
bin yeni doğumların katılması ve her yıl, 15 
yaşını ikmal etmek suretiyle, çalışmak istiyen 
kollara iş sahaları açmak ve ziraatteki fazla 
nüfusu mümkün olduğu kadar, başka ikti
sadi sektörlere çekebilmek için uzun vadeli 
olarak giriştiği çalışmalardan söz açmak isti
yorum.. Bunlar iki saf halıdır : Birisi 1962 yı
lını ilgilendiren çalışmalar, bir diğeri de 1962 
den sonraki 5 yıla taallûk eden çalışmalar idi. 
Bu çalışmalar bir defa bir 1962 yılı için yap
tırımların dış finansman kısmını da kavramak 
üzere bir ithal programı yapılmasını gerekti
riyordu. Bu program yapılmıştır. 540 milyon 
dolarlık bir ithalâtı derpiş eden bir program 
hazırlanmış ve yürürlüğe konmuştur. Bu pro
gramın yürütülebilmesi için dış yardıma ihti
yaç vardır. İşe başlar başlamaz âcil olarak 
başvurduğumuz yol, bu programın gerçekleş
tirilebilmesi için lüzumlu olan dış yardımların 
sağlanabilmesi: idi. Şimdi bu istikametteki ça
lışmalara da kısa kısa- temas etmek istiyorum: 

1962 yılında tatbik edilecek iktisadi ve maiî 
politikayı izah ve her yılın tediye muvazenesi 
açığını karşılamak üzere âzası bulunduğumuz 
beynelmilel müesseselerle Ocak ayı içinde mü
zakereler yapılmıştır. 

Milletlerarası Para Fonu ve İktisadi îş Bir
liği ve Kalkınma Teşkilâtı temsilcileri ile An
kara'da 12 Ocak ile 23 Ocak tarihleri arasında 
yapılan görüşmeler sonunda bu yılın tediye 
muvazenesi açığının adı geçen teşekküller ta
rafından karşılanması hususunda mutaibakata 
varılmış ve böylece 1962 yılı döviz ihtiyacımız 
halledilmiştir. 

Böylece ithalât programının finansmanının 
ve diğer döviz tediyelerimizin hiçbir aksaklığa 
ve zorluğa mâruz kalmadan karşılanması te
min edilmiştir. 

Filhakika Mart içinde Milletlerarası Para 
Fonu 31,5 milyon ve İktisadi îş Birliği ve Kal
kınma Teşkilâtı da 45 milyon dolar kredi ver
meyi karar altına almıştır. 

OECD kredisi 3 yıl vadeli olup faizi % 
3 3/4 tür. 20 milyon doları 1 Nisanda serbest 
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bırakılmıştır. 25 milyon doları 1 Ağustos 1962 
de serbest bırakılacaktır. 

Para Fonu kredisi de 3 sene vadeli olup, 
bu sene sonuna kadar peyderpey kullanılacak
tır. 

II - Amerikan yardımı : 
Bilindiği üzere A. B. D. den ithalât progra

mımızın finansmanı için yardım sağlamakta
yız. Bunlar zirai istihsal fazlaları yardımı ile 
ithal listelerindeki malların dolar yardımı şek
linde yapılmaktadır. 

Seçimlerden sonra 1 Haziran 1962 tarihine 
kadar geçen devre içinde yeni yardım olarak 
isurplus dışında 25 milyon dolar temin edil
miştir. Bu meblâğ 8 nci kota devresi finans
manında kullanılacaktır. 

Zirai madde istihsal fazlası şeklindeki yar
dımlara gelince : 

8 Aralık 1961 de $ 20,9 milyon 
5 Ocak 1962 de $ 21,4 milyon 

14 Mart 1962 de $ 27,9 milyon olmak üzere 

ceman $ 70,2 milyonluk 

Buğday ve Yağlar Anlaşması imzalanlmıştır. 
Bu anlaşmalarla geçen sene içinde kötü bir 
mahsul devresi yaşamış olan memleketimizin 
ekmeklik hububat ihtiyacı karşılanmış olduğu 
gibi sanayiimizin iptidai madde olarak kullan
dığı yağlar da temin edilmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca önümüzdeki üç senenin muhtemel ih
tiyacını karşılaımak üzere uzun vadeli bir an
laşma üzerinde çalışılmaktadır. 

Bundan başka yine bu devre zarfında Doğu 
bölgesindeki kıtlık ve kuraklık dolayısiyle ha
yır olarak 80 000 tonluk bir buğday yardımı 
sağlanmıştır. Bu şekilde bir yardım memleke
timiz tarafından ilk defa temin edilmiş bulun
maktadır. 

A. B. D. Hükümetine bağlı finansman mües-
senelerinden de yatırım projelerimiz için kredi 
temin etmeye devam etmekteyiz. Bu cümleden 
olarak son defa DDY nm mubayaa edeceği di
zel lokomotifleri için 10 milyon dolarlık çok mü
sait şartlı bir kredi (40 sene vâde % 0,75 faiz) 
temin edilmiştir. 

Amerikan yardımları mevzuunda son ola
rak karşılık paralar konusuna da kısaca temas 
etmek isterim. 8 Şubat 1962 de yapılan bir an
laşma ile 1962 malî yılı içinde 1,1 milyar lira-
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nın serbest bırakılması mevzuunda mutabakata 
varılmıştır. 

Bu meblâğın 700 milyonu bütçe ihtiyaçları, 
190 milyonu İktisadi Devlet Teşekkülleri ya

tırımları, 
155 milyonu hususi sektör teşvik ve kredi fon

ları, 
Bakiye 55 milyonu da teknik iş birliği prog

ramları için kullanılacaktır. 
III. - Uzu vadeli plânın finansmanı : 
Bir taraftan 1962 yılı ihtiyaçlarımızın kar

şılanması cihetine gidilirken, diğer taraftan 
1963 yılından itibaren tatbik mevkiine konu
lacak 5 yıllık kalkınma plânımızın icabettire-
eeği dış finansman ihtiyacımın temini için de
vamlı çalışmalar yapılmıştır. Bilindiği üze
re, bu mevzuda İktisadi İş Birliği ve Kalkın
ma Teşkilâtı ile Hükümetimiz devamlı temas 
halindedir. Filhakika 28 - 31 Mart tarihleri 
arasında OECD Genel Sekreteri Prof. Kristan-
sen'in memleketimizi ziyaretini mütaakıp 10 j 
Nisan tarihinde Teşkilât Konseyinin aldığı bir 
kararla memleketimizin uzun vadeli meselele- : 
rinin ele alınması, bu maksatla Ankara'ya bir ; 
heyet gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Bun an ] 
üzerine Genel Sekreter Yardımcısı Mr. Dow- i 
nie'nin başkanlığında memleketimize gelmiş 
olan heyet 30 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri ara
sında Plânlama Teşkilâtı ve Maliye Bakanlı
ğında çalışmalarda bulunduktan sonra Paris'e 
avdet etmiş bulunmaktadır. Mutabık kalınan 
prosedüre göre heyet bu husustaki raporunu 
Mayıs ayı sonuna kadar hazırlamış ölacalk ve 
en geç Temmuz başında konseye ittihaz edile
cek karara uygun olarak 5 yıllık plânımızın fi
nansmanını sağlıyacak bir mekanizma kurul
muş olacaktır. 

Bir konsorsium şeklinde olması düşünülen 
bu mekanizmaya OECD den başka Dünya Ban
kası ve Amerika, Almanya, Fransa, İtalya 
gibi OECD ve NATO âzası devletler ile yar
dım imkânına mâlik ve istekli tarafsız bâzı dev
letlerin katılması takarrür etmiş gibidir. 

Aynı mevzu ile alâkalı olarak bilindiği gibi 
NATO Bakanlar Konseyi Atina'daki 5 Mayıs 
tarihli toplantısında son defa Mart ayı içinde 
memleketimizi ziyaret ederek uzun vadeli yar
dım ihtiyacımız üzerinde çok müspet bir ra
por hazırlamış olan üçlü heyetin bu raporunu 
tasvibederek Türkiye ve Yunanistan'a yar-
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dım yapılmasını tavsiye etmiş bulunmaktadır. 
Bu karar da OECD nin rehberliği ile baş
lamış olan çalışmaları kolaylaştıracak ve sürat
lendirecektir. Çalışmalarımızı ve elde ettiğimiz 
bu neticeleri açıklamak isterim. 

Şimdi müsaadenizle 1962 geçiş programına 
dönüyorum. Bu program nasıl icra ediliyor? 

Bir defa 1962 geçiş programı diye adlan
dırdığımız yatırım programı, birisi Devlet 
bütçesi ve buna ekli bulunan katma bütçelerle 
finanse edilecek yatırımlar, diğeri de İktisa
di Devlet Teşekkülleri kanalıyla yapılacak ya
tırımları kavramaktadır. Biz, geçiş progra
mıyla, yapacağımız yatırımları tamamiyle 
programlaştırmıg bulunuyoruz. En küçük tefer
ruatına kadar tertiplenmiş, düzenlenmiş, ne 
zaman başlıyacağı, ne zaman biteceği beyaz 
üzerine siyah yazılarla yazılmak suretiyle ba
sılmış, yayınlanmış, karayollarına, suyolları-
na ve millî eğitime ne kadar verileceği aynca 
yayınlanmıştır. Memleketin neresinde, ne ya
pılacağı, kaç lira harcanacağı bildirilmiş ve 
bunların hepsi plâna bağlanmıştır. Plân ge
reğince çalışmaları mahallini tâyin etmek sure
tiyle açıklıyacağım. 

Bilhassa Ekrem Alican arkadaşım harcama
lar üzerine rakam istediler, bu görüşmeler ve
sile vermemiş olsa dahi biz gelirlerimizi, gi
derlerimizi öğrenir öğrenmez basın kanalı ile 
efkârı umumiyeye açıklamayı bir çalışma usu
lü olarak kabul etmiş bulunuyoruz Bu görüşme 
fırsatı çıkınca, basına açmadan burada açık
lamak icabetti. 

Sayın Ekrem Alican arkadaşım, ekonomi
nin gidişatını görebilmek için rakam ihtiyacın
dan bahsettiler. Aynı ihtiyacı tabiî hepimiz du
yuyoruz duymakta da haklıyız. 

Bilhassa şu noktada, kendilerine bir şey ha
tırlatmak isterim : Bize, âdeta malûmat vermi-
yormuşuz, vermek istemiyormuşuz, yahut malû
mat yokmuş gibi bâzı tarizlerde bulundular, gibi 
geldi bana. Eğer başka türlü ifade buyurdularsa 
mazur görsünler. 

Yalnız şunu belirtmek istiyorum; masraf ra
kamı istiyorlar. Hükümetiniz vazife başına gelin
ceye kadar, Maliye Bakanlığı, oldum olasıya, 
bütçe yılı içinde yalnız kendi gelirlerini bilir, 
telgraf malûmatı olarak alır, bir de Hazine du
rumunu bilirdi. Bunun dışında her ay ne harca
dığını, aylar geçtikten sonra ancak, takibedebi-
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lirdi. Yıllar yılı bu böyle idi. Zannederim altı 
buçuk ay kadar Maliye Bakanlığı yapmıştır sa
yın arkadaşım.. Vazifede bulunduğu müddetçe 
de bıraktığı zamanda da, bendenizin bulduğum 
zamanda da durum böyle idi. Maliye Bakanlığı 
gelir, gider, hazine durumu, her ay ne harcan
mıştır, bilemez idi. Bendeniz kendilerine arz ede
yim : Bugün Mayısın 9 udur, Mart ayında ne 
harcandığını geçen ayın ortalarına doğru basın 
kanalı ile efkârı umumiyeye açıkladım. Şimdi de 
burada Mart ve Nisan ayında ne harcandığını 
rakam halinde vereceğim. Bütçe yürürlüğe gir
dikten sonra tabiî harcamalar başlamıştır. Yal
nız müsaade buyurulursa harcama rakamlarını 
vermeden evvel gelir rakamlarını vereyim : 

Mart ayında, normal gelirler dediğimiz vergi 
resim ve harçlar hasılatı 707 059 102 liradır. 
Tasarruf bonoları hasılatı 94 529 298 lira, akar 
yakıt istikrar fonundan aldığımız 15 milyon lira 
olmak üzere ceman 816 588 400 lira idi. 

Nisan ayındaki tahsilatımız : 
Normal gelirler, yani vergi, resim ve harçlar 

527 285 086 lira, tasarruf bonoları 64 123 002 
lira olmak üzere "591 408 088 liradır, iki ayın 
birleşik varidat yekûnu 1 407 996 488 liradır. 

30 Nisana kadar iki aylık harcamamız; 
1 598 435 667 lira. Bu harcamaların 1 042 476 376 
lirası Mart, Nisan aylarına ait fiilî ödemedir 
262 714 379 lirası 1961 yılı borçları için, yine 
Nisan ayında 1961 borçları için bütçe emanetin
den; 233 637 277 lira, 1962 yılı bütçesinin 
Marttan Nisana devreden, bütçe emanetinden de 
59 607 635 lira ki, hepsi 1 598 435 667 lira. 

Şu halde Maliye Mart ve Nisan aylarında 
1 milyar 407 milyon lira tahsil etmiş, 1 milyar 
598 milyon lira harcamış, fiilen, nakden öden
miştir. 

Şimdi teferruatı arz edeceğim : 
Evvelâ ita emrine bağlanmak suretiyle büt

çeye kaydedilen Mart ayında cari gider olarak 
515 066 096 lira, Nisan ayında 459 665 181 lira, 
yekûn 974 731 277 liradır. 

Yatırım giderleri, Mart ayında, ita emrine 
bağlanmak suretiyle bütçeye gider kaydedilen 
778 439 013 liradır. 

Nisan ayında gene yatırım için, 119 819 262 
lira, yekûn : 898 258 275 lira. 

Toplamları arz ediyorum : Cari giderler top
lamı : 974 731 277. Yatırım giderleri toplamı, 
iki aylık ita emrine bağlı, 898 258 275... Şu hal- < 

de yekûn masraf 1 872 989 552 lira bu da ita 
emrine bağlı olanlar. («Ne kadarı borç» sesleri) 
Merak buyurmayınız, saklı bir şeyimiz yok. 1961 
yılı borçlarını ödemekle meşgul bulunuyoruz. 
(Ortadan, alkışlar) 

Şimdi, iki aylık cari giderler toplamı 
875 525 707... Yatırım giderleri toplamı, nak
den ödenen 166 950 669 lira. Yekûnu tekrar 
ediyorum. 1 042 476 376 lira. 

Şimdi bunun yanında iktisadi Devlet Teşek
küllerinde, 1962 yılında yatırım ve finansman 
durumlarında inkişaflar kaydedilmiştir. 

1962 yatırım ve finansman programı 23 sa
yılı Kanun gereğince bütçe gerekçesinde dereedil--
miş ve yüksek Heyetinize arz edilmişti. Şimdi 
görüleceği üzere belli Hşlı İktisadi Devlet Te
şekkülleri bu yıl 1 602 000 000 liralık yatırım 
yapacaklardır. 

Buna mukabil 1 421 000 000 liralık finans
mana ihtiyaçlarının bulunması, Hazinenin kefa
leti ile bu da temin edilmiş ve bunun kaynakları 
bütçe gerekçesinde gösterilmişti. 

Bugüne kadar program dâhilinde yapılan 
ödemeler de şunlardır: Yekûnu evvelâ söyliye-
yim; 481 milyon lira ödemişiz. Türkiye Kömür 
işletmelerine 37 milyon, Demir - Çelik işletmele
rine 62 milyon, Çimento Sanayiine 15 milyon, 
Azot Sanayiine 10 milyon, Makina ve Kimya En
düstrisi Kurumuna 81 milyon, Denizcilik Banka
sına 37 milyon, Demiryollarına 86 milyon, Şeker 
Fabrikalarına 135 milyon, PTT ye 3 milyon, Zi
raat Bankasına 10 milyon, Sümerbanka 5 milyon 
lira. Bu devrede yekûn ödemelerimiz 481 milyon 
lira. 

Büyük yatırım dairelerinin, bakanlıklarının 
başında bulunan arkadaşlarım tabiî kendi yatı
rımlarına ait izahlarda bulunacaklardır. Bu izah
lar, esasen nihayet yayınlanmış, sizlere de ulaştı
rılmış olan programların, icraatın safhalarına bel
ki taallûk edecektir. Ancak, bâzı konularda bi
zim bu yıl değişik bir yol tuttuğumuzu açıklamak 
isterim. Şöyle ki: Meselâ, okul inşaatında, daha 
Ocak aylarında programlanan tevziat Mart ayı 
içinde yürürlüğe konmuş ve Türkiye'nin bütün 
vilâyetlerine, valiliklerin emrine gerekli ödenek
ler gönderilmiştir. Şimdi, Türkiye'nin her tara
fında, iklim şartları tabiî müsaade ettikçe, valile
rimiz tarafından okul inşaatına emanet suretiyle, 
yahut mahallî mütaahhitlere ihale suretiyle inşa
at başlamıştır.. 
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Büyük merkezlerde ihale mevzuubahsolmamış-

tır. Okul inşaatı mevzuunda satmalına gücü, 
Devlet yatırımları şeklinde piyasaya verilen sa
tmalına gücü, Türkiye'nin her tarafında en kü
çük ünitelerde doğmaktadır. Bunlar peyderpey 
şehir ve kasabalara gelecek, buralardan büyük 
merkezlere intikal edecektir. Yani biz iştira gücü
nü bunun gibi bâzı mevzularda doğrudan doğru
ya büyük merkezlerde yaratmak yerine memle
ketin her tarafında, memleketin en ücra köşelerin
de yaratmak yolunu tercih etmiş bulunuyoruz. 
Bu yıl için geçmiş senelerin tatbikatına tamamiy-
le aykırı olarak böyle bir yol tuttuk. Bunda 
çeşitli sebepler vardır: Az para ile daha çok neti
ce almanın ve süratli yatırım yapmanın mümkün. 
olacağına inandığımız içindir ki, bu yolu bu se
ne tuttuk. Her halde iyi netice alacağız. 

