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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
50, 52 ve 53 sıra sayılarını taşıyan 'basmayıa-

zılarla ilgili ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ara
sında imzalanan istikraz anlasma'laıi'im muaddil 
andlaşmalarm onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarıları tekrar açık oya su
nularak kabul edildi. 

Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'un, 
bütçe gıörügmeleri bitirilinceye kadar devam 
edecek çalışmalarda üçüncü oturuma 19,30 ye
rine 20 den başlanılması yolundaki önergesi 
kabul olundu. 

Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, 
Irak'ta vukua gelen ihtilâl hareketi dolayısiyle 
Meclise İbilgi vererek, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin yeni Irak Hükümetini tanımaya 
karar verdiğini bildirdi. 

1963 malî yılı bütçesinin tümü üzerindeki 

görüşmelere başlandı. 
Birleşime ara verildi. 

Kâtip 
Başkan Malatya 

Fuad Sirmen Nurettin, Akyurt 
Kâtip 
Ağrı 

Rıza Polat 

ikinci Oturum 
1963 malî yılı bütçesinin tümü üzerinde gö

rüşmelere devam olundu. 
12 . 2 . 1963 Sah günü saat 10 da toplanıl

mak üzere Birleşime son verildi. 
Kâtip 

Başkan Konya 
Fuad Sirmen Vefa Tanır 

Kâtip 
Balıkesir 

Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — 'Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 

ile Amerika'da kâin Howard International înc. 
Firması arasındaki ihtilâfın halline dair kanun 
tasarısı (1/401) (Ticaret ve Plân Ikomisıyıonla-
rına) 

Teklifler 

2. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29 ncu 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi (2/430) (Maliye ve Plân komisyonları
na) 

3. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, silâh taşıyan ve bulunduranların affı
na dair olan 28. 6.1960 tarih ve 5 sayılı Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına »dair kanun 
teklifi (2/431) (Adalet Komisyonuna) -

4. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun, 5.1.1961 tarih ve 237 sayılı Taşlt 
Kanununa ekli cetvellerle bu kanunun 7 ve 16 
ncı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
telklifi (2/432) (Adalet ve Plân komisyonları
na) 

Raporlar 
5. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 

ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kıs
mında 'değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Adalet ve Plân komisyonları raporla
rı (1/282) (Gündeme) (S. Sayısı: 88) [Dağıt
ma tarihi: 11.2.1963] 

6. —• Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
hağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Tarım Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Tarım ve Plân ko
misyonları raporları (1/357) (Gündeme) (S. 
Sayısı: 89) [Dağıtma tarihi: 11. 2 .1963] 

7. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna ıbağlı 
(1) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması ve hesaıp uzmanları kuru
lu kurulmasına dair 4709 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/302) ((Gündeme) (S. Sayısı: 90) [Da
ğıtma tarihi: 11.2 .1963] 



BtRlNCt OTURUM 
Açılma saati: 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER: Nurettin Akyurt (Malatya), İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Urfa .Milletvekillerine 'kadar yoklama ya

pıldı.) 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

i. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Başkanlık tezkeresi (3/517) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

•Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Sayın Milletvekilleri

nin 'hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri 
Başkanlık Divanının 8.2.1963 tarihli 'toplan
tısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Fuad .Sirmen 

Amasya 'Milletvekili Nevzat Şener 15 gün, 
•mazeretine binaen 11. 2 .1963 tarihinden iti
baren. 

Antalya Milletvekili H. Fehmi Boztepe 10 
gün, (hastalığına binaen 6.2.1963 (tarihinden 
itibaren,, 

Konya Milletvekili Ahmet Gurkan 15 gün 

1. — 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ına Bütçe Komisyonu raporu ile 1963 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/333, C. Senatosu 1/323) (M. Meclisi S. Sa-

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var. Müzakere
ye başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

mazeretine binaen 4.2.1963 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 
sunacağım. 

Amasya Milletvekili Nevzat Şener 15 gün, 
mazeretine (binaen 11. 2.1963 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Antalya .Milletvekili H. Fehmi Boztepe 10 
gün, hastalığına binaen 6.2.1963 tarihinden 
itibaren. 

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

Konya Milletvekili Ahmet Gürkan 15 gün, 
mazeretine (binaen 4.2.1963 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Oylarınıza «umuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

yısı: 80) (1) 

(1) 80 S. Sayılı basmayazı 11. 2.1963 ta
rihli 46 ncı Birleşim tutanağı sonundadır. Aynı 
tasarı ile ilgili C. Senatosu 16 S. sayılı basma
yazı C. Senatosunun 30 .1.1963 günlü 34 nen 
Birleşim tutanağı sonuna bağlıdır. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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M. Meclisi B : 47 
BAŞKAN — ıSaym arkadaşlar, • 1963 yılı 

Bü'tçe kanunu tasarısının tümü üzerinde görüş
melere devam ediyoruz. 

iSöz, C. H. P. Grupu adına 'Sayın ibrahim 
öktem'indir. 

Buyurunuz efendim. 
O. H, P. GRUPU ADINA İBRAHİM ÖK-

TEM (Bursa) — Sayın Milletvekilleri, esas ko
nuşmamıza başlamadan Ibir nokta üzerinde dur
mak: istiyoruz. 

Türk Parlâmentosu geleneklerinden olmak 
üzere her yıl cereyan eden bütçe imüzakere-
leri genel olarak bir taraftan bir evvelki yılın 
bütçe tatbikatı ile Hükümetin o yıla ait iom 
politikasının muhasebe ve.tenkidini ihtiva etti
ği gibi bir taraftan da Yüksek Meclisin tasvibi
ne sunulan yeni yıl bütçesinin uygulanacağı 
hizmetler ve takip edilecek politika hakkında 
parti gruplarının görüş, teklif ve (temennilerini 
ihtiva eder. Nitekim dün başlamış hulunan 
1963 yılı bütçesinin müzakeresi de bu çerçeve 
içinde cereyan etmeye başlamıştır. Dün sırası 
ile A. P., C. K. M. P. ve Y. T. P. gruplarının 
sayın sözcüleri tenkit, teklif ve temennilerini 
bu kürsüden dile getirmişlerdir. 

Nispî seçim sisteminin icabı olarak Millet 
Meclisini teşkil eden parti grupları çoğu za
man iktidarda ve muhalefette münavebe ile 
vazife ve sorumluluk alırlar. Yüksek malûmu
nuz olduğu veçhile 15 Ekim 1961 seçimleri ne
ti eeısi yeni açılan bu Meclisde her hangi Ibir 
partinin tek başına Hükümet kurmak için ye
ter sayıda Milletvekiline sahip olmaması dolayı-
siyle karma hükümet kurmak zarureti hasıl 

_ olmuştur. Bu sebepten bugüne kadar iki kar
ma hükümet iş başına gelmiştir. Birinci Kar
ma hükümet C. H. P. ile A. P. nin müştereken 
sorumluluğunu taşıdıkları ikili karma, hükümet 
olmuştur. Bu hükümet 1962 yılı bütçesini hazır
lamış, Meclislerde müdafaasını yapmış, beş yıl
lık kalkınma plânının hazırlığına girişmiş ve 
nihayet 1963 bütçesini hizmet ve politika ola
rak, 4 ay tatbik etmiştir. C. H. P., Y. T. P., 
O. K. M. P. ve bağımsızların kurdukları ikinci 
karma hükümet ise Mayıs 1962 sonundan bu
güne kadar o yıl bütçesini 8 ay tatbik etmiş, 
beş yıllık kalkınma plânını (tamamlayarak 
1968 programını yapmış, Meclislerde bunları 
müdafaa etmiş, bugün de Yüksek heyetinize 
1963 yılı bütçesini sunarak huzurunuzda bunun 
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müdafaası ile meşgul (bulunmaktadır. Bu izah
lardan bir netice çıkarmak gerekirse görüle
cektir ki 1962 yılı bütçesinin hazırlığından 
başlıyarak bütün tatbikatından ve onunla sıkı-
sıkıya irtibatlı olan bütün icralardan ve genel 
politikasından C. H. P. de, A. P. de, Y. T. P. de 
ve nihayet O. K. M. P. de derece derece 'sorum
lu bulunmakta di rlar. 

Gariptir ki, gerek A. P. grupu sözcüsü, ge
rekse C.K. M. P. sözcüsü arkadaşlarımız bizi 
'mazur görsünler, kendi mesuliyet hisselerine sa-
hip çıkmadıktan başka gaipten mesul aramak 
durumuna düşmüşlerdir. (Ortadan alkışlar) 

Anlaşılan yeni sisteme gerektiği 'kadar alı
şık değiliz. Zira parti muhalefete geçer geç
mez kendisinin de sorumlularından bulunduğu 
»bir iktidar zamanının muhasebesini yaparken 
bu sorumluluktaki hissesini hesaba almadan 
kayıtsız ve şartsız muhalefet yapmaktan ken
dini alamıyor. Bir diğer parti de iktidarda ol
duğu halde hesap vermek yerine hesap sormak 
durumuna düşüyor. 

İki karma hükümetin de baş sorumluların
dan olan C. H. P. grupu olarak bizler hem 
kendi sorumluluğumuzu taşımaktan, hem de es
ki ve yeni ortağımızın şimdilik sözcüleri tara
fından açıkta bırakılan «Şayet sahip çıkan ol
mazsa» sorumluluk hisselerini de omuzlarımıza 
almaiktan hususi bir zevk duyacağız. (Ortadan 
alkışlar) inancımız odur ki, hizmet şerefi ya
rışı aynı zamanda mesuliyete sahip çıkma ya
rışı olmalıdır. 

Sayın Başkan, 
Sayın Milletvekilleri, 
1963 - 1964 malî yılı bütçeleri, Birinci Beş 

Yıllık Kalkınma Plânının ilk malî yılma aido-
lan bütçelerdir. Yüksek malûmunuz olduğu 
veçhile, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1 
Ocak 1963 günü yürürlüğe girmiş durumda
dır. Bu plânın kamu sektörüyle ilgili olarak 
iki uygulama vasıtası vardır. Bunların bir ta
nesi, bütün kamu sektörü yatırımlarını içine 
'alan 1963 yılı programı; diğeri de, huzurunuz
daki 1963 - 1964 malî yılı bütçeleridir. Fiiliyat
ta, gerek yıllık programın, gerek bütçelerin 
malî yıl başından yani 1 Mart 1963 ten itiba
ren yürürlüğe gireceği aşikârdır. Bu itibarla, 
Hükümetten bir temennimiz olacaktır. Bir 
malî yıl bütçesinin etraflı bir şekilde incelen-
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M. Meclisi B : 47 
ınesi, plânlı devrede, aynı yıla ait program . 
çalışmalarının sonucunun bilinmesine bağlıdır, i 
Kalkınma plânının kendisi ancak Eylül ayın- ! 
da çıkmış olduğu için, bu programı bütçe i 
tasarıları ile birlikte Millet Meclisi Başkan- j 
lığına sunmak mümkün olamamışsa da, bun- I 
dan böyle, yasama meclislerine ve Bütçe Kar
ma Komisyonuna bütçe tasarılariyle birlikte 
o yıla ait programın, hiç değilse, bir tasla
ğının verilmesi, bütçe çalışmalarının verimi 
bakımından çok yerinde bir usul olacaktşır. 

Sayın Milletvekilleri, 
1963 - 1964 bütçelerinin esasiyle ilgili konu

lara girmeden önce, bütçenin teknik meseleleri 
üzerindo birkaç söz söylemek isteriz. 

ü. H. P. Grupu olarak, bütçenin hazırla
nışı, takdim şekli ve Parlâmentoda müzake
resi bakımından ciddî ıslahata ihtiyaç olduğuna 
inanmaktayız. Gerçi, Devlet Plânlama Teşki
lâtının kuruluşundan beri, bütçenin yatırım 
kısmının hazırlanmasında bürokratik indî tak
dirler yerine, iktisadi öncelik ölçüleri çok da
ha geniş nisbette hâkim olmaya başlamış ve 
cari harcamalar bakımından da plânlı devrede 
riayeti zaruri hedefler tes'bit edilmiş ise de, 
bütçenin teknik bünyesi yine de hayli geri 
bir manzara arz etmektedir. Bu gerilik, bilhassa, 
bütçelerimizin dayandığı mefhumların millî 
muhasebo tekniğinin milletlerarası mefhumla
rından farklı oluşunda görülmektedir. Ger
çekten, bütçelerimiz, cari harcamalar ve yatı
rımlar olarak bir tasnife tabi tutuluyor ise 
de, milletlerarası millî muhashebe tekniğinde 
kullanılan mefhumların aksine, cari harcama 
sayılması gereken bâzı harcamalar yatırım 
sayılmaktadır. Bunun gibi, yatırımlar içinde 
safi ve gayirsâfi yatırım mefhumları arasında 
hiçbir tefrik yapılmakta değildir, özel s ek t> 
tarafından yapılan yatırımlardaki devlet süb
vansiyonları, transfer harcaması olarak bir 
üçüncü mefhum halinde tasnif edilmek gere
kirken yatırımlar arasında gösterilmektedir. 
Cari harcamalar, alelade cari harcamalar ve 
«gelişme» cari harcamaları olarak bütçede 
iyice tasnif edilmiş değildir. Bütün bunların 
vanısıra, bütçe bölüm ve maddelerinin fevkalâ
de muğlâk ve umumi ifadelerle yazılmış ol
ması, hakikatte, cari harcamalarla ilgili bö
lüm ve maddelerden dahi bâzı hallerde yatırım 
yapılmasına imkân vermekte; ancak, bu ya-
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tırımlar tamamiyle meçhul kalmaktadır. Bunun 
gibi, aynı zaıf dolayısiyle, bâzı yatırım öde
neklerinin hakikatte cari harcamalara gittiğini 
'söylemek mümkündür. 

Bütçelerimizin ilmî incelemesini son derece
de 'güçleştiren bu durumun en kısa zamanda 
düzeltilmesi gerekmektedir. Bu suretle, plânda
ki mef'hum ve rakamlar ile bütçedeki mefhum 
ve rakamlar muvazi hale gelecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde bütçenin 
müzakeresi usulünde de ıslah edilmesi gereken 
bâzı noktalar vardır. Gerçi, Anayasamızın 94 
ncü maddesinin son fıkrası sayesinde Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi Genel Kurulla
rında bütçe çok daha ciddî bir şekilde müzake
re edilebilmektedir. Ancak, bütçenin Karma Ko
misyonda müzakeresi sırasında perakende gö
rüşlerin hâkim olmasını ve bütçede enflâsyoncu 
şişkinlikleri önlemek, sadece ve sadece bu ko
misyonun sayın üyelerinin anlayış ve insafına 
kalmış bir keyfiyettir. Karma Komisyon, bil
hassa bu yıl bu konuda çok müsbet bir anlayış 
ve gayret göstermiş bulunmaktadır. Ancak, 
bütçenin komisyondaki müzakeresinin, aslında, 
bütçe hazırlığının iktisadi icaplarına uygun 
usullere kavuşturulması gerekmektedir. Bu ko
nuda, ilk başta üzerinde durulması gereken hu
sus, genel ve katma bütçelerin global denkliği
dir. Ekonominin genel durumu karşısında büt
çe açığının emisyonla kapatılacak kısmının ge
nişliği veya tamamiyle ters bir ihtimal olarak, 
bir bütçe fazlası yaratmak lüzumu gibi konu
lar, bu Karma Komisyonda ilk başta müzakere 
edilmesi gerekn hususlardandır. Hiç unutma
mak gerekir ki plânlı devrede çok yüksek bir 
yatırım seviyesini derpiş ediyoruz. Bu kadar 
yüksek ıbir yatırım seviyesi tamamiyle denk bir 
bütçede daihi, bilhassa istihlâk temayülü çok 
yüksek olan az gelişmiş bir memlekette bâzı 
enflâsyoncu baskılar yaratabilir. Bu durumda, 
Karma Komisyonda, fakir bir memleketin çok 
geniş olan ihtiyaçlarını karşılamakta ister iste
mez dalha uzun yıllar Ihayli kifayetsiz kalack 
olan ödenek miktarlarını artırma temayülü, 
bütçelerin teker teker, bölüm bölüm ve madde 
madde incelenmesi sırasında elbette ki ortaya 
çıkacaktır. Bunu 'haksız görmeye imkân yoktur. 
Mesele, bunu önlemenin çaresini ikna yolların
dan ayrılmaksızm bulmaktadır. Eğer Karma 
Komisyondaki müzakereleri ilk başta bu hayati 
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M. Meclisi B : 47 
ıkonu üzerinde teksif edebilecek usulleri bulabi
lirsek, daire bütçeleri üzerinde vâki olacak aşırı 
artırma tekliflerini de ikna yoliyle kendiliğin
den önlemiş olururz. Bunun yolu, Karma Ko
misyonda, genel ve katma bütçelerinin hep bir 
arada genel gelir ve genel harcama rakamları
mı müzakere edilmesi ve bu rakamlar üzerinde 
bir daha aynı tasarılarla ilgili olarak değiştiri-
lememek kaydiyle kesin kanarların verilmesidir. 
•Bilâhara Karma Komisyon, daire bütçeleri ve 
bunların bölüm ve maddeleri .üzerinde, her han
gi bir tehlike endişesi olmaksızın karar almak 
imkânını bulmuş olacaktır. Halen bir Geçici 
Komisyonda bulunan bu konudaki usul kanu
nunun, bu temennilerimiz de dikkate almanak 
bir an önce çıkması, grupumuzun belli başlı ar-
zularmdandır. 

Pek sayın milletvekilleri, 
Bu hususları belirttikten sonra, 1962 yılın

daki iktisadi durum üzerinde kısa bir tahlil 
yapmak mecburiyetini duyuyoruz. 

1962 yılı, sadece bir plânlı devreye geçiş yılı 
olmamış; aynı zamanda da, bir duraklama dev
resinden gelişme devresine geçiş yılı olmuştur. 
Gerçekten, 1961 yılında millî gelirimiz bir ön
ceki yıla nisbetle reel anlamında cüzi bir geri
leme kaydetmş olduğu halde, 1962 yılında as
gari % 5.5 nisbetinde bir reel artış kaydetmiş
tir. Gerçi 1962 yılı plânlı devreye geçiş pro
gramında 1962 yılındaki gelişme hızı % 7 idiy
se de, bu deneme yılında erişilmiş olan gelişme 
hızı, hele bir yıl önce millî gelirde bir gerileme 
kaydedilmiş olduğu düşünülürsa, inkâr kabul 
etmez bir başarıdır. Üstelik, bu başarının bir ih
tilâlden normal düzene geçiş devresinde vuku-
bulmuş olması, ayrı bir önem taşır. Geçen yıl, 
özel müteşebbisler üzerinde, hiç şüphesiz, çok 
menfi tesirler yaratmış olan 27 Mayıs Devrimi 
aleyhindeki devamlı tahrikler ve bunlardan isti
fade etmek istiyenlerin sebebiyet verdiği bir is
yan teşebbüsüne rağmen, bu başarı, hiç de kü
çümsenemez. Bu itibarla, sağdan veya soldan re
jimi yıpratmak için türlü tahrikler yapanların, 
sanki bu tahrikler iktisadi gelişmemizde hiçbir 
menfi tesir yaratmıyormuş gibi, Hükümetin kar
şısına geçip onu iktisadi konularda başarısızlık
la itham etmeye kalkışmaları, dikkatle teşhis 
edilmesi gereken bir samimiyetsizlik örneğidir. 

1962 yılında Türk ekonomisinin manzarasını 
şöylece özetlemek kabildir : 
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1962 yılında her alanda istihsal ve yatırım

lar artmıştır. Tarım sektöründe, iyi iklim şart
larından da istifade edilmek suretiyle büyük is
tihsal artışları kaydedilmiştir. Bundan, hiç şüp
hesiz, donmuş zirai kredilerin açılması ve Hükü
metin başarılı gübre siyasetinin de önemli bir 
payı olmuştur. 

Sanayi, madencilik, hizmetler ve ulaştırma 
sektörlerinde de istihsal ve yatırım artışları ba
rizdir. İnşaat sektöründe de önemli artışlar ol
muştur. Gerçi, özel inşaat yine de daha ziyade 
lüks mesken alanına teveccüh etmişse de, bu yıl 
sınai ve ticari bina yatırımlarında geçen yıllara 
nisbetle büyük bir artışın müşahede edilmesi, 
memnuniyet uyandırıcı bir temayüldür. îşçi is
tihdamında da artışlar önemli bir ölçüdedir. 
Kredi ve mevduattaki artışlar da, iktisadi faa
liyetteki hızlanmanın bariz bir delilidir. Seçim
lerden bugüne kadar vadeli banka mevduatm-
daki devamlı artışlar, vatandaşın rejime ve ikti
sadi istikrara inandığını göstermektedir. 

Yatırımların genel seyri de, plânlı devre için 
bir hazırlık ve geçiş yılı olan 1962 yılında hayli 
memnuniyet vericidir. Kamu sektörü yatırımla
rının % 89 unun gerçekleştirilmiş olduğu anla
şılmaktadır. Gerçekleştirilemiyen % 11 i, kısmen 
finansman güçlüklerinden; fakat, daha ziyade, 
teşkilât ve personel alanındaki güçlüklerden; 
ve nihayet, kısmen de münhasıran teknik imkân
sızlıklardandır. Bu eksikliklerin dikkatle tesbit 
edilmiş olduğunu ve aynı halin 1963 te tekerrür 
etmiyeceğini ümidetmek isteriz. 

özel sektör yatırımları ise, 1962 için tahmin 
edilen miktara tamamiyle erişmiş durumdadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Bütün bu gelişmeler, Türk ekonomisinin 1962 

yılında aşağı yukarı tam kapasitesiyle çalışmaya 
başladığını göstermektedir. Gerçekten, 1962 yılı 
içinde bilhassa pamuklu mensucat sektöründe 
evvelce görülen durgunluk tamamiyle gideril
miş, stoklar erimiş ve satışlar büyük bir hız ka
zanmıştır. Çimento, petrol, kömür, madenler, 
kâğıt sektörlerinde çok önemli istihsal artışları 
sağlanmıştır. 

1962 yılındaki gelişme, dış ticaretimizde de 
mevcuttur. Bilhassa, ihracatımızda geçen yıla 
nazaran 50 milyon dolar civarında bir artış kay
dedilmiş olmasını kaydetmek lâzımdır. 

Bütün bunlar, kamu sektörü harcamalarına 
tam bir denklik olmadan; bâzı sektörlerde önem-
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li ücret artışlarının gerçekleştirilmiş olmasına 
rağmen; ve nihayet, Devletin tarım ürünleri için 
geniş çapta bir değerlendirme politikası uygu
lamış olmasına rağmen gerçekleşmiştir. Gerçek
ten, geçen yıl açık finansman, 550 milyon lira 
civarında olmuştur. 

Bu duruma rağmen, ekonomimizde enflâs
yoncu baskılar gerçekleşmiş değildir. Gerçek
ten, İstanbul geçim endeksi, 1962 yılının ilk 
ayından aynı yılın Kasım ayı dâhil olmak üze
re bu aya kadar % 3.7 nisbetinde ve Ankara ge
çim endeksi de aynı devre içinde ancak % 1.6 
nisbetinde artış kaydetmiştir. 'Bu artışların 
anormal temevvüçler olmadığı aşikârdır. 

Görülüyor ki, 1962 yılı, duraklamanın sona 
ermesi ve enflâsyoncu olmıyan bir gelişme yılı 
olmuştur. 

19'62 yılında bir miktar açık finsnsmana 
rağmen enf lâsyoncu baskıların baş göstermemiş 
olmasının başlıca sebebi, 1961 ve daha önceki 
yıllarda kapasite altında çalışan sanayiimizde 
ve tarım sektöründe 1962 içinde sağlanmış olan 
büyük istihsal artışlarının ve dış piyasaların 
müsait gitmesi neticesinde bâzı zirai ihraç mad
delerimizin fiyatlarında görülen artışlara, ih-
racatımızdaki artışın sağladığı döviz rantrele-
rinin, bahis konusu açık finansmanı massetmiş 
olmasıdır. 

1962 yılında enflâsyoncu olmıyan gelişmenin 
bellibaşlı müşirlerinden biri de, altın ve serbest 
döviz fiyatlarında, bu alanda alınmış olan yeni 
liberal tedbirlere rağmen müşahede edilen de
vamlı istikrardır.. 

Sayın milletvekilleri, 
Bu müşahedeler, 1963 yılı içindeki iktisat 

politikamız bakımından büyük bir önem taşı
maktadır. Gerçekten, istihsal kapasitesinin he
men hemen tamamını kullanan ve üstelik, istih
lâk temayülü yüksek olan az gelişmiş bir eko
nomide açık finansman metodu ciddî enflâsyon
cu baskıların meydana gelmesine sebebiyet ve
rebilir. Bu itibarla, 1963 bütçesi bakımından 
denkliğe riayet büyük bir önem taşımaktadır. 

Beş yıllık kalkınma plânında yer alan 53 ncü 
tabloda plânın 1963 yılında finansmanı için ka
mu sektöründe hâsıl olacak gelir toplamı 
14 870 000 000 lira olarak gösterilmiştir. Bu 
meblâğın 9 milyar lirası vergi varidatı, 980 mil
yon lirası diğer kamu gelirleri, 530 milyon li-
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rası tasarruf bonoları hasılatı, 670 milyon lirası 
İktisadi Devlet Teşekküllerince yaratılacak fon
lar, 1 440 000 000 lirası mahallî idareler gelir
leri, 1 410 000 000 lirası karşılık paralarla ya
bancı krediler karşılıkları ve müteferrik fonlar
dan sağlanacak olan 180 milyon liradan ibaret
tir. 1962 yılında fiilî vergi tahsilatının 
7 100 000 000 lira olduğu esasına istinaden ve 
1962 yılında millî gelirimizin iktisadi gelişme
nin hızlanması sonucunda sağlıyacağı artıştan 
vergi sisteminin 1962 de uygulanan haliyle 
sağlıyacağı varidat artışı olarak tahmin edilen 
700 milyon liranın da eklenmesi suretiyle, 1963 
yılında vergi varidatı hedefi olarak kabul edi
len 9 milyar liraya varabilmek amaeiyle bu 
malî yıldan önce 1 200 000 000 liralık yeni va
ridat sağlıyacak yeni vergiler ihdası veya vergi 
artışları yapılması gerekmekteydi. 

Hükümetin getirdiği ve bütçenin görüşülme
sinden önce Meclisten çıkmış olması gereken 
vergi tasarıları bu 1 200 000 000 lirayı sağla
mak hedefini gütmektedir. Böylelikle, hem 1963 
yılında öngörülen yatırım gayreti, % 7 kalkın
ma hızını bu yıl içinde gerçekleştirebilecek şe
kilde yürütülebilecek; hem de bütçe denkliği 
enflâsyoncu temayüllere yer vermeksizin sağ
lanmış olacaktır. Derhal söylemek lâzımdır ki, 
bir kalkınma plânının finansmanı için bir inti
kal devresinin bütün siyasi zorlukları içinde 
bulunan bir Hükümetin bu kadar ciddî bir gay
ret gösterebilmesi, dünya siyaset tarihinde ko
lay raslanır hareketlerden değildir 1962 yılı
nın fiilî vergi varidatının tahmin edilenden 
dallı a az olmuş 'bulunması veya ıbizatihi getirilen 
vergi taşanlarında derpiş edilen tedbirlerin 
sağlıyacağı gelirin tahminî miktarı üzerinde 
ihtilâflar olabilir. Bütün bu ihtilâfları !bir 
yana bırakarak yapılan 'gayretin s'on derecede 
cesaretli olduğunu unuitmamalk .gerekir. Daha 
geçen yıl Ibütün siyasi partilere ve siyaset 
adamlarına ve halkoyunun 'büyük bir kısmına 
lıâkim olan kanaatin yeni vergiler almaktan 
dikkatle kaçınmak 'merkezinde olduğu düşünü
lürse, bu 'konuda Ibir yıl içinde siyasi partiler, 
siyaset adamları ve halk oyunda ki bu ıgelişme-N 

nin önemi asla küçümsenemez. Bu gelişme, bi
lâkis, 'Türk Milletinin kader çemlberini kırmak 
ve kalkınmak azminin müşalhihas bir ifadesi ol-
mu'ştur. 
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Sayın Milletvekilleri, I 
-Demokratik rejimin az /gelişmiş memleket

lerde yürüyüp yürüyerniyeceği konusunda ya
pılan münakaşalar sırasında menfi ıtez sahip
lerinin üzerinde ısrarla durdukları nokta şu
dur ki az gelişmiş memleketlerde demokratik 
rejimin başarı sağlıyamam asının belli başlı se
beplerinden 'biri, ;bu memleketlerde parlâmen
toların; !bir yandan, devletten 'geniş ölçüde ya
tınım ve hizmet isterken; öte yandan, devlete 
bu yatırım -ve hizmetleri yerine getirebilmesi 
için zaruri malî kaynakları sıhhatli yollardan 
temin etmekte ihmalkâr oluşlarıdır. 

Meseleye bu açıdan bakınca, şunu derhal 
belirtmek gerekir ki verginin hiçbir türlüsü
ne rıza göstermek istemiyenler, hakikatte, hu 
memlekette köylü için >okul, su, yol, sağlık mer
kezi; iş'çi için mesken ve fabrika yapılmasını 
istemiyenlerdir. Çünkü, arttık tek bir ciddî uz
anan tarafından inkâr edilmiyen bir gerçek 
vardır ki az gelişmiş memleketlerde gerek yük
sek, gerek düşük !gelir dilimlerinde istihlâk 
temayülü çok büyüktür ve aslında, kamu yaptı
rımlarını da, iözel yatırımları da artırabilmek, 
devlet varidatının artırılabilmesine bağlıdır. 
Devletten hem daha çok okul, daha çok yol, 
daha çok su, daha çok baraj, daha çok fabri
ka, daha çok (hastane yapılmasını istemek; hem 
de vergilerin artırılmamasını ve hattâ azaltal
ım asını talebetmek son derecede demagojik bir 
tutumdur. 

C. II. P. Grupu 'olarak, ;biz, hu gibi dema
gojik hevesleri memleket yararına bulmuyo
ruz ve asla böyle bir tutumun içine girmek is
temiyoruz. 

Saym 'milletvekilleri, 
Daha ziyade 1962 yılı vergi varidatının son 

vergi tasarılarının hazırlanmasına 'esas olan 
tahminin altında gerçekleşmiş olması dolayı-
siyle 19'6>3 yılı vergi varidatı hedefi olan 9 mil
yar liranın bütçe tahminine nazaran 350 mil- I 
yon lira eksik olarak gerçekleşmesi ihtimalin
den bahsedilmektedir. (Bu iddialar da nihayet 
tahmine dayanmaktadır. Ancak, şunu derhal 
(belirtelim ki böyle bir açığın hâsıl olacağı an
laşılırsa bâzı cari harcamalarımızdan tasarruf 
rezervlerinin bulunması güven verici bir hu
sustur. Bununla beraber, her halde, böyle bir 
açık lortaya çıkarsa, bu açığı emisyon yoluyla 
kapatmanın bugünkü iktisadi konjonktürde | 

12 . 2 . 1963 O : 1 
•son derecede .tehlikeli olabileceğini müdrik bu
lunuyoruz. Öte yandan, biz, C. H. P. Grupu 
olarak her halde, yatırım seviyesinin düşürül
mesine de şiddetle aleyhtarız. 

Saym milletvekilleri, 
Az gelişmiş bir ekonomi yüksek bir yatırım 

seviyesine bir kere girince, açık finansmanı 
durdurmak için yatırım seviyesini düşürmenin 
çjok vahim sonuçlar doğurduğunu, aslında 
enflâsyonu durdurmanın kaçınılmaz bir zaru
ret haline ıgetirdiği 1958 yılındaki istikrar ted
birleri denemesi açıkça .göstermiştir. Bu, o za
manki iktidarın, - üstelik, pek çoğu ciddî bir 
öncelik 'kıstasına tabi Olmamış yatırımları fi
nanse etmek için - kâfi miktarda sağlam kay
naklara başvurmaktan çekinmesi yüzünden ol
muştur. 1958 yılında ekonominin global denk
liğinin yatınım hacminin düşürülmesi suretiyle 
sağlanmak is'tenmesindendir ki ekonomimizde 
kısa zamanda önemli bir durgunluk başlamış 
ve bu durgunluk, başta mensucat olmak üze
re, pek çok sektörlerde buhranlara yol açmış
tır. Zamanın iktidarı, 'durgunluğun başladığı
nı göründe, yatırım seviyesini yükseltmek 
için sıhhatli finansman usullerine başvuracağı 
yerde, 1969 yılının lortalarından itibaren yeni
den peyderpey açık finansman yoluna girmek 
istemiş ve bunu yeniden yaratmak! istidadını 
gösterdiği enflâsyonu önlemek için de, 27 
Mayıs WG0 tan sonra, hayli acele bir şekildi» 
'yatırımların kısılması yolunda tedbirler alın
mıştır. IBıı tedbirlerin de durgunluğu devam 
ettirmesi kaçınılmaz bir durum 'olarak karşımı
za çıkmıştır. 

Görülüyor ki Türk hükümetlerinin 19Ş4 -
1958 enflâsyonundan olduğu kadar, 1958 de 
ekonominin ^global muvazenesinin yatırım hac
mini düşürmek suretiyle kurulmasından da 
alacağı pek önemli dersler vardır. 

Bu sebepledir ki C. H. P. Grupu, plânın 
öngördüğü yüksek yatırım seviyesinin asla dü-
şürülmemesi için her türlü tedbirin alınması 
lüzumuna kaani bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Ekonomimizde enflâsyoncu artışlar doğur

madan plânın öngördüğü yatırımların bu yıl 
başarılabilmesi için İktisadi Devlet 'Teşekkül
lerinin plânda, derpiş edilen miktarda kaynak
ları yaratması yani kâr ederek bu kârını ver-
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gilerini ödedikten sonra oto finansmana ayır
ması 'kesin bir zarurettir. Bu amaçla İktisadi 
Devle't Teşekküllerinin yeniden düzenlenmesine 
dair kanunun bir an önce yürürlüğe girmesi 
gerekmektedir. Aynı zamanda, İktisadi Dev
let Teşekküllerinin, esas itibariyle, serbest re
kabet piyasasının kaidelerine ıgöre çalışmaya 
''bir an önce ;baışlamaları ve 'bu maksatla, satış 
fiyatlarını piyasa müşirlerine göre ıtesbit et
meleri kesin bir zorunluluktur. istisnaî hal
lerde Devlet, bâzı İktisadi Devlet Teşekkülle
rine piyasada teessüs etmiş fiyatın altında sa
tış yapmaya zorlamışsa, fiilî satış fiyatiyle pi
yasa fiyatı arasındaki fark ilgili İktisadi Dev
let Teşekkülüne bütçeden 'ödenmelidir. 

Sayın 'milletvekilleri, 
1968 yılının finansman meseleleri üzerinde-

'ki sözlerimizi tamamlarken, dış finansman 'ko
nusu üzerinde de kısaca durma'k isteriz. Unut
mamak gerekir ki Türkiye'nin kendi kalkınma 
plânının iç finansman ihtiyaçlarını karşılamak
taki samimî gayretlerinin bir sonucu 'olarak 
Kiorsorsiyum kurulmuş ve Ibu Konsorsiyum 
1903 yılı için talebettiğimiz dış yardım miktarı
nın mâkul olduğuna ve bu miktarın 'bulunma
sı gerektiğine 'karar vermiştir. İç finansman 
'konusundaki samimî gayretlerimizi sonuna ka
dar götürmeye muvaffak olduğumuz takdirde, 
talebettiğimiz ve 'Konsorsiyumca mâkul 'bulu
nan 250 milyon dolarlık yardımı bu yıl içinde 
sağlıyacağımızdan şüpke etmek istemiyoruz. 

'Sayın milletvekilleri, 
Vergi varidatımızı artırmak yolunda sarf 

ettiğimiz gayretlerin plânın yatırımlarını fi
nanse etmekten gayrı gayeleri de 'olduğu şüp-
(hseizdir. Bu gayelerin hasında, plânlı kalkın
ma devresinde ekonomimizin gelişmesinin enf-
lâsyoncu o'lmıyan dengeli yollardan ve vergi 
sistemine esn'eklik kazandırmak suretiyle sağ
lanması gelir. Bunun için, tarım sektörünün ı 
vergi dışı bırakılması gi'bi 'bir duruma son ve
rilmesi kesin bir zarurettir. Az gelişmiş bir 
memleketin kalkmabilmek için lüzumlu gelir 
•artışlarını, ilk (başta tarım sektöründe yapıla
cak kesif yatırımlar sayesinde bu sektörde sağ
lanacak gelir artışları teşkil edecektir. Tarım 
sektöründeki istihsal ve binnetice gelir artış
ları sayesindedir ki bu sektörde mevcut gizli 
işsizlerin sanayiye ve tarım dışı diğer sektör
lere aktarılması ve Ibunlarm artacak olan gelir- I 
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leriyl'e talebedecefcleri gıda maddeleri ihtiyaç
ları karşılanabilecek ve ayrıca, aynı istihsal 
artışları sayesinde dış ticaretimizde döviz ka
zancımızı çoğaltmak «da mümkün olacaktır. Bu 
da, yatırımlarımızın duş finansman kaynakla
rını bulmaya yarayacaktır. 

Bu mülâhazaların ışığı altında, malhallî 
idarelerimizin varidatının, hu idareleri ge
rek normal görevlerini, 'gerek toplum kal
kınması programları gereğince yüklenecek
leri yeni 'görevleri yerine getirebilecek bir tarz
da artırmak ve hunu yaparken, mevcut adalet
sizlikleri izale ederek büyük halk kütlelerinin 
hattâ 'bugünkü vergi yükünü azaltmak lâzım
dır. 

Vergi sistemimizin ıslaJhı için şimdiye 'kadar 
yapılmış çalışmaların teşmil edilerek devam 
edeceğine dair 1963 yılı programında «vergi 
reformu çalışmaları» serleVhası altında ileri sü
rülen görüş'lerin 'bir an önce 'gerçekleşmesi de, 
grupumuzun belli başlı temennilerindendir. 

Vergi sistemimizde asıl yapılması lüzumlu 
olan ve ancak uzun vadeli ilmî çalışmalar so
nunda gerçekleştirilebilecek olan reform, hiç 
şüphesiz, kendi kendini uygulayan ve kontrol 
eden bir sistemin kurulmasını sağlamak hede
fini 'güdecektir. Bu suretle, idari formalite ve 
murakabeler geniş ölçüde azalacak Ve değişik 
vergilere tabi olan mükelleflerin menfaati, bir
birlerini doğru beyanda bulunmaya sevk etmek 
yolunda tecelli edecektir. Bu konuda, az ge
lişmiş memleketler iktisadiyatıyla ilgilenen uz
manların ibaşardikları son denemelerin Hükü
metçe dikkatle izlenmesi gerekmektedir. 

Sayın Milletvekilleri, vergi sistemimizde 
yapılan ıslahatın gütmesi gereken bir diğer he
def de millî gelir dağılışında ki ric 'iliği ıslah et
mektir. Bu, esasen sosyal adalet ilkesinin en 
'basit bir icabıdır. 

Bu konuda, 15 Ekim 190.1 seçimlerinden bu 
yana, işçilerin, memurların, küçük esnaf ve 
sanatkârların büyük çoğunluğu tek nisbetli bir 
mükellefiyet mahiyetinde olan tasarruf bonosu 
tatbikatından istisna edilmişler; 193 sayılı Ka
nunda öngörülen asgari geçim indirimi artışı
nın dar gelirli kütlelerin önemli bir kısmında 
uygulanmasına başlanmış; Gelir Vergisinde dü
şük vergi dilimlerinde nisbet indirimleri der
piş edilmiştir. Bundan başka, vergi ödeme gü-
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eü olmıyan seyyar küçük esnaf vergi muafiye
ti içine alınmış; V(eraset ve intikal Vergisinin 
tatbikatında gerçek değer esas olarak kabul 
edilmiş ve nihayet, arsa ve binaların vergilen
dirilmesinde de aynı esas dikkate alınmıştır. 
Bu konuda, yine ^ll%o programında öngörülen 
ıslahatın (da gerçelk'leışmesini talebetmekteyiz. 
Ezcümle, lüks konutların, Sosyal konutların ak
sine, 'Bina Vergisi muafiyetinden istifade etti
rilmemesi gerektiği kanısındayız. 

(Bir iktisat siyasetinin sosyal adalet ilkesine 
uyigun olup olmadığını anlamak, pek talbiîdir 
ki, sadece vergi sisteminin durumuna bakmak
la mümkün değildir. Aynı zamanda, devletin 
.aosyal sigortalar ve ücret siyasetini de dikkate 
alma'k zarureti vardır, iş Kanununun ve işçi 
Sigortalarının tek işçi çalıştıran iş yerlerine 
kadar teşmili sayesinde ytilksek gelir dilimlerin
den düşük gelir dilimlerine doğru önemli bir 
gelir kayışı ıgeree'kleştirilmiş olacaıktır. "Niha
yet, enflâsy'oncu tazyikler yaratılma'ksızm bir-
ço'k sektörlerde önemli ücret artışları sağlan
mıştır. 196'2 yılı içinde vasati ücret artışı % 
8 i bulduğuna; Ibuna karşılık, bel'libaşlı sanayi 
bölgelerimizde geçinme endekslerindeki artış 
en fazla %S,7 olduğuna göre, 'genel olarak işçi
lerimizin refahında reel !bir artış sağlanmış de
mektir. Bunun yanısıra, geçen yıl ekonomi
nin dengesini 'korumak için tehirinde zaruret 
hâsıl olmuş 'bulunan % 15 memur zamlarının 
bu yıl verilmesi <de, "gelir dağılışındaki adalet 
balkımmdaıı musibet bir 'gelişme olacaktır. Bü
tün. 'bunların «daha fazla s'osyal adalet»1 yönün
de önemli adımlar teşkil ettiği şüphesizdir. 

Nihayet, "bu 'konuda 'kamu 'harcamalarının 
hanıgi istikamette seyrettiğine de ba'kmak lâ
zımdır. Bu harcamaların geniş ölçüde 'büyült 
'kütlelerin 'hayat seviyesini yükseltme gayesine 
•matuf olduğu muhakkaktır. 

Yeni Sendikalar Kanunu ile Toplu iş Söz
leşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu sayesinde de, 
işçilerin .gelirinde bu plân devresi içinde daha 
fazla adalet sağlanacağından ış'üphe etmemek 
lâzımdır. 

Buraya 'kadar sıraladığımız hususlar, sos
yal adalet konusunda dalha bir hayli tedbirler 
almamız gerektiği halkikatini bize unuttu rm a -
malıdır. 
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Saym millet'v'e'ki'lleri, 
Gerek tarımda verimi artırmak, gerek ibu 

sektörddki gelir dağılışındaki adaletsizliği dü
zeltmek için toprak ve tarım reformu büyük 
bir önem taşımaktadır. Bu konuda Hükümetin 
yapmakta 'olduğunu 'bildiğimiz çalışmaların da
ha fazla geciktirilmeden sonuçlandırılmasını ve 
Yüce Meclisin bu reformu Ibir an Önce 'gerçelkleş
tirmesini temenni ediyoruz. 

'Sayın ınilletv'e'killeri, 
Bütçe müzakerelerinin yıl'lılk devlet idaresi

ne taallûk eden -'bütün yurt meselelerini içine 
alması talbiîdir. Devlet faaliyetini ilgilendiren 
her konu üzerinde ıgrupumuzun ığörüşlerini sı
rası geldikçe sözcü arkadaşlarımız Yüce Heyeti
nize sunacaklardır. Biz, bu genel mahiyetteki 
konuşmamızda bütün konular üzerinde durmak 
niyetinde değiliz. Yalnız, kalkınma politika
mızın bâzı temel konuları üzerinde kısaca görüş
lerimizi açıklıyoruz. 

Bütün "büyük reform hareketleriyle birlikte 
plânlı kalkınmayı başarmakta kamu görevleri
nin büyük bir rolü olacağı şüphesizdir. Bu se
beple, Hükümetten devlet personel sistemi refor
munu bir an önce Yüce Meclise sunmasını bek
lemekteyiz. Devlet personeli ücretlerinin kifa
yetsiz ve çok mütenevvi oluşu, her meslek züm
resini kendi âkibetini düzeltmek için türlü gay
retler sarf etmeye mecbur etmektedir. Bunun 
neticesinde ise, devlet personeli ücret sistemi 
büsbütün karışık, insicamsız ve adaletsiz bir 
veçhe almakta ve Devlet bütçesinde cari harca
malar yatırımlar aleyhine büyümektedir. 

öte yandan, bütün devlet personelinin ücret
lerinde büyük artışlar sağlamak, kalkınma plâ
nının cari harcama hedeflerini geniş ölçüde aş
mak demek olur. iktisadi ve malî takatimiz 
buna müsat değildir. Devlet personeli ücret sis
teminin teknik veya kalifiye elemanları daire
lerde ve iktisadi Devlet Teşekküllerinde tutma
ya imkân verecek bir tarzda bir an önce ayarlan
masından başka yol yoktur. 

Kamu hizmetlerinde bellibaşlı rolü oynıyan 
memur kategorilerinin hususi bir yetiştirilişe 
•tabi tutulmaları, memurlar arasında ciddî bir 
istifa .mekanizmasının kurulması ve nihayet, 
bunların münhasıran çalışkanlik ve değer esa
sına ıgöre terfi ve terfih ettirilmelerini sağlı-
yacak bir düzene erişilmesi göz önünde tutul
malıdır. 
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-Sayın. Milletvekilleri; 
Aziz Atatürk'ün 'Türk Milletinin genç ku

şaklarına bir millî hedef olarak (gösterdiği, «Mil
letimizin muasır medeniyet seviyesine yüksel
mesi» ni temin edecek başlıca yol -olan eğitim 
ve 'kültür dâvamızın, iktisadi ve sosyal bünye
mizin topyekûn kalkınmasını sağlıyacak bir 
niteliğe kavuşmasında en önemli âmil olacağı 
bir gerçektir. İBundan dolayıdır ki, millî benli
ğimize halel vermeksizin medeniyet âleminin 
genel anlayışına uygun olarak Ibu dâvayı her 
şeyden önce felsefi plânda ele almak ve bunu 
yeni bir sistem üzerine bina etmek lüzumuna 
inanmış bulunuyoruz. Milletçe Batı medeniye
tinin değerli bir unsuru olmak yolunda, sosyal, 
kültürel ve ekonomik bir reformasyon devrinin 
sıkıntılı; fakat, kaçınılmaz çabası içine girmiş 
bulunuyoruz. Üç yönden de önemli sonuçlar 
h eklediğimiz eğitim sektörünün temel mesele-
lelerine genel olarak temas etmekte fayda ve 
hattâ zaruret vardır. Son ilmî incelemelerin de 
vuzuhla ortaya koyduğu üzere, bütünüyle eği
ktim sistemimiz, nüfusumuzun ancak üçte birin
den az bir kısmına hitabedebilmektedir. Hiz
met olarak büyük vatandaş topluluklarını şü
mulü dışında bıraktığı gibi, hayatî değerde 
muhtaç (bulunduğu ferdî istidat ve kabiliyetle
ri tedarik bakımından da geniiş bir membadan 
mahrum 'bulunmaktadır. 

öte yandan, eğitim nimetlerinden gerektiği 
kadar istifade edemiyen bu topluluk, ekonomik 
imkân ve takat olarak millî gelirimizin % 42 
sini 'teşkil ettiği gilbi, Devletimizin de büyük 
(çoğunluğu ile sahip ve hâkimidir. Bu itibarla, 
büyük yatırım ve fedalkârlik konusu olan bu 
kamu hizmetini, gerek iktisadi, gerek demok
ratik zaruretlerimizin dışında meydana gelen 
bir kısırlıktan kurtarmak ve millî ihtiyaçlara 
uygun bir sistem içinde işletmek mecburiyeti 
vardır. 

Eğitim sistemi, ıhanıgi sosyal çevreden olur
sa olsun, bütün vatandaşlara imkân eşitliği 
sağlayarak yaygın bir sosyal hareketlilik getir
melidir. Memleket gocuklarının büyük (bir ar
zuyla kapılarına koştuğu eğitim kurumları; İbir 
yandan, iktisadi kalkınmanın gerektirdiği va
sıf ve sayıda insan gücünü hazırlamak; diğer 
yandan da gençleri istidat ve kabiliyetleri is
tikametinde eğiterek kişisel 'mutlulukları ya-
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nında (hizmetlerin ehil ellere tevdidine imkân 
sağlamalıdır. 

Memleketimizde «orta ihtisas erbabı, mesle
kî ve teknik personele büyük ihtiyaç bulundu
ğu halde, bu tip okullarımıza devam eden öğ
renci sayısının iktisaden geri kalmış memleket-
lerinkine pek uygun olarak % 25 civarında bu
lunması, elbette ki, ıslah edilmesi gereken bir 
durumdur. Eğitimin ağırlık merkezini sosyal 
ve iktisadi ihtiyaçlarımızın icabettirdiği nokta
lara kaydırmak zorundayız. Bu hizmetleri ge
liştirmek yolunda yıllardır sadece öğretmenin 
fedakârlığına dayanan, hattâ onun imkân ve 
tahammülünü aşan, tatbikat neticesi, verim, 
kemmijyet ve 'keyfiyet bakımından, ciddî şekil
de düşmüş ve kıskanılan iktisadi fedakârlık
ları dolayısiyle ve fazlasiyle ödeten bir duru
ma gelmiştir. Diğer taraftan, lasrımızda ilmin 
ve teknolojinin gelişmesi çok süratli olmakta; 
sosyal ve ekonomik hayatı derinden derine te
siri altına almaktadır. Bu itibarla, eğitim hiz
metlerini, öğretmen yetiştirme politikasından 
sınıf geçme rejimine kadar ciddî bir kalite mu
rakabesine tabi tutmak lâzımdır. 

Her millet mensubolduğu medeniyete şekil 
ve muhteva veren zihniyet ve ilkeleri iyi tanı
mak; sosyal ve kişisel davranışlarında yaşamak 
zorundadır. Aksi halde, uzvu bulunduğu mede
ni camiaya kendinden bir şey ekliyen yapıcı bir 
unsur değil; fakat, daima almaya, ve istemeye 
muhtaç bir taklitçi olmaya mahkûmdur. 

Saym Başkan, 
Sayın Milletvekilleri, 
1963 malî yılı bütçesinin Yüksek Heyetiniz 

huzurunda incelemeye başlandığı bugün, yeni si
yasi rejimimiz bakımından da muhakkak ki, bir 
önemli merhale teşkil etmektedir. Sözcüsü ol
makla şeref duyduğum C. H. P. Meclis Grupu 
adına, bu önemli merhalenin mahiyeti üzerinde 
durmayı vazife saymaktayım. 

Gerçekten, Cumhuriyetin ikinci Anayasasının 
kabuliyle açılan yeni siyasi hayatımız, aradan 
geçen 15 aylık yasama çalışmaları süresince, mu
halif ve muvafık bütün partilerin ve insaflı va
tandaşların memnunlukla karşılayabileceği bir 
gelişme göstermiş ve zaman zaman bedbin ve 
zayıf gönüllerde bunun devam edemiyeceği inti
baı uyanmış veya uyandırılmak istenmiş olma
sına rağmen, her geçen gün tekâmül eden bir se
yir takibetmiştir. 
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Son seçimlerden bu yana cereyan eden çeşit

li olayların üzerinde durmak niyetinde değiliz. 
Fakat, bir an unutulmaması gereken vakıa şudur 
ki, geçen yıla nazaran bu yıl oldukça sağlam bir 
siyasi düzenin ve bu düzene olan itimadın teza
hürleri meydandadır. İşte, bu sebebtendir ki, 
1963 yılı bütçe müzakerelerini siyasi bakımdan 
önemli bir merhale saymaktayız. 

Bu merhalenin ikinci ve daha büyük önemi, 
aynı zamanda, Türk milletinin büyük bir işti
yakla beklediği ciddî, ilmî ve her türlü macera 
rüzgârından uzak bir kalkınma hamlesinin tek 
yolu olan Beş Yıllık Plânın uygulama devresinin 
başlangıcı olmasındadır. 

Yüksek Meclisinizin kabul buyurduğu beş yıl
lık Plânın Türk milletinin refah yollarına yö
nelmesinin ilk ümit ışıklarını tutuşturacak olan 
tatbikat bu bütçeyle bağlıyacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 
Bizi büyük mânası olan bu merhaleye vardı

ran fedakâr çabaları ve başarı unsurlarının, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir uzvu ola
rak, iktidar için olduğu kadar, muhalefet için de 
göz önünde tutulmasında fayda görürüz. 

Türk siyasi partilerini, siyaset adamlarını ve 
en nihayet, onların teşkil ettikleri Yüksek Heye
tinizi azımsamak ve küçümsemek gayretine dü
şenler karşısında, elbette ki, Büyük Meclisin ve 
siyaset adamlarının çalışma ve davranışlariyle 
nasıl bir ümit ve güven kaynağı olduklarını, be
lirtmek ve anlatmakta hepimizin hakkı vardır. 

Zaman zaman hepimizi üzen küçük hislere, 
küçük oyunlara, yersiz çekişmelere ve sorumsuz 
davranışlara rağmen, yeni Anayasamızla kuru
lan Parlâmentomuzun ve bunun mâkesi olan si
yasi hayatımızın eskisinden çok farklı, çok daha 
medeni ve faydalı bir tutum içinde bulunduğunu 
izah etmek, bizim için bir tarihî vazifedir, Türk 
siyasi hayatında bu yeni devirle, iptidai çekiş
meler, kabile zihniyeti, şahıs kavgaları ve züm
re mücadeleleri, yerlerini, her geçen gün, birlik
te iş görme; toplanarak, bir arada konuşarak 
meseleleri halletme ve nihayet, Büyük Meclisi ve 
siyasi iktidarı, şahıs ve zümrelerin temellük mev
zuu olmaktan çıkararak bir kamu görevi yapma 
çabasına sevk etmektedir. Gerek muhalefette 
bulunan partiler, gerek iktidarda bulunan par
tiler, aynı heyete ve topluluğa mensuboldukla-
rını; aynı görevin sorumluluğunu taşımanın şuu
ru içinde, politikanın kaçınılmaz ihtilâtlarma ve 
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anlaşmazlıklarına rağmen, medeni münasebetle
rin hâkim kılınması kaygusuyla güzel örnekler 
vermektedirler. 

Arkadaşlarım, 
Bu memlekette, siyasi parti liderlerinin bir

birlerini selâmlamalarının, aynın, hattâ senenin 
tarihî olayı olarak gazetelerin sekiz sütunluk 
manşetlerine geçtiği günler, o kadar uzak değil
dir. Yine bu memlekette, siyaset adamlarının 
veya milletvekillerinin birbirileriyle görüşmele
rinin ve dostluk kurmalarının bir nevi aşiret iha
neti gibi, parti ihaneti sayıldığı zamanlar da ha
fızalardan henüz silinmemiş olmak lâzım gelir. 
Bugün ise, bu hususlar şöyle dursun, siyasi par
tilerimiz bir araya gelerek kabineler kurmak, 
muhalefetiyle ve muvafakatiyle konuşarak ve 
görüşerek, birçok çetin meseleleri halletmekte
dirler. Bu başarının sebeplerinden biri, bu mede
ni ortamı yaratıcı tedbirleri ihtiva eden Anaya
samız olduğu kadar, yeni Parlâmentomuz-
daki siyasi partilerin ve siyaset adamlarının geç
mişten alman derslerle olgunlaşmış olan davra-
nışlarmdadır. Bundan dolayıdır ki, görüş ayrı
lıklarımız ne olursa olsun, medeni bir ortamın 
teşekkülüne hizmet eden siyasi partileri ve onla
rın gruplarını tebrik etmek isteriz. İftiharla be
lirtilmesi icabeden en önemli nokta odur ki, Bü
yük Milletimiz bu yeni siyasi hayat tarzını can
dan bir iştiyakla benimsemiş bulunmaktadır. 

Siyasi mücadelelere ve ihtilâtlara rağmen, 
millet halinde kardeşçe yaşıyabilmenin sinini 
bugün en medeni sayılan milletler dahi bu ka
dar kısa bir zamanda bulabilmiş değildirler. Bü
tün bunlar, millet olarak olgunluğumuzun kuru 
bir edebiyat değil; fakat, büyük bir tarihî ger
çek olduğunun açık delilleridir. 

Paıiömanter rejimin en zor tatbik şekli olan 
koalisyon müessesesini, bu hususta bize nazaran 
çok daha tecrübeli memleketlerde olduğundan 
daha zor elde edilmemiş bir anlayış içinde yü
rütmekte olduğundan daha zor elde edilmiş bir 
anlayış içinde yürütmekte oluşumuz, milletimiz 
için bir iftihar vesilesidir. Karşılıklı girişilen 
taahhütlere, birlikte tesbit edilen icra programı
na tarafların sadakatle ve samimiyetle bağlı 
kalarak, yurt hizmetinde ahenkli ve verimli bir 
çalışma geleneği kurabilmenin siyasi ahlâkımı
zın temel felsefesini teşkil edeceğine ve bunun 
da, yurdumuzda feyizli neticeler doğuracağına 
yürekten inanıyoruz. 
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Bu anlayışı gerçekleştirmek için uzun yılla

rın tecrübe ve basiretini koalisyonun hizmetine 
vermiş bulunan Sayın Başbakan İnönü'ye bu 
münasebetle Yüksek Huzurunuzda teşekkür et
meyi bir borç biliriz. 

Sayın milletvekilleri, 
Demokratik düzen sadece bir hukuk düzeni 

ve bir siyasi rejim değildir. Belki de onlardan 
daha fazla, bir dünya görüşü, bir insan telâkki
si ve bir felsefî sistem sayılmalıdır. 

işte, Atatürk devrimleriyle Türkiye, böyle 
bir dünya görüşüne yöneldiği içindir ki, bugün 
bu düzenin yalnız siyasi ve hukuki nimetlerin
den değil; fakat, toplumumuza verdiği bünye 
Ve getirdiği Batılı kıymet hükümlerinden de 
millet olarak faydalanıyor ve yüceliyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisinin Atatürk dev
rimlerine verdiği özel kıymet ve onlar üzerinde 
hassasiyetle durmasının sebeplerinden başlıcası-
nı demokratik düzenin böyle kıymet hükümle
riyle var olabileceği inancıdır. 

