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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Anayasa Mahkemesi. Başkanlığının; Uri'a 

Ağır Ceza Mah'kemesinin, kan gütme sebebiyle 
işlenen adam öldürme ve 'buna teşebbüs failleri 
hısımları hakkında;tatbik: olunacak ımuameleye 
dair 3236 sayılı Kanunun iptali hususunda iti
raz yolu ile yaptığı başvurma üzerine, adı ge
çen kanunun 1 ve 2 mei maddelerinin Anayasa
ya aykırı olmaları sebeibiyle iptallerine 'karar 
verilmiş olduğuna dair tezkeresi okundu, bilgi • 
edinildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ka
bul olunduğu bildirilen 396 sayılı Kanunun uy
gun bulunmadığından Anayasanın 93 ncü mad
desi gereğince bir daha görüşülmesine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunarak kanun 
Geçici Komisyona havale olundu. I 

İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Kıbrıs 
konusunda bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi, üzerinde yapılan görüşmelerden son
ra, çoğunlukla reddedildi. 

2 . — GELEN 

Tasanlar I 
1. — 150 milyon liralık madenî ufaklık para 

bastırılması hakkında 6797 'sayılı Kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı (J/651) (Maliye ve Plân 'komisyonları
na) 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1961 bütçe yılı Keşinhesap kanunu tasarısı 
(1/652) (Sayıştay Komisyonuna) 

Tezkere 
3. — Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'm, Ya-

1964 yılı Bütçe kanun tasarısının tümü üze
rinde bir süre görüşüldü. 

Birleşime ara verildi. 
Başkan Kâtip 

Ftıacl Sirmen Balıkesir 
Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

Kâtip 
Siirt 

Süreyya öner 

İkinci Oturum 
1964 yılı Bütçe kanun tasarısı üzerindeki 'gö

rüşmelere devam olundu. 
Birleşime (19 . 2 .1964, saat 0,25 te) son ve

rildi. 
Başkan Kâtip 

Fuad Sirmen Malatya 
Nurettin Akyurt 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 

KÂĞITLAR 

sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/822) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

Rapor 

4 — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1960 
bütçe yılı kesinhesaplarma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile 1960 bütçe yılı Keşinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/665, 1/114) (Gündeme) (S. Sayısı: 578) 



BÎRÎNOI OTURUM 
Açılma saati: 10,00 

BAŞKAN — BaşkanveMli Nurettin Ok 
KÂTİPLER : İsmet Kapısız (Yozgat), llyas Kılıç (Samsun) 

BAŞKAN — 'Millet Meclisinin 56 ncı Birledi raini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. Lütfen Sa
yın arkadaşlarımız otomatik oylama nıakinasma 
bassınlar. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama muamelesi bitmiştir. 

(«Biz şimdi geldik numara yanmadı» sesleri) 
Efendim, muamele bittikten sonra, takdir eder
siniz ki, rakamlar yanmaz. 

Sayın arkadaşlarım; dün gece Meclis, gece 
yarısından sonraya kadar çalışmış bulunduğu 
için, normal program gereğince bugün bu erken 
saatte çoğunluk sağlanamamıştır. Bu sebeple Bir
leşime, saat 10,30 da toplanılmak üzere ara veri
yorum. (Yeni gelenler var sesleri) 

Kapanma saati: 10,07 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 10,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : İsmet Kapısız (Yozgat), llyas Kılıç (Samsun) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Lütfen 
arkadaşlar otomatik düğmelere bassınlar... Yok
lama muamelesi bitmiştir. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır, 

müzakerelere başlıyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —• 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu ile 1964 yılı büt
çe kanunu tasarısında yapılan deği§ikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/578, C, Senatosu 1/379) (M. Meclisi S. Sayı