Şimdi de maruzatımı biraz umumi mahiyet
te, iktisadiyatımızın heyeti umumiyesine tevcih 
etmek istiyorum : 

Elimizde Ekrem Alican arkadaşımızın bilece
ği ekonomik endikatörler vardır. Memleketin nab
zına elimizi koymuş, iktisadi endikatörler üzerine 
de gözlerimizi ve bütün dikkatimizi toplamış vazi
yette memleket ekonomisinin sağlık durumunu 
yakinen takibetmekteyiz. Bundan emin olabilir
ler. Bu endikatörler bize ekonomimizin reses-
yon dediğimiz duraklamadan çıkmakta olduğu
nu göstermektedir. 

Demir istihsali, derhal istihlA.ke gitmektedir. 
Çimento istihsali derhal istihlâke gitmektedir. 
Nereye gidiyor bu demir çelik? Bunlar yenilir, 
içilir şeyler değil... 

Şimdi, müsaadenizle, bâzı inşaat rakamları 
ve bâzı istihdam rakamları arz edeceğim. İşsiz
lik olayı Ankara'da hadis olan bir yürüyüş do-
layısiyle bu kürsüye gelmiş olduğu için Tür
kiye için bâzı rakamlar vereceğim. 

Şimdi yıllar itibariyle mukayeseli rakam 
verirsem daha iyi anlaşılır zannediyorum. 

Türkiye için Ocak ayı rakamları : 
1959 da inşaat yüz ölçümü olarak alman 

ruhsatiyelere göre rakam 326 940 metrekaredir. 
1960 da 361 446 metrekaredir. 
1961 de 280 074 metrekaredir. 
1962 de 307 909 metrekaredir. 
Şubat rakamlarım arz ediyorum : 
1959 da 216 505 metrekare. 
1960 da 339 795 metrekare. 
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1961 de 199 067 metrekare. 
1962 de 275 663 metrekare. 
Bir de bütün Türkiye'ye ait rakamlar ve

receğim : 
1959 da 6 545 684 metrekare. 
1960 da 6 602 118 metrekare. 
1961 de 6 681 065 metrekare 
1962 rakamı henüz elimizde mevcut değil

dir. Verdiğim rakamlar yıllık rakamlardır. 
Şimdi de, müsaadenizle ekonomik endikatör

ler dediğimiz ve bizim yakînen takibettiğimiz, 
iktisadi münasebette bulunduğumuz milletler
arası teşekküllerin de yakinen takib ettikleri 
endikatörlerdett bâzılarını arz edeceğim. 

Sigortalı işçiler hakkındaki 
kamları : 

1959 ortalaması 
1960 ortalaması 
1961 ortalaması 
1961 ilk üç ayı 
1961 ikinci üç ayı 
1961 üçüncü üç ayı 
1961 dördüncü üç ayı 
1962 yılının Ocak ayı 
1962 yılının Şubat ayı 

istihdam ra-

555 288 
573 807 
575 255 
503 663 
552 723 
626 251 
618 377 dir. 
534 249 
557 683 tür. 

İhracat iyi gelişmektedir, ithalât iyi geliş
mektedir. Fiyatlar istikrarını muhafaza et
mektedir. Hattâ toptan fiyatlarda; ekonomi
nin harekete geçmiş olduğunu belirten sıçra
malar vardır. (Sağdan «işsizlik ne oldu?» ses
leri) Sizin gördüğünüz işsizlik işte buraya ge
lendir. Ama biz bunu başka türlü görüyoruz. 

iktisadi faaliyet .harekete geldikçe, hızlan
dıkça, memleketin 4 Ağustos 1958 kararları 
dediğimiz ve bir nevi iktisadi iflâsımızın res
men ilânı demek olan ve böylece bir buhranın 
için'e düşmüş olduğumuzun resmen tanınması 
demek olan bir devreden itibaren başlıyan ha
rekettir ki, resesyon diye adlandırdığımız bu 
hareketi* sona ermek üzere bulunduğunu, ik
tisadi müşirlerimiz bize haber vermekte ve 
habercilik vazifesini yapmaktadır. İktisatçı
larımızın ve temasta bulunduğumuz yabancı 
uzmanların da kanaatleri bu merkezdedİT. Eko
nomimiz resesyondan çıkmak üzeredir. Ekrem 
Alican arkadaşımız arzu ederlerse, bunlardan 
kendisine de gönderebilirim. Bu kürsüden bü
tün bu rakamlan okumakla sabrınızı suiistimal 
etmek istemem. Hâttâ diğer meraklı milletve-
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kili arkadaşlar da arzu ediyorlarsa, lütfedip 
bildirsinler, kendilerine de göndereyim. 

ASIM' EREN (Niğde) — Basma verin. 
MALÎYE BAKANI ŞEFİK İNAN (Devam

la) — Muhterem arkadaşlarım, diğer yatırım 
yapan Bakanlıkların 'başında bulunan arkadaş
ların kendi konularında izahat verdikçe anla
şılacağı üzere her işimizi programlaştırmış bu
lunuyoruz. Beyaz üzerine siyah yazdık, hep
sinin zamanı, başlama ve bitim tarihleri mu
ayyendir, ne 'harcıyacağımız muayyendir. Bu 
programlaşmaya çok önem vermekteyiz. Çün
kü uzun vadeli programa geçerken, bu geçiş 
programında gösterdiğimiz başarı, biraz da 
bizim için staj oluyor. Bir program nasıl icra 
edilir; nasıl takibedilir diye tecrübe sahibi 
oluyoruz. Verilen izahattan anlaşılacağı üzere, 
programlan mutlaka gerçekleştireceğiz; eko
nomimizi resesyon devresinden mutlak surette 
çıkarıp tam aktiviter safhasına sokacağız, bu
na kesin surette eminiz. Bunlar yapılırken de 
istikran muhafaza edeceğiz. Hepinizi hürmetle 
selâmlanın. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Meclis 
Grrupu adına Ekrem Alican. 

ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Efendim 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ataöv. 
ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Muh'te rem ar

kadaşlar, bugün Meclisimizde yeni bir teamül 
görüyoruz. İşsizlik mevzuunda bir açık oturum 
yapmaktayız. Saat 14.30 dan Meclisin açıldığı 
andan şu zamana kadar bir soru sahibi soru
sunu izah etti, iki arkadaşımız görüşlesin! açık
ladılar, sonra da arka arkaya Hükümet konuş
tu. Ben şu anda mevzuu işsizlik mevzuundan 
çıkmış da Hükümete bir gensoru verilmiş gibi 
görüyorum. Ekrem Alican Beyin konuşmasına 
cevap vermekle Hükümet vakit geçirmekte ve 
Ekrem Alican Bey kendisine verilen cevaplara 
karşı savunmasını yapmak için söz almakta
dır. Halbuki, biz Meclis kapısına gelmiş olan 
işsizlerin dertlerine, işsizliğe çare arayacağız. 
Açık oturumda, mebuslar konuşacak, fikirlerini 
söyliyeeek, ondan sonra Hükümet konuşacak
tır. İstirham ediyorum; Meclisin 'bu açık otu
rumu devam ettirmesi için Hükümet biraz sa
bırlı olsun, arkadaşlarımız karşılıklı konuşma
sın, milletvekili arkadaşlar fikirlerini söylesin-
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ler. Riyasetten bu hususun teminini istirham 
ediyorum. 

EKREM AUİCAN (Sakarya) — Usul hak
kında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Alican. 
EKREM ALÎCAN (Sakarya.) — Efendim; 

bir nokta tavazzuh etsin. Bendeniz lüzumsuz 
konuşmalarla Yüksek Meclisin zamanını almak 
itiyadında olan bir insan değilim. Böyle bir ar
zum da yok. Sayın arkadaşım konuşmalarında 
esas mevzu bir tarafa bırakılıyor diyor. Hal
buki biz esas mevzuun içindeyiz. Sayın Maliye 
Vekili der ki, «Resesyondan çıkıyoruz, işte ra
kamlar.»1 Verdiği rakamlar resesyonun ta içer
sinde olduğumuzu göstermektedir. 

BAŞKAN — Ekrem Bey, usul hakkında ko
nuşunuz. 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Müsaade 
ederseniz usul hakkında konuşuyorum. Şimdi 
ortada ekonominin bugün arz ettiği hüviyeti 
tesbit etmek meselesi vardır. Bu hüviyeti tes-
bit edeceğiz. Hükümet ve Maliye Bakanlığı ge
rekli tedbirleri almakta mıdır, gerekli şekilde 
çalışmakta mıdır? Gayet tabiî olarak bir taraf 
der ki «resesyondan kurtuluyoruz.»1 diğer taraf 
der ki, «resesyonun içindeyiz.»1 Bu hususların te
barüz ettirilmesi lâzımdır. Kaldı ki bendeniz 
grup adına konuşuyorum, 'grup sözcüsüyüm. 
İçtüzük bana tekaddüm hakkı vermişse, İçtüzü
ğü tadil etmeden, bu hakkı her hangi bir 'şekil
de elden almağa imkân yoktur. Buna rağmen 
bu meselede müzakerelerin sadece aynı şahısla
ra inhisar ettirilmesi 'gibi, bir arzu bahis mev
zuu değildir. Bu hususta, Yüksek Meclisi haki
katen rahatsız edici konuşmalar yapıyorsak, ko
nuşmayız, başka meseleler dolayısiyle yeniden 
bu müzakereler açılabilir. 

Ben şuna kaaniim ki, karşılıklı konuşmalarla 
mesele, daha ziyade vuzuha kavuşacaktır, ka
vuşmaktadır. 

İki Bakan arkadaşım bana cevap verdiler. 
Üzerinde duracağım bâzı hususlar, ikaz sade
dinde söyliyeceğim sözler var. İçtüzüğün verdi
ği hakka dayanarak söz istedim ve bu hakkımı 
kullanmakta da İsrar ediyorum. 

Arkadaşımın usul hakkında ifade ettiği «Ri
yaset müsaade etsin de başka istikamette işi 
yürütelim»1 demesinin usule aykırı olduğu ka
naatindeyim. Tekaddüm en söz istemişsem Içtü-
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zük mucibince, Riyaset takaddümen söz vermek I 
mecburiyetindedir. I 

BAŞKAN — Efendim, usul 'hakkında konu- I 
şan îhsan Ataöv arkadaşımızın ileri sürdükleri I 
fikre içtüzüğümüzün 85 nci maddesinin '3 ncü I 
fıkrası ile cevap vereceğim. Son fıkra şudur: I 
«Encümen veya parti grupu namına söz iste
diklerinde, encümen reisi veya mazbata mu- j 
harrirleri ile grup reisi veya sözcüleri sıraya I 
bağlı değildirler.»' 

Buyurun Sayın Ekrem Alican. 
YENÎ TÜRKİYE PARTİSİ ADINA EKREM 

ALİÖAN (Sakarya) — Muhterem arkadaşla
rım, sadece iki vekil arkadaşımın mütalâaları 
üzerinde durulması lüzumuna inandığım bir iki 
nokta hakkında kısaca mâruzâtta bulunmak su
retiyle kürsüyü terk edeceğim. Ben de, arkada
şımın izihar ettikleri temayüle hakikaten aynı 
şekilde inanmaktayım. Elbette bu müzakereler ı 
karşılıklı olarak, Hükümetle bir şahsın arasınv 
da cereyan etmemelidir. Bütün arkadaşlarımı- I 
zın kıymetli mütalâalarını berideniz de işitmek I 
arzusundayım. Yalnız konuşmamda âmme ya- ı 
tırımlannm 'harcamalarına ehemmiyet verdiği
mi ifade etmiştim ve bunda ısrar etmekteyim. 
Bu müzakere sonunda hiç olmazsa bu mevzuda 
bir neticeye varmış olalım. Hükümet hiç ol
mazsa bundan sonra daha (hareketli bir yatırım 
politikasını tat'bika koymak suretiyle, münaka
şa mevzuumuz olan meseleyi verimli bir istika
mete yöneltirse bu müzakerelerden bir netice 
alınmış olur. Hepimizin ıstırabı aynıdır. 

Hükümetin : Hava meydanları şunu harcı-
yabilir, Devlet Su İşleri şunu harcıyabilir, Ka
rayolları bunu harcıyabilir, gibi salâhiyet ra
kamlarını burada vermesine lüzum yoktur. Bu 
rakamlar bütçede de verilmiştir. Bütçede de 
Sayın Maliye Bakanı arkadaşımız bize, bu bütçe 
kabul edildiği takdirde, Devlet Su İşleri şu har
camaları yapabilecektir, Devlet Karayolları şu 
harcamaları yapabilecektir, Hava Meydanları şu 
harcamaları yapabilecektir, demişlerdi. Arzu 
eden arkadaşlarımız Maliye Bakanının 16 Şubat 
1962 tarihli bütçe açış konuşmasını okuyabilir 
ve burada, Sayın Bayındırlık Bakanının verdik
leri rakamları, aşağı-yukarı bulabilirler. Ben- I 
deniz, bu rakamlar yoktur, demiyorum. Bende- I 
niz, bütçede tahsisat yoktur, demiyorum. Bende- I 
niz, bütçede mevcudolan yatırım tahsisleri kul- | 
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lanılmamaktadır, demekteyim. Arkadaşım buna 
cevap verebiliyorlar mı? Bütçeden şu kadar ya
tırım tahsisatı kullandık, şu kadar salâhiyet ve
rilmiştir, şu kadarı harcanmış bulunmaktadır; 
şu şuraya harcanmıştır, bu buraya harcanmıştır, 
diyebiliyorlar mı? Tahsisatı harcamak, bir iş 
yapmak demektir, işçi kullanmak demektir, mal
zeme kullanmak demektir, vatandaşın ihtiyaçla
rını karşılamak demektir, Bu itibarla Bakan ar
kadaşlarımın verdikleri cevaplarla bendeniz tat
min edilmiş değilim. Kaldı ki, Maliye Vekilinin 
izahlarındaki tahsisat rakamları da bu mevzuda 
harcamaların yapılmamış olduğunu açıkça gös
termektedir. 

Bu hâdise açıktır. Bunu inkâr etmeye lüzum 
yok. Müşterek bir meselemizdir. Bugüne kadar 
hata edilmiş, yanlış adımlar atılmış, yahut ge
rekli sürat sağlanamamıştır. Biz, bundan sonra
sına bakalım. Bundan sonra 1962 malî yılı büt
çesinin tatbikatında daha hassas olalım. Bu tat
bikatı hassasiyetle yürüttüğümüz takdirde şu 
resesyondan kurtulma ihtimali ortaya çıkar. 

Sayın Maliye Vekili sigortalı işçiler mevzu
unda bir - iki rakam verdi. Eğer yanlış anlama-
dımsa; sigortalı işçi adedinin fazla olması, istih
dam bakımından, yüksek istihdamı sağlar, o hal- v 
de işsizlik imkân nisbetinde azdır, demek istiyor. 

Sigortalı işçi adedleri; 
1959 da, vasati olarak, 555 000 
1960 ta, vasati olarak, 573 000 
1961 de, vasati olarak, 575 000 
1962 Ocak ayında, 534 000 
1962 Şubatında ise 557 000 dir, 

diyor. 
Bu rakamlara göre sigortalı işçi adedinde 

düşme var, demektir. Acaba yanlış mı anladım? 
Şu halde bir de nüfus artışının gerektirdiği 

artışlar olmak icabettiğine göre, bizim istihdam 
seviyemiz de olduğu yerde duruyor, demektir. 
1959 da 555 bin, 1960 ta 573 bin, 1961 de 575 bin. 

Muhterem arkadaşlarım, meseleleri tek ta
raflı görmesinler. Bendeniz sadece vakıayı tesbit 
ediyorum. Hükümeti de ikaz için de rakamları 
mukayese ediyorum. Yani bize verilen rakamlar 
da buyurdukları şekilde, tam istihdamı yahut 
istihdam seviyemizin yükselmekte olduğunu ifa
de edecek bir durum mevcut değildir. Yanlış 
anladıysam arkadaşım gelsin, izah etsin, tatmin 
edilmiş olalım. Maliye Bakanının, «Biraz sonra 
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söyliyeceğim rakamlar resesyondan çıkmakta ol
duğumuzu gösterecektir» şeklindeki beyanlarını 
memnuniyetle dinledim. Fakat ben maalesef 
böyle bir rakam göremedim. 

înşaat mevzuna gelince : înşaat mevzuunda 
da pek o kadar iyimser rakamlar vermediler. 
Ocak 1959 da 326 bin metrekare, Ocak 1962 de 
307 bin m2 yani verdikleri rakamlar 1959 sevi
yesinden daha düşük. Şubat 1959 da 216 bin, 
Şubat İ962 de 275 bin. Bu ayda bir yükselme 
var. Fakat diğer aylarla mukayese edecek olur
sak umumi neticede bir düşüş devam ediyor. Bu 
münakaşalar mutlaka bir tarafın haklı olması ile 
neticelenmesi icabeden münakaşalar değildir. Biz, 
bir iddia ile çıkmıyoruz. Biz, memleketin ıstırap
larını duyarak, filhal hâdiselerin içinde yaşıya-
rak, sokaktaki adamın ıstıraplarını dinliyerek, 
hissederek, Hükümete; karşılıklı olarak sen hak
lısın, ben haklıyım, dâvası içerisinde değiliz, or
tada bir vakıa vardır, bu vakıa karşısında ge
rekli tedbirleri ricasında bulunuyoruz. Bu mem
leketin sosyal bünyesi bakımından, bu memleke
tin ekonomik bünyesi bakımından, bu memleke
tin siyasi bünyesi bakımından, birtakım ehem
miyetli hâdiselerin olduğunu söylemek istiyor ve 
bunlara karşı, elbirliği ile deva bulalım, diyoruz," 
arkadaşlarım. (Bravo, sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Oğuz. 
CUMHURİYETÇİ KÖYLÜ MİLLET PAR

TİSİ BASKANVEKİLİ AHMET OĞUZ (İstan
bul) — Muhterem arkadaşlar, genel görüşmele
rin mahiyeti, icranın ve teşriî kuvvetlerin, mem
leketin muayyen dertleri karşısında duygula
rını ve görüşlerini karşılıklı beyan etmek, edin
dikleri tecrübe, bilgi ve aldıkları dersleri bir
birlerine aktarmak ve böylece umumi derde bir 
deva bulmanın yolunu keşfetmek içindir. 