Demokratik düzene inandığımız içindir ki 
Atatürk devrimlerinin yılmaz bekçisiyiz ve bu 
devrimlerin nihai hedefi olan demokratik dün
ya görüşünün yurdumuzda gerçekleşmekte ol
masından dolayı da C. H. P. olarak sonsuz ifti
har duymaktayız. 

Aziz Arkadaşlarım, 
önümüzde "açılmış bulunan devrenin ve 

aynı zamanda Türk milletinin bizden bekle
diği hizmetlerin mahiyetini kavramak bakı
mından, bugün varmış olduğumuz merhalede 
gözlerimizi maziden ziyade istikbâle doğru çe
virmek ve Türk toplumunun bugünkü bünyesi
ne, iştiyak ve temayüllerine iyi bir teşhis koy
mak mecburiyetindeyiz. Gerçek odur ki Türk 
toplumu Cumhuriyetin kuruluşundan beri daimî 
bir oluş ve gelişme içindedir, 

Çok partili hayatın açıldığı 1945 yılında 
Türk milleti 1923 yılma nazaran bambaşka bir 
bünyeye sahibolduğu gibi 1963 yılının bugün
lerinde de toplum olarak 1950 leri ve 1960 
lan çoktan aşmış bulunmaktadır. Siyaset adam
larımı ve partilere düşen tarihî vazife, top
lumumuzun tarih içindeki bu süratli gelişmesi
ne iyi bir teşhis koyabilmek ve bugün değer
lerini tamamen kaybetmiş; fakat, eski alışkan
lıklarla daha bir kısım siyasetçilerin dillerin
den ve zihinlerinden silemedikleri birtakım suni 
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ve temelsiz mesele ve temaları bir taraftı bı
rakmaktır. I 

Türkiyemiz, bir de üstelik, 27 Mayıs gibi 
bir ihtilâl ve inkılâp geçirmiştir. Siyasetin ve 
toplum eğilimlerinin yüzetinde dolaşmayı âdet 
halinde tutan davranışları tamamen terk ede
rek, hâdiselerin ve meselelerin gerçek derin-
lişlerine cesaretle girmek istiyecek olanlar, 
kolaylıkla göreceklerdir ki, bugün aydınımızı, 
işçimizi, köylümüzü ilgilendiren konular, or
taya atılan dâvalar, münakaşa edilen kavram
lar yepyeni mahiyetler taşımaktadır. 

Bir zamanlar belki de pek &z siyasetçinin 
bildiği «sosyal adalet» kavramı, bugün Ana
yasa maddelerinden büyük büyük vatandaş 
kütlelerinin zihnine ve vicdanına intikal etmiş 
bulunmaktadır. 

Bugün Türkiyemizde büyük topluluklar, yU-
vaş; fakat, tesiri gittikçe artan bir şekilde siya
set adamları üzerinde ağırlıklarını duyurmaya 
başlamışlardır. 

Bugün üniversitelerimizde okuyan gençlik 
düne nazaran dıaha bilgili, daha dinamik bir 
şahsiyet kazanmış olarak; memleket idareci
lerinden büyük ve hızlı hamleler beklemekte ve 
sabırsız taleplerle dolu bakışlarını üzerlerimize 
çevirmiş bulun-naktadır. 

Türkiye, gün geçtikçe, bütün demokartik 
ülkelerin karşılaştığı, halli oldukça zor; fia-
kat, bu hürriyet düzeni içinde, olağan sayılma
sı gereken yepyeni meselelerle karşılaşacak
tır. Bunların karşısında soğukkanlılıkla, ak
lın, basiretin ve X X nci asır medeniyetinin 
bulduğu h»al suretlerini derpiş etmeğe mecbu
ruz. Bir kelimeyle, siyaset adamları ve siyasi 
partiler olarak, her gün gelişen toplum şart-
lan içinde kendi kendimizi yenilemek zorun
dayız. Liderler, toplumun eğilim ve özlemle
rini aydınlığa çıkarmanın daimi gayreti için
de bulunmaya mecburdurlar. 

Demokratik düzeni yaşatmanın bellibaşlı 
şartı işte budur. Vatandaş topluluklannm de-
ruhî arzulariyle, siyaset adamlarının davra
nışları arasında bir ayniyet bulunduğu takdir
dedir ki, demokrasimiz gelişen ve büyüyen bir 
sistem olarak yaşıyacaktır. 

Sayın arkadaşlar, 
1945 yılında Türk Milleti Cumhuriyet ida

resinin getirdiği ortam içinde gelişen şahsiye-
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tiyle demokratik düzene karşı duyduğu işti
yakı açığa vurmuştur. O zamanki idarecilerin 
büyüklüğü, işte bu iştiyakı sezmiş ve toplu
mun o günkü merhalesinde gerçek yolu bula
rak o yolda yürümüş olmalarmdadır. Bu
gün siyasi partilerimize düşen görev de, mil
letin yeni meseleleri ve ihtiyaçları karşısında 
aynı basiretli davranışa sahibolabilmelericlir. 

Kesin kanaatimiz odur ki bugün toplumun 
en büyük iştiyakı siyasi iktidara iştirak hak* 
kından bir zerre dahi kaybetmeden, hürriyet 
ve sosyal adalet içinde süratli kalkınma ve bu 
kalkınmanın gerçekleştireceği âdil, medeni ve 
müreffeh bir toplum hayatıdır. 

Hepimizin başlıca endişemiz, gelişme yo
lunda bulunan Türk toplumunun işte bu haklı; 
fakat; sabırsız iştiyaklarına hızla cevap ve
rebilmek olmalıdır. Memlekette huzurun da, 
kardeşliğin de; sevinç ve mutluluğun da tek 
yolu budur. 

Açık söyliyelim: Demokratik düzenimizin 
geleceği de buna bağlı İmhınntnktadırr 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

J963 bütçesi bu millî arzu ve iştiyakın ter
cümanı olan ve Yüce Meclisinizin tasvip bu
yurduğu Kalkınma Plânını gerçekleştirmek 
yolunda taşıdığı değerin ölçüsünde bir mâna 
taşıyacaktır. 

Büyük Meclisinizin bu gerçekleri idrak 
buyurduğuna, milletçe giriştiğimiz topyekûn 
kalkınma çabalarının da mihrakı olacağına yü
rekten inanıyor ye bu inancın verdiği şevk ve 
heyecan içinde 1963 bütçesinin aziz milletimi
ze hayırlı olmasını diliyerek hepinizi saygı ile 
selâmlıyorum. (Orta sıralardan bravo sesleri, 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Ömer Zekâi Dorman. 

MİLLET PARTİSİ GRUPU ADİNA Ö. ZU-
KÂİ DORMAN (İstanbul) — Muhterem arka
daşlar ; 

1963 yılı bütçesi üzerinde tenkid ve temen
nilerimizi Yüksek Heyetinize arz etmek üzere 
söz aldığımız şu anda, Millet Partisi Meclisi Gru-
punun ilk ve halisane temennisi, bu bütçenin 
yurdumuz ve milletimiz için hayırlı olmasıdır. 
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Muhterem arkadaşlar; 

1963 yılı bütçesini, geçmiş yıllar bütçelerin
den ayıran en mühim hususiyet, plânlı kalkınma 
devresinin ilk bütçesi olmasıdır. 

Bu itibarla, hakkındaki görüşlerimizi bu kür
süden evvelce açıkladığımız beş yıllık plânla bu 
bütçe ve daha geniş mânasiyle âmme sektörünün 
ön görülen faaliyetleri arasındaki münasebet ve 
mutabakat, üzerinde duracağımız meselelerin 
başında gelecektir. 

Uzun ve ıstıraplı bir mücadeleden sonra, 
Anayasa hükmü haline gelen plânlı kalkınma 
fikrinin tatbikmdeki ciddiyet, plânla bütçe ve 
iş programları arasındaki mutabakatın derece
siyle ölçülecektir. Bu mevzuda varacağımız ne
ticeler, aynı zamanda Devlet idaresine yeni bir 
ruh ve zihniyetin hâkim olup olmadığını da tes-
bite yarıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Mazeret olarak ileri sürülecek sebepler ne 

olursa olsun, açık bir gerçektir ki, 1963 yılı büt
çesiyle iş programlarının hazırlanışında, 91 sa
yılı Devlet Plânlama Teşkilâtı Kanununun 15 
nci maddesindeki âmir hükme riayet edilmemiş
tir. Bu mevzu üzerinde durduğumuz, sırf bir ria
yetsizliğe işaret etmek için değil, bunun doğu
racağı mahzurlara dikkati çekmek içindir. 

Kanunun bu hükmüne göre yıllık programla
rın, bütçe ile iş programlarından evvel hazırlan
ması ve bütçelerle iş programlarının hazırlan
masında, Plânlama Teşkilâtının yıllık program-
lariyle kabul edilmiş olan esaslara uyulması 
icabetnıektedir. 

Bu hükme rağmen, bütçe plâna göre tanzim 
edileceği yerde, 1963 yılı kalkınma programı, 
bütçeye uydurulup hazırlanmıştır. Bunun doğu
racağı mahzurlar ise izahtan varestedir. 

Bu hareket tarzından doğacak mesuliyetlere 
teknik mânada da olsa, iştirak etmemek gaye
siyle, plânlama teşkilâtında istifalar vâki ol
muştur-. 

İktisadi Plânlama Dairesi Başkanının istifa 
mektubunda yeralan hususlar dikkate şayandır. 
Bu mektupta özetle şöyle denmektedir : 

Yüksek Plânlama Kurulu toplantıları sıra
sında 1963 yılı programı üzerinde yapılan de
ğişikliklerin, bu programı, plân hedefleri ve 
stratejisi dokümanında tesbit edilen ana hedef
lere aykırı bir duruma getirdiğini belirtmiştim. 
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Yıllık programla ilgili başlıca endişelerim şu 

noktalarda toplanmaktadır. 
A) Teşkilâtın kuruluş kanununa göre, büt

çelerin ve iktisadi Devlet Teşekkülleri iş prog
ramlarının yıllık programa uygun olarak hazır
lanmaları gerekirken, Yüksek Plânlama Kuru
lunda bu iş yapılmamış, aksine olarak program 
bütçeye uydurulmuştur. 

B) 1963 bütçesi gelir tahminleri, Maliye 
Bakanlığı tarafından çok iyimser bir şekilde ya
pılmıştır. Plânlamanın teknik mütalâalarına yer 
verilmemiştir. 

C) Bu durum, bütçede ve yıllık programda 
birbirinden farklı gelir tahminlerinin yer alması 
sonucuna yaratmıştır. 

Yüksek Plânlama Kurulu, teknik sorumlulu
ğuna katıl amıyacağım bir kararla, yıllık prog
ramdaki rakamlar yerine bütçe rakamlarını esas 
almıştır. 

D) Bakanlar Kurulunca 1963 programında 
yapılan değişiklikler, söz konusu olan finansman 
meselesi üzerinde ciddiyetle durulabileceği hu
susundaki son ümitleri ortadan kaldırmıştır. 

E) 1963 programı bugün kabul edildiği 
şekilde uygulandığı takdirde : 

1. % 7 kalkınma hızı gerçekleşemiyecek-
tir. 

2. Yeni vergi tasarıları, plânın gerektir
diği finansmanı sağlayamayacak ve bozuk olan 
gelir dağılmasını daha da bozacaktır. 

3. Harcama hedeflerinin gerçekleştirilmesi 
istendiği takdirde enflâsyonist bir finansman 
yoluna gidilmesi gerekecek, böylece plân hedef
lerinden büyük ölçüde uzaklaşılmış •olacaktır. 

4. Plân devresinde harcamalar, gelirlere 
göre ayarlanıp kısıldığı takdirde işsizlik prob
leminin çözümlenmesi de geriye bırakılmış ola
caktır. 

Bu şartlar altında plân çalışmalarının, so
rumluluğuna daha fazla katılamayacağımdan 
istifamın kabulünü saygı ile rioa ederim.» 

Muhterem arkadaşlar ; 
Basında intişar eden bu istifa sebeplerini yü

rütecek resmi bir beyana da tesadüf olunma
mıştır. 

İktisadî plânlama dairesinin »başına getiri
len mütehassıs bir iktisatçının bu istifa mek
tubunda ileri sürdüğü mütalâalların; bütçenin 
tanziminde plânlama t'eşkilâtiyle sıkı bir dş bir-
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diği yapıldığı yolundaki Hükümet beyanlıarmın 
ciddiyet ve samimiyeti derecesi üzerinde dur
mak lüzumunu yüksek heyetinize telkin ede
ceğinden 'eminiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
1963 yılı programında, beş yıllık plânın bu 

yıl içim iderpiş ettiği bir çok yatırımlardan 
ya vaz geçilmiş veya miktarları değiştiril
miştir, 8 Şubat 1963 tarihli Resmî Gazetede 
intişar eden 1963 programı tetkik edildiği za
man, bu iddiamızı teyit edecek bir çok misal
lere rastlanıl'. 

Ezcümle beş yıllık plânın 1963 yılı dili
minde yer alan enerji yatırımı 706,4 milyon 
liradan 552,9 milyon liraya, tapu ve kadastro 
yatırımı 25,5 milyon liradan 11 milyon liraya, 
içme suyu yatırımı 210 miljyon liradan 185 
milyon liraya indirilmiş. 

Ulaştırma yatırımı bir milyar 298 milyon li
radan bir milyar 4.16,9 milyon liraya, genel 
idare yatırımı 26 milyon liradan 111 ımilyon 
liraya çıkarılmış , 37 milyon lira olan balıkçı
lık yatırımı ise h'azfedilmiştir. Yatırım ye
kûnunda ise bir miktar artış görülmektedir. 

Yatırımların miktar ve terekgüp ıtarzmda 
yapılan bu değişikliklerin, plânın bütünlüğü
nü bozmıyaeağmı, kalkınma hızı ve diğer plân 
hedefleri üzerinde menfi tesirler yapmıyaca-
ğını gösteren her hangi bir mütalâa ve tehlile 
de uygulama plânında tesadüf 'edilememiştir. 

Bu değişiklikleri her şeyden evvel devlet 
idaresindeki çeşitli zaafların ve kifayetsiz
liklerin bii' tezahürü olarak kabul edilmeli
dir. Nitekim Hüıküm'et, uygulamıa plânında 
ve Bütçe Komisyonunda bu gerçekleri teyid-
eden beyanlarda bulunmuşitur. 

1962 yılı âmme sektörü yatırımlarının mü
him bir kısmının gerçekleştirilememiş olmiası, 
bu yola gidilmesinde müessir olmuştur. 

1963 yılı uygulama programının neşredil-
diği 8 Şubat tarihli Resmî Gazetenin 212 nci 
sayfasında jyeralan şu hususlar dikkate şa
yandır : 

1963 yılında genel olarak enfrastrüktür ve 
hizmet yatırımlarındaki yüksekliğin başlıca 
sebebi, .1962 yılında bitirilmesi gerekli bir kı
sım işin tamamlanmamış olması ve 1962 de 
yatırımcı dairelerin kendi kararlariyle baş
ladıkları işlerin bitirilmesi zorunluğudur. Bu, 
yüzden 1962 den devam eden tesislerin tamam-
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1 anması için gereken harcamadan geri kalan 
yatırım ha emi ölçüsünde yeni tesisler ele alın
mıştır. 

Bâzı projelerde, ilgili müessesenin organi
ze edilmemiş ve proje çalışmailarmın ta/mam -
lanmamış olması yüzünden, gelecek yıla bı
rakılmıştır. 

Plân hedefleri ve stratejisinin .organizas
yon kesiminde derpiş edilen çeşitli sahalara 
ait ıslah edici1 ve nıodernleştirici tedbirler alın
madan mas ab aşı zihniyetiyle hazırlanan bir 
plânın tatbika konulması muvacehesinde bu 
gibi neticelerin karşılaşılması, şaşılacak bir 
keyfiyet değildir. Bu neticeler, beş yıllık plâ
nın Yüksek Mecliste müzakeresi sırasında : 

«Her şeye rağmen bugünkü fiyatlara göre 
59.5 milyar lira tutacak bir finansman fonu 
temin edilse bile, iktisadi emniyet şartları, si
yasi konjonktür ve Devletin iktisatçı kadrosu
nun kapasitesi, 'bu kadar paranın verimli bir 
şekilde yatırımlarda 'kullanılmasına müsait gö
zükmemektedir.» şeklindeki mütalâamızın bir 
teyidi mahiyetindedir. 

Mu'hterem arkadaşlar; 
Bütçeye ve iş programlarına uydurularak 

'hazırlandığını az evvel belirttiğimiz 1963 yılı 
ujygulama programında yeralan genel ve kat
ma bütçeler yatırımları yekûnu, üç milyar 18 
milyon 900 bin liradır. 

Bütçe teklifinde ise bu yekûn 4 milyar 86 
milyon 195 bin 963 lira olarak: ıgösterilmek-
tedir. 

Uygulama plânı ile konsolide bütçe yatırım
ları arasında konsolide bütçe lethine bir milyar 
9 milyon 295 bin 963 liralık bir fark vardır. 
Bu fark, her ikisi de Hükümetin eseri olan kal
kınma plânı ile Devlet bütçesinin aynı yatırım 
'telâkkisi ile hazırlanmamış olmasından ve Dev
let (bütçesinin yatırım faslından Ereğli Demir 
ve Çelik Fabrikalarına yapılacak ve miktarı 
252 milyon lirayı tecavüz edecek olan tediyeler
den ileri gelmektedir. Bu miktar aynı zaman
da 1963 uygulama plânında 'hususi sektörün ya
tırımları meyanma alınmıştır. Hükümet; büt
çede klâsik telâkkiye sadık kalmakta, kalkınma 
plânının yatırım telâkkisinden ayrılarak, bir
takım harcamaları yatırım olarak göstermek
tedir. Bâzı borç ödemelerini, istimlâkleri ve 
Devlet idaresinin normal idame ve idare mas-
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rafları malhiyetinde telâkki edilmesi iktiza eden 
harcamaları da yatırım saymaktadır. 

Bütçe yatırımlarını şişkin göstermekten baş
ka hiçbir faydası olmıyan ve aksine tetkikleri 
güçleştiren, bu yatırım telâkkisi ikiliğinin de
vamını mazur gösterecek bir sebep bulmakta 
güçlük çektiğimizi ifade etmek isteriz. 

Hükümet hiç olmazsa yatırım telâkkisi ba
kımından, bütçenin plâna uygunluğunu sağla
malı idi. 

Muhterem arkadaşlar : 
Beş yıllık plân, sosyal adalete uygun, istik

rarlı bir kalkınmayı hedef olarak kabul etmek
tedir. Yeni vergi kanun tasarılarının ve 1963 
bütçesinin bu ilkelerle ne dereceye kadar bağ
daşacağı 'hususu, üzerinde ehemmiyetle durula
cak (bir noktadır. 

1963 yılı programının finansmanı için ver
gi ihdas ve zamlarına igidilmiştir. Bunların ma
hiyetleri, akisleri ve plân hedeflerine uygun
luk derecesi hakkındaki görüşlerimizi ifade et
meden evvel vergi yükü ile alâkalı bir iddiayı 
cevaplandırmak isteriz. 

Türkiye'de vergi yükünün ;hafif olduğu bil
hassa son zamanlarda itirazı imkânsız bir ha
kikat gibi sık sık ortaya atılmaktadır. 

Türkiye'nin realiteleri tetkik edildiği za
man bu iddianın nıesnetsizliği derhal ortaya 
çıkar. Bu iddia sahipleri derler ki: 

Millî Gelir tahminleri üzerinden lyapılan he
saplara ıgöre, Türkiye'deki vergi yükü % 13,5 u 
Devlet vergileri, geriye kalan % 4 ü mahallî 
vergiler ve sosyal mükellefiyetler olmak üzere 
% 17,5 civarındadır. 

Halbuki bu nisbet, İngiltere, Fransa ve hat
tâ Yunanistan gibi memleketlerde daha yük
sektir. Şu halde Türkiye'de de bu nisbetleri 
yükseltmek mümkündür. 

Vergileri artırmalk, beş yıllık plânın tatbik 
edilmesi bakımından da zaruri görülmektedir. 
Yıllık % 7 kalkınma hızına erişebilmek için, 
her yıl yapılması gereken % 18 nisbetindeki 
yatırımı hususi sektör karşılayacak takatte de
ğildir. 

Yatırımlarda, yükün büyük kısmı Devlete 
düşecektir. Devlet ise, ancak esas varidat kay
nağı olan vergileri artırmak suretiyle, yatırım
ları gerekli seviyeye çıkarabilir. Bu vaziyette 
vergileri ve dolayısiyle vergi yükünü artırmak 
bir zarurettir. 
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Bu iddia, ifade edilen yatırım zaruretiyle, 

çok sathi bir milletlerarası mukayeseye dayan
makta, ilk bakışta doğru, hattâ bir bakıma ca
zip bir teklif gibi görünmektedir. 

Halbuki ileri sürülen teklifi, yatırım, mas
raf zaviyesinden değil de, vatandaşın geliri cep
hesinden mütalâa edilince vaziyet değişmekte
dir. 

Bir kere toplam vergi yüklerinin Türkiye'
de üstün olduğu ileri sürülen memleketlerde nü
fus başm'a millî gelir memleketimizden çok 
fazladır. Bilindiği üzere halen Türkiye'de fert 
başına millî gelir 200 dolar bile değildir-. Bu
na karşılık aynı gelir Yunanistan'da 350, Fran
sa'da 950, ingiltere'de 1 100 dolara çıkmakta
dır. 

Bu hal, bahis mevzuu memleketlerin malî ta
katlerinin de tabiatiyle farklı olması gerektiği
ni göstermektedir. Tıpkı ferdî gelirlerde ol
duğu gibi, fert basma hesaplanan millî gelirde 
de, artış nispetinde değil, fakat mütenasibin 
üstünde bir vergi ödeme kudreti vardır. Nasıl 
ki, ferdî gelirlerde,-«esasını bir bakıma bu va
kıadan alan müterakki vergi tatbikatı zamanı
mızda tabiî ve doğru olarak kabul ediliyorsa, 
fert başına «düşen millî gelir arttıkça, kolektif 
vergi ödeme takatinin artması da aynı derecede 
tabiî ve mâkuldür. 

Nitekim bahsettiğimiz memleketlerde toplam 
vergi yükünün % 25 ve hattâ bazan % 30 civa
rına yükselmesi, eski bir hâdise değildir. 

Bu hâdise, nüfus başına millî gelirin çok 
yükselmesiyle mümkün hale gelmiştir. 

Bu memleketlerde dahi bundan 25 sene ka
dar önce ve o zaman bile, Türkiye'nin bugünkü 
vaziyetine nazaran yüksek olan millî gelirlerine 
rağmen, vergi yükü bugünkü seviyede değildi. 
Meselâ İngiltere'de İkinci Dünya Harbi arafe-
sinde 1938 de millî gelire nisbetle hesaplanan 
vergi yükü % 17.1, Fransa'da ise % 14.6 dan 
ibaretti. 

Şu halde meseleyi sadece yatırımlar bakı
mından değil, fakat aynı zamanda vergi yükü 
ve takati bakımından da mütalâa etmek ve ay
rıca milletlerarası mukayeselerde biraz daha 
ciddi ve dikkatli olmak lâzımdır. 

Bu basit gerçeklere, Hükümetin ve sık sık 
mütalâalarından istifadeye çalıştığı yabancı 
dostlarımızın bilmediğini kabul etmek mümkün 
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değildir. Bu izahlarımız muvacehesinde, fert 
başına düşen millî geliri çok düşük olan mem
leketimizde mevcut vergi yükünün hafif olduğu 
iddiasının mesnetsizliği anlaşılır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Türkiye'de vergi yükünün hafif olduğunu 

iddia edenlerin görüşlerini bu şekilde cevaplan
dırdıktan sonra, şimdi de 1963 yılı programı
nın finansmanı için baş vurulan vergi ihdas 
ve zamları hakkındaki mütalâalarımızı arz ede
ceğiz : 

Muhterem arkadaşlar; 
Sosyal adaletin gerçekleştirilmesi, kalkınma

mızın esas hedeflerinden ve plânın hâkim pren
siplerinden biridir. 

Sosyal adalet, basit olarak, gelir dağılışları 
arasındaki farkların âmme vicdanında makûl 
sayılacak dereceye indirilmesidir. 

Vergi sisteminin bu gayede kullanılması, 
mecmu tasarrufu artırıcı vergi tedbirlerinin, ge
lir farklarını artırıcı neviden olanlar arasından 
değil, bu farkları azaltıcı tesir icra edenler ara
sında seçilmesi demektir. 

Munzam gelir temini *için Yüksek Meclisçe 
kabul edilmiş bulunan vergi ihdas ve zamlarına 
ait kanun tasarılarının büyük kısmı maalesef 
sosyal adalet gayesine hizmet edecek mahiyette 
değildir. Bu kanun tasarılariyle derpiş edilen 
bir milyar 229 milyon liralık munzam varida
tın bir milyara yakın kısmı vasıtalı vergilerden 
temin edilecektir. 

Gelir dağıtılmasını daha da bozacak olan bu 
vergileri (Sosyal adalet, verginin müterakki bir 
mahiyet taşımasını gerektirir.) diyen plân he
defleri ve stratejisindeki hükümle telif etmeye 
imkân yoktur. 

Bu vesile ile meşhur bir sözü hatırlatmak is
teriz : 

Zenginin lirası ile fakirin lirası bir değildir. 
Tâbir caizse biri malından, dieeri canından ve
rir. Vatandaşa yeni ve ağır külfetler yükliyen 
vergi ihdas ve zamlarını «Başka çare yoktur.» 
diye mazur gösterme gayretleri karşısında, bu
günkü koalisyon Hükümetinin siklet merkezini 
teşkil eden Cumhuriyet Halk Partisinin 1962 
bütçe müzakeresinde sözcüsü vasıtasiyle ortaya 
koyduğu ıgörüşü hafızalarınızda canlandırmak 
isteriz : 
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C. H. P. sözcüsü aynen, (Hükümetin 196ı! 

yılı içerisinde yeni vergi ve resimler ilhdas et
memek kanarında oluşunu, iktisadi bünyemizde 
huzur ve istikrar sağlamak 'bakımından isabetli 
'bir tutum olarak karşılamaktayız. Vatandaşa ye
ni külfetler talhmil etmeksizin ve fakat vergi 
kaçırmalarını önleyici tedbirleri artırmak sure
tiyle, Devlet gelirlerinin çoğaltılmasını ve amme 
masraflarının daha iyi karşılanmasını mümkün 
•görmekteyiz.) demişti. 

C. H. P. nin dünkü görüşiyle vatandaş aley
hine oltam 'bugünkü tatbikatı telif etmekte güç
lük çekmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
İstikrar içinde kalkınma hedefi nasıl ger

çekleşecektir? 
Bizim ıgibi, millî gelirinin mühim bir kısmı 

Devlet eliyle 'harcanan bir memlekette bütçenin 
iktisadi hayat üzerinde kuvvetli tesirler icra et
mesi pek tabiîdir. Devlet; takifbettiği gelir poli
tikası ile, muayyen sektörlerin kazançlarından 
alacağı payları artırmak veya eksiltmek sure
tiyle, bunlrm masraf haemmı ayarlamak imkâ
nına sahifoolduğu <gilbi, kendi miasraf politikası 
ile de, mal ve hizmetlere karşı olan umumi tale
bin azalması veya çoğalması üzerinde müessir 
oltabilir. 1963 bütçesinde âmme masraflarının 
artışı, piyasada mecmuu talebi ve ibinnetice fi
yatları artıracak mahiyettedir. 

Devletin millî gelirden aldığı bu pay artışı 
fertlerde kaldığı takdirde kısmen tasarruf edil
mesi ve (böylece de aynı nis'bette bir talep faz
lalığı yaratmamtası mümkündü. 

Devlet sektörü 1963 yılında geniş bir yatırım 
programı tatbik edecektir, özel sektörün de 3 
milyar 871 milyon küsur liralık yatırım yapa
cağı 1963 uygulama plânında tahmin edilmek
tedir. Bu yatırımlar, istihsal üzerinde müessir 
oluncaya kadar geçecek zaman zarfında birçok 
şahıslara intikal edecek paraların piyasada 
mecmuu talebi artırması, yani enflâsyonist bir 
tazyik yapması tabiîdir. Uzun vadeli yatırımla
rın yapacağı tazyik ise daha da şiddetli ola
caktır. 

İhdas edilen ve ndsbetleri artırılan vergiler, 
(bâzı maddelerin fiyatlannı doğrudan doğruya 
yükseltecektir. 

Bu yükselişler, fiyatkır arasındaki tesanüt 
dolayısiyle, diğer sa'halara da sirayet edecek
tir. Meselâ itıhal malları % 5 pah aklaşacak ve 
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hu pahalılaşma dâhilde imal edilen .bâzı madde
lerin maliyetlerini de artıracaktır. Akar yakıta 
yapılan zamlar ise, nakliye ücretlerine ve istih
sal maliyetlerine tesir edecektir. İktisadi Devlet 
Teşekkülleri mamullerinin fiyatlarına ztam ya
pılacağı fiyat politikası tabiriyle plânda ifade 
edilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
İstikrar içinde kalkınma hedefi nasıl gerçek

leşecektir? 
Bizim gibi, millî gelirinin mühim bir kısmı 

Devlet eliyle harcanan bir memlekette bütçenin 
iktisadi hayat üzerinde kuvvetli tesirler icra 
etmesi pek tabiîdir. Devlet; takibettiği gelir 
politikası ile, muayyen sektörlerin kazançların
dan alacağı payları artırmak veya eksiltmek su
retiyle, bunların masraf hacmini ayarlamak im
kânına sahip olduğu gibi, kendi masraf politi
kası ile de, mal ve hizmetlere karşı olan umumi 
talebin azalması veya çoğalması üzerinde mü
essir olabilir. 1963 bütçesinde âmme masrafla
rının artışı, piyasada mecmuu talebi ve binne-
tice fiyatları artıracak mahiyettedir. 

Devletin millî gelirden aldığı bu pay artışı 
fertlerde kaldığı takdirde kısmen tasarruf edil
mesi ve böylece de aynı nisbette bir talep faz
lalığı yaratmaması mümkündü. 

Devlet sektörü 1963 yılından geniş bir yatı
rım programı tatbik edecektir. Özel sektörün 
de 3 milyar 871 milyon küsur liralık yatırım ya
pacağı 1963 uygulama plânında tahmin edil
mektedir. Bu yatırımlar, istihsal üzerinde mü
essir oluncaya kadar geçecek zaman zarfında 
birçok şahıslara intikal edecek paraların piya
sada mecmuu talebi artırması, yani enflâsyonist 
bir tazyik yapması tabiîdir. Uzun vadeli yatı
rımların yapacağı tazyik ise daha da şiddetli 
olacaktır. 

İhdas edilen ve nisbetleri artırılan vergiler, 
bâzı maddelerin fiyatlarını doğrudan doğruya 
yükseltecektir. 

Bu yükselişler, fiyatlar arasındaki tesanüt 
dolayısiyle, diğer sahalara da sirayet edecektir. 
Meselâ ithal malları % 5 pahalılaşacak ve bu 
pahalılaşma dâhilde imal edilen bâzı maddelerin 
maliyetlerini de artıracaktır. Akar yakıta ya
pılan zamlar ise, nakliye ücretlerine ve istihsal 
maliyetlerine tesir edecektir. İktisadi Devlet 
Teşekkülleri mamullerinin fiyatlarına zam ya-
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pılaeağı fiyat politikası tabiriyle plânda ifade 
edilmiş bulunmaktadır. 

Devletin giriştiği bütün bu hareketlerin, va
tandaşlar üzerinde bırakacağı psikolojik tesir
ler de, bir fiyat artırma yarışı doğurabilecek
tir. Verdiğimiz izahat 1963 bütçesinin istikrar 
içinde kalkınma hedefine uygun olmadığını gös
terecek mahiyettedir. 

Muhterem arkadaşlar, fiyatların yükselmi-
yeceği ve istikrarlı gelişme şartlarının sağlana
cağı yolunda verilen mükerrer teminat da, biz
zat realiteler tarafından tekzibedilmiştir. 

Hakiki artışları ifade edemiyecek kadar ki
fayetsiz olduğu öteden beri malûm bulunan top
tan eşya fiyatları endekslerinin tetkiki bu ger
çeği ortaya koymaktadır. 

Son üç yılın toptan eşya fiyatları endeksleri 
şöyledir : 

Yıl Endeks 

1960 239 
1961 246 
1962 260 

Görülüyor ki, 1962 yılında fiyat endeksi 14 
puvan artmıştır. 1961 e nazaran fiyat artışı 
% 5.7 civarındadır. 

Toptan eşya fiyatları endeksi, 1962 yılının 
Eylül ayında 250 olduğu halde mütaakip aylar
da devamlı surette artmış Ekimde 254, Kasım
da 261 ve Aralık ayında 264 ü bulmuştur. Gün
lük müşahedeler de, fiyatlardaki artışın devam 
ettiğini göstermektedir. 

Bir yıl içinde % 5 artış, fiyat konjonktürün
de ciddî bir tehlike işareti telakki edilir. 1962 
de toptan eşya fiyatları endeksi, işaret edilen 
tehlikeli noktayı da aşmış bulunmaktadır. 

1938 de yapılan bir aile anketine dayanan 
ve bugünkü yaşayış ve telekkileri ifade edemi-
yeceği tabiî bulunan ve toptan eşya fiyatlarını 
genel olarak bir az gecikme ile takibeden geçin
me endekslerinin de artış kaydettiği görülmek
tedir. 

1961 de 236 olaın An'kara ve İstanbul geçin
me 'endeksleri, 1962 de 245 e yükselmiştir. Artış 
% 4 civarında dır. 1962 nin Aralıik ;aymda geçin
me »endeksi Ankara'da (239) a, İstanbul'da 
(252) ye yükselmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Son yılların fevkalâde olayları karşısında, 

fertlerin çeşitli saiklerle masraflarını kıstığı, 
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î ellerindeki nakit stoklarını artırdığı ve binne-

tice paranın tedavül süratinin azaldığı bir vakı
adır. Bu durum 1962 nin son ıaltı ayından beri 
değişmiş ve paranın tedavül sürati hissedilir 
şekilde artmıştır. 

Tedavül hızının artması neticesinde, 1959 
dan beri yapılmış olan iki milyara yakın emis
yonun fiyatlara tesiri hiç şüphesiz yakında da
ha bariz bir şekilde gözükecektir. 

İç piyasa fiyatlarının 1958 devalüasyonuna 
tamamiyle intibak etmemiş bulunması, bu ci
hetten de konjonktüre bir ilâve tazyik yapa-
caiktır. 

Bütün 'bu izahlarımız, Türk ekonomisinin 
bir enflâsyon tehlikesiyle karşılaşabileceğini 
göstermektedir. 

Bu itibarla; Hükümetin, konjonktürün sey
rini yakından takibetmesi, para, kredi, yatırım 
ve ithalât politikasını, temaıs ettiğimiz iktisadi 
gerçeklere göre ayarlaması, fiyat artışlarını 
önlemesi, girişeceği kalkınma hareketinin mu
vaffakiyeti için bir şarttır. 

Muhterem iarkadaşlar; 
Bütçelerin ve daha geniş 'mânasiyle kalkın

ma plânının gerçekleşmesi, dış tediye imkân
larımızla sıkı sıkıya alâkalıdır. 

İhracat ve dış yardım, tahminlerin altında 
kaldığı takdirde, döviz sıkıntısı dolayısiyle, 
kalkınma 'hamlesinin ihtiyaç gösterdiği teçhiza
tı dışardan getirmek mümkün olmaz. Ve itha
lât ile doğrudan doğruya veya dolayısiyle alâ
kalı devlet varidatı da tahakkuk etmez. Ayrıca 
ithalâta •bağlı bulunan dahilî istihsal de düşer. 

Bu itibarla plânın dış finansman kaynakları 
üzerinde ehemmiyetle duracağız : 

Yüksek malûmları olduğu üzere, (bir memle
kete yabancı sermayenin getirilmesi, kredi açıl
ması veya kredili satış yapılması mevzularında 
aranan en mühim şart, o memleketin borçlarını 
ve taahhütlerini yerine getirecek bir tediye ka
biliyetine sahip 'bulunmasıdır. Binaenaleyh kal
kınma hareketinin hızlanması, ihracatın art
ması ile yakînen ilgilidir. 

Türkiye'nin bugünkü ihracatı ise maalesef 
1953 seviyesinin altındadır. On yıldan beri alı
nan hiçbir tedbir, ihracatın gelişmesini temin 
edememiştir. 

İhracatımız yıllardan 'beri 350 milyon do
lar civarında dalgalanmaktadır. İhracattaki 
bu düşüklüğün başlıca sebebi, istihsal azlığı-
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dır, istihsali (artıracak ve kaliteyi yükseltecek 
tedbirlere muvazi olarak zirai maddelerimizi 
memleket içinde işleyip kıymetlendirdikten son
ra «satmak çarelerini de aramalıyız. Maliyet ile 
ihraç Ibedeli arasındaki yüzde onu geçmiyen 
fark, Hükümet tarafından sağlandığı takdirde, 
her sene ihraoedilen doksan bin ton civarında
ki pamuğumuzun işlenmek suretiyle, ihracın
dan bugünkünün iki misline yakın bir döviz 
elde edilebileceği özel sektörde çalışanlarca ifa
de edilmektedir. 

istihsalin artması için, mülkiyet rejiminde 
güven ve istikrar şartları sağlanmalı, huzursuz
luk sebepleri giderilmeli, kredi mekanizması 
daha rasyonel esâslara bağlanmalı, fiyat poli
tikası teşvik edici şekilde ayarlanmalı ve iç pi
yasa muvazeneliyle ihracat arasında ahenk ku
rulmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Türkiye'nin kalkınabilmesi için, uzun va

deli ve düşük faizli dış kredilere ihtiyacı var
dır. 

Fert başına isabet eden millî geliri bu kadar 
düşük olan 'bir memleketin iç kaynaklarının 
zorlanması, hem istenen neticeyi Vermez. Hem 
de vatandaşın geçim şartlarını tahammül edil
mem hale getirir. 

Büyük kütle gelirinin, geçim indirimi sevi
yesinin altında veya civarında olduğunu ifade 
eden Hükümet, bu acı realiteyi, kalkınma hare
ketinde iç kaynaklarımızdan daha fazla fayda
lanmamızı tavsiye eden dostlarımıza anlatmak 
liyakatini göstermelidir. 

Türkiye, NATO ve hür dünyaya olan sami
mi' bağlılığı, ifa ettiği büyük hizmet ve kat
landığı fedakârlıkla, kendisine yapılacak her 
türlü yardıma lâyiktir. 

Hükümet bir taraftan, bu realitenin ışığı 
altında uzun vadeli ve düşük faizli dış krediler 
teminine çalışmalı, diğer taraftan da, iktisadi 
.bünyemizi tazyik eden dış borçlarımızı uzun 
vadeli bir hale getirmek çarelerini aramalıdır. 

Hükümet bu istikametteki (gayretlerini her 
zaman samimi olarak desteklemeğe amade ol
duğumuzu ifadeden zevk duyarız. 

Bu mevzuda Yeni Türkiye Partisi Lideri 
Sayın Ekrem Alican'm 1962 bütçe müzakere
lerinde Grupu adına söylediği şu sözleri hatır
latmak isteriz : 
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«Evvelâ mevcut dış borç durumunun ıslahı 

çareleri düşünülmek icabedcr. Konsolide borç
larımızla diğer dış ticaret borçlarımızda esas 
muhataplarımız, bize her zaman müzaheretten 
geri kalmamış üç. veya beş dost devlettir. Bu 
devletlerle varılacak müşterek mutabakatlar 
neticesi, büyük rakamlar tutan bu çeşit borçla
rımızı yeni ve uzun vâdeye yaygın borçlar ha
line ıgetirmek imkânını bulabildiğimiz takdirde 
tediye muvazenemizde oldukça ferahlatıcı ve 
bundan sonraki açıklarımızı azaltıcı neticeler 
almamız pekâlâ mümkündür.» 

Dün bu temenniyi ileri süren Sayın Alican'-
ın şimdi bunu gerçekleştirecek mesul şahsiyet
ler arasında bulunduğuna işaret etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar .-
Konsorsiyum ve yardımlar konusunda Sa

yın Maliye Bakanının 9 Oacak 1963 tarihinde 
Meclise verdikleri izahata göre, 1963 yılı için 
talebedilen 286 milyon dolara karşılık, Türki
ye'ye yardım konsorsiyumu, (210:220) milyon 
dolarlık bir yardımı temin edebileceğini beıyan 
etmiştir. 

Fakat bu yardım için 'henüz bir anlaşma ya
pılmamıştır. Şekil ve şartlarının ne olacağı da 
meçim dür. 

Uzun vadeli krediye mühtacolduğumuz hal
de, yapılacağı söylenen bu yardımın '50 milyon 
dolarlık kısmı, maalesef Avrupa Para Sandığı
nın açacağı orta vadeli bir kredidir. 

1963 plânı tatbike girdiği 'halde, bu yardım 
işinin hâlâ muallakta bulunması ve ihtiyacımıza 
uygun şartların sağlanamamış .olması son dere
cede üzücüdür. 

Yardımın istenilen, miktarı bulmaması ve 
gecikmesi halinde 1963 programının nasıl tahak
kuk ettirileceği, üzerinde endişe ile durulacak 
bir meseledir. Uzun zamandan beri devam eden 
teşebbüslerin beklenen neticeyi vermemesi se-
bebleri, Hükümetçe Meclise açıklanmalı ve 
milletçe bilinmelidir. 

Muhterem arkadaşlar : 
Bilinen bir (gerçektir ki, Devlet teşkilâtımız, 

mâruf tabiriyle (A) dan (Z) ye kadar ıslaha 
muhtaçtır. Bu ıslahat yapılmadıkça, kalkınma 
plânının muvaffakiyetle tatbikine imkân tasav
vur olunamaz. Esasen Hükümet de bu lüzum 
ve 'zarurete muhtelif vesilelerle ve bilhassa plân 
hedefleri ve stratejisinin organizasyon kesi
minde temas etmiştir. Bugüne kadar gerekli 

— 342 



M. Meclisi B : 47 
ıslahat yapılmamış Devlet idaresi verimsiz ve 
israfcı karakterini muhafaza etmiştir. 

Bu itübarla. 1963 bütçesi, ısladı edilmiş bir 
dovleıt bünyesinin ifadesi olan bir bütçe değil
dir, geniş ölçüde, bundan evvelki bütçelerin 
klâsik zaıflariyle malûldür. 

Gerek bütçenin hacmi ve bünyesi, gerekse 
bunu izah etmek ve savunmak için kaleme alın
mış olan gerekçenin mahiyeti, henüz Maliyemi
zin eski usullere bağlı olmaktan kurtulamadığı
nı, yapılan teklifleri rasyonel bir esasa bağlıya
cak ilmî tahlil ve düşüncelere kâfi derecede yer 
verilmediğini göstermektedir. 

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yılki bütçe
de de umumiyet vuzuh ve samimiyet kaideleri
ne riayet olunmamıştır. Bu nevi mevzularda her 
sene söylenenleri tekrar etmekte ve teferruata 
inmekte fayda mülâhaza etmiyoruz. Bâzı mühim 
hususlara temas etmekle yetineceğiz. 

Muhterem arkadaşlar : 
1963 yılı varidat tahmini üzerindeki mü

talâamızı arz etmeden evvel, 1962 yılı bütçesi 
tahminleriyle varidat tahakkukları arasındaki 
farkı belirtmek isteriz. 

1962 yılı bütçesi gelir toplamı 10 milyar, 
114 milyon 861 bin 201 liradır. On aylık tahsi
lat 7 milyar 560 milyon 244 bin 791 liradır. Va
ridat bütçesi raportörlerinin yaptıkları hesaba 
göre 1962 yılı sonuna kadar tahsilat 8 milyar 
1932 milyon 492 bin 791 liraya yükselebilecek
tir. Bu duruma göre tahmin ile tahakkuk ara
sında bir milyar 182 milyon 368 bin 411 lira 
aleyhte bir fark mevcuttur. Bu farkın 215 mil
yon lirası 193 sayılı Kanunun zirai kazançlarla 
küçük sanat ve ticaret erbabına tatbik edile
cek hükümlerinin tehir edilmesinden doğmuş 
sayılabilir. 

1962 bütçesinde Amerikan yardımları ve di-
. ğer yardım ve kredi karşılıkları olarak bir mil

yar 204 milyon 167 bin 569 lira tahsil edileceği 
tahmin edilmişti. 

1962 malî yılı sonuna kadar bu kaynaktan 
975 milyon lira civarında bir hâsılat sağlanaca
ğı anlaşılmaktadır. Bu itibarla tahmin ile tahak
kuk arasında 229 milyon liralık bir fark hâsıl 
olmuştur. Biraz evvel tesbit ettiğimiz 215 mil
yon lira farkla 229 milyon lira farkm toplamı 
454 milyon liradır. Bu miktarı 1962 bütçesinin 
bir milyar 182 milyon liralık varidat tahmini 
açığından tenzil edecek olursak geriye 738 mil-
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yon 368 bin lira kalmaktadır. 

Bu netice de 1962 Devlet varidat tahminleri
nin samimî ve ciddî esaslara göre hesaplanma
dığını açıkça göstermektedir. Bu durum muva
cehesinde 1963 yılı varidat tahminlerinin de sa
mimiyetine inanmakta güçlük çekmekteyiz. 

Bu yıl bütçesinde Amerikan yardımları ve 
diğer yardım ve kredi karşılıklarından bir mil
yar 920 milyon lira temin edileceği hiçbir mu
cip sebep gösterilmeksizin bütçe tasarısında ifa
de edilmiştir. Daha evvel de temas ettiğimiz gibi 
bu mevzuda henüz bir anlaşma yapılmadığına 
göre, bunun da ne dereceye kadar tahakkuk 
edeceği şüphelidir. 

Bütçe tasarısında yer alan diğer varidat tah
minlerinin isabet derecesi hakkında toplu bir 
fikir vermek üzere 8 Şubat 1963 tarihli Resmî 
Gazetede intişar eden 1963 yılı uygulama prog
ramının, bütçenin finansman bölümünde yer 
alan ve Hükümete aidolan şu mütalâayı zikret
mek isteriz : 

«Programın hazırlanması sırasında elde mev
cut son bilgiler, Devlet gelirlerinin tahminlere 
göre 350 : 400 milyon lira kadar geride kalma
sının ihtimal dışı sayılamıyacağını göstermekte
dir. 

Gelirleri etkiliyecek başka bir unsur da dış 
yardım ve kredilerin beklenen ölçüler ve şekil
ler içinde gerçekleşip gerçekleşmemesi olacak
tır. Dış yardımlardan sağlanacak paraların, 
plânda ön görülen miktarda gerçekleşmemesi ha
linde ekonomi üzerinde istikrarı zedeleyici 
tazyikler yapabilecek bir açıkla karşılaşılması 
ihtimali doğar...» 

Muhterem arkadaşlar : 
1963 cari harcamaları 1962 ye nazaran bir 

milyar 393 milyon 943 İrin liralık bir fazlalık 
arz etmektedir. 

Bu artışın bir kısmı, borç tediyesinden, ka
nuni mükellefiyetlerin yerine getirilmesinden 
bir kısmı da zaruri hizmet gelişmelerinden doğ
muştur. 

Bunların dışında kalan birçok masraf nevi
lerinden tasarruf imkânları mevcuttur. 

Bizde masrafların rasyonel ve objektif ölçü
lere göre tesbit edilmediği öteden beri bilmen 
bir keyfiyettir. 

Taleplerin hiçbir kontrola tâbi tutulmaması, 
tahsisat miktarlarının masa başında pazarlıkla 
kararlaştırılması, bir kısım hizmetlerin askıda 
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kalmasına, birçok yerlerde de israfa kaçılması
na yol açmaktadır. 

Maliyenin tutumunu gayet iyi bilen daire
ler, taleplerini kabil olduğu kadar kabartmak
ta ve ne koparabilirlerse onu almaktadırlar. 

Ertesi yıl tahsisatının indirileceğinden kor
kanlar, çok defa ellerindekini zoraki bir gay
retle harcamaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlar : 
1963 bütçesi ve uygulama programiyle alâ

kalı görüşlerimizi özetle ifade etmiş oluyoruz. 
Şimdi de memleketin iç politika durumuna te
masla tenkid ve temennilerimizi arz edeceğiz : 

Bilinen bir hakikattir ki, bir memleketteki 
iktisadi faaliyetler, diğer faaliyetlerden daha 
çok. İstikrar ve emniyet şartlarına muhtaçtır. 
Bugün ekonomimiz üzerinde menfi tesirler ya
pan âmillerin başında, siyasi huzursuzluk bir 
istikrarsızlık gelmektedir. Bunu doğuran se
bepler bertaraf edilmedikçe gerek iktisadi, ge
rekse mânevi sahada kalkınmayı sağlamaya im
kân yoktur. Bu itibarla, siyasi huzur ve istik
rar mevzuları üzerinde durmak isteriz : 

Hükümetlerin muvaffakiyeti ve huzurun te
sisi, her şeyden evvel bâzı mânevi temellerin 
gerçekleşmesine bağlıdır. 

ihtilâlden çıkmış bir memlekette, Anayasa
nın mutlak hâkimiyetini tesis edemiyen, de
mokratik rejimi yerleştiremiyen ve geçmiş hâ
diselerin birbirlerinden uzaklaştırdığı kütleleri 
yaklaştıramıyan hükümetlerin muvaffakiyeti 
söz konusu olamaz. 

Bu gayeleri tahakkuk ettirmek vaat ve ta
ahhüdü ile iş başına gelen birinci ve ikinci kar
ma hükümet, maalesef bunları gerçekleştireme
miştir. 

Türkiye'de demokratik rejimin yaşayıp ya-
şıyamıyacağı hâlâ bir endişe ve münakaşa mev
zuu olmakta devam etmektedir. Varlığımızı 
imha için fırsat bekliyen şer kuvvetlerine ve 
bilhassa aşırı sol cereyanlara arzuladıkları ze
mini hazırlıyacak mahiyette olan tahriklerin 
sonu bir türlü gelmemiştir. Bugünkü nizamın 
meşru temeli olan 27 Mayıs İhtilâli aleyhindeki 
intikamcı ve diğer bir ihtilâl istiyen cereyan
ları durdurmak, demokratik rejimin devam et-
miyeceği kanaatini silmek gayesiyle alman ted
birler, maalesef beklenilen neticeyi vermemiştir. 

Hükümet, hâdiseler karşısında takibettiği 
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zaıf, idarei maslahat ve tâviz politikası ile bu 
neticenin başlıca mesulü mevkiindedir. 

2 Ekim 1962 den 4 Ekim 1962 ye kadar 
Devlet kuvvetlerinin gözü önünde mala ve 
cana tecavüzler vâki olmuş, çok müessif hâdi
seler cereyan etmiştir. 

Tehdit beyannameleri neşreden Millî Dev
rim Ordusu ve saire gibi tedhiş teşekkülleri fa
aliyete geçmiştir. Bunların mahiyeti ve mesul
leri Millet ve Meclisçe henüz meçhuldür. 

Hükümet mesuliyetine iştirak eden bir siya
si parti, neşrettiği bir tebliğde : 2 Ekim 1962 
hâdiselerinde, «Demokratik nizamın devamını 
ihtiraslarının tatminine engel sayan bâzı parti
lerin ve zümrelerin rolü olduğuna kaani bulun
duğunu» açıklamıştır. Bu vahîm iddiada, Hü
kümetçe bir tetkika tâbi tutulmamıştır. 

Bizzat Başbakan, endişe verici ifşaat ve 
suçlamalarda bulunmuş, Anayasa ile müesses 
meşru nizamı bertaraf etmeye matuf faaliyet 
ve cereyanların mevcudiyetinden bahsetmiştir. 

Bütün bu hâdiselerin aydınlığa kavuşması 
için sarf ettiğimiz gayretler karşısında Hükü
met ve onu destekliyenler, dillerinden düşür
medikleri açık rejim iddialarına rağmen, ka
palı rejim metotlariyle her şeyi örtbas etmek 
siyasetine sadık kalmışlardır. 

Bu tutumu terk etmesini samimiyetle te
menni ettiğimiz Hükümetin son bâzı davranış
ları da dikkate şayandır : 

Yeni bir Hükümet darbesi yapılacağı yo
lunda basınla iştigal ettirilen bâzı haberler mu
vacehesinde Hükümet, hâdisenin mahiyeti hak
kında Meclis ve milleti tenvir edecek yerde, bu 
haberlere ciddiyet izafe eder görünerek, ted
birli olduğu yolunda beyanlarda bulunmuştur. 

Onun bu hareketi, haberin tevlidedebileceği 
endişeleri büsbütün artıracak mahiyette ol
muştur. 

Zaman zaman bu gibi haberleri bir umacı 
gibi kullanmak istiyenlerin arasına, Hüküme
tin de bu beyanları ile karışmış gözüktüğü ze
habını uyandırması son derecede üzücüdür. 

Muhterem arkadaşlar; 
Memlekette huzurun tesisi bakımından, ida

renin tarafsızlığı ve buna vatandaşların inan
dırılması başta gelen şartlardandır. Bunun ta
hakkuku ise, her şeyden evvel, Devletin yukarı 
kademelerinde vazife görenlerin samimî olarak 
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•bu zarureti kabul etmelerine ve icaplarını ye
rine getirmelerine bağlıdır. 

İdarenin tarafsızlığı ve haksız baskılardan 
masun olarak çalışması mevzuunda büyük me
safeler alındığı iddaları, realitelerin tekzibine 
uğramaktadır. 

Yukarı kademelerde bulunanların, partizan 
zarflardan kurtulamadıklarını gösteren icraata 
da sık sık tesadüf edilmektedir. Bu cümleden 
olarak, idare meclisi âzalıkları yerine kaim olan 
makamlar, noterlikler, koalisyon partileri emek
tar ve mensupları için birer nimet kapısı ola
rak kullanılmaktadır. 

Aynı ruh ve zaıfm tezahürlerine vali tâyin
lerinde de raslamak mümkündür. Meslekte eh
liyet ve liyakatleri sabit olmuş birçok kimse sı
ra beklerken, bâzı partilerin saflarında uzun 
yıllar koyu bir partizan olarak çalışmış ve bu 
yolda şöhret yapmış kimselerin bugün vali tâ
yin edilmesi,, bu iddiamızı ilk nazarda teyide kâ
fi gelir. Partizanlığın tasfiyesini programiyle 
vaat ve taahhüdeden bir Hükümetin istinadet-
tiği siyasi teşekküllerin, karşılıklı tavizlerle Hü
kümeti bir partizanlık şirketi haline getirme 
gayretleri, «on derecede elem vericidir. 

Hükümete iştirak eden bâzı siyasi teşekkül
lerin hiçbir ciddî sebebolmadığı halde, bir nü
mayiş havası içinde kendi bakanlarını, senatör 
ve milletvekillerini ve hattâ resmî hiçbir sıfatı 
olmıyan parti idarecilerini Devlet vasıta ve im-
kânlariyle toplu seyahate çıkarmaları ve bu yol
dan kendi lehlerine halk üzerinde tesir icra et
meye kalkışmaları, kimsenin gözünden kaçma
maktadır. 

Vaktiyle otomobil saltanatından, partizan 
idareden ve Devlet imkânlariyle oy avcılığın
dan şikâyetçi gözükenlerin bu davranışları ve, 
Hükümetin bu hale seyirci kalışı, siyasi hayatı
mızın en büyük zaifınm, samimiyetsizlik oldu
ğunu bir kere daha göstermektedir. 

Başta bulunanların bu hareketlerinin Devlet 
teşkilâtına da sirayet edeceği ve böylece, vazi
fe ve kanuna saygı duygusunun tahribedileceği 
gayet tabiîdir. Esasen bunun tezahürlerine de 
sık sık rastlanmaktadır. 

Herkesin gözü önünde pervasızca cereyan 
eden bu hâdiseler dışında, satha çıkmadan daha 
ne gibi partizanlıklara, nimet ve menfaat tevzii 
hareketlerine başvurulabileceğini tasavvur et-
nıek hiç de güç değildir. Ayrıca Hükümet üye-
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lerinin, müşterek mesuliyet esasını bir tarafa 
bırakarak, Hükümetin karara bağlıyacağı mü
him mevzularda kendilerine Hükümeti değil 
umumi efkârı muhatap alarak, şahsi kanaat iz
har etmeleri ve böylece partileri lehine siyasi 
istismar yoluna sapmaları son derece dikkate 
şayandır. Bu nevi davranışlar, yapanlar için ol
duğu kadar, buna ses çıkarmıyan Hükümet için 
de yakışıksız bir hareket teşkil eder. Eğer bu, 
Hükümet bünyesinde düşünülmüş bir siyasi ter
tip ise, mânası çok daha vahîm olur. 

Bir kelepçe hâdisesi dolay isiyle fırtına ko
paran zihniyetin, daha mühim mevzularda müş
terek mesuliyetin icaplarını hatırlamamaları, 
esefle kaydedilecek bir keyfiyettir. Koalisyona 
vücut veren siyasi teşekküllere mensup bakan
ların Hükümet içinde ayrı bir Hükümet gibi 
hareket etmelerine ve Devlet imkân ve vasıta» 
larmı kendi partilerine kuvvet ve prestiş sağla* 
ma yolunda kullanmalarına katı olarak nihayet 
verilmelidir. 

Hükümet kendi bünyesinde cereyan eden 
bu nevi hâdiseleri şayet göremiyecek bir hale 
gelmişse, tenevvür etmesi için gazete koleksi
yonlarını karıştırmasını tavsiye ederiz. Gördü
ğü halde zarfından dolayı harekete geçemiyorsa, 
bu kadar zaıf içinde bulunan bir Hükümetin ic
raatından huzur, emniyet ve daha geniş mâna-
siyle hayır beklemek beyhudedir. 

Yüksek Meclis, temas ettiğimiz bütün bu 
gerçekleri tesbit etmek imkânına her zaman sa
hiptir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Memlekette büyük bir huzursuzluk yaratan 

aşırı solcu tahrikat üzerinde hususi bir önemle 
durmak isteriz : 

Kökü dışarda olan ve milletimizi içinden 
çürütmeye ve yıkmaya çalışan ve her kılığa gi
ren bu cereyan; çeşitli kaynaklardan gelen hu
zursuzluklardan faydalanmak suretiyle, faaliye
tini gittikçe artırmaktadır. 