sı: 596; G. Senatosu S. Sayısı: 336) 
BAŞKAN —• Bütçenin tümü üzerindeki gö

rüşmeler dün gece yarısından sonraya kadar de
vam etmiş ve grupları adına C. H. P. Grupu 
ve Y. T. P. Grupu adına konuşan arkadaşları
mız konuşmalarını yapmış bulunmaktadırlar. 
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Şimdi söz sırası C. K. M. P. Millet Meclisi Gru-
pu adına Sayın Cevad Odyakmaz'ın. Buyuru
nuz. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA CEVAD OD-
YAKMAZ (Sivas) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 1964 malî yılı bütçesi hakkında C. 
K. M. Partisi olarak görüşlerimizi arza başlama
dan evvel bu görüşte partimizin gerek bu büt
çe ve bir bakımdan temel teşkil eden 1963 yılı 
bütçesinin hazırlanış ve uygulanışında ve gerek 
1964 yılı bütçesinin hazırlanışında mevcut so
rumluluğunu ve bunun tabiî neticesi olan başa
rıları ve başarısızlıkları daima göz önünde bu
lunduracağımızı bilhassa kaydetmek isterim. Bu 
itibarla tenkidlerimiz, kısmen kendimize de şâmil 
olacaktır. 

Memleket gerçeklerinin küçük parti menfa
atlerine ve geçici öğünmelere feda edilmemesin-
deki zarureti benimsediğimiz takdirde dertleri
mize çare bulmakta ulaşacağımız kolaylık yanın
da duyacağımız vicdan huzuru daha da büyük 
olacaktır. Ancak, 1964 bütçesi üzerindeki teknik 
görüşlerimize takdimen bu bütçenin tatbikatçısı . 
olan iktidarın durumu ve Türkiye'nin içinde bu
lunduğu siyasi ortamı ve bunlara hâkim olan 
ana zihniyeti tesbit ve ifade etmek yerinde ola
caktır... 

Sayın milletvekilleri, 
Yeni Anayasanın ışığı altında yapılan 1961 se

çimlerinden sonra Meclislerin ilk toplantı günü 
karşılaşılan ve bilâhara devam eden demokratik 
anlayışa aykırı davranışlar, rejimin Türkiye'de 
yerleşmesi ve gelişmesi için sadece bir Anayasa 
ve o Anayasaya uygun serbest bir seçim yapıl
masının kâfi gelmediği hakikatini bir defa daha 
ortaya koymuş ve bizi rejimin müesseselerini 
kurmak yanında bizzat rejimi yeniden inşa et
mek ve rejime karşı olan zihniyet ve akımlarla 
ve hattâ fiilî darbe teşebbüsleri ile uğraşmak 
mecburiyetinde bırakmıştır. Bu bakımdan Yüce 
Meelisiniz, Cumhuriyet devrinde en ağır şartlar 
ve en ağır mesuliyetler altında vazife görmek 
zorunda kalan yegâne M'eelds olmuştur. 

îlk günlerin karamsar havası, endişeli ve mü
tereddit akımları C. H. P. - A. P. Karma Hü
kümetinin kurulması ile olumlu bir safhaya gir
miş ve demokratik istikamette millette bir ümit 
uyandırmıştı. Bu işbirliğinin bozulması; tarafla
rın mesuliyet payı ne nisbette olursa olsun; mem- | 
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leket ve rejim namına üzüntü ve esef verici ol
muştur. Zira, millî irade ekseriyetinin iş başın
dan çekilmesi, yeni doğan ve yerleşmesi arzu edi
len bir sistemin za'fa uğraması mânasına gel
miştir. 

Son Hükümet programı münasebetiyle yapı
lan görüşmeler, evvelce müphem surette tezahür 
eyliyen bir keyfiyeti yani Birinci Karma Hükü
metten sonra kurulan ve ona nazaran daha zayıf 
bir millî irade .ekseriyetine dayanan 3 lü ikinci 
Hükümetin, ortaklığın icalbettirdiği müşterek 
mesuliyet ve müşterek müesseriyet prensiplerine 
rağmen Mecliste en fazla üyesi bulunan ortağın 
iktidarı paylaşmaktan ziyade kendi görüşünü 
hâkim kılma yolundaki gayret, davranış ve ba-
zan da icraatını bütün sarahat ve vuzuhu ile or
taya koymuş ve bu netice üzüntü yaratmıştşr. 

İkinci Karma Hükümetin mevcut şartlar için
de bir zaruret halini alan inhilalinden sonraki 
devre ise, siyasi tarihimiz bakımından hayli en
teresandır. 

Resmen Hükümet kurmaya memur edilmiyeıı 
Sayın A. P. Liderinin gayriresmî mahiyetteki 
Hükümet kurma teşebbüsleri sırasında Sayın 
C. H. P. Liderinin takındığı tavır, dikkatle üze
rinde durmaya değer mahiyettedir. 