İlk defa, Meclis hayatında başladığımız bu 
genel görüşmelerin, yanlış bir istikamet alma
ması için şunu kısaca arz etmek isterim ki; 
bugün olduğu gibi bâzı bakanların muhakkak 
bir fikre cevap vermek, onu nakzetmek arzusu 
ile konuşmamaları, bilâkis kendi görüşlerine 
mesnet olan bilgi ve imkânları ortaya koymak 
suretiyle desteklemeleri, işin verimi bakımından 
çok daha faydalı olur, kanaatindeyim. 

Aslolan bir derdin tezahürü karşısında Mec
lis olarak, Hükümet olarak düşündüklerimizi, 
bildiklerimizi ortaya koymak, bunlardan bir 

sentez, bir hüküm, çıkararak İcra Kuvvetine1 bir 
yol göstermek olduğuna göre, taraflar yoktur, 
müşterek, hep beraber halledilmesi lâzımgelen 
mevzu vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim meslekte dün
ya çapında bir ana kaide vardır: Bir memle
kette ki, çalışmıyan kollar vardır, bir memle
kette ki, işlenmiyen, istismar edilmiyen yeraltı, 
yerüstü servetleri, su ürünleri vardır; eğer o 
memlekette açlık, sefalet, yoksulluk varsa, gö
zünüzü kapayın, düşünmeden deyin ki; bu 
memleket uzun yıllardan beri beceriksiz, bilgi
siz, kötü idarelerin elindedir. 

Bugün medeniyet bakımından gelişmemiş, 
ileri seviyesine ulaşmamış memleketlerden biri
sine gidenler, oranın adetlerine, rakamlarına 
bakmadan evvelâ şu üç faktörü arıyorlar: Ora
da çalışmıyan, çalıştırılamıyan kollar, insanlar 
var mı? Var. İstismar edilemiyen yeraltı kay
nakları, su ürünleri, verim almmıyan arazi var 
mı? Var. Nedir ya bu safahat? Mazisini tahlil 
etmişler, araştırmışlar ve şu neticeye varmış
lar: Çünkü orası yıllar boyu bilgiden, tecrü
beden mahrum kötü idarelerin elinde kalmış da, 
onun için o memlekette işsizlik, açlık ve yokluk 
vardır. 

Ben bu sözlerimle ne bugünün ve ne de dü
nün hükümetlerini muhatap almak istiyorum. 
Arkadaşlar, bu dert Türk Milletinin derdidir. 
Geriliğimiz, yoksuzluğumuz, bilgisizliğimiz ve 
başarısızlığımız, kötü idarelerin altında uzun 
yıllar kalmış olmamızın bir neticei tabiîyesi-
dir. 

Hal böyle olunca yeni bir nizamın ışığında, 
yeni bir görüşle bu memleket dâvalarını ele al
mak, yeni bir sistem kurulması zaruretine inan
mak lâzımgelir. Bu görüşümüzü 1962 yılı büt
çe tenkidi münasebetiyle Yüksek Huzurunuzda 
arz etmiş bulunuyoruz. Eğer biz bu ıstırap ve 
sıkıntılarımızdan sıyrılıp da, bu yeni görüş ve 
bu yeni zihniyete intibak edemezsek, bu mem
leketin geleceği uzun sürmiyecektir. Bu itibar
la şu noktaları açıklamak isterim: Ortada mev
ziî arazlarını müşahade ettiğimiz, bâzı buhran
larla, işsizliklerle karşı karşıyayız. Bunun teda
visi için çareler ararken, Sayın Ekrem Alican'-
m isabetle ortaya koyduğu bir nokta üzerinde 
durmak isterim. 

v Hükümet de, biz de hepimiz, ilmin verdiği 
| ^kuvvetle, hakikatin verdiği kuvvetle tetkikler 
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yapabilecek bilgiden, sıhhatli rakamlardan mah
rumuz, arkadaşlar, ölçü bahsinde okkası, dir
hemi olmıyan bir memleket düşününüz. Pekâ
lâ, ne olacak? Böyle bir yerde insanlar birbir
leri ile mübadele etmiyecekler mi? Elbette ede
cekler. Nitekim kendilerine göre ölçüler bul
muşlar, birtakım ölçülerle alıp vermişlerdir. 
El yordamı ile, bonsansla, Almanların parmak 
ucu ile hissetmek mânasına gelen, «Finger 
spitzen gefühl» dedikleri gibi, mazide kendileri
ne has o kökü alma hassalariyle, bu nizamları 
ve işleri yürütmek zorunda kalmışlardır. 

işte biz bugün Türkiye olarak birtakım 
«Global» rakamların gölgesinde, hakiki bilgi 
ve inkişafı bize zamanında ve olduğu gibi gös-
termiyen rakamların yanı sıra, el yordamiyle 
memleketi idare etmekteyiz. Bunları bilmemiz 
gerekir. Ama bu bizim hiçbir zaman yeni bir 
iş yapmamıza mâni değildir. Çünkü bu mille
tin yüzlerce yıllık bir mazisi, geleneği ve tec
rübesi vardır. Onunda kendisine gövo ölçüleri
nin mevcudolması icabeder. Na yapalım ki, 
Garpta yüzde yüz isabetle çizilen iş program
ları yanında, biz belki de yokluklarla vüzde 
60 -"70 bir isatbetle işleri görmek zorunda kala
cağız. 

Muhterem arkadaşlarım, bu işsizlik mevzuu, 
iktisadi hayatın, iş hayatının, bütün varlığın 
bir köşesi, bir neticesi olarak ele alınabilir. Bu
nun karşısında bugünün şartları- içinde ne yap
manın mümkün olduğunu ve ne yapılmadığını 
açıkça .ortaya koymak, bunların imkân ve im
kânsızlıklarını da mütalâa etmek /orundayız. 
Bu bahse girmeden evvel şu noktayı tebarüz 
ettirmek isterim : 

Hükümetin 1962 bütçesi münasebetiyle ver
diği yatırını rakamlarının, biz iktisatçıların 
anlamı : içine girmediğini, adedlerin ve rakamla
rın sıhhatli bulunmadığını burada arz'etmiştik. 
3 milyar 300 milyonluk bir envestisman, bir 
yatırım içinde 550 milyonun borç olarak öde
neceğini söylemiştim. Bir kısım cari masrafla
rın, bir kısım ücretlere taallûk eden masrafla
rın ne kadar iğvicach yollardan yatırım ola
rak gösterilmiş olduğunu belirtmiştim, Şu hal
de, Hükümetin yatırım için tahsis etmek du
rumunda bulunduğu rakamların, haddizatın
da, arkadaşların düşündüğü gibi, . pisayaya 
can veren, piyasaya ikan veren, muharrik kuv
vet olmak kabiliyetini ancak üçte bir uisbette 
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muhafaza ettiğini lütfen kabul etsinler, işte, 
eğer Hükümet bugün bu yatırını bütçesi ile, 
memleketin iktisadi hayatına bir canlılık, bir 
aktif hareket veremiyorsa; bunun mânası, 
1962 yılı bütçesinde, 3 milyar 300 milyon lira 
olarak getirilen yatırım rakamlarının, haki
katte fiilî hüviyetinin bunun yarısından aşağı 
olduğunu kabul etmek lâzımgelir. Sayın Ba
kanların verdikleri izahatta, bu iki aya isabet 
eden pay, Devlet iktisadi Teşekkülleri bakı
mından verilmiş, Devlet sektörü bakımından 
da verilme yolunda olduğu belirtilmektedir. Sa
yın Maliye Bakanının bütçe münasebeti ile 
mükerrer olarak bize belirttiği bir nokta göz
den ırak tutulmamalıdır. Piyasa durgun, piya
saya can vermek istiyoruz. Binaenaleyh, 1962 
yılı bütçesinin kabulü ile biz aylara taksim 
suretini beklemiyeceğiz, mümkün olan yatırım
ları ilk aylarda piyasaya pompa etmek zorun
dayız, fikriyatını müdafaa etmişlerdi. Diğer 
bir bakan arkadaşımızın biraz evvel burada 
verdiği cevabı bendeniz yerinde bulmuyorum. 

Sayın arkadaşlarım, asıl mühim mesele; bir 
memlekette is hayatının canlandırılması, işsiz
liğin bertaraf edilmesi. Devlet bütçesinden ay
rılacak yüzde 15 ııisbetinde bir paı*a ile başarı
lamaz. O memleketin ekonomik hayatında, 
millî gelirinin muazzam bir kısınma sahibolan 
hususi sektörün faaliyetini ve davranışlarını en
gellememek, yani o memleketin iş hayatının 
asıl nıembaı olan bu sektörü korkutmamak lâ
zımgelir. işi bu yönden hiçbir arkadaşımız de
rinliğine ele almış vaziyette değildir. Hususi 
sektör bir yılı aşan bir devreden itibaren kabu
ğuna çekilmiş durumdadır. Yeni Karma Hü
kümetin faaliyetine başlamasından sonra, kade
me kademe içine tekrar çekilen, itimat ve em
niyet unsurlarından mahrum, korku taşıyan bir 
ruh haleti içinde olan hususi sektörün buı hali 
neticesinde memleketin iş hayatı ölü hale in-
kılâbetmiş bulunmaktadır. (Sağdan alkışlar.) 

Sayın arkadaşlar, bu konuda, Devlet iş haya
tında, memleketin nâzımı olarak, bütçesinde taal
lûk eden miktarlardan yüzde belli bir nisbette 
verebilir. Ama,. Hükümetin, iş başına geldiği 
günden beri bu memlekette hususi sektörü, şah
si teşebbüs hareketlerini kırbaçlama yerine, 
onu korkutmak, sindirmek yolunda olduğunu 
size misalleriyle arz etmek istiyorum. (A. P. ve 
O. K. M. P. sıralarından bravo sesleri.) 
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Sayın arkadaşlar, bir ihtilâlin neticesi ola

rak korkan sermayenin gideceği yerler yüksek 
malûmunuzdur. Bunu o kadar tabiî görmek 
lâzımdır, bu bir tenkid mevzuu değil, bir hâ
dise, tabiî olarak beklenen bir vakıadır. Aslo-
lan, onu takibeden devrede, korkan sermayeyi, 
parayı iş hayatına ponlpa etmek, iş hayatında 
bu havayı sağlamak mevzuudur. Bunu temin 
etmek yerine Hükümet, bu yönden memleketteki 
işsizliğin müvellidi olarak karşımızda arzı en
dam etmektedir. Piyasadaki sermayeyi korkut
mak yolunda ne kadar beyan ve ifade varsa Sa
yın Maliye Bakanı bunları efkârı umumiye karşı
sında söylemekten çekinmemiştir. (Sağdan, alkış
lar} 

SADRETTlN ÇANGA (Bursa) — Doğru ol
duğu için mi? 

AHMET OĞUZ (Devamla) — Bir ihtilâli 
takibeden devrede askerî idare ve muhakemeler 
devam ederken, seçimler ve Anayasa için bir Ku
rucu Meclis teşkil olunmuş... Vatandaş durumun 
ne olacağını bilememekte... Mümkün olan varlığı
nı almış kendi yastığının altma yerleştirmiş vazi
yette... Bu gelip geçici durum memleketin hayrı
nadır. İşte yeni nizam kuruldu, seçim yapıldı, 
Meclis faaliyete başladı ve normal yola geçildi. 
Bunun karşısında Hükümetten, miktarı en az, 
5 - 6 yüz milyon olan şu ürken sermayeyi - yas
tık altındaki paraları - piyasaya geri •çevirme yo
lunu bulalım diye rica ettiğimiz zaman, bunun 
bir kanun olarak, iki maddelik bir kanun olarak 
(^karılmasını elden geldiği kadar geciktirmeden 
vazgeçmiyoruz. 

Şimdi arkadaşlar, bir an tasavvur ediniz ki, 
belki de milyara doğru gidebilecek bir para, hu
susi teşebbüsün (bir beyanı hakiki olarak iş ya
pamadığından dolayı1) çıkarmadığı bir para, piya
saya intikali halinde birtakım işleri harekete ge
tirecek, memleket çapında yeni iş sahaları orta
ya dökülecektir. 

Size çok enteresan bir misal arz edeyim: 
Aramızda bulunan sayın bir arkadaşımız evi

ne hallaç getiriyor, yataklarını attıracak. Hal
laçta bir telâş, diyor ki; «Aman yatağınızda, ya
tağınızın kıMında bir şey var mı Varsa bunları 

' tesbit edin, ondan sonra verin.» Ev halkı hayret 
içinde, «Niçin?» diyorlar. «Beyefendi bendeniz 
birtakım yerlerde yatak atarken ev halkı telâşla 
üzerime hücum etti. Meğer yatağın kılıfında, şu
rasında. burasında saklanmış paralar varmış. 
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Sizde de olmasın?:* diye hallaç cevap veriyor. (Or
tadan, rivayet sesleri.) 

Muhterem arkadaşlar, piyasanın, iş 'hayatının, 
sermaye kaynaklarının emniyetini sağlamadan, 
onların her türlü teminat altında bulunduğuna 
vatandaşı inandırmadan bu zihniyeti söküp ata
mazsınız. Piyasa o kadar hassastır ki, ne Hükü
mete ve ne d'e 'bir cemiyete mensubolmamasma 
rağmen, bir arkadaşımızın dün Senatodaki şu söz
leri dahi milleti korkuya, dehşete sevkedebilir. De
diği basit şey şu: Servet beyannameleri deklâ
rasyonlarından % 10 nisbetinde, zor kullanmak 
suretiyle dahi olsa alalım ve yatırımlara sevk ede
lim. Bu hava altında, Hükümetin davranışları 
karşısında iş emniyetinin ve huzurun sağlanama
ması halinde, önümüzdeki mahsûl yılının idrak 
edilmiş olmasına rağmen, piyasada iş hacminin 
genişliyeceğine inanmak yerinde olmaz kanaatin
deyim. 

Bu itibarla Hükümetin, Önümüzdeki devrede 
vatandaşın malına, mülkiyetine, vatandaşın ken
di hürriyetine, mal beyanına, iş hayatına ait te
minatları sağlıyan kanunları süratle çıkarması ve 
böylece dolaylı yollardan, birikmiş gizli sermaye 
yeniden iş imkânı açmaya mahal bırakmasının 
zaruri olduğu kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, tahmin ediyorum ki, 
birçok kişilere şeker fabrikalarının borçları öden*-
memiştir. (ödendi, sesleri).. Birçok mütaah'hitle-
rin Devlette alacağı mevcuttur. Devletin iş haya
tına canlılık verebilmesi için, bu yollarda kendi
ne düşen vazifeleri zamanında yapması yerinde 
olur kanaatindeyim. İş hayatının tanziminde bir 
Hükümetin bütçe imkânları içersinde kendine dü
şen vazifelerin muayyen ve mahdut olduğunu 
tesbit etmiş bulunuyoruz. Ama, mevzu geniş çap
ta ele alınırsa arkadaşlar, Türkiye bilgisizliğin, be
ceriksizliğin ve kötü .idarenin cezasını çekmekte
dir. Bunu hareket üssü olarak kabul etmek zorun
dayız, Uzun vadeli ve geniş anlamda, Türk Mil
letini yeni bir istikamete sevk etmiş olmak için, 
bunu kabul etmek lâzımdır. Hal böyle olunca, 
tabiî, hâdiselerin baslnsı altında statükonun mu-
taı olarak öyle bir Hükümet idaresinden vaçgeç-
mek zaruretinin geldiğine bendertiz kaandinı. 

İnkılâbı, İhtilâli, ruhlarımızda, teşkilâtımız
da, iş hayatımızda, bütün çalışmalarımızda, onun 
neticelerini istihsali de beraberce düşünmemiz ve 
tesbit etmemiz lâzımgeldiğini bir kere daiıa be
lirtmek zorundayım. Devlet çapında israflardan 
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kaçınmanın, verimleri artırmanın, ne pahasına 
olursa olsun şu eski iddialarımızın sınırları dı
şına çıkarak her şeyden evvel istihsalin kamçılan
ması için gereken fedakârlığın ele alınması ve 
bunun ilk şart olarak tatbikata konulması lüzu
muna bilhassa işaret etmek isterim. 

Sulama, gübreleme iğlerinin istihsali teşvik 
edecek olan bütün teşebbüslerin yanında 
mahdut istikametli bina ve lükslerin asıl is
tihsal unsuru olan kıymetlerin 3,5 mislini bulan 
birtakım fer'î masraflardan kaçınmak zarure-
tihdeyiz. Binaenaleyh, ifade etmek isterim ki, 
memlekette huzurun sağlanması, ıstırapların 
ise, hepinizin aynı istikamette iştirak etmemi
zin verdiği mânevi bir mükellefiyet kabiliyeti
mizi artırır deniyor. Devlet çapında millî ge
lirin bu milletin efradı arasında, Devlet büt
çesinin müna'kaşa götürmiyen ücret sistemle
riyle bir an evvel ele alınmasında isabet oldu
ğu kanısındayım. 

Bugün kapımıza fiilen dayandığını söyle
diğimiz hareketlerin, yarın bir Devletin ücret 
politikasındaki bozukluk, aksaklık, adaletsiz
lik yönünden dana korkunç bir şekil alabilece
ğini düşünmek mecburiyetindeyiz. Şu halde 
günlük işleri tedvirle zaman geçirmek yerine, 
köke giden birtakım tedbirlerin alınması za
ruretine kaani bulunmaktayım. 