Bu kanaat vatandaşlarda umumidir. 
Bu mevzudaki gayretlerin dışardan gelen 

milyonlarla desteklendiğinin C.H.P. ye mensup 
bir milletvekili tarafından bu kürsüden evvel
ce açıklandığını da hatırlatmak isteriz. 

Sayın Başbakanın Ekim 1962 hâdiseleri do-
layısiyle radyoda yaptığı konuşmada yer alan 
şu satırlar bilhassa dikkate lâyıktır. 
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Başbakan şöyle diyordu : 
«Kabul etmek lâzımdır ki, bu yeni durumun 

esas tahrikçileri, Türk vatanının iyiliğini iste-
miyenlerdir. Türkiye memleketi ve halkı güç
lükleri yenip iyi istikametlere yöneldikçe onlar, 
her münakaşanın içine bir başka çelme ile so
kulmaktadırlar. 

Millet düzenini, gelişme ve kalkınma imkâ
nını "bozacak çekişmeleri her ocakta ve her top
lulukta kaynatmaya uğraşmaktadırlar.» Başba
kanın bahsettiği bu millet düşmanları kimler
dir? Bunlara karşı Devlet ne gibi tedbirler al
mıştır ? 

Bugüne kadar (Meclise bu yolda hiçbir bilgi 
verilmemiştir. Bu beyana hedef . olanların ve 
bunlara karşı alınmış tedbirler varsa neler ol
duğunun Başbakan tarafından açıklanmasını te
menni ederiz. 

Yurdumuz için büyük bir tehlike teşkil etti
ğine inandığımız komünist tahrikatına karşı 
Hükümetin müessir bir tedbir aldığına henüz ( 

şahidolmuş değiliz. Bu hususta gerekli tedbirle
rin alınmasını zaruri görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Memlekette maddi, mânevi huzurun tesisi 

için. her şeyden evvel intikamcı tahriklerin 
durması lâzımdır. 

;Son zamanlarda en masum ve insani hâdi
selerin, -bu tahrikler için malzeme haline geti
rildiğini esefle görmekteyiz. 

ihtilâlci cereyanların başlıca kaynağının 271 i 
Mayıs ihtilâli aleyhindeki intikamcı tahrikler
den aldığını unutmamak lâzımdır. 

Bu yolda devamın rejim ve memleket için 
felâketli neticeler doğuracağına inanmaktayız. 

Bu tahrikat ile, milletin kanı ve kaderi üze- ; 

rinde bir siyasi kumar oynıyanlan ve bunda 
ikbal arıyanları teyakkuza davet ederiz. 

Muhterem arkadaşlar; ' 
Vatanın selâmeti her şeyden evvel, geçmiş 

hâdiselerin acı hatıralarını unutmamıza, gayret
lerimizi istikbale yöneltmemize ve siyasi hayatta 
samimiyeti hâkim kılmamıza bağlıdır. , 

Muhterem arkadaşlar; i 
Bu düşünce ve duygularla meşbû olan Millet 

Partisi Meclis Grupu olarak, hakkındaki gö
rüşlerimiz ne olursa olsun, bütçenin milletimiz 
için hayırlı ve uğurlu olmasını bir kere daha 
temenni eder, saygılarımızı sunarız. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Part i grupları adına bütün 

sözcüler birer defa konuşmuş bulunuyorlar. 
Sayın irfan Baran, Parti grupunuz adına 

buyurun. 
O. K. M. P. GRUPU ADINA İRFAN BA

RAN (Konya) — Muhterem arkadaşlar; C. 
H. ,1*. sözcüsü Sayın ibrahim öktcm'in gerek: 
A. P. sözcüsü, gerekse O. K. M. P. sözcüsü 
kendilerini mesuliyet derecesini arıyacakla-
rma gaipten sorumlu aramaktadırlar. 

•O. K. M. P. sözcüleri hesap vermek yerine 
hesıap sormak'' durumuna düşmüşlerdir. 

«Biz eski ortaklarımızın olduğu kadar yeni 
ortağımızın namına da müdafaada bulunaca
ğız» mealindeki sözleri üzerine C. K. M. P. 
grapu adına söz almış bulunuyoruz: 

Bütçe tenkidimizde, çoğu 5 yıllık plân
da yer alan memleket gerçekleri, milletimiz 
dert ve ihtiyaçları belirtilmiştir. 1961 - 1962 -
1963 bütçelerinin ve rakamlarının tahlilleri 
yapılmıştır. Bunlarda da sadece resmî rakam
lar d e alınarak bâzı hususlar belirtilmiştir. 
Nihayet memleket ve millet kaderinin daha 
dyiye yöneltilebilmesi mesele ve dertlerin hal
linde, teşriî ve icra organlarına düşen görev
ler kanaatimizce ifade edilmiştir. 

Meselelerimizi vaz'ederken, sorumlu, so
rumluluk aramadık. Sorumdan, sorumluluk
tan da kaçınmadık. Asırların yığdığı ve yığ
makta devam ettiği ve gerçekler karşısında bü
tün sorumlulukları münhasıran 7 aylık bir 
Hükümete tevcih etmek elbette mümkün değil
dir. Memleket kaderinin değiştirilmesine ku-
vayi milliye ruhu içinde toptan bir çaba ile 
çalışmak gerektiğine inandığımız için sorum
luluk aramadık. Kaldı kd, Hükümetlerle grup
ların münasebet ve sorumluluklarmdaiki hu
kuki başkalıklar da unutulmamalıdır. Temas 
ettiğimiz çok eski memleket dertlerinin ya
rattığı ağır havanın tesiri ile uyanan haklı 
teessür duygusu içinde konuşmalarımızdakî 
nüans inceliklerinin gözden kaçırılarak böy
le bir intıbaya ortak grupça varılmış olduğu 
kanaatindeyiz. 

Memleket ve millet meselelerine .ait ger
çekleri samimiyetle ve tam bir çıplaklıkla 
ortaya koymayı bidayetten beri grupumuz 
şiar edinmiştir. Bu sebeple dünkü konuşma
larımızın muhtevasında musirriz. Bir Hükü
mete dâhil olmak, meseleler ve dertler kar-
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şısında susmak, Hükümet dışında istek ve < 
temennilere sahibolmak demek değildir. Ni
tekim, C. H. P. grupu da bizim gibi hare
ket etmiştir. Elbette ki, konuların çeşidin
de, ifade ve üslûpta başkalıklar olacaktır. 
Grupumuz, derecesi ne olursa olsun, sorum
luluklarını müdrik ve buna sahibolarak hak 
bildiği yolda inandıkları ve düşündükleri
ni tavizsiz ve katıksız söylemekte devam ede
cektir. Saygılarımla. (C. K. M. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi grupu adına 
Sayın Mehmet Turgut. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA MEH
MET TURGUT (Afyon Krrahisar) — Çok muh
terem arkadaşlarım, C. H. P. grupu .adına ya
pılan konuşmaya 'kısaca partimiz adına cevap (ver
mek için'(huzurunuza gelmiş »bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşımızın (birinci iddiası; «'bi
rinci koalisyonda C. H. P. »île beraber A. P. si 
bu bütçenin mesuliyetine iştirak etmiştir» iddia
sıdır. Bu iddia çürüktür arkadaşl irim. Çünkü, 
dünyanın her yerinde bilinir ki, bütçelerin ilk 
üç ayı hatta bazı memleketlerde 4 ayı bir hazır
lık devresidir. A. P. sinin birinci koalisyonda 
bulunduğu ve bu bütçenin tatbikat devresine 
Haşlamayan Mart - Nisan - Mayıs ayları memleke
timizde bütçenin (hazırlık aylarıdır, .tatbikatında 
A. P. si bulıınm ımıştır. 1962 bütçesinin de esas 
eksiklikleri tatbikatmdadır. Bu ıhususu açıklamak 
isterim. 

ikinci (husus; 5 yıllık plân meselesidir. Muh
terem arkadaşlarım, 5 yıllık plân mevzuu bura
da mütaaddit defalar cevaplandırıldı. Bir defa 
d: ha cevaplandırmakta fayda mülâhaza ederim. 
'Beş yıllık plânın esasları birinci koalisyon hü
kümeti zamanında kabul edilmiştir. Takdir ©der
siniz ki, muayyen prensipler kabul edildiği za
man bunların tatbika konacağı yollar çok farklı 
olabilir, çok farklı yollardan tatbik sahasına ko
nabilir. Boş yıllık Kalkınma Plânında Adalet 
Partisinin iştirak ettiği husus, millî hâsılanın 
yüzde 18 inin yatırılması ve kalkınma hızının 
yüzde 7 olarak kabulüdür. Bu neticeye vasıl ol-
m'ik için çok muhtelif yollardan gidilebilir. Ni
tekim Adalet Partisi bu yolu, hususi teşebbüsü 
organize ederek, hususi teşebbüs sahasını gen;ş-
leterek, hususi teşebbüsü meydana çıkararak, 
yatırımları arttırmak şeklime gidecek bir pren
sibi kabul eder. Halbuki Hükümetimiz vergileri 
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arttırarak, hususi teşebbüsü baltalayarak devlet 
yatırımını arttırma yoluna gitme metodunu İşa-
bul etmiştir ki biz bu metoda iştirak etmiyoruz. 
Ve tenkidimizi bu metod üzerinde yapıyoruz. Biz 
beş yıllık plânın % 18 yatırım ve % 7 kalkınma 
'hızını kabul ettik. Yoksa ağır vergiler getirerek 
devlet yatırımlarını arttırıp memleketin iktis:di 
kaynağını kurutmak yoluna gitmek için kabul 
etmedik ve etmiyeceğiz. Hürmetlerimle. (Soldan 
alkışlar). 

BAŞKAN — Şahısları adına konuşacak ar
kadaşlara geliyorum. Bu arada Sayın Cevdet 
Dursunoğlu'nun bir takriri vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Bütçenin umumi heyeti üzerindeki konuşma

ların on dakika içinde gereği gibi istifadeli 
olamadığı ve milletvekillerinin fikirlerinin vu
zuhla ifadesini engellediği son bir konuşmada 
anlaşılmıştır. 

Gerekirse bakanlıklar bütçeleri görüşülürken 
yeniden karar almak üzere bütçe üzerindeki 
umumi konuşmalarda zaman tahdidinin kaldı
rılmasını arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Cevat Dursunoğlu 

CEVAT DURSUNOĞLU (Erzurum) — Tak
ririmi izah etmek için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
CEVAT DURSUNOĞLU (Erzurum) — Sa

yın arkadaşlarım, bütçenin heyeti umumiyesi 
üzerinde şahsan söz almış değilim. Kendi ifade 
edeceğim bir şey de yoktur. Ancak, dün 4 ar
kadaş söz aldı, bu kürsüye çıktılar. Bu 4 ar
kadaştan biri «zaman dardır, arz edeceğim hu
susları anlamaya kifayet etmiyecek, mazur gö
rün» dedi, indi. Birinin sözü yarıda iken vakti 
doldu. Bir üçüncüsü elindeki kâğıtları jet sü
ratiyle okuduğu halde o da ortada kaldı. Büt
çe gibi, bütçenin heyeti umumiyesi gibi her ta* 
rafiyle deşilmesi lâzımgelen bir meselede fikir
lerin yarıda kalması doğru değildir. Vekâlet
ler bütçeleri üzerindeki konuşmalar için bir di
yeceğim yoktur; tek mevzu üzerindedir. Ar
kadaşlar o zaman kısa kesebilirler. Benim ri
cam, memleketin bütün dertleri bütçe vesile
siyle deşilirken, bütçenin heyeti umumiyesi 
üzerinde söz almış olan arkadaşlara vakit vere
lim. Dertlerini anlatsınlar. Zararı yok bir de 
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gece içtimai yapmış oluruz, hiçbir ehemmiyeti 
yoktur. Takririmin kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde Mehmet 
Sağlam. 

MEHMET SAĞLAM (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlarım; dün akşamki Yüksek Heye
tinizin toplantısında bendenizin takdim ettiğim 
bir takririm gereğince şahsı adına konuşan 
arkadaşlarımızın konuşma sürelerinin on dakika 
olarak sınırlanmasını kabul etmiştiniz. Sayın 
Dursunoğlu arkadaşımız hâtırlıyacâklardır; bu 
takrir kabul edilirken gerekçesi şuydu : Büt
çe müzakeresinin ortasına doğru konuşmalar 
çoğaldıkça hem kifayet takrirleri geliyor, hem 
de geçen seneki tatbikattan hatırlanacağı veç
hile konuşmaları daha dar bir zamana sığdır
mak için teklif ve takrirler geliyor ve Yüksek 
Heyetiniz bunları büyük bir ihtimal ile kabul 
buyuruyor. Bu vaziyette bütçe müzakerelerinin 
başında konuşan arkadaşlarımız ilo bütçenin or
talarına doğru yapılan müzakerelerde söz alan 
arkadaşlarımız arasında bir söz hakkı eşitsiz
liği kendiliğinden doğuyor. (Orta sıralardan, 
«doğru, doğru» sesleri.) 

Cumhuriyet Senatosunda da bu, sonradan 
öğrendiğime göre, bahis konusu olmuş ve Se
nato işi baştan tahdidederek eşit bir tarzda ve 
çok daha geniş sayıda arkadaşlarımızın konuş
masına imkân temin edecek tarzda bir önerge 
ile meseleyi halletmiştir. Ve bütçe müzake
releri böyle geçmiştir. Kaldı ki, grupları adına 
konuşan arkadaşlarımız çok daha geniş bir 
süre içinde, çok daha geniş' <bir hazırlı'k içinde 
Millet Meclisi adıma, grupları adına bütçeyi eni
ne boyuna murakabe etmektedirler. Zamaa 
tahdidini kaldıracak olursak çok -daha fuzuli 
zaman kaybedeceğimize kaaniim. Bayramdan 
evvel bütçenin yüce Meclisten çıkması program 
ieatbıdır. Lütfetsinler, «ayın Dursunoğlu bu 
takrirlerini geri alsınlar, dünkü tesbit ettiğimiz 
prosedürü muhafaza edelim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Akçal, takririn lebinde 
konuşacaklar. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Muhte
rem arkadaşlarım; burada formalite icabı ola
rak (bütçe müzakereleri cereyan etmemektedir, 
kanaatindeyim. Bütçeyi tenlkid için Milletvekil
leri arkadaşlarımız 1 - 1,5 aydır hazırlanmak
tadır. 10 dakika gibi çolk kısa bir zaman zar
fında bu arkadaşların bütçenin heyeti umumi-
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yesi hakkında görüşlerini ne şekilde bildirecek
lerini bendeniz anlama'ktan âciz bulunuyorum. 
Bakanlıkların bütçeleri konuşulduğu zaman 10 
dakikalık talhdit mâkul olaJbilir; ama bütçenin 
heyeti umumiyesi müzakere edildiği zaman, bu
rada gayet ıseri bir şekilde yapılan konuşmalar 
ne dinliydiler tarafından ianlaşıknakta, ne de 
Hükümet için tabiî Hükümet azaları burada bu
lunurlarsa, istifadeli olabilmektedir. (Orta sı
ralardan ıgürültüler.) 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Hükümet Baş
kanının Meclise gelmediği devir arkada. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Bâ-
zaıı Hükümet azaları Meclise gelmezlerdi; bel
ki ağır muamelelere mâruz 'kalmamak için gel
mezlerdi beyefendi. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Hatibe müdahale etmeyin. Kar
şılıklı konuşmayın. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım; ben ibu Mecliste Vekillik 
yapmış şahısların hâlâ yerlerinden müdahale 
etmek tarzında Parlâmento adabıma yaikışmıyan 
harekette bulunmalarını katiyen bulundukları 
seviyelerle ölçemiyorum, mu'kayese edemiyo-
•luım. (Orta sıralardan gürültüler). 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Hükümet bu-
ı ada, Maliye Bakanı burada, hepsi burada. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Her-
şeyden evvel uzun seneler Parlâmento içerisin
de bulunmuş insanların, Parlâmentoya yeni 
gelmiş insanlara, parlâmento âdabı üzerinde 
misal olmalarını rica ederim. Maalesef, şimdi
ye kadar istifade edeceğimiz bir hususu biz bu 
parlâmentoda göremedik. 

Muhterem arkadaşlarım; bütçenin heyeti 
umumiyeısi üzerindeki görüşmeler on dakika 
zarfında yapılacak olursa, bir tenkidin on da
kika içerisinde bildirileceği hususu çok şüphe
lidir. Bendeniz ıbu zaman tahdidinin hiç değil
se umumi görüşmeler üzerinde kaldırılmasını 
istirham ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Taıkririn aleyhinde Ibuyurun 
sayın Bahtiyar Vural. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Bana karşı ko
nuştuğu için eevap vermem lâzımdır. 

BAŞKAN — Siz yerinizden cevap verdiniz; 
o da sizin sözünüze cevap verdi, isim tasrih 
etmedi. 
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BAHTİYAR VURAL (Kars) — Söz [hakiki

mi b&şkasma veremez miyim? 
BAŞKAN — Verebilirsiniz. 
BAHTİYAR VURAL (Kars) — Söz hakkı

mı Emin Beye veriyorum. 
BAŞKAN — Takririn aleyhinde Emin Pafe-

süt. 
EMİN PAKSÜT (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlarım; benden evvel takririn aleyhinde 
konuşan arkadaşıım söz eşitliğini savundu. (A. 
P. sıralarından «Takririn lehinde konuştu» ses
leri) Daha evvel konuşan Mehmet Sağlam ar
kadaşımızdan (bahsediyorum. Söz eşitliğini g'i-
zetmek gibi, hepimizin red^ledemiyeceğimiz bir 
gerçeğe temas etti. Bütçe müzakereleri sırasın
da ve bilhassa umumi müzakereler sırasında 
uzam 'boylu konuşmak im'kânı vardır. Ama usul 
meselesini, bir konuşma vesilesi ittihaz ederek, 

.burada Sayın Başbakan Yardımcısı Alioan, Sa
yın Başbakan Yardımcısı Dinçer, Sayın Mıaliye 
Bakanı Melen varken dahi Hükümet yoktur di
ye tarizlerde bulunmak, hele hep beralber red
dettiğimiz gıayrinueşru kabul ettiğimiz bir devri 
ima ederek.. (Soldan gürültüler, takrir hakkın
da konuşun senleri) Birtakım şüpheli sözler 
sarf etmek parlâmento âdabına yakışmaz/ (Sol
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Çök rica «derim Emin Bey, biz
zat kendiniz tou konuya girmekle tartışmaya 
girmiş bulunuyorsunuz. Rica ederim, tatkrir 
hakkında konuşun. (Gürültüler) 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Bir müddet 
sonra kifayet takrirleriyle, çok objektif tenkit
lerde bulunacak olan her partiye mensup arka
daşların konuşma hakları sel'bedilmiş olmaz mı?.. 
Gruplar için arz etmiyorum, milletvekili arka
daşların bir kısmını, bütçeye ışık tutacak, isti
fadeli fikirlerini beyandan, mahrum kılalım mı, 
kılmıyalım mı?... Parlâmentoda,: objektif bir öl
çü içerisinde, sayın milletvekili arkadaşların ko
nuşma haklarını tanımakta isabet vardır. Aksi 
takdirde, bir müddet sonra Yüksek Huzurunuz
da bu tahdit beş dakikaya indirilecek ve bu sı
ralarda söz alan arkadaşlar, sonraki bütçelerde 
söz alan arkadaşlara nazaran daha fazla konuş
muş olacaklardır. Bu itibarla arkadaşlar, on da
kikalık prosedürün kabul buyu .raim asını istif
ham ediyorum. 

BAŞKAN -~ Takriri, tekrar okutup oyunuza 
sunacağım. 
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(Krzurum Milletvekili Cevat Dursunoğlu'nun 

önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 68 oya mukabil 76 oyla 
takrir reddedilmiştir. 

Hatipler 10 ar dakika konuşacaklardır'. 
Sayın Veli Başaran. (Yok sesleri) 
Sayın Asım Eren. (Yok sesleri) 

Sayın Ahmet Tahtakılıç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş

kan, muhterem milletvekilleri; dünden beri 1968 
bütçesinin dayandığı ekonomik görüşler, masraf 
tabloları ve gelir tahminleri üzerinde rakamlar 
izah edildi. 10 dakikalık zaman içerisinde yeni
den bu tahlillere girişmeden sözlerimi bitirmek
te fayda gördüm. 1 - 2 noktada mütalâa ve te
mennimi arz etmek üzere söz almış bulunuyo
rum. 

Toptan durum şundan ibarettir. Yıldan yıla 
Devlet masrafları artmaktadır. Bilhassa O. H. 
Partisi Sözcüsünün de ifade ettiği gibi cari mas
raflarda artış, memleketin umumi hayatını taz
yik edici bir istikamettedir. Yeni vergi kaynak
larına müracaat zarureti hâsıl olmaktadır. Ca
ri masraflar da bir milyar 390 milyon lira de
ğerindeki artışla, yatırımlar için harcanma za
rureti görülen 570 milyon liralık artışı, ancak 
bu yeni vergi kaynaklariyle karşılamak ve dış 
yardımlara ümit bağlamak zarureti vardır. Kal-
dıki, zaruri masraflardan bir kısmı hele sosyal 
devlet anlayışına dayanması şartiyle, memleket 
âmme idaresinin yerini bulması için icabeden 
masraflar bütçede gereği gibi yerini almamış 
bulunmaktadır. Size; sağlık hizmetleriyle millî 
eğitim hizmetlerinin ki, bu hususta C. H. P. Söz
cüsü millî eğitim hizmetlerinin ne kadar lü
zumlu olduğunu söylemiştir - bütçede gereği gi
bi nazara, nazarı itibara alınmadığını bir vakıa 
olarak kaydetmek isterim. Millî ekonomimizde 
kayda değer bir inkişaf görmemekteyiz. Millî ge
lirin miktarı, vatandaşın yaşama seviyesi stan
dardı, dış borçlanıl yekûnu, ödeme muvazene-
sindeki aleyhe açıkların devam etmesi, gizli iş
sizlik durumunun memleketin umumi iktisadi 
hayatını tehdit edecek bir seviyede devanı edip 
gelmesi, bilhassa köylü vatandaşın içinde bu
lunduğu sosyal ve iktisadi zaruretler, memleket 
ekonomisinin istikbaline ümitle bakmak imkânı
nı vermemektedir. 
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Durum bu olunca; Türk Devletinin siyasi, 

sosyal, ekonomik hayatına, âmme hizmetlerine 
bir istikamet vermek vazifesiyle Meclisiniz kar
şı karşıya bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu neticede elbette tarihi tesirlerin etkisi 

vardır-. Bunu bir tarafa bırakırsak iki ana sebep 
üzerinde dikkatle durmak zarureti vardır. Biri 
Türk Devlet hayatını millî ve ilmî ölçülerle yerli 
yerine yerleştirmek. Devlet mekanizmasını haki
ki verimle işletmek üzere ciddî bir çalışma içine 
girmemiş bulunuyoruz. 

ikincisi; memleketi, yeni bir Anayasa kabul 
edilmiş olmasına rağmen, rejimi, buhran hava
sından kurtarmamakta adeta yarış halinde bulu
nuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
C. H. P. Grupu adına konuşan arkadaşı dik

katle dinledim. Koalisyona dâhil olan partinin 
grupu adına yapılan konuşmaya rağmen, maale
sef bizi, geçmiş meselelerin münakaşasına gö
türmek istidadında bir konuşma yapmıştır. -
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri) 

Aziz arkadaşlarım, Türk demokrasi hayatı
nın seyrine yeni Türk Anayasası ile tarihi bir 
çizgi çekilmiştir. Bu çizginin gerisinde cereyan 
eden hâdiseleri bu münasebetle ortaya atmakta, 
ne ortaya atan grupa ne de memlekete faydası 
vardır. Eğer şimdi ortaya koyacağım bâzı me
seleleri karşılıklı halledebilirsek daha aydınlan
mış olacağız. 

Sayın arkadaşlarım, şu anda bendeniz, ko
nuşmalarımla hiçbir arkadaşı, hiçbir partiyi mu,-
hatap almamaktayım. Şahsan, üzerinde dur
makta fayda mülâhaza ettiğim düşüncelerimi arz 
ediyorum. 

Onun için bu bahse dönüşümün sebebini şim
di arkadaşlarım anlıyacaklardır. Bu görüşün 
yanında şu ana görüşe de sahibim. Yeni Ana
yasanın kabulünden evvel, bu memlekette ikti
darda bulunan partiler ve diğer teşekküller re
jim bahsinde ellerinde imkân varken üzerlerine 
düşen vazifeyi yapmamışlardır. Bunun yegâne 
şartı yeni Anayasaya dört elle sarılmak suretiy
le yeni Anayasanın getirdiği sosyal, ekonomik 
ve malî görüşlere sıkı sıkıya bağlanarak yönünü 
bu istikametlere tevcih etmekle bu meselelerin 
halledilmesi mümkün olabilir. 

Hattâ bu zaviyeden denebilir ki, hangi par
tiye mensup olunursa olunsun, geçmiş iktidarı, 
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kendisine mesnet haline getiren bir Hükümet, 
kendi siyasetini bu yola götürmek isterse bu
nun karşısına çıkılmasında ben memleket için 
bir fayda telâkki etmiyorum. (Alkışlar) Mese
lâ, Sayın Cumhuriyet Halk Partili arkadaşım, 
birbirimizle bütün mukaddesatımız ile berabe
riz, dediler, ö te yandan grupça, gazetelerin yaz
dığı doğru ise, Cumhuriyet Halk Partisinin mal
ları hakkında Anayasa Mahkemesine müracaat 
kararı almış bulunuyorsunuz. Bu meselelerin 
münakaşasından ne Cumhuriyet Halk Partisi 
için ve ne de memleket için bir fayda vardır. 
(C. H. P. si sıralarından bütçe müzakerelerinde 
bu gibi sözlerin konuşulmasında fayda yoktur, 
sesleri.) Müsaade buyurunuz, meseleleri açıkça 
konuşmak lâzımdır. (C. H. P. si sıralarından 
gürültüler.] 

BAŞKAN — Sayın Göker dinleyiniz. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — O 

halde kapanmış bir partinin ıstırabını, varlığı
mızla, canımızla, her şeyimizle çektiğimiz hal
de, yeni Türk Anayasasının, Yeni Türk Devleti
nin istikbal hayatını tanzim eden ve ona bu 
inançla bağlı olduğumuz için, yeni bir devrin 
açılmasına kâfi mesnet teşkil eden esaslara 
prensiplere sıkı sıkı bağlı olduğumuz için, size 
ait bir meseleyi tamamen bir tarafa bırakmak 
ve hattâ bahis konusu etmek istemiyoruz. 

LEBlT YURDOĞLU (izmir) — Atatürk'ün 
vasiyetini kurtaracağız. 

BAŞKAN — Sayın Yurdoğlu, lütfen hatibe 
müdahale etmeyiniz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, şu halde iki ana vazifemiz 
vardır, birisi Türk Devlet hayatında yeni Ana
yasanın çizdiği esaslar dairesinde ileriye götür
mek suretiyle ona bir istikamet vermek; ikinci
si memleketi rejim buhranı havasından kurtar
maktır. (Ortadan biz Atatürk'ün vasiyetini ye
rine getiriyoruz, sesleri.) (Soldan, gürültüler.) 

Muhterem arkadaşlar, Türk Devlet hayatına 
hakikaten yeni Anayasanın çizdiği prensipler 
dâhilinde bir istikamet vermek mevzubahsolur-
sa, mütemadiyen reformdan bahsedilirse o za
man evvelâ reformcu bir görüşün sayın... (Gü
rültüler). 

BAŞKAN —• Arkadaşlar, hatibi lütfen sü
kûnetle dinliyelim, devam buyurun Sayın Tah-
takılıç. 
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AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — idare 

dediğimiz, «administrasyon» dediğimiz müesse
seye bakmamız lâzımdır. Bugün Türk Hükümet 
teşkilâtı müsteşara kadar müesses değildir. Açı
nız teşkilât kanunlarını, müsteşarın tarifinde 
dahi 40 türlü fark vardır. Bir teftiş heyetinin 
vazife görmesinde dahi her vekâlet başka baş
ka teşkilât kanunlariyle prensipler vazetmiş
lerdir. Bir Vekâlet görüşü... 

BAŞKAN —• Sayın Arıkan, sükûneti ihlâl 
ediyorsunuz, size ihtar veriyorum. Gürültü yap
mayınız, çok rica ederim hatibi dinleyiniz, lüt
fen. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ver
gi vecibesinden mesul olan Maliye teşkilâtının 
kuruluşunu, ofis teşkilâtının kuruluşunu masraf 
bakımından, kamu yararı bakımından tetkik 
ederseniz... 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Tahta-
kılıç lütfen bağlayın. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Efen
dim müsaade edin konuşayım. Vaktin birçoğu 
müdahalelerle geçti. 

SEYFl ÖZTÜRK (Eskişehir) — Konuşma
nın yarısı gürültülerle geçti. Müsaade edin 
biraz daha konuşsun. 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç konuşma hu
susunda diretirlerse, konuşmasına devam etme
si hususunu umumi heyetin oyuna arz ederim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, o halde Devlet hayatımızın 
evvelâ bu masraf silsilesini halletmezsek işin için
den çıkamayız. Bu masraf silsilesini, şu önünüz
deki büyük bütçe kitabı içine dalarsak bunun 
içinden çıkamazsınız. Evvelâ bir hizmet revizyo
nu yapmak lâzımdır, bu hizmetler arasında mu
kayese yapmak lâzımdır. Nüfus dairesinin çalış
ma metoduyla, Petrol Ofisinin çalışma metodu 
arasındaki hizmet farklarının ne olacağını, bu 
hizmet yekûnundan ne gibi bir tasamıf imkânı 
sağlanacağı, gene Millî Eğitim Bakanlığı teşki
lâtı içerisinden çalışan memurların almış olduğu 
(S0 bin kişi için yollukla diğer tarafta Petrol Ofisi 
teşkilâtında çalışan 250 memurun yapmış ol
dukları hizmet karşılığı almış oldukları yolluk
ların mukayese edilerek Hükümetin teknik bir 
çalışma yapması lâzımdır. Eski bütçe rakamla
rını esas alan hiçbir Hükümet bu işin içinden 
çıkamaz. Meselâ, Personel Kanununun çıkmadı-
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ğmdaıı bahsettiler. Personel Dairesi teknik 
personel için bir kanun teklif etmiştir. Bu getiri
len teklif personel arasındaki adaletsizliği derin
liğe artıran bir teklif idi. Halbuki Personel Da
iresi geçen sene de vardı. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Bağ

lıyorum efendim. Devlet hayatımızın ... Efen
dim, 3 dakikam sizinle ve karşılıklı konuşma
larla geçti. 

BAŞKAN — Tolerans bıraktık efendim. (Gü
rültüler) 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, konuşmasının 5 - 10 dakika uzatılması hak
kındaki teklifimizin reye konulmasını teklif edi
yoruz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Efen
dim, bir dakika müsaade ederseniz, bitireceğim. 
(Reye reye sesleri gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, Şener arkada
şımız konuşmanın uzatılmasını teklif ediyor. 
(Reye reye sesleri) 

Şener arkadaşımız, Sayın Tahtakılıç'in ko
nuşmasının 5 dakika uzatılmasını teklif ediyor. 
Sayın Talıtakılıcîn 5 dakika fazla konuşmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Sayın Tahtakılıç'a 
münhasır olmak üzere konuşması 5 dakika uza
tılmıştır. 

Buyurun. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Muh

terem arkadaşlarım, Devlet hayatımızı bu tarz
da, hakikaten radikal,«rasyonel bir şekilde göz
den geçirip teknik çalışma yapmadıktan sonra, 
bu bütçenin, memleketi kurtarmasına, cari mas
rafların yıldan yıla kabarmasına mâni olmaya 
imkân yoktur. Şimdi Türk halkı, Türk vatanda
şı 10 saat yol gittikten sonra çocuğunu nüfusa 
kaydettirebilmektedir. 

Anayasanın derpiş ettiği şekilde âmme hiz
metlerini halkın ayağına götürmek fikri tahak
kuk ettiği anda, cari masrafların iki kat artma
sında bir zaruret vardır. Bu bütçe rakamlarının 
her faslı üzerinden, doğrudan doğruya vekâlet
lerin haricinde Türk Devlet anlayışı ile derinli
ğine bir mukayese ve tetkikat yapması zarureti 
vardır. Yani arkadaşlar, meseleleri zecrî olarak 
ele almak lâzımdır. Bu memlekette hâtıralarını
za müracaat ediyorum, bir zeytin mevzuunu, bir 
çay mevzuunu ele alınız. Çay mevzuunu bir ide-

\ 
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alist vatandaş, Kize'de oturmuş olan Zihni De
rin adlı bir vatandaş, dörtbaşı mamur bir kanun 
çıkarttırarak bugün bu meseleyi yüzde 80 hal
letmiştir. Ama, zeytin mevzuunda daha derli 
toplu bir çalışma olmamıştır. Bu mesele bugün
kü anlayış içerisinde, zeytinciliğimizin istikbali 
bakımından, iyi bir şekilde halletmemiz lâzım
dır. 

O halde, iktisadi variyetimiz üzerinde dururken 
rasyonel çalışma ve reform gibi bütün kelimeleri 
dejenere ettiğimiz gibi 20 nci yüzyılda medeni 
hayatının, bu ilmî tedbirleri de, bu memlekette 
dejenere olmaması için hakikaten rasyonel bir 
çalışma yapmak zaruretindeyiz. Arkadaşlar, 
Yunan Hükümeti, zeytini bir kuruş ucuz sattır
mamak ve bilhassa millî gelirini yükselten zey
tin satışı için şu kaydı koydu : Şu dolardan 
aşağı dışarıya zeytin ihracedilmiyecek. Fakat 
müstahsilin zeytini stok etmesine de müsaade 
etti. Bu suretle rekoltesi gayrimüsaidolan Yu
nan Hükümeti zeytini pahalı satmasına rağ
men, biz zeytinin bir kısmını ucuz sattık, bir 
kısmını da yeni satabiliyoruz. O halde bir kıs
mını ancak yeni yeni satabiliyoruz. Rasyonel 
çalışma, reform, bunlar samimiyet ister, ilmî 
metodla çalışma ister. 

Toprak reformundan bahsedildi, Sayın Baş
bakanın burada bulunmasını çok arzu ederdim. 
'Toprak reformu konusunda artık samimiyetle 
durmak zamanı gelmiştir. Ama bu bir partinin 
siyaset dâvası değildir bu dâva, Türkiye'nin ik
tisadi hayatının temel meselesi olarak ele alın
ması lâzımgelmektedir. 

Aziz arkadaşlarım, yeni Hükümet bize beş 
yeni görüş getirmiştir. Tasarruftan bahsedili
yor, tasarruf yapacaksa, Türkiye Büyük Mil-
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let Meclisinin masraf bütçesini açıp bakınız, 
tasarruf zihniyeti bir köylü vatandaşın hayatı 
gözden geçirilmeli ve nüfus sayısına göre 
yorganı olmadığı nazara alınırsa nasıl bir ta
sarruf yoluna gidildiğini görürsünüz. 

ikincisi : Tasarruf yok, rasyonel bir çalışma 
yok.... Ne yapalım arkadaşlar? Anayasaya göre 
geçmişe bir çizgi çizmek istiyorum, arkadaşlar. 
Suni bir hükümet buhranına doğru memleket 
gitmektedir. Millet Meclisi üyeleri, bunu sizlere 
haber veriyorum. Bu mahiyette bir takrir ver
miştim, fakat kürsüye çıkma imkânı olmadı. 
Aziz kardeşlerim, iki eser var, ortada. 

Birincisi : Memlekette yapılmış olan serbest 
ve dürüst seçimdir, ikincisi : Yeni Türk Ana
yasası Bu iki eseri muhafaza etmek, değerlen
dirmek için bütün gücümüzle, samimiyetimizle 
bir millî hükümet kurmak zamanı gelmiştir. 
Anayasamız hariçten bakan alınmasına müsait
tir. Evleviyetle ihtisas sahibi insanlar bu mem
lekette vardır. Süratle eteğimizdeki taşları dö
kelim, vicdanlarımızı aydınlığa kavuşturalım. 
Hükümet buhranına girmeden evvel bir millî 
hükümet kurmak zarureti üzerinde 450 millet
vekili birleşelim. Ümidediyorum Senatomuz da 
millî hükümet fikrini alkışlıyacaktır. Yoksa 
partizanlık, Zekâi Paşanın ifade ettiği derece
den daha yaygın şekilde cereyan edecektir. 
Memleket hiçbir zaman mazinin dedikodusun
dan ve partizanlıktan, istikbale bakmaya imkân 
bulamıyacaktır. (Soldan, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, saat 13 ü 
geçmiş bulunmaktadır. Birleşime, saat 14,30 da 
toplanmak üzere ara veriyorum. 

. + • * 

Kapanma saati : 13,10 



Î K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 14.30 

BAŞKAN — Başkanvekili Nureddin Ok 
KATİPLER : îfarahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara), Rıza Polat (Ağrı) 

•BAŞlKA'N — >Saym. arkadaşlar, otui'iıınu 
açıyorum. 

'Bütçenin tümü üzerindeki 'müzakerelere da
vanı ediyoruz. Şahısları adına konuşacaklar
dan Sayın Alp Doğan Şen? Yoklar... Sayın Sa
dık Tekin Müftüoğlu. 

SADIK TEKİ'N MÜFTÜlOĞLU ('Zonguldak): 
— 'Muhterem Tiaşkaıı, nıu'hteran milletvekilleri 
plânlı devreye geçiş programının birinci yıl 
'tatbikatını kapsıyan '1903 malî yılı bütçe ka
nun tasarısının kanaatimizce en 'büyük meziyet 
ve mazhariyetini, plâna uygun «olup olmaması 
hususu teşkil etmektedir. ıBu 'hususun yanında, 
bundan dalıa önemli olan nokta. 5 yıllık plânın 
birinci uygulama ve tatbikatının bu bütçe ile 
ne dereceye kadar tahakkuk imkânı bulabilece
ği noktasıdır. 

'Bu iki noktaya önemle işaret etmemizin se
bebi iktidar partilerinden en «büyüğünün K) yıl
lık 'muhalefet devresi içinde plânı sakız yaptık
tan ve iktidara geldikten sonra 'da bu sakıza 
can kurtaran simidi ıgi'bi sarılması ve onu bir 
türlü Ibırakmak istememesi teşkil etmektedir. 

îşlerin bir plân ve program altında yürü
tülmesi hem Anayasamızın Ibir ıhükmü Ih em de 
'hepimizin arzu 'ettiği bir husustur. 'Ve fakat 
şu da bir (hakikattir ki sadece ve sadece plânı 
istemek onu arzu etmek, işlerin düzelmesi ve 
iktisadi hayatın refa'ha çıkması demek değil
dir.'' 

(Bugün için Anayasamızın âmir lıükıuii tah
tında meclislerden 'bir plân geçmiştir. 'Bu plâ
nın memleketin dertlerine ne dereceye kadar 
cavap verdiği ihususu da'ha ünce Yüce meclis
lerde 'tartışılıp kanun hükmünü aldığı için ye
niden bu mevzuun tazelenmesinde bir fayda. 
mütalâa etmemekteyim. Fakat 'kanunlaşan 'bu 
plânın 'birinci tatbik yılını <ve uygulanmasını 
kapsaması lâzımgelen lf>63 malî yılı bütçe ta

sarısı ne dereceye kadar bu hususu tahakkuk 
ettirecektir? 

Muhterem arkadaşlarım, 
'Bu suale eefvap verme'den önce yeni Seçim 

Kanunumuzun memleketimizde meydana getir
diği yeni sistemin normal bir neticesi hiç şüp
hesiz 'Koalisyon hükümetlerinin asli Hükümet. 
şekli 'olarak teessüsüne imkân vermesidir. îşte1 

ıbu nokta bil'hassa Hükümetteki partiler tara
fından bütçe müzakere!erinde mesuliyetten ve 
sorumluluktan nisbeteu kurtulabilme yolunda. 
ıbir imkân sağlar gilbi (görünmektedir. 

Nitekim O. H. 1\ Grup Sözcüsü (Sayın İb
rahim Ük'tem Î9G2 yılının muvaffakiye'tisizliği-
nin mesuliyetini Ibu yıla ait bütçenin 2 aylık 
(tatbikatına iştirak etmiş (bulunan A. P. ye de 
yüklemelk istemektedir. Devlet idaresinden 
malûmatı olan ıher vijdan salhibinin de teslim 
edeceği gibi 'bu müddet bütçenin ta't'bikı için 
ihzari, 'hazırlık devresini teşkil etmektedir. Ya
tırımlar için ihale ve ilân safhasının bir kısmı
nı teşkil vden bu müddetin mesuliyetine işti
rak etmiş (olan bir partiye asıl bundan sıonra 
'başlıyan icranın mesuliyetini yüklemek veya 
yükler ıgibi görünüp kendi başarısızlığını ve 
mesuliyetini ne derece 'kadar hafifletir onu 
sizlerin takdirine bırakıyorum. 

$u noktanın unütulmıyanak yeniden hatır-
'lanmasında, Ibu davranış karşısında, lüzum 
'hissetmiş 'bulunmaktayız. Hükümetler daima 
(başında 'bulunan, şaihsa izafeten isimlendirilir. 
Muvaffakiyet veya adomimuvaffakiyette de 
•her şeyden ve herkesten çok bu şalısın 'mesuli
yet veyalborcu vardır. 

ıBu sebeple her iki 'Koalisyonda Hükümetin 
başında bulunan şahsın Ibaşıarısızlığının Ibu .şe
kilde kafifletfilmek istenmesi hakikaten hafif
lik olur. Nitekim bütçenin 5 nci ayının dol
mak üzere .bulunduğu 'bir sırada Sayın inönü'-

— 353 



M. Meclisi B : 47 
nün radyoda yaptığı 'konuşmada 23 'Temmuz 
1962 tarilhli Ulus Gazetesinin aldığı manşet şu
dur : (Pek kıza zamanda, Devletin ve özel te
şebbüsün ihale ilânları bütün gazeteleri dol
duracaktır.) 

[Bunun mânası nedir? Hükümet olarak biz 
(henüz 'bütçeden itibaren 5 ay geçmesine rağmen 
büyük ihaleleri yapmadık ama kısa zamanda 
ihaleleri yapacağız o zaman yeni iş salhaları 
açüacaık. 

'İnsaf ile düşünelim; bir Hükümet Başkam 
bu 'kadar açık ikrarda bulunur inşaat 'mevsi
mini (geçirir 'kısaca 5 ay uyur, sonrada Ibunıın 
ilk iki ayının mesuliyetine iştirak eden parti
ye sen sus beni tenkid etme der. Olmaz böyle 
şey arkadaşlar. 

Şimdi aynı 'Başbakana sorsak Etibarik 
Umum Müdürü niçin istifa etmiştir. Niçin Sa
nayi Bakanlığındaki yattırım'lar ikmal edilme
miş. Diğer yatırımlardan Devletin mütaahhi't-
lere 19<62 bütçesinden ödenmiyen borç miktarı 
ne kadardır? Bütün bunların cevaplarından 
çıkacalk mesuliyet 'hissi buna mı aidölacaktır? 

Madem ki Sanayi Bakanlığındaki yatırım 
programının tatbik edilmemesi 'sebebi personel 
'kifayetsizliği idi de /bu en »on Etibank Umum 
Müdürünün istifası ile mi ortaya çıktı. Daha 
evvel bilinmiyordu ise bu nasıl icradır. Niçin 
uyumuştur. Yok şayet dalba önceden biliyor
du ise niçin tedbirini almamıştır. Bu ne gaf
let bu ne adalettir. 

Ve daha, bâlâ Personel Kanunu niye Yüce 
Meclise getirilmemiştir ? 

'Bu 'noktayı bu şekilde kısaca geçiştirdikten 
'sonra yukarda sorduğumuz sualin cevabını bul-
mıya çalışallim. 

Evet arkadaşlarım, 
Teessürle söylemek icabederse 1963 malî yılı , 

bütçesi 5 yıllık plânın 1 nci yıl tatbikatına uygun 
bulunmamaktadır. Nitekim 5 yıllık plânda) 
Bayındırlık Bakanlığı tarafından birinci yılda 
5 balıkçı barınak limanının yapılması için '30,2 
milyon lira'lık tabsisat konulması emredilmiş 
olmasına rağmen maalesef Bayındırlık Bakan
lığının bütçesinde bunu görmek mümkün ol
mamakta Senatoda bu noktaya, m'üteveceib 
ikaza verilen cevapta ticaret gemilerinin sığı
nacağı limanlar için 'ayrılan tahsisat gösteril
miş ise de, bu plândaki hususun cevabı değil
dir. 
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Canlı bir misal ile bütçenin plâna uygun bu

lunmadığını işaret ettikten soınra şimdi de bu 
1903 malî yılı bütçesinin '5 yıllık plânın 1 nci 
yıl tatbikat ve uygulamasını yine teessürle ifa
de etmek mecburiyetindeyim maalesef tabak-
kuk ettirmek imkân ve ıgüeünden mahrum bu
lunmaktadır. 

Nitekim dâhili finansman olarak lüzum his
sedilen 1 milyar 200 milyon liranın yeni vergi 
ve zam kanunları ile tahsil 'edilebileceği ümid-
edilmekte ise de, sosyal ve iktisadi bünyenin 
devamlı huzursuzduk, işsizlik ve açlık içinde 
bulunduğu bir cemiyette gelir kaynaklarının 
verimliliğini artırmak ve geliştirmek politika
sı yerine, artık zor süt veren göğüsleri kan ge-
l'ineiye kadar «ağmak politikasının Ihâkim olu
şu er veya geç Hükümeti 'mukadder hüsran ile 
karşı karşıya bulunduracaktır. Allah o zama
na kadar türlü yollardan 'kendi omuzlarına. 
yüklenecek bu yük için ıhadka kolaylık ve sa
bır versin. 

Hükümet tarafından vergi reformu adı al
tında getirilen yeni kanunların bir reform de
ğil ve fakat birer vergi zammı 'kanunu olduğu 
hususu bu kanunların müzakeresi sırasında (bir 
nisbe izalh 'ettiğimiz 'gibi Hükümetin malî poli
tikası ve düşüncesi hakkındaki kanaatlerimizi 
de Maliye Vekâletinin bütçesi görüşülürken 
fırsat bulursak iza'h 'edeceğiz. 

Siyasi 'huzursuzluğun ve çekişmelerin malî 
ve 'iktisadi politika üzerindeki etkileri ve ya
kın irtibatı ortadadır. Bu husustaki geniş tah
lillerimizi de İçişleri 'Bakanlığının bütçe ten-
kidlei'ine bırakırken şunu söylemek isteriz ki 
memleketteki siyasi huzursuzluk izale edilme
diği, bâzı politik hıralarla 'küçük taktiklere 
başvurmalar devam ettiği takdirde, zaten şişi
rilmiş olan ıgelir tahminleri tahakkuk etmiye-
eeğini ileri sürerek mevcut 'bütçenin denk olmı-
yacağını iddia etmek .hiçte bir kehanet olmı-
yac aktır. 

Mamafih bütün bunlara rağmen m'emdeketin 
nefine olarak yanılmış olmayı tercih ederim. 

Hürmetlerim'le. ('Soldan alkışlar) 
BAŞKAN — .Sayın Hasan Aksay? Yok. Sa

yın Muhiddin Güven. 
MUHÎDDÎN GÜVEN (İstanbul) — Sayın 

Başkan; Hükümet erkânı ve değerli milletvekil
leri; Beş Yıllık Kalkınma Plânının B. M. M. 
since kabulünden sonra, Hükümet tarafından 
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'hazırlanan 1963 yılı bütçesi, Cumhuriyet Sena
tosunda müzakere edilmiş ve Büyük Meclisiniz 
huzuruna getirilmiştir. 

Arkada bırakılan yıllara kıyas edilerek, dü
zenli ve dengeli bir kalkınmanın vait dolu yol- | 
ları içinde memleketin geleceğine işaret eden 5 i 
Yıllık Kalkınma Plânının iddialı ilk bütçesi ol
mak sıfatiyle muhakkak ki bu hâdise bir baş
ka hususiyet ve ehemmiyet taşımaktadır. Kal- i 
kınmayı tahakkuk ettirecek maddi unsurların i 
yanında cemiyete ait ruhi yapının asla gözden 
uzak tutulması, halen içinde bulunduğumuz hu
zursuzluk ve rahatsızlık âmillerinin üzerine ehem
miyetle eğilmemiz icabettiği aşikâr bir hakikat
tir. Yerinden oynamış, çalışanları, faaliyetle
rinde gerekli pisikolojik emniyet unsurundan 
mahrum bırakılmış müesseselerin bugünkü du
rumu üzerinde de hassasiyetle durmak icabet-
mektedir. Ve bu hâlâ oturmamış telâkki edi
len demokratik nizamın, lüzumlu olan şartları 
içinde yerleşmesini istemiyen, muzır, tahrikçi, 
davranışların zehirleyici, maksatlı yayınlar ve 
Iher türlü propagandalarla, sureti - haktan gö
rünen toplumu büsbütün karıtşırmak çabası için
de bulunan komünizmin büyük tehlikesine açık 
olarak işaret etmek lâzımgelmektedir. O halde 
memleketin Hürriyet nizamı içinde kalkınması
nı sağlamaık için tesisi zaruri sağlam, bağlayıcı 
iyi niyet zeminini çok cepheli olarak bulmak, 
kuvvetlendirmek ve binamızı o suretle inşa et
mek zaruretindeyiz. 

1963 yılı 'bütçe tasarısını ben böyle bir tak
dimle karşılamak istedim. Elbette ki memleke
tin refahında/ 'hep beraber sevinç duyacağımız 
bir Hükümet faaliyetinde, daha iyiyi temin için 
yapıcı bir tenkid süzgecinden geçirerek zaaf 
noktalarına işaret etmek, eksikleri, boşlukları 
göstermek ve gerekli ikaz vazifemiz olacaktır. 

Kanaatimce 1963 yılı bütçesinin iki esas mes
nedi vardır. Bunlardan 'birincisi; 5 Yıllık Kal
kınma Plânının kendisi, ikincisi ise; plân kita
bının birinci sayfasında zikredildiği üzere uy
gulanmasından ve neticelerinden istifade edildi
ği söylenen 1962 yılı plânlı devreye geçiş bütçe
sidir. 

5 Yıllık Kalkınma Plânı yüksek huzurunuza \ 
getirildiği vakit hakikatlara dokunmuş ve ge- j 
rekli tavsiyelerde bulunmuştuk. Mesnet ve reh- j 
ber telâkki edilen 1962 plânlı devreye geçiş i 
bütçesinin plân kitabı bitirildiği zaman henüz 
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beşinci ayında olduğunu, tatbikata yeni başlan
dığını, (binaenaleyh neticesi alınmış her hangi 
'bir uygulamanın mevcudolamıyacağını, dolayı-
siyle iddia edilen istifadenin de mümkün bu-
•lunaraadıgını işaret etmiştik. Ayrıca 5 Yıllık 
Kalkınma Plânının sahip bulunduğu ve bizzat 
kitabın da itiraf ettiği, eksiklikleri, bilhassa ka
palı ve toplu rakamlar halinde oluşu üzerinde 
durarak sağlanacağı iddia olunan % 7 kalkınma 
hızından ümitvar olamayacağımızı anlatmış ve 
1962 bütçe tatbikatı neticelerinin alınmasını, 
1963 yılı bütçesinin de. yine bir plânlı devreye % 
geçiş (bütçesi olarak hazırlanıp getirilmesini, ge
reken i t a ra t yapıldıktan sonra iki senelik bir 
tecrübî plân hazırlanmasının hakiki neticeler 
istihsal edildikten sonra dörder senelik devre
lerle kademeli plânlar hazırlanmasını teklif et
miştik. Makbul telâkki edilmedi, fakat bugün 
daha; plânın kabulünden iki ay geçmeden işaret 
ettiğimiz noktalarda ne »kadar haklı olduğumuz 
meydana çıkmıştır. Buna ait vesikalar bizzat 
1963 yılı bütçe gerekçesinde ve mevcut erkânın 
açıklamalarında mevcut bulunmaktadır. Bu 
misallerimi Hükümetin takdim etmiş olduğu 
vesikalardan getireceğim. 

5 Yıllık Kalkınma Plânının muvaffak, ola
bilmesi için ilk basamak elbette ki bir geçiş 
olara/k kabul edilen 1962 yılı bütçesine ait taki
battır. Bu takibat için : 

1. Tahmin edilen iç ve dış finansmanın te
min edilip edilmediği, 

2. Temin edilmişse 1962 senesinde yapıl
ması gereken Devlet yatırımlarının yapılıp, ya
pılmadığı, 

3. Plânda muayyen nisbet dâhilinde hare
kete geçmesi gereken özel sektörün durumunun 
ne olduğunun araştırılması lâzımgelir. Dolayı-
siyle plânda tasavvur edilen nisbetteki âmme 
ve özel sektör yatırımları % 100 tahakkuk etse 
dâhi, toplum bünyesindeki akislerini her yön
den incelemek ve millî gelir hareketini, fert ba
şına düşen hisseyi net rakamlarla ortaya çıkar
mak ica'beder. Ayrıca âmme yatırımları tahak
kuk ettirilmemişse sebepleri üzerinde durmak 
izalesi çarelerinin ne olduğunu göstermek ve 
yeni bütçede karşı tedbirleri ifade etmek zarure
ti doğar. Bu açılardan 1962 yılı bütçesini ele 
aldığımız vakit şu tabloyu seyrediyoruz. 

1962 yılının ilk sekiz ayında 6 129 115 786 
lira tahsil edilmiştir. Bütçe tahminine göre da-
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ha 2 199 577 786 lira tahsil edilecektir. Hal-
bu'ki gerek Başbakan yardımcısı Sayın Alican'-
in gerekse Sayın Maliye Ba'kanı Melen'in plân 
ve bütçe müzakereleri sırasında vâki beyanla
rında tahsilatın 7 - 800 milyon lira noksaniyle 
tahakkuk edeceğini öğrenmekteyiz. Demek ki, 
bir iç finansman açığı ile karşı karşıyayız. Bu
na göre kalkınma hızını temin edecek iç finans
manda 1/8 nisbetinde bir eksiklik mevcuttur. 
Bir diğer nokta da yatırımların tam yapılıp ya
pılmadığı hususudur. Gerekçenin verdiği bil
giye göre, 3,5 milyarlık bir yatırım tahsisatına 
karşılık Ekim sonuna kadar ancak 1 407 mil
yonluk ödeme yapılmıştır. Yani yatırımlarda 
harekete geçen miktar iş ve para hacmi olarak 
tahsisin ancak % 48 ini teşkil etmektedir. 

Dış finansmana gelince 1962 senesi içinde 
Amerikan yardımından 58 milyon doların hibe 
4,9 milyon doların teknik yardım olarak cem
an 62,9 milyon dolar sağlandığı, 

Aynî yardım şeklinde karşılığı Türk para
sı ödenmek üzere zirai maddeler karşılığı 126,9 
milyon ve yine müesseseler tarafından malzeme 
teçhizat olarak 10,7 milyon ve yine yardımlaş
ma Kanunu dâhilinde-28,7 milyon değerinde çe
şitli, zirai madde alındığı; 

Bilinen bir şey varsa o da, yalınız dost Ame
rika'nın yapmış olduğu yardımlar müspet bir 
ifade taşımaktadır. 

Devlet gelirlerinde fiilî tahsilatın senelere 
göre tetkiki yapılırsa 1956 dan 1960 a kadar 
aylık vasati artışın 1/6.38, 1960, 1961 senesi 
arasında ise 1/6.75, 1961 -1962 yılında ise 1/9.6 
nisbetinde olduğu yani tahsilatın düştüğü gö
rülmektedir. Ayrıca senelere göre gelir kalem
leri kıyas edilirse Gelir Vergisi tahsilatının 
1959 - 1960 senesi arasında 268 milyon artışına 
mukabil, 1961 - 1962 senesi arasında bir evvel
ki seneye nazaran 103 milyon lira eksik tahsil 
edilmiş olduğu göinilmektedir. Yani seviye 1960 
seviyesine inmiştir. Ayrıca diğer kalenderdeki 
artışla 636 milyon lira fark veren tahsilat ise 
tahminin çok altında kalmıştır. Bu gerileme 
karşısında, şu mevzua ehemmiyetle işaret etmek 
isterim. Başından beri Hükümetin ibir oto kont
rol müessesesi olarak kabul ettiği ve sim sıkı 
sarıldığı servet beyannamesinin tahsilatı 'artır
dığı veya artıracağı iddiasını, realite bugün 
tam olarak cerh etmiş bulunmaktadır. Ö halde 
lüzumsuz bir ısrarda fayda yoktur. 
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Yukarda yapılan kısa karşılaştırmalar, plân

lı devreye geçiş 1962 bütçesi tatbikatının başa
rılı olmadığını göstermektedir. 