Meselâ, Sayın C. K. M. P. Lideri kurulacak 
Hükümetin karekterini öğrenip ona göre bir 
karar vermek zaruretini duyarken sayın C H. 
P. Lideri peşin olarak A. P. Liderinin kuraca
ğı bir Hükümete girmeyi reddeylemiş, ve bü
tün partilerin kendi karşısında birleşmesini tav
siye eden demokratik görüş ile bağdaştıranııya-
cağımız bir havaya girmiştir. 

Nihayet, memleketin içinde bulunduğu si
yasi ve iktisadi [buhrana rağmen bir ekseriyet 
Hükümeti kurmak yolları araştırılmaktan kaçı
nılarak malûm bir C. H. P. Hükümeti kurul
muş ve bu suretle yeni Anayasa rejiminin hâ
kim olduğu devrede millî irade ekseriyetinden 
uzaklaşa uzaklaşa en sonunda memleket bugün 
bir millî irade ekalliyetinin iradesi altına tev
di olunmuştur. 

Rejimimizin hali ve istikbali bakımından bu 
netice ümit verici olmaktan çok uzaktır. Bir 
ilerleme yerine bir gerilemeye şahit olmakta
yız. Bunca mücadele ve gayretlere rağmen mem
leket, idare edenler bakımından 1946 - 1950 dev
resine dönmüş bulunmaktadır. Bu itibarla yük
sek huzurunuza sunulan bu bütçenin hazırla-
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niş şeklinden ziyade tatbikatçısının millet' İra- I 
desinin % 35 ini temsil eden bir azınlık Hükü
meti bulunması bizce asıl üzerinde durulma
sını ve halledilmesini gerektiren mesele olmak
ta devam etmektedir. Ve edecektir. 

Aziz arkadaşlarım 
19'64 bütçesi hakkında tam bir fikir edine

bilmek için 5 yıllık plânın ilk tatlbikat yılı olan 
1963 te Türkiye ekonomisinin durumunu ve 
ulaştığı seviyeyi tetkik ve tesbitte fayda bulun
duğuna kaaniiz. 

Ekenomik alanda 1963 yılının en önemli iki 
olayının Ortak Pazara katılmamız ile konsor
siyum çalışmaları olduğunda şüphe yoktur. 

Filhakika 12 Eylül 1963 günü Ankara'da 
Yüce Meclisin Şeref salonunda yapılan bir tö
renle Avrupa İktisadi İşbirliği ile T. C. arasın
da bir ortaklık yaratan anlaşmanın imzalanma
sı sonunda Türkiye Ortak Pazara katılmak 
imkânına sahi'bolmuştur. Bu andlaşmanm imza
lanması ile Türkiye Avrupa ekonomik ve siyasi 
camiası içinde kendisine lâyık olan mevkii al
mıştır. Temennimiz hazırlık, geçiş ve son dönem 
gibi 3 safhalı olan bu iltihakın bütün safhala
rını zamanında geçilerek tam üyelik hakkını 
arızasız iktisabetmemizdir. 

1962 Temmuz ayında Paris'te «Türkiye'ye 
Yardım Konsorsiyumu» adı altında kurulan 
Milletlerarası Malî Teşekkül, asıl faaliyetini 1963 
yılı içinde göstermeye başlamıştır. Halen üye 
adedi 13 e yükselmiş bulunmaktadır. 5 yıllık 
plânın dış finansmanı bakımından büyük önem I 
taşıyan konsorsiyum 1963 yılında tahakkuk eden 
yardımlardan aşağıda ayrıca bahsedeceğiz. 

Sayın milletvekilleri, 
1963 yılma ait bilgi ve tahminler 1962 yı

lında iktisadi hayatta başlıyan genişlemenin 
1963 yılında da devam ettiğini göstermekte
dir. 1963 yılmda gayrisâfd millî hâsıla da 1962 
yılına kıyasla % 06,4 oranında bir artış oldu
ğu hesaplanmıştır. Bu oran % 7 olarak tah
min edilen kalkınma hışma pek yakındır. 