Vergi reformu namı altında, 2 500 lira
lık bir dilimin, iki tane 500, 'bir tane 1 500 
liralık dilime ayrılması; hiçbir zaman bu mem
lekette vergi reformu mânasına gelmez. Bir 
memlekette bütçeden beri 30 - 40 tane kanunla 
ek ödenek, tazminat, 'bilmem ne, bilmem ne 
gibi birtakım mevzularda, kanunları kabulü 
ile, zaten mevcudolan ücret keşmekeşini bir 
kere da>ha altüst etmek, bu memleketin dert
lerine deva bulmak değildir arkadaşlar. Bu 
memleketin muayyen 'bir iktisadi potansiyeli 
ve kapasitesi vardır. Bu millî gelir ve istihsal, 
herkesin kaibiliyetine, çalışmasına ve emeğine 
göre değerlendirilecek ve tevzi edilecektir. 
Benim çocuğum yirmialtı yaşında, 360 lira 
ile, yüksek mektep mezunu olarak çalışırken, 
sizin iki çocuğunuz, 1 200, 1 250 şer lira ma
aş ile çalışırsa, bu cemiyet nizamı içerisinde 
bir huzur unsuru olduğunu kabul edemezsiniz. 
(Sağdan alkışlar ) Şu halde, bizim ricamız; 
'bizim anlayışımız odur ki; tedbirleri derinliği
ne.. kökümden almak zarureti vardır. Mevcut 
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rakamların, mevcut 'bilgilerin kifayetsizliği 
bizi düşeceği hataları kabul etmekle beraber 
ne yapabiliriz? El yordamı ile idare edilen bir 
toplumda aynı «bon şans» aynı aded ışığı al
tında en az hata ile yapmak ve nu yolda te
şebbüse geçmek zorundayız arkadaşlar. Bina
enaleyh, Hükümetin memleketteki işsizlik kar
şısında, ciddî olarak kâfi bir yatırıma yer ayı-
ramamış olmanın neticesi olarak, buna aidol-
mak üzere bu yoldaki işsizliği bertaraf ede
cek olan mazereti gayet asgaridir. Ama hususi 
sektörün emniyetini, sermayenin emniyetini 
ve itimadını kazanmak ile !bu (memleketin iş 
saihalarını artırmak ve birçok işsizliğin önüne 
geçilmesi mümkün olacaktır kanaatindeyim. 
Bu noktada kendilerine düşen vazifenin ya
pılmamış olduğuna inanıyorum. Bunun yanın
da yarınki plânlı ve programlı devirlere girişi 
hazırlanırken bilmem (karma Hükümetin fikri, 
içtimai, iktisadi anlayış tarzı buna imkân ve
recek mi? Hükümet, birtakım köklü tedbirleri 
memleket çapında almak zorundadır. Başka 
türlü bu memleketi kurtarmak imkânı mevcut 
değildir arkadaşlar. Hepinizi hürmetle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet adına üç Bakan söz 
istemiştir : Sanayi, Devlet ve Maliye Bakan
ları. 

DEVLET BAKANI TURHAN FEYZÎOĞ-
IJU (Kayseri) — Bir arkadaş konuşsun, ondan 
sonra konuşacağım. 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELÎKBAŞ 
(Burdur) — Ben de aynı fikirdeyim. 

MALİYE BAKAN ŞEFÎK İNAN (Çanak
kale) — Ben de... 

BAŞKAN — Şu halde söz istiyen arkadaş
lara söz verelim, ondan sonra Hükümet, tümü
ne cevap versin. 

Söz, sıra itibariyle Sayın Suphi Baykam'm-
dır. 

SUPHİ BAYKAM (istanbul) — Çok muh
terem arkadaşlar; 3 Mayısta bir işçi yürüyü
şünün Büyük Millet Meclisine kadar devam 
eden gösterisi sonunda, gereik Senatoda, gerek 
Millet Meclisinde işsizlik üzerinde bir açıik gö
rüşme yapılmasına karar aimış bulunuyoruz. 
Ama, hakikaten üzülerek, sözlerimin başımda 
ifade etmek mecburiyetindeyim ki, müzakere
lerin şu âna kadar M, seyri maalesef işsizliğin 
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bünyevi ve arızi sebepleri üzerindeki tartışma
lardan zliyade, Sayın Alican'm yatırımlar hak
kındaki tenkidleri ve grupu adına konuşan Sa
yın Ahmet Oğuz'un âdeta bütçe tenkidi (mahi
yetindeki konuşmaları ve Hükümetin 'bunlara 
cevaplariyle, aynı istikametlerdeki, karşılıklı 
konuşmalarla geçmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; memlekette yatı
rım yapmak, iş (hacmini artırmak işsizlik mev-
zuunun halledilımesd bakımından bir tedbirdir. 
Ama bu tedbir, birçok tedbirlerin yalnız bir 
tanesidir. Ve fakat âcil tedbir olarak üzerinde 
duracak olursainız, yakın bir gelecek için, maa
lesef bunu ele almaya iıntkân yoktur. Bu selbeple 
ben her iki muhalefet partisinden konuşmuş 
olan arkadaşları çok dikkatle dlinledim. Çok 
faydalı beyanlarda bulundular ama, işsizlik 
mevzuunda Hükümet hangi tedbirleri almalıdır 
diye açık Ibir teklifte 'bulunmadılar. Bu bakım
dan biz mevzuun içinde kalmaya gayret ederek, 
işsizlik konusu üzerindeki düşüncelerimi söyle
meye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; IburaJda bliiraz evvel 
konuşan arkadaşım Hükümetin elinde istatistik
lerin bulunmadığını, sarih malûmat verebilecek 
rakamların olmadığını, bu rakamları elde ede
mediklerini ifade ettiler. Bendeniz de rakam 
ve istatistik: temin etmeye gayret ettim, Fek çok 
rakam buldum. Bunları yüksek huzurlarınızda 
arz etmeye çalışacağım. Bu memlekettin nasıl 
bir devreden geçtiğini Parlâmentonun ve Hükü
metin hangi şartlarla kurulduğunu muhterem 
iarkadaşlarım çok tiyi bilirler. Tekrarlamaya 
lüzum görmüyorum. Ama tenkid yaparken eğer 
biz, kıymet ölçülerimizde biraz insaflı davran-
mazsak, gerçekten haksız bir duruma düşme
miz mukadder olur. 

Sevgili arkadaşlarım; açıkça .ifade edelim. 
Uzun yıllardan beri belki ilk defa olarak, rakama 
hürmet eden, plâna hürmet eden ve bu memle
kette plânlı fbir kalkınmanın temellerim yerleş
tirebilmek için bütün gücünü harcıyan bir Hü
kümetle karşı kaşıyayız. Bu gayret, Devlet 
Plânlama Teşkilâtiyle beraber' gitmektedir, is
tatistik bilgilerinin daha süratle ve daha sıh-
haitli bir şekilde toplanabilmesi için alman ted
birleri hepimiz bilmekteyiz. Hükümetin, raka
ma dayanan, memleketin gerçeklerine yönel
miş ^bir istikamette gelişmesi için bütün gücünü 
harcıyan Hükümeti Meclis olarak iş başında bu-
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hınuyoruz. İtimat ettiğimiz Hükümet bugüne 
kadar bu yoldan ayrılmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiyenin envan
teri, iktisadi hayatın, sosyal hayatın bütün şü-
muliyle Türkiye'nin envanteri, Devlet Plânla
ma Teşkilâtı tarafından geceli gündüzlü çalış
mak suretiyle yapılmaya çalışılmaktadır. Hükü
met bunu, memlekete kazandırmak ve bundan 
sonraki faaliyetleri sağlam bir temel, sağlam 
bir zemin üzerine oturtmak için gayret sarf et
mektedir. 1962 yılı icra programının hazırlan
ması hakkındaki plânlama teşkilâtı ve Hükü
metin görüşlerini milletvekillerine dağıtmışlar
dık Bu memlekette, resmî ve hususi sektörler, 
güçlerinin yettiği kadar bu çalışmaya katıl
maktadır. birlikte yapılan bu çalışmamn sonuç
larını dünya efkârına açıklama fırsatını bulmu-
şuzdur. Ecnebi uzmanlar Türkiye'ye geldikleri 
zaman, Türkiye'ye yapılacak yardımlar bakı
mından meseleyi ele aldıkları vakit, plânlama 
gayretleri için, Hükümetin, ne kadar takdir top
ladığını yine okuyor ve görüyoruz. Gerek, Hü
kümetin istatistik toplama ve Türk milletine 
sunma bakımından gösterdiği hassasiyet; gerek
se bu işi bütün güciyle başarmaya çalışan İkti
sadi Devlet Teşekküllerinden tutunuz özel sek
töre kadar geniş bir alanda envanter toplamaya 
çalışan Devlet plânlama Teşkilâtına huzurları
nızda teşekkür etmeyi bir vazife bilirim. 

Mulıterem arkadaşlarım; «açık işsizlik-», «giz
li işsizlik», bugün kendisini birçok cepheleriyle 
gösteren bu konu son derece ciddî bir inkişaf 
göstermektedir. Açık işsizliği tesbit etmenin, 
ancak fabrikalardan işinden atılanlar ile îşçi 
Sigortalarına yapılan müracaatları toplamaya 
ve bunları bir istatistik halinde yapmaya bağlı 
olduğunu kabul etmek zorundayız. Meseleyi ya
ni açık işsizliği bu yönden tam sıhhatli olarak 
elde edemiyeceğimizi Sayın Çalışma Bakanı dün 
Senatoda ifade ettiler. İnşaallah, istikbalde 
kurulacak olan müesseselerin verecekleri daha 
acık rakamlara dayanarak konuşmak imkânım 
bulacağız. Ancak, tarım sahasındaki gizli iş
sizlik, Devlet Plânlama Teşkilâtının yaptığı ça
lışmalar ve gayretlerle önümüzde istatistikler 
halinde çıkmış ̂ bulunmaktadır. Son elde edilmiş 
olan rakamları huzurunuzda arz etmeyi vazife 
biliyorum. 

1960 Ocak ayından itibaren gizli işsizlik, 
âtıl iş gücü mevzuunda elde edilmiş, olan rakam -
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lar şöyledir : Ocak 8 milyon, Şubat - Mart 
1 800 000, Nisan - Mayıs 1 milyon 800 bin, Ha
ziran 3,5 milyon, Temmuz 1 milyon 200 bin. 
Ağustos 4 milyon 700 bin, Eylül 5 milyon 300 
bin, Ekim 4 milyon, Kasım 4 milyon 600 bin, 
Aralık 8 milyon. 

Bunlar tesbit edilmiş olan âtıl iş gücüdür. 
Vasati Qİarak, senede ay üzerinden bir vasati 
aldığımız zaman 1,5 milyonun üzerinde bir âtıl 
iş gücü bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu rakam, 
gizli işsialik rakamıdır'; başka bir. deyimle, dün 
Sayın Çalışma' Bakanının ifade ettiği gibi, bi
raz evvel okumuş olduğum aylardaki rakamlara 
göre, bu miktar insan çalışmasa, istihsalimiz 
yine düşmeyecektir. Şu 'halde Türkiye'de, bün
ye vi bir işsizlik mevcuttur. Bunu ne Hükümet 
reddetmekte,, ne de başka merciler reddetmek
tedir. Arkadaşlar, Hükümeti 'birçok noktalar
dan tenkide hakkımız vardır. Bu, ister iktidar
da ve ister muhalefette olsun, 'hepimizin vazi
fesidir de ama itiraf edelim ki bugün, dertleri 
olduğu -gibi kabul eden 'bir Hükümet vardır. 
Derde çare bulmaya çabalayan bir Hükümet 
vardır. Meseleyi bu şekilde tesbit ettiğimiz za
man, yine de bu meselede 'birtakım eksikler ve 
tereddütler 'bulunduğu görülür. Bunlar ihtilâl 
öncesi ve ihtilâl sonrası devreyi göz önüne ge
tirelim. Eğer, 3 ayda, '5 ayda bu memleketin 
sıkıntıları giderilememişse, eğer bu memleketin 
bütün ıstırapları yenilememişse ve biraz evvel 
arkadaşlarımızın bahsettikleri gibi, Hükümet 
arzulanan iş gücüne kavuşamamış s a, bunda Hü
kümetin çalışma zamanın kısalığı da rol oyna
mıştır, bunu da hesaba katmak mecburiyetin
deyiz arkadaşlar. Sayın Aliean ifade ettiler ki, 
Hükümet ancak 1963 yılında bir yatırım yap
mak durumundadır. Veya, Hükümet yatırım 
yapmak için böyle bir görünüş içindedir. "Dedi
ler ki, Hükümet 1962 de yatırım yapamıyacak-
tır, 1963 e hazırlanıyor. Yatırım kolaylıkla ola
cak bir mesele değildir. Ben de kendileriyle bu 
noktada iştirak halindeyim. Eğer yatırım poli
tikasının gerektirdiği faaliyeti biraz daha pro-
vok'e edebilirsek, biraz daha süratli olarak ilha-
te yapmak imkânlarını arayalbilirsek memleket 
huzura erecektir. Şunu 'da unutm^al ım: Hükü
met eski senelerden gelmiş 'bir Hükümet ola
rak hazırlıklarını ona göre yapmış ve bütçenin 
tasdikini mü'taakıp hemen harekete geçme im-
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kânına sahibolsaydı, elbetteki, bugünkü dur
gunluk başka türlü yenilmiş olurdu. 

Hâtıralarınızı, insafla maziye çevirmeye 
mecburum. Hükümet hangi şartlarda kurul
muştur? Hükümet, itimat oyunu almaya han
gi şartlar içinde girmiştir. Bu kısa ve güç za
man içinde Hükümetin istikbale matuf olarak 
projelerini, hazırlıklarını yapması mümkün mü 
idi? önceden hazırlanıp birden tatbikat imkânı 
bulabilir miydi? Bütün bunları dikkate almaya 
mecburuz. Bütün bunları hesaba katılırsa; 
münhasıran Hükümeti âtıl olmakla itham eden 
arkadaşlarımın biraz daha yumuşak ve insaflı 
bir üslûp kullanma mevkiinde kalacaklardı, 
zannederim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu âtıl iş gücü bi
zi şu noktaya getirmektedir. Arz ettiğimiz mil
yonlar, istihlâke katılıyorlar, fakat istihsale 
katılmıyorlar. Bu rakam, bilanço bakımından, 
8 milyon ile bir milyon arasında değişiyor. Bu 
insanlar istihsale katılmayıp; ya az çalışıp ve
ya hiç çalışmayıp, istihlâke iştirak ettikleri için
dir ki, müstahsil çiftçi sınıfının eline daha az 
para ıgeçmektedir. Bunun, memleket ekonomi
sine inikasında birtakım neticeler meydana gel
mektedir. Yani müstahsilin eline az para geçti
ği için, istihlâk • maddeleri yapan endüstrinin 
eline daha az para geçmekte, geliri azalmakta, 
geliri azalmakta olduğu için de kullanmakta 
olduğu işçi bakımından bir gerileme meydana 
gelmektedir. Bunlar birbirine zincirleme tesir 
eden 'hususlardır. Bunun sebebi bünyevidir. 
Bunlar, aslında Hükümetin alacağı bütün ted
birlere rağmen maalesef devam edip gidecektir. 
Ancak önemli olan husus şudur, işsizliği, ne 
gibi şart ve imkânlarla yenebiliriz? Bunun üze
rine eğilmek mecburiyetindeyiz. Biraz evvel ko
nuşan muhterem hatip arkadaşlar nüfus mese
lesi üzerinde durdular. 'Gerçekten Türkiye çocuk 
ölümü en yüksek olan bir memlekettir. Ama, 
Türkiye; buna rağmen en çok üreyen bir mem
lekettir. Bu artış nisbeti % 3 tür ki, senede orta
lama ve yaklaşık bir hesapla 1 milyon artıyoruz 
demektir. Bu artan nüfus, elbette ziraat sektö
ründeki gizli işsizliği daha da artırdığı gibi, şe
hirlerdeki Ihayat bakımından da nüfus artışı 
önemlidir. Bu, üreme köylerden şehirlere akımı 
da artırmaktadır. Şu halde, bu memleketde çok 
mühim olan husus, nüfusun süratle ve devamlı 
surette artmakta olmasıdır. Ziraatte istihsal için 
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da'ha fazla adam kullanmaya imkân olmadığına j 
göre, bu emrivakiyi olduğu gibi kabul etmeye 
mecburuz. Arkadaşlar, Türkiye'de, bugünkü tek
noloji imkânları değişmediği takdirde ziraatte 
istihdam edilen çiftçi sayısını, yani 10 milyon 
insanı bütün imkânlarımızı kullanmak suretiyle 
ancak 11 milyona çıkarabiliriz. 

Memleketimizde nüfus artışı meselesi ortada 
bulunduğu müddetçe, istikbalde de yine bu şe
kilde artan nüfusumuzdan dolayı meydana gide
cek iş talebini karşılamamıza maalesef imkân 
vermiyecektir. Türkiye 'nin karşı karşıya bu
lunduğu bir diğer problem de zannediyorum ki, 
budur. Yüzde 7 kalkınma hızını bugün ideal 
bir rakam olarak kabul etmemize ve bütün, im
kânlarımızı kullanmamıza rağmen yine 'bir iş
sizlik te'hdidi karşısında bulunmaktayız. Bizim 
yenmeye mecbur olduğumuz önemli bir husus 
işte budur. Ecnebi mütehassısların Türkiye'de 
bir meseleyi ortaya, koyduklarını unutmıyalım. 
Ortaya koydukları mesele şudur: Bu artan nü
fus karşısında Türkiye kendi meselelerini na
sıl yenecektir? Yüzde 7 kalkınma hızı ile bunu 
yenmek imkânı bulunmadığına göre, acaba do
ğumum kontrolü yapılarak nüfusun artışını bir 
istikamette kanalize etmek mümkün müdür? 