Mevsim ve imkân bakımından en faal olma
sı icabeden ilk sekiz ay içinde yatırım tahsisa
tının % 48 i kullanılabilmiş ve iktisadi hayata 
intikal etmiş âmmeye müteveccih Devlet hizmet
leri de o nisbette bırakmış demektir. Sene so
nuna kadar büyük bir ölçüde tahsisat iptali ci
hetine gidileceği bariz şekilde görülmektedir. 
Bu hakikatler -karşısında Sayın Hükümet Baş
kanı bir radyo konuşmasında gerekçede itiraf 
edilemiyen bu hususu, örtüleyen bir ifade için
de başka türlü takdim Btmiş ve kalkınma hızı
nın 1962 de ancak % 5,5 nisbetinde tahakkuk 
ettiğini söylemekle iktifa etmiştir. Tabiîdir ki, 
bu hızın tesbitinde hangi mesnetlere itibar edil
diği, hangi vakıalar ve kıstaslardan istifade 
edildiği meçhulümüzdür. Çünkü, tahsisat son 
santimine kadar sarf edilmiş olsa dahi bunun 
cemiyetin iktisadi bünyesine millî gelir ve di
ğer bütün sahalara olan tesir dereceleri, özel 
sektörün faaliyeti ve tesirleri ölçülmeden faz
la aceleci ve nazari bir tahmin rakamından 
ileri geçemez. Ayrıca Hükümet beyanı ile efali 
arasında da bu suretle tezada düşmekte değil
imdir. Zira 5 yıllık kalkınma plânının % 7 hız
la tahakkukunu sağlıyabilmek için muaıyyen bir 
finansman miktar ve kaynağının temini zaru
reti ile Hükümette 1.229 milyon liralık mikta
rı temin için vatandaşa yeniden vergi veya 
mevcut vergilere zam suretiyle yük tahmil eden 
vergi kanunları getirmiştir. Eğer 1962 yılı büt
çe tatbikatında 8 aylık devre yatırımların za
manında yapılmamasına,- vergilerin tam tahak
kuk ettirilmemesine, dış yardımların plânın 
gösterdiği miktarda temin edilememesine, ye
ni vergi tahsili veya vergi <zammı gibi bir ha
lin mevcudolmamasma rağmen % 7 ye muka
bil % 5,5 bir kalkınma hızı sağlıyabilmişse bu 
hakikaten büyük bir muvaffakiyettir. Tebrike 
değer hepimiz seviniriz. O, zaman bugünkü 
.vergi imkânlariıyle vatandaşa yeniden hiçbir 
tahmil yapmadan temin edilecek gelirin tam 
yerinde ve zamanında olarak istimali, 97 ye 
iblâğ için geri kalan 91,5 farkı rahatlıkla Bağ
lıyacaktır. O halde Büyük Meclisinize taeileh 
getirilip kabul ettirilen vergi kanunlarına ne 
lüzum var? Hükümetin aradaki bu büyük te
zadı izah etmesini istemek hakkımızdır. 
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. Vergi zamları konusunda düşüncelerimi ay

rıca ifadeye lüzum görmüyorum. Daha evvel 
parti görüşümüz Meclise intikal etmiştir. Yal
nız, vergide sosyal adaletin tesisinin ancak va
tandaşın mükellefiyetini bilerek, istiyerek ifa
sında, itimada ve emniyete dayanan bir zemin 
üzerinde mümkün görmekteyim. Sosyal Adale
tin yalnızca Ibir maddi açıdan ve kolay tedbir
lerle halli asla mümkün değildir. Halbuki Hü
kümet bu zemini hazırlamadan kaynakları faizli 
hale getirmekten ziyade, kaynakları kısırlaştı-
rıcı bir yol içinde neticeye varmak istemekte
dir. 

Bir c«brî tasarruf sistemi olan vergide, mü
kellefin Devlet hizmetlerine iştiraki yine ken
dine teveccüh edecek hizmet çalışmalarına işti
raki esas olduğuna göre, vatandaşın Devlete 
ait' faaliyetini eserler halinde müşahede etmesi 
icabeder. Vermeden istemek ve almaya çalış
mak bir dreceye kadar mümkündür. Ve vatan
daşın çalışma gücünü artırmaz. Bugün vatanda
şın, memlekette görmeye alışmış olduğu bir di
namizmi aradığı Hükümeti hem zihniyet hem 
davranış bakımından bu yönlerden izlediği 
muhakkaktır. Beformlar gelişen ihtiyaçlar için
de düşünülecektir. Fakat asla vatandaşın çalış
ma azmini, iş imkânını ve yarınına ait güveni
ni sarsmıyacaktır. Aksi takdirde bugünü de 
aramamız ihtimaHlâhilindedir. 

Sanayiin teşvikkinde (yatırım indirimi) çok 
faydalı bir esas olacaktır. Fakat indirime tabi 
müesseseler, yatırım miktarları bölgelere tanı
nacak hususiyetler, sermaye .kaynakları, tâyin 
edilecek ıiisbetler ve merci tâyininde ve uzak 
bir geleceğe hitabetmekten ziyade, dar açıdan 
tâyin ve tesbit edilecek olursa gaye tahakkuk 
edemez. Hükümetin bu konuda vaz'ettiği sis
temden kendisi ürken bir halin içinde olduğunu 
müşahede etmek üzüntü vericidir. 

1963 yılı bütçesinin tanzim ve takdimi yine 
klâsik ve alıştığımız usullere göre yapılmıştır. 
Halbuki 5 yıllık kalkınma plânının vaz'ettiği 
esaslar, tatbikata geçişin ilk basamağı olan 
1963 yılı bütçesinde sarih bir kıyaslamaya 
tabî tutulması veya yeni bir sistem ve ka
lıp içinde değerlendirilmesi gerekirdi. Ya
pılmamıştır. Kalkınma plânı nasıl bir 
acelecilikle ve kapalı kutuların yaldızlı sa
rılışı içinde takdim edilmiş ve kabulü istenmiş-
se, 1963 yüî bütçesi de bu kapalı kutunun bir 
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gözüne ait muhteviyatiyle, evvelki senelere gö
re hiçbir hususiyete sahibolmadan bir eski am
balaj içinde önümüze getirilmiş bulunmaktadır. 
Tatbikat projelerinin, iera plânlarının ne oldu
ğu açık olarak belli değildir. Plânın başarısını 
sağlıyacak ve ehemmiyetli unsur olan özel sek
törün istenilen istikamette, hangi projelerle kal
kınmaya iştirak edecekleri ve ne nisbette bir 
yük taşıyacaklarına dair bir işaret mevcut de
ğildir. 

Kanaatimce 1963 yılı bütçe tasarısının plâ
na bağlılığı yalnız söz olarak mevcut bulun
maktadır. 'Buna rağmen; verilen imkânlar nis-
betinde plân tahsisleriyle bütçedeki sektör kar
şılıklarının mukayesesini Bakanlıklar bütçele
rinde açıklanacak ve mevcut ayrılık aykırılık
lara işaret edilecektir. Fakat şu hususlara işa
ret etmeden geçemiyeceğim. 

Yalnız başına vatandaşa yeni vergi tahmi
linden veya mevcut vergilere zam yapmadan ev
vel, mevcut vergi kanunlarına göre vergilerin 
tam olarak tahsil edilmesi, vergi verenin vergi
sini istiyerek, bilerek vermesinin temini ve ver-
gi kaynaklarının kuvvetlendirici tedbirlerin 
alınması icabeder. Hep öne sürülmekte olan ver
gi kaçakçılığı, Devlet hizmetlerini ifada en bü
yük hisseye sahip özel sektörü harekete geçiren 
sanayi, ticaret ve serbest meslek erbabına tev
cih edilmesi bâzı mahfilleri tarafından âdet ha
line getirilmiştir. Aslında mükellefi tazyik ve 
tesir altında bırakan sosyal ve moral tesirlerin 
izalesi, Devlete ve Hükümete karşı icabeden sev
gi ve itimat hissinin yaratılması hususunda en 
küçük bir gayret sarf edilmemektedir. 

Bu arada 5 yıllık kalkınma plânında vaz'edi-
leıı esaslardan karma ekonomi düşüncesinin 
1963 -bütçe yılından itibaren nasıl bir ölçü dâ
hilinde kıymetlendirildiği, hareket sahalarının 
ve imkânlarının ne olduğu, yatırımlarda nasıl 
bir 'öncelik esasına ballandığı belli değildir. 
özel sektörün hareketi âdeta bir izin alma key
fiyetine bağlanmakta ve buna da D.P.T. delale
tiyle Devlet el koymaktadır. Bunun da müessiri 
Vergi Kanununda yatırım indirimidir. Plânlı 
kalkınmanın şartı olarak kabul edilen nizamla
ma prensibinin meçhulât içinde aykırı istika
metlerde inkişaf etmesi ihtimaline Yüksek Mec
lisin dikkatini çekerim. Böyle bir hal iyi kulla
nılmadığı takdirde özel sektör faaliyetini gü
dümlü duruma sokacak iktisadi, sınai, ticari sa-
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hada Devlete ait bir müessesenin her serbest 
müesseseden daha iyi düşünen, yegâne ve tek 
düşünen ve karar veren bir inhisarcı zihniyeti 
hâkim hale getirecektir/ 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin reorganizas-
yonunda takibedilecek yol katiyen mevcutların 
merkeziyetçi bir esasa bağlanması olmamalıdır. 
Cumhuriyet tarihinde bir zaruret ve mecburiye
tin tevlidettiği bu teşebbüslerin, bugünkü an
lamda vatandaşa Devlet eliyle yük olmaktan 
kurtarılması, Devletin tüccarlık iddiasından 
vazgeçmesi, bu müesseseleri bir taramaya tabi 
tutarak özel sektöre devri lâzımgelenlerin tes-
biti, muhafaza edileceklerin hakiki bir iktisadi 
işletme haline getirilmesi lâzımdır. Bugün Dev
let, özel sektörün hareket sahası üzerinde an
cak zaruret halinde yük taşıyıcı bir rol ifa ede
bilir. Aksi bir mütalâa (karma ekonomi) lâfzı
na bürünüp özel sektöre kur yapmaktan ileri 
geçemez. 

Memleketimizin sermayeye olan ihtiyacı aşi
kârdır. Bundan dolayı sermaye piyasasının te
şekkülü için gereken teşvik tedbirlerini almalî 
vatandaşı, bilhassa sanayi tesislerinin kurulma
sında navı bulunmasına ait favdalı düşünceyi 
asılacak davranışlara sahip kılmak zaruridir. 
Fakat Devlet eliyle kıymetlendirîlmeye mâtuf 
böyle bir sahada tasarruf bonolarının kullanı
lış maksatlarını dejenere etmeye hiç kimsenin 
hele Hükümetin hiç hakkı yoktur. Bugünkü ha
liyle yalnız munzam bir vergi olarak tahsil edi
len ve tek işi bütçe açığını kanamak olan tasar
ruf bonosu sistemim ve asli haline irca edip 
netice alıcı sahalarda kullanmak veya kaldır
mak gerekmektedir. Aksi takdirde vatandaşla 
Hükümet arasındaki böyle bir akdin, yine âm
meye kazandırılacak tesislerinde istimali zaru
ri büvle bir kaynağın ilânihaye istismarı asla 
düşünülmez. 

Bu arada yabancı sermaye mevzuuna da te
mas etmek isterim. Memleket dâhilinde özel ser
mayeyi teşvik ne kadar açık bir zaruretse, ya
bancı sermayenin memlekete celbi için gereken 
tedbirleri düşünmek o nisbette ehemmiyetlidir. 
Hükümetin dış krediler temini hususunda son
suz bir gavreti var. Kendimizi beğendirmek, iyi 
yolda olduğumuzu veya ortaya attığımız 
iddianın neticeye götürücü sahibi olduğumu
zu isbat için 5 yıllık kalkınma plânlariyle 
t£on$ersIyonuııı, dost devletlerin önüne gidi-
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yor ve onları tatmine çalışıyoruz. Bu hare
ketlerimizde adeta Meölislerimizi bile arka 
plânda mütalâa ediyor, kanunlar müzakere 
edilirken, K. başkanının memleketimizde ol
duğu; bir kanun maddesi eğer Hükümetin 
istediği gibi çıkmazsa-hiç çıkmamasının daha 
iyi olacağı gibi ifadelerle Maliye Bakanı, bir 
mânevi baskı yapmakta mahzur görmüyor. 
Demokratik bir devletin hükümetinde, reji
min icabatı yerine, B. Meclis adeta bir muh-
tacolmanin ezisi ruh hali içinde meseleleri 
mütalâa zorunda bırakılıyor. 

BAŞKAN — Müddetiniz bitmiştir, Sayın 
Güven. . 

MUHİDDİN GÜVEN (Devamla) — Beş da
kika uzatmanızı rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Muhiddin Güveri'iri ko
nuşmasının 5 dakika uzatılmasını'" oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... ' Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MUHİDDİN GÜVEN — Teşekkür edeTim. 
Görülüyor ki, Hükümetin malî kaynakları 

seferber etme hususunda dış yardımdan âzami 
şekilde istifade etmek için tuttuğu yolun ayr 

kırdığına rağmen Meclisler en büyük yar
dımcı olmaktadır. Fakat bunun yanında Hü
kümetin, yabancı sermayeyi Celp hususunda 
ne gibi yapıcı bir faaliyeti gösterdiği malum 
değildir. İktisaden geri kalmış bölgelerde, ser
maye teknik imkân ve cihazlanma bakımından 
kalkınm? n süratle temin eden yabancı ser
maye aLramın emniyetle, istiyerek gelme
sini temin için gereken ortamın hazırlanma
sı zaruridir. Bunun içinde yabancı sermaye
nin yerleşeceği memleketlerde, o sermayenin 
geldiği memleket şartlarından daha başka ko
laylıklar ve imkânlar bulması lâzımdır, ö^-
leki bu günden ve yarınından emim bir :sistem, 
her haliyle itimat telkin eden bir Hükümetin 
varlığı" rejime ait katı teminat ve müstakar 
bir idare içinde rotasını tesbit etmiş bir ce
miyet, sermayesini her türlü tecâvüzden ko
ruyacak mevzuat ktiyecektir. Bu mevzuat 
Anayasadan diğer cari hükümlere kadar sâri
dir. Aksi takdirde plân ne vadederse etsin ya
şamak için bile ebediyyen kısmi dış kaynak
lara muhtaç kalacağız. Avrupa Müşterek Pa ,̂ 
zarında kaldırılmış gümrük hudutlarının, bir 
Avrupa birliğine doğru akan gelişmesi ve yine 
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buna muvazi olarak diğer bölgelerdeki birlik 
kıymetlendirilımeleri kargısında (imtiyaz) a 
ait eski ürkütücü mânayı, ihtiyacımızın kar
şılığında geniş imkân sağlama ölçüleri içinde 
halletmek mecburiyetindeyiz. . 

Dış sermaye celbi konusuna temas etmişken, 
gerek Bütçe Komüsyonu müzakerelerinde ge
rekse dış işleri meseleleri Meclislerimizde ko
nuşulurken komsonyom ile yapılan temas
lar neticesi, plânın tesbit ettiği <m az 250 
milyon doların temini konusu Saym Maliye 
Bakanı tarafından açıklandı. Buna göre 45 
milyon doları geçen seneden' devren olmak üze
re 73 milyon dolar Amerika tarafından, 50 -
55 mıilyon dolar yatırım projeleri karşılığı 
olarak 20 - 25 milyon doları kısa vadeli ve 
yüksek faizli malzeme kredisi şeklinde 50 ve 
100 milyon doları da şartlı olarak Avrupa Kre
di Sandığından olmak üzere 200 - 210 milypn 
dolarlık bir imkân üzerinde görüşüldüğü an-
anlaşılmıştır. Bu izahattan yalınız dost Ame
rika Devletinin yapacağı 73 milyon doların bir 
katiyet içinde diğerlerinin ise, meşkûk bu- I 
lunduğu görülmektedir. Plân müzakereleri sı-
rasmda biz konsorsiyumun krediyi ıkalkmma ı 
plânına değil projelere vereceğine işaret et
miştik. Haklı olduğumuz (bir bere daha or
taya çıkmış bulunmaktadır. Hazırlık zama
nında ikmal edilse, dahi dış yardımın bu tak
dim haliyle 150 milyon doları geçmiyeceği 
anlaşılmaktadır. îşte 1963 senesinin plânına 
göre bütçe tatbikatında böyle bir dış finans
man kifayetsizliği ihtimali kuvvetle 'mevcut 
bulunduğuna göre, karşılığında Hükümetin 
nasıl bir tedbir düşündüğü de belli değildir. 

Değerli arkadaşilarım; 
Hükümet anlayışında çok ehemmiyetli (bul

duğum sade fakat çok hassas bir noktaya işa
ret etmek istiyorum* Hükümetin âmmeye mü
teveccih mecburi hizmetleri ifasında bu icap
ları yerine getirmesi kadar bedîhi bir şey ola
maz. Bu hizmetlerde vatandaş ile Devlet arasın
da görünmez fakat çok kuvvetli bir akit mev
cuttur. Dolayısiyle Hükümet daha iyi bir haya
tın kalkınma hızı içinde temini için vatandaştan 
fedakârlık beklerken evvelâ kendi üstüne düşen 
vazifeleri lâyıkiyle yapması ve kendi gücü dahi
lindeki imkânları kullanması, sonra vatandaşa . 
dönüp de fedakârlığı istemesi lâzımgelir. Aksi. 
takdirde kolay bir yolda evvelâ zahmeti ve kül- | 
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feti vatandaşa tahmil, sonra iş yapacağını ifa
de, hizmet anlayışiyle kabili telif değildir. Top
lumda temini düşünülen sosyal adaleti, Hükü
met evvelâ topluma karşı davranışlarında ispat 
etmelidir. Yoksa plân kitabında (Hidroelek
t r i k ) potansiyelin büyüklüğüne, atıl kapasite- , 
nin mevcudiyetine, elektrik enerjisinden daha 
çok yararlanmak lüzumuna, yurdumuzdaki elek
trik tesislerinin daha ekonomik işlemesini sağ
lamaya, elektrik enerji talep ve tahminlerinde 
ihtiyacın bugünkü haliyle karşılanabileceğine 
ve rezervlerin mevcut olduğuna işaret edilir ve 
fakat Sayın Hükümet Başkanının radyoda açık
lama zaruretinde kaldığı kış ortasında yaz saat 
tatbiki garabeti ile vatandaş karşı karşıya bı
rakılırsa bu durum hiçbir şey ile izah edilemez. 
Hükümetin eğer hakiki mânasında bir zaruret 
varsa bunu daha evvelden tesbit ederek tedbir
lerini alması ve düşülen zor durumun kabul et
tirilmesi yolunda Hükümet erkânında bu sıkın
tılara katlandığı misalini vererek vatandaştan 
tahammül göstermesini istemek yoluna gitme
mesi lâzımgelirdi. Gayet tabiîdir ki, zaruret hal
lerde, zaruretin icaplarına herkes aynı şekilde 
uyacaktır. Ve bunun bir istisnası düşünülemez, 
uyulması da is'al teşkil edemez. 

Kanaatimce hizmette muvaffak olabilmek, 
evvelâ Hükümet icrasında gereken zihniyet in
kılâbının yaratılmasına ve bunun mânevi bün
yede sarsılmış devlet müesseselerine intikal et
tirilmesine bağlı bulunmaktadır. Gayeye uygun 
bir prhanizasyon harekete geçirecek elaman, bu 
elemandan jjarmma duyacağı itimat, yetkisi nis-
betinde insiyatifini kulanabileceğine dair temi
nat, netice alıcı pratik ölçülerin vaz'ı lâzım gel
mektedir. Halbuki Hükümet cemiyette sağlıya-
cağı huzuru, çalışma sahasında da tesise mu
vaffak olamamıştır. Bir devre ait .muhasebe 
de kullanılan ölçülerin yaratmış olduğu ürkek
lik, cesaretli hamlelerle eser verebilmeye ait 
gayreti asgariye indirmiştir. Elemanların ye
rinde ve gereği gibi kullanılması tezi sahalarda 
mevcut his ve sabit fikirlerden uzak olarak ruhi 
rahatsızlıkları ortadan kaldırmak icabetmekte-
dir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Yeni Anayasa ile tekrar temin edilmiş 

bugünkü demokratik rejimin; asıl sahibi bü
yük milletimizin karşısında rejime ait maddi 
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mânevi bütün müesseseleri, her türlü icaplariy-
le tesis için, Hükümetin açık ve dinamik bir 
davranışa sahibolması şartfır. Muhalefet ola
rak şimdiye kadar 2 Ekim hâdiseleri gibi gazete 
idarehaneleriyle birlikte mâruz kaldığımız ve 
hâlâ neticesi alınmamış,'karşılığında gönül alı
cı bir hitaptan dahi mahrum bırakıldığımız 
tahripkâr tecavüz ve darbeler, tam bir emniyet 
ve huzur içinde yaşaması gereken vatandaşları
mıza hâlâ meçhul kalmakta devam eden teşek
küller ve tarafından gönderilen ölüm beyanna
meleri, bâzı gazetelerin seçimi kazansa dahi ik
tidarın A. P. ye verilmiyeceği hakkında ve reji
mi istihdaf eden neşriyatı, yeni Hükümet dar
besi teşebbüsü haberleri, buna karşı sessiz ve 
hareketsiz bir Hükümetin varlığı hepimizi ciddî 
şekilde düsündürse gerektir. Hele Başbakan 
Yardımcısı Sayın Feyzioğlu'nun M. D. O. hak
kında Meclisinizde vâki beyanının hiçbir açık
lamaya tabi tutulmaması büyük üzüntü âmili 
olmuştur. Kanaatimce rejime müteveccih her 
türlü harekette vatandaşın hak ve hürriyetini, 
can ve mal emniyetini kökünden sarsan bu dav
ranışlar ve neşriyat karşısında Hükümetin üs
tüne düşen vazifeleri hassasiyetle ve cesaretle 
ifa etmesi, bunun için kuvvet kaynağının T. 
B. M. M. si ve onun esas mesnedi Büyük Türk 
Milletinden alması gerekmektedir. Bu mevzu
larda şüphe ve tereddütler devam ettiği müd
detçe daima zelzeleye uğrayacakmış gibi duran 
bir cemiyet vasatı içinde 5 yıllık Kalkınma Plâ
nını tahakkuk ettirmek için, özel sektörün ha
rekete geçmesi dış yardımların tam olarak te
mini, yabancı sermayenin celbi asla mümkün de
ğildir. 

Biz demokratik rejimin muhafazası iyin her 
türlü gayrete bütün gücümüzle iştirake azimli 
ve kararlıyız. 

Değerli, arkadaşlarım; 
Sözlerimi bitirmeden evvel Büyük Meclise 

bir hitapta bulunmak isterim. Memleketimizde 
aydın.ve şevki idare edici sınıfın ne kadar zor 
ve ne kadar az nisbette yetiştiği malûmunuzdur. 
Dolayısiyle bu sahada bir uyuşturma, beklet
mekle veya alıkoyma siyasetinin değil, bir ıslah 
ve tamir siyasetinin cesaretle tatbiki bizi bekle
diğimiz neticej^e ulaştıracaktır. Tamir ise cemi
yetin maddi ve mânevi cephede açılmış olan 
rahnelere müteveccih olmadır. Birinci ve ikinci 
Koalisyon hükümetlerinin cesaretle tesbit ettiği 
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bu rahnelerin acilen kapatılması lâzımdır. Top
lumda mevcut bir maşerî vicdan isteğine uygun 
hareket etmek, hükümetlerin büyük meclislerin 
vazifesidir. Sarsılmış olan mânevi ve ruhi ^bün
yenin içinde bulunduğu rahatsızlıktan kurtarıl
ması lâzımdır. Bu memleketin insanları birbir
lerine sevgiyle, muhabbetle bağlanmalı ve aynı 
hissiyatla dolu olmalıdır. Ayırıcı bir zihniyeti 
reddetmek dert varsa bunun bütün vücuda şâ
mil bulunduğu hakikatini kabul etmek lâzımdır. 
Yarısının hastalıklı, diğer yarısının sıhhatli te
lâkki etmek asla mümkün değildir. Bir devre 
ait muhasebe yapılmış ve tarihe intikal etmiş
tir. Fakat biz yeni bir Anayasa nizamı ile ve 
yeni bir seçimle, yeni bir yolun yolcusu oldu
ğumuzu iddia ediyorsak, bu yolun üstündeki te-
rassübatı kaldırmadan, bir fırtınanın tesirlerini 
cemiyet hesabına izale etmeden, barışa, affa, 
sulh ve sükûna ait bir tatlı hitabı bekleyen in
sanlara bu imkânı bahşetmeden bu yolda başa
rılı bir şekilde yürümemize imkân yoktur. Esa
sen kendi vazifeleri dâhilinde ve ancak o istika-: 
mette hizmete âmâde müesseselerimizin ve men
suplarının esas fonksiyonlarını rahatlıkla ifa 
edebilmeleri de buna bağlıdır. Hükümetin ve 
Meclislerimizin bir insaniyet zemini üzerinde 
birleştirici ve bağlayıcı olmanın hayırhak gay
retine aynı şekilde iştirak edeceklerine bütün 
mevcudiyetimle emin bulunmaktayım. 

Geliniz sayın milletvekilleri, Hükümetten, 
maksatlı ve muharrik kuvvetlerin, komünizmin 
daima huzursuzluk âmili olarak devam etmesini 
istediği ve dolayısiyle tarafların hissiyat ve he
yecanını, endişe, vehim ve korkularını tahrik 
ederek müesseseleri yanyana hizmet eden kuv
vetler halinden çıkarıp, karşılıklı mücadeleye 
hazır halde tutmaya çalıştığı hazır ve muzjtr! ze
mini bir an evvel ortadan kaldırmasını istiyelim. 

Göreceksiniz ki, birçok meseleler kendiliğin
den halledilecek ve hakiki ışıklı yolların feyizli 
mahsulleri gönül bağlarında bulunacaktır. 

Hepinizi sevgi ve muhabbetle selâmlarım. 
(Alkışlar) .. 

BAŞKAN — Sayın Nazif Giray?.. Yok. 
Sayın Fethi Ülkü. 
FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Muhterem arka-

daşlarım; bu bütçenin bundan önceki bütçelere 
nazaran bir hususiyeti olduğu yüksek malûmla
rıdır. Bir defa ilk tatbikatına giriştiğimiz bir 
plâna istinadetmesi; 
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Sonra, yeni Anayasanın ışığı altında hazır

lanmış olması ve bilhassa yeni tatbikatına geçil
mek üzere bulunan vergi reformlarına dayan
masıdır. Böyle bir plânın memleket hayatında ve 
istikbalinde ne kadar önemli olduğu yüksek ma
lûmlarıdır. Yeni olan her şey memlekette uygu
landığı sırada bunun eğitiminin de beraber gel
miş olması da lâzımdır. Plânlama görüşülürken, 
neşriyat olarak, memleket kaderindeki yeri ol
dukça ifadeye çalışılmıştır. Fakat, bunun yalnız 
bütçede değil, milletin plâna olan itimadı konu
sunda ve memleketin istikbalinde ne dereceye 
kadar ehemmiyet taşıdığı, ve bir an evvel ger
çekleşmesinin ne derece ehemmiyetli olduğunun, 
vatandaşa, memleketin en ücra yerlerine kadar 
anlatılması ve izah edilmesi bir zarurettir. Ben
denize öyle geliyor ki, bilhassa bu cihet kema
liyle yerine getirilmiş değildir. 

Plânı bir haber olarak pek çok bilen vatan
daş, neye göre hazırlandığı hakkında bilgi sahi
bi değildir ve şüpheler içinde bulunmaktadır. 

Plân yalnız kuru rakamlar manzumesinden 
ibaret olmayıp bir birlik ve beraberlik telkin 
eden eserdir. Plânın ifade ettiği mânanın bilhas
sa millete bütün şümulü ile anlatılmasında ve 
açıklanmasında ayrıca büyük bir zaruret vardır. 
Kanaatimce bu da direkt veya endirekt olarak 
lâzım olduğu derecede yapılmamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir memlekette ye
ni bir şeyin uygulanabilmesi için o memlekette 
halk efkârına tesir edebilecek bütün" vasıtala
rın seferber edilmesi lâzımdır. Bunlann başında 
şüphesiz basm gelmektedir. Plânın uygulanma
ya başlanacağı şu günlerde basında plânın mem
lekete getireceği yenilikler, bunun ehemmiyeti 
bütün ciddiyetiyle maalesef yer almamaktadır. 
Hattâ bâzı gazetelerde plânın kendisinden 
ümidedilen neticeleri vermiyeceği hususunda 
bâzı şüphelere yer verilmektedir. Bu sebeple 
vergi reformlarının da reform değil tamamen 
bir zam olduğu şayiası da henüz bunlann tat
bikatı görülmeden millete duyurulmakta ve va
tandaş bundan dolayı korkmaktadır. Basının 
gerek reformlar, gerekse plânlamanın tatbikatı 
hakkında uyarıcı, aydınlatıcı ve Hükümete 
yardımcı telkinde bulunmasını temenni etmek
teyim. 

Arkadaşlarım; plânlama tatbik edilse dahi 
bugünkü rakam mecmuasından ibaret olan du-
rumiyle, vergi reformiyle Hükümetin hesabet-
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tiği neticeyi verse dahi bundan sonraki bakan
lık bütçeleri tetkik edildiği zaman görülecek
tir ki, her bütçeyi tenkideden arkadaşımız bu 
bütçenin kifayetsizliğinden, bu hizmetin bu 
para ile görülemiyeceğinden bahsedecektir. Bu 
yalnız bugün için mi böyledir? Eminiz arkadaş
larım ve emin olmalısınız ki, bundan 50 sene 
sonra dahi buraya olan bütçelere karşı tenkid-
lerini izhar edecek olan arkadaşlar bu bütçe 
ile o devrin ihtiyaçlarının, karşılanamıyacağı 
beyanında bulunacaklardır. Zira fakir bir mem
leketin büyük gelişme hamlesine ihtiyacı var
dır. Halbuki bu gelişme hamlesi ancak bu fakir 
memleketin verdiği vergilerle olabilecek durum
dadır. Halbuki bu fakir memleketin verdiği 
vergi hiçbir zaman bu ihtiyacı karşılamaya 
kâfi gelmiyecektir. O halde buna bir çare bul
mak lâzımgelecektir. Bu çare de sadece ve sa
dece muhterem arkadaşlarım, benden önce ar
kadaşlarımın beyan ettikleri gibi, birlik ve be
raberliktir, vatandaşın yekdiğerini sevmesini 
telkin edici gayret göstermektedir. Bu sevginin 
iş hayatına intikal ettiğini gördüğümüz anda 
bütçe ne kadar az olursa olsun Devlet halkın 
yardımı ile ihtiyacını ikmal etmiş olacaktır. 

Memleketin şurasında kalkınma hamlesi 
yoktur, dediğimiz zaman bunun sebebini daima 
Hükümete atfetmek bence doğru olmaz. Bunun 
sebeplerini biraz da kendimizde aramamız lâ
zımdır. Bizde şahısların bir araya gelerek kur
dukları ortaklıkların yani hususi teşebbüsün 
meydana getirdiği ortaklıkların beş-on sene 
devam ettiği nadir görülür. Hayatiyet gösteren 
ortaklarımız çok az vardır. O halde bu ortak
lıkların ciddiyetle çalışabilmesi, sağlam mev
zuata dayanmasını ve murakabesini temin et
mek Hükümete düşer. Bunu sadece basından 
ve vatandaştan beklemek kâfi değildir. Aziz ar
kadaşlarım, medeni memleketlerde gördüğü
müz gibi vatandaşa iyi şeyler telkin etmek du
rumunda olan her zümre, her teşekkülden fay-
dalanılmalıdır. Din adamlarımızın bu husustaki 
rollerini unutmamak lâzımdır. Birçok memle
kette bilirsiniz kiminde «I/arme* du salu» diye, 
selâmet ordusu diye, bir yandan ta Budizm'den 
kalan itiyatlarla, memleketin, Kore'de olduğu 
gibi okuma yazma nisbetini yüzde 98 e çıkar
mış olan din adamlarının, karşısında elbette 
bizim din adamlarımız bu memlekette de ger
çekleştirebilecekleri birçok hususlar vardır. Fa-
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kat cemaat olmanın muhassenatmı bugüne ka
dar esefle arz etmiş olayım ki, görmüş değiliz. 

Beraberce iş yapmanın doğurduğu malî yön
ler dışında; ortaklık halinde memleketin başar
ması lâzımgelen rejim dâvası vardır. Rejim dâ
vaları da dikkat buyurursanız, ortaklaşa başar
mak istediğimiz bir husustur. Fertler birbirle
riyle nasıl ortaklaşa bir iş yapamıyorlarsa 
muhterem arkadaşlarım, iktisadi hayatta ne ka
dar ilerliyemiyorsak, müştereken demokratik 
rejimi idame ettirmede de aynı derecede güç
lükler çekiyoruz. Bunun sebebi de birimizin di
ğerini itimatsızlığıdır, güvensizliğidir. Çok par
tili hayata girdiğimiz, hattâ Hükümetin koalis
yon halinde teşkil ettiğimiz şu sırada durumu
muz sarsıntı geçiriyorsa sebebi gene burada' 
aramak lâzımdır. Esas olan vatandaşın birbiri
ni sevmesi ve saymasıdır. Hürmetlerimle. (Or
tadan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kadri Eroğan. 
KADRİ EROĞAN (Urfa) — Çok muhterem 

Başkan, muhterem milletvekilleri, 1963 yılı büt
çesinin tümü üzerindeki konuşmalar on dakika
ya indirilmiştir. Bu müddet zarfında bütün bîr 
Devletin işine temas etme imkânı olamıyacağı 
izahtan varestedir. Bendeniz bu bakımdan şahsi 
mütalâalarımı birkaç hususa inhisar ettirece
ğim. Ve çok ehemmiyetli telâkki ettiğim bu 
mevzuu Yüksek Heyetinize arza çalışacağım. 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım; bir devlet 
bütçesi görüşülüyor. Gerek partileri, gerekse 
şahısları adına konuşan muhterem arkadaşlar 
bütçeyi rakam yönünden enine boyuna uzun 
uzun izah ettiler. Ben bütçenin rakamlarla ya
pılacak kısmından sarfı nazar ederek, Hüküme
tin parasız yapmaya vazifeli olduğu, mecbur 
olduğu işleri yapamamış bulunduğunu izah ede
rek, paralı işlerde asla muvaffak olamıyacağı-
nı iddia ve ispata çalışacağım. 

Aziz arkadaşlarım, şu çatı altına girdiğimiz 
anda demokratik rejime karşı gösterdiğimiz 
hassasiyet, bu rejimin kökleştirilmesi ve yer
leştirilmesi için sarf ettiğimiz emek, Hükümet 
olarak, partiler olarak, hangi mevkide olursa 
olsun, aradan 1,5 sene geçmiş olmasına rağmen 
bir arpa 'boyu yol kat'edememiştir. Peynir 
ekmek yenir gibi, halâ her gün ihtilâlden bah
setmektedir. Nedir bu MDO lar, SDK 1ar? 
Nedir bu sütun sütun yazılar-; «ileride Adalet | 
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Partisi seçimi kazansa dahi idare teslim edilmi-
yecek» diye. Nedir iki Ekim günü cereyan 
eden hâdiseler? Hükümet hepsine bigânedir. 
Bugün tek vazifesi evvel be evvel rejimi ko
rumak olan Hükümet, huzuru, millî huzuru, 
emniyet ve asayişi temin etmekle mükellef olan 
Hükümet adeta bu olaylar karşısında lakayt
tır. Bütün bunların bizce izahı çok müşkül. 
Bir taraftan ihtilâl yapılacağını, ihtilâlle alâka
dar olduğunu izah eder bir Hükümet âzası kırk 
yıllık siyasi hayattaki silâh arkadaşlarına, er
tesi günü gelir, bunlar söylenebilir der. Kal
kar bir Başvekil Yardımcısı, böyle bir şey var
dır, söylersem korkarsınız, ayakta alkışlarsınız 
der, arkasından suçluyu meydana çıkarmaz. Ne
dir bu Hükümetin hali? Bir türlü anlıyamıyo-
rum. Biz hükümetçilik oynamıyoruz. Demok
rasiyi kökleştirmek istiyoruz. O halde demok
ratik rejime karşı babamızın oğlu dahi olsa kal 
kar da buna dil uzatırsak, el uzatmaya yelte-
nirse bu işler yürümez. Ben bu yaz otuz vilâ
yette âcizane düşüncemi arz ettim, millet ola
rak, Devlet olarak, Hükümet olarak bir numa
ralı tek işimiz vardır. O da demokratik reji
mi yerleştirmek, Anayasa hâkimiyetini tesis 
etmek ve bir hukuk devleti oluşumuzun yurt 
içinde ve yurt dışında münakaşasız bir hale ge
tirilmesidir. Bunun için herkesten evvel vazi
feli olan, Allah huzurunda, millet huzurunda 
tamamı 600 milletvekili ve senatör olarak biz
ler varız. - O halde büyük Meclisin manevi şah-
siyesine yöneltilecek en küçük, taaruz ve teca
vüz değil, tarih ve telmihe bile altı yüz millet
vekili ve senatörün hiçbir parti farkı gözetme
den dimdik ayakta karşı gelmesi lâzımdır. 

Halbuki aziz arkadaşlarım, rejimin yürü
mediği, parlâmentonun lâyık olmadığı, bina
enaleyh, bu Hükümetin yerine başka hükümet
ler, başka rejimler gelmesi adeta bir edebiyat • 
numunesi gibi her gün çarşılarda, sokaklarda, 
ve gazete sütunlarında söyleniyor. Hükümet 
ne iş yapar istirham ederim? Birinci vazifesi 
bu. 

Aziz arkadaşlarım, Hükümetin âczini gös
teren bu iktidarsızlık, hükmetme gücünü kul-
lanamıyan bu Hükümetin, kalkıyoruz biz, asır
lardan beri yapılmamış olan işleri büyük bir 
ümitle, büyük bir vaitle yapacağını sanıyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, normal bir emniyeti ve 
asayişi dahi temin edemiyen bir Hükümetten 

— 362 



M. Meclisi B : 4' 
biz olağanüstü bir yapıcılık bekliyoruz. Bu 
memlekette bunların' ne zaman sonu gelecek? 
Babalar çocuklarından korkuyor, hocalar ta
lebelerinden korkuyor. Memlekette emniyet ve 
asayiş yok. (C. H. P. si sıralarından yeni mi 
oldu sesleri) Eşkiyalar, çatır çatır adam ya
kıyor, kurşuna diziyor ve biz de burada Hükü
met var, diyoruz. Binaenaleyh Hükümet evve
lâ - vazgeçtim yapacağı fabrikalardan, bagaj
lardan ve limanlardan - parasız olarak yapma
ya mecbur olduğu mal ve can emniyetini temin 
etsin. (Adalet Partisi sıralarından bravo ses
leri.) Jtluzuru ve sükûnu temin etsin de herkes ra
hatlık içinde işiyle, gücüyle uğraşsın, yine de 
takdir ederim. Ama Hükümet bunu dahi yap
maktan aciz durumdadır. 

Binaenaleyh aziz arkadaşlarım, büyük ha
yale kapılmayın. 10 yıl programsız, plânsız 
diye bir iktidarın ba§ı yendi; bu defa da prog
ram, plân diye Halk Partisi kendi başını yiye
cektir. (Gülüşmeler) Millet; bıktım artık plân 
plân, biraz da pilâvdan bahset îsmet Paşa, di-
yoî. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Ero-
gaıt 

KADRÎ EROĞAN (Devamla) — Kapalı 
rejimde şeflik, açlık rejimde kapalı şeflik yâ -
pıyor. Bırakalım her işi, açık konuşalım, mem
leketin, vatanın işini ancak bu şekilde hallede
riz. Millî huzuru temin etmek.. (Ortadan affa 
bağlıdır sesleri.) iki Hükümet programında 
da ele alındığı halde... (Af meselesi sesleri.) 
Evet af olmadan bu programlar kıymet ifade 
etmez aziz kardeşlerim, bunu bilesin. Eğer Hü
kümetin aklı, fikri varsa, bu memlekette huzur 
temin edilmedikçe, bu milyarların hiçbir kıy
meti olmıyacaktır. Yine de bu Hükümetin mu
vaffak olmasını isterim; fakat o ümidi göremi
yorum, çok ıstırap çektim. (Cumhuriyet Halk 
Partisi sıralarından, daha çok çekersin sesleri.) 

BAŞKAN — Müddetiniz bitmiştir. 
KADRÎ EROĞAN (Devamla) — Hürmetle-

rimle. (Adalet Partisi sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Zeydan, buyu

runuz. ' 
MEHMET SAĞLAM (Kayseri) — Yaptı

ğın bütçe konuşmasına bak, Kadri Bey. Valilik 
yapmış Kadri Beyin bütçe konuşması. 

TURHAN ŞAHİN (Muğla) — Başka şe
kilde bir koîiuçma bekliyordum. 
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AHMET ZEYDAN (Hakkâri) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; müzakeresine baş
ladığımız 1963 malî yılı bütçesi, karşımızda bü
yük bir yatırım bütçesi olarak çıkmış bulun
maktadır. Bunu büyük memnuniyetle karşıladı
ğımızı ifade etmekle beraber, gerek Hükümet 
programında ve gerekse Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında, ileri sürülen muvazeneli kalkınma, 
diğer bir ifadeyle bölgeler arasındaki ekono
mik ve sosyal farkları ortadan kaldırmak'için 
nasıl hareket edilmiş olduğunu öğrenmek ve 
bu suretle 1968 tatbikat programının, dağılış 
vaziyetini tesbit etmek, başlıca ödeviniz olmak 
lâzım gelir. 

Gerçekten Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
daha geniş ifadesini bulan bu prensip, İkinci 
Karma Hükümetin programında şu şekilde ifa-
do edilmiştir, 

«Muvazeneli gelişme ve sosyal adalet cihe
tinden ehemmiyetli gördüğümüz konulardan 
biri de, memleketimizin çeşitli coğrafi bölgeleri 
arasında iktisadi faaliyet hacmi ve gelir sevi
yesi bakımından mevcudolan büyük farkları or
tadan kaldırmaya çalışmaktadır. Bunun için, 
Plân hedefleri ve stratejisinde yer almış bulu
nan tedbirlerin ciddî bir şekilde tatbika konul
masını, Karma Hükümet,, yurdumuzun geri, 
kalmış bölgelerinde yaşıyan vatandaşlara karşı 
önemli bir vazife olarak kabul edecektir. Ge
rek beş yıllık plânda, gerek yıllık programlar
da ve bölge plânlaması çalışmalarında, bu hu
sus öncelikle göz önünde tutulacaktır» 

Büyük Meclisin hararetli tasviplerine maz-
har olan şu prensip karşısında, 1963 bütçesinin 
yatırımlarda geri kalmış bölgelere büyük ölçü
de öncelik tanıması ve bunun tatbik sahasına 
konması gerekmektedir. 

Hattâ kanaatimizce, geri kalmış bölgelerin 
kendi bünyeleri içinde dahi, ikinci bir tasnife ' 
tâbi tutulması lüzumu aşikârdır! Aynı bölgeye 
dâhil olan faraza Hakkâri vilâyeti ile diğer vi
lâyetlerin aynı seviye ve şartlarda olduğu id
dia edilemez. Şunu üzüntü ile belirtmek iste
rim' ki; en basit medeni ihtiyaçlardan olan su 
ve elektrikten mahrumdur.' Vilâyet merkezi böy
le olduğuna göre kaza ve köylerinin mahrumi
yet derecesini takdirlerinize terk ediyorum. 

Bu itibarla Hükümetin, 1963 yılında yapa
cağı yatırımlar ne nisbette, geri kalmış bölge
lere ayırmış okluğunu, Yüksek Meclisin kûn-
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trolünü kolaylıkla yapabilmesi bakımından, hu
zurunuzda sarahaten ifade etmesi gerekmekte
dir. 

Gerek Hükümet programında ve gerekse 
kalkınma plânımızda yer almış olan muvazeneli 
kalkınmanın, titiz ve hassas murakabe ve mü
dahalelerinizle en uygun şekilde sağlanacağı 
muhakkaktır. 

M. A. Ben seneler senesi, yıllar yılı, Devlet 
babanın şefkat, merhamet ve yardımlarından 
mahrum kalmış bir bölgenin çocuğuyum. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Bravo Ah-
met. 

AHMET ZEYDAN (Devamla) — Hükümet 
programında geri kaldığı için öncelikle kalkın
dırılması kabul edilen Şark bölgesine ve bu 
meyanda Hakkâri vilâyetine 1963 yılı bütçesin
den kalkınma babından kayda değer bir yatı
rım yapılmadığından yukarda arz ettiğim üzü
cü vaziyette karşı karşıya kalmış bir durumda 
bırakılmaktayız. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Bravo. 
AHMET ZEYDAN (Devamla) — Hemen 

ilâve etmek isterim ki, bu bölgeye yatırım için 
her hangi bir meblâğ verilmiş olsa bile esefle ve 
üzülerek söylemek isterim ki, bu yatırıma sahip 
çıkacak bir idare âmiri yoktur. Yani arz etmek 
isterim ki, mensub olduğum vilâyetin kazaların
da ve nahiyelerinde hiçbir mülki âmir yoktur. 
(C. H. P. si sıralarından Allah Allah sesleri) 
Hükümete soruyorum, Hakkâri vilâyeti bu 
memleketin bir köşesi ve geri kalmış bir bölgesi 
değil midir ve Hükümet geri kalmış bölgeleri 
(Bravo, sesleri) kalkındırmaya kararlı değil 
midir ki, bu vilâyeti 1963 bütçesinin gerekli ya
tırımlarından mahrum kılmıştır. Bu memlekete 
mülki âmir neden gönderilmiyor? Bu husustaki 
kararını öğrenmek istiyorum. Yoksa bu vilâyet 
vergi vermez mi, asker vermez mi, yani Devlet 
giderlerine iştirajs etmez mi ki, nimetlerinden 
mahrum edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, beni bu sözlerimle 
bölgecilikle itham etmemenizi bilhassa rica 

edeceğim. (C. H. P. si sıralarından öyle öyle 
sesleri) ve huzurunuzda başta Sayın Başbakan 
olmak üzere bütttn kabine üyelerine rica ve is
tirham ediyorum : Eğer Hakkâri bu memleke
tin bir parçası ise, ki asla bunda şüphe edilme
melidir, muasır medeniyet seviyesine ulaşabil-
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mek için milletçe büyük bir çaba gösterdiğimiz 
bu devrede Hakkâri'nin acıklı ve perişan du^ 
rumu ile ilgilensinler. Gözden ırak olan müte-
vazi bölgenin gönülden de uzak bulundurulma-
masmı istirham ederim. Hürmetlerimle. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Kadri özek?.. (Yok, ses-
leri) Sayın Sait Sina Yücesoy.. (Yok, sesleri), 
Sayın Hasan Fehmi Boztepe.. (Yok, sesleri), 
Sayın Fahir Giritlioğlu.. (Yok, sesleri) Sayın 
Hilmi Baydur. 

HÎLMI BAYDUR (Muğla) — Sayın Baş
kan ve muhterejn arkadaşlar; ' ' • * 

Bir senelik bazan arızalı ve dalgalı, bazan 
da sakin devreler geçirdikten sonra 1963 bütçe 
yılma ümitle girmeye çalışıyoruz. Geçen bu bir 
yıl esnasında malî ve iktisadi hayatımızda nis-
beten normal ve memleketimize refah ve huzur 
vaad ve temin eden ilerlemeyi sevinçle müşahe
de ettik. Siyasi ve Parlâmento hayatımızda da 
oldukça tekâmül olmuş, bâzı hissî ve politika 
mistiği yerini aklıselime bırakmış menfi dü
şünceler önlenmiştir. Bunun en güzel misali de 
geçmişte yanyana gelememiş partilerin koalis
yonlar halinde memlekete hizmet imkânını bu-
labilmesidir. İlerideki günlerde de bütün dile
ğimiz müspet ve mâkul düşüncelerin politik ve 
sosyal hayatımıza hâkim olmasıdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Günlerden beri Hükümet başta olmak üzere 

komisyonlardan itibaren Senatoda muhtelif par
tilere mensup arkadaşlar her sektör ve her mad
de üzerinde dikkat ve ciddiyetle durmuş, bu 
defa da Millet Meclisince icabeden inceleme ve 
itina gösterilecektir. Bu müddet zarfında basın, 
fikir ve ilim âlemimizde bu sahaya ışık tutmuş
tur. 

Bütün arzu ve endişe milletçe ihtiyaçları 
karşılıyacak bir bütçenin tahakkuk ettirilmesi
dir. 

1962 bütçe tatbikatının en karakteristik 
vasfı Sayın Maliye Vekilinin ifade ettiği veçhi
le siyasi tesirlerden azade olması, malî yara
ların sarılmasına çalışılmasıdır. Milletin refah 
ve huzuru birinci plâna alınmış, Şarktaki felâ
ket halini alan açlık önlenmiş, işsizlik bertaraf 
edilmiştir. İktisadi hayatımızda birinci derece
de Önemi olan tabiî mahsullerimiz hiçbir Hükü
mete nasibolmıyacak şekilde değerlendirilmiştir. 
Para ve fiyat istikran temin edilmiştir. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Elimizde bulunan 1963 bütçesine hâkim olan 

zihniyet âmme giderleri yükünün vatandaşlar 
arasında âdilâne tevzii ve bütçenin sıhhatli bir 
şekilde tatbikidir. Âmme mükellefiyeti vatan
daşlar arasında Öyle dağılmalıdır ki, omuzlara 
yüklenen fedakârlıklar eşit ve mutedil olmalı
dır. Yalnız âmme masraflarını karşılamak için 
kaynak bulmak ve bütçede muvazene temin et
mek kâfi değildir. Meselenin iktisadi ve bilhas
sa sosyal cephelerini de düşünmek gerektir. Ve 
realitelere uygun bir istikamet vermek gerek
tir. 

Bu sebeple günlerden beri müzakeresi yapı
lan Vergi reformu Kanununun müzakeresinde 
tebarüz eden fikir halkın tahammülünün aşıl
maması, bütçe felsefesinin de iktisadi ve sosyal 
endişelerden ilham almasıdır. Bugün tetkikine 
başladığımız 1963 bütçesinde de tatbikatında 
bu hüviyeti görmek isteriz. Teknik ve endüstri
nin ilerlemesi ile dünya medeniyeti son derece 
karışık bir durum arz etmektedir. Bu sebeple 
yalnız toplayıp tevzi etmek değil iktisadiyatımı
zı yeniden düzenlemek istihsal ve mübadele su
retiyle memleketimizi zenginleştirmek mecburi
yetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu mevzuda en mühim dâva da bütçenin sıh

hatli bir şekilde tatbiki meselesidir. Bunun şart
larından birisi israfa meydan vermemektir. Ko
alisyon Hükümetlerinde bu hususa ehemmiyet 
verildiğini memnuniyetle görmekteyiz, önümüz
deki devrede de daha fazla dikkat edileceğini 
timidetmekteyiz. 

İkincisi; bugünkü dünya sürat asrıdır. Fert 
hayatından ve teşebbüslerinden itibaren Devlet 
işlerimizde sürat temin etmek lâzımdır. Kredi ve 
milli servetin çoğalması sermayenin süratle ha
reketine bağlıdır. Nasıl ki mihanikte işin büyük
lüğü sürate bağlı ise, iktisadi ve malî sahaya da 
ayni prensip hâkimdir. 

öüzel ve bilgili idare ile iktisadi ve sosyal 
hayatımızda, hulâsa bütün milletçe çalışanla
rın/mücadele edenlerin enerjilerini tahrik ve ] 
çalışma heyecanlarını harekete getirmek lâ- i 
zinadır. 

Aziza rkadaşlarım; İkinci Dünya Harbinden 
itibaren dünya siyasi ve iktisadi hayatı ve bil
hassa bizim için.stratejik durumumuzda büyük 
değişiklikler olmuştur. Jeopolitik vaziyetimiz | 

i 
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naziktir. Maddi varlığı ile, sosyal ve politik zih
niyetiyle büyük bir çığın tehdidi altındayız. 

Bu sebeple hal ve istikbalimizi tesadüflere 
bırakamayız. Mukadderat Türk Milletini haris 
menfaatlerin çarpıştığı bir bölgede Devlet kur-
durmuştur. Ne kadar iktisaden kuvvetli olur
sak o kadar kendimizi müdafaa edebilir, dost 
ve yardımcı bulabiliriz. 

Bu sebeple plânlı bir kalkınma hamlesine 
girmiş bulunuyoruz. Bunu hesabedilen zamanda 
tahakkuk ettirmek mecburiyetindeyiz. Bu te
şebbüs yalnız bir partinin değil bütün partile
rin ve temsil ettikleri Türk Milletinin malıdır. 
Devletin ve kalkınmanın prestijini muhafaza et
mek hepimizin vazifesidir. Memleket ve milleti
mizin menfaatleri icabıdır. 

Aziz arkadaşlarım, 
Parlâmentoda büyük meselelerin halli onun 

ihtiyaç duyduğu fikirler etrafında toplanmakla 
mümkündür. Türk Milleti ve Birinci Meclis 
memleketi bu yoldan kurtarmıştır. 1,5 senelik 
Meclis hayatımızda da bunun nispî örneklerini 
görmekle iftihar edebiliriz. Hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Koç. 
MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Sayın 

arkadaşlar, Yüce Mecliste müzakeresine başla
nan 1963 malî yılı bütçesini, plânlı dönemin ilk 
bütçesi olarak, yani ekonomik ve sosyal kalkın
manın kaldıraçlarından birisi olarak değerlen
dirmek gerektir, özellikle Türkiye gibi, az ge
lişmiş ülkelerin hızlı ve sosyal adalet ilkeleri için-
jde kalkınabilmesinin ancak plânla mümkün ola
cağı, Yüce Meclisin kaıbul ettiği 5 yıllık plân 
vesilesiyle ifade buyurulmuştur. Plânlı kalkın
mayı sağlıyacak temel unsur da, Devlet bütçe
lerinden iktisadi ve sosyal yardımlara ve kamu 
hizmetlerine ayrılacak bütçe tutarları ile bu 
paraların hedeflerine yardım edici bir şekilde 
harcanmasıdır. Kalkınma çabalarımızda hepimizi 
yakından ilgilendiren en önemli konu, Devlet 
Plânlama Teşkilâtınca taslağı hazırlanıp, bütün 
hükümetler ve Yüce Meclisçe kabul edilen plân 
hedefleri ve stratejisi adlı belgenin, bütçe ka<-
nunları yoliyle uygulanma imkânlarının kontrol 
altında bulundurulmasıdır. 

Şimdi, bu ilkelerin ışığı altında 1963 bütçesi 
üzerinde düşüncelerimizi söylemek istiyoruz : 

1963 bütçesi kalkınma plânının ilk icra prog
ramı esfasa tutularak hazırlanması gereken îbir 



M. Meclisi B : 47 
bütçedir. Bu bütçe ile, hem yılda % 7 ora
nında kalkınma hızı sağlanacaktır, hem "de millî 
gelirimizdeki korkunç dereceli dağılış adaletsiz
liklerini, demokratik usuller içinde ve sıhhatli 
bir toplum düzeni yaratmak maksadına hizmet 
eder şekilde gidermek amacı güdülecektir. Kal
kınma çabalarımıza büyük iktisadi yardımlarla 
katılan yabancı dostlarımızdan A. B. D. adına 
plânı inceliyen Prof. Enos Türkiye için hayati 
meselenin gelir dağılımındaki adaletsizliği sür
atle gidermek olduğunu belirtmiştir. Bu arada, 
durumun vehametini belirtmek için, tanınmış 
iktisatçının verdiği bâzı sonuçları tekrarlamak
ta fayda bulmaktayız. Çalışan nüfusumuzun 
% 72 sinin millî gelirden payına düşen nisbet 
% 20 dir. Yani 11 milyon vatandaşın emekle
ri karşılığında ellerine geçen para 11 milyar 
liradır. Buna karşılık, adına büyük müteşeb
bis, büyük iş adamı, sanayici, ithalâtçı, ihracat
çı ve çiftlik sahibi dediğimiz ve toplam nüfus 
İçinde sayısı % 1.3 kadar tutan bir küçük azın
lığın millî gelirdeki hissesi % 32 dir. Demek 
oluyor ki millî gelirimizin üçte birini sadece 95 
bin kadar vatandaşımız ele geçirmektedir. Geç
miş yılların enflâsyonist politikası Devlet eliyle 
zenginler sınıfım yaratma politikası, bizi şimdi 
'karşımızda bulunan ve yalnız ekonomik değil, 
sosyal problemler yaratan duruma getirmiştir. 
Geçen devirlerde, binlerce vatandaşın sefalet 
uçurumuna sürüklenmesi pahasına, her mahal
lede 5 - 10 milyonar yetiştirmeye muvaffak 
olunmuştur. Fakirden, ücretli işçiden, memur
dan, küçük esnaf ve 'köylüden alınan vergilerle, 
Devlet Hazinesinde toplanan milyonlar, 'bir avuç 
mutlu vatandaşı zengin etmeye yaramış, fakat 
bu vatandaşlarımız, Devlete karşı ödemekle yü
kümlü oldukları vergilerini dahi insaf ölçüleri 
içinde vermemişlerdir. 

Geçmiş yılların yanlış politikası bize böyle
sine zararlı sonuçlar getirmişken, sınıflar ve 
gelir grupları arasında böylesine uçurumlar 
varken, plânlı kalkınmanın felsefesi hem hızlı 
kalkınma, hem de sosyal adaleti sağlamak ola
rak "tesbit olunmuşken, 1963 bütçesinin bu he
defe yöneldiğini iddia etmek oldukça zor görün
mektedir. Her şeyden önce, bütçenin, kalkın
manın icra plânlarını uygulamayı mümkün kı
lacağı iddiası henüz sağlam delillere sahibolarak 
ortaya konmuş değildir. Bu iddia hepimizin 
kafasında kuvvetli delillerle ispatlanmış olmazsa, 
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kalkınmanın daha başında, iktisadi ve sosyal 
hedefler yerine, siyasi amacın ikame edildiğine 
inanmak zorunda kalacağız. 