1963 yılı başında 5 327 milyon lira olan teda
vül hacmi Aralık ayı ilk haftasında 536 milyon 
liralık bir artışla 5 863 milyon liraya yükselmiş
tir. Bu yükselişin mutedil ve mâkul bir seyir ta-
kibettiği ve Hükümetin enflâsyonist bir tazyik 
yaratacak emisyona gitmediği anlaşılmaktadır. Bu 
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neticenin tezahüründe ithalât hacminin yüksekli
ği de rol oynamıştır. 

Aziz arkadaşlar, 
1963 yılı içinde Merkez Bankasının durumu 

bakımından en dikkati çekici hâdise, banka kasa-
larındaki altın stoklarının erimesidir. Aralık ayı
nın ilk haftasında bankanın serbest altın stoku 
sadece 19,1 tondan ibarettir. Buna mukabil 71,8 
ton altın rehnedilmiştir. Vadeli altın alaacağı ise, 
29,3 tondur. Bu azalmanın sebebi, konsorsiyumun 
vadettiği kredilerin gecikmesidir. 

1962 yılı başında, 10 399 milyon lira olan ye
kûn banka kredileri 1963 yılında mâkul hadler 
içinde 967 milyon liralık bir artışla 1963 Ey
lül sonunda 11 366 milyon liraya varmıştır. 

Bankalardaki mevduat hacmi ise, 1963 Eylül 
ayı sonunda 1962 yıl sonuna nazaran bir artış 
kaydetmemiştir. Bunun sebebi resmî ve ticari 
mevduat hesaplarınmki düşmelerdir. Buna mu
kabil tasarruf mevduatında önemli artış olmuş 
ve 1962 sonunda 5 501 milyon liralık mevduat 455 
milyon liralık artışla 1963 Eylül sonunda 5 956 
milyon liraya varmıştır. 

Sırası gelmişken ifade edelim ki, kanaatimiz
ce kredilerin ihtiyatlı kullanılması ve dağıtımın
da dikkatli davranılmması bir zarurettir. Ancak, 
enfilâsyonist bir tazyik yaratmamak kayıt ve şar
tı ile kredilerin artırılmasında fayda vardır ve 
bu bakımdan çekingen davranmamak lâzımdır. 
Halbuki 1963 yılı içinde gelişen piyasa şartlarına 
rağmen kredi hacmi oldukça mahdut kalmış ve 
piyasada para sıkıntısı çekilmiştir. 

Ticaret erbabının kısa vadeli kredi bulmakta
ki kolaylığı yanında sanayiciler orta vadeli işlet
me sermayesi kredisi ile uzun vadeli yatırım kre
disi bulmakta büyük müşkülâta mâruz kalmışlar
dır, bu sıkıntı madencilik, turizm ve deniz nakli
yatında çok büyük olmuştur. 

Yüksek faiz hadlerine rağmen kredi sağlamak
taki zorluk, çekilen kredi sıkıntısının bariz delili
dir. 

Mamafih bu hal ötedenberi Türkiye'de devam 
edegelmektedir. Filhakika Batı memleketlerinde 
kalkınma ve olgunlaşma daima ticari canlılık dev
relerini takibetmiştir. Ticari canlılığın birikme
sini kolaylaştırdığı sermayeler, sinai yatırımlarda 
kullanılmıştır. Türkiye'de ise, ticari canlılık saf
halarında, faiz haddinin a§ırı derecede yüksek 
olması, sanayileşme hareketine ciddî bir baraj teş-
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ki] etmiştir. Tarihte yüksek faiz haddine rağmen 
kalkınmış bir memleket gösterebilmek güçtür, fa
iz haddinin yüksekliği, hususi teşebbüsün yatırım 
temayülünü zayıflatmıştır ve zayıflatmaktadır. 

Demek oluyor ki, 1963 yılında mevduat ve 
kredi hacmi iktisadi gelişmeye paralel bir seyir 
takibederek yükselmiştir. Ancak, banka kredileri
nin talepleri karşılayacak seviyede olmaması ve 
faiz hadlerinin yüksekliği, üzerinde önemle du
rulması lâzımgelen bir mesele olmuştur. 

Aziz arkadaşlar, 
Zirai ve sınai istihsal alanında da 1962 yılı

na nazaran 1963 yılında bariz artış görülmüştür. 
Elverişli hava şartları dolayısijde hububat istih-
salindeki artış oranı % 13 civarındadır. 