Muhterem arkadaşlarım; bu, Türkiye'nin de 
'hudutlarını aşan bir meseledir. Kenndy, idare
si; bu sene az gelişmiş memleketlerde bu prob
lemi yenmek suretiyle aldıkları bir karar gere
ğince, doğumun kontrolünü zaruri kılan tıbbi 
maddeleri, parasız olarak göndereceklerdir. 
Bu istikametlerde yardımı, kalkınmanın bir 
formülü olarak tavsiye etmektedir. Doğum 
kontrolünün sosyal tarafları bulunduğunu, bu
nun kolay bir mesele olmadığını, eğitim dâva
sı ile birlikte incelenmesi gerektiğini, hattâ 
tarihsel tarafları olduğunu kabul ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, o halde ne yapa
cağız? Madem ki, ziraat sektöründe 10 mil
yondan fazla istihdam yapılamıyar, işsizliği ye
nebilmek için, endüstri iş gücünü çoğaltmaya 
mecburuz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir diğer istatis- j 
tiğe dikkatinizi çekmek istiyorum. Türkiye'de 
çalışmakta olan insanların yüzde 80 i ziraatte, 
yüzde 8,5 u endüstiride, yüzde 11,5 u hizmet-
lerdedir. Madem ki, ekilen topraklar sınırlar
dadır; madem ki, ziraat sektöründe çok işçi 
kullanmaya imkân yoktur; öyle ise, ziraat- j 
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teki % 80 nüfusu azaltıp, onları sanayi ala
nına çekmeye mecburuz. Hükümet olarak, Mec
lis olarak ekonomimizi bu istikâmete sevk et
meye mecburuz. Bunun nasıl olabileceğini ve 
ne şekilde halledilebileceğini, gerçekten ko
laylıkla bulmaya imkân yoktur. Ve bunun for
mülü şöyledir; şu şekilde hareket edersek, şöy
le yaparsak, bu mesele derhal giderilebilecek
tir demeğe imkân yoktur. Bu hususla ilgili 
çalışmalar Devlet Plânlama Teşkilâtına da in
tikal etmiştir. Kendilerinin istatistiğini de arz 
etmek isterim. % 7 kalkınma hızı plânı mü
essir şekilde tatbik olunduğu takdirde, bu mem-
leketde 15 yıl sonra çalışan nüfus nisbetleri 
§u şekli alacaktır. Ziraatte % 62, sanayi sa
hasında % 13, hizmetlerde % 25. Bu suretle 
ziraat alanındaki nüfus % 80 nisbetinden % 
62 ye düşecektir. Ama, bu takdirde mesele 
halledilebilecek midir? Hayır. Gene aynı mü
esseselerde yapılmış hesaplara dayanarak söy
lüyorum ki, 15 yıl sonra, bu plân tatbik edil
diği zaman dahi, 4 milyonluk âtıl bir iş gücü, 
4 milyonluk bir işsiz kütlesi kapımıza dayana
caktır; Bunları ifade etmekten maksadım, 
ıbizim, kolaylıkla işsizlik üzerinde tenkidler ya
parken, sosyal bünyemizde mevcudolan ger
çekleri dile getirmemizin lâzım olduğunu belirt
mektir. 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'de nüfus 
dâvasının bir diğer problemi de şudur : Nüfu<-
sumuzun % 40 ı 15 yaştan aşağıda bulunmak
tadır. Bu % 40 nüfus müstahsil değil, müs
tehlik kütledir. Ve bunun yüzde 40 tan, 45 e 
doğru seyretmekte olduğunu yine istatistikleri 
bize göstermektedir. 

Türkiye'de yapılmakta olan bu ciddî tavsi
yeler, bizi nüfus meselesi üzerine eğilmeye mec
bur ederse, Türkiye'de fert başına düşen reel 
millî geliri artırmanın çarelerini mutlaka bul
muş olacağız. Bunu bir polemik konusu olmak
tan çıkarmamız icabedecektir. 

Bu arada, Hükümet anlayışı ile pek bağ
daşmadığını gördüğüm ve beyanatlarını gazete
lerde okuduğum Sayın Sağlık Bakanından da 
bir ricada bulunacağım. Sayın Sağlık Bakanı, 
«Nüfusa ilgili bu nevi tetkik ve kontrollar ye
rine, istihsali > artıralım» demektedirler. Ken
dileri Hükümet üyesidirler. Hükümet de % 7 
kalkınma hızını bize ideal sınır olarak tavsiye 
etmişlerdir. % 7 kalkınma hızı ile varacağımız 
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noktayı, Devlet Plânlama Teşkilatının rakamla
rını biraz önce arz ettim. Bu durumda, ben te
menni ediyorum ki, bize yeni formüller tavsiye 
etsinler ve biz de sevinelim ve bir neticeye vara
lım. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bu söyledik
lerim birtakım bünyevî meseleleri ilgilendiriyor. 
strüktürel meselelerdir. 10 - 15 sene sonra da 
bizi tehdideden meseleler arasında işsizliğin de 
bulunacağı bir vakıadır. Hükümet bize kesin 
resmî rakamlar vermiyor. Hükümet, bize şu ka
dar işsiz vardır, demiyor, diyemiyor. Tarım ala
nındaki gizli işsizliğin ötesinde maalesef kesin 
rakam verilemez. Ancak, Hükümet de, biz de ka
bul ediyoruz ki, Türkiye'de işsizlik vardır. Bu
nunla beraber, îşçi Sigortalarının bir kolu ola
rak çalışmakta olan îş ve işçi Bulma Kurumu
nun istatistiklerine bakarak işsizlik mevzuuna 
bir teşhis koymaya imkân gerçekten yoktur. 
Çünkü, ben, işçinin bu Kuruma itimadettiğini 
hiçbir yerde görmedim. O kadar ki, mevki sahibi 
kimselere ve hattâ şu Parlâmento üyelerine mü
racaat eden işsizlerin adedi, îşçi Bulma Kuru
muna müracaat edenlerden çok fazladır. Onun 
için meseleyi bu yönden ele almaya, îş ve îşçi 
Bulma Kurumunun istatistiklerinden bir netice 
çıkarmamaya dikkat etmeliyiz. Hata olur. Muh
terem arkadaşlarım, işsizlik konusunda kısa va
deli tedbirler alabilir miyiz? Memleketimizde iş
sizlik vardır, gizli, açık. Kapımızı çalmıştır. Ne 
yapalım ki, bu işsizlik hususunda kısa vadeli 
birtakım tedbirlerle Hükümete ve vatandaşlara 
yardımcı olalım?. Bununla ilgili birkaç tedbiri 
şahsi kanaatim olarak veya iştirak ettiğim ka
naatler olarak arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, şehirlere akın mev
zuu, mühim bir problem halini almıştır. Şehir
lere akını, eğer mahallinde alacağımız ve biraz 
sonra neler olduğunu arz edeceğim, tedbirlerle 
azaltabilirsek, Türkiye'de kısa vadeli işsizlik ted
birlerini de ele almış oluruz. Arkadaşlarım; şe
hirdeki işsiz, köydeki işsize benzemez. Şehirdeki 
işsiz iş bulamadığı gün aç kalan adam, demektir. 
Şehirdeki işsiz iş bulamayınca meskensiz kalır, 
aç kalır. Bunun yanında, bu durum, bir tarafta 
refah ve bir tarafta sefaletle cemiyeti burun bu
runa bırakır. Bu ise, cemiyet olarak ciddî sosyal 
bir meseleyi ortaya çıkarır. Şehirdeki işsizlik 
konusunda son derece hassas olmaya mecburuz. 
Biliyorsunuz, arkadaşlar, Türkiye'de milyonlar-
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i ca gecekondu sakinleri ve bunlarla birlikte bu 

bölgelerin karşı karşıya bulunduğu birtakım 
ciddî meseleler vardır. Hükümet bu meselelere 
süratle çare bulmak mecburiyetindedir. O halde 
şehirlere akının bir taraftan kontrolünü yapar
ken, diğer taraftan da şehire gelişi lüzumsuz kı
lacak tedbirleri almak lâzımdır; 

Kısa vadeli bir diğer tedbir şu olabilir : Âtıl 
iş gücünü zirai alanda çalıştırmak çaresini bula
bilir miyiz? Bence Hükümetin elinde bulunan 
projeler ki, bu nevi projelerin mevcudalduğun-
dan haberimiz vardır, köy yolları, köy, şehir ve 
kasabalara ait içme sularına ve barajlara ait pro
jeler derhal ortaya çıkarılmalıdır. Elbette Hü
kümet bunları derhal ele almalıdır, öğreniyoruz 
ki, ele almak yolundadır. Ama düşünülebilir ki, 
zamanı çok geciktirmiyecekse, maliyeti çok artır-
mıyacaksa'. meselâ makinalı faaliyet yerine bu 
projelerin tatbikatında insan gücünden istifade 
edilebilir. Böyle bir metotlu rantabilite hesabını 

j toleransla."7yapabilir miyiz? Düşünmeye değer. 

Muhterem arkadaşlarım, bunlar, benim şahsi 
fikirlerim olarak ortaya koyduğum meseleler de-

I ğildir. Ecnebi mütehassısların bir tedbir olarak 
tavsiye ettikleri tedbirlerdir. Ve zannediyorum, 
Avrupa'da birçok memlekette, bunlar zaman za
man tatbik edilmiştir. Hattâ kalkman Batı - Al-

i manya tarafından dahi. 
* - ' • • < 

Muhterem arkadaşlarım, zirai bölgelerde hal
kın, kendi emeği ile katılacağı, ama mutlaka de
mokratik yollardan, gönüllü olarak çalışacağı 

i projeler yapılmalıdır. Meselâ, kendilerine belki 
tam karşılığı verilmemiş olabilir ama, dış yar
dımlardan, Amerika'nın geri kalmış bölgelere 
yaptığı dış yardımlardan faydalanmak suretiyle 
çalışanlara yiyecek ve belki az miktarda da olsa 

s ücret ödenebilir. Bu usulle kendi bölgelerinde, 
kendi hayatlarını daha iyiye götürecek olan yol, 
mektep, içme suyu, ormancılık faaliyetleri gibi 
hususlara vatandaşlar teşvik edilebilirler mi? 
Bunda muvaffak olunduğu takdirde kahvelerde 
oturmuş olan ve sayıları milyonları aşmış bulu
nan âtıl iş gücü kıymetlendirilmiş ve böylelikle 
memleket kalkınmasına yardım hissi aşılanmış 
olabilir. Memleketimizde birçok idare adamları 
esasen bu yolu denemişler, hakikaten mucize ka
bilinden netice almışlardır. Kadirli Kaymakamı 
Mehmet Can gibi. Bunda muvaffak olunduğu 

I takdirde bir taraftan projelerimiz gerçekleşmiş 
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olacak, diğer taraftan da yatırımın maliyeti azalı 
mış bulunacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada zirai böl-> 
gelerde, meselâ el sanatları istikametinde birta
kım yeni sanatların geliştirilmesi mümkün ola
bilir mi? Halıcılık, kilimcilik gibi el sanatlarını 
şehrin dışında köylere doğru geliştirirsek, acaba 
köylüye daha iyi bir imkânı temin edebilir mi
yiz? Üzerinde durulmalıdır. 

Dün Senatoda Muhterem Çalışma Bakanı Bü
lent Bcevit, «Dışarıya iş gücü ihracediyoruz. Dı
şarıya işçi ihracetmek suretiyle istikbale matuf 
olarak bir iş gücü yaratmış oluyoruz.» dediler. 
Şahsan ben de bu iş gücü ihracının bir tedbir 
olduğuna inanıyorum, arkadaşlarım.:.Ama bunun 
tehlikeleri ve hassas olunması gereken tarafları 
vardır. Nitekim Batı - Almanya gibi, Fransa 
gibi, Avusturya gibi, Şimal memleketleri gibi 
birçok yerlerde kalifiye olmıyan iş gücüne ihti
yaç vardır. Halbuki Türkiye'den oraya maalesef 
daha çok kalifiye işçiler gitmektedirler, öyleyse 
biz dışarıya kalifiye olmıyan iş gücünü ihracet-
meli, kalifiye iş gücünden memleketimiz de isti
fade etmeye çalışmalıyız, işçi ihracını acaba bir 
program dâhilinde geliştirebilir miyiz ve giden 
işçilerin, istikbalde memlekete daha faydalı olma
larını sağlıyabilir miyiz? 

Bizim, muhterem arkadaşlarım % 7 kalkın
ma hızını tatbik etmemiz maalesef geniş ölçü
de kalifiye işçi mevzuuna dayanmaktadır. Eğer 
biz kalifiye işçimizin bir kısmını dışarıya gön
derirsek kalifiye olmıyan işçilerimizle % 7 kal
kınma hızını gerçekleştirmeye imkân yoktur. 
Bize lâzım olacak kalifiye iş gücü, Başbakanın 
radyo konuşmalarında açıklanmıştır. Dışarıya 
iş gücü ihracederken bunun üzerinde durmaya 
mec'buruz. Çünkü, yılda yedibin kadar ustaba-
şma, 40 bin kadar da kalifiye işçiye ihtiyacı
mız olduğu bugün tesbit edilmiş bulunmakta
dır. öyle ise bir taraftan işgücü ihracederken 
diğer taraftan da Türkiye'nin gerçeklerini dik
kate almak ve bunun gereğini tatbik etm'ek lâ
zımdır. Şimdi de en kısa tedbirler arasında Sa
yın Ekrem Alican'm üzerinde durduğu nokta
ya geliyorum. 

Sayın Alican,. haklı olarak, Türkiye'de ya
tırımın süratlendirilm'esi ve piyasaya canlılık 
verilmesi lüzumu üzerinde durdular. Hakikaten 
arkadaşlar Devlet Sektörüne ait 5,5 milyarlık 
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bir yatırımın tatbikatı süratlendirileMlirdi. 
Veya bundan sonraki tatbikatının ,süratlendi-
rilmesi için âcil tedbirler alınabilirdi.. Bu 5,Ş 
milyarlık yatırımın büyük bir kısmını öncelik
le piyasaya çıkarabilmeliyiz. Bu bir zarurettir. 
Sayın Ahmet Oğuz Beyin de bâzı fikirlerine iş
tirak ediyorum. Piyasada ürkeklik vardır. Pi
yasanın teşebbüs yapabilmesi için vasat hazır 
değildir. Ama hazır olması için Hükümet gay
ret sarf etmektedir. Arkadaşlar, Parlâmento 
olarak, partiler olarak biz de gayret sarf etme
liyiz. Tekrar tekrar üstünde durarak arz eâi-
yorum. Türk Milletinin, Türk vatandaşının bu-, 
gün en, önde, en başta gelen meselesinin, bu ik
tisadi krizi yenmek olduğunu bilelim ve bunu 
güçleştirecek hiçbir harekete tevessül etmiye-
lim. (Ortadan, bravo şeşleri) , 

Muhterem arkadaşlar, yatırımlar gerçekle
şirse-, Devlet sektöründe düşünülen, yatırım 
gerçekleşirse memlekette bu 5,5 milyar liralık 
yatırım asgari 150 bin işçiye iş sahası açıla
caktır. özel sektör de buna katılırsa eski sene
lere nazaran 60 bin yeni işçi iş sahasına kavu
şacaktır. öyle ise fevkalâde mühim diye kabul 
ettiğimiz yatırımların bir an evvel ihale edil
mesini, tatbika konulmasını ve memlekette bir 
iş gücünün yeniden yaratılması mevzuu üzerin
de Hükümetin bütün dikkatiyle eğilmesini ben 
de şahsan temenni ediyorum. Ve arkadaşımın 
söylediği bir başka noktaya iştirak halindeyim. 
özel sektör ürkek olabilir, özel sektör birçok 
sebeplerle parasını yastığına saklıyabilir. Ama 
Devlet huzur içinde bir siyasi vasat yaratarak 
bir an evvel piyasayı harekete getireceği yatı
rımlarla hem kendisi yeni iş gücü yaratacak, 
hem de yastığa girmiş olan parayı özel sektör 
sahasında piyasaya çekmek imkânı hâsıl ola
caktır. 

Muhterem arkadaşlarım, yatırımların yavaş 
gitmesinin yan tesirlerini de daima hesaba ka
talım. îyi bir yatırım yaptığımız zaman 150 bin 
yeni işçi iş bulacak ve ayrıca ,60 bin yeni işçi 
de işe kavuşmuş olacaktır, İfatırımlarıp bize 
getireceği netice yalnız bu değildir. Yatırımla
rın bir de yan tesiri mevzuuzahistir. Eğer yatı
rımlar yapılabilirse inşaat malzeme yapımı da 
hızlanacak, eğer nakliye işlerini hızlandırırsak, 
eğer belediye hizmetleri genişlerse, işlerin açıl
ması suretiyle, bu alanlarda yeni yeni iğcilere 
iş imkânı bulunacaktır. Bu arada, kurulacak 
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olan müesseseler, çalışacak devamlı işçiler de 
\ş bulamıyarak ayrıca iş gücüne menfi tesir et
mektedirler. 

Mu'hterem arkadaşlarım; sözlerimi bitirir
ken dün Sayın Çalışma Bakanının ifade ettiği 
tam kapasite ile çalışmama mevzuu üzerinde 
de iki kelime söylemek istiyorum. Müesseseleri 
tam kapasite ile çalıştıracak tedbirlerin bir an 
evvel Hükümet tarafından alınması zaruridir. 
Bilmiyorum, bugüne kadar bu istikamette alın
mış IJİAn tedbirler nelerdir? öğrenmek isterim. 

Hükümet üyeleri, bölge kalkınması plânla
rından bahsettiler. Toplum kalkınması projele
rinden bahsettiler. Kanaatimce her biri diğe
rinden kıymetli olan bu çalışmaların bir an ev
vel inkişaf etmesini ve tatbika konulmasını di
liyorum. Ama, biliyorum ki, bunlar yakın bir 
gelecek için derde deva değildir. Belki, 10 - 15 
sene sonra hakiki meyvalarmı verecek olan ça
lışmalardır. Bunları plânlı çalışma devrinin 
müspet tasarıları olarak kabul ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, İktisadi Devlet Teşek
küllerinin yatırım yapmakta çekingen olduğu
nu bilhassa belirtirim. İktisadi Devlet Teşek
küllerinin ellerinde bulundurdukları yatırım 
imkânlarını güçleştiren mevzuatın bir an ev
vel düzeltilmesi gerektir, yatırımı teşvik ve ce
saretlendirici yeni mevzuatın mesuliyet çerçe
vesi içinde yeni bir vasatın hazırlanması, ge
rekli havanın tesis edilmesi lâzımdır. Hükümete 
bu alanda Büyük Meclisin gerçekten yardımcı 
olması ve getireceği tedbirlere alâka gösterme
si zaruretini ayrıca belirtmek isterim. 

Türkiş'in dün yayınladığı bir bildiride gör
düm, gerek özel sektör, gerek resmî sektör de, 
kazanca göre iş sahalarının genişletilmediğin-
den şikâyet var. Bir fabrikayı misal olarak ve
reyim; sermayesi 20 milyon olan bir fabrika 
1958 senesinde 20 küsur milyon lira, 1959 sene
sinde 19 küsur milyon lira, 1960 senesinde 17 
küsur milyon lira kâr etmiştir. Buna rağmen 
sermayesinde ve iş hacmmda bir değişiklik ol
mamıştır. Temenni edeyim ki, bu kâr bâzı ye
ni sahalara aktarılmış olsun. Bu istikamette çok 
kazanan özel sektör ve bu arada resmî sektöre 
daha çok iş imkânları açılabilecek mi, açılma
sı düşünülüyor mu? Bu husustaki kanaatlerini, 
Hükümetten, bilhassa sormak ve öğrenmek is
tiyorum. 
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Doğu kalkınması plânları tatbik edilirken, 

bu düşünceler ve formüller, zannediyorum, tat
bik yolu bulabilir. 