Bütçenin ve kalkınma plânının yeni ihtiyacı 
olarak ortaya konan 1.2 milyarlık iç finansmanı 
bağlıyacak kanunlar meclisimizden geçmiş bu
lunmaktadır. Bu kanunların belirgin özelliği, 
esasen sıkıntı içinde bulunan gelir grupların! 
kemer sıkmaya davet edici olmasıdır. İşçiler, 
memurlar, esnaf, köylü biraz daüiıa kemer sıka
cak, vasıtalı ve vasıtasız yeni vergilere katıla
rak kalkınma finansmanını sağlıyacaıkl ar. Fakat 
millî gelirimizin üçte birini alan yüksek gelir sa
hipleri ise yeni muaflıklar kazanarak daha az 
vergi verme imkânlarını elde etmişlerdir. Nite-' 
kim, ortalama geliri 48 bin lira olan bir zengin 
çiftçi % 12,5 vergiye bağlanmışken, gelir tuta
rı 9 000 lira olan bir memurdan % 28 oranında 
vergi alınmaktadır. Yeni vergiler bu nisbetsizli-
ği giderecek, aradaki adaletsizliği kaldıracak 
yerde, daha da artırmaktadır. Kısacası bütçe, 
kalkınmanın sosyal yönünde başlıca amacımız 
olan sosyal adaleti sağlamaktan uzak bulunmak
tadır. Bütçenin malî ve ekonomik yönü de par
lak görünmemektedir. Bu durumu açıklamak 
için, önce 1962 geçiş yılı uygulamasına temas 
etmek istiyoruz. Maliyemiz geçen yıl, kanunlar
la kendisine verilen yetkiler içinde gerekli ver
gileri toplıyamamıştır. Aynı şekilde, gerekli ha
cımda karşılık para mekanizması da işletil eme-
miştir. Bunun sonucu olarak 1 - 3 milyarlık bir 
noksanlık meydana gelmiştir. Noksan gelirler 
dolayısiyle, Hükümet 400 milyonluk yatırımı ip
tal, bir o kadarını da 1963 yılına devrederek 
gerçekleştirememiştir. Bu suretle 1962 yatırım
larında % 30 zayiat husule gelmiştir. Aynı şe
kilde İktisadi Devlet Teşekkülleri yatırımları da 
% 70 den fazla bir gerçekleşme gösterememiş
tir. Hem de bu yatırımlar istihdam ve istihsal 
arttırıcı esaslara göre değil, harcama esaslarına 
göre ele alındığı halde, çeşitli sebeplerle 1962 
programı aksamıştır. (1962 yatırımlar programı 
S. 6) Bilhassa enerji, madencilik, Tekel yatırım
larının % 50 yi aşamayışı ciddî bir durum arz 
etmektedir. Tahsilat yetersizliğinden yatırımla
rını durduran Hükümet enflâsyonu önlemek için 
bu yola başvurmuşa-a, plânlı bir kalkınmaya gi
rildiğini söylemekte güçlük çeker. Halbuki 
1960 ve 1961 yılları vergi matrahlarında en az 
% 4 bir artış müşahede edildiği programın 16 
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ncı sayfasında zikredildiği halde, matrah azal
ması sebebiyle vergi düşüklüğü bahis konusu 
edilmemek gerekirdi. Bir taraftan matrahlarda 
% 4 artış, diğer taraftan beyannameye tâbi ge
lir kalemlerinde % 15 azalma olması mükellefle
rin vergilerinde en büyük bir zayiata, daha açık 
deyimle, kaçakçılığa terkedildiğinin bir ifadesi
dir. 1962 bütçesinde özel sektöre bırakılan ya
tırım da gerçekleşmemiştir. Büyük kısmı esasen 
bina inşaatına yatırılan özel sermayeyi istihsal 
artırıcı alanlara aktarmak için, vergi yoluyla 
alınması gereken tedbirler de alınmamıştır. Bu 
suretle 1962 de % 7 kalkınma hızı % 5,6 ya düş
müştür. 1963 bütçesi karakter bakımından bir 
evvelki yıldan farklı görülmemektedir. Bütçe 
müzakerelerinin başında Devlet Plânlama Müs
teşarı tarafından dağıtılan cetveldeki rakamlar 
ile komisyonun getirdiği rakamlar biribirine uy
mamıştır. Daha sonra Hükümetin kabul ettiği 
1963 yılı programındaki bütçe rakamları ise ge
ne değişiktir. Üç ayrı kaynağın verdiği üç ayrı 
rakam dizisi ile karşı karşıya olan bizler, han
gisinin gerçek hedef ve stratejimize uygunluk: 
gösterdiğini kavrayamamakta mazuruz. 

19Ç3 bütçesinin en önemli kusur, plânda ön
görülen enerji, sağlık, tarımsal istihsal yatırım
larına, imkân vermemiş oluşudur. Memleketimi
zin ışığa, ucuz ve bol enerjiye kavuşması, en
düstrinin gelişmesi, dolayısiyle yüksek istihdam 
sağlayıcı sektörlerinde Dp. T. Bütçe Komisyo
nu ve 19.63 programında söylenen rakamlar ve 
ihtiyaç karşılama nisbetleri de farklıdır. Buna, 
mukabil, genel idare hizmetleri giderlerinde faz
laca bir şişkinlik olmuştur. Cari giderlerde ge
çen yıla nazaran 1.4 milyarlık bir artış olmuş
tur. Bunun 388 milyonu borçlardan, 380 milyo
nu memurların % 15 zamlarından, 44 milyonu 
dairelerin demirbaş yenilemelerinden, 134 mil
yonu yardımlardan, 222 milyonu personel gider
lerinden ileri gelmektedir. 100 milyonluk savun
ma gücü artışını da hesaba katarsak, bir yıl ön
cesine nazaran % 22 oranında artan cari bütçe 
giderlerinin yalnız % 6 kadarının hizmet geniş
letici bir fonksiyonda bulunduğu geriye kalan 
kısmın ise reorganizasyon yapılmayış sebebiyle, 
ücretli ve dar gelirli vatandaşlardan alman ver
gilerin, kalkınma hedefine yardım edecek hiz
metlerde kullanılmadığı hükmünün doğruluğu
na inanmak gerekecektir. 
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Yatırım bütçesinin de geçen seneden devre

dilen 800 milyonluk işi gerçekleştirmek amacı
na yardım edecek şekilde hazırlanması gerekir
di. Bu yapılmadığı gibi, 1963 yatırımları için ge
rekli finansman da tehlikeye düşmüştür. Zira 
Hükümetçe hazırlanan yeni reform tasarıları, ge
lir düşürücü hükümlerle Meclisten geçmiştir. 
Hasılatı yüksek tahinin edilerek hazırlanan son 
kanunlardaki değişikliklerin getireceği gelir 
açığı nasıl kapanacakttır? Karşılıklı paralardan 
edinilecek hasılat da % 35 fazla hesaplanmıştır. 
Son çıkan kanunlar, Hükümetin istediği 1 - 2 
milyarı da sağlıyamıyacaktır. Böylece Hükümet 
enflâsyona gitmekten başka çaresi kalmıyacak 
yahut da geçen yıl yaptığı gibi, bir kısmi pro
jeleri iptal ederek kalkınma hızını azaltacaktır. 
1963 bütçesinin bu ışık altında Yüce Meclisçe 
incelenmesi iyi olacaktır. Bütçenin bütün bu 
eksikliklerine rağmen ulusumuza faydalı olma
sını dileriz. (Ortadan, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Nihat Erim. 
NİHAT ERlM (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlar, sözlerime, ilk defa ilmî ve Devlet kal
kınmasının tamamını kavrayan bir plân tatbi
katının bütçesini getirmek bahtiyarlığına eriş
miş olan Maliye Bakanımızı tebrik etmekle bağ
lıyacağım. Bu sözümle, birkaç ay evvel Büyük 
Meclisin kabul ettiği 5 Yıllık Kalkınma Plânı
nın, kendi anlayışıma göre, Türkiye'nin dertle
rine önemli bir çare getirdiğine inandığımı ifa
de etmek istemedim. Bilâkis, inancım odur ki, 
5 Yıllık Plân tatbik edildikten sonra hattâ, eğer 
bu yol üzerinde yürünürse, 2 defa 5 yıllık 
devre de tamamlandıktan sonra, Türkiye'nin 
ana dâvası .maalesef halledilmiş olmıyacaktır. 
Muhterem arkadaşlarım, bu sözümle de plânın, 
gösterilen hedeflere varamıyacağını kast etmi
yorum. Plânda gösterilen hedeflere varılacak
tır. Fakat bu plânın ana fikri olarak esas un
suru ihmal edildiği için, yahut başka türlü söy-
liycyim, gereken önemle ele alınmadığı için Tür
kiye'nin asıl dâvası kenarda, olduğu gibi kala
caktır. 

Arkadaşlar, hepiniz biliyorsunuz ki, her 
memlekette ve tahsisen bugünkü Türkiye'de 
asıl ele alınması lâzımgelen unsur, insan unsu
rudur. İnsan unsuru gereken şekilde yetiştiril-
medikçe gereken seviyeye ulaştırılmadıkça, 
dünyanın en ileri fabrikalarını kursanız, dünya
nın en mükemmel limanlarını yapsanız, benim 
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şahsi utancıma göre, zerre kadar kıymeti yok
tur. (Sağdan, alkışlar, bravo sesleri.) 

Arkadaşlarım, bu fikrimi bir misal ile izah 
etmek isterim. Bir an için farz edelimki, Al
manya, Amerika, Fransa ve bütün Batı âlemi 
kasaları açtılar, teknisyenlerini gönderdiler ve 
5 sene zarfında Almanya'daki sanayii Türkiye'
ye bina ettiler ve Türkiye "bugün Almanya'nın 
yapmakta olduğu istihsali yapmaya başladı. Ve 
yine farz edelim ki bu 5 senenin sonunda yani 
Türkiye Almanya'nın yapmakta olduğu istihsa
li yapmaya başladığı gün, bir semavî âfet oldu. 
Yahut tıpkı 2 nci Dünya Harbinde Almanya'da 
olduğu gibi, bir harb âfeti geldi. Bu âfet, Tür
kiye'de yapılmış olan liman, baraj, demiryolu 
ve fabrikaları yerle bir etti. Türkiye' bu mu
hayyel felâketin ertesi günü, tekrar şimdiki se
viyesinde olacaktır. Ama, böyle bir felâketle 
karşılaşmış olan Almanya, ikinci Dünya Har
binden sonra, limanları harabolmuş, köprüleri, 
demiryolları yıkılmış ve fabrikaları sökülüp 
Rusya'ya götürülmüş olan Almanya, 5 sene son
ra 2 nci Dünya Harbi başladığı andan 5 misli 
daha kuvvetli ve bütün dünyanın hayret ve gıp
ta nazarlarını üzerine çeken bir memleket hali
ne gelmiştir. Acaba bunu temin eden nedir? 
însan unsurudur, bütün Alman miletinin her 
ferdidir. Bu neticeye Almanya nasıl vardı? 
Almanya bu neticeye bundan yüz sene evvel 
eğitim sistemini tam mihverine oturtmakla var
dı. Biz eğitim sistemi olarak bugün pek bir şey 
veremiyoruz. Eğitimde Napolyon sistemini ge
tirmekle maalesef kötü bir yola gitmişizdir. is
viçre de ortaya attığı ve ilk önce kendi memleke
tinde rağbet görmiyen Pestalozi usulünü 19 ncu 
asrın başında, Almanya almıştır. Buğdan bu
günkü Almanya doğmuştur. Aynı usulü Al
manya'dan Amerika görmüştür. Ben bunu biz
zat Good isimli Amerikan yazarının kitabından 
okudum. «Biz bu sistemi Almanya'dan gördük, 
kendi memleketimize getirdik, ve bu sayede bir 
Amerika yarattık.» diyor. Düşünün dünyanın 
en büyük memleketi... «Biz Almanya'dan sonra 
teknikte ikinci devlet olduk.» diyor. Almanya'
dan eğitim sistemini aldık, diyor. 

Şimdi şuraya geliyorum arkadaşlar : Bizim 
bugünkü eğitim sistemlimizle, milletimizin ana 
cevherini teşkil eden köy ve köylü ne öğreni
yor? 30 milyonsak, 20 milyonun üstündedir 
köylümüz. Ne veriyoruz ona eğitim olarak? 
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Ne vermeye çalışıyoruz? Sadece ilköğretim.. O 
da 10 yıllık plânlı devrenin sonunda, eğitim 
programımız lâyıkiyle tatbik edilebilirse...' 

Elimizdeki Bütçe Kitabından çıkardığım §ıı 
rakamlar maalesef bu bakımdan da ümit kırıcı
dır, arkadaşlar. 

1961 -1962 yılında köylerde 23 355 okul var
mış. (Bütçe Kitabının 259 ncu sayfası.) 1962 -
1963 24 055, fark 700. Bir sene zarfında köy
lere yalnız 700 okul açabilmişiz. 222 »ayılı Ka
nun ne der? 10 sene vâde verir, yılda 2 000 
okul 'açacaksınız der! Buna, şehirlerde yapılan 
160 okulu ilâve ediyorum, 860 nerede, 2 000 
nerede? Ben isterdim ki, bütçe Büyük Meclise 
takdim edilirken, Hükümet, her şeye tercih 
ederek, karşılaştığı karışıklığın, eksikliğin ne
den ileri geldiğini burada anlatsın, önümüzde
ki yıl' bunu mutlaka telâfi etmek, 2 000 in üze
rine geçen senenin eksik kalan rakamını da na
sıl yerine koyacağını bize anlatsın. (Bravo ses
leri) Bu yapılmamıştır, çünkü, iddia ediyo
rum, arkadaşlar, dâva bu ehemmiyetle kabul 
edilmemektedir. Zannediliyor ki, % 7 millî ha
sıla artacak, 5 sene sonra % 35 olacak ve mem
leket âbadolacak. Hayır arkadaşlar, eğer in
san unsurunu biz, kültür olarak, istihsal vası
tası olarak, istihsalin bir numaralı unsuru ola
rak gerektiği gibi teçhiz etmezsek, Ibüyük lâf
larla kendimizi aıvutmıyalmı. Türkiye, belki, 
Doğusundaki memleketlerden bugün için ileri 
olabilir. Ama, Batıdaki memleketlerden bugün 
çok geniyiz. Açın bakın kitaplara. En yakın 
•komşumuz olan Bulgaristan, bugünkü seviyesin
den geriyiz. 10 yıl sonra da, 15 yıl sonra da, 
eğitim 'bakımından Bulgaristan'ın bugünkü se
viyesinden geri kalmakta devam edeceğiz, arka
daşlar. Bunun için mi uğraşıyoruz arkadaşlar? 
Bunun için mi didiniyoruz? 

BAŞKAN — Sayın Erim, bir dakikanız kail
di. (Konuşsun, konuşsun, oya koyun sesleri) 

Sayın Erim'in, kayıtlanan süre dışında ko
nuşmasını oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun sayın Erim. 
NlHAT ERİM (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlar, bunun tedbiri vardır. Bu bir dünya 
görüşü meselesidir. Hangi açıdan bakarsanız 
bu değişir. Eğer insan unsurunu en mühim ve 
bir numaralı unsur olarak kabul ediyorsak, ça
reyi 'bulmak mümkündür. 
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Demin rejim üzerinde konuştu 'arkadaşlar. 

Siyasi rejimin de, sosyal rejimin de, sosyal 
adaletin de temeli insan unsurudur. 

Zirai reformun, toprak reformunun temeli 
insan (unsurudur. Siz, şeyhdir diye adamın 
ayağının bastığı toprağı öpen insanı bu memle
kette yaşatıkça, bıraktıkça, bu nesli toprağa 
dağıtırsanız, gelecek nesilde onun oğlu, gene 
elinden kaçırır. Ama siz, ıbunu bu tarzda teç
hiz edersiniz ıbir nesil, iki nesil, üç nesil son
ra da olsa, artık Bulgaristan'a gıptayla bakmaz
sınız. I 

Bakın arkadaşlar, şimdi başka bir noktaya 
•geçiyorum. Hep insan unsuru üzerinde duru
yorum. Farz edelim ki, bir mucize oluyor. Ça- I 
lıştik, çabaladık, 10 seneyi beşe indirdik beş 
yıl içinde her köyde .bugünkü ilkokullara ter
tibinde okul açtık. Bu ne ifade eder? Hemen 
hiç. 

Bugün Afrika'da yeni bağımsızlığını kaza
nan Zenci memleketlerinde, artık eski usul 5 
yıllık tahsil kâfi gelmiyor. Coğrafya, tarih, dün
ya 5 kıtadır, Güneş Doğu'dan çıkar Batı'da 
kaybolur falan. Bunlar da lâzım. Ama, diyor
lar ki, bunlar ilk 3 yılda öğretilecek, geriye 
kalanda çok şey öğrenilmez. 5 yıllık tahsil az
dır. 6, 7, 8 yıl olması lâzımdır. Bİ2im Batımız-
daki memleketlerde ilk tahsil hep 8 yıla çık
mıştır. Bu 8 yıllık öğretimin 3 ncü yılından iti
baren, 5 yılında mutlaka bir sanat, meslek öğ
renmesi lâzımdır. 

Şimdi alın bakın plâna. Plân, Türkiye'nin 
sanayileşmesi zaviyesinden bakmış, «Sanayileş-
tiği takdirde sanayi işçisi olarak işten anlıyan 
kaç adam lâzım...» Bunu düşünmüş.. Hadi efen
dim, olmaz. Benim köyde kalan köylü vatanda
şım ne olacak? (Sağdan, kendi kaderi ile baş-
başa kalacalk, sesleri) 5 yıl okudu. Tarihi, coğ
rafyayı öğrendi. Sonra?.. Sonra, kara saban... 
Olmaz. Şu halde, 8 seneye çıkacak, çıkaraca
ğız, tedbirini alacağız ve çocuk köyde kaldığı 
takdirde karasabandan başka neyle ziraat ya
pılır, topraktan nasıl da'ha fazla mahsul elde 
e'dilir, bunu öğreteceğiz. Akseki'nin Kayalar 
ortasında, kartal yuvası köiyünde olan insan ne 
ziraati yapsın?., öğretmiyorsunuz da, ne bek
liyorsunuz? Ve o insan nasıl demokrasiyi an
lasın, sosyal adaleti anlasın, o nasıl toprağını 
muhafaza etsin arkadaşlar Türkiye'de ilkoku
lu bitirdikten sonra, ortaokula devam ediliyor. 
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Orta dereceli okulda öğretime giden 100 talebe* 
nin yalnız 13 ü teknik 'okula gidiyor. Geriye ka
lan 87 si kâtip 'oluyor. Kâtip yetiştireceğiz, or
taokuldan. 

Bu rakam, İsrail'de % 30, beğenmediğiniz 
İspanya'da % 31, dir. Bu rakamları bütçenin 
279 ncu sayfasından alıyorum. Bizim için bu
gün bir hayaldir ama, Almanya'da bu rakam 
% 64,5 dur. İşte bu rakamlar, aynı zamanda 
medeni seviyenin farkını da gösteren rakam
lardır. Eğitim bütçesini konuşmuyoruz, eğitim 
işine verilen ehemmiyete işaret etmek için söy
ledim, dana fazla uzatmak istemiyorum. 

İkinci nokta, bütçe ve plânda tenkidedece-
ğim ikinci nokta, arkadaşlar, gene elimizdeki 
bütçe kitaibına bakarsak karayolları bütçesi 
sayfa 21, geçen sene köy yolu olarak .bütün 
Türkiye'de 1 260 kilometre yol yapılmış yelli
den. Bunu 67 vilâyete taksim eder misiniz?.. 
Vilâyet başına ne düşüyor? Her vilâyetin va
sati 4 kazası vardır. Bir de dörde taksim eder 
misiniz, kaza başına ne düşer? Arkadaşlarım, 
ıgülünç bir rakamdır bu. Olmaz böyle. Geçen. 
sene 85 milyondu, bunun 58 küsur milyonu il
lere gitmiş. Bu sene 115 milyon. Olmaz I îcabe-
derse 500 milyon, 1 milyar verilmeli, yeter lq, 
köy kalkınsın arkadaşlarım. (Alkışlar) O hâl
de ne yapacağım? Diğer taraftan keseceğim. 
Demiryolu mu, liman mı? Bu kadarla kalsın. 
İzmir'deki limana bir yenisini ilâve etmiyece-
ğim. Köye gideceğiz. (Alkışlar, bravo sesleri) 
Dünya görüşü bu. Bunun başka çaresi yok. 

Arkadaşlar, ben tarımdan anlamam, bir mil
letvekili olarak, köylü seçmenlerimin borçlusu 
olarak Tanın bütçesine baktım; hepiniz bilirsi
niz ben de bu hayatın içinden geldim; ilçelerde
ki Ziraat Vekâletinin memurları, otururlar ma
salarında vilâyetten gelen istatistik sözlüğünü 
incelerler, «Biz de şu kadar tavuk var, şu kadar 
yumurta yumurtlar» diye cetvel doldururlar. 
Böyle olmaz.. Bu değişmiyor mu plânda? Bu
nun değiştiğine dair bir şey göremedim ben 
plânda. Birtakım yenilikler geliyor, tarım işleri
mizde ; ama zannediyorum ki, birçok işlerimiz 
gibi bu da satıhta kalacak. Bir tûba ağacı değil 
bu. Aşağıdan, derinden yani köyden bağlıyaca
ğız. Sık sık dilimin ucuna geliyor Bulgaristan. 
Dört yüz sene eyaletimiz olan bir devlet, 1908 
de istiklâlini kazanmış. Bugün ne acıdır ki, ör
nek diye almak mecburiyetinde kalıyoruz. De-
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mek ki, metot farkı var. Biz bulamamışız. Onlar 
bulmuşlar. Köyden başlamışlar. Ve köy dediği
miz zaman bütünü ile, her şeyi ile, suyu ile, yolu 
ile, eğitimi ile, tarımı ile, her şeysiyle, her şey-
siyle oradan başlıyacağız. 

Benim dokuma fabrikalarım çok, benim ka
rayollarını iyi, limanlarım iyi... Olmasın demiyo
rum, ama, plân hedeflerinde yani, nutuklarda, 
«köy, köy» dediğimiz zaman bütün rakamlarda 
onu görmek istiyoruz. İşte çaresi bu. Bunun ça
resi böyle bulunur. 

Arkadaşlar, bir .başka konuya geçiyorum. 
Bunu Sayın, kıymetli Maliye Bakanına bir sual 
şeklinde ortaya koyuyorum. Plân kabul edildi. 
Mart ayı geliyor, yürürlüğe girecek. Konsorsi
yum görüşmeleri devam' ediyor. Orada bu görüş
meler nihayetlenecek, bize para verilmesi vâde-
dilecek. Bu paranın fiilen verilmesiyle bu plâ
nın tatbikatı acaba birbirine uyacak mı?, bunun 
tedbirleri alınacak mı? Gelecek sene bu bütçe 
burada görüşülürken ne yapalım, konsorsiyum
dan istediğimiz kadar yardım vakitlice alama
dık onun için tatbik edemedik denilecek mi, de-
nilraiyecek mi? Bu noktada lütfen sayın Bakan 
Meclisi aydınlatırlarsa ben de kendilerine, şah
san çok minnettar kalacağım. 

Arkadaşlar, bir cümle daha söylemek istiyo
rum. Muhterem arkadaşlarım, bütün partilerin 
grup sözcüleri siyasi huzursuzluktan bahsettiler. 
Hakikaten arkadaşlar, bugün Türkiye'de itiraf 
edeyim ki, sanki 27 Mayıs olmamış gibi bir hu-., 
zursuzluk içindedir, bu güzel Anayasaya rağ
men. Bence dert, - bâzıları diyor k i ; ekonomik 
vaziyet şu, bu - Hayır, mânevi, psikolojik ve de
vası kendi elimizde. Ama bütün arkadaşlarıma, 
her partiden ve partisiz arkadaşlarıma hitabedi-
yorum; hepimiz aynı iyi niyetle hareket etmeli
yiz. Bir ruhu habis. var. Bu ruhu habisi öldür-
meliyiz. Yani fenalık yapamaz hale getirmeliyiz. 
İntikam hislerini boğmalıyız. Dün bitmiştir. Bu
gün ve yarın vardır. Bir sünger çekmeliyiz dü
nün üzerine, bugünü ve yarını düşünmeliyiz. 
Çok teşekkür ederim, hürmetlerimle selâmlarım. 
(Sağdan ve soldan sürekli alkışlar) bravo ses
leri) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Arslan. (Yok 
sesleri) 

Sayın Alp Doğan Şen. 
ALP DOĞAN ŞEN (Diyarbakır) — Muh

terem arkadaşlar, 1963 yılı bütçe kanunu ta-
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sarısının ışığı altında Güney - Doğu ve Doğu il
lerimizin durumuna da 'bir göz atmamak elde 
değil. 

Doğunun (kalkınması, Doğu meseleleri, Do
ğuda mesut ve müreffeh bir vatan parçası ya
ratma, bütçelere ve bütçelerin tatbikatlarına 
bağlı. Bunun için bütçenin hedefi bizce mü
himdir. 

Doğu benim Muvazenei Umumiye Kanunu-
nunda dertlerime deva bulunacak mı, bir yıllı'k 
Hükümet icraatlarında nasibime ne düşecek 
diye meralkla 'bekler. 

Doğu, maliyecilere göre (belki bütçeye (bir 
külfet tahmil eden ve fakat henüz bütçeye yar
dımı ol'mıyan bir bölge durumundadır. 

Bu görüş üzerine, 'belki de halen !bu durum 
varittir, Hükümetin malî politikası• da belki 
bu yoldadır ama, durum nasıl olabilir, buna 
bakalım. 

Doğu'yu gezenlerin üzerinde tamamen itti
fak edecekleri bir husus vardır. O da şahane 
tabiatı ve manzaralarıdır. Bu eşsiz güzelliği 
ne İsviçre'de, ne İspanya'da, ne de dünyada 
bulabiliriz. Bu „ güzelliğin yanında yeraltı 
yerüstü servetleriyle de misû bulunmaz paha
dadır. 

Fakat niye Doğu geri kalmıştır, niye bu 
•kaynaklar geliştirilmemiştir. Bunun sebepleri
ni maziye götürmek ve insan eli değmemiş top
rakların, neden işlenmediğini araştırmak asır
lara göz çevirmek gerek. Vaikıa Doğu'ya Cum
huriyet idaresi 'kurulduğundan beri, el atıl
mıştır. Ancak, (bu el atışın kifayetsiz olduğunu 
da kabul gerekir. 

Doğu'da tabiî bünye ve sosyal (bünyeyi bir 
arada mütalâa etmemiz zaruridir. 

Doğu halkı dürüst, çalışkan, munis, namus
lu ve vatanını benimsemiş, Müslüman vatan
daşlardır. 

Hiçbir zaman tabiatı itibariyle iyiliği ret, 
kötülüğü kabul 'etmezler. Medeniyete gönül
lerinde daimıa yer vardır, çünkü imparator
luklar ve medeniyetler yaşamış bir bünyedir. 
İleri İbir görüşe sahiptirler. 

Yalnız ilerlemesi için iyi -bir rejime kavuş
maya ve huzura, adalete, eşit muameleye ihti
yacı, yıllardır vardır. 

Bu faalde, ibütçe vesilesiyle Kalkınma Plânı
nın muvacehesinde Doğu'aıun durumuna bir 
nelhze gelmiş lolalım, 
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Gerek Kalkınma Plânında, gerekse bütçeler

de Doğu 'bölgesinin şartlarını .karşılamaya • ait 
kifayeti müşahade etmemiz kabil olmuyor. Zi
ra hu ibölge hakkında plâna tesir edecek ge
niş ve yerinde i'lmî 'tetkikler, istatistikler mev-
cudolmadığından tatbikatlarında ne netice ve
receği, tabiatiyle nasıl bir mukayese neticeye 
varacağımızı da anlaştırmıyor. 

Gerek plânlama ve 'gerekse bütçe global 
sistemde hazırlanmış olduğundan, hissemize 
düşecek payın miktarı idarecilerin takdirine 
kalmış vaziyette. 

Böylece evvelâ Hükülrhet idaresi ve bölge 
'münasebetlerini 'bir an için ele alalım. 

Doğu'da Devlet idaresi maalesef başka bir 
veçhe göstermektedir. Vasıflı ve iyi idarecile
rin, hu Ibölgeyi seven idare âmirlerinin mev-
'Cud'Oİduğu yerlerde iyiliğin 've ilerlemenin mev
cudiyeti aşikârdır. 

'Falkat, koyu bir .Devlet memuru zihniyeti 
ile hareket eden âmirler ve mümessillerin mev
cudiyetinde de, Devlet halkın nazarında asık 
suratlı gözükmektedir. Taş taş üstüne otur-
tulma'rna'kbadır. Bölgede Hükümetin ha'lkla 
nıünasehetlerinde Hükümeti hâkim bir ku)wet 
gibi değil iyi bir Ihâmi olarak göstermek lâzım
dır. 

Doğu halkı halen valinin ve jandarma ku- 4 
mandanmm karşısına korkarak çıkmaktadır^' 
Doğu'da evvelâ !bu psikolojik faktörü halletme.-
miz gerekir. Bu vesile ile temas 'edeceğimiz 
hir noktada, M o da Devlet işlerine iştirak «de 
bir nebze payı lolmak bakımından merkeziyet
çilikten uzaklaşma ve mahallî idarelerin te'krar 
teşkilidir. Mahallî belediye ve il genel meclis
leri ile halk Hülküme't memurunun yanında 
kendi meselelerine daha ilgi ve yakınlık duy
duğundan ve tab'an da buna ihtiyacolduğun-
dan, hem icraata hem de ımıurakabeye katılma
yı daha arzulu görünmektedir. Böylece vata
nına ve toprağına bağlılığı kökleşmektedir. 

Doğu, geri kalmış bir bölge olarak da ha
len <birçok meselelerle karşı 'karşıya 'bulunmak
tadır. Bunun hiriınciısi işsizlik ve buna hağlı 
olarak da asayişsizlik ve şekavettir. 

Hükümet olarak bölge halkını harekete ge
tirecek ,iş hayatını doğuracak bir çare henüz 
gösterilmemektedir. Bunu göstermek için, 
Hükümet tatlbik edeceği iktisadi rejimin adı
nı koşması ve buna igöre hareketin istikameti 
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de gelişmiş olur. Çünkü her devir değişmesin
den: Şark zarar görmekte ve devrim tatbikat
ları kendine uygulanmaktadır. 

BAŞKAN, — Vaktiniz tamamdır. 
ALP DOĞAN ŞEN (Devamla) — Teşekkür 

ederim arkadaşlar. 
BALKAN — -Snym 'Sait Sına Yüeesoy. 
'SAİT SÎNA YÜCESOY (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar, bütçeler; umumiyetle bir mem
leketin malî çehresini, takat ve imkânlarını gös
teren birer miyar olmakla beraber, aynı zaman
da o memleketi idare edenlerin de, idari kabili
yetlerini, siyasi karakter ve zihniyetlerini âli 
menfaatler peşinde mi, yoksa ferdî ve zümrevi 
gayeler ve ideolojileri mi istihdaf ettiklerini, 
milletin emniyet ve itimadına mazhar olup ol
madıklarını, millet ile mi, yoksa millete karşı 
mı bulunduklarını, ve binnetice, başarı güçleri
ni ve muvaffakiyet şanslarını, o memleketin 
dününü Ve yarınını gösterebilen birer kriter-
yum ve birer mukayese ölçüleridirler. 

Bilhassa, maddi ve mânevi buhranların, hu
zursuzlukların sokağa taştığı Şark ülkelerinde, 
şarkkâri idarecilerin hükümferma oldukları 
bedbaht memleketlerde... işte bu çok ciddî ta-
raflariyle mütalâa ve tetkik ettiğim bütçelerimi
zi, çok partili demokratik düzene geçişimiz ta
rihi olan 19'50 ile 1963 seneleri arasındaki kıs
miyle iktifa ederek mukayeseler yapmaya ve 
neticeler istihraç etmeye çalışacağım. 

Şimdi, 1951 - 1962 yıllarındaki genel bütçe
leri ve özel varidat dâhil, bu Çevrelerdeki yatı
rımları ve umumi sarfiyatı küsuratından sarfı
nazar ederek, arz ediyorum. Zaman kısa oldu
ğu için yalnız neticeleri söyliyeceğim. 

1*951 - 1960 arasında D.P. iktidarı zamanın
da umumi bütçe sarfiyatı 32 milyar ve küsur. 
Aynı devrede yatırım için harcanan miktar 8 
milyar ve küsurdur. 

27 Mayıs 1960 tan 1962 sonuna kadar üç se
neye yakın bir zamanda bütçe umumi sarfiyatı 
29 milyar ve küsur; bu müddet içerisinde ya
tırım miktarı ise 7 milyar ve küsur milyondur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İşte bu tetkik ve mukayeselerden anlaşılıyor 

ki, D.P. iktidarının bütün devrelerindeki umu
mi bütçeler sarfiyat yekûnlariyle, yatırım mik
tarları yekûnları, 27 Mayıs 1960 İhtilâlinden 
1962 malî yılı sonuna kadar olan üç seneye ya
kın bir zamandaki umumi bütçeler sarfiyat ye-
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kûnlariyle, yatırım miktarları yekûnlaft ihe-
nıen hemen aynıdırlar. 

Şimdi, D.P. iktidarının on senede harcadığı 
bu meblâğ ile meydana getirdiği asarı, halefle
rinin üç senede aynı meblâğ ile yaptıkl&rfyle 
mukayese edecek olursak, bilançonun ne ka&ar 
korkunç olduğunu ve Türk Milletinin huzursuz
luklarının, ıstıraplarının, feryatlarının ve hattâ 
endişelerinin sebeplerini kolayca bulmuş olu
ruz. Bunu birkaç misalle belirtelim. 

1. Onların yaptıklarının aynı meblâğ ile 
bugün tamirleri dahi yapılamamaktadır. '••';-:'. 

2. Onların kurdukları tesislerin geliştiril
meleri şöyle dursun, zararsız işletilmeleri veıh&t-
tâ muhafazaları dahi sağlanamamaktadır. 

3. Onların milletle Devlet arasında, en ̂ ha
yatî olarak kurdukları sevgi bağları, anlaştöa 
gayretleri, itimat müesseseleri bugün yıkllMş 
idameleri dahi başarılamamıştır. » * 

4. Onların zamanında bütün maddi ve mâ- • 
nevi güçler çekinilmeden millete arz edilirken,, 
bugün saklanır veya harice kaçırılır duruma; 
düşülmüştür. Ve hattâ muhafaza endişeleri çe
kilmektedir. 

5. Onların zamanında 4 milyarlık bir tedâ-' 
vül hacmi ile tehlikesi ve huzursuzlukları beli
rirken, bugün 5,5 milyarlık bir hacme rağmen ] 
enflâsyon huzursuzluğu şöyle dursun, normal pi- ; 

yasa hareketleri dahi sağlanamamaktadır. O hal-1 
efe, bu paralar ne olmaktadır ve nasıl kullanıl- \ 
maktadır? Bu da gösteriyor ki, bir memlekette! 
enflâsyon, mücerret bîr para hacminin kaba*-: 
masından değil ve aynı zamanda, Devletle mil-: 
letin birbirlerine güvenle bağlanmasından doğa-\ 
bilmekledir. Oüven olmıyan yerde enflâsyon-
olamıyor. Buna göre sayın maliyecilerin, ikide 
bir enflâsyonun olmayışını, kendi liyakatlerinde 
değil, Hükümetin aczinde aramaları gerekir. 
Böylece muhterem arkadaşlar; bir milletin, sev
gi ve itimadına ve iştirakine mazhar olmanın 
ne büyük mucizeler yaratabileceği, bu itimattan 
mahrum kalınınca da misillerle para re imkân
ların dahi yalnız başına, milletsiz iş yapamaz ve 
hattâ mevcudu dahi idameden âciz duruma dü
şeceği bedaheti ile karşı karşıya gelmiş bulu
nuyoruz, 

O halde görülüyor ki, bir memleketi işleten, 
kalkındıran ve yücelten, yalnızca paralar ve 
maddeler değil, aynı zamanda milletle mümesil-
lerinin, bilgilerin ışığında karşılıklı sevgi ve iti-
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matlariyle, ehliyet, feragat ve iyi niyetlerin 
millî bir potada imtizaç edebilmeleridir. 

Binaenaleyh, bu mukayeseler ve neticeleri, 
bizi bugünlerde Türk Milleti olarak iyiye git
mediğimizi, para ve yatırım miktarlarının böy
le cebrî artmalariyle meselelerin halledilemiye-
ceğini ve an şart ki, milletin buna huzur içinde 
inanarak maddi, mânevi bütün güciyle ve ser
bestliyle katılması gerekmekte olduğunu gös
termektedir. < 

JEalbuki, bugün bu mânevi temel, millî vah
det ruhu bu memlekette yoktur. Millî bütünlük 
birbirlerine zıt ve sayısız parçalara sistemli ola
rak ayrılmıştır. Ve aynı zamanda en korkuncu 
olarak, Hükümet milleti vergi kaçakçısı, mil-* 
let te Hükümeti vergi yaratıcısı ve servet düş
manı olarak görmektedir. Böylece de Hükümet 
adamları milletin teveccühüne mazhar olama
dıkları meydana çıkmış bulunmaktadır. 

Plânlı kalkınma ise, artık hayali tahsilatla
ra, masumane yardımlara bel bağlamış bulun
maktadır. 
-•,;:.^ Halbuki, dış yardımları mevcut yatırımlarla 
birlikte bu memlekette sarf edecek mütehassıs
lar,* teknik personel ve projelerde halen mevcud-
olmadığma göre, bu paralar da milleti yalnızca 
borçlu ve faiz öder duruma düşürmekten ileri 
gidemiyecektir. 

i Daha geçen senenin yapılmış ihaleleri hare
kete ^geçirilemeyip, eserlere kalbedilemediği ve 
hareant'lamayıp artan miktarlar da meydanda 
ikçıİ; buna yenilerin eklenmesiyle kabaran iş 
hacmi hangi elemanlarla karşılanabilecektir? 

'îşfe böylece, beliren gerçeklerin ışığında di-
yebiltyoruz ki; 

«Hükümet ehliyetsizdir, basiretsizdir, millet
le irtibatsızdır, millet tarafından benimsenme
miştir, milletle değil millete karşıdır; uzakları 

1 görememektedir; ancak oturduğu dalı kesmek
tedir.» O halde başarısız olacaktır. 

", BAŞKAN — Bir dakikanız kalmıştır. 
iSA.ÎT SINA YÜCESOY (Devamla) — Bahu

sus, servet beyanlariyle bağlanan, gizli tehdit
lerle kaçırılan ve sindirilen ve ağır vergiler 
ihdasiyle de mefluç hale getirilen asli serma-* 
yeden <He mahrum kalınca... 

Muhterem arkadaşlar, 
Realiteler, böylece kendilerini haykırırlar

ken bütçeyi tiebri gelirlerle kabartmak ve ağır 
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vergilerle yatırını rakamlarını artırmakla, ancak 
millet sefalete ve ciddî buhranlara sürüklenmiş 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bütün bunlara rağmen, 1963 bütçesi bu ka

rakteriyle hakiki hedefi olan sosyal adaleti ta
hakkuk ettirebilecektir. Ve fakat bu adalet an
cak «sol sosyal adalet» olacaktır. 

Benim kanaatime göre, sosyal adalet iki 
türüdür. 

a) Bağ sosyal adalet, 
b) Sol sosyal adalet. 
a) Sağda hedef, mahrumiyet ve sefalet 

içinde bulunan zümreyi müreffeh zümreye doğ
ru yükseltmektir. Ve onu tahakkuk ettirir. Me
deni milletlerde hep böyledir. 

b) Solda ise, sefiller ve mahrumlar olduk
ları yerde ve hattâ daha perişan bir halde bıra
kılırlarken, aksine müreffeh zümre o tarafa 
aşağı doğru sürüklenir ve sosyal adalet, sosyal 
sefalete içtima eder. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Yücesoy. 
SAİT SINA YÜCESOY (Devamla) — îşte 

muhterem milletvekilleri, 1963 bütçesi bu ruhu 
taşımakta ve bu gayeye hadim bir karakter arz 
etmektedir. Asla tasvip etmiyorum. Hürmetle
rimde. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Baltacıoğlu. 
ZEKÎ BALTACIOĞLU (Bolu) — Pek muh-, 

terem arkadaşlarım, sonl<&nna yaklaşmakta ol
duğumuz bütçenin tümü üzerindeki müzakere
ler, bütçe gerekçesinde teferruatlı bir şekilde, 
1962 yılı bütçe tatbikatı üzerinde 'bilgi verilmiş 
olması sebebiyle olacak; umumiyet itibarîyle 
1962 yılındaki Hükümet çalışmalarının tenkid ve 
nnihasebesi şeklinde cereyan etmiştir. 

Umumiyetle hatipler, 1962 yılında başarıl
mış veya Ibaşanknamlş işler üzerinde durarak ve 
bu yılın dtâha önceki yıllada mukayesesini yap
mak suretiyle, kendi siyasi görüşleri istikame
tinde birtakım neticeler almak istemişlerdir. Fil
hakika, Bütçe kanunu tasarısının gerekçe kıs
mında, Hükümet; pek isabetli bir hareket ik\ 
1962 yılı çalışmadan ile 1963 yılında yapılacak 
işler hususunda geniş açıklamalar yapmıştır. O 
geçmiş yıl içerisinde yapılmış veya yapılmamış 
olan işlerin tenkid ve muhasebesi yapılırken ev
velemirde, o yılda vukubulan önemli 'hâdiseleri 
ve yine o yılın özellik taşıyan hâdiselerini, va

kıalarını, siyasi, sosyal ve ekonomik şartlan ha-
, tırlamak gerekir. 

- Geçmiş senenin . fevkalâde nazik siyasi şart
lanın, uzun yıllar devam eden basiretsiz idare 

' neticesi olan malî ve ekonomik güçlükleri; sosı-
1 yal̂  Mnyenin türlü sebeplerden doğan rahatsız-

lıkiannı Ibir tarafa iterek, yalnız bir noktadan 
I (hareketle değer hükmü vermemiz mümkün ola-
- maz. Aksi halde verdiğiniz değerin doğru ola

bilmesi mümkün değildir. 
Kıymetli arkadaşlanm, 1962 yılında memle-

I ketimizin içinden geçtiği önemli siyasi şartlan 
î (hatırlamıywn, burada tekrar edilmesini istiyen, 
j yakın maziyi unutan bir arkadaşımızın aramız-
, da bulunabileceğini tahmin etmiyorum. Bu iti-
I barla, 1962 yılının çok naszik siyasi şartlan içiü-

de faaliyette bulunan Birinci ve ikinci Karma 
hükümetlerden 1963 bütçesi münasebetiyle hd-
sap sorarken faaliyetlerini değerlendirirken, 
1962 yılının bütün özelliklerini insaf üe nazara 
almalıyız. 

Tekrar ediyorum, 1962 yılının fevkalde ami
bim hâdiselerini ve şartlannı burada tekrar et
mek suretiyle vaktinizi almak istemiyorum. 
Çünkü biliyorum ki, bu hâdiseleri unutmuş bir 

ı "arkadaşımız aramızda bulunamaz. 
, Yalnız pek yakın bir 'geçmişte değil, şu anda 

yüksek huzurunuzda cereyan etmiş olan konuş-
• malar üzerine Yüksek Heyetinizin dikkatini 

çekmek suretiyle 1962 yılının siyasi şartlannm 
nasll hazırlandığına ve ağırlaştınldığına bir ör-

. nek vermek istiyorum. Biraz evvel bu kürsüden 
îkonuşan arkadaşım, Anayasanın, Türk Mille
rinin kahir bir ekseriyetle beyaz oy vererek ka
bul ettiği Anayasanın, başlangıç kısmında, gay
ri/meşru olduğu kabul ve ilân edilmiş olan bir 
idareyi, açıkça, methetmek suretiyle; o devrin 
idaresinin Türk Milletinin sevgi ve itimadını 
kazanmış bir idare olduğunu iddiaya cüret ede
bilmiştir. 

NERİMAN AĞAOĞLU (Manisa1) — Evet, 
öyle. (Cumhuriyet Halk Partisi sıralannd&n 

| gürültüler, Neriman Ağaoğlu ile Hasan Tahsin 
Uzun arasında laîüaşılamıyan karşılıklı münaka
şalar) 

ABDÜSSAMET KUZUCU (Konya) — Man-
I kûm olmuş kimseleri müdafaa edemezsin. 

ZEKÎ BALTACIOĞLU (Devamla) — Bun-
I dan önce, (Gürültüler) 
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BAŞKAN — Sayın Uzun, lütfen rmüda'hale 

etmeyiniz. 
ZEKÎ BALTACIOĞLU (Devamla) — Ondan 

önce bir başka milletvekilli, bir başka partiye 
mensubolan milletvekili bu kürsüden... 

(C. H. P. ve A. P. sıralarından anlaşılamı-
yan karşılıklı konuşmalar ve gürültüler.) 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmıya-
lım arkadaşlar. 

ZEKÎ BALTACIOĞLU (Devamla) — On
dan önce bir başka milletvekili arkadaşımız... 
(C. H. P. ve A. P. nin .arka sıralarından anla
şılmayan karşılıklı konuşmalar ve gürültüler.) 

Sayın Başkan, konuşmama devam edebil
mem için lütfen gerekli tedbirleri alın. 

BAŞKAN — Sayın Uzun, lütfen karşılıklı 
konuşmayın. Buyurun sayın hatip. 

ZEKÎ BALTACIOĞLU (Devamla) — On-
d"an önce, yine içinde bulunduğumuz celse için
de bir başka arkadaşım, Ahmet Tahtakılıç Bey
efendi 1983 yılında uygun neticeler alınabilme
si için maziye dönmemek lâzımgeldiğinden bah
setti. Yine bir başka milletvekili bu kürsüden 
bu memleketin huzura kavuşması için bir habis 
ruhun öldürülmesi icabettiğini söyledi. Üç mil
letvekilinin hakikaten ibret ve dikkatle incelen
mesi lâzımgelen sözleri, çok güzel bir tesadüf 
olarak arka arkaya sarf edildi. 

Krymetli arkadaşlarım, geçirdiğimiz 1962 
yılının siyasi şartların hangi, istikametlerde 
ve hangi mesuliyetsiz hareketlerle tekevvün 
etmiş bulunduğu, tahmin ederim ki, önümüz
de cereyan eden şu üç konuşmanın bize verdiği 
misal ile bir kere daha açıklanmıştır. 1962 yi-. 
linin burada nazik siyasi şartlarını hâsıl eden
lerin kimler olduğu memleketin nazik durum
lara nasıl sürüklendiğinin bir örneği gözlerimi
zin önünde cereyan etmiş bulunmaktadır. 

Eğer bu memleketin 1963 bütçesiyle arzu 
edilen istikamette gelişmesini arzu ediyorsak, 
eğer bu memleketin hal çaresi bekliyen binbir 
ıstırabını bir an evvel dindirmek istiyorsak; her 
şeyden önce huzur ve sükûnu bozan mesuli
yetsiz davranışlardan, uzaklaşmamız lâzımdır. 
(Bravo sesleri.) 

Bir taraftan, kinci intikamcı tahirkler; diğer 
taraftan mesuliyetsiz, devlet idaresinde göste
rilmesi lâzımgelen basiretle ilgisi olmıyan ten-
Jçidler hiçbir zaman memleketin siyasi hava-
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smı sükûna, huzura eriştirecek davranışlar de
ğildir. 

Yine, bu kürsüden konuştuğum sırada Mec
liste mühim olaylar cereyan etmiştir. Sayılı 
milletvekilleri, biz 9 Temmuz Anayasasının ver
diği imkânlarla milletvekilliği yapmak şerefini 
kazanmıştık. 9 Temmuz Anayasası Türk Mille
tinin büyük çoğunluğu tarafından kabul edil
miştir. Bu Anayasanın bir tarafını kabul et
mek, diğer tarafını kaıbul etmemek mümkün 
değildir. Bir Anayasa,1 işimize geldikçe, mute
ber, işimize gelmediği taraılariyle muteber de
ğildir, gribi bir davranış dünyanın'hiçbir yerin
de görülmemiştir. Anayasanın başlangıcında 
27 Mayıstan önceki idarenin gayrimeşru ve za
lim bir idare olduğu kabul edildiği halde, 'hâlâ 
bir milletvekili 'burada ayağa kalkıp eski ida
reyi övmesi d/oğru değildir, arkadaşlar bunun 
istediğimiz millî huzur, millî emniyetle asla 
alâkası olmıyan bir davranış olduğunu izah et
meyi zaıit addediyorum. Bir arkadaşımıza göre 
1962 senesinde 700 okul yapılmış, az buluyor. 
Çok daıha fazla yapılması lâzımgclir, dijyor. Bu 
milletin cdhaletteıı kurtarılması, bizim ideali
mizdir. Ancak milletin eğitimi yalnız bina yap
mak suretiyle olmuyor. Maalesef olmuyor. Yal
nız bina yapılmak suretiyle eğitim mümkün ol
saydı, belki bugün eğitim meselelerimizi hallet-

; mis olurduk. Arkadaşımızın binadan daha mü-
Uıim oFan, çocuklara Ve gençlere'ilim ahlâk, ve 
fazilet'verecek olan öğretmenlerin' yetiştiril
mesi meselesi üzerinde durması lâzımgelirdi. 
Karşımızdaki Hükümet 1962 yılında 70 bin okul 
yapsa idi, bunlara öğretmen bulamazdı. (Bra
vo sesleri) öğretmen ihtiyacını iz o derece bü
yük ve bu mesele o kadar geri vaziyette • kal
mıştır ki, müsebbip olarak karşımızdaki Hü
kümeti değil de daha evvelkilerin ihmallerini 
hatırlatmak icabederdi. Hürmetlerimle.. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Özek. 
KADRÎ ÖZEK (izmir) — Muhterem arka

daşlarım, biraz önce birkaç arkadaşımın yaptı
ğı konuşmalarla burada bir defa daha temas 
etmek zaruretiyle karşı karşıya kaldığım bir 
hakikatten dolayı çok müteessirim. 

Mulhterem arkadaşlarım, burada partilerin, 
partililerin birbirlerine çatışmaları mı mevzuu-
bahistir. Yoksa 1963 malî yılı bütçesi mi mev-
zuubahistir. Cidden çok teessür verici bir hal 
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ve hakikattir. Milletin karşısına yarın çıkıp, 
vazife yaptık diyeceğiz. Ne yaptık? Sen şöyle, i 
ben böyle yapmıştım. Sen evvelce şöyle- idin, 
ben böyle idim demek suretiyle mi, memleket 
meselelerini halledecpğıiz? 

Mulhterem arkadaşlar, bunlar memleketin j 
meselelerini halledecek yol değildir. Denıokra- j 
tik rejimin çok partili bir rejim olduğu hepimi- j 
zin malûmudur. Sadece çok partili bir rejim j 
değil, aslolan partilerarası.münasebetlerin sevi- j 
yeli,bir şekilde cereyan etmiş olmasıdır. Aksi j 
takdirde partilerarası kavgalardan dolayı de- ; 
mokratik .rejimin • hayırlı bir rejim olmadığı | 
inancı efkârı umumiyeye yayılırsa, bunun ne- j 
ticeleri çok hazin ..olur. Yakın tecrübelerimizle 
buna şahi'dolduk. Kabahat şunda veya bunda, 
orasını bilmem. Ama partilerarası münasebetle- I 
rin sokağa döküldüğü, hassaten bu Mecliste po
litikacıların sevişmesini bilmeyip, sövüştükleri 
an mıillet de öbür tarafta dövüştü ve ihtilâl 
oldu. Millî bir tesanüdü prtadan yok edici ma
hiyette olan bu davranışlarla hangi plânı tat
bik etmek, hangi planı muvafık kılmak istiyor
sunuz? Bu tutumlarla hangi yılın bütçesi tat
bik edilebilir? Çok istirham ederim, hâdisele
rin üzerine eğilmek ve realist^ olmak lâzımdır. 
Bırakınız vatandaşa selâm göndermeyi.. Vatan
daşa gönderilecek en iyi selâm, burada fikir ve 
düşünceye hürmet ederek yapılacak, olan hiz
mettir. Bu yolda çalışabiliyor muyuz, işte, ya
rın vatandaşın /yanma gidip; bizi seçtiniz, Mec
lise gittik, şu işleri şöyle yaptık, diyebiliyor 
musunuz? Yoksa, vatandaşa, Mecliste biz yine 
falan partililere sövdük, biz yine baskın çıktık, 
demek suretiyle politika yapılmış olamaz arka
daşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım ben «bunu burada 
tavzih etmek lüzumunu hissetmiyorum; hiçbir j 
partiyi kastemiyorum. Bütün partiler, Demok- ; 
ratik rejimi yaşatmak görevindedir. Eğer bu j 
görevi yapmazsak, partiler ar asındaki münase- ! 
betleri seviyeli bir hale getirmezsek, biz bu I 
Mecliste Türkiye Cumhuriyetinin son demok- j 
rasinin katilleri olacağız. Milletin huzuruna j 
çıkmaya asla yüzümüz olmuyacak ve belki de i 
bu hiç nasibolmıyacaktır. Onun için istirham \ 
ediyorum, biraz dikkatli biraz ihtimamlı ola- i-
lım. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi esas mevzua 
gelelim. Partilerarası münasebetlerin bu tarz , 
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cereyanı bizi seneler sonra yine Sayın Maliye 
"Vekilinin (birkaç gün evvel burada beyan etti
ği gibi, bizi yeni baştan kalkınma yolunda ke
mer sıkmak mevkiine sokmuştur. Kemer sıka
cağız. Ne zamana kadar kemer sıkacağız arka
daşlar? Bizimle birlikte kalkınma dâvasına, ken
dilerini vermiş, fikir yormuş milletler kemerle
rini gevşetirken biz hâlâ kemer sıkmak dâva-
sındayız. Binaenaleyh, durumumuz çok acıklı
dır arkadaşlar. Çok istirham ediyorum, bu 
memleketin halledilemiyecek bir tek dâvası 
yoktur. En müşkül dâvanın dahi halli mümkün
dür. Muhterem arkadaşlarım, yeter ki, millî 
bir tesanüdün teessüsüne imkân verelim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Maliye Ve
kilinin, vergi reformu mevzuunda burada, bu 
Meclisten çıkan kanunlarla söylediklerinin, ben 
hakikate uygun olacağına, şahsan samimî ola
rak söyliyeyim ki, inanamıyorum. 

Çünkü, muhterem arkadaşlarım; ben maliye
ci değilim ama, fakülteye girdiğim zaman ken
di branşımda, vergi adaletinin ancak ve sancak 
o verginin hakikaten istendiği şekilde tahsil edi
lebilmesinin mümkün olması ile kaim olduğunu 
amlamışımdır. Yani, vergilerde inikas »keyfiye
ti çok mühimdir arkadaşlarım. Bugünlerde ver
gi reformuna esas olan birtakım kanunlar ıka-
bul ettik. Benim, bunların vergi reformunu te
min edebileceğini iddia edebilmem için, bu ver
gilerin müstehlike inikas edememesini temin 
eden tedbirlerle beraber, kanunlarda bulunma
sını çok arzulardım. Zirai vergileri ihdas ettik. 
Bu yerinde ve doğrudur. 

Muhterem arkadaşlar; bu zirai vergiler ya
rın birtakım fiyat yükselmelerine yol açmazsa, 
hakikaten' vergide adaletinin temininde mühim 
rol oynar. Gümrük Resminden, bir damga res
mi tahsili için bir kanun yaptık. Acaba bu dam
ga resmini ödeyecek tüccar bunu maliyet fiya
tına inikas ettirmiyecek mi? Ettirecek olduğu 
takdirde bu verginin «müstehlik tarafından 
ödendiği iddia edilebilir. Bu takdirde kemer
leri. sıkmak mükellefiyeti geçim sıkıntısı içinde 
bulunan vatandaşın omuzlarına yüklenecektir. 

Binaenaleyh, bugün memleketimizde sosyal 
adaletin tahakkuk edebilmesi ve bumun temin 
edilebilmesi, zımnen bu vergi kanunlarına gi
derken herkes için 'asgari geçJim indirimi ikabu'l 
edilmiştir; ama 'bu asgari geçim indirimi, toir 
kuru ekmek teminine medar olamayacak meblâğ 
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•kadar gülünç »olursa o vatandaşın hayat stan
dardından bahsetmek kaabil olmaz. Ben, asga
ri geçim indirimi olarak, evvelemirde memleket
te hayat standardının ne olduğunun burada ta
yin ve tesfoit edilmesinin zaruri olduğu kanaa
tindeyim. Aksi takdirde yüz bin lira kazanan> 
bir vatandaşın 100 Ibin liradan sonra 'ödediği' 
% 60 vergi ile, verginin ağırlığının, zannımca 
150 lira kazanan bir vatandaşın ödediği yüzde' 
15 verginin ağırlığından daha fazla olduğu id
dia edilemez. 

Bu itibarla muhterem arkadaşlarım; bu ke
mer sıkma dâvasını iyi halletmek: lâzımgelir. 
Aksi takdirde, bir reformun tahakkuk ettiğini 
Maliye Bakanının iddia etmesi kanaatimce abes
le iştigal etmek demektir. 

Sonra, (hakikaten bu 5 yıllı'k plânın 1963 
senesine aidolan iç finansmanının <bu tedbirler
le temininin mümkün olamıyacağım Yüksek 
Plânlama Kurulunun mütehassıs elemanlarının 
ilmî esaslara istinadeden beyanlarından öğreni
yoruz. Ben de iştirak ediyorum arkadaşlarım, 
bu husus vergilerin (inikası keyfiyetidir. Az ön
ce arz ettiğim hususa dönüyorum. Vergiler ini
kas ettiği müddetçe tahsil imkânı çok zorlaşıı4. 

Diğer bütçelere dair olan mâruzâtımı sırası 
gelince arz edeceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Arslan. 
MEHMET ALİ ARSLAN (İçel) — Muhte

rem arkadaşlarım; bütçenin tümü üzerinde ko
nuşmak niyetlinde değilim. Yalnız, muhalefet 
sözcüsü kıymetli arkadaşımın temas ettikleri 
flbâzı hususlar beni endişeye düşürdü. Bu itîbar-
la kısa iki cümle ifade edeceğim. Hazırlıksız 
olduğumdan dolayı Yüksek Heyetinizden özür 
diliyerek sözlerime başlıyorum. 

Muhalefet sözcüsü arkadaşlarımız, şöyle ifa
de ettiler : Enflâsyona doğru bir gidişten bah
settiler. Hemen arz edeyim ki, Yüksek Meclisi
mizi meşgul eden bir konu var. Hâtırıâlileriniz-
dedir, işsizlik mevzuu. Acaba, bunun sebebi 
âmili nereden doğmuştur, nereye doğru gedmek
tedir? Bıı hususıi iki cümle ile ifade etmek is
terim. 

Muhterem arkadaşlar; işsizlik mevzuu, 1958 
8 Ağustos kararlarına dayanır. O zaman, bu 
kararların verilmesi mecburi ve zaruri idi. Ama, 
ben bu sözleri alınmış olan (bu kararların aley
hinde olduğum için söylemiyorum. Yalnız, âni 
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ve zecri olarak vatandaşı ve bilhassa iş «adam
larımızı, tedbirsiz bir vaziyette yakalayan bu ka
rarlar, bugünkü işsizliğin temelini teşkil et
mektedir. Malûmuâlileridir ki, bu kararlar, bir
denbire banka kredilerini tahdidetti, hattâ ta-
mamiyle keser vaziyete düşürdü. Bu durum gece 
yol ortasında giderken feneri sönen bir yolcu
nun haline benzeri. Bu durum tedrici bir şekilde, 
yavaş yavaş olmalıydı, intibak ettirmeliydi. O 
zaman tatbikat daha muvaffak olurdu. O zaman, 
birtakım iktisât bilginleri ilim adamları, iş 
adamları mütalâalarını söylediler, düşünceler 
serd ettiler, yazılar yazdılar. Efendim, bu .karar
lar muvacehesinde ne malını alan satabilir, ne 
satan, alabilir... Piyasada muazzam bir tıkanık... 
Hâlâ bunun seyyiesi çekilmektedir. Banka kre-

, dileri üzerinde Hükümet biraz rahatlık getir-
ı misse bu bir zarurettir. Bunu biraz daha geniş

letmek mâkûl olur. Sebebine gelince : Yüksek 
malûmlarıdır ki, o devri tenkid etmek için söy
lemiyorum, 10 sene süratle enflâsyona giden bir 
devre âni olarak birdenbire frenlenemez. Aynı 
müddeti tedrici şekilde katederek normale geli
nebilirdi. 