Muhterem arkadaşlarım, özel sektör, resmî 
sektörden farklıdır. Eğer siyasi kararsızlık ha
vasını bir an evvel yenip, yarınımızın hayrına 
Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve sosyal alanın
daki gücünü tahrik edebilirsek, özel sektör fa
aliyete geçecek, kalkınmaya katılacaktır. Mu
halefet partilerinin tutumlarına, şahsan, Büyük 
Millet Meclisi iktidar partisinin bir üyesi ola
rak ben müteşekkirim, bugün bu mevzuda söy
ledikleri sözleri; tenkid alanındaki hakları ola
rak kabul ediyorum, ve bundan sonraki çalış
malarda Hükümete yardımcı olmalarını bekli
yorum. 

Bu huzur havasına saygı 'duyulmazsa, özel 
sektörün yatırımı yavaş olmaktadır. Çekingen 
olmaktadır. Halkın harcaması yavaş olmaktadır. 
Ve nihayet bunun sonunda istihlâk mallarının 
azalması ve talebin azalması memleketteki iktisa
di krizin devamına sebebolmaktadır. 

Pek muhterem arkadaşlarım; o halde işsizli
ğin bir taraftan bünyevi .sebeplerini ortadan kal
dırırken, karşı karşıya . bulunduğumuz diğer se
beplerini de ortadan kaldırmak lâzımdır. Konu
ya eğilmenin ve mutlaka uzun vadeli tedbirler ya
nında, kısa vadeli tedbirlere de cesaretle eğilme
nin lâzımgeldiğine inanıyorum. Hepimizin vazi
fesi, parti meselelerinin çok üzerinde olan bu dâ
vada, Hükümete bütün imkânımızla yardımcı ol
maktır. Bugün bütün bir milletin en önde gelen 
ıstırabı iktisadi güçlüklerin yenilmesidir. Bunun 
yenilmesine yardımcı olmamız lâzımdır. Hepini
zi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Devlet Bakanı. 
DEVLET BAKANI TURHAN FEYZİOĞLU 

(Kayseri) — Muhterem arkadaşlar, Hükümet ça
lışmaları bakımından çok istifadeli bu müzakere-; 
lerde; kanaatimce, mutlaka cevaplandırılması lâ-
zımgelen, bâzı tarizler, münakaşa götüren bâzı 
hususlar, beyan edildiği için bun]ara bu kürsüden 
kısaca arzı cevabetmek isterim. 

Bir de, Türkiye'nin uzun vadeli kalkınma 
problemi nedir? Halen bu, yolun neresindeyiz ve 
hangi güçlüklerle karşı karşıyayız?.. Nereden kal
kıp, bugünkü noktaya geldik?.. Yakın veya uzak
ça bir istikbalde nereye gitmeyi umuyoruz?. Müm
kün olduğu kadar bu konularda maruzatta bulun
maya çalışacağım. 
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iSayin Ahmet Oğuz arkadaşım, Türkiye'de âtıl 

işgücü ve âtıl imkânlar bulunduğunu vukufla 
izah ettiler, fakat, insaf sahibi bir arkadaşımız 
olarak hemen şu gerçeği ilâve etmekte de kusur 
etmediler. Bununla ne bugünkü ne de dünkü hü
kümetleri değil, fakat çok uzun 'bir devirden beri 
bu memleketin kaderine hâkim olan idareleri ten-
kid ettiklerini, meseleye biraz da tarihin uzun 
seyri içinde bakmak gerektiğini söylediler. 

Hiç şüphesiz, Türkiye iktisaden az gelişmiş 
»bir memleket durumuna, bir anda gelmedi. îki-
yüzyetnıişiki sene matbaayı hududumuzdan içeri 
sokmadık. Prusya okullar, üniversiteler kurar
ken, biz Firederik'e elçi gönderip askerî muvaf
fakiyetlerinin sırrı nedir, diye üç müneccim is
tedik. O da cevap verdi: «Harb kazanmanın sır
rı müneccim değildir. Benim harb kazanmamın 
sırrı Hazineyi dolu tutmak, hazarda orduyu se
fere 'hazırlamaktır. Benim müneccimlerim bun
dan ibarettir. Dostumuz Padişaha selâm edin ve 
bunu söyleyin.» demiştir. 

Bugünkü dertlerimizin kökleri derindedir. 
Bir tarihten geliyoruz, birtakım dertlerimiz var
dır. Uzak maziden, yakın maziden, çok yalan ma
ziden gelen birtakım miraslar almış bir Hükümet 
'olarak, çetin meselelerle karşı karşıyayız ve bir 
sihirbaz değneği ile dokunur gibi, birkaç ay için
de bu memleketin kaderini derhal değiştirmek id
diasında değiliz, muhterem arkadaşlar. Ancak 
millet kaderini iyi yola sokmak iddiasındayım, iyi 
yoldayız. (Bravo sesleri) 

ifade buyurdular ki, rakamlar bakımından 
tam sıhhatli bilgilere sahip değiliz. Haklıdırlar. 
Bu Hükümet Devleti ve özel teşebbüsü daha sıh
hatli istatistiklere, vaktinde yayınlanan istatis
tiklere kavuşturabilmek için ilk işlerinden biri 
olarak istatistik teşkilâtımızı ıslah edecek bir ka
nun projesi hazırlamış ve büyük lûtfunuzla Mec
listen ve Senatodan şu kısa zaman içinde geçir
mek üzere bulunmuştur. Anayasanın en acele ka
nunlar için tesbit ettiği altı aylık müddet içinde 
istatistik kanunu çıkarılması, rakam ihtiyacı ba
kımından arkadaşlarımızın arzusuna ne kadar 
heyecanla ve ne kadar çabuk cevap vermeye ça
lıştığımızın bir delili olsa gerektir. Hiç şüphesiz, 
yine de bizi hemen birkaç ay içinde yayınlanacak, 
çok sıhhatli, modern devletlerin istatistikleriyle 
mukayese edilir, belgelere kavuşturacağı iddiasın
da değiliz. Ama, yıldan yıla bu memlekette is
tatistik işlerinin daha iyiye gittiğini göreceğiz. 
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Görünür bir istikbalde bu memleketin Batıdaki 
emsaliyle boy ölçüşebilecek istatistiklere ye ista
tistik teşkilâtına kavuştuğunu, kabul buyuracağı
nız kanun sayesinde, göreceğimizi ümidetmekte-
yiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Aiican, işçi 
rakamları halamından, Maliye Vekili arkadaşımı
zın verdiği rakamların, durgunluktan çıkma yo
lunda olduğumuzu değil, resesyonun içinde bu
lunduğumuzu isbat ettiğini beyan buyurdular. 

Fakat, yine insaf ile, belki yanlış -anlamış 
olabilirim, dediler. Hakikaten yanlış anlamış
lardır. Okunmuş 'olan rakamlar, filhakika bir 
dilnlenişite anlaşılacak ışekil'de de aylar ve yıllar 
itibariyle sıralanmış, taksim edilmiş duruımlda 
değildir. Maliye Vekili arkadaşımızın okudu
ğu 1959 - 1960 yılları rakamları yıllık vasatiler-
elli. 1962 yıllık vasatisi olmadığı için, Maliye 
Vekili 1962 rain ilk iki ayının vıas'atisini ve ra
kamlarını bildirdiler. Hakikatte geçen yıla ve 
bu. yıla aiit rakamların mukayesesi gösteriyor ki. 
yılın ilk ayımdan itibaren lilstihdaan hacmi yük
selmektedir. 

Ocak ve Şulbat uyı Ibüyük bir faaliyet ayı de
ğildir. Bilhassa inşaat sek'törü bakımından ay
lar geçtikçe istihdam yükselmektedir. Bu iti-
foarla Ocak ve Şubait gibi kara kış aylarıma «'it 
rakamları 1959 un ve 1960 in. yıllık vasatisîi ile 
mukayese ettiğimiz zaman aleyhte küçük bir 
fark görünebilir. Ama 1962 nm ilk iki layına, 
yaıni Ocak ve Şubait aylarına ait rakamları geçen 
yılla mukayese etmek istersek, baş vuracağı
mız rakamlar bumdan evvelki yılın dl'k aylarına 
ait rakamlar «olımak lâzımgelir. Elimizde geçen 
yıla aut ilik üç aylık vasati var : 503 bin işçi. 
Aynı aylara tekabül elden (bu yılın vasatisi ise 
540 (bin işçidir. Demekki, 1961 senesine nıaza-
ran bu sene husule gelmiş daha ağır bir işsizlik 
değil, 503 biniden 540 bine yükseliş gibi, ha
kiki durgunluktan sıyrılmış hareketi vardır. 

Pek sevindiğim ve hürmet ettiğim Alacan 
arkadaşımın bu rakamları dinleyince sadece 
memnun olacaklarını failiyorum. Çok şükür, ik
tidarın başarısını ve milletin başarısını, hep be
raber yürekten alkışlıyalbilecek bir haleti ruhi
ye içinde, ülktidar olarak ve muhalefet olarak 
yürek beraberliği ile çalışabilmenin hazzı için
deyiz. Bu müzakereleri, Hükümet bakımından 
uyarıcı, memleket bakımından uyarıcı (bir ol
gun hava içinde yürütebiliyoruz. 
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Sayın Alican arkadaşım, «bize bütçe rakam

ları verebildi, fakat bu bütçe (rakamları Mü 
harcanma değildir. Bizim için mühim olan, Ba
yındırlık bütçesine koinan ödenek ve yatırım 
için çok para 'ayrıldığını göstermek değil, falcat 
halen hangi iş yapılıyor, bunum söylemesi idi» 
buyurdular. Arza mecburum ki, bu husustaki 
rakamlar yönünden de gene îbir tam ^nlaıma 
mevcult değildir. Emin Paıksüt arkadaşımın ver
diği rakamların /bütçeden alman ödenekle ilgi
si yok. Bütçe ile aldığı ödeneği söylemedi ar
kadaşımız. Arkadaşımı açıkça şunu ifade etiti : 
Halen Türkiye'de yeni bir ihaleye, yeni bir mu
kavele akdine, yeni bir formaliteye ihtiyaç ol
madan, inşaat mevsiminin gelmesiyle harekete 
geçilmiş olduğunu Devletçe artık önünde hlüçbir 
engeli bırakılmamış olaın Bayındırlık işlerinin 
mecmuu 743 'milyon liradır. 743 milyon liralık 
iş halen şantiyesi kttrulu (bulunan üştir. Halen 
bütün einjgelleri (kaldırılmış olan işlerdir. Buna 
ilâveten 40 milyon liralık Devlet Su İşleri1, 16 
milyon liralık hava meydanı ihalesi olmak üze
re, kısa zamanda yapılmış 56 milyon liralık 'iha
le ile, halen 800 milyon lira bacınında bir iş açıl
mıştır. Buna ilhale ımevzuu olmıyan karayolla
rının ve Devlet Su İşlerinin emaneten yürüttü
ğü kendi makina parkı lile ve kendi elemarila-
riyle yürüttüğü, fakat işçi kullanan emanet iş
leri dâhil değildir. 

Maliye VeMü arkadaşım da açıkça ifade bu
yurdular : İta emrine bağlanmış işler tutarı bir 
milyar 598 milyon liradır. İta emrine bağlanmış 
olan bu miktarın dışında bağlanmış yatırım gi
deri olup da henüz üta emri çıkmamış olanların 
haıcmı iste 898 milyondur. Bu rakamlar sadece 
yatırımlar için yüksek ödenek alındığının de
ğil, fakat bu mevzuda mahallî bir faaliyete gi-
rişilddğiniln de bir delilidir. Şunu da arz etme
ye medburum iki, (bilhassa Devlet yatırımları
nın büyük ibir kısmını teşkil eden inşaat işleri 
ve resımî inşaat bakımından karayolu olsun, su 
iş'i olsun, okul işi olsun inşaat mevsimi, yurdun 
birçok bölgelerinde, henüz yeni gelmiştir. Geç
miş yıllara ait resmî istatistikler Nisan ayında 
batıdaki işlerin daha çok açıldığını, fakat 
memleketin doğusunda inşaat bakımından Ma
yısta hareketin hız aldığını ve yurt ölçüsünde 
inşaatın açılması mevsiminin ancak şu müzake
re yaptığımız günlerden sonra tam olaraik baş
ladığını göstermektedir. Halen istihsal edilen 
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demir kapışılıyor, çimento İstihsal ediliyor, ka
pışılıyor. Çimento stoku eriyor. HaJlbuki bu 
memlekette çimentonun satılmadığı durgun za
manlar oldu. 

İktisadi hayatın kadranını, radarını takib-
edenler, endikatörler, istihsal seviyesinde #ü§-
me göstermiyor. Demir, çelik hızla satıldığw»a 
göre bunlar yenmez, içilmez, alncak yatırında 
kullanılır ve bir hareket başlangıcı bulunduğu
nun işaretidir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Ankara in
şaat işçileri yürüyüşü bahis konusu olduğuna 
göre durgunluğun başladığı devirden bu tarafa 
doğru seyir nedir? Devlet İstatistik Teşkilâtı
nın elimizdeki rakamına güvenle bakarsanız, 
henüz bakamazsmız ıslah etmek için çalışıyoruz; 
ama yıllardan beri çalışan emektar müessesemi
zin en sıhhatli istatistiklerinden biri, belediye
lerce verilmiş olan ruhsatnamelerin sayısı ve bu 
ruhsatnamelere göre inşaat yüz ölçümü miktarı 
en sıhhatli bir şekilde gösteren istatistikleridir. 
Çünkü doğrudan doğruya resmî bir . daireden 
alınır. Resmî, musaddak evraka müstenittir. 
Ankara'da 1960 yılında, Ocak ve Şubat ayların
da, bina adedini söylemiyorum, çünkü küçük 
yüzölçümlü bina var, büyük yüzölçümlü bina 
var, mühim olan yekûn yüzölçümüdür. Ankara 
Belediyesince 30 bin metre karelik yüzölçümlün
de ruhsat verilmiştir. Türkiye rakamlarını arz 
etmiyorum. Ankara'yı arz ediyorum. 1961 de 
30 binden 52 bin M2 ye çıkış 1962 de, içinde 
bulunduğumuz şu Ocak ve Şubat aylannda, An
kara Belediyesinden alınmış ruhsatnamelerin 
yüzöçümü miktarı ise 64 bin M2 dir. Demekki 
1960 ta yani 27 Mayıs 1960 İhtilâlinden evvelisi 
devirde, iktisadi durgunluğun içinde bulundu
ğumuz 4 Ağustos 1958 den beri başlamış ikti
sadi durgunluğun koyulaşttğı 1960 senesinde, 
yüz ölçümü ruhsatnamesi 30 bin M2. Şimdi ge
çen sene 52 bu sene 64 bin M2 dir. Demekki in
şaat işçileri bakımından evet, yeter derecede 
gönül dolusu bizi memnun edecek bir artış yok. 
Fakat bir hareket işareti vardır arkadaşlarım. 

Muhterem Alican arkadaşıma, durgunluğun, 
4 Ağustos 1958 kararlan, develüasyon; kredi
leri kısma tedbirleriyle 4 yıl önce başladığını 
hatırlatmak isterim. Bizzat sayın arkadaşımı 
şahit göstererek, plânsız ve programsız, rasgele 
yatırım yapmanın bir memleketi ne hallere ge
tireceğini; politik sebeplerle gelişigüzel yurt 
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sathına para serpmenin memleketi ne hale dü- I 
şeceğini arz etmek isterim. Sabrınızı suiistimal 
•etmeden, birkaç kelime ile, ve Alican'ı şahit gös
tererek gerçeği hatırlatmıyalım. 

Şimdi müsaade ederseniz, bendeniz susayım 
ve bir kaç dakika için muhterem Alican arkada
şımız konuşsunlar. Alican arkadaşımız Millî 
Birlik idaresinin Maliye Vekilliği mesuliyetini 
taşıdıkları günlerde, hakikaten medeni cesaret 
istiyen bir karar ittihaz ettiler. Bu kararın her 
noktasında kendisiyle mutabık mıyız, hayır. 
Bu mevzuda kendisiyle ihtilâfa düştüğünüzü, 
hattâ 15 Ekim seçimlerinden evvel, siyasi mü
cadele sahnesinde ben C. H. P. adına, o, Y. T. 
P. adına konuştuğunuz günlerde, yatırımları 
bu ölçüde ve birden bire durdurmuş olmanın 
memlekette iktisadi durgunluk yaratma bakı
mından biraz mübalâğalı ve sert bir adım teş
kil ettiğini söylediğim için kendisiyle bir fikir . 
ihtilâfımız oldu. Ben, bu keskin bir şekilde 
durdurulmamalıydı bu yatırımlar, dedim. Sa
yın Alican arkadaşım da bu tedbir zaruri idi, 
dediler. Bu kararın gerekçesi neydi? 72 sayılı 
Kanunun Maliye Bakanlığı tarafından hazırlan
mış bir gerekçesi vardır. O devirde Alican şöy- I 
le buyuruyorlar: 

«Malûm bulunduğu üzere 1954 ve onu taki- I 
beden seneler memleketimiz iktisadiyatı için 
yıldan yıla müzminleşen ve gün geçtikçe kontrol 
edilemez hele gelen başıboş bir enflâsyon dev
resi olmuştur. Müstehlik ve müstahsilin yaşama I 
seviyelerinin haksız ve sebepsiz yere değişmesi, I 
bâzı kimselerin refah seviyelerinin görülmemiş I 
derecede yükselmesine mukabil birçok kimselerin I 
geçim sıkıntısı içerisine düşmesi, sanayi ve tica- I 
retin değişik müşteri ve değişik talep karşısında 
bocalama içerisinde kalması, maliyet fiyatlarının, 
satış ' fiyatlarının ve satış fiyatlarının ve satış I 
şartlarının kararsızlığı muvacehesinde müstehlik 
ve müstahsilin kendini emniyet içerisinde his- I 
setmemesi, fiyat muvazenesinin bozularak birçok I 
ticaret ve sanayi branşlarının diğerlerinin leh ve I 
aleyhine gayrimûtat kârlara ve pazarlara mânız I 
kalması tasarrufun ve tasarruf fikrinin balta- I 
lanın ası gibi enfilâsyon halinin tabiî neticesi olan I 
bütün'kötülükler bu devre zarfında göfülmüş-
müştür. «Yine muhterem muhalefet lideri arka- I 
daşımın bakanlığı sırasında hazırlanmış olan bu I 
kanunun' gerekçesinde şöyle deniyor;» Bu devre- I 
de yani 1354'-' 1958 arasında, bütçelerimizin ra- | 
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kam ifadeleriyle kıymet ve hizmet ifadeleri ölçü
lemez ve takibedilemez hale gelmiş, Türk para
sının değeri mütemadiyen düşmüş fiyat ve ha
yat pahalılığı artmış, istihsal mallarımızın fiyat
larının her gün biraz daha yükselmesi malları
mızın yabancı mallara rekabet edemez hale gel
mesini ve ihracatımızın tıkanmasını intaç et
mişti. Dış ticaretimizin normal ve meşru yol ve 
sistemlerden, gayrimeşru ve gizli yollara sap
ması ithalât mallarının kısmen ve hazan tama
men ortadan çekilmesi, iptidai ve yarı mamul 
maddelerle yedek parçaların tedarik edilemez 
veya çok pahalıya elde edilebilir bir hale gel
mesi yüzünden fabrikalarımızın ve umumiyetle 
istihsal tesislerimizin ve yine yedek parça, alet 
v.s. noksanı dolayısiyle münakale vasıta ve teç
hizatımızın işliyemez bir duruma düşmesi 
1954 - 1958 enfilâsyon devresinin gayritabiî sa
yılmaması gereken neticeleri olmuştur. «Bundan 
sonra Sayın Alican'm gerekçesi, 1958 Ağustosun
da alman istikraz tedbirlerini hikâye etmekte ve 
inkılâp Hükümetinin bu istikrar tedbirlerine da
ha sıkı bir şekilde sarılması zaruretini hissetti
ğini belirttikten sonra tam mânasiyle perişan ve 
harap bir malî ve iktisadi bünye ve bunun yanı 
sırada millî ekonomi ile alâka ve münasebeti tes-
bit ve tâyin edilemiyen sadece politik istismar 
gayesiyle memleketin dört bir tarafına gelişigü
zel dağıtılmış iç ve dış finansman ihtiyaçları te
min edilmemiş hangi tarihte bitirileceği dahi 
belli' olmıyan ve her hal ve takdirde hiçbir za
man vaktinde bitirilmesi mümkün ve bahis mev
zuu bıılunmıyan büyük küçük fiktif birtakım 
projelerle karşı karşıya kalınmıştır,» dendikten 
sonra «bu kadar fiktif projelerin gerçekleştiril
mesi mümkün değildir» demekte ve bundan son
ra Türkiye'nin enfilâsyona düşmeden neyi yapa
bileceği, neyi yapamıyacağı hesabedilmektedir. 

Alican arkadaşım hakikaten alınması güç, fa
kat alınması lâzımgelen yerinde bir tedbiri al
mıştır, bunu cesaretle almıştır. Medeni cesaret 
göstermiştir dedim. 

EKREM ALİCAN (Sakarya) - - Tamamını 
okuyun, tamamını. 

DEVLET BAKANI TURHAN FEYZlOÖ-
LU (Kayseri) — Devlet bütçeleri..... 

EKREM ALİCAN (Sakarya) — Çıkmış mı, 
çıkmamış mı? Durmuş mü, durmamış mı? Temi
nât altına 
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DEVLET BAKANI TURHAN FEYZİOĞ-

LU (Kayseri) — Arz edeyim efendim. Ben bu 
kanuna karşı olduğumu söylemedim. ,(Söyledin, 
sesleri) Hayır Müsaade buyurunuz. Ciddî bir 
konu üzerinde müzakerede bulunuyoruz. Sükû
netle mesele üzerinde konuşalım. 

BAŞKAN — Ekrem Aliean lütfedin. 
TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Bu 

tedbirin, bu tedbirin (Gürültüler) 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Hiç

bir zaman kanaatlerimi söylemekten yekinme
dim. Artık bu devirde hiç çekinmem. 

(Jok muhterem arkadaşım, farz edin ki, 
bu led'bir medeni cesaret gerektiren bir tedbir 
değil, haklı bir tedbirdir. Bu tedbir geniş öl
çüde yerinde bir tedbirdir. Geniş ölçüde ama 
arkadaşım hatırlarsa biz bunun münakaşasını 
dostane bir şekilde yaptık. Saygı ifadesiyle 
hattâ konuşarak arkadaşınım, bilgisine v. s. hür
met ettiğimi ifade ederek İstanbul kongre
mizde söyledim, 'bilâhara karşılaştık, yüz yüze 
münakaşa ettik. Bu tedbir yerinde bir tedbir
di. cesaretli bir tedbirdi, alınması lâzımgelen 
bir tedbir idi. Ama belki bu sürenin birden
bire yapılması biraz daha kademeli, biraz 
da'ha elâstikî şekilde yapılmaması durgunlu
ğun geniş ölçüde çökmesine müessir olmuştur, 
dedim. Yoksa bunlar devam etmeliydi, gelişi
güzel bu işler yürümemeliydi, hayır plân altı
na», zaptırapt altına almak bakımından yapı
lan hizmet şayanı şükrandır. Bir plânlatma 
dairesi kuruİması suretiyle bu işlerin düzene 
alınması hizmet} her zaman şükranla andığımız 
bir hizmettir. Ama bu tedbirin belki o anda 
bıı kadar sert, bu kadar âni olarak alınmama
sı mümkün idi, dedim. Bu tedbirin isabeti, ted
birin iyi niyeti hakkında bir tereddüdün ifadesi 
değildir. İsabetin tam ölçüde olmadığının ifa
desi olabilir. Olsa olsa tam ölçüde isabetli de
ğildir, demek yüzde yüz hatalıdır demek de
ğildir. Bu durum karşısında ne deniyor, arz 
edeyim. Gerekçe kuvvetlidir. 

EKREM ALİCAN (Sakarya) — Bu tedbir
ler isabetli olmuş mudur, onu söyleyin, ama. 

DEVLET BAKANI TURHAN FEYZtOĞLU 
(Devamla) — Yatırımlar, birden bire durdu
rulması isabetli olmamıştır. Bunu izah etme
ye çalışıyorum. Aliean. 1960 ta plânsız yatı-
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rımları durdururken şöyle diyordu : «Ya ya
tırımları ciddi ve mazbut bir nizam içerisine 
sokup memleket ekonomisi bakımından nisbe-
ten yararlı olabileceklerin en kısa zamanda 
inşa ve ikmalini teminat altına almak, yahut 
da sadece kâğıt üzerinde ve nazari olarak bu 
projelere devam ederek, bunların ve netice iti
bariyle memleket ekonomisinin kaderini evvel
ki idarelerde olduğu gibi, hâdisatm seyrine 
terk eyliyerek propagandadan başka bir şeye 
yaramıyan bir yatırım edebiyatı ile övünmek 
ve avunmak ve böylece memleket imkânlarının 
neticesiz birtakım teşebbüsler tarafından sö
mürülmesine göz yummak gerekiyordu. Şüp
hesiz ki birinci yolu tercih etmek güçtü. Bu
gün ve yarın için her çeşit politik istismar
lara ve demagojilere yol açabilir idi.» 

Ben Alican'm bu gerekçesini siyasi maksatla 
değil, gelişigüzel yatırımın zararını izah için 
tekrarlıyorum. Şunun için tekrarlıyorum. Bu 
Hükümet işbaşına gelmiş, neyi miras almış? 
Hükümetler projelerin bir kısmı bitirme yolu
na; yeniden girmiş ama, iktisadi durgunluğun, 
insafla mütalâa buyurulursa, bu Hükümet iş
başına geldikten sonra başladığını söyliyebile-
cek lıanıgi iddia sahibi ve bu sözleri destekliye-
bilecek hangi delil vardır? 

Muhterem arkadaşlarım, bu memlekette en
flâsyon hareketleriyle mücadele cesareti, 4 
Ağustos 1958 tedbirleriyle ilk defa gösterilmiş, 
bundan sonra daha sert tedbirlerle Ekrem Ali
ean arkadaşımız Maliye Vekili iken enflâsyo 
nu durdurma ve yenme gayretlerine devam 
edilmiş; sonra bu Hükümet işbaşına gelmiş, 
enflâsyonla yapılan mücadelenin ister istemez 
ortaya çıkardığı meselelerle karşılaşmış, en
flâsyon devrinin kârına alışmış insanların 
bazan da istikrarı durgunlukla karıştırarak mü
balağalı bir şekilde şikâyet konusu yaptıkları 
bir vaziyetle karşılaşmıştır, iki yıl önce sanki 
durgunluk yokmuş da biz gelmişiz, özel teşeb
büs durmuş, biz gelmişiz âmme sektöründe ya
tırım durmuş zannetmek hatadır. Böyle bir şey 
varit değildir. Şu Hükümetin bütçesi, uzun yıl
lardan beri yatırım hacmi olarak ulaşılmamış 
bir yatırım hacmi getirmiştir. İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ve Devlet bütçesinin umumi yatı
rım hacmi 5 milyarın üstündedir. Yalnız 72 sa
yılı Kanunla tehir edilen ve durdurulan yatı
rımların hacmi ise 5 milyarın üstünde idi ama 
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o dağınık ve gelişigüzel siyasi yatırımların 
hepsine birden devam edilebilir miydi? Hayır. 
Biz onların da adım adım ikmal edilmek üzere 
birçoklarını devam ettiriyoruz. Bir derlenme 
toplanma ameliyesine lüzum var idi. Hükümet 
iş başına gelsin bütün muslukları açsın denebi
lir miydi 1 Alican arkadaşımın haklı olarak ten-
kidet'tiği gelişi güzel israf durumuna yeniden 
düşmemek için kararlıyız. 

işler bir icra programına ve bir icra plânı
na bağlanmıştır. 1962 de yapılacak işler ve pro
jeler belli. 

Maarif Vekâleti kitap neşretmiş hangi vilâ
yette sosyal tesis için okul için ne vermiş? 

Devlet su işlerinin kitabı var bugün her han
gi bir ilimizin hangi köyünde 1962 de içme su
yu yapılabileceği hakkında kesin malûmat sa
hibiyiz. Çünkü dikkatli yapılmış bir program 
var. Bunlar objektif kıstaslara göre elenmiş 
ve sıraya girmiştir. 

Karayollarının böyle bir plânı var. Hükü
met olarak açık açık bütün millete ve bütün ar
kadaşlarımıza ilân ediyoruz. Bu yıl zarfında 
Devlet Su İşleri şunu yapacak Devlet Karayol
ları bunu yapacak; köylere varıncaya kadar, 
Devletin kontrolundan geçen bütün yatırımlar 
bakımından plân ve programlar yapılmıştır. 
Hedefler bellidir. Bunun şerefi de Hü
kümet üyelerinin değil en başta geceyi 
gündüze katarak çalışmış olarak Plânla
ma Teşkilatındaki, Karayollarındaki, Su 
İşlerindeki, Millî Eğitimdeki, Sanayi Bakanlı
ğındaki, îmar Bakanlığındaki ve diğer bütün 
bakanlıklardaki uzman ve idareci arkadaşlan-
mızmdır. Büyük şeref hakikaten onlarındır. Ge
ceyi gündüze katarak çalışmışlar bu plânlan 
•bu programlan vücuda getirmişlerdir. Birdaha 
gelişi güzel arsası belli olmıyan ihale projesi 
keşif bedeli belli olmıyan iş yapılmasın diye 
çalışıyoruz. Doğru dürüst keşif yapılmadan iha
le yapıldığı için ilk hesaba göre 10 bin metre-
Iküb olan iş neticede 390 bin olmuştur. 8 mil
yon lira bir tek inşaatta fark olarak ödenmiş
tir. Yeniden bunları yapmamak için dikkat edi
liyor. Bir taraftan «yatıran işlerine hız verir
ken diğer taraftan aa haklı olarak arsasız iha
le yok, plânsız programsız keşif evrakı tamam
lamadan ihale yok demekte haklıyız. Bugün 
Bayındırlık Bakanlığına verilmiş olan tahsisa
tın çok büyük kısmı, ihaleye bağlanmış veya 
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çalışmakta olan şahsiyetlere aittir. Bir kısmı da 
yakın zamanda tamamlanacak ihalelere aittir. 
Aziz arkadaşlarım, özel teşebbüs sayısı bakı
mından Hükümetin bir görüşünü açıkça arz et
mek isterim. Bu memlekette özel teşebbüs düş
manlığını, serbest teşebbüs düşmanlığını, müte
şebbisin kârına göz dikmeyi kabul etmiyoruz. 
Böyle bir görüşü reddediyoruz. (Alkışlar) Bu 
memlekette namusu ile çalışarak âtıl iş gücünü 
harekete getiren âtıl duran servet kaynaklarını 
harekete getiren teşebbüs erbabını hor görme 
şöyle dursun en büyük hizmet yapan vatandaş
lar olarak saygı ile selâmlamak lâzımgeldiğine 
yürekten inanıyoruz. Ancak Devlet hizmetleri
nin görülmesi için, bizzat o teşebbüs erbabının 
mulıtacolduğu hizmetlerin görülmesi için, Dev
letin vergi alma mecburiyeti de vardır. Bu da 
ayrı konudur. Bu Hükümet özel teşebbüsü kor
kutacak hiçbir şey yapmadı. Bu memlekette 4 
Ağustos 1958 tedbirleri alındığından beri özel 
teşebbüs endişe içindedir. (Gürültüler) Bunu 
göz önünden ırak tutmamak lâzımdır. Varlık 
Vergisi de haklı olarak tenkid edilmiştir. Mü
teşebbis bir insan sanayi tesisleri kurmuş, dolar 
şu kadar kuruş diye hesabetmiş, sonra para de
ğeri 4 Ağustos 1958 de üçte bire inince maki-
nalarm bedeli 3 misli olmuş borç içinde kalmış, 
endişeye düşmüş, kararsız şartlarda özel teşeb
büs erbabı yatınm yapmaktan çekinir acaba yi
ne böyle bir para düşmesi mi olur diye düşü
nür. 

AHMET OĞUZ (llstanbul) — Karma Hükü
metin davranışından ürkmüştür. 

DEVDET BAKANI TURHAN FEYZlOÖLU 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, Oğuz ar
kadaşımın söylemek istedikleri objektif olarak 
ürkme sebepleri bizim zamanımıza intikal etme
di. Kendileri demek istediler ki; bu ürkme sebep
leri siz geldikten sonra devam etti. 

Biz iş siyaseti ile bu korkuyu yeniyoruz, özel 
teşebbüs İhtilâl sebebiyle ürkmüştür. Banka ka
salarının açılmasından ürkmüştür, belki İhtilâl 
İdaresi zamanında alman servet beyannamelerin
den ürkmüştür. 22 Şubatta özel teşebbüs ürkmüş
tür. Allah'ın günü siyasi huzur adiyle huzursuz
luk yaratan polemiklerden de ürkebilir. Bu mem
lekette Allah'ın günü bu Parlâmento memleket 
meseleleriyle, iktisadi meselelerle uğraşmaya va
kit bulacak mı, Hükümet bir şey yapmıyor, di-
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yenler vardır, sivil idare yaşamıyacak diyenler 
vardır. Bundan özel teşebbüs endişe duyar. Fa
kat aziz arkadaşlar bu Meclis memleketin kaderi
ne mutlaka hâkim olacaktır. Bu memlekette 
Hükümet iş görmeye muvaffak olacaktır. Demok
rasi içinde, hürriyet içinde Meclisten kuvvet ala
rak icraat yapacak hükümetler çalışacaktır. El
birliğiyle halledemiyeceğimiz memleket meselesi 
yoktur, buna inanıyoruz. (Bravo sesleri, alkış
lar). 

Ama insafla mütalâa buyurursanız arkadaş
larım, bu ürkmece sebep yalnız Karma Hüküme
tin Maliye Vekilinin beyanı mıdır? Yalnız Karma 
Hükümetin şu veya bu Vekilinin beyanı mıdır? 
Varsa kusurumuz itiraf ediyoruz, huzurunuzda 
tevazu ile kemali hürmetle itiraf ediyoruz kusur
larımız olabilir. Ama hu memlekette özel teşeb
büsü korkutan beyanlar memlekette huzur hava
sının devam edip etmiyeceği 'hususunda tereddüt 
yaratan beyanlar Hükümet tarafından mı vâki 
olmuştur. Bir defa insafla mütalâa etmenizi rica 
ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, memlekette iktisadi 
hareketi yaratmak için hiç mi bir şey yapılmadı? 
Sayın Ahmet Oğuz arkadaşım, belki Şeker Şirke
ti pancar paralarını hâlâ ödemedi dediler. Yerden 
göğe kadar bu belkiyi söylemekte hakları var. 
Çünkü çok uzun yıllardan beri bu memlekette Şe
ker Şirketi bir mevsimde aldığı pancarın parasını 
o mevsimde ödememiştir. Yeni ekim mevsimi gel
miştir. Çiftçi evvelki mevsim ekip istihsal ettiği 
pancarın parasını hâlâ alamamıştır. Ama belki 
5 belki 6 seneden heri ilk defa olarak bu Karma 
Hükümet iktisadi hareketi 'geliştirmek yolunda, 
gelen heyetlere bu memlekette enflâsyona hayır 
ama durgunluğa da hayır diyecek bir Hükümet 
bulunduğu kanaatini verdiği için pancar parala
rını ödeme imkânını sağlıyaeak bir imkânı temin 
etmiş, bu anlaşma ile de bugün Türkiye'nin hiç
bir yerinde bir tek köylü vatandaşın Devletten 
bir tek kuruş pancar alacağı kalmamıştır. (Alkış
lar) 130 milyon lira verdik. (Alkışlar) 130 mil
yon liralık munzam bir iştira gücü piyasaya in
tikal etmiştir. Memlekette tütün müstahsili tütü
nünü satamaz halde bulunurken, tütününe iyi fi
yat bulamaz halde iken, hu Hükümet, tütün müs
tahsilinin çektiği ıstırabı bilen bu Hükümet, tü
tün piyasasını vaktinde açarak tütün piyasası
nın açılışında tüccar eline kazancın kaymasına mâ
ni olup müstahsil elinde kalmasını sağlıyacak ted-
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birleri zamanında almış, Ege'de ve Karadeniz'de, 
bütün tütün sahasında etek dolusu paranın müs
tahsil eline, satınalma gücünü artırabilmek için 
intikalini sağlamıştır. Bunlar belki küçük 
ve mütevazi hizmetler ama piyasada hare
ket yaratma bakımından ehemmiyeti inkâr edile-
miyecek şeylerdir. Adamın alacağını vermek, bor
cumuzu ödemek en başta gelen vazifemizdi. (Do
ğu 'daki açlık sesleri.) 