• Hükümetin tuttuğu şimdiki iktisadi yol ga
yet yerindedir. Bu hususu tebarüz ettirmek için 
vak&nizi aidim, özür dilerim. 

¥üksek Meclisi hürmetle selâmlarım. 
BİŞKAN — Sayın Uyar. Buyurun. Söz isti-

yen son arkadaşımız konuşmaktadır. 
MUSTAFA UYAR (İzmir) — Muhterem ar

kadaşlarım, 1963 yılı bütçe müzakereleri müna
sebetiyle kısaca bâzı hususlara temas eden gö
rüşlerimizi arz etmeye çalışaeağım.. Btitçe müza
kerelerinden maksat, Hükümetin, geçmiş bir yıl-

I lık icraatının hesabını Yüce Meclise vermesi ve 
gelecek bir yıl için çalışma bilançosunu arz et
mesi ve milletvekillerinin de memleket mesele
leri üzerindeki görüşlerini ifade etmeye imkân 
vermesidir. 

1963 yılı bütçe müzakereleri münasebetiyle, 
yapılan tenkidlerde biraz hakikat payı olduğu
nu, fakat, tenkidlerin biraz agrandize edilerek 
ileri sürülmekte olduğunu ifade etmek isterim. 
Esasen, memleketimiz güllük gülistanlık, kalkın
mış ve her şey yerinde bulunsaydı, 5 yıllık, 15 
yıllık kalkınma plânlarına hiç lüzum kalmazdı. 

Bendeniz 10 dakikalık zaman içinde, daha zi
yade milletvekili olarak, umumi bir iki mevzua 

I temas etmek istiyorum. 
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Sayın milletvekilleri, milletimizin vekili ola

rak bizler, memleket idaresinde, mesuliyet yük
lenmiş ve yemin etmiş kimseler olarak kendi 
kendimizi, vicdanlarımızın sesini duyarak, kont
rol etmeliyiz. Bu fikrimizi bir atalar sözü ile ifa
de etmek icabederse; «iğneyi kendimize, çuval
dızı başkasına batırmak» fikriyle meşbu Olmalı
yız. Naçiz kanaatimce bunu, parti nişlerimizden 
tecerrüdetmek suretiyle yapabilir ve başarabili
riz. 

Bizler, milletin ve Anayasanın bize yüklediği 
vazifeleri vicdanlarımızı tatmin edebilecek şe
kilde yapabiliyor muyuz! Nâçiz kanaatimce 
hiç şüphe yok ki, hayır. Herşeyden evvel, bu
raya niçin geldiğimizi bilmemiz gerekir. Bu sö
zümle devam meselesine temas etmek istiyorum. 
Milletin ve basının gözü önünde cereyan eden 
Meclis müzakerelerinde çok kere 30, 40, 60, 70, 
kişilerle kanun müzakereleri yaptık ve millet 
mukadderatı üzerinde hâkim olacak kanunlar • 
çıkardık. Bu hal Yüce Meclisin haysiyetini ren
cide ve bizim millete karşı yüklendiğimiz vazife-, 
mizi, mesuliyetimizi lâyıkı veçhile idrak edeme
diğimizi göstermektedir. îşte şu anda, bütçe ile, 
umumi müzakereler münasebetiyle, (ne alâkası 
var, sesi) alâkası vardır. Şu andaki Meclisinvdu-
rumu dahi bu görüşümüzü teyidetmektedir. ;$2sas 
mesuliyeti kendimiz kendi vicdanlarınvizda 
hissetmedikçe, karşımızdakini mesul tutmamaza 
bendeniz imkân göremiyorum. r „ 

Buraya geldiğimiz günden beri, siyasi ^."ik
tisadi huzurun teessüs etmediğinden bahseder 
dururuz. Şunu samimiyetle ifade edeyim ki,"bu
gün millet tam mânasiyle huzur içinde değil
dir. Ben bu huzursuzluğun sebebini iki noktada 
topluyorum. 

Birinci, huzuru bozan âmillerin başında biz 
siyasiler gelmekteyiz. Bizler maziye sarılıp ve 
saldırdıkça kin ve intikam duygusundan kendi
mizi kurtarmadıkça, vatandaşlara bütün realite
leri olduğu gibi göstermek ve anlatmak samimi
yetini göstermedikçe, parti mülâhazası ile yalan 
söylemeyi kahramanlık saydıkça; ikide bir 
«toptan siyasi af» teraneleri savurdukça, 27 Ma
yıs ilkelerine aykırı hareket ettikçe; ahlâk, fa
zilet ve feragat ilkelerinden ayrıldıkça Hükü
met ne kadar çalışırsa çalışsın huzur, kapıdan 
içeri giremez. Kanaatim odur ki, samimî olarak 
kanaatim odur ki, eğer bu Meclis, Yüce Meclis 
bir gün başını yerse devamsızlıktan, mesuliyet-
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sizlikten, şuursuzluktan yiyecektir arkadaşlarım. 
Huturun teessüsü için birinci sebep olarak biz; 
siyasilerin hareketlerinin yanıbaşında, maale
sef, objektif olması lâzımgelen basının da bizim-
ler yansır ve birbiriyle yarışır gibi millete haki
katleri anlatmaktan uzak ve adeta tahrik eder 
niahiyette olan neşriyatı gelmektedir. 

Biz politikacıların ve basının yanında, huzu
run tesisinin ikinci âmili Devlet memurlarıdır. 

; Vatandaşlarımız, Devlet veya Hükümet deyince, 
işinin düştüğü daireyi ve bunların memurlarını 
anlamaktadır. Memurun iyi veya kötü muame
lesi vatandaşı Hükümete ısındırır veya soğutur. 
Binaenaleyh, huzurun teessüsü için tarafsız, ka-

, nuni ve ahlâk ve fazilete sahip memurlara da 
\ ihtiyacımız vardır. Hükümetin memur politika-
• sim açıkça izah etmesini bilhassa arzu etmekte* 
yiz. Bu hususta inancım odur ki, memur kanun 
ve Devlet emrinde ve vatandaşın hizmetinde ol
duğunu bilmelidir. Her hangi bir partiye dayan
mak ve yaranmak için vatandaşa eşit muamele 
etmiyen, tatlı dil ve güler yüz göstermiyen bir 
memur hüsrana u,ğrıyacağını bilmelidir. Partiler 
ve milletvekilleri olarak da bizler, bu hakikati 
her yerde ve her zaman, aynı samimiyetle kabul 
ve izah edebilmeliyiz. 

Allah Türk milletine ahlâklı, faziletli, na* 
muslu politikacılar; basın mensupları ve Devlet 
memurları nasip etsin. 

1963 bütçesinin Türk milletine hayırlı ve 
uğurlu olmasını ve istenilen huzuru getirmesini 
candan dilerim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Orta sıradan 
alkışlar) . 

BAŞKAN — Son olarak Sayın Selâhattin 
Güven. Yeterlik önergesi gelmiştir, daha sonra 
onu okutacağım. 

SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Muh
terem arkadaşlarım, ben 1963 yılı bütçesinin 
nazari kısımları üzerinde durmıyacağım. Sadece, 
etüt ettiğim bâzı rakamlar üzerinde duracağım. 
Rakamlara hepinizin gözünün iliştiğini tahmin 
ediyorum, ama bunları mukayese yapmak ve mâ
nâları üzerinde durmak imkânını bulmamış ola
bilirsiniz; tahmin ediyorum ki, çok enteresan 
şeyler sıralıyacağım. Söylediğim zaman, bâzı 
rakamlar karşısında hayretten ağzınız açık ka
lacak, Maliye Bakanı bile parmağını ısıracak
tır. 
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Bütçenin hazırlanmasında' tabiî plânlama esas 

alınmıştır. Plânlamada ieabeden yatırımları te
min için bütçe açığını kapatmak icabeder. O hal
de Hükümet derhal 1 milyar 200 milyon tutan 
bir yeni vergiler tahmilli yoluna gider ki, açığı
nı kapatmış olusun. 

Şimdi, evvelâ ben şunu soruyorum; acaba 
bu bütçe açığını kapamak izin, mutlaka vergi 
ihtası yoluna mı gitmek lâzımdır; açıklar mut
lak vergi yolu ile mi kapanabilir? Acaba Devle
tin fuzuli masrafları kısılmak yoliyle bu mik
tar veya bir kısmı temin edilemez miydi? Dün
yada bir usul varmış, maliyeci değilim ama 
öğrenmiş bulunuyorum, Bir memleket ekonomi
sini idame ettirmek için lüzumlu para üç yolla 
temin edilirmiş; . 

1. Vergi, 
2. Devlet fuzuli masraflarını kısmak, 
3. Ehemmi mühimme v tercih yoluyle çok 

ehemmiyetliyi yapmak için daha az ehemmiyet
li olanda kısıntı yapmak. 

Biz 1963 bütçesinde son iki kısmı tamamiyle 
unutmuşuz. Vergi yoliyle açığı kapatmayı düşün
müşüz. 

Bizim memleketimizde tasarruflarla neler 
yapılabileceği bu kürsüden «seneler ve seneler
ce söylenmiş, rakamlar ortaya -dökülmüş şu 
veya bu yönde tenkitler yapılmıştır. Bizim 
devletim/izin real 'bütç'esi en toz pembe görüş
lerle dahi 7 milyar 800 milyon civarındadır. 
1 mifyar 200 milyon da yeni vergilerle 9 mil
yon. Geri kalan kısmı ise dış yardım. 
Şimdi, düşününüz, 7 milyar 800 milyon lira 

geliri olan bir devlet sadece memur ^ maaşları 
ve sair cari masraflarına 8 milyardan fazla 
tutanı var. Evet tam sekiz milyar küsur; bu
nun içinde memurların kullandığı kalem, kâ
ğıt gibi kırtasiye de vardır. Şimdi yatırıma 
'kırk paralık (bir şey kalmıyor, yatırım ne ola
cak? Artık Amerika, diğer gelişmiş Avrupa 
devletleri, dostlarımız, müttefiklerimiz yar
dım edecek, edecek de bizim yatırımlarımız 
tahakkuk edecek. Tabii sadece hayal. Şim
di oniki milyarı aşan bir bütçe içinde tasar
ruf yapmak istenildiği anda ilk göze çarpan 
nedir? Cari masraflar 8 milyar. Biz bundan 
% 3 tasarruf yapsak muazzam yekûnler tu
tar. Buna göre değil % 3, % 20 yi bir ka
lemde yapmak mümkündür. Şimdi enteresan 
rakamlar vereceğim. Elimde çok rakam var. 
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Ama ben vaktinizi almamak için en mühim ra
kamları vereceğim. Ben Maliye Bakanlığı büt
çesini ele alıyorum. Maliye Bakanlığı büt
çesi diğer bütçelerin cari giderlerinden ma-
'ariften sonra en kabarık rakamı teşkil ediyor. 
Cari masraflar 821 milyon 818 bin; yani aşa
ğı - yukarı, yuvarlak hesap 820 milyon di
yelim. 820 milyon <aslî 'memurlara, kırtasi
yeye verilenler cari masraflar meyanındadır. 
Bu, bakanlığın sadece kanunlarla ilgili şey-
sd, tabiri bulamıyorum, kadrolu memuru.. Ba
rem içi memurları. Bir de açıyorsunuz, kad
ro dışı memur. (D), (E) cetveli zımmuida, 
Buradaki rakamlar çok enterasan. iki tane 
daha Maliye Bakanlığı idare edecek sayıya 
varmış. Bu husus bin küsurun üzerinde me
mur barem dışı olarak çalıştırılıyor. 

Sadece bunların içinden ele alacağım baş
lıda rakamları söyliyeceğim. Bakın şimdi bö
lümün (başındaki ibareyi aynen okuyorum. 

(Daireler barem dışı hizmetlileri) bu kad
roda kaç memur alınmış, bin küsurdan faz
la. Şimdi vereceğim rakamlara dikkatinizi 
çekerim. Maliye Bakanlığı merkez teşkilâtı 
yani bakanlık binasındaki memurların 268 
tanesi daktilo. Ben hayret ediyorum. Sayın 
Maliye Bakanı fau kadar daktiloyu nereye sığ-
dır&ÎMlmiş. Bir vekâlette bu kadar daktilo. 
Bunları koyacak oda- bulunmaz. Sonra maaş
ları da -çok enterasan. Fransızca, İngilizce 
dil biliyorlar, 1 250 lira maaiş alıyorlar. En 
aşağısı 450 liradan başlıyor. Diyanet işlerinde 
de daktilo var; oradaki 500 lira alıyor. Bu 
nasıl (bir kıstastır bilinemez. Sonra Dinayet. 
(Dinayet değil Diyanet sesleri) Af edersiniz, 
yanlışlık oldu. Diyanet tabii. Oradaki de li
san bilir daktilo diye yfazıyor. Sadece bir ta
ne ve 500 lira aljfyor. Maliye Bakanlığında 
ise 1 250 lira alıyor ve adedleri de 268 dir. 

Şimdi bir de hademe kadrosu var. Barem 
dışı olarak 182 kişi. Bunları nerede istihdam 
ederler? Pek garip bir şeydir. Bu kadar ha
deme nereye sigar. Sadece bu kısımda dakti
lolarının maaşı aylık olarak 187 bin liradır. 
Bu kısma münhasır olan daktilo, merkezde 
bulunan daktilonun maaşıdır bu. Daha namü
tenahi var. Taşrada ve yabancı memleketler
de. 

Şimdi, hülâsa itibariyle, rakamlarla sizi 
boğmıyayım, demek istiyorum ki, -bir neb-
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ze tasarruf bu memleketin sırtıma yüklenecek 
yüklerin hemen hemen hepsini karşılıyabile-
cek kapasitededir. Neden bu yola gidilmemiş? 
Hemencecik vergi konulmuş, şunlar veya bun
lar yapılmış? 

Bir noktayı daha tebarüz ettireyim. Şu büt
çenin Muhterem Meclisimizden çıktığını kabul 
edelim, elbette çıkacaktır, Allah mübarek et
sin, çıksın, muvaffak olmasını isterim; yalnız 
•çok afaki şeyler var beyler. Hususi sektör ve 
Devlet sektörü 9 milyarlık bir yatırım yapacak. 
Bu 9 milyarlık yatırımı yapacak kapasitede bir 
devlet teşkilâtı yok ortada, aded olarak değil, 
sayı olarak değil tabiî, zihniyet ve organize ola
rak. Şimdi Nafıa Bütçesinde .800 küsur milyon 
lira yatırım var. Hadi diyelim; para da, var; 
kim yapacak bunu? Proje yok yer satmalmma-
mış. Nasıl yapılacak? Bunların yapılması de
ğil 1963 te 1965 i bile bulur da geçer, bile. Ge
çen yıl bütçesinden Maliye Vekili % 12 tasarruf 
yaptık diyor. Halbuki buna tasarruf denemez. 
Buna dense dense yapamadık denir. Sayın Mali
ye Bakanı arkadaşımın şahsına değildir bu ten-
kidlerim. Sadece gözünden kaçmış olabilir. 

Bir bütçe geldiği zaman insan hiç değilse ca
ri masrafı kısar, evvelâ kendi kemerini sıkar. 
Kendi kemerini sıkmadan vatandaşın gırtlağına 
sarılan bir Hükümet vatandaş indinde hiçbir za
man muteber olamaz. Onun için hiç değilse, 
1964 senesi bütçesi için de lütfetsinler, bu fuzu
li masraf kalemlerini şimdiden etüde başlayıp 
tasfiye etmek gayretinde olsunlar. Hiç değilse 
kendilerinden bunu rica etmiş olayım. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Saym arkadaşlarım, bütçenin 
tümü üzerindeki müzakerelerin yeterliğine dair 
bir önerge vardır okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1963 bütçesinin tümü üzerinde bütün parti

lerin temsilcileri ve 25 e yakın milletvekili gö
rüşlerini belirtmiş bulunmaktadırlar. 

Bu itibarla Umumi Heyet kâfi derecede ten
vir edilmiştir. Program gereğince Hükümetin 
konuşmasına da imkân sağlamak amaciyle ki
fayeti müzakerenin oya arz edilmesini saygıla
rımla rica ederim. 

Eskişehir 
Celâlettin üzer 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ko

misyonun ve Hükümetin vereceği izahat müstes
na olmak üzere parti grupları adına ve kendi 
adına yapılan konuşmaların yeterliği hakkında
ki önergeyi oyunuza sunacağım. (Konuşacak da
ha kaç kişi var,, sesleri.) Arkadaşlar, şimdiye 
kadar 21 sayın üye arkadaşımız konuşmuştur, 
halen konuşacak kimse yoktur ve şu anda ko
nuşmak isteğinde bulunan hiçbir arkadaşımız 
da mevcut değildir. 

önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun, Komisyon. 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Muhterem 
arkadaşlar; yüksek huzurunuza encümen adına 
çıkarken her hangi bir parti sözcüsü veya mil
letvekili arkadaşımızla polemik yapmak için söz 
almış değilim. Sadece bâzı hususları açıklamak 
isterim. En son konuşan hatibe sıcağı sıcağına 
cevap vermek istiyorum; cari masraflardan 
bahsettiler. Biliyorsunuz ki, gelişen bir Devlet
te cari masraflar devamlı olarak artar. Cafi 
masraflar öğretmeni, hekimi, hâkimi, mühendi
si, ziraatçiyi ilâh... içine alan masraflardır. Bun
ların bir yerde donup kalmasına maddeten im
kân yoktur. Bu donup kaldığı takdirde o Dev
let gelişmiyor demektir. Kaldı ki, cari masraf
ların içinde sadece maaşlar yoktur arkadaşla
rım. Başka masraflar da vardır ki, bu da bizim 
bütçemizin zayıf tarafıdır. Temenni etmiştik; 
gelecek yıl bütçelerinde bunlar ayrılacak. Bu 
masraflar şunlardır ve küçümsenemez. 

Hastane, okul, hapsane, tarım mücadele, 
vesaire masraflardır. Bunların yekûnu da 2 
milyar 100 milyon civarındadır. 

Devletin, resmî sektördeki personel adedi bi
liyorsunuz ki, Millî Müdafaa ve iktisadi Devlet 
Teşekkülleri hariç ikiyüzbin civarındadır. Bu
nun 100 bini de öğretmendir. Geri kalan 100 
bin kişinin içinde hekim, veteriner, ziraatçi v. s. 
hizmetliler vardır. Arkadaşımızın tasarruf ya
palım diye ileri sürdükleri fikirlerine biz de 
komisyon olarak katılırız. Ancak, şunu belirt
mek isteriz ki, bu tasarruf zannedildiği gibi 
ahım, şahım büyük rakamlara varacak, ölçüde 
değildir. Bunu belirttikten sonra ikinci kısma 
geliyorum. 

Buradaki konuşmalar sırasında açık veya 
kapalı olarak plân dairesine ve plâna yöneltil-
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mi§ hücumlara hepimiz şahidolduk. Deniyor ki; 
efendim; bu plânı tertibedenler gençtir. Tecrü
besizdir. Yahut bir sözcünün dediği gibi, bu 
plân masa başında hazırlanniıştır. Arkadaşlar 
af buyursunlar şöyle söyliyeyim; plân her hal
de tarlada hazırlanacak değil. Tabiî masa ba
şında hazırlanır. Bu plân için 40 komisyon te
şekkül etmiş 200 e yakın yerli, yabancı müte
hassıs hazırlamıştır. Plân müzakere edilirken 
bunun üzerinde duruldu ve bu hususlar açık
landı. öte yandan Tinbergen gibi Holândalı 
dünya çapında bir âlim ve plân mütehassısı da 
bunun hazırlanmasına nezaret etti. Aynca 
Amerika Reisicumhuru Kennedy'nin bellibaşlı 
müşavirlerinden biri olan Ceneri ismindeki âlim 
de bu çalışmalara katıldı ve bu plân böylece 
hazırlandı. Bu suretle Yüksek Plânlama Kuru* 
luna gitti, Heyeti Vekileye gitti ve nihayet 
Plân Komisyonuna geldi. Senato ve Millet Mec
lisinde, yüksek tasviplerinize mazhar oldu. Şim
di, böyle olunca hâlâ bütçe münasebetiyle dö
nüp dolaşıp, «Bu plânın tatbik kabiliyeti yok
tur, yüzde yedi kalkınma sağlanamayacaktır ve 
yüzde 18 yatırım tahakkuk etmiyecektir.» mü
lâhazaları bendenizce vakit israfından başka 
bir şey değildir. Bütün bunlar zamanında ko
nuşuldu ve müzakeresi yapılarak bir neticeye 
bağlandı. 

İkinci kısım şu, bu plânın iç finansmanıdır, 
yabancı dostlarımız açıktan açığa, bu beş yıllık 
plânı tahakkuk ettirmek için size yardım yapa
ğız, ancak sizin katlanacağınız malî külfet ne 
olacaktır, diye bize sormuşlardır. 

Biliyorsunuz, bu mevzuda, plân kelimesi or
taya konulduğu günden itibaren münakaşa 
açılmış, Hükümet bu hususta mükerrer beyan
larda bulunmuştur. Ve hattâ mazota, benzine, 
inhisar maddelerine zam yapılacağı, zirai ka
zancın Gelir Vergisi içerisine alınacağını söy
lemiş ve bunlar aylarca evvel ilân edilmiştir. 
Ve nihayet taşanlarla gelinmiş ve huzurlannız-
da konuşulmuştur. Şimdi Adalet Partisi söz
cüsü arkadaşımız dediler ki, «sizler bu zam ta-
sanlariyle, bu reform kanunlariyle kaynakları 
kuruttunuz.» yok arkadaşlar. Esasen bu pole
mik yapmak için söylenmiş olan bir sözdür. Bu 
millet ne zamlar görmüştür, elhamdülillah kay
naklan hiç kurumamıştır. Sizler de kabul eder
siniz ki, plânı tahakkuk ettirmek için bir fi
nansmana ihtiyaç vardır. Koalisyon kanadına 
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mensup bütün partilerin görüşü odur ki, en ko
lay ve en isabetli, en az zarar verecek şekli bu
dur. Bu yoldan gidildiği takdirde plânın iç fi
nansmanı kolaylıkla sağlanabilir. 

Şimdi Adalet Partili sözcü arkadaşlarım 
derler ki; bu yol sakattır. Bu yola gitmektense, 
hususi sektöre Önem verelim, onların kazancını 
artıralım, onlann artan kazancından elde edi
lecek vergilerle plânı finanse edelim. Arkadaş
lar af buyurun, bu biraz Nasrettin Hoca'nm yol 
kenarına diken dikmesine benzer. 

(Soldan, gürültüler, «10 sene içinde neler 
yapıldı» sesleri) 

BAŞKAN — Müdahale etmiyelim arkadaş
lar. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU ADINA 
ARİF HİKMET ONAT (Devamla) — Anlaya
madım, 10 senenin hikâyesinden bahsediliyor, 20 
kuruşluk sigara, 120 kuruşa çıkanldı, hâlâ 10 
senenin hikâyesinden dem vuruyorsunuz, boş 
verin, başka şeyler konuşun. 

Dediğim gibi bu iç finansman işi kolay bir 
şey değildir, her aklı başında olan insan için ha
len tutulan yol en amelisi ve hayali olmıyanıdır. 
(Soldan, A a a sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen sükûneti muhafaza ede
lim, devam buyurun efendim. 

ARİF HİKMET ONAT (Devamla) — Efen
dim, ben Komisyon Sözcüsü olarak konuşuyo
rum, biliyorsunuz bütün bunlar komisyona gel
di, (burada biraz da sizin adınıza konuşuyorum.) 
meseleleri birlikte tezekkür ettik ve bu eseri 
meydana getirdik. Biraz evvel sayın sözcü, par
tileri adına konuşmuşlardı. (Adalet Partisi sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım, İçtü
zük hükümlerini tatbik etmek zorunda kalaca
ğım. Çok rica ederim evvelâ dinliydim. 

NECMETTİN AKAN (Kars) — 10 sene ev
vel de herkes böyle düşünüyordu. (Adalet Par
tisi sıralarından gürültüler ve 10 sene evvel, 
seslen) 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ARİF HİKMET ONAT (Devamla) — Bu bütçe 
münasebetiyle bir sözcü arkadaşımız, milletve
killerinin kâfi derecede bütçe üzerinde tasar
rufta bulunamadıklarından şikâyet etti. Bilir
siniz ki, milletvekillerinin bütçenin rakamlan 
üzerinde direkt bir tasarrufta bulunmalan Ana-
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yasa konusudur. İçtüzükte bu husus sınırlandı
rılmıştır. Bütçe Komisyonumuzda, bütçe üze
rinde sadece 1 000/1 civarında, bir tasarrufta 
bulunulabildiği ileri sürüldü. Bu doğrudur. De
mek ki; Hükümet tarafından sevk edilen bütçe 
tasarılarında haddi zatında büyük değişikliği 
icabettiren hususlar yokmuş ki, ancak 1 000/1 
ölçüsünde bir değişiklik yapılabilmiş. Yoksa 
Karma Bütçe Komisyonunu, bütçe üzerinde her 
hangi bir değişiklik yapmaktan alıkoyacak ne 
bir mevzuat, ne de bir sebep yoktur. Şunu arz 
etmek isterim ki; bu bütçe münasebetiyle ilk 
defadır, geçen senelerde vâki olmamıştı, sözcü
ler biraz da vekâletler bütçelerine temas etmiş
lerdir. Meselâ bunlardan bir tanesi, Maarif Ve
kâleti bütçesi münasebetiyle konuşulabilirdi, 
zannederim, İrfan Baran arkadaşımız, üniver
site tahsilinin pahalı olduğunu belirtmek için 
hukuk talebelerinin, tıp talebelerinin şu kadar 
bin liraya mal olduğunu beyan buyurdular. Ben 
de kendilerine ifade edeyim ki, ilkokul talebele
ri de 4 200 liraya mal olmaktadır. Bunun için 
okulları kapatalım mı? Dünyanın her tarafın
da iHm ve tahsil paraya bağlıdır, ve pahalıdır. 
Başka milletlerin bu hizmetleri bizden daha 
ucuza gördüklerini zannetmiyorum. Bir başka 
husus da : 

Nafıa Vekâleti bütçesine temas edilerek, bu 
vekâletin şu kadar nakil vasıtası vardır, buyur
dular. Karayollarına kilometrelerce yol veril
miş; bu yollara bakacaksınız, yeniden yapacak
sınız, onaracaksınız demişsiniz. Elbette ki, bü
tün bu hizmetlerin görülmesini arzu ediyorlarsa 
altlarına da birer vasıta vereceksiniz. Ama, bu
nun ile arkadaş, benim kasdettiğim odur ki, bu 
ne diğer sektörlere nakil vasıtalarını iyi kul
lansın, suiistimal etmesin, demek ise; bu fikir
lerine iştirak etmemek elden gelmez, buna biz 
de katılırız. 

Bir başka arkadaş da, İrfan Baran «Spor -
Toto» hasılatını 80 milyon lira olarak göster
miştir. Malûmu âliniz Spor - Toto hâsılatı 80 
milyon değil 30 milyondur ve biliyorsunuz bu 
da ıbir kanunu ımahsutsla spor tesislerinin inşaa
tına, geliştirilmesine ve saireye harcanır. Bu
nunla beraber biz de komisyon olarak bu Spor. -
Toto hâsılatının gelecek yıllar bütçe içine alın
masına taraftarım ve bunu tasvi/bederiz. 

(MuMerem bir arkadaşım sağ ve sol sosyal 
adaletten Ibahis buyurdular. Beni mazur görsün-
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ler, ilk defa «böyle bir şey duyuyorum. Size §U-
nu arz etmek isterim ki; bugün dünyada sosyal 
adaletin en iyi, en verimli ve özlü şekilde tatfbik 
edildiği -memleket îsveç Kırallığıdır. O İsveç'te 
dağ başında oturan çoban da, kasabada oturan 
(berfeer de sigortalıdır. Yine o tsveç*te - karma 
ekonomiyi destekliyen 'arkadaşlarımın hoşuna 
gidecektir - ticaretin % 90 ı halen şahıslanu 
elindedir, devletleştirilımemiştir. Ama orada 
bir sosyal adalet vardır. Diğer taraftan îsveç^-
in yaftisıra İtalya, Fransa, nihayet ingiltere 
vardır. Bunların hepsi çok partili demokratik 
nizamla idare edilen memleketlerdir. 

Eğer sol sosyalist adaletten komünist memle
ketler kasdediliyorsa tahmin ediyorum, bundan 
bahsediyor ohnası lâzımdır. Çünkü başka türlü 
bir tefrik yapılamaz. Orada sosyal adaletten za
ten bahsedilemez. Orada 'bir sınıf Devleti var
dır. Muayyen bir zümreye, proletarya dediği
miz işçi sınıfına dayanan bir şeydir. Bilmiyo
rum, oralarda bunu nasıl tatlbik ediyorlar? Te-
ferruatiyle bilmiyorum. Yalnız bildiğimiz bir 
şey varsa; o da, çok partili demokratik cemi
yetlerde Ibir cins sosyal adalet vardır. Yani her 
türlü hak ve hürriyetine sahip vatandaşlarımızı 
ev ve ekmek sahibi kılmak suretiyle maddi ve 
mânevi huzura kavuşturmak. 

Hazır Söz (buraya gelmişken, Hocaoğlu ar
kadaşımıza da cevap vermek isterim. Çünkü ken
disi aynı zamanda encümen âzasıdır. Kendisini 
çok bedbin buldum. Çünkü derler ki; bu plâ
nın tahakkuk etmesine imkân yoktur. Bu ma* 
lûonatı nereden aldığı sorulduğunda; dışardaki 
plânlama uzmanlarından aldığını, söyler. Had* 
dizatında Devlet Plânlama Teşkilâtında halen 
vazife görenlerin beyanları bizim Hocaoğlu için 
mesmu değildir. Bundan .birkaç zaman evvel 
istifa etmiş okn plânlama uzmanlarının deyiş
lerine göre, bu plânın tatbik edilmesine vahut 
plânın muvaffak olmasına da imkân yoktur. 
'Bizim böyle hissi sebeplerle gelişi <güzel ileri sü
rülen bir şeye iştirak etmemize imkân yoktur.: 
Bu plân, yine Hocaoğlu'nun dediği gibi fakiri 
fakir, zengini zengin yapan bir hüviyet taşıma
maktadır. Bunlar şahsi ve indî mütalâlardan 
ileriye gitmemektedir. Böyle bir düşünceye sa-
hi*bolabilmek için fbir erbabı anucibeye dayanmak 
lâzımdır. Yoksa yuvarlak kelimelerle zengini 
zengin yapan, fakiri fakir 'bırakan <bir beyanı, 
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'Bütçe Komisyonu üyesine doğrusu yakıştıra
madım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Onat, bâzı sualler ola
cak lütfen onları cevaplandırın. 

SELÂHADDÎN GÜVEN (Trabzon) —Muh
terem arkadaşlar, Devlet memurlarının yekûnu 
200 bin küsurdur, bu yekûnden Millî Savunma 
Bakanlığı hariçtir. Sarf edilen cari masraflar 
ve her memura maaş olarak verilen miktar 2 700 
liradır, bunu şimdi burada hesapladım, bu mik
tar doğru mudur? Birinci sualim bu. 

ikinci sualim : Binde bir tasarrufun çok ol
madığını ecnebi mütehassıslar söylüyorlar... 

BAŞKAN — Efendim, teker teker sorunuz, 
sualler karışmasın. 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — 
Bahsedilen rakamlarda bir yanlışlık var. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ARİF HİKMET ONAT (Devamla) — Efendim, 
iktisadi Devlet Teşo'bbüsleri ile Millî Müdafaa 
Bakanlığı personeli hariç bahsettiğiniz rakam 
200 hindir. Bunun 100 bini öğretmendir. Diğer 
rakamları ise Maliye Vekâletinden alabilirsiniz. 

2 milyar 200 bin lira da, maaş, ücret hariç, 
diğer cari masraflara aittir. Demin bahsetmiş 
iolduğum gibi bu masraflar hastanelere, hapisa-
nelere, tarım kolunda bulunan birçok zirai sek
törlere varıncaya kadar yapılan masraflardır. 

SELÂHATTlN GÜVEN (Trabzon) — Ben 
kadroyu dikkatli şekilde tadadcttim. Miktarını 
da 36 bin kişi çıkardım. Rakamda hata yaptığı
mı sanmıyorum. Israrla bu rakamlar üzerinde 
durdum. Fakat bu beni fazla enterese etmez. 
Arz etmek istediğim nokta : 1 000/1 tasarru
fun mümkün olduğunu mütehassıslar söylemiş
lerdir, Ben bu noktayı... 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ARİF HİKMET ONAT (Devamla) — Müte
hassısların bu beyanı, Bütçe Encümeninin 
1 000/1 ölçüde bir değişiklik yapmış olduğunu, 
buyurdular demektir. 

SELÂHATTlN GÜVEN (Trabzon) — Benim 
kaanatime göre bu 1 000/1 değil yüzde 20 ci
varındadır. 

Büyük Millet Meclisinde 19 tane elektrik 
teknisyeni var. Yani şu binanın bozulan elek
triklerinin ânzasmı düzeltmek için lüzumlu 
teknisyenlerin yanında bir de bozulan telefon
larımızı ve bununla ilgili mevzuları tamir için 
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14 teknisyen görüyoruz. Bunları tenkis etmek 
acaba mümkün değil midir? Yüzde 10 veya yüz
de 20 civarında. 

Bir de demin kürsüde arz ettiğim gibi dak
tilo maaş ve miktarlarında Maliye Vekâleti
nin bütçesi üzerindeki rakam 268 olarak gözük
mektedir Bunun da acaba 200 e indirilmesi 
mümkün değil midir? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Şimdi bey
efendi, evvelâ binde biri tasrih edeyim. Arka
daşımız, Bütçe Komisyonunda bütçe üzerinde 
yapılan değişikliğin binde bir nisbetinde ol
duğunu söylemişti. Bunun kadrolarda yapılan 
veya yapılmıyan değişiklikle alâkası yoktur. 

Şimdi sizin sorularınızı cevaplandırayım. 
«Büyük Millet Meclisinde şu kadar elektrikçi 
vardır» eliyorsunuz Demek ki, hizmet bu kadar 
elektrikçi çalışmasını icabettiriyor Bütçe Ko
misyonumuz da bunu böylece kabul etmiştir 

Daktilo meselesine gelince, Maliye Vekâleti 
bu kadar daktiloya ihtiyaç görmüş ve teklifte 
bulunmuştur. Bütçe Komisyonumuz da bunların 
teklifini müzakere etmiş ve uygun görmüştür. 
Daha teferruatlı izahat isterseniz sırası gel
diğinde, ilgili bütçe görüşüldüğünde iza'ıat 
verebilirim. 

SELÂHATTlN GÜVEN (Trabzon) — Sözcü 
arkadaşımız da bizzat tebarüz ettirdiler. Diyor
lar ki, «Demek lazımmış ki, geldi» işte bütçele
rin sittin senedir faydalı olmaması böyle ha
reket edilmiş olmasındandır. Komisyonun 
vazifeleri nelerdir? Acaba her istenilen lüzumlu 
mudur, değil midir? Bu husus tetkik edilme
den her istenilen verilemez. 

BAŞKAN — Efendim, sizinki sual değildir. 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) —. Efendim, 
Bütçe Komisyonunun vazifelerini arz edeyim : 
Bütçe Komisyonu her bakanlığa kendi rapor
törlerini gönderir. Bu raportörler, bakanlığın 
faaliyetleri ile ilgili olarak teklif edilen öde
neklerin uygun olup olmadığını ve kadro duru
munu rapor halinde Bütçe Komisyonuna su
narlar. Bütçe Komisyonu da bunları kendi gö
rüşünü de katmak suretiyle kabul eder. 

Şimdi demek oluyor ki, Bütçe Encümeni ya
pılan elektrikçi ve telefoncu kadrolarını muva
fık mütalâa etmiş ve yüksek huzurunuza sevk 
etmiştir. 
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' BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, .buyurun suali

nizi sorun. 
iBRAHÎM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 

Ka'lkınıma Plânına göre, 1963 yılında bu progra
ma göre nelerim yapılabileceği Hükümetçe ilân 
edilmesi icabederdi. Plânın bütünlüğünü Ko
ruma Kanununa ıg'öre (Bütçe Komisyonunda 
Hükümet yet'kfi'lileri ve Plânlama Dairesi Müs
teşarı bumun bütçe müzakerelerinden önce ilân 
edileceğini ifade ettiği halde .bugüne 'kadar bu 
İlân edilmemiştir. (Binaenaleyh, Ibiz milletveki
li olarak 1963 yılında şu bütçe ile nelerin ya
pılacağını şu anda hilmeme'kteyiz. Ve verilen 
sözün, verilen teminatın yerine getirilmemesi
nin şimdiye kadariki selbehini rrica 'ediyorum. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ARÎF HİKMET ONAT (Ordu) — Şimdi efen
dim. Kılıçoğlu arkadaşım 'bir hadde kadar hak
lıdırlar. Biz ;bunu raporumuzda da belirtmiş
tik. 1968 yılı 'bütçesi 'komisyonumuza geldiği 
zaman 19'03 yılı icra programı yo'k idi. Encü
mendeki arkadaşlarım haklı olarak, «program 
nerede?»' diye Hükümete sual sordular. Hükü-

BAŞKAN —- Oturumu açıyorum. Görüşme
lere devam ediyoruz, söz Maliye Bakanının. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI FERÎD MELEN — 

Sayın Başkan, muüıterem milletvelklilleri, gerek 
partileri adıma konuşan ve gerekse şahsan ko
nuşan 'bütün m'illetve'kiTlerine 'burada ileri sür
müş 'oldukları .kıymetli fi'kirler ve mütalâalar
dan dolayı candan teşekkür ederim. 

Hakikaten, mu'bterem milletvekilleri kıy
metli ve istifadeli görüşler ifade ettiler, faydalı 
uyarmalar yaptılar; bunların 'hepsi bizim için 
büyük değer taşıyor, 
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met de; «bu senenin •hususiyeti vardır, plânla 
bütçe arasındaki zaman malhdudolduğu için ye
tişti reme dik. Ama 'gelecek sene hu böyle olmı-
yacaktır. Gelecek sene bütçeleri icra prog
ramlarıyla birlikte Bütçe Komisyonuna sevlk 
edilecektir» dedi ve peşinden de ilâve etti : 
«(Büyük bir gayretle çalışıyoruz, kısa zamanda 
icra programını, bütçenin 'heyeti umuımiyesinin 
müzakere 'edileceği günlere yetiştireceğiz» de
diler. 

Şimdi, Kılıçoğlu arikadaışıma arz edeyim. 
elinizdeki 8 Şubat 1963 tarihli Resmî G-azetede 
mezkûr program hazırlanarak neşredilmiştir. 
Hürmetlerimle... 

(BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, günlük 
program gereğince Ibugün * bütçenin tümü üze
rindeki görüşmelerin 'bitmesi gere'kmekte idi. 
Sayın Maliye Ba'kanı Hükümet adına Meclise 
vereceği lizalhatın uzun 'bir müddet içinde veri
leceği münasebetiyle saat 20.00 de toplanmalk 
üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 17,35 

Sayın arkadaşlarımın ileri sürmüş oldukla
rı mütalâalara izin verirseniz evvelâ parti söz
cülerinden .bağlıyarak birer birer cevap arz 
edeceğim. Bu suretle zamanınızı alırsam peşi
nen mazur görmenizi ve bağışlamanızı rica ede
ceğim. 

Çok muhterem, değerli mesledc 'arkadaşım 
Adalet Partisi Sözcüsü Sayın İhsan Gürsan'a 
konuşmasından dolayı, cevaplarımı arz etme
den evvel peşinen teşekürlerimi arz etmek is
terim. 'Bilhassa 'kullandığı üslûp, hakikaten 
bundan sonraki muhalefet konuşmalarına ör
nek olacak mahiyettedir. Bir, iki incitici cüm
lesi olmasaydı hakikaten ço'k iyi hir örnek ola-

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
BAŞKAN — Başkanvekili MeMri Keskin 

KÂTİPLER : Vefa Tanır (Konya), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 
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çaktı. iBu incitici cümlelerine de ilerde işaret 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşını Gürsan, .bütçemiizın 
muhtevasını, bütçeyi hazırlıyan teşekküllerin 
çalışmasına hâkim olan zihniyet ve 1962 (büt
çesinin plân «tatbikatı mevzuunda önümüze ge
tirdiği meseleler dolayısiyle inanışla katılma
dıkları beyanı ile söze Ibaşlıyara'k çeşitli mev
zularda terikitlere 'giriş mlişlerdir. Sayın arka
daşımın ten'kiidlerine girişmeden evvel bir nok
taya işaret etmek lüzumunu (hissediyorum. (Be-
nim şahsan garip bir tecellim vardır. 1950 se
nesinde memuriyetten ayrılarak mebus olup 
Meclise ıüıtasabettiğknde bana düşen ilk vazi
fe bir devrin müdafaası idi. Kilme 'karşı? O 
devrin mesuliyetine iştira'k etmiş insanlara ıkar-
şı idi. C. H. -P. sine verilmiş paralar ve mallar 
tetiktik ve teftiş «diliyordu. Hesabı vermek ba
na dürmüştür. Tiıpılk bir misal vereyim, bunlar
dan bir tanesi o devrin C. H. P. nin 'Başkanye-
kilDiğini yapmış 'olan bir zatın emriyle Evkaf
tan almaralk C. H. P. ye talhsis edilen bir arsa 
dâvası âdi, bedellin ucuz olduğunu iddia edi
yorlardı. [Bunu ben müdafaa ettim. 

İkincisi, sporcular Rusya'ya bir seyahat 
yapmışlardı, (Bunun için Hazineden partice alı
nan paranın (hesaibmı istiyorlardı. Bunu da 
toen müdafaa ettim. Kime karşı1? O zamanın 
Hükümetinin ve Ibaşında'ki Başvekile karşı. 
Sözü geçen seyahat vaktiyle bu zatm Başkan
lığında yapılmıştı. 

Şimdi başka 'bir şey daha müdafaa etmek 
mecburiyetinde 'kalıyorum: Sayın İhsan Gür
san'in üzerinde durduğu 1962 bütçesini. Bu 
bütçe Birinci Koalisyon Hükümeti tarafından 
'hazırlanmıştır. Ve bir 'hayli müddet de bu Hü
kümet tarafından tatbik edilmiştir. Bu büt
çeyi hazırlıyanlar arasında 'Sayın İhsan Gür
san, (Bafean o'laralk mevcuttur, lâyihaya imzası
nı 'koymuştur. Ve yine mesul bir insan sıf atiy
le uzunca bir müddet de tatJbîkatında bulunmuş
lardır. «1962 bütçesi açık verdi diyorlar.» Eğeı 
açık verdiyse ya gelir tahmini, veyahut da gi
der tahmini iyi yapılmamış demektir. 'Muhterem ! 
arkadaşım İhsan Gürsan, Ticaret Vekili sıfatiy-
le ıbu tahminlerin altına imza koymuştur. Şimdi 
19Ö2 bütçesinin açığının hesahını, o tarithlte sa
dece basit bir vatandaş olan Ferid Melen, ihsan 
Gürsan Beyefendaye İcarşı -vermetotedir. | 
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Onun için diyorum, garip tecelli. Ama imla

nın başına böyle şeyler gelir. (Gülüşmeler) Esas 
konuya geçiyorum. 

Evvelâ Adalet Partisi Meclis Grupu adına 
konuşan Mehmet Turgut Beyefendinin ileri 
sürmüş oldukları bir tenkide cevap vereceğim. 
Diyorlar ki, biz plân bedeli olarak % 7 kalkın
ma hızını kabul ettik. Bundan, âmme sektörü
ne ve hususi sektöre isabet edecek kısım nedir, 
bu ayrı tatbikat işidir, bunu tesbit etmedik. 
Buna cevap olmak üzere plân stratejisinden bir
kaç esaslı cümleyi okuyacağım. Adalet Partisi
nin Hükümete dâhil bulunduğu devrede Hükü
metçe kabul ve ilân edilmiş olan plân strateji
sinden bahsediyorum. Aynen şöyledir: «Türk 
ekonomisi devlet ve özel teşebbüs sektörlerinin 
yanyana bulunduğu karma bir ekonomidir. 
Plânlama bakımından karma ekonominin sağ
ladığı imkânlardan en çok faydalanma yollan 
üzerinde durulacaktır. Devlet sektörünün faa
liyeti kararlaştırılan geliştirme sınırını gerçek
leştirecek ve stratejinin gerektirdiği yönde den
geli bir kalkınma sağlıyacak şekilde planlana
caktır. önümüzdeki plân devresinde, nüfusun 
şimdiki artış hızı göz Önünde tutularak % 7 ci
varında bir kalkınma hızına ulaşmak hedef ola
rak tesbit edilmiştir. Yapılan ilk hesaplara gö
re bunun gerçekleştirilmesi % 14 iç, % 4 kada
rı dış kaynaklardan sağlanmak suretiyle gay-
risâfi millî hâsılanın % 18 i civarında bir yatı
rım yapılmasına bağlıdır. Gerekli tasarrufu el
de etmek için bir yandan özel tasarruf teşvik 
edilecek, öbür yandan ise kamu tasarruflarının 
âzami seviyelere (Bunun mânası malûm) çıka
rılması yollarına başvurulacaktır. Kamu tasar
rufunu artırmak için başvurulacak en önemli 
vasıta vergileme olmalıdır.» 

Diğer vekillerle birlikte Sayın İhsan Gürsan 
Bey arkadaşımın da imzasını taşıyan plân stra
tejisi bu esası kabul edilmiştir. Bütçemiz de, 
plânımızdaki bu esaslara göre ayarlayarak ha
zırlanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, yine başladığım 
noktaya geleyim. Sayın Sözcü arkadaşım, 1962 
bütçesinin neticelerini tenkid etmekle söze baş
lamıştı. Hattâ bir başka ifadeyle kötülemekle 
söze başlamıştı. Çünkü ifade tarzı biraz öyle 
idi. Muhterem arkadaşım, evvelâ gerekçeden 
şikâyet ediyor ve gerekçede geçiş programının 
tatbikatı üzerinde durulmamıştır, diyor; bunun 
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başlıca sebebini de 1962 geçiş programı ve büt
çesinin muvaffakiyete ulaşmamış olmasından 
ileri gelmiş olmasında arıyor. Birçok arkadaş
lar da her nedense 1962 nin muvaffak olmamış 
olduğunu kabul ederek söze başlamışlardı. Ev
velâ 1962 nin muvaffak olmadığı, yatırımların 
gerçekleşmediği yolunda ileri sürülen iddialar 
hiçbir mesnede dayanmamaktadır. Bu iddiaları 
ileri sürenlerden hiçbirisi Devlet bütçesinden, 
faraza yatırım tahsisatı olarak size verdiğimiz 
paranın ne miktarını taahhüde bağladınız diye 
sormadı. Ama, «Yapılmadı.» dedi çıktı. 

Sayın Grup Sözcüsü arkadaşımız da aynı şe
yi belki biraz daha mazbut ve süslü bir ifade 
ile beyan etti. 1962 bütçesinin yürümediğini, 
1962 bütçesinin yatırımlar hususunda tahakkuk 
etmediğini, 1962 bütçesi neticelerinin tatminkâr 
olmadığını arz etti. 

Muhterem arkadaşlar, 1962 Bütçesi yatının 
bakımından - tamamen muvaffak olmuştur de-
miyeyim - Fakat, muvaffak olmuş bir bütçe sa
yılmak icabeder. 1962 için kabul buyurduğu
nuz yatırımların, 3 milyar 300 milyona baliğ 
olan yatırımların 11 ay zarfında taahhüde bağ
lanan kısmı 2,8 milyara yükselmektedir. 1962 
gibi, çetin ve karışık siyasi hâdiselerin cereyan 
Öttiği bir devrede, bir Koalisyon Hükümetinin 
işi bırakıp diğer Koalisyon Hükümetinin işe 
başladığı bir devre içinde, bunu bir muvaffakı-
yetsizlik gibi göstermek hakikaten insafsızlık 
olur. Değerli arkadaşım bunu diğer bütçeler 
hakkında da ileri sürdü. 1960 bütçe yılı bili
yorsunuz, büyük siyasi hâdiselerin cereyan etti
ği bir senedir. 27 Mayısın olduğu bir senedir. 
1960 Bütçesi, İnkılâp Hükümeti işe başlar baş
lamaz, yarım kalmış 4 bin küsur yatırımı ele 
alarak bir ayıklama yapmıştı. Bunların bir kıs
mını, rantabl olmıyanlarmı, geri bırakmış, kar
şılıklarını bütçeden çıkarmıştı. Ama 1960 ya
tırımlarının % 80 yaklaşır nisbeti bu devrede 
tahakkuk etmiştir. 

.1961 bütçesinde yatırımların tahakkuk eden 
miktarı % 92 dir. 1961 bütçesinde yatırımlar 
için kabul edilen tahsisat 2 milyar 877 milyon 
liradır. Tahakkuk eden miktar ise 2 milyar 658 
milyondur. 

1962 bütçesinde 11 aylık devre zarfında ta
ahhüde bağlanan miktar, Ocak sonu itibariyle, 
3 330 000 000 milyon liralık ödeneğe mukabil 
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2 820 000 000 dur. Bunun sene sonuna kadar 
3 000 000 000 a ulaşabileceğini tahmin ediyo
rum. Yatırım, biliyorsunuz evvelâ taahhüde bağ
lanıl", ondan sonra mütaahhit işi ikmal eder, ge
lir parasını alır. Katma bütçeler hakkında arzu 
ettiğiniz malûmat henüz, yani 1962 senesine ait 
malûmat henüz toplanamamıştır. Ama, 1960 yı
lma ait malûmatı vereyim. 1960 senesinde % 74, 
1961 senesinde % 86 dır. Muhterem arkadaşla
rım, 1960 - 1962 arasında hususi teşebbüs tara
fından yapılacağı tahmin edilen yatırımların ta
mamı tahakkuk etmiştir. Memlekette huzur yok
tur, emniyet yoktur, kimse elini işe uzatamıyor, 
şu oluyordu, bu oluyordu gibi lâflar söyleniyor
du. Bunların hepsi tahakkuk etmiştir. Huzur
suz, emniyetsiz dedikleri devrede hususi teşeb
büs bu yatırımları yapmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, 1962 de hiçbir şey ol
madı diyorlar. Demin arz ettim, 1962 de olanları. 
İthalât arttı. İhracat arttı. 1962 deki ihracat 
Türkiye'de rekordur. Arkadaşımın da bu neti
cede elbette hissesi vardır. Bunu kabul ediyo
rum. İnsafsız değilim. 

1962 de her şey durgundur, dediler. 1962 yı
lı başında ekonomimizin nisbeten durgunluk 
içinde bulunduğunu ifade edeyim gerçekten 
1958 den bu yana Türk ekonomisi durgunluk 
devrine girmiştir. Bir enflâsyon devrinden son
ra alınmış olan sert tedbirler ki, biz o zaman bu
nu haklı olarak tenkid ettik, 100 km. süratle gi
den bir arabanın tekerlekleri arasına birdenbire 
demir çubuk sokuyorsunuz dedik - Hakikaten 
1958 de alınan sert istikrar tedbirleri dolayısiyle 
piyasada bir durgunluk olmuş, bu durum 1962 
başına ve hattâ 6 ncı aya kadar devam etmiştir. 
Ama, buna rağmen 1962 nin millî gelir bakımın
dan neticesi ne olmuştur - 1962 de ziraat için 
(tabiî, senin himmetin yok diyeceksiniz, doğru
dur) 1962 tarım geliri, 1961 de 17 milyar tah
min edilen tarım geliri 1962 de 17,4 milyar ol
muş; sanayi, 1961 de 7 310 000 000, 1962 de 
7 703 000 000; inşaat, 1961 de 2 364 000 000,1962 
de 2 570 000 000; ticaret 1961 de 3 812 000 000, 
1962 de 3 883 000 000; ulaştırma 1961 de 
2 873 000 000, 1962 de 3 044 000 000; malî mü
esseseler 1961 de 3 117 000 000, 1962 de 
3 205 000 000; mesken geliri 1961 de 1 581 000 000, 
1962 de 1 707 000 000; Devlet hizmetleri 1961 de 
4 300 000 000, 1962 de 5 110 000 000, yurtiçi ge-
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liri 42 milyar yerine 44 milyar; gayrisâfi millî 
hasıla 1961 de 49 milyar 200 milyon, 1962 de 51 
milyar 820 milyon lira. 

Muhterem arkadaşlar, bu rakamlarda 1962 
nin başarılı bir sene olduğunu bilmiyorum, gös
termeye yetmez mi?.. 

Gerçi arkadaşım, «biz, istatistiklere güven
miyoruz.» diyecektir. Ama tenkid ederken ista
tistiklere dayanıp güveniyorlar da, biz cevap 
verirken, kendimizi müdafaa ederken, aynı ista
tistikleri ileri sürdüğümüz zaman, o rakamlara 
güvenmeyiz, dememeleri lâzımdır. 

Geçen gün de bir arkadaşları, Senatoda, 
«1961 in dedi, gelir hâsılasının düşük olduğu 
doğrudur, buna inanıyorum, ama, 1962 nin ista
tistiğine inanmıyorum.» dedi. Kendisine şu ce
vabı verdim : 

«Tencerenin doğurduğuna inanıyorsun da, 
öldüğüne neden inanmıyorsun?» (Gülüşmeler.) 

Muhterem arkadaşım, iddia ettiği muvaffa-
kıyetsizliğin sebebi olarak, iç siyasi tutumu,, is
tikrarsızlığı ileri sürmektedir. Bunun cevabım, 
müsaade ederseniz, bendeniz vermiyeyim. Diğer 
arkadaşlar verecekler. Esasen her vekâletin büt
çesi konuşulurken, bu konu enine boyuna işle
necektir. Ve o vakit görülecektir ki, sayın arka
daşımızın dayanmakta olduğu deliller de ciddî 
bir delil vasfını haiz değildir. 

Arkadaşım, memleketin iktisadi geleceği 
hakkında yapılan tahminlerin sıhhatli bir görü
şe dayanmamasını da, yine muvaffakıyetsizliğin 
başlıca sebepleri arasında saymaktadır. Bilhassa, 
vasıta ve yolların yetersiz olması, sonra, teşki
lâtın ve teşkilâtta çalışan elemanların kifayet
siz olmasını yine muvaffakıyetsizliğin sebeple
rinden başlıcaları olarak mütalâa etmektedir. 
Muhterem arkadaşlarım, istikbali keşfetmek as
lında zor bir şeydir, ama zannediyorum Türk 
hükümetleri, bilhassa plânlı devreye girerken 
istikbale ait hesapları ciddî olarak yapmışlar
dır. Hakikaten, istikbale ait tahminler mükem
mel olarak yapılmıştır. Bunlarda da İhsan arka
daşımın büyük hissesi vardır. Bu tahminler ta
mamen müşterektir. Yanılmışsak beraber, yanıl
dık. Kaldı ki, bu tahminlerde yanılmamış oldu
ğumuza eminiz. Bunları yabancı mütehassıslar 
da tetkik etmişlerdir ve çok değer vermişlerdir. 
Kıymetli birer vesika olduğunu ifade etmişler
dir. Sayın arkadaşım belki beni tebrik eder. Ben 
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de kendilerini tebrik ederim. Çünkü, müşterek 
bir eserdir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının kifayetsizliği-
. ne işaret ettiler. O kanaatte değiliz. Gerek ay
rılmış olan ve gerekse teşkilât içerisinde halen 
çalışmakta olan arkadaşlarımız, hakikaten ifti
har ettiğimiz, genç ve değerli elemanlardır. Bun
ların değerinden şüphe etmemek lâzımdır. 

Çünkü, onların meydana getirdiği eser, dün
yanın takdirini kazanmıştır. Başarı ile çalışmış 
bu insanlara kifayetsizlik damgası vurmak in
safsız bir hareket olur. 

Arkadaşımız, Devlet teşkilatındaki elemanla
rın da kifayetsiz olduğunu iddia ediyor. Bu hu
susta da insafsızlık vardır. Devlet teşkilâtında 
kifayetsiz eleman bulunabilir. Çünkü muazzam 
bir teşkilâttır. Binlerce memur içinde, ele alı
nan birkaç memur kifayetsiz olabilir, ama' bu
gün dairelerimizin başında çok kifayetli, Avru-
pa'daki emsallerinden üstün birçok elemanlar 
bulundurabiliyoruz. Büyük fedakârlıklarla, dı
şarıda alabileceği belki birkaç, misli parayı red-
dererek memleket sevgisi, vazife aşkı ile çalı
şan idealist insanlar görebiliriz. Bunların topu
na birden kifayetsiz vasfını vermeye imkân 
yoktur. Teşkilât olarak, organizasyon olarak 
şikâyet edilecek cihetler yok değildir. Bunu biz 
de iddia etmedik ve etmiyoruz. Hakikaten kök
lü bir reorganizasyona ihtiyaç olduğunu Hükü
met de beyan etmiştir. Hükümet bunu progra
mında tesbit etmiştir ve yapacaktır. Her ba
kımdan, reorganizasyona ihtiyaç vardır. Teşki
lâtın reorganizasyonuna ihtiyaç vardır. Çalış
ma statüleri bakımından organizasyona ihtiyaç 
vardır. Bunları yapmanın, Hükümet olarak 
yolundayız. 

Değerli arkadaşım, istatistikî bilginin nok
sanlığından bahsettiler. Bir dereceye kadar 
doğrudur. Memleketimizde istatistiklerimiz he
nüz teşkilâtlanmıştır. Bu kolay bir iş değildir. 
Yüksek Meclisin kabul ettiği yeni bir kanun 
vardır. İstatistik teşkilâtı yeniden organize 
edilecektir. Ve tekâmül ettirmeye çalışılacak
tır. Bunun bir zamana mütevakkıf olduğunu ka
bul etmek lâzımdır. 

Yine arkadaşım diğer Devlet teşekküllerinin, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin çalışma kifayet
sizliği üzerinde durdular. İktisadi Devlet Te
şekküllerinin memurlarından ziyade İktisadi 
Devlet 'Teşekkülleri organizasyonunda, teşkilâ-
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tında ve sisteminde bir değişiklik yapmak lâ
zımdır. Buna Hükümet de kaani olmuştur'. Ve 
^Meclise takdim ettiğimiz iki kanun tasarısı bu
gün komisyonlarda tetkik edilmektedir. Haki
katen iktisadi Devlet Teşekküllerimizi reorga-
nize etmek ve bunları süratle piyasa şartlarına 
uygun olarak çalışır hale getirmek, bunların 
yatırım fonlarından rantabl şekilde istifadesi, 
yapacakları 'yatırımları kendi kaynaklarından 
temin etmek hedefimizdir, bunu gerçekleştirme
ye çlışıyoruz. 

Sayın arkadaşımız, 2 nci mühim nokta ola
rak, 5 yıllık kalkınma plânının bütçeye uygun
luğu meselesi üzerinde de durdular. Ve bu me
sele üzerinde konuşan başka arkadaşlarımız da 
durmuştur. 

Bütçe, plâna uygun değildir. Plân, progra
ma, bütçeye uygun değildir. Bütçenin programa 
göre hazırlanması gerekirken program, bütçeye 
göre hazırlanmıştır, gibi çeşitli mütalâalar ileri 
sürüldü. Bunların hepsine toptan cevap arz 
edeyim. 

Muhterem arkadaşlar, evvelâ ve hemen işa
ret edeyim ki, bütçe; plâna uygun, program ile 
de mutabıktır. 

Muhterem arkadaşlar, bütçeyi Anayasanın 
emrettiği zaman içinde, müddet içinde Yüksek 
Heyetinize takdim etmeye mecbur idik. Bütçe 
hazırlanırken plân henüz tasdik edilmemişti. 
Bütçeyi plâAm tasdikinden evvel hazırladık v,e 
Yüksek Meclisinize takdim ettik. Binaenaleyh 
plânm neticelerini beklemeden .bütçeyi yapmış 
bulunuyoruz, bekliyemezdik de. Yalnız tatbi
katta şunu da yaptık, plânla bütçe arasında bir 
uygunluk temin etmek için yatırım masraflariy-
le bütün gelişme masraflarını vekâletler Mali
yeye, Plânlama Dairesinden geçirerek getirdi
ler. Evvelâ oraya gittiler. Ve Plânlama Dairesi 
bunları teker teker tetkik etti, vize etti, ondan 
sonra Bakanlığımıza geldi. Bu da kâfi olmadı, 
bilâhare bâzı revizyonlar oldu. Tam bir mutaba
kat halinde bütçeye son şeklini verdik. Bu se
beple bütçe, hem plâna uygun oldu ve yıllık 
program da zaten bütçe yapılırken kendiliğin
den meydana çıkmış oldu. Bunu gerekçede de 
tafsil en izah ettim. 

İzin verirseniz, rakam olarak da arz edeyim; 
Plânda, 1963 rakamı, gelişme cari giderleri ola
rak, 2 milyar 600 milyon liradır. Bütçede bu ra-
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kam, 12 miîyon fazlasiyle, 2 milyar 612 milyon 
liradır. 

Diğer, cari harcamalar; plânda, 4 milyar 620 
milyon liradır. Bütçede ise, 7 milyon noksa-
niyle, 4 milyar 613 milyon liradır. Bilâhare, 
Bütçe Komisyonunda yapılan ilâvelerle bu tu
tar tamamlanmıştır. İç borç itfası 880 milyon, 
bir milyar 219 milyon dış borç itfaları vardır. 

Yatırımlar plânda; üç milyar küsurdur, büt
çede dört milyar küsurdu^. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun sebebini arz 
edeyim. 

Bütçede öteden beri bu yatırım olarak kabul 
edilmiş olan bâzı masrafları, ezeümle istimlâk 
masraflarını, tamir masraflarını, borç ödeme
lerini, plân iktisadi kriteri esas aldığı için ya
tırım saymıyor, transfer masrafı olarak, carî 
masraf olarak kabul ediyor, doğrudur. Bunlar 
memlekete yeni bir şey getirmez, gayrimenku
lun bir elden diğer ele intikalidir. Bunlar büt
çede eskiden beri yatırım olarak telâkki edildiği 
için daha evvel hazırladığımız bu bütçeye de 
böyle girmiştir. Ereğli Demir - Çelik îşletme-

. lerine bütçeden verilen para; eski kritere göre 
yatırım olarak mütalâa edilmiştir. Bu işletme
ye 200 - 250 milyon lira Devlet iştiraki olarak 
veriyoruz. Fakat plân, Ereğli Demir - Çelik 
isletmeleri yatırımlarını hususi sektörde müta
lâa ettiği için bu ortaklığa vereceğimiz 250 mil
yonu yatırım mütalâa etmemiş. Binaenaleyh ona 
göre yatırım gideri arasında değil, bütçede ya
tırım gideridir. 

Tamir masrafları. 
Doğrudur. Plân bunları yatırım telâkki et

memiştir. Bütçede eski alışkanlığa göre yatırım 
sayılmıştır. 

Borç itfası, 
Plân bunu cari giderler arasında saymış

tır. Bu bir transferdir. Biz bunu gerekçemizde 
izah ettik. 

M.P. Sözcüsü arkadaşımız, bunu ele alarak 
esaslı bir tenkid konusu yapmak istediler. Ye
ni bir keşif yapmış gibi, çalımlı bir eda ile ko
nuştular. 

Halbuki, gerekçemizde bunu izah ettik. Biz, 
hiçbir zaman yatırımın 4 milyar oldusımu id
dia etmedik. Gerekçede, bunu izahla dedik ki, 
bütçede 4 milyar lira olarak görünen yatırım 
giderleri, plân kriterlerine göre 3 milyar küsur 
liradır. 
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'Biz (bütçemizi tanzim ederken; plân tasarı j 

•halinde idi. Bu sebeple eski ölçüleri, kıstasları 
nazara alarak bütçeyi tanzim ettik. Bilâhara 
tasdik edilen plân 'başka esaslar kabul etti, ge
lecek sene plânın kriterleri ele alınacaktır. Büt
çede dört miliyar gösterilen rakam plân krite
rine göre, üç. milyardır, bunun için bu sene hiç-
hir zaman bütçe yatırımını dört milyar olarak 
mütalâa etmedim, üç milyar olarak arz ediyo
rum. 

izahını gerekçe dle ortaya koyduğumuz me
seleleri ele alıp bir keşif yapmış gibi tenkid 
mevzuu yapmak, elbette yerinde değildir. 

Çok muhterem arkadaşlarım; programla 
ibütçe uygunluğuna gelince; arz ettiği gibi ta
mamen mutabakat halindedirler. Plânın yatı
rım saymadığı miktarlar hariç dıiğer miktarlar 
yani üç milyar üzerinden her sektörde prog
ram neyi göstermişse bütçeye de aynı miktar
da tahsisat konmuştur. 

Saıyın arkadaşım 1963 malî bütçesinde mev
zu harcamalar finansman bakımından denk mi 
diye soruyorlar? 

1962 misalini alırsa şüphe etmeye hakkı var. 
Yalnız işaret etmeyi unuttum, 1962 (bütçesinin 
bir milyarın üstünde bir açık vermesini, açık 
değil de, çünkü açığı kapattık, varidatın bir 
milyarın üstünde noksan vermesinin sebebi ta
mamen bütçe tahminlerinin iyi yapılmamış ol
masından ileri gelmemiştir. 

Bütçenin kabulünden sonra, Zirai Kazanç 
Vergisi, Yüksek Meclisin bir kararı ile tehir 
edilmiş. Ve yine esnafa ait vergi, Yüksek Mec
lisin kararı ile tehir edilmiştir. Bunların büt
çede gelir tahminleri arasında yeri vardı. 

Hükümet getirmediği halde, Yüksek Meclis 
tarafından bütçeye ilâveler yapılmış ve karşılı-

/ ğı verilmemiştir. 
Bütün' bunlar nazara alınırsa, 1962 bütçesi

nin böyle bir noksan vermesinden o günkü Hü
kümeti mesul tutmamak gerekir. Ve bunu in
safla söylemek lâzımgelir. 

'62 bütçesini ya tamamen açıksız, yahut da 
<jdk cüzi bir açıkla kapatmaya muvaffak olaca
ğız. Hükümet cesaretli hir hareketle son aylar
da bütçe lyekûnları üzerinde bakanlık bütçele
rinde % 12 nisbetinde bir tasarrufu derpiş etti 
ve geniş nisbette tatbik etti; seıie sonuna doğ
ru henüz neticeyi almadık ama bugüne kadar 
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bir milyara yakın bir tasarruf sağlanmış bulu
nuyor. 

Memleketimizi, birkaç gün evvel ziyarete 
»gelen Konsorsiyum Heyeti, Başkanı ile konuşur
ken. takdirlerini açık olarak belirtti, bu türlü 
siyasi santiar içinde, siyasi şartları muğlak olan 
'bir memlekette 'böyle bir kararın alınmasının 
tebcıilo lâyık bir karar olduğunu söyledi. Para 
Fonu tarafından memleketimize gönderilen 
Störk de aynı şeyi ifade etmişti. 

Muhterem arkadaşlarım; 1963 hütçesi Sa
yın arkadaşım merak etmesinler, denk olacak
tır. Tahminleri tetkik buiyurursaıiTz 1962 den 
1963 e normal varidat inkişafını biz 1961 den 
1.962 ye vâki inlkişaf nisbeti civarında mütalâa 
ettik. Mevcut vergilerimizin (gelirini normal 
şartlara göre ve dikkatli şekilde tahmin ettik. 
Huzurunuza gelen yeni kanunların ne getire
ceği de birer birer hesabedilmiştir. 12 milyarlık 
bütçede bir arkadaşımızın da işaret ettiği gibi, 
200 - 300 milyon lira gibi bir noksanlık veya 
fazlalık olabilir. 

Filhakika, varidattaki noksanlık veya faz
lalık, masraflarda da tahakkuk eder. Masraf
larda, her yıl % 3 - 4 gıibi ibir tasarruf sağla
nır. Akla gelmîyen binlerce sehebolabilir. Ve 
daima varidat noksanlarını kapıyabilir. Bu se
beple merak etmeyin. Yalnız Yüksek Meclis se
ne içinde karşılığını vermeden yeni bir tahsi
sat kabul ederse o zaman bir şey diyemem, şim
diden temin edemem. Bütçe v,aridatı 300 - 400 
milyon noiksan lolursa, bunu yine bütçe tatbika
tı ilo kapatırız, masraflarımızdan tasarruf ya
pılabilir. Bu olmasa bile, bütçe tatbikatında, 
Hükümet kararı, enfilâsyona gitmek istemiyor
sa, ki Hükümetiniz bu kanaattedir, bütçe/yi ne 
yapar yapar sene içjinde bâzı masraflardan ta
sarruf etmek suretiyle denk olarak kapatırız. 

Muhterem arkadaşım, benim bir ifademe da
yanarak, Hükümetin enflâsyon tehlikesi yok
tur da neden dolayı böyle bir vergi reformu ge
tirdi, şeklinde ileri sürdüğü mütalâasına ge
lince ? 

Muhterem arkadaşlarım; enflâsyon nasıl 
olur?... Bütçemizi açık üinansıman yoliyle kapar
sak eniflâsyon olur. Yani Merkez Bankasına mü
racaat edersek enflâsyon olabilir. Ama (bütçe
mizi normal gelirlerle, istikrazla kapatırsak en-
filâsyon olmaz. Enflâsyon sebepleri çeşitlidir. 
Ama başlıca sebebi de 'budur. Bu sebeple 
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enflâsyon olmaması için bütçede İra gelirleri 
getiriyoruz. Belki arkadaşım, şunu işaret edi
yor, bir enflâsıyon tazyiki mevcuttur demek is
tiyor. ÛBu tazyik her devrede mevcudorur; enf
lâsyonun o kadar çeşitli sebepleri vardır ki, 
bunlardan en 'başta geleni yatırımdır. Yatırım 
enflâsyonu tazyiki yaratır. Bâzı arkadaşlar da 
buna işaret ettiler, plânda yapılması istenen 'bü
tün yatırımların bir kısmı vergi olarak alına
cak faikat diğer kısmı ise bir enflâsyon tazyiki 
yaratacaktır, dediler. 

Nüfus artışı da bir enflâsyon tazyiki yapar. 
Artan nüfusa muvazi 'olarak istihsal artmazsa 
enflâsyon tazyiki 'olur. 

Hükümetlerin muvaffakiyeti, bu türlü ve 
görünen görünmiyen çeşitli sebeplerle doğan 
enflâsyon tazyiklerine karşı barajlar yapmak, 
tedbirli olmak, silâhlar 'hazırlamak ve Ibu taz
yik karşısında 'o silâhları kullanarak enflâsyo
na meydan 'vermemektedir. 

Bunun için, evvelâ bütçeyi a-çiksız «kapaya
caksınız. 'Büyük yatırı/m getiren bütçe, enflâs
yonu tazyiki yaratır. Bir de o ibütçe 'açık olur
sa, o zaman enflâsyon tazyiki mukavemet edi
lemez ihale gelir, ve o vakit enflâsyon olur. 
îşte 'böylece bizde enflâsyon tazyiki olacağını 
peşinen gördüğümüz için bu tedbiri alıyoruz. 

Arkadaşım dış' yardımlara temas ettiler. 
Hükümet 'ümidini Konsorsiyum çalışmalarına 
bağlamıştır. Çalışmalardan Ibir netlice alınmadı, 
bu hususta tereddüt var dediler. 

Muhterem 'arkadaşlarım; bir başka vesiley
le, dış palitika üzerinde umumi görüşme açıl
dığı zaman arz etmiştim. Konsorsiyum epeyce 
zaman evvel kurulmuştur. Birkaç toplantı da 
yapmıştır. fBu toplantılarda (Konsorsiyum, ev
velâ plânımızı tetkik etti. Yıllık programımızı 
tetkik etti (Bütçelerimizi tetkik etti. Vergi 
reflonmunu birer birer tetkik etti. Ve ondan 
sonra da biliyorsunuz malûm kararı verdi. Tür
kiye'nin dış tediiye ihtiyacının Iİ903 için 250 
milyon olduğunu bir kararla tesbit etti. Bu 
kararı verdikten sonra devletler 250 milyonu 
ne şekilde paylaşacaklar, bunun müzakeresini 
de yaptılar ve son toplantıda takarrür eden 
durum şudur; 210 veya (220 milyon fiilen pay
laşılmış (bulunuyordu, Greri kalan miktarda 
ondan sonraki toplantıda fhıalledeceklerdi. Fa
kat bu sırada Doktor Rütbken 'in vefatı üzerine 
Konsorsiyum toplantısı bir miktar gecikti. Ye-
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ni Başkanın seçilmesi üzerine 14 Şubatta top
lantıya fkarar verildi. Birkaç gün evvel Baş
kan, biraz da bizim arzumuz üzerine, 'memle
ketimize gelerek, çalışmaları tetibik etti ve 
memnun olarak ayrıldı. 14 Şubat ve mütaakıp 
toplantılarda Konsorsiyumdan beklediğimiz ne
ticeyi alacağımızı ümidediyoruz. Yarın da 
Başbakan Yardımcımız bu toplantılara iştirak 
etmek üzere Paris'e hareket edecektir. Eli dolu 
olarak döneceğine eminiz. 

MuUıterem arkadaşlar, bu rakamları bilmi
yorum arz etmeme lüzum var mı? Birleşik 
Amerika 73 milyon dolar taahhüdetmiştir. 
Belki bu miktar bu toplantıda değişecektir. 
Tabiî bu değişme artma suretinde olacaktır. 
Federal Almanya 30 milyon dolar, Fransa 15 
milyon dolar, İngiltere 10 milyon, dolar, İtalya 
10 milyon dolar, Kanada 5 milyon dolar, Ko
landa 2,5 milyon dolar, Belçika 2,5 milyon do
lar, isveç 1 ımilyon dolar. Yekûn 150 milyon 
dolar civarındadır. Ayrıca Avrupa Para San
dığından 50 milyon dolar talebetti'k. Ve onun 
kararını da yarın vereceklerdir. Amerika ta-
aıMıüdettiği miktarın 28 milyon dolarını fiilen 
ödemiştir. Mütebakisini de Haziran'da ödiye-
cekttir. Avrupa Para Fonunun da karar verilir 
verilmez ya bu ay içinde veya Mart ayı içinde 
50 milyon doları fiilen alacağız yani plânımız 
yürürlüğe girerken dış finansman vasıtalarım 
da fiilen almış olacağız. Ve böylece emniyetle 
plânı tatübika (koyulacağız, 

Değerli arkadaşım, tenlkidlerini kendi vekâ
letlerine de tevcih ettiler. Buna izin verirse
niz 'Ticaret Bakanlığı bütçesinde halefleri Sa
yın Ticaret' Bakanı da'ha teferruatlı cevap ve
receklerdir. Arkadaşımız, ayrıca dış tediye 
açıklarının devam ettiğini söylediler ve bunun 
normal olduğunu da ifade ettiler 'ki, öyledir. 
Türkiyemiz maalesef da'ha 10 sene tediye mu
vazenesinde açıklar verecektir. îşte plânı (biraz 
da bunun içtin istiyoruz. Eğer 10 sene sonunda, 
memleektirnizi dışardan yardım almadan ken
di kendine yeter hale (getirirsek 'kendimizfi bah
tiyar addedeceğiz. 

Bu açıklar bünyevidir. Yeteri 'kadar istih
sal artmıyor. İhracat yapamıyoruz. Buna mu-; 
kabil nüfusumuz artıyor. (Bütün bunlar, (bizi, 
istihsali artırmaya, yatırımları artırmaya sevk 
eden âmillerdir. Bunlar üzerinde durmaya ih
tiyaç görmüyorum. 
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Arkadaşımız liberasyon maddeleri üzerinde 

durulması gerektiğine işaret ettiler. Bu defa-
ki dış ticaret rejimini tamamen plândaki esas
lara uydurduk. Plânlama Dairesiyle birlikte 
çalıştığı için Vekâletler, plândaki direktifler ve 
esaslıara göre liberasyon ve kota rejimi ve ge
rekse ithal miktarları tesbit edilmiştir. Arz et
tiğim gibi teferruata taallûk eden hususları 
'Ticaret Vekili arkadaşımı kendi bütçesinde arz 
edecektir. Muhterem arkadaşım, Müşterek Pa
zara temas ettiler, Konsorsiyumdan ba'hsettiler. 
Bizim Müşterek Pazara olan alâkamızı evvelâ 
•arz edeyim. Biz Müşterek Pazara ortak üye 
•olarak girmeyi hiçbir zaman arzu etmedik. 
'Türkiye biliyorsunuz 1959 da Müşterek Pazara 
girmeyi arzu etmiştir. Fakat Müşterek Pazara 
tam üye olarak girmeyi istememiştir. Biz Müş
terek Pazar ile bir Gümrük Birliğine girmek 
istiyoruz. Çünkü Müşterek Paz;ara tam üye 
olmanın birtakım vecibeleri vardır, memle-
'ketimıiz henüz bu vecibeler1! yerine getirecek 
durumda değildir. Onun için biz Yunanistan 
gibi evvelâ Gümrük Birliğine gireceğiz, ondan 
sonra diğer şartları yerine getirerek tara üye 
olmaya imkân 'bulacağız, ticani tadhitleri kal
dıracağız. Bunları, Türkiye'nin Ibuıgünik'ü eko
nomik durumu 'ile başarmamıza imkân yoktur. 
Genç sanayiimizi öldüremeyiz. Bunun için biz, 
Müşterek Pazara, bir Gümrük Birliği şeklinde 
girımek İstedik. Bu da talhakkuk etmektedir. 
Buna ait teferruatı, malûmatı Hariciye Vekili
miz, kendi bütçesinde arz edecektir. 

Sayın arkadaşımız, dış borçlar üzerinde de 
durdular. Bâzı rakamlar da verdiler, ihtimal 
bizim, bu borçlar dolayısiyle vâki şikâyetleri
mizi karşılamak üzere bâzı rakamlar verdiler 
ve dediler ki, 1950 - 1960 arasında borç artışı 
% 100 dür. 1960 - 1962 ara'smda da bu artış 
yine % 100 olmuştur. 

S ay m arkadaşımın bu rakamları tamamen 
yanlıştır. Arkadaşım, 1950 ve 1960 .bütçelerinde
ki, bütçe gcrekçelerindeki rakamları esas almış
tır, bu mukayeseyi verirken. Benim 1960 yılı 
bütçesi münasebetiyle grupum <adma yaptığım 
konuşmayı tetkik etselerdi bu rakamlar hakkın
da bilgi edinmiş olurlardı. Bu rakamların ma
hiyeti üzerinde, o zaman geniş olanak durmuş
tum. Oiinkü borç. miktarını düşük göstermek, 
küçük göstermek için o zaman rakamlar üzerin
de akla ne tertip gelirse hemen hepsi yapılmış

tır. Bu sebeple ele aldıkları rakamlar tamamen 
yanlıştır. Arkadaşım, bunlara dayandığı için 
hataya düşmektedir. Arkadaşımız diyor ki, 
«30 . 9 .1962 tarihinde Devlet borçlarının yekû
nu 8.765 milyon iç, 5.314 milyon da dış olmak 
üzere 34 milyar liradır. Hazine kefaletiyle 15 
milyar 778 milyondur.» 1958 de diyor bu mik
tar 4 milyar 897 milyon lira idi, 1958 den 1962 
ye birdenlbire 4 sene içinde 7 milyara yükselmiş 
diyor. Veya 1959 dan 1962 ye. 

Muhterem arkadaşlar, 1958 ve 1959 raka
mı içerisinde nelerin mevcudolmadığmı işaret 
edeyim. O vakit mukayeseyi yapalım. 

Evvelâ şunu arz edeyim; arkadaşımın yaptı
ğı hesaba1 göre dahi artış % 100 değil. 1950 -
1960 artışı, % 300 dür, kendi yaptığı hesap
lar eğer doğru ise. Kaldı ki, hesapları doğru 
değildir. 1950 de filvaki Devlet borçları 2,4 mil
yardı. 1959 da bu miktar, bâzı borç kalemleri
ni de Devlet 'borcu 'olarak telâkki edersek, yir
mi milyardır. Bu kalemleri hariç, tutarsak 15 
milyara yaklaşmaktadır. 1959 bütçe rakamların
da; hariç tutulan rakamlar şöyledir; 154 syılı 
Kanunla konsolide edilen 7 milyar 100 milyon
luk horç o rakamlar dışında mütalâa edilmiştir. 
Muhterem arkadaşım 1950 - 1959 mukayesesini 
yapıyor, 1959 - 1960 devresinde borç birdenbire 
7 milyar »arttı diyor. 1959 - 1962 de 1950 ile 
1962 arasını böylece mukayese ederek eski dev
re lehine ve yeni devre aleyhine 'bir netice çıka
rıyor ki arz ettiğim gibi tamamen yanlıştır. 

Muhterem arkadaşım, fou türlü bir hesap ya
parak nasıl böyle yanlış bir beyanda bulundu, 
»buna hayret etmemek mümkün değildir. 1960 
bütçesindeki konuşmamda arz etmiştim, sadece 
dış borcumuz o tarihte 1 milyar 300 milyon do
lardı. Bunun 9 lira hesabiyle neye baliğ oldu
ğunu hesaJbetmek mümkündür. Buna, Devlet 
iborçları arasında mütalâa edilmemekle 'beraber, 
Devlet borcu sayılabilen borçları da ilâve etmek 
lâzımdır. Ariyere »borçlarımız. Kredi ile mal 
aldık. Parasını ödeyemedik. Tüccar Merkez Ban
kasına 280 kuruş üzerinden ithalâtın bedelini 
yatırdı. Merkez Bankası 'bunun transferini ya
pamadı. Ondan sonra Paris Anlaşması ile kon
solide ettik bunları. Şimdi ödeyeceğiz. Bu
nun dolar basına 280 ini tüccar ödemiştir. Do
lar başına geri kalan 620 kuruşu, döviz kuru, 
arada değiştiği için, Devlet ödeyecektir. Bun
lar hep eski hesaptandır, bunlar borçlar ara-
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smda yoktur. Petrol şirketlerinden petrol almı
şız, ödememişiz, 50 - 80 milyon dolara Ibaliğ ol
muş ve Devlet borcu mahiyetini iktisa'betmiş. 
Bütün bunları iıesaibedersek, 1960 yılına girer
ken 'borç yekûnu 20 milyarın üstüne çıkar. Sa
yın arkadaşım görüyorsunuz ki, bu türlü rakam
lara dayanarak (böyle neticeler çıkarmak tehlike
lidir. Arkadaşıma tavsiyem, bunu yaparken 
bize bir defa sorsun, ondan sonra tenkidlerini 
ileri sürsünler. 

Muhterem arkadaşım, para ve kredi po
litikası üzerinde durarak, tenkidlerini ileri sür
düler. Bu tenkidlerin mahiyetini pek anlıya-
madım. Sadece, para hacmındaki genişleme nis-
betinde kredi haommda bir genişleme olmadı- • 
ğı suretinde anladım. Bu da doğru değildir. 
Şu olmuştur arkadaşlar. 1958 de istikrar ted
birleri alındığını biltiyorsunuz. Bizdeki enflâs
yon sebeplerinden biri de aşırı kredi idi. 1958 
istikrar tedbirleri alınırken evvelâ krediler don
durulmuştur. Yani p'lâfon tesbit edilmişti. 
OECD ve para fonunun tavsiyeleri! ile bu kredi
ler artnrılmadı. Sonra yavaş yavaş plâfon kal
dırılarak kredilerde Ibir genişleme başladı ve on
dan sonra kredi süratle inkişaf etti. Sadece 
1962 senesi içerisinde, arkadaşımızın da dedik
leri gibi, 1 milyar 600 milyon liralık bir kredi 
genişlemesi olmuştur, îzin verirseniz, bunlara 
ait birkaç rakam arz edeyim. 

Evvelâ para arzını arz etmek isterim. Arka
daşımız bu mevzuda bir mukayese yapıyorlar. 
Aralı'k 1961 senesinde hu miktar 6 milyar 58 
milyon lira idi. Kasım 1962 yılında ise 6 mil
yar 418 milyon liradır. Arkadaşımızın yapmış 
olduğu mukayeseyi yapayım. Bu, Ocak 1960 da 
3 milyar 746 milyon idi. Şimdi para arzı 5 mil
yar 398 milyondur. Binaenaleyh, arada 1 mil
yar 658 milyonluk bir para hacmi artışı mev
cuttur. 

Buna mukabil kredi aynı nisbette artmamış
tır diyorlar. Arkadaşımız kredi rakamlarını tet
kik ederken 154 sayılı Konsolidasyon Kanununu 
nazara almamaktadır. Biliyorsunuz ticari kredi 
arasında görülen Toprak Mahsulleri Ofisine ve 
diğer iktisadi âmme teşekküllerine verilen kre
diler, Konsolidasyon Kanunu ile tahkim edildi. 
Bunu devlet üzerine 'aldı. Binaenaleyh, ticari 
kredi arasından çıktı. Bunların miktarı 1,5 
milyar 'liradır. Bu 1,5 milyarlık rakam kredi 
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ı yekûnu içinden, Konsolidasyon Kanunu ile çı

karılmıştır. Arkadaşımız bunları nazara alma
dan mukayeseler yaptığı için, para hacmındaki 
artış nisbetinde kredi hacmmda bir artış olma
dığını beyan etmiştir ki, bu ıbeyan da hatalıdır. 

Şimdi, muhterem arkadaşınım vergi politika-
«1 üzerindeki (görüşlerine geliyorum. Bu mev
zuda çok uzun konuştuğumuz için fazla durma
yacağım. Yalnız, arkadaşımızın geniş izahatın
dan şunu anlıyoruz. Elbette vergisiz devlet ida
re edilemez. Ben de başka türlü düşünecekleri
ne ihtimal vermiyorum. Bir ciddî partinin böy
le bir fikri olamaz. Yalnız, arkadaşlarının bu 
nıovzudaki sarih görüşlerini beyan . etmedikleri 
için, vergi görüşlerinin, vergi politikalarının 

-ne olduğunu bilmediğimi, öğrenemediğimi, me
rak ettiğimi arz etmiştim. Bu defa Adalet Parti
sinin vergi politikası hakkında bir izahta bu
lundular, izahat lütfettiler. Bu suretle vergi 
politikalarını öğrenmiş oldum. 

Muhterem 'arkadaşım iki noktada bize iştirak 
etmediklerini söylüyorlar. Bir def a. vergi yükü 
hakkındaki bizini. ileriye sürdüğümüz mütalâa
lara iştirak etmediklerini, söylüyorlar. . Yani, 
Türkiye 'de vergi yükünün az olmadığı kanaa-
tindedirler. Bendeniz 'konuşmamda, bu duru
mu başka memleketlerle mukayese ederken, ver
gi yükünü diğer memleketlere nazaran, medeni 
memleketlere nazaran yarısından daha az oldu
ğunu ve Asya Devletlerinden örnek vermek lâ-
zımgelirse Burma'dan dahi vergi yükü bakımın
dan daha iyi vaziyette olduğumuzu arz etmiş
tim. Arkadaşımız ise bu kanaatte. değildirler. 
Belki vergi yükü Türkiye'de ağır değildir. Fa
kat, hafif de değildir, dediler. Muhterem arka
daşım bu g'irüştedir, Ama, 'bunun arkasından 
akla hemen şu gelir. Bugün devleti sadece asa
yişi temin eden, adalet dağıtan bir devlet ola
rak mütalâa eder ve devletten ıbaşka hizmet 
beklemezsek bu görüş yerinde olur. Halbuki 
yeni ve eski bütün partilerin programlarında 

I devlete büyük ve geniş hizmetler verilmektedir. 
I Adalet Partisinin programını da açarsak her 
I sahada, imar, ekonomik ve sosyal ve daha Ibir-
I qok sahalarda devlete, çeşitli vazifeler vermiş-
I lerdir. Taahhütlerde bulunmuşlardır. Devlet 
I bu vazifeleri, 'bu hizmetleri donmuş bir vari-
I datla karşılıyabilir derlerse o vakit bu görüşle-
I rine iştirak ederim. Arkadaşım; bugünkü vari-
| datla biz bu memleketi idare ederiz, kalkınma 
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da yaparız, hamle de yaparız, bütün ihtiyaç
ları karşılarız, müesseseleri tamamlarız ve sos
yal hizmetleri yerine getiririz, maarifi inkişaf 
ettiririz derlerse ve bunu mümkün görürlerse 
dedikleri doğru olur. (C. H. P. sıralarından 
«Borçları da veririz» sesleri) Bu bir görüştür, 
hürmet ederim. Ama bendeniz şahsan bunu 
mümkün görmüyorum ve bu işte az - çok emek 
vermiş, saç ağartmış mütehassıslar böyle dü
şünmektedir. 

Türkiyede vergi yükü, nüfus başına düşen 
ımillî gelir az olmasına rağmen, bugünkü' devlet 
anlayışına [göre azdır ama Türkiye'deki vergi 
yükü İngiltere, Fransa, Almanya seviyesi şöyle 
dursun Yunanistan seviyesinin de çok altında
dır. Bunu ıhlçolmazsa '% 20 ye ulaştırmak lüzum
ludur, zaruridir. Aksi takdirde bu devlet kendi
sine düşen normal vaızifeleri ve (hizmetleri dahi 
yapamaz bir duruma düşer. Düşününüz, ibir 
bütçe getirdik ki, birçoğunuz bu (bütçenin mem
leket ihtiyaçlarını tekabbül etmdyeceğini dabi 
kaîbul (ediyorsunuz. Bunun için 2 milyara ya
kın bir. miktar da dışarıdan yardım da alınmak
tadır. Binaenaleyh, biz bütçeyi dış yardımlarla 
ancak karşılıyoruz. Bu sebepledir ki bize borç 
veren yardım veren yabancılar da önümüze çı
kıyor «siz kâfi miktarda vergi almıyorsunuz, biz
den para alıyor ve bütçenizi finanse 'ediyorsu
nuz» diyorlar ve burcuda daima diyecektir de. 
Biz evvelâ kendimize düşen vazifeyi yapmalı
yız. Kalkınmak istiyorsak, yardım almak isti
yorsak; ki, buna mecburuz. Hiçbir şey yapamaız-
Kak dahi, birikmiş dış borçlarımızı ödemek için 
mecburuz. Arkadaşlar, önümüzdeki 5 sene için
de Türkiye, her «ene faiziyle birlikte 150 -180 
milyon dolar borç ödemeye mecbur ve mahkûm
dur. Kalkınmadan vaz geçsek dahi, (bu borçla
rı ödeyebilmek için, yardım almaya mecburuz. 
Yardım alabilmek için de evvelâ kendimiz gay
ret sarf etmeye mecburuz. Bize yardım müzake
releri için gelen her yabancı bunu söylemekte
dir. Siz hiçbir geyret sarf ötmezseniz bizden yar
dım alamazsınız, demektedirler. Amerikan ver
gi mükellefi de bunu söylemektedir. Amerikan 
vergi mükellefi, sizin vergi mükellefleriniz ver
gi vermedikçe size yardım rvtermeye mecbur de
ğildir, demektedirler. 

İtalya bize yardım yapacaktır. Müsaadeniz
le açıklıyayım, piyasadan para alıp bize vere
cektir. Faiz bize ağır ıgeldiği için, fak faırkmı 
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kendi bütçesine koyup ödeyecektir. İtalya bize 
para verecek, bizim alacağımız bu paranın fai
zini kendi bütçesine koyup ödeyecektir. Yâni 
İtalyan mükellefinden vergi alacak ve bize öde
yecektir. 

Şimdi, bütün bu şartlar içerisinde, vergi al
maya başladığımız zaman «eziliyoruz, maihfolu-
yoruz,» demek hiç bir suretle doğru görülemez. 

{Muhterem arkadaşım, vergi raformu hak
kında da mütalâalar ileri sürdü. Vergi reformu 
fosillisinde, sadece vasıtamız vergi üzerinde du
rulduğu, vasıtalı vergi üzerinde durulmadı ğı-
ını söylediler. Bu kanaatini sadece bir raporu 
okuyarak ifade etmişlerdir. Vergi reformu ko
misyonunun, maalesef neşretmeye vakit bulama-
dığımrz başka raporları 'da vardır. Bütün ver
giler üzerimde durulmuştur. Baştan ısoma kadar 
vergilerin organizasyonu dahil olmak üzere, 
(vergi tatbikatı dalhil olmak üzere 'hepsi bu ra-
vpoıiarda vardır. Ve (bütün vergilerin ahenkli 
olarak ıslah edilmesi üzerinde durulmuştur. 

Bu arada Yüksek (heyetinize arzedeyim ki (bu 
arada bir şanssızlık olmuştur. Vergi reform ka
nunları arasında zam kanunları da gelmiş, Mec
lis, ikisinide bu bütçe tedbirleri halinde çıkar
mıştır. Kül olarak vergi reform kanunları gelse 
idi, arkadaşlar, «vergi reformları adı altında «anı 
kaınunilannı getirdiniz». (Suretinde bir iddiayı 
ileri süremezlerdi'. 

Muhterem arkadaşımız, getirilen Reform ka
nunlarının sosyal adalete uygun olmadığını ifa
de ettiler. Ve vasıtalı vergilerden şikâyet etti
ler. Sadece Adalet Partisi sözcüleri değil, bir
çok arkadaşlarımız buna işaret ettiler. Hemen 
hemen her konuşan hatip arkadaşımız tenkit 
maddesi olarak bunu ileri sürdü. 

Muhterem arkadaşlarım, vasıtalı ve vasıtasız 
vergilerden hangilerinin daha âdil olduğunun 
münakaşasını çok yaptık; tekrar etmek istemi
yorum. Vasıtalı ve vasıtasız vergileri biz bir ara 
da huzurlarınıza getirdik. Vasıtalı vergileri Yük
sek Heyetiniz gönül rahatlığı ile kabul etti. 
Ama, vasıtasız vergileri yani, Gelir Vergisini bu
radan, Yüksek Huzurlarınızdan çıkarmaya ça
lışırken pişmiş tavuğun başına gelmiyenler be
nim başıma geldi. Hiç kimse bu tarife azdır, bun
lara zam yapalım. Bu vergiyi pek az ziraat işlet
mesine teşmil ediyorsunuz ama bu memlekette 
bu vergiyi ödiyebilecek daha çok ziraatçi var
dır demedi. Şu esnaf da biraz daha himmet etsin 
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- de biraz fazla vergi versin şeklinde bir teklifi 
bu kürsüden ileri süreni görmedim. Hükümet va
sıtalı vergiler getirdi derken bütün bu durumu, 
bu psikolojik durumu, birlikte mütâlâa etmek 
lâzımdır. 

Vasıtasız vergi almak hakikaten kolay bir 
şey değildir. Sadece kanun çıkarmakla da olmaz. 
Kanun çıkarmak kolaydır. Bu vesile ile şu husu
su şükranla arz etmek isterim; geçen gün vergi 
kanunlarının müzakeresi bittikten sonra, hemen 
bir başka kanunun müzakeresine geçildiği için 
Hükümet adına şükranlarımı arz etmeye fırsat 
bulamadım. Büyük bir reformu Büyük Meclisi
niz hakikaten kısa bir zamanda tahakkuk ettir
miştir. Bu safha en ağırı idi. Bundan sonra ge
lecek kanunların daha şanslı olacağı. Bu ka
nunların da Yüksek Meclisiniz tarafından kabul 
edileceğine eminim. Bu arada şunu da ispat etmiş 
oluyoruz, arkadaşlarım: Hatırlarım, bir zaman
lar bâzı mahfillerde bu türlü reform kanunlarının, 
halka mükellefiyet yükleyen vergi kanunlarının, 
Millet Meclislerinden kolay kolay çıkmıyacağı 
iddia edildi. Bu iddia karşısında, biz bilâkis böy
le kanunların Meclislerden daha mükemmel ve 
olgun bir şekilde çıkacağını söyledik. Bizim gö
rüşümüz gerçekleşti. Bu, demokrasinin memleke
timizde şerefli bir muvaffakiyeti oldu. (Bravo 
sesleri) Yeni reform kanunları kabul etmek su
retiyle Yüksek Meclisiniz yeni örnekler vere
cektir. Buna eminim. 

Muhterem arkadaşım vergi mevzuunda bir 
başka nokta olarak «getirilen vergilerin memle
ket şartlarına uygun değildir» dediler. Bunu ce
vâplarken her mevzuu ayrı ayrı ele alarak mü
talâa etmek lâzım gelir. Meselâ hangisi uygun 
değildir? Gelir Vergisi getiriyoruz. Alman, ingi
liz Amerikan Gelir Vergisi Kanununu kopye 
ederek mi getiriyoruz. Hayır, bilâkis Türkiye'de
ki şartlara intibak ettirdik. Ne yapıldı? Alman
ya'da, İngiltere'de, Fransa'da esnaf muaflığı di
ye bir şey yoktur. Çünkü, oralarda okuma yaz
ma bilmiyen kimse de yoktur; herkes defter tu
tar ve vergisini verir. Bizim memleketimizin 
şartları ise, esnaf muaflığı sistemini koymayı 
icabettiriyor. Sonra, oralarda bir götürü vergi 
sistemi de yoktur; ama., bizde var. Bizim memle
ketimizin şartları bunu gerektiriyor. Ve memle
ket şartlarını göz önünde bulundurduğumuz için 
bu farklılığı yaptık. Sonra, arkadaşımız bunlar
dan hangisi uygun değil, lütfetmediler; sadece 
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zirayi kazanç için memleketimizin şartlarına uy
gun değildir, dediler. Zaten Zirai Kazanç Ver
gisi mahdut bir zümreye tatbik edilecektir. Ta
rım sektörünü A^ergilendirmek üzere memleKe-
timiz şartlarına uygun olacak, arkadaşımızın 
da uygun göreceğini sandığım bir tasarıyı bel
ki getireceğiz. O vakit lütfedip bize yardım 
ederlerde, memleket şartlarına uygun bir Tarım 
Vergisini beraber bu Meclisten çıkarırız. 

Sayın arkadaşımun mütalâalarının tetkikini 
bu şekilde tamamlamış oluyorum. Teferruata ta
allûk eden noktalar kaldı ise özür dilerim. Bun
ları da ilgili bakanlık bütçelerinde arkadaşlarım 
cevaplandırırlar. 

Şimdi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 
adına konuşan çok değerli arkadaşımız İrfan 
Baran'm konuşmalarına geçiyorum. Sayın Ba-
ran'ı dinlerken, Siyasal Bilgiler Okulunda «İç
timai İktisat» dersinde hocamızın anlattığı bir 
hdkâye aklıma geldi. «Hint Prensi hikâyesi» Çün
kü, öyle bir manzara çizdiler ki, memleketi o 
şekilde tasvir ettiler ki, izin verirseniz anlata
yım, biraz da çeşni olur. 

Uzun zaman sarayından çıkmamış Hint pres
lerinden birisi bir gün maiyeti erkânı ile araba
ya binerek, saray kapılarının birisinden çıkar. 
Bir cenaze alayına raslar, müteessir olur, emir 
verir ve geri döner. İkinci gün, sarayın bir baş
ka kapısından çıkar, orada da iki alil görür; 
bu manzara da hoşuna gitmez, yine geri döner. 

Üçüncü gün bir başka kapıdan çıkar, bîr 
başka sefalet manzarası görür, gerisin gerij'e 
döner ve ömrünün sonuna kadar sarayından 
çıkmam'ayâ karar verir. Muhterem arkadaşımın 
hakikaten tasvir ettiği manzara bu. Bütün 
memleket alil, kör, takatsiz ve bitkinler diyarı 
ohırak mütalâa ediyor meyus oluyor. Yalnız, 
arkadaşımız Hint prensi gibi sarayına kapan-
mıyarak bu Meclise geliyor ve bu millete hiz
met etmeye çalışıyor. Fark bundan ibaret. 

Arkadaşımızın tasvir ettiği manzara haki
katen ümit kırıcıdır. Türkiye belki iktisaden 
geri kalmış, nüfus başına da düşen millî ge
liri de azdır. Fakat, hiçbir zaman tasvir edil
diği şekildo zavallı bir memleket değildir. Tür
kiye evvelâ, bütün dünyada itibarlı bir mem-
lckcttir. Birçok memleketlerin gıpta ile bak
tıkları müesseselerimiz mevcuttur, medeniyeti
miz, ordumuz mevcuttur. Dostun, düşmanımı
zın itibar ettiği büyük bir memleket ve mil-
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lettir. Bu milleti bu şekilde bitap, cesaretsiz, 
çaresiz bir vaziyette görmek ve göstermek 
ümitsizlik yaratır. Bu ümitsizliğin neticesi de 
malûmdur. Bilâkis bu memlekete, bu millete, 
bu halka büyük ümitle bağlı olmak lâzımdır. 
Enerjik ve imanlı bir milletiz, kaynaklarımız 
zengindir. Yeterki bu enerjimizi ve kaynakları
mızı iyi bir şekilde kullanalım. Bu enerjimizi 
ve kaynaklarımızı bilerek kullanalım, hiç israf 
etmiyelim. Ancak o zaman gıpta ile baktığımız 
memleketlerin seviyesine ulaşmak bizim için 
mümkün olur. (Ortadan alkışlar.) 

Şimdi muhterem arkadaşımın mütalâalarının 
bütçe ile ilgili olanların birkaç kısmına işaret et
mek istiyorum. 

Muhterem arkadaşımız, 1961 bütçesi 50,0 mil
yon açık vermiştir, diyor. 1961 bütçesi bu 
kadar açık verdi, ben de arz ettim. Ancak, 
buna tam bir açık nazarı ile bakmamak lâ
zımdır. Çünkü, Hazine fonu ile karşılanan mik
tar 126 milyondur, diğerleri başka kaynaklar
dan karşılandı. Bu münasebetle bütçe açıkları 
hakkında görüşlerimi arz etmek isterim. 

Sayın Adalet Partisi sözcüsü de zannedi
yorum buna temas etmişti, yahut bir başka 
arkadaşım temas etti. Bütçede 2,5 milyar açık
tan bahsedildi. Bu ifade ile zannediyorum büt
çe içindeki 1 milyar 920 milyonluk dış yar
dım, istikraz demek olan 500 milyonluk tasar
ruf bonolarını hesaba katıyorlar. Klâsik anla
yışa göre vergi ile karşılanmıyan her masraf 
bütçede açığa tekabül eder. Ama bu Birinci 
Dünya Harbinden evvelki bir anlayıştır. O ta
rihten bu yana her mevzuunda olduğu gibi 
bu konudaki anlayışta da geniş gelişmeler ol
muş ve bu klâsik görüş yerine banko anlayışı 
hakim olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün kabul edi
len prensip şudur. Bütçenin gelirleri bir defa 
vergiler, bütçe geliri olarak mütalâa edilir, 
İstikraz bütçenin geliri olarak mütalâa edilir. 
Bunun dışında ne kalıyor. Sadece açık finans
manı yani Merkez Bankası kaynakları ile kar
şılanan miktar. Yeni anlayışa göre hakiki büt
çe açığı budur. Bu mânada ise açık bütçemizde 
yoktur. Çünkü, bu sene Merkez Bankası kay
naklarından finanse edeceğimiz bir açık yok
tur. Biz bu gelirlerle masraflarımızı ayarladı
ğımızı kabul ediyoruz ve bu böyle olacaktır, 
1961 yılının 500 milyon lira görünen açığı, bu 
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I sebeplerden dolayı 500 milyon lira değil, 

bunun ancak Merkez Bankasını ilgilendiren 
miktarı 126 milyon liradır. 1962 yılında da 
vaziyet yine1 böyle olacaktır. Belki de Merkez 
Bankasından karşılanan miktar hiç olmıyacak-
tır. 1950 ile 1960 seneleri arasındaki Merkez 
Bankası kaynakları ile kapatılan açık miktar-

| larmı biliyoruz. 10 senede olan bu açık mik
tarı 1 milyar 775 milyon lira olmuştur. Yani 
üst üste bütçeler bu mânada olmak üzere açık 
vermiştir. Ve bu 1 milyar 775 milyon liralık 
miktar Merkez Bankası kaynaklarından karşı
lanmıştır. Eğer arkadaşlarımızın bu defa ileri 
sürdükleri açık telâkkisini oraya tatbik eder
sek yıllık açığın 2 - 3 milyar olabileceğini ka
bul etmek lâzımdır. Çünkü o devirde 2 milyar 
dolarlık dış yardım, 1 milyar dolarlık da is
tikraz alınmıştır. Bunun büyük bir kısmı büt
çelerde kullanılmıştır. Açığı böyle kabul eder 
de, bütçe açığını üst üste korsak bu açıklar mil-
yarlan bulur. 

Arkadaşımız, iktisadi Devlet Teşekkülleri
nin reorganizasyonu tahakkuk etmemiştir bu
yurdular. Tahakkuk ettirme istikametindeyiz. 
Arz ettiğim gibi bir kanun getirdik. Muhterem 
sözcü 1962 programının aksamış olduğunu 
beyan ettiler, Arkadaşımız. Arzı cevap ettim., 
1962 programında bir miktar geride kalma var
dır, ama bunu programın aksamış olduğu yo
lunda mânalandırmak yerinde olmaz. Gönül 
arzu eder ki, bütçeye koyduğumuz parayı ta
mamen sarf edelim. Fakat tamamen sarf edil
mesine fiilen imkân yoktur. Çünkü, bütçeye ko
nan miktarlar daima keşif bedelleri üzerinden 
hesabedilerek konulur. İhalelerde ve eksiltme
lerde tenzilât olur, tasarruf sayılır. Ama buna 
rağmen arz ediyorum, bütçede yatırımların 
yüzde 80 in üzerinde yüzde 90 a kadar çıkan 
bu miktarı tahakkuk edecektir. İktisadi Devlet 
Teşekkülleri de programlarını yine aynı nisbette 
tahakkuk ettireceklerdir. 

Arkadaşımızın, tedavüldeki bankmotlar 
hakkındaki beyanlarına daha evvel cevap arz 
ettim ve bunların nerelerde kullanıldığım işa
ret ettim. Arkadaşımız, Millet Meclisi üyeleri
nin vazifelerini iyi ifa etmediklerini söylediler. 
Bunu karşılamak bana düşmez. Tahsisat olma
dan da, dairelerin taahhütlere girdiklerinden 
şikâyet ettiler. Zaman zaman bu gibi hâdiseler 
olmuştur. Hakikaten, tahsisat olmadan da taah-
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hüde girilme işinde Devlet bir emrivaki karşı
sında bulundurulmaktadır. Bundan içtinabet-
mek yerinde olur. Fakat, öyle haller oluyor ki, 
mecbur kalmıyor. Bilmiyerek tahsisat tecavüzü 
oluyor. Emrivaki olarak bunları Yüksek Mec
lislerde kabul ediyorlar. 

Muhterem arkadaşım bilhassa 1963 yılı büt
çesi üzerinde izahlarda bulunurken yatırım 
mefhumu üzerinde durdular ve bu yolda ten-
kidler ileri sürdüler. Bu arada 1963 yılı bütçe
sinde bu bakımdan açıklık olduğunu söylediler. 

Yolluklar yatırımlar arasına girmektedir, 
diyorlar. Yollukların bâzı yerlerde yatırımlar 
arasında gösterilmesinde zaruret vardır. Bir 
baraj inşa edilirken, orada kullandığımız mü
hendisin yolluğu, yevmiyesi elbette yatırım 
masrafıdır. Yatırım masrafına girmesi lâzım
dır, çünkü, barajın maliyesine girecektir. Ora
da kullanacağımız personelin yolluğu elbette 
yatırımlar arasına girecektir. Yol yaparsınız, 
yolda çalıştırdığınız mühendisin yolluğunu ya
tırım arasında göstermeniz lâzımdır. Dakik bir 
muhasebe kaidesi bunu emreder, bunu. icabetti
rir. Bu sebeple, bunda bir hata olmamak lâzım
dır. 

«Gelir, giderlere göre tahmin edilmektedir» 
diyor... Evet, Devlet bütçesinde böyledir; ev
velâ giderler tesbit edilir, ondan sonra bu gider
leri karşılıyacak gelir hesabedilir. Bir açık 
varsa, giderlerden tasarruf yapmak mümkün 
olmazsa bu açığı kapatmak için bir gelir kay
nağı aranır. Bu, düıiyanm her memleketinde 
böyledir. 

«Birçok bütçe dışı bırakılmış kalemler var, 
bunlar bu sene bütçeye ilâve edilmiş olmakla 
beraber, bütçe dışında kalmış masraf kalemleri 
var» diyorlar, haklıdırlar... Hakikaten bütçe dı
şında kalan masraf kalemleri mevcuttur. Fakat, 
misal olarak verdikleri masraflar Millî Savun
manın bütçesi dışında değildir. Bunlar katî he
saplara girer, çünkü, muhtelif şekillerde gelen 
yardımların mahiyeti bunu icabettirmektedir. 
Daha evvel Amerikan ve başka memleketlerin 
ne kadar malzeme verecekleri, ne zaman vere
cekleri belli olmadığı için bunu bütçede derpiş 
etmeye imkân yoktur. Bu sebeple bu yol tutul
maktadır. 

Muhterem bir arkadaşım, bütçe giderlerinin 
her yıl arttığından şikâyet ettiler. Bütçe gi-
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derleri, her yıl artacaktır, arkadaşlarım. Evet, 
Devlet masrafları dünyanın her yerinde çeşitli 
sebeplerle artmaktadır. Evvelâ, âmme sektö
ründeki hizmetlerin gelişmesi sebebiyle artmak
tadır. Devlete düşen hizmetleri biliyorsunuz, 
mütemadiyen inkişaf etmektedir. Demokratik 
idarelerde artmaktadır. Çünkü, parlâmentolar 
masraf artırıcı müesseselerdir. Hiçbir zaman 
masrafı azaltmazlar. Daima, memleketin ihti
yaçlarını tetkik eden mebuslar^ gelir ve bütçeye 
mütemadiyen masraf yüklerler. Bu itibarla, 
bütçe masrafları daima artacaktır. Yalnız bu 
seneki artışı kasdediyorsa muhterem arkada
şım, hakikaten büyük bir artış vardır. Cari gi
derlerde vâki artışlardan 400 milyon lirası, me
murlara bu sene vereceğimiz % 15 lere karşılık 
olan tahsisattır. Bunu geçen sene verecektik, bu 
seneye tehir ettik, bu sene verilecektir. 397 
milyon lira dış borçlarımızın mürekkebatıdır; 
taksidi bu sene gelmiştir; elbette borçlarımızı 
ödiyeceğiz. 400 milyon liraya yakın bir meblâğ 
da gelişme masrafı olarak plânın derpiş ettiği 
masraflardır. Bu da tabiî bir artıştır. Çünkü, 
hastane yapıyoruz, doktor, personel ister.... 
Okul açmak istiyorsanız öğretmen lâzım, maaş 
vereceksiniz... Bütün bunları dikkate alırsak, 
geriye kalan artış, arkadaşımızın endişe ettiği 
gibi korkulacak bir nisbet arz etmez. 

Arkadaşım tasarruftan şikâyet etti. «Ta
sarruf, tasarruf deniyor, bir türlü tasarruf 
yoluna gidemiyoruz» dediler. Bu iherkesin 
temenni ettiği, hepimizin arzu ettiği bir şey-

' dir. Hakikaten her liramızın en faydalı yer
de kullanılması gerekir. Biz tasarrufu bu mâ
nada anlıyoruz. Bu mânada da tasarrufun el-
beıtte olması lâzımdır. Ama, hemen arz ede
yim ki, Bütçe Komisyonu ve Cumhuriyet Se
natosunda da ifade ettim, tasarruf her şey
den evvel bir terbiye meselesidir.; Aileden 
başlar. Maalesef biz cömert bir milletiz. Bu 
bakımdan bizde tasarruf zihniyeti umumi şe
kilde yaygın değildir. Tasarruf; organizas
yon meselesidir, metot meselesidir, rasyonel 
çalışma meselesidir. Bunların üstünde bir mu
rakabesi meselesi var. Meclis murakabesinden 
başlıyarak, her adımda devlet masrafları 
ciddî olarak murakabe edilirse, - her türlü mu-
rakebeyi kastediyorum - malî murakabe teknik 
murakabe... O vakit geniş nisbetde tasarruf 
elde etmek mümkün olur. Fakat, bunu söy-
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lemek kadar kolay tatbik edilir bir şey değil
dir. 

'Muhterem arkadaşlar; devlet bütçesinde
ki sosyal yardımların tazminatların ve saire-
nin, bunların zannediyorum ki, miktarından 
şikâyet •cttüler. Bilâkis biz sosyai -masrafları
mızın artırılmasını istiyoruz. Bu nevi sosyal 
yardımlarımızı imkân olsa da bunu biraz daha 
genişletebilsek. 

Taşıt giderlerimizden şikûjyet ediyorlar. 
Bu, umumiyetle memleketimizde her devirde 
şikâyet mevzuu olmuştur. Bir zamanlar bun
lar saltanat arabası telâkki edilirdi, hattâ 
şimdi de böyle düşünülüyor; bu (masrafların 
'arttığı söyleniyor. Yeni Taşıt Kanununun da 
bu konuda bir tahdit getirmediği ileri sürül
mektedir. Hükümet olarak bunun üzerinde du
ruyoruz, hakikaten bu şikâyetleri ortadan kal
dırmak lâzımdır. 

Arkadaşımız, yatırımlar içine harcırahla
rın, transfer masraflarının da girdiğine işa
ret ettiler. Bunun sebebini biraz evvel arz 
arz etmiş bulunuyorum. Evet; yatırımlar ara
sında bunlar vardır. Ama biz giderleri ya
tırımlar arasında mütalâa etmiyoruz, plânda 
gördüğümüz rakamı ele alıyoruz. 

Muhterem arkadaşımız bütçe açığının 2,5 
milyara vardığına işaret ettiler. Zannediyo
rum, bu hususta biraz evvel arz ettiğim ce
vaplar arkadaşımızı tatmin edecektir. / 

Y. T. P. adına konuşan Sayın Talât Asal 
arkadaşımıza, cevap.arz-ederken sadece birkaç 
noktaya temas etmekle yetineceğim. 

Arkadaşımız, 1%2 yılı durgunluğuna selbeb-
olarak özel sektör harcamalarının kısılmış ol
masını gösterdiler. Buna siyasi ortamın sebeb-
olduğunu ileri ısürdüler. Bu teşhiste hata var
dır. Belki, siyasi ortam iktisadi hayata tesir ede
bilir ama, asıl sebep bence, 1958 istikrar tedbir
leridir. 1960, 1961 yılında devam eden kurak
lıktır. Bilhassa, 1961 yılı kuraklığın memleke
timizin ekonomisine hissedilir şekilde tesir etti
ği bir vakıadır. Diğer sebepler; bence varidolsa 
dahi, bunlar tâli sebeplerdir. Bunu belirtmek lâ
zım. Asıl ekonomik sebepler ehemmiyetlidir. 
Teşhisleri doğru yapacak olursak sebepleri doğ
ru görebilirsek, yanlış neticelere varmayız. 