Doğu'daki açlık bakımından arkadaşlarımız 
lütfedip hatırlatıyorlar, yalnız Kars vilâyetine 
munzam satınalma gücünü artırmak üzere, geniş 
ölçüde hibe yoliyle, mahdut ölçüde kredi yoliy-
le, 25 milyon lira civarında satınalma gücü inti
kal ettirilmiştir. Aynî olarak, nakdî olarak. Bu 
yalnız bir tek vilâyet değildir. Erzurum da öyle
dir, Ağrı da öyledir, Konya, Ankara, Orta - Ana
dolu'nun kuraklıktan zarar görmüş altı ili. Daha 
mahdut ölçüde yardım edebildiğimiz 20 ye ya
kın ilde açlık afetiyle karşı karşıya kalan vatan
daşlarımızın imdadına zamanında koşulmuştur. 
Hükümete ve Devlete bağlılık hislerini artıracak 
ölçüde koşulmuştur. Hükümete bağlılık mühim 
değil. Oradaki vatandaşımın sıkıştığım zaman 
Devlet benim imdadıma koşar diye düşünmüş ol
ması en büyük kazançtır, maddi kazançlar yanın
da. Dış yardım bakımından Türkiye'nin mazi-

' sinde görülmemiş ölçüde bir güven hissiyle bu' 
memlekete bir defaya mahsus olmak üzere de
ğil, fakat her yıl 300 milyon dolar civarında 3 
milyar Türk Lirasına yakın bir miktarda dış 
yardımın yapılması imkânları ufukta ciddî ola
rak görülmektedir. NATO Heyetinin raporun
dan müsaadenizle birkaç satırı okumaktan ken-

' dimi alamıyorum. (Oku oku sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, «Türk milletinin 
hakiki geliri az bir şekilde yükselmiş hattâ son' 
zamanlarda hu yükseliş daha da yavaşlamıştır. 
Buna mukabil 19'53 ile 1958 senelerinde Türk 
Milleti 'takriben senede % 3 nisbetinde bir nü
fus artışı kaydetmiştir. Türkiye bu müddet için
de senelik % 4 nisbetinde bir gelişme kaydet
miştir. Gelişmedeki bu uzun duraklama Türki
ye'yi NATO müttefiklerine kıyasen çok geri
de bırakmış ve birtakım siyasi müşküller de 
doğurmuştur. 1960 senesi ilkbaharından bu ya
na Hükümetin girişmiş olduğu vecibeler ve eko
nomik kalkınma için bir dikkatli plânlama ve 
lüzumlu kaynakların nazarı itibara alınması 
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muvakkat Hükümetin iş başına gelmesi ile baş
lamış ve kaynakların derbeder kullanılışı kont-
rol altına alınmıştır.» Belki Aliean arkadaşım 
da memnun olur çünkü NATO Heyeti değildir. 
Yabancı eskperlerin ye Prof. Timberge'nin tav
siyeleriyle Türkiye Plânlama Teşkilâtı tarafın
dan ortaya konan telâkki bizleri çok cesaret
lendirmiştir.» 

Bu raporun altında imzası bulunan Alman 
iktisatçısı Avrupa Bankasının başlarından bi
ri olan Alman iktisatçısı, bu memlekete birçok 
defalar gelmiş gitmiş, onun o zamanlarda yaz
dığı raporlar o zamanki beyanları da elimizde, 
«Türkiye'nin şu sırada taki'bettiği iktisadi po
litika bizleri çok cesaretlendirmiştir» diyor. Bu 
bir siyasi rapor değil eksperlerin verdiği rapor 
burada yer alması işlerin tamamen kötü istika
mette gitmediğinin "bir delili olmak gerekir. 

Beş yıllık plânın da eldeki dahilî ve harici 
kaynakların rasyonel bir tarzda kullanılması 
için 'bir esas teşkil edeceğine ve mâkul bir ge
lişme nisbeti ile ekonomide lüzumlu bünye de
ğişikliklerini sağhyacağına inanmış bulunuyo
ruz. 

Türkiye'nin bugün karşılaştığı en .mühim 
meselelerden Tbiri çok büyük çaptaki dış 'borç
ları olup bunların amortizasyonu .'her sene bü
yük transferlerin yapılmasını gerektirmektedir. 
İhracatımız bu sene 325 milyon dolar, dış borç 
ve taksiti olarak ödiyeceğimiz meblâğ 325 in 
üçte/ biri değil yarısı değil yarısının çok üstün
de 186 milyon doları buluyor. 325 milyon dolar
lık döviz antresi olan ihracattan 'bir memleke
tin 'bunun 186 milyon dolarını geçmiş yılların 
borcu için ödemesi 'bu ekonomiyi karaborsaya 
düşürmeden her malı karaborsaya düşürmeden 
itihalât imkânlarını sıfıra indirmeden yedek par-
çasızlıktan, makinasızlıktan fabrikaları nakil 
vasıtalarını durdurmadan ekonomiyi yürütebil
mesi basit 'bir hâdise değildir arkadaşlarım, 
bu müddet zarfında sağlanmış 'olan dış yardım
ların ve takihedilen istikrar faka/t istikrar için
de gelişme politikasının bundan bir nebze te
siri olduğunu insaf sahipleri kabul buyururlar. 
Türkiye'nin acil ekonomik meseleleri ittifakın 
bütün üyelerini yakından alâkadar etmelidir. 
ölçüler geniştir, güçlükler kolayca halledilir 
efsafta değildir, yabancı gözüyle, bir objektif 
gözle güçlüklerin kolayca halledilir .efsafta ol-
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madiği beyan edilmekte ve bundan sonra ela 
Türkiye'nin nüfus artışını kapattıktan Batının 
gelişme hızına yetiştikten sonra Batıyla ara-

i smdaki mesafeyi de kapata'bilmesi ümidini mu
hafaza ederek ilerleme yolunda gitmesi için 
asgari gelişme hızı diye düşünülen hızı sağla
mak üzere Türkiye'ye gerekli yardımın yapıl
ması gerekeceği en kuvvetli ifadelerle belirtil
mektedir. Bu gelişme hızı .geçmiş yılların va
satisinin çok üstünde bizi nüfus artışını kapa
tan değil Batı ile aramızdaki mesafeyi a$an 
değil ama günün birinde mesafenin 'her sene bi
raz daha azalması sonucu Batıya yetişme ümi
dini yani Atatürk 'ün büyük hitabı mileti 'çağ
daş medeniyet seviyesine ulaştırma idealine 
götürme yolunda gerekli yardımın bu millete 
yapılması lâzımgeldiği ifade edilmektedir. Ne
den? Çünkü bu yardımı yapacaklar biliyorlar 
ki bu yardım rasyonel şekilde kullanılacak, bu 
memleket bu yardımı rasgele değil aklın ve 
ilmin emrettiği şekilde kullanacak bir hazırlı
ğın içinde 'bulunmaktadır. Bunun şeref 'hissesi
ni bu Hükümet kendine almıyor, teknisyenle
rindir, bu teşkilâtı kuranlarındır ve Aliean ar
kadaşıma ifade edeyim. Plânlama Teşkilâtının 
kurucular nidan biri olarak şerefin 'bir .kısmı da 
muhterem muhalefet liderinindir. (Alkışlar) 
iktisadi Devlet Teşekkülleri reorganizasyonu 
üzerinde çalışılmaJdığı sayın Muhlis Ete hocam 
tarafından ifade edildi. Muhterem hocama ifa
de edeyim ki bugün toplantıya bir saat geç 
gelişimin sebebi İktisadi Devlet Teşekkülleri 
reorganizasyonu ile ilgili olarak kendilerinin 
halefi Yüksek Murakabe Heyeti Başkanı' ile 
maliyecilerin iştirak ettiği bir komisyonda ça
lışmakta olmam idi. Mütehassısların çalıştığı 
raporlarda çok değişik tavsiyeler var, yaban
cılar, 'bizim müsteşarlar, bizim hesap uzmanları 
birbirlerine zıt tavsiyelerde 'bulunmuşlardır. 
Bakanlardan müteşekkil bir heyet sık sık top
lantılar yaparak gerekli incelemeleri yapmış, 
muhtelif delilleri dinledikten sonra tercih edi
lecek hususun da kararlarını vermişlerdir ve 
içinde bulunduğumuz ay, kanun tasarılarının. 
son şeklini alıp, Büyük Millet Meclisine sunu
lacağı aydır. Ama bu konuda bâzı reformları 
yaparken, hazırlıksız ve acele yapmanın ve 
sonra bu reformun hatasından dolayı müteessir 
olmanın açısını çekmiyelim diye "biraz dikkatli 
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ve uzun çalışarak bunları takdim etmeyi lü
zumlu gördük, muhterem arkadaşlar. 

Toplum kalkınması: Sayın Suphi Baykam 
arkadaşım temennide bulundular. Bununla il
gili bir kararname hazırlanmaktadır. Bu mem
leketin 3,5 milyon kolu ziraatte ötekiler kadar 
yine çalışıyor ama bu kolları eksiltseniz geriye 
kalan kollar o araziyi işlemeye bugünkü istih
sali sağlamaya muktedir olacağına göre bir giz
li işsizlik var, çalışıyor görünse bile. Bu kol
ları daha müsmir .kullanmanın çaresi vardır. 
Bunun çaresi yatırım, sanayileşme iktisadi 
kalkınmadır. Plânlama Teşkilâtımız işsizliği yen
mek için aldığı tedbirlerden biri olarak yatı
rımlar arasında 'tercih yaparken şu kıstasları 
kullanıyor. 

1. Bir yatırım yapılırken istihsalde ne ka
dar artış sağlanır? İstihsale tesiri, 

2. Bu yatırım fazladan kaç insan gücü kul
lanır? insan gücüne tesiri, 

3. Döviz bakımından sıkıntı içinde, dış 
borçları ağır olan bu memlekette bu 
yatırımın ithalâttan. yatırım olarak sağla
dığı nedir? Veya ihracatı artırma bakımın
dan tesiri nedir? Sosyal tesirleri nedir ve ilâ-
(hir. Yetişmiş mühendis ve yetişmiş 'kalifiye işçi 
bakımından muhtaç bulunacak şey nedir ve ya
tırımı müessir kılmak için onu destekliyecek 
tâli yatırımlara sarf edilecek olan miktar nedir? 
Bu yatırım için ne kadarı iş gücü veya dâhili 
sermayedir? Ne kadar dışardan ithal edilecek 
makina v.s. kullanmaya ihtiyaç vardır? Bütün 
bu kıstaslar hepsi eklenerek ve bunların her 
birine emsaller verilerek istihdam faktörü en 
başta gelen faktörlerden biri sayılarak, işsizliği 
yenme yolunda plânlı bir çalışma yoluna gidil
mektedir Ama. takdir buyurulur ki, yalnız bir 
tek faktörü yalnîz insan gücü faktörünü nazara 
alırsak bu bizi birtakım tezatlara götürebilir. 
Grayder kullanmak yerine insan gücünü bü
yük buldozerler yerine insan gücünü kullana
maz mıyız? Bu sual hakikaten sorulur. Ama 
arz ettiğim gibi bir tarafta insan gücü fak
törü var bir tarafta bu memleketin kalkınma 
hızına ulaşması var, bir tarafta birtakım işle
rin süratle yapılması var. 

Toplum kalkınması kararnamesi, huzuru
nuza gelecek. Belki kanun haline getirilmesi 
hususları bulunacak, kanun haline gelmesinde 
arzu edilen şey şudur : Hiç kimseyi cebret-
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meden gönüllü olarak, bu memleketin vatan
daşları; biz kendi kaderimizi düzeltmek için şu
rada suyumuz akar, seyirci kalıyoruz, bura
da taşlar kaplamış bir arazimiz var taşını ayık
lamak istiyoruz, şurada bir küçük gölet ya
pılabilir, bir suyun önü kesilebilir her hangi 
bir şekilde birtakım işler yapılarak neticeler 
değişebilir, kaderimiz değişebilir ama bizim mü
hendisimiz yok, bizim çimentomuz demirimiz 
yok, bizim elimizden bir tutanamız, plân yapa
nımız yok, yol göstericimiz yok, gel bize yol 
göster, biz bu işte gönüllü olarak çalışmaya ha
zırız, derlerse işte bu insanlara Devletin ve Hü
kümetin vazifesi olarak teknisyenini, çimen
tosunu demirini gerekiyorsa bir miktar nakdi 
tahsisatını ulaştırmak suretiyle âtıl duran i§ 
gücünü gönüllü olarak harekete getirmenin ted
birleri üzerinde çalışıyoruz. Bunun kararnamesi 
hazırladığı zaman ilân edecek, bir kanun ta-
taşırısı olması gereken maddeler olursa huzu
runuza gelecek. 

Aziz arkadaşlarım, vergi reformu bakımın
dan özel teşebbüse hürmet duyan bu Hükümet 
özel teşebbüsü tarihimizde ilk defa olarak ka
zandığın parayı yatırıma verirsen vergiden ya
tırım indirimi yapacağım diyor. Suphi Bay
kam arkadaşım misal verdi şu kadar kazan
mış, işte o adama diyeceğiz ki, eğer mevcut iki 
kotrana bir üçüncüsünü ilâve edersen, güle 
güle kullan helâl kazanmışsah gözümüz yok, ser
vet düşmanı değiliz, güle güle kullan. Oto
mobilinin yanma bir yenisini eklemek istersin 
güle güle, ama vergi vereceksin, vergi verecek
sin kuvvetlice vergi, ama bu para ile onları 
yapmaz da benim âtıl duran iş gücümü hare
kete getirecek, benim çıplak ayak yürüyen işçi
me iş sahası yaratacak bir yatırım yaparsan 
senin bu kazancından yatırıma giden kazan
cından daha az vergi alacağım. Bir kısmını ta
mamen vergiden muaf tutacağım, diyoruz, iş
te böyle bir teklifle gelmek aslında bu memle
kette özel teşebbüsün yatırımını teşvik etmek 
istiyen bir zihniyetin içinde bulunduğumuzu 
gösterir. 

Muhterem arkadaşlarım, beni sabırla dinle
diğiniz için teşekkür ederim, birde bir şey 
iein daha teşekkür etmek isterim, iştirak et
tiğimiz veya iştirak etmediğimiz bütün tenkid
ini' ve bütün ikazları yürekten gelen iyi ni
ye i: 1 i ikazlar ve tenkidler olarak hürmetle kar-
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«ılıyoruz. Ve böyle bir müzakereyi açmak ve
silesini vermiş olan arkadaşlarımıza müteşek
kiriz, hem çalışmalarımız hakkında kısaca mâ
ruzâtta bulunmak imkânını verdikleri için 
hem de bilhassa Hükümeti ikaz ve tenkidleriyle 
şimdiye kadar olduğundan daha hızlı çalışma 
yoluna belki de sevk etmiş olacakları için. 

Yüksek Meclisin önünde tekrar hürmetle 
eğilirim. (Sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; mem
leketin çok yakından alâkadar olduğu ve biz
den, Heyeti Umumiyeden cevap beklediği bir 
mevzu görüşülmektedir. Bir önerge verilmiş
tir, görüşmenin yarma tehirini istemektedir. 
Halbuki yarın Anayasa Mahkemesine üye se
çimi yapacağız. Görüşmelerin tehiri doğru ol-
mıyacaktır. Vakit de gecikmiştir. Tensibeder-
seniz saat 21,00 de toplanılmak üzere Birleşime 
ara verelim. 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Ekseriyet 
yoktur. Ancak, 'bu gibi genel görüşmelerde 
ekseriyetin bulunması şart değildir. Çünkü 
Yüksek Meclis bir karar vermek durumunda 
bulunmamaktadır. Mevzu, Hükümetle Mecli
sin müşterek bir görüşmesidir. Şu andaki mev
cudu kâfi görürseniz görüşmeye devam edece
ğiz, görmezseniz yarma bırakırız. 
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(Yarın toplanalım, devam edelim, seçim

den sonra görüşelim sesleri) 

BAŞKAN — Herkes bir şey söylerse anla
mak mümkün olmaz. Biraz müsaade buyurun. 
Birisi devam, öbürüsü seçim yapıldıktan sonra 
diye ayrı ayrı beyanda bulunuyorlar. Müsaade 
buyurun bu teklifleri ayrı ayrı reye koyaca
ğım. En aykırısı yarın öğleden sonra seçim 
yapıldıktan sonra müzakerelere devam edilme
sine aidolanıdır. Fakat seçimi öğleden sonra 
bitirip bitirmeme ihtimali meçhuldür. Yarın 
Hükümetin de Senatoda genel görüşmesi var ; 
Hükümet oraya gitmeye mecburdur. Bu iti
barla bir saat yemek fasılası veriyorum. Saat 
21,00 de toplanmak üzere Birleşime ara veri
yorum. (Devam sesleri, kimse gelmez sesleri, re
ye koyun sesleri) 

Kapanma saati : 19,50 

• 

{Yarın görüşelim, bu kadar kişi ile bu mev
zu görüşülemez sesleri) 

Ancak, yarın, mûtat toplantı günümüz de
ğildir. Yarın toplanılması hususu, kararınıza 
bağlıdır. Bu hususu oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenjer... Kabul edilmiştir. 

Yarın, 10 .5 .1962 Perşembe, saat 10,00 da 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 21,10 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 21,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Befet Aksoy 

KÂTİPLER : Muslih Görentas (Van), Zeki Baltacıoğlu (Bolu) 
I * 