Muhterem arkadaşımız, «1962 yılında harca
malar artmış, fiyatlar yükselmiştir, 1963 te dik-
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katli davranmak lâzımdır.» diyorlar. 1962 de pi
yasayı ve ekonomik hayatı canlandırmak için, 
Hükümetin gayretlerini daha evvel izah etmiş
tim. Bilhassa piyasamıza bir buçuk milyar lira 
civarında, bir kredi enjeksiyonu yapılmıştır. Ha
kikaten bu sayede piyasada bir canlanma, Büt-. 
çe Encümeninde de ifade ettiğim gibi, bir li
mandan ayrılma, harekete geçme hali vardır. 
Bunun neticesi olarak fiyatlarda ufak kıpırdan
malar olmuştur. Fiyatlardaki artış, faraza top
tan eşya fiyatlarındaki artış, sene başına naza
ran 2, 3, 4 puvandan ibarettir. Hattâ, İhsan Bey 
arkadaşımızın işi bıraktığı tarihte 364, olan top
tan eşya endeksi, Aralık ayı sonınıda da tıpatıp 
364 tür. 6 aylık devre zarfında tam istikrar var
dır. Geçim endekslerinde dahi bir istikrar mev
cuttur. Fiyatlardaki artış arkadaşlarımızın en
dişe ettikleri nisbette değildir. Ve bu seyir istik
rar ifadesinin ta kendisidir. Ama, buna rağmen 
Hükümet olarak fiyat ibresini daima göz önün
de bulunduruyoruz, göz önünde bulundurmak 
da zaruridir. Çünkü, arz ettiğim gibi enflâsyon 
tazyiki hiçbir zaman ortadan kalkmıyacaktır. 
Bunu dikkatle takibctmemiz lâzımdır. Her fiyat 
artışına ehemmiyet vermek lâzımdır. Fiyat artış
larının sebepleri üzerinde durmak lâzımdır. Bu 
artışlar enflâsyonist bir tazyik sebebiyle, mey
dana geliyorsa, zamanında tedbir almak lâzım
dır. Hükümetiniz de bu hususta dikkatli dav
ranmaktadır. Ve dışardan gelen yabancılar da 
bu dikkatimizi müşahede etmişlerdir. Çünkü, 
her fiyat artışı karşısında aldığımız malî tedbir
ler mevcuttur. Bu tedbirleri zamanında ve da
kikasında tatbik ediyoruz. 

Sayın Asal arkadaşımız da 1963 plânı ile 
bütçesi arasında, intibaksızlık bulunduğuna işa
ret ettiler. Bu intibaksızlığın sebeplerini arz et
tim. Müşahede ettiğimiz farklar, sadece, bâzı 
kriterlerin aynı olmamasından doğmaktadır. Şu 
hususu da ilâveten arz edeyim; bütçemiz, plân 
hedeflerine her bakımdan ulaşmıştır. Ve aşmış
tır. Gelir bakımından ulaşmış ve aşmıştır, cari 
harcamalar bakımından ulaşmış ve aşmıştır, ya
tırımlar bakımından ulaşmış ve aşmıştır... Plâ
nın dahi bir miktar üzerindedir, bunu tesbit et
mek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşımız, bir mühim nokta 
üzerinde durmaktadır : Bu sene âmme masraf
ları hacminin artmış bulunması... 1963 bütçesin
de âmme sektörüne ehemmiyet verdiğimiz ve hu-



M. Meclisi B : 4 
susi sektörü ihmal ettiğimiz intibaının uyanma
sından endişe etmektedir... Bu mevzu üzerinde, 
Senatoda da durmuştum. 

Muhterem arkadaşlarım, filvaki plânda bu 
sene âmme sektörüne ayrılan pay daha fazladır. 
Yatırımların, 5 milyar küsuru âmme sektörüne 
ayrılmış, 3L/7 milyarı da hususi teşebbüse ayrıl
mıştır. Yalnız şunu arz edeyim ki, âmme sek
törü için tahmin edilen miktar âzami bir mikta
rı göstermektedir. Âmme sektörü plânda gös
terilen esaslar dâhilinde bu yatırımı yapar. Mese
lâ İktisadi Devlet Teşekkülleri bunu kendilerine 
düşen nisbette yapacaklardır. Hususi teşebbüs 
için tâyin edilen miktar sadece bir tahminden 
ibarettir. Hususi sektörün daha fazla yatırım 
yapmasına hiçbir mâni mevcut değildir. Bilâkis 
Hükümet olarak bu husus bizi memnun eder, se
vindirir. Hususi sektöre tahmin edilen bu mik
tar üstünde bir yatırım tatbik ederse, yine bu 
yatırımın bundan evvelki yıllarda olduğu gibi, 
apartman ve bina inşaatına değil de sanayi sa
hasına, ziraat sahasına, ulaştırma sahasına tek
sif ederce, daha çok memnun oluruz. Bu itibar
la plânda âmme sektörüne daha fazla bir pay 
ayrılmış olması hiçbir zaman, hususi teşebbüsün, 
ikinci plânda nazara alındığı mânasına gelmez. 

Muhterem arkadaşlarım; âmme sektörüne 
daha fazla bir pay ayırmak da zaruridir. Çünkü, 
plân hedeflerine ualşabilmek için bir an evvel, 
enfrâstrüktür dediğimiz temel yatırımları Dev
let yapmaya mecburdur. Hususi sektörün ancak 
bu yatırımlardan sonradır ki, rahatlık ve kolay
lıkla', rantabl bir şekilde, yatırım yapabilsin. 
Devlet süratle yolları ikmal etmeye mecburdur. 
Bitirmeye mecburdur. Limanları süratle elektri
fikasyon yapmaya mecburuz. Enerji tesislerini 
meydana getirmeye mecburuz. Barajları meyda
na getirmeye mecburuz ve maarife geniş pay 
ayırmaya, sağlık hizmetlerine pay ayırmaya 
mecburuz. Bunlar temel yatırımlardır. Bu temel 
yatırımlara ne kadar geniş yer ayırırsak bundan 
hususi sektör de o nisbette faydalanacaktır. Bir 
yerde elektrik santrali kurmadıkça orada sanayi 
müessesesi kurmak imkânı yoktur, bunu tatbi
katta da görüyoruz. Muhterem arkadaşımız, be
nim bir konuşmama işaret ederek «Maliye Ba
kanı Devletçilik hususi sektörün korııyucusüdur 
ve daha çok hususi sektörün giremediği sahalara 
girecektir demiştir» Halbuki tatbikatta aksini 
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görüyoruz diyerek buna misal olarak seramik, 
ateş tuğlası v.s. yi zikrettiler. 

Arkadaşlarım, mensubolduğum parti devletçi 
bir partidir. Diğer partilerin de devletçi olma
dıklarını zannetmiyorum. (Her ne kadar aksine 
iddialar mevcut ise de) Çünkü artık liberal bir 
parti dünyanın hiçbir yerinde kalmamıştır. Ja
ponya'dan Amerika'ya kadar her rejim sadece 
devletçidir. Programlarında yer almasa bile. 
Ben öyle partiler gördüm ki, muhalefette bulun
dukları zaman liberalizmi müdafaa ederlerdi, 
İktidara geldikleri zaman tuzu, gazı, bezi vesi
kaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldılar. Mü
dahaleciliği bu noktalara kadar götürdüler. Bu 
bakımdan, Devletin iktisadi hayatı düzenleyici 
rol. oynaması aşağı - yukarı memleketimizde her 
parti programında yer almış, kabul edilmiştir. 
Devletçiliği bu mânada her partide görmek 
mümkündür. 

Devletin ayrıca, doğrudan doğruya ticaret ve 
sanayi sahasına girmesi ve bu sahalarda işletme 
kurması. 

Basına gelince, hemen arz edejyim; Atatürk'
ün ıkurduğu devlet başında devletçi değildi. 
Hakikaten liberal esaslara dayanıyordu. Tür
kiye'de tam bir özel teşebbüs rejimi kurmakla 
işe başladı. Fakat, memleketteki birikmiş ser
mayenin yetersizliği, tasarrufun azlığı, teknik 

. 'bilginin, noksanlığı sebepleriyle hususi teşebbüs 
ile kalkınmamızın mümkün olmadığını, kısa 
zamanda tecrübe ile anladık Türkiye bu se
beple Devletçiliğe yöneldi. Türlkiye devletçi ol
maya mecburdu. Ve bugün de devletçi olarak 
kalmaya mecburuz ve birçok sahalarda devlet 
önderliği olmadan hakikaten bu memleketin 
kalkınmasını sağlamaya imkân yoktur. Binaen
aleyh, bu ölçüde, (Şahsan bendeniz mutedil 
bir ölçü olarak alıyorum.) devletçi olmaya 
mecburuz. Devlet her sahada vazifeye koşma
ya mecburdur. Şimdi arkadaşımız, seramik ve 
ateş tuğlası sanayiini misal veriyor. Hususi te
şebbüsü, ben de desteklemenin lüzumuna ina
nan insanlardan biriyim. Aşağı - yukarı ara
mızda bundan başka türlü düşünen insan da 
yoktur. Falkat hususi teşebbüs her yere gir
mez. Hususi teşebbüs evvelâ kâr arar, en kâr
lı işlere girer. Hususi teşebbüsün mesken inşa^ 
atma apartman inşaatına gitmesinin sebebi, kı
sa zamanda garantili kâr temin etmektir. Biz 

I hususi teşebbüsün kolay kâr ettiği işlerden ay-
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rılmasmı beklersek seramik sanayii kurabilir 
miyiz? Kuramayız arkadaşlar. Seramik sanayi
inin kurulması için daha uzunca bir müddet 
'beklemek mecburiyetinde kalırız. 

Şimdi, size bir sual sormak istiyorum. He
pinizin seçim bölgeleriniz var. îki, üç tane fab
rika kurmak istiyoruz. Bunu nerede kuralım? 
Dersek hanginiz kurulmasın dersiniz? Bu fab
rikaları hususi teşebbüs mü kursun, yoksa Dev
let mi? Meselâ, falan fabrikayı Siirt'te kurmak 
istiyoruz desek, hemen Devlet gelsin kursun 
dersıiniz. Bunu hususi teşebbüse bırakalım de
mezsiniz. Hakikaten memleketimizin realitesi 
/budur, arkadaşlarım. Bugün hangi ilde bir sa
nayi kurmaya kalksak, hepiniz teşekkür eder
siniz, bunu Ihususi teşebbüs gelsin kursun de-
mezsdniz. Türkilye işte bu sebepten devletçidir. 
(Ortadan, bravo sesleri ve sürekli alkışlar) 

Mulhterem arkadaşımın sosyal adalet mefhu
mu üzerinde de durdu sosyal adalet anlayışı
mızda koalisyon ortağımız olan arkadaşlarla 
farklı düşünmüyoruz. Esasen sıosyal adalet an
layışımızı bizim Anayasa çerçevelemiştir. Bu 
kelimemin bâzı insanlarda endişe uyandırdığını 
biliyoruz. Bu sosyal kelimesinin yenine Anaya
samızda belki bir başka kelime kullansa idik, 
daha doğru hareket etmiş olacaktık. Ama bu 
sosya'L adaletten anladığımızı Anayasamızın 
maddelerini tetkik ederseniz, görürsünüz; Dev
let de herkese insanca yaşıyabilmesdni temin 
edecek bir hayat sağlamaya mecburdur. Sos
yal adaletten bunu anlıyoruz. Sosyal adaletle 
gelir dağılışında az - çok bir denge sağlanma
sını istiyoruz. Çalışan insanların alın terlerinin 
hakkını almalarını temin etmek istiyoruz. Sos
yal adaletten, her mahallede bir milyoner ye
rine, Tıer mahallede ve köyde tüten yüzlerce 
mesut oealk kurulmasını istiyoruz. (Ortadan 
bravo sesleri, alkışlar) Yalnız bunu aşırı solun 
veya sağın metodiyle gerekleştirmeyi düşünmü
yoruz. (Ben şahsan bu ikisini birbirinden ayırd-
e'tmek. İnsan vücudunun tahammül edemiyece-
ği sıcaklıkla, soğukluk vücut üzerinde nasıl ay
nı tesiri yaparsa. Aşırı sağ ve aşırı sol, emin 
olunuz ki, cemiyet üzerinde aynı tesiri icra 
ederler. (Ortadan, bravo sesleri, alkışlar) Aşı
rı solun sağın kullanmak istediği metodu el
bette kullanmak istemiyoruz. Sosyal adaleti 
sağlamak için -mülkiyeti kaldırarak, kısarak 
ve tahdidedilerek hareket edilebilir. ıServet tak-
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simi suretiyle de sosyal adaletin sağlanması is
tenir. Ama, bizde parti ve Hükümet olarak 
böyle bir düşüncemiz asla yoktur. Kabul etti
ğiniz plânda bunun esasları görülebilir. Biz sos
yal adaleti demokratik düzen içinde sağlıyaca-
ğız Bunu insan hak ve hürriyetlerine halel 
getirmeden, insan hak ve hürriyetlerini mah
fuz tutarak demokratik usullerle, bütçe politi
kası ile, vergi ve malî politika ile ve dış tica
ret politikası, ücret politikasiyle gerçekleştire
ceğiz. 

Gelir dengesizliğini bu suretle ortadan kal
dırmak ve sosyal adaleti bu yoldan sağlamak 
istiyoruz. Gajyemiz budur, prensibimiz budur ve 
politikamız budur, arkadaşlar. Zannediyorum 
ortağımız da bizden farklı düşünmemektedir. 
Bu izahatla onların da mutabık olduğuna emi
nim. Arkadaşımın servet beyannamesi hakkın
da servet beyannamesinin ekonomik hayattaki 
ımenfi tesirinden bahsettiler. Bunu ihalletmek 
lâzım deidller. Biz ona kaani değiliz. Bir defa, 
bugünkü Hükümete vücut vereni koalisyon an
laşmasında buna yer verilmiştir. Servbet be
yannamesi. vergi adaletini sağlamak, vergi zi
yamı önlemek için kullanılması lâzımıgelen bir 
vasıtadan, bir silâhtan ibarettir. Bununla ser
vetlerden vergi almak diye bir şey düşünmedi
ğimize göre sadece arz ettiğim ölçüde tatbik 
edilecektir. (Vergi kaçakçılığı kelimesini kul-
lanmıyacağım, bundan içtinab ediyorum.) Da
ha çok vergi ziyaı olarak kullanacağım. Çün
kü bizde vergi kaçıranların bir kısmı zaruret 
karşısında vergi kaçırırlar. Piyasada yaşayabil
mek için vergi kaçırmak zorunda kalırlar. Dev
let vergi kaçırmayı önlemek imkânını bulamı-
yacağma göre rakibiyle rekabet edebilmek için 
aynı yola gitmek ve yahut da piyasadan çekil
mek zorunda kalmaktadır. 

Binaenaleyh, memleketimizdeki vergi kaça-
çılığı ve vergi ziyaı sadece Devlete zarar ver
mekle kalmamaktadır. Aynı zamanda memle
kette namuslu insanlar için de bir ıstırap kay
nağı teşkil etmektedir. (Bravo, sesleri) Bunun 
için de vergi reformu yapıyoruz. Bana gelen 
iş adamlarından bâzıları dert yanıyorlar. İpliği 
gümrükte vergilendirin diye müracaatte bulu
nanlar var. Çünkü, ithal ettikleri ipliklerle imal 
ettikleri malların bir kısmmınm vergisini öde
meksizin bunları piyasaye sürenler var. Bun
larla rekabet etmek mümkün olamıyor. 
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Bu bakımdan biz, vergi kaçakçılığını ve zi

yamı önlemekle devletin varidatını yükseltmek
ten ziyade namuslu vatandaşı iş hayatında tut
mak istiyoruz., Bunun yapılması lüzumludur, 
zaruridir. Bunun için her vasıtaya müracaat et
mek icabedecektir. Yunanistan'da son kabul 
edilen bir kanun vardır. Bu kanunla bir oto
mobili olan adanı, beyannamesine muayyen 
miktarda kazanç beyan etmeye mecbur tutulu
yor, çünkü ondan aşağı kazancı olan otomobil 
olamaz deniyor, iki tane arabası olan şunu ya
par... 

öyle kaideler koymuş ki, bizim memleketimi
ze bunların bir tanesini getirsek hakikaten yü
zümüze çarparsınız. Servet beyannamesini iste
mek, masum bir hareket olur. Bu başka şekil
de kullanılmıyacağma göre izin verin de bir oto-
mafik kontrol vasıtası olarak bundan istifade 
edelim ve bu memlekete huzur getirelim. 

Muhterem İbrahim öktem arkadaşımızın 
mütalâalarına geçiyorum. Arkadaşımıza evvelâ 
şükranlarımı arz ederim. Hakikaten Hükümetin 
icraatının mesuliyetini tek başına partisi adına 
deruhte ettiler. Bunu biz de şerefle taşıyaca
ğız. Çünkü, yaptığımız hizmetlerin şerefli hiz
met olduğuna kaaniîz. Ve memlekete değerli 
hizmetler yapmış olduğumuza da kaani bulunu
yoruz. Biz yaptığımız hizmetlerin mesuliyetini 
daima yüklenmişiz. 1950 senesine kadar olan 
devrelerde yaptıklarımızdan dolayı daima alnı
mız açıktır. Bize onlardan dolayı bir leke sü-
rülmiyecektir. 1950 - 1960 arasında da öyledir, 
Bu devrede de yine alnımız açıktır. (Bravo, ses
leri ve orta kısımdan sürekli alkışlar) iktidar
da olduğumuz, muhalefette olduğumuz zaman
ların şerefini ve mesuliyetini rahatlıkla ve ce
saretle taşıyacağız. 

Muhterem arkadaşımın yatırım seviyesinin 
düşürülmesine dair olan mütalâalarına biz de 
iştirak ediyoruz, tedbirlerimizi de alıyoruzı 

iktisadi Devlet Teşekküllerinin kâr sağlıya-
cak bir hale getirilmesi lâzımdır, diyorlar. Biz 
de buna kaaniiz, ona göre tedbirlerimizi aldık 
ve kanunları getirdik. 

Sosyal1 sigortalar mevzuundaki görüşüne de 
katılıyoruz. Meclise getirilmesi lüzumuna işaret 
ettiler. Bu hususta Hükümet büyük bir gayret 
içerisindedir. Bunu bir an evvel tahakkuk et
tirmek gerektir. 
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Millet Partisi adına konuşan Muhterem 

Ömer Zekâi Dorman'a gelince; kendileri bir 
noktaya işaret ettiler, izin verirseniz ben de bu
na birkaç kelimeyle temas etmek istiyorum. 
Plânlamada istifa edenlerin neden dolayı isti
fa ettiklerini sordular. Arkadaşlarım, bunlar 
bir prensip sebebiyle istifa etmişlerdir, doğru
dur. Hükümet bunların görüşüne iştirak etme
miştir. Ve görüşlerinde ısrar eden insanlar ola
rak istifayı tercih etmişlerdir, iştirak etmedi
ğimiz görüşleri şunlardır: Plânlama mütehas
sısları memleketten istenecek fedakârlık konu
sunda bizden farklı düşüncelere sahiptiler. Mem
lekette bilhassa malî, ekonomik ve sosyal den
geyi sağlamak üzere muhtacolduğumuz bir 
milyar ikiyüz milyon lira varidatın büyük bir 
kısmını zirai sektörden elde etmeyi mümkün 
görüyorlar ve hattâ bunu, zaruri buluyorlardı. 
Biz Hükümet olarak bunu mümkün görmedik. 
Bir milyar ikiyüz milyonun beş altıyüz mil
yonunu ziraat sektörüne koyacağımız vergi ile 
bu sene almayı mümkün görmedik, evvelâ tek
nik sebepler buna imkân vermiyordu, sosyal se
bepler buna imkân vermiyordu. Plânlamada ça
lışan mütehassısların samimî kanaatleri bu idi. 
Bizimle bir.prensip ihtilâfına düştüler. Bu ar
kadaşlar Kurumlar Vergisinin, Şirketler Vergi
sinin artırılmasını istiyorlardı. Biz, kurumların 
inkişaf etmesini, şirketlerin çoğalmasını tercih 
ettiğimiz için buna rıza göstermedik. Sonra; 
yatırım indiriminin başka bir esasa dayanması
nı istiyorlardı, biz bu tezi kabul etmedik. Arsa
ların vergiye tabi tutulmasını istiyorlardı, baş
ka bir sistemle, sahiplerinin beyan edecekleri 
kıymetlerin bu vergiye esas olmasını istiyorlar
dı. Devlet aynı zamanda bu kıymetlerle bu ar
saları kendi uhdesine geçirmek hakkını alacak
tı. Biz ise bunların bir tahrir yapmak suretiyle 
vergiye tabi tutulmasını uygun bulduk. 

Karayollarında çalışan vasıtalardan vergi 
alınmasını istiyorlardı. Biz bir başka tertiple 
alınmasını düşünüyorduk. 'Görüşlerimize iştirak 
etmediler. Aramızda bunlara benziyen birtakım 
görüş ayrılıkları oldu. Ve noktai nazarlarında 
musir oldukları için istifa etmeyi tercih ettiler. 
istifanın hakiki ve ciddî sebebi bunlardır, isti
fa edenler kendi prensiplerine inanmış insan
lardır. Fakat Hükümet de başka prensipleri ön 
plânda tutmayı tercih etmiştir. Bu sebeple ihti-
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lâf olmuş, bu arkadaşlarımız istifa etmişlerdir. 
Bunu bir başka türlü sebebe bağlamamak icab-
eder. Bu sebeple durumu bütün açıklığı ile izah 
etmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşımız bütçeyi plâna uygun
luğu bakımından ele aldılar. Borç. ödemeleri, 
istimlâkler, transfer masraflarının bütçede ya
tırımlar arasında gösterildiğini iddia ettiler, bu
nun da cevabını başka ıbir vesile ile arz ettim. 
Arkadaşımız, yeni zamlardan şikâyet ettiler. Bu 
vergi zamlarını Yüksek Heyetiniz kabul etmiş 
olduğuna, Senato komisyonlarından da bir kıs
mı çıkmış bulunduğuna göre artık demek ki 
Meclisler bu dâva üzerinde durmamaktadırlar. 
Benim bunun üzerinde mütalâa beyan etmeme 
lüzum kalmadı. 

Diğer hususta ileri sürdükleri mütalâalara 
dair görüşlerimizi, aşağı - yukarı diğer arkadaş
ların konuşmalarına cevap arz ederken arz et
tim. 

Grup sözcülerinin mütalâalarına bu suretle 
cevap arz etmiş oluyorum. 

Şimdi de, sırasiyle diğer arkadaşlarımın üze
rinde durdukları meselelerin teferruata geçme
den, belli başlıları üzerinde, görüşlerimi arz 
edeceğim. 

Sayın Ahmet Sırrı Hocaoğlu, «hazırlanmış 
bütçe enflâsyonisttir» dediler. Niçin enflâsyo
nisttir? Bunun sebebini izah etmek lâzımdır. 
Eğer bütçe açık verirse ve açık Merkez Bankası 
kaynaklariyle karşılanırsa enflâsyonist olabilir. 
Biz, bu bütçenin açık vermiyeceğini iddia ediyo
ruz. Bütçe Komisyonumuz bütçemizin gelirleri
ni tahmin etmiştir. Yüce Senato da bu tahmin
leri tetkik ederek yerinde bulmuştur-. Belki 
Yüksek Meclisiniz de tahminleri tetkik ederek 
yerinde bulacaktır-. Böyle olunca bütçenin enf
lâsyonist oluşu iddiası, mesnetsiz bir iddia ma
hiyetinde kalır. 

«Türkiye'de gelir dağılımı adaletsizdir, ge
tirdiğiniz kanunlar zengini daha zengin, fakiri 
daha fakir yapacaktır» diyorlar. 

Muhterem arkadaşlarını, birçok vesilelerle 
bunun üzerinde durduk, gelir dağılımını bir 
iki sene içerisinde bir iki vergi kanunu ile, şu ve 
bu istikamette tadilât yapmak suretiyle, tam is
tediğimiz şekilde âdil bir şekle koymaya im
kân yoktur. Bu istikamette yürüdüğümüzü ve 
yaptığımız reformların bu istikamette olduğunu 
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arz ettim. Muvaffak olup olmadığımızı tatbikat 
gösterecektir. 

Arkadaşımız finansman mevzuunda çıkan ih
tilâf dolayısiyle plâncılardan ayrılmış olduğu
muzdan bahsettiler ki, bunu da 'biraz evvel arz 
ettim. 

Yine arkadaşımız karşılık para tahminlerin
den ve alacağımız, 250 milyon dolarlık yardım
dan da bahsettiler, tahminler, 250 milyon do
larlık yardım alacağımıza göre hesaplanmıştır. 
Bunun yerine tahakkuk eden miktar 200 mil
yon dolardır, bu alınmazsa bütçe açık verecek
tir. Bundan dolayı bütçeye koyduğumuz yardı
mı tamamen alamadığımız takdirde, bütçemiz 
de tahmin ettiğimiz miktarda tahakkuk etmiye-
cektir. Bunu Hükümet olarak biz de müdrikiz. 
Bunun içindir ki, tesbit ettiğimiz miktarda yar
dımı almak için bütün gayretimizle çalışıyoruz. 

•Sayın Adnan Şenel arkadaşımız kooperatif
çiliğin inkişafı hususunda Hükümetin gayret 
sarf etmesi lâzınıgeldiğini söylediler. Buna biz 
de iştirak ediyoruz. Doğrudur, yerindedir ve 
esasen Hükümet de böyle bir gayret içindedir. 

Sabahattin Savacı arkadaşımızın mütalâa
larına gelince; «14 sayılı Kanunla durdurulan 
işler, memleketimizde gelişmeyi durdurmuştur» 
dediler. 

14 sayılı Kanunla, biraz evvel işaret ettiğim 
4 000 küsur proje, 15 milyar liraya ihtiyaç gös
teren işler-, hakikaten Millî Birlik Hükümeti ta
rafından 1960 senesinde durdurulmuştur. Bu 
işler-, bu memleketin her tarafına serpilmiştir. 
Finansman hususu, rantabl olup olmadığı düşü
nülmeden başlanmış işlerdi. Âcil ihtiyaç göste
renler bir tarafa ayrılarak diğerleri durdurul
muştur. Şimdi bunları peyderpey ele almakta
yız. Bunlar rüçhaniyet sıralarına göre, verimli
lik derecelerine göre ele alınmaktadır. Bunlar 
arasında Adıyaman fabrikası, bir başka fabrika 
ve yine Konya'nın bir ilçesinde bulunan fabri
ka gibi işlere devam edilecektir. Ama toptan 
bunlara devam edilmesine imkân yoktur. Bunla
ra 1960 senesinde devam edilmesi lâzımgelseydi, 
1960 - 1961 - 1962 yıllarında 15 milyar liraya 
ihtiyaç gösteriyordu ki, bunun büyük bir kıs
mı dış finansman idi. Esasen, başlandığı tarih
te 'bunların 'bitirilemiyeceği biliniyordu. 

Arkadaşımız, çok para arzı vardır, mübadele 
gücünü geçmektedir, bu da enflâsyon tesiri gös-
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temektedir, dediler. 13u konuya bütçe nutkun
da temas ettim, tekrar bu hususa dönmiyeeeğim. 

Bâzı arkadaşlarımız paranın bir kısmının 
saklanmış olduğunu, memlekette istikrar avdet 
edince bunların peyderpey piyasaya geleceğini, 
bu yüzden enflâsyon olacağı endişesi duyduk
larını söylediler. Para ne vakit saklanır, ne va
kit piyasaya sürülür; ve paranın kaçma hâdisesi 
ne vakit olur? Paradan kaçma hâdisesi bizim 
bildiğimize göre enflâsyon devrinde olur. Para
nın kıymeti düşerse derhal piyasaya sürülür, 
saklanmaz. Para saklanıyorsa, enflâsyon yoktur. 
Altına tahvil edilmemekte, sabit kıymetlere tah
vil edilmemektedir. (Bunu böylece tefsir etmek 
lâzımdır, kaldı ki, başka ölçüler de vardır. Bâzı 
arkadaşlarımız çok para iddiharı olduğunu id
dia ediyorlar, köylerde, tş Bankasının bir tet
kikini evvelce arz etmiştim, bir kere daha arz 
edeyim; iş Bankamızın mütehassısları uzun yıl
lardan beri bu konuda bir anket yapmaktadır
lar. îş Bankası Maliye Bakanlığına bağlı değil
dir. Bunların likiditeyi tercih temayüllerini ölç
mek için bir anketleri vardır. Likiditeyi tercih. 
Yani herkes parayı mı tercih ediyor, yoksa pa
radan kaçmak mı istiyor? Bu, mevduatın bank
not hacmına nisbetiyle ölçülür. Umumiyetle ya
ni vatandaş parayı cebinde mi, evinde mi, kasa
sında mı, taşımakta, yoksa bankaya mı yatır
maktadır? Buna likiditeyi tercih temayülü adı 
veriliyor. Bu anketin yapılmasına 1945 senesin
de başlamışlardı. (Bu hesabı yapmaya) 1945 te 
bu nisbet yüzde 52 olmuş, 1946 da 63 olmuş, 
(yani harb yıllarında) 1947 de 74, 1948 de 87, 
1949 da 105, 1950 de 123, 1958 de 181,5,1959 se
nesinde 196,5, Mart 1960:; da 194, 30 Haziran 
1960 da 171. İhtilâlin şartları içinde herkes bi
raz anket yapmaya mecbur oluyor ve bu yüz
den de likidite tercih temayülü yükseliyordu. 
Eylülde 171, sonra 182 ye yükseldi, (Kasımda 
194,5 dan 195 e yükseldi ki, bununla 1959 sevi
yesine gelindi. Bu netice karşısında para sak
lanıyor, mütalâasının yersiz olması lâzımgeldi-
ğine kaaniim. 

Muhterem Şaban Keskin arkadaşımız, piya
sada huzursuzluk ve işsizlik var, diyorlar. Ça
lışma Bakanı size işsizlik hakkında geniş bilgi 
verecektir. 

Biz bilâkis işsizliğin asgari hadde inmiş ol
duğuna kaaniiz. Gerçek vaziyet de budur, aksi 
sadece bir iddiadan ibarettir. 
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yeni kanunları kabul etmesinden dolayı tehrik 
ettiler, bendeniz de aynı kanaatte olduğumu arz 
ettim. 

ıSayın Tahtakılıç arkadaşımız yıldan yıla ca
ri masrafların artmakta olduğundan bahsetti
ler. Bu senenin artışı bir milyar 390 milyon li
radır, dediler. Bu konuya dair, daha evvel mâ
ruzâtta bulunmuştum. Filvaki bu sene artış, 1 
milyar 300 milyon liradır. Ama bunun 377 mil
yonu borçlardan', 400 milyonu da memur maaş
larına zamlardan ileri gelmiştir. 

Sayın Tekin Müftüoğlu arkadaşımız, Perso
nel (Kanununun Meclise gelmemiş olmasından 
şikâyet ettiler. Haklıdırlar. Bu ihususta çalıştığı
mızı arz ettim. 

Sayın Muhittin Güven, iç finansmanın umu
lan miktara varmamasından, dış finansmanın 
arzu edilen seviyeye çıkmamasından endişe et
tiklerini beyan ettiler. Daha evvel bu mevzula
ra temas etmiştim. Tekrar etmiyeyim. ISayın ar
kadaşımız, servet beyanı ve vergi tahsilatı müs
pet bir rol oynamamıştır, dediler. Vergi tahsilâ-
tiyle bunun her hangi bir münasebetini görmü
yorum. Ve yoktur da. Bilâkis, vergi tahsilatın
da artışlar hangi sahalardadır, noksanlar hangi 
sahalardadır, bunu arz edersem servet beyanı
nın bu husustaki rolü ve tesiri anlaşılır. 

Sayın Eroğan, asayiş, ihtilâl v.s. mevzuların
dan şikâyet etmiş. Buna bir 'başka arkadaşım 
cevap arz edecektir. Ahmet Zeydan arkadaşım 
da, geri kalmış bölgelerin ve bilhassa Hakkâri'
nin ihtiyaçlarının göz önüne alınmadığından 
bahsetmişlerdir. Arkadaşım henüz programı lü
zumu kadar tetkik etmemiş oldukları anlaşılı
yor. Plânın bölümlerine toplu bir şekilde ba
kacak olurlarsa, köy yolları, köy içme sularına 
ait ödenekler vardır. Bunlar ayrıca tevzi edile
cektir. Bu tevzi sırasında Hakkâri'ye de lüzum
lu miktarda tahsisatın isabet ettiğini görecek
lerdir. 

ıSayın Koç arkadaşımız, 1962 tahminlerinde 
olduğu gibi, 1963 gelir tahminlerinin de vergi 
reformlarının hedefini bulmadığından mümkün 
olmıyacağını işaret ettiler. Buna cevap arz edi
yorum. Reform kanunları Meclisinizde değişik
liğe uğradı, gelirlerde biraz azalma oldu. Bu 
azalmanın ne şekilde karşılanacağını soruyor
lar, cevaplarımı arz edeyim. 
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aidolandan bir miktar azaltma olmuştur. Bu 
daraltmanın bütçeye nasıl inikas edeceğini şim
diden hesabetmek imkanı yoktur. Zaten ilk tat
bik yılıdır. Bütçede yaptığımız tahmin de çok 
kaba bir tahmindir. Tahakkuk eden miktarın 
bunun ne kadar üstünde veya altında olacağını 
katî olarak bugün hesabetmeye imkân yoktur. 
Bir iki yıl sonra hakikate daha yakm bir tah
minde bulunmak mümkün olabilir. Bu hususta 
endişeye mahal yoktur. 

iSaym Nihat Erim arkadaşımız lütfedip be
ni tebrik etti, ben de kendilerine teşekkür ede
yim. Üzerinde durduğu üç husus vardır. Bi
rinci olarak, insan gücüne ehemmiyet vermedi
ğimizi, ikinci, eğitim sahasını ihmal ettiğimizi, 
üçüncü, köy yollarım ihmal ettiğimizi söylü
yorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, eğitimi ıbu plân dev
resinde ihmal etmedik, bilâkis, eğitime bu plân
da ıinutena bir yer verdik. Eğitime verdiğimiz 
tahsisat geçen seneye mazaran 500 000 000 lira 
daha fazladır. Yalnız, her şeyi bırakıp sadece 
eğitimi düşünmenin de doğru olmıyacağmı muh
terem arkadaşım (takdir ederler, öteden beri 
münakaşa edilir; evvelâ maarifimizi mi, yoksa 
ekonomimizi mi düşünelim? Yani, evvelâ zen-
ginleşelim, sonra 'maarifi ele alalım veyahut ev
velâ maarifimizi geliştirelim ve bu sayede kal
kmalım. Bu, yumurta ve tavuk hikâyesine ben
zer. Üzerinde münakaşa edilebilir. Ama, evve
lâ maarif diyenlerimizin ekseriyette olacağına 
ben de kaaniim. Buna vereceğim cevap umumi 
ölçüde olacaktır. Lâzım olan, dengeli bir kal
kınmadır. Konulardan 'birisine büyük yer ve
rirseniz, kalkınmayı tahakkuk ettiremezsiniz. 
Fabrikaları kurmadan mütehassıs yetiştirirseniz, 
•bir işsiz alayı meydana getirmiş olursunuz. 
Münevver işsizlerden mürekkep talburları mey
dana getirmiş olursunuz. Zaruri olanı, lâzım 
olanı yetiştirirseniz, bu daha faydalı olmaz mı? 
(Bravo sesleri) Dengeli, muvazeneli bir kalkınma 
lâzımdır. 1970 senesinde bana ne kadar mühen
dis lâzımdır, bunu yetiştiririm. Ne çok, ne de 
az, yetecek kadar. Bütün köylerde ilkokul ya
pılmasına, genel olarak ilköğretime gelinee, bu 
zaten prograımlaştırılmış bir mevzudur. 10 se
ne içinde tahakkuk edecektir, tki sene içinde 
bunu yapalım, denirse bu mümkün değildir, iki 
sene içinde bütçe imkânlarının tamamını kul-
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lanarak, bütün köylerde okul yapabiliriz. Bu 
ne ifade eder? İki sene içinde hu okullara öğ
retmen bulmak mümkün mü? Bu hususta bütçe
nin noksan bir tarafı yoktur. Köy yolları ve 
köy içme suları da yine öyledir. Bu sene köy iç
me suları için en büyük tahsisat ayrılmıştır. 
1962 ye nazaran % 42 fazladır. Yine 1962 ye 
nazaran il ve köy yolları için % 30 nisbetinde 
fazla tahsisat -vardır. 

Eğitim için de % 76 nishetiııde fazla tahsi
sat mevcuttur. Muhterem Kadri özek arkada
şım, yine kem eri eri sıkmaktan bahsetti, Iben ke
merleri sıkmak mevzuunda kendisiyle <bir şaka
laşma yaptım ama bu şakam sadece ikimiz 
içindi. Maaşlarımızı artırmıyalım, kemerleri sı
kalım dedim. Muhterem arkadaşlarımın sualleri
ne bu suretle arzı cevap etmiş oluyorum, beni 
lütfedip dinlediğiniz için şükranlarımı arz ede
rim. (Ortadan sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, kifayet önergesi 
kabul edilmiştir, kifayet önergesi suallere de 
şâmildir. 

Muhterem arkadaşlar, 'biraz evvelki oturum
da, Sayın Celâl Üzer arkadaşımızın yeterlik 
önergesi kabul edilmiştir. Bu önergede bakın 
şöyle yazıyor : 

«1963 yılı bütçesinin tümü üzerinde bütün 
partilerin temsilcileri ve 25 e yakm milletvekili 
görüşlerini belirtmiş (bulunmaktadırlar. Bu iti
barla, Umumi Heyet kâfi derecede tenvir edil
miştir. Program ıgereğince Hükümetin konuş
masına da imkân sağlanmak amacı ile kifayeti 
müzakerenin oya arz edilmesini saygılarımla 
rica ederim.» diyor. 

Bu önerge bir evvelki oturumda oylarınıza 
sunulmuş ve kalbul edilmiştir. Bu vaziyet dâ
hilinde HiiMimeti konuşturduk. Yalnız, 85 nci 
maddenin son fıkrası mucibince «Son söz me
busundur.» Son olarak foir arkadaşa söz vere
ceğiz. Sırada olan mebus da Sayın thsan Ka
badayıdır. Ancak, Parti temsilcisi arkadaşlar, 
tekrar söz alıp konuşmak isterler. 

İHSAN ÖNAL (îçel) — Pek tabiî değil mit 
BAŞKAN — Pek tabiî, pek tabiî, ancak şu 

kifayet önergesi olmasa. O zaman kifayetin kıy
meti kalmaz. Parti temsilcileri konuştu. Millet
vekili arkadaşlarımız konuştu. Bunlara Hükü
met cevap verdi. Buna tekrar parti sözcüleri' ve 
milletvekilelri cevap verirlerse, cevap tekrar 
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cevap bu böyle gider o z arman kifayetin kıymeti 
kalmaz, bunu takdir buyurursunuz. Bununla be
raber yine Riyaset böyle direnip durmıyacaktır. 
Yani, iböyledir diye kesip atmak niyetinde de 
değilim. Müracaat eden parti temsilcisi arka
daşların konuşmalarını oylarınıza sunacağım. 
Kabul edenler... Kalbul etmiyenler... Reddedil
miştir. Son sözün, milletvekilinin olmasını na
zarı itibara alarak söz veriyorum. 'Buyurun Sa
yın ihsan Kabadayı. 

ÎHSAN KABADAYI (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar; bendeniz sayın Vekilden sonra ko
nuşmak arzusunda değildim. Milletvekili arka
daşlardan sonra konuşmak isterdim. Nasıl ki 
birisi ihaleye girer, üzerinde kalmasından ka
çar ise, onun (kaçıp da üzerinde kalan gibi, bu 
konuşma da benim üzerime ihale edildi. Onun 
için çam sakızı ç/oban armağanı kabilinden bir 
•şeyler konuşmaya çalışacağım. Beni peşinen 
hoş görünüz. 

İnsanoğlu cemiyet halinde yaşamaya başla
dığı günden bugüne kadar başında mutlak 'me
sul hükümetler bulmuş, bu hükümetler de için
de bulunduğu her 'hal ve şartlara göre vatandaş
larından vergi almış ve bütçe yapmışlardır. Bu
gün (müzakeresini yapmakta olduğumuz 'bütçemi
zin de memleketin içinde bulunduğu hal ve 

şartlara göre verilen cevaplara, yapılan tenkid-
lere rağmen en iyisi olduğuna kaaniim. Fakat, 
bâzı arkadaşlarım kusura bakmasınlar, nefsine 
hâkim, 'vicdanlarına esir olmadılar öyle bir eda 
ile konuştular ki, sanki Hükümetten keramet 
beklediler. Biliyorsunuz, kerametler devri ka
panmıştır. Bütçe teknik ve müsbet bir mevzu
dur. Bunum dışına çıkmaya imkân yoktur ve 
dediler ki, 6 ayda bir senede isterler ise yapa
bilirlerdi, memleketi güllük, gülüstanlık yapa
bilirler, cennete çevirebilirlerdi. Bu, mümkün 
değildir arkadaşlar. Hükümetlerin, apayrı ke
seleri, apayrı Hazineleri yoksa hükümetler, mil
letleri geçindiremezler, Musa'nın çomağını şöy
le fırlatarak, hızırın çomağını keramet gösterip 
memlekete aç gözünü, yum gözünü şeklinde her 
istediğini yaptıramazlar, musibeti konuşturarak 
çalışmaya devam ederler. 

Ancak, demokratik mizamda .milletvekili, ba
sın ve vatandaşlar olarak, şunu bilmeliyiz ki, 
hükümetler iş başına geldikten sonra, bölgecilik 
yapıyor mu, yapmıyor mu? Kendi münteısiple-
rine firma, acenta dağıtıyor ımu, dağıtmıyor 
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mu ? Gümrük dalaveresi, döviz dalaveresi yap
tırıyor mu, yaptırmıyor mu? Partili partisiz 
bütün vatandaşların bütün (milletvekillerinin 
ve basının arıyacağı yegâne husus, sütten ağzı 
yanan )bir milletin çocukları olarak, yoğurdu gp-
rünce üfliyerek içecek bunu arıyacağız. Hısım 
akraba kayırılıyor mu, firma, acenta dağıtılı
yorum, dağıtılmıyor mu, bu garip halkın sır
tından zenginler türüyor mu? Bakacağımız hu
sus budur ve bunu yaparken de hiçbir kayda 
bağlı kalmaksızın, şu veya bu partili demeksi
zin, yetimin hakkını, fakirin hakkını, arıyaca
ğız. Toprağın altı olan Allahm huzurunda he
sap verecek insanlar olarak, bunu göz önünde 
tutmak zorundayız arkadaşlar. Bu memleketin 
inanıyorum ki, tekmil takati, kaynakları he-
sabedilmiş, bu hesaba göre de en. musibet ver
gi esasları ihracedilmiş ve bütçesi ona göre ya
pılmıştır. öyle ise; bize milletvekili olarak dü
şen iş şahsam bana da düşen iş (bu memleketin 
zengini zaten zengin olmuş) memleketi zengin 
etmek. Ferdi zengin olmuş memleketi zengin 
etmektir. Geçen gün okudum; nüfusun yüz
de bir buçuğu millî gelirin, yüzde otuz ikisini 
alır üstelik de yüzde beş yatırım yapar. Fer t 
zenginliğimi, değil, millet ve memleket zengin
liğini, bu bütçenin tatbikatında aramak hepimi
zin vazifesi olacaktır. Ve yine duyduğuma göre 
geçen ısene yatırımların % 20 si maalesef yapı
lamamıştır. Hassaslıkla üzerinde duracağımız 
husus statik olduğunu apaçık söylemekle selâ
met umduğumuz, bâzı teknik elemanları, bâzı 
şaırta 'bağlı memurları vatan, millet aşkiyle yüz
de yüz bu bütçenin yatırım yoluna sarf edilme
sini geceli gündüzlü kovalamak Hükümetin ve 
hepimizin vazifesi olmalıdır. 

BAŞKAN — İki dakikanız var sayın... 
ÎHSAN KABADAYI (Devamla) — Yok 

efendim bitireyim en sonu benim. 
BAŞKAN — Yok itiraz etmeyiniz ama on 

dakikaya tâbisiniz. 
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Sözleri

min sonuna geldim (bir iki cümle ile sözlerimi 
ifrağlayım. 

BAŞKAN — Bir iki cümle ile sözlerinizi bağ
layınız fazla müsaade edemem. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Oylayı-
nız efendim. 

BAŞKAN — Oylıyamam iki dakikanız ıkaldı. 
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dakikamı da siz aldınız. Muhterem arkadaşlar 
köylü efendimizdir dersiniz, ben o efendinizin 
çocuğuyum, o efendiniz benim dilimle sizlerden 
şikâyetçidir. Şöyle ki: Yolum için 112 milyon, su
yum için 80 milyon ceman yekûn 200 milyon. 
Bütçe 12,5 milyardır, bütçenin 60 da birini be
nim yoluma, suyuma veriyorsun. Böylece ben 
yol ve su için daha yarım aşıra yakın merkeple 
arkadaşlık yapacağım, patika yollarda yürüye
ceğim, sırtımda, merkebimin üzerinde tulumda, 
testide su taşıyacağım. «Beni bundan kurtar» 
diyor ve «Ben, motor sesi duyduğum zaman, 
sevgilimin sesine gider gibi koşacağım, onun 
benzin, mazot kokusunu kolonya koklar gibi 
koklıyacağım. Allah rızası için ben senin efen
din olmıyayım ziyanı yok, senin seviyende bulu
nayım, bir barajı noksan yap, bir fabrikayı nok
san yap, benim yolumu, suyumu bir an evvel 
yap.» diyor. Ben şuna kaaniim ki, Hükümet is
teseydi köyün yoluna, suyuna daha büyük im
kân ayırabilirdi. Kanaatim bu, bundan döne
miyorum. 1924 senesinde memleketimizden İtal
ya'ya giden 'bir mesul 'heyete o zamanki İtalyan 
Hükümet Başkanı şöyle demiş: Siz yeni kuru
lan bir hükümetsiniz, dikkat edin, hassas olun, 
köylü şehirlere inmeye başlamasın, köylü şehi-
re inerse köye dönmiyecektir, şehirli olarak ka
lacaktır. Sosyal nizamınız bozulacaktır. Bunun 
tek çaresi köycü olun ve köylünün ayağına şe-
hiri getirin demiştir. Bir an evvel köyün suyu
nu, köyün yolunu, köyün okulunu götürmez 
isek, köylü şehirlere inmeye devam edecektir 
ve şehirler gecekondudan, ortaçağ, gecekondu 
kasabası haline gelecektir ve yine istatistiklere 
göre 1970 senesinde büyük şehirlerin sakinleri
nin en azından % 75 i gecekonduda oturacak
tır. Böylece demek istiyorum ki, bütçenin ge
cekondu kısmı, köyü ele alma kısmı zayıftır. 
Bütçe vesilesiyle şurada dinledik, hep beraber 
arkadaşların pek çoğu bu vesile ile huzurdan 
bahsettiler durdular. Bir eskilerin güzel sözü 
vardır «Kişi cennet ve cehennemini uhraya be
raber götürür.» Ben şuna inanıyorum ki, Türk 
Miletinin huzuru, huzursuzluğu burdadır. Hu
zuru da biz burada beraber getireceğiz, huzur
suzluk gelecekse huzursuzluğu da biz davet ede
ceğiz. Nasıl kâmil bir insan muhatabının kötü 
taraflarını değil, iyi tarafını alırsa, biz hep 
birbirimizin parti farkı gözetmeksizin iyi taraf- I 
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larını alır, muhasebeyi ona göre kurar, insancıl 
bir yolda muhasebe kurarsak huzur gelecektir. 
Bâzı arkadaşlar, heyecanla dünden bahsetmişse 
ve düne sahip çıkan bâzıları da sıçrayıp birbir
lerine kahırlı, dertli bakmışsa memlekette hu
zur gelmiyecektir. Huzurun yolu biribirini hoş 
görmek, dünkünden mütevellit gocunup da, kı
rıcı olmamaktır. Biz, selâmet için tarih vesika
dır, ondan örnek almak zorundayız. Meşhur 
(Montagne'i) söylüyor: Cemiyet ve milletleri 
idare eden insanlar, kendini idare etmek üzere 
seçmiş olduğu insanlar kendini idare etmek ile 
vazifeli bulunduğu insanlara nazaran karekter, 
fazilet, ahlâk bakımından üstün olmalıdır. Ya
ni seçilen insanlar seçenlere nazaran ahlâkta, 
fazilette karakterde üstün olacaktır. Üstün ol
mazlar ise müsavi oluşları dahi kıymet ifade 
etmez, daha aşağı sayılırlar, diyor. Biz topye-
kûn miletin seçip gönderdiği insanlar olarak fa
zilette, ahlâkta, feragatte, andda, kıvançta se
lâmette onlardan üstün olduğumuzu her halü
kârda göstermek zorundayız. Göstermezsek, mü
savi olursak Meclisin çalışması aksıyacaktır, 
bu ise huzur vermiyecektir. Dertler derde ka
rışıp kaynaşacaktır. 

BAŞKAN — îhsan Beyefendi, lütfen bitiri
niz. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bitiri
yorum efendim. Hep beraber bir kere daha öğ
renelim ki, demokrasilerde, politika ciddî in
sanların meslekidir. Gayriciddî irisanlara bıra-
kılmıyacak kadar ciddiyet mesleğidir. Bu ölçü, 
hepimizin gözünün önünde Elham Suresi gibi 
kalmalı, çalışmalarımızı bu ölçüye göre ayarla
malıyız. Aksi halde, bu rejim yaşamaz ise su
çu, günahı dışardan aramayın, kimseden bekle
meyin, kendi kendinizden bulunuz. Binbir der
di olan bu memlekette dağı, taşı, ormanı, ova
sı, tarlası, mektebi, köylüsü dertli... Dağı or
manım yok der, ormanı, beni balta yer der, tar
lası, teknik vasıta isterim, su isterim der, hay
vanı, ıslah et, yem ver der; köylüsü okul, yol 
der, talebesi mektep der, mesuller de rejim diye 
bağırır. Binbir büyük dert ve sıkıntı içerisin
de bulunan Koalisyon Hükümetini ve başında 
bulunan muhterem zatı, hürmetle selâmlarım. 
Tebrik ediyorum, bir sürü dertler içerisinde mu
vaffak olmuş sayılır. Bu muvaffakiyetlerinin 
yanında en büyük kuvvetten yardım diler, Al
lah'ın atıfet ve selâmeti sizden olsun, bütçe 
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memlekete uğurlu olsun derim. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — 1963 yılı bütçesinin tümü üze
rindeki konuşmalar bitti. Maddelere geçilmesi
ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. :— Devlet bütçesine giren daire
lerin 1963 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan 
giderleri için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 8 164 798 319 lira ve yatırım gi
derleri için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 3 936 839 839 lira ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; bütçe
nin birinci maddesi merbut cetvellerdeki bö
lümlerde daha evvel Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan ve Karma Bütçe Komisyonunca da uy
gun mütalâa edilen bâzı değişikliklerle (R) for
mülündeki değişikliklere ait rapor ve cetveller 
Millet Meclisinin 80 sayılı basma yazısiyle sa
yın üyelere dağıtılmıştır. Keza katma bütçeler
den Vakıflar, İstanbul ve Ege Üniversiteleri 
bütçelerine ait 81, 82, 83 S. Sayılı basma yazı
lar da rapor ve cetvelleriyle birlikte basılmış ve 
üyelere dağıtılmıştır. Her dairenin bütçe fasıl
ları Bütçe Karma Komisyonunca kabul edilen 
ve basmayazılarda tesbit edilen değişiklikler de
ğişik şekilleriyle okunup oyunuza arz edilecek
tir. Bunlar basılıp dağıtıldığına göre ayrıca 
okunmasına lüzum var mı? (Yok sesleri) O hal
de Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçesinin 
müzakerelerine geçiyoruz. 

Bir önerge var; T. B. M. Meclisi bütçesine 
geçmeden evvel okutuyorum. 

Miıllöt Mecl'isi Başkanlığına 
Dağıtılan (1963 yılı Bütçe Kanun Tasarısı

nın Genel Kurulda ıgörüşülmeSimıc ait program) 
gereğince, görüşmeler 24 Şubat lf)63 Pazar gü
nü sona ermektedir. 

iBu süratle, Hamazan (Bayramının, Şubat ayı
nın 25 ve mütaakıp günlerine raslaması sebebi 
ile görüşmeler, Igeiçen yıla nisbetle 4 ıgün dalha 
kısa (bir z?man içinde tamamlanacaktır. 

Ge<jen yıl Şubat ayının 28 inci; ıgünü ıgecesi 
de dahi! olmak üzere çalışıldığı halde, önceden 
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bir programla tesbit ve tâyin edilmiş bulunan 
görüşmelerin zamanında, ikmalini -sağlamak mak
sadı ile, konuşmalar Ibelli 'sürellerle sunrlamliril
in ıştır. 

Bu yıl yapılacak (görüşmeler ise, elde mevcut 
program gereğince 4 ıgün daha az 'bir zaman ilcin
de tamamlanmak mecburiyetinde 'almasına ıgöre, 
konuşmalar için konulacak sınırlandırmalar, mü-
aake relerin (başlangıcında, tayin ive tesbit olun
mak zorunluluğundadır. 

Aksi Ihailde, ilk sıralarda konuşan grup «öz-
cüleri ve >mi];letn7ekilieri tahdide bağlı ol ma terzin 
dlllediklori genişlikte konuşabilmekte, sonraki 
ıgünlerde konuşma "sırası gelen grup sözcüleri ve 
anilletvekdlleri ise konulan tahditler yüzünden 
daha sınırlı bir zaman içinde konuşmak zarure
tinde kalmaktadırlar. 

Bu tatbik şeklinin haksız ve âdil olmıyan 
•bir durum teşkil edeceği meydandadır. 

Bu itibatrfla, 
Bütçenin tümü üzerindeki 'görüşmelerin ta

mamlanmasından sonra, (Türkiye Büyük Millet 
Meclisi) ibüfrç'esinin konuşulmasından 'başlamak 
üzere, 

Parti grubu sözcülerinin konuşmalarının (20) 
şer dakika, Milletvekillerinin konuşmalarının ise 
(5) er dakika olarak baştan sınırlandırılması su
retiyle haksız ve ad'il olmayan ihir ıtatıbüka mey
dan verilmemesini arz ve teklif ederim. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

BAŞKAN — Sayın Turhan 'Kut arkadaşı
mız, okuttuğum önergesinde işunu Ibeyan ederler 
ki, .geçen seneye nazaran Ibıı sene dflha kusa 'bir 
zaman içinde 'bütçeyi görüşeceğiz. Eivvelâ söz 
alanlar, gerek grupları .adına, .gerekse kendi ad
larına. daha uzun konuşmak imkânını 'buluyor
lar. Fakat, daha ısonra konuşmalar 5 dakikaya 
indirillmelktedir. Bu adaletsizliği önlemek için, 
grup adına konuşmalar 20 dakika, kendi adına 
konuşmalar beşer dakika olmalıdır. 

Arkadaşımız tarafından verilmiş olan tinler -
ıgeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler.. Et
miyenler.. Kalbul edilmiştir. 

Büyük (Millet Meclisi (Bütçesini yarın konu
şacağız. 13 Şubat 1963 Çarşamba ıgünü saat '10,00 
toplanmak üzere Bileşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 22,45 
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II 
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ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
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ŞÜLECEK İŞLER 
1. — 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar

ma Bütçe Komisyonu raporu (ile 1963 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan (değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu. (M. Meclisi 
1/323, C. Senatosu 1/323) (M. Meclisi S. Sayısı: 
80, C. Senatosu S. (Sayısı : 16) [Dağıtma tarihi : 
9 . 2 . 1963] 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1963 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon Başkanlıkları (tezkereleri (M. 
Meclisi 1/325, C. Senatosu 1/139) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 67, C. Senatosu S. Sayısı : 18) [Da
ğıtma tarihi : 9 .2 .1963] 

3. — Vakıflar IGenel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe kanunu (tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu ile 1963 yılı Vakıflar Genel Mü
dürlüğü Bütçe kanunu tasarısında yapılan de
ğişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi *ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/337, C. Senatoisu 1/152) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 81, C. iSenatosu S. ISayısı : 17) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 2 .1963] 

4. — Ankara Üniversitesi 1963 yılı 'Bütçe ka
nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Büt
çe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi 1/324, C. Senatosu 1/153) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 69, C. Senatosu S. ıSayısı : 21) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 2 .1963] 

5. — Ege Üniversitesi 1963 yıh Bütçe kanu
nu İtasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
ile 1963 yılı Ege Üniversitesi Bütçe kanunu ta
sarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe 
Komisyonu (raporu (M. Meclisi 1/329, C. Sena
tosu 1/156) (M. Meclisi S. Sayısı ;: 82, C. Sena
tosu S. Sayısı : 22) [Dağıtma ftarihi: 9.2.1963] 

6. — İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru ile 1963 (yılı (İstanbul Üniversitesi Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/331, C. Senatosu 1/157) (M. Meclisi S. Sayısı: 
83, C. Senatosu S. Sayısı : |19) [Dağıtma tarihi: 
9 . 2 . 1963] 

7. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma iBütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi 11/332, C. Senatosu 1/154) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 68, C. Senatosu S. Sayısı : 
20) [Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 1963] 

8. — Devlet Su İşleri IGenel jyCüdürlüğü 1963 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi 1/327, C. Senatosu 1/155) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 71, C. Senatosu S. Sayısı : 24) 
[Dağıtma tarihi : 9 .2 .1963] 

9. — Karayolları Genel îMüdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe kanunu (tasarısı ve Karma Bütçe Komis-



yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi 1/333, C. Senatosu 1/158) (M. 
Meclisi S. Sayısı 70, C. Senatosu S. Sayısı : 
23) [Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 1963] 

10. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma İBütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet ISenatosu ve Karma Bütçe Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri <M. Meclisi 1/330, C. Se
natosu 1/160) (M. Meclisi S. Sayısı : 72, C. Se
natosu S. Sayısı : 25) [Dağıtma Itarihi: 9.2.1963] 

. 11. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/336, C. Senatosu 1/159) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 173, C. Senatosu S. Sayısı : 26) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 2 .1963] 

12. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1963 yılı Bütçe kamunu tfeasansı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/328, C. Se
natosu 1/162) (M. Meclisi S. Sayısı': 74, C. Se
natosu S. Sayısı: 27) [Dağıtma tarihi: 9.2.1963] 

13. — Orman Genel Müdürlüğü 1963 yılı 

Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri. (M. Meclisi 1/334, C. Senatosu 1/163) (M. 
Meclisi tS. Sayısı : 75, C. Senatosu S. Sayısı : 28) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 2 .1963] 

14. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri, (M. Meclisi 1/326, C. 
Senatosu 1/165) (M. Meclisi S. Sayısı : 76, C. 
Senatosu S. Sayısı : 29) [Dağıtma tarihi : 
9.2.1963] 

15. — ıPetrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri. (M. Meclisi 1/335, C. Senatosu 1/166) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 77, C. Senatosu S. Sayısı : 30) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 2 .1963] 

V 
ÎKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - ÎKÎNCt GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BÎRÎNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
tŞLER 