1962 yılının 9 aylık devresine kıyasla 1963 ün 
9 aylık devresinde sınai istihsal artışı demirde 
% 45, çelikhane mamullerinde % 38, hadde ma
mullerinde % 12, çimento da % 17, pencere ca
mında % 16, şişe ve züccaciyede % 6 çeşitli kâ
ğıtta % 14, taş kömüründe % 6, linyit kömürün
de c/c 16 petrol mahsulllerinde % 41, ham pet
rolde % 25, elektrik enerjisinde % 12, pamuklu 
dokumada % 2, yünlü dokumada % 7, yün ip 
liginde % 23 pamuk ipliğinde % 3 tür. 

Az gelişmiş bir memleket olan Türkiye'mizde 
istihlâk seviyesi yüksek buna göre yatırım haddi 
oldukça düşüktür, bu ise, iktisadi kalkınma
yı güçleştirmektedir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtınca yapılan tah
minlere göre, 1962 fiyatları ile memleketimizde 
1963 yılında gayrisâfi millî hasılanın 58,7 mil
yar lira olacağı tahmin edilmektedir, özel is
tihlâk harcamalarının ise, 41,8 milyar lira ola
cağı hesaplanmaktadır ki, bu miktarın gayrisâ
fi millî hasılaya nisbeti % 70 dir. Böylece, mil
lî gelirin en büyük kısmı özel istihlâk ve kamu 
cari harcamaları halinde tüketilmekte ve yatı
rımlara pek az bir miktar kalmakta olup bu 
miktar % 16,7 olarak hesaplanmaktadır. 

özel sektör yatırımları daha ziyade imalât 
sanayii ile mesken inşaatı sahasında toplanmakta 
ve bu. son halde donmaktadır. 

(Bayın ımillietvekiıllleri, 
1963 yılının en mühim iktisadi olayı hiç şüp

he yok ki fiyatlar umumi seviyesinde vukua ge
len nispî; istikrardır. 

1962 yılı sonunda 268,5 puan olan İstanbul 
toptan fiyat endeksi Ekim 1963 sonunda % 2 
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I oranında 5,5 puan artarak 274 puana yükselmiş

tir. 
Böylece 1962 yılında başlıyan fiyat istikrarı 

1963 de de devam etmiştir. 
Ücretliler geçinme endeksinde ise, durum 

farklıdır. Toptan fiyatlar umumi endeksinde 
nispî bir istikrar göze çarptığı halde hayat pa
hasında bir yükselme mevcuttur. Ve maalesef 
devam etmektedir. 

Bunun sebebi üzerinde ehemmiyetle durmak 
lâzımdır. Netice itibariyle ücretli sınıfın hayat 
şartları gün geçtikçe ağırlaşmaktadır. 1962 yı
lında bu sınıfın geçim endeksi 245 puan iken, 
1963 yılı Kasım sonunda 23,4 puan artarak 
264,4 puana yükselmiştir ki bu yükseliş geçen 
yıla nazaran bir misli fazlalık arz etmektedir. 

Muhterem arkdaaşlar, 
1963 yılı ihracatımız 386 086 000 dolar ola

rak gerçekleşmiş bulunmaktadır, bu miktar 1962 
yılma nazaran 13 111 000 dolar eksiktir. An
cak, 5 Yıllık Kalkınma Plânı 1963 yılı ihraca
tını 347 800 000 dolar olarak öngörmüş olup 
fiilî ihracat bu miktarı % 6 oranına varan bir 
aşma ile 20 286 000 dolar geçmiştir. 

1962 yılma nazaran 1963 yılında tütün baş
ta olmak üzer, fındık, krom cevheri, ham ba
kır, canlı hayvan, Antep fıstığı ve zeytinyağı 
ihracatımız azalmış buna mukabil pamuk başta 
olmak üzere tiftik, şeker, pamuk tohumu küs-
besi ihracatımız artmıştır. 

1963 yılı tütün ihracatımızın 1962 yılma na
zaran 29 454 000 dolar azalmış olması calibi 
dikkattir. Eğer 1963 de 1962 yılındaki kadar 
tütün ihracedebilşeydik 1963 ihracatımız rekor 
seviyede olan 1963 ihracatını geçmiş olacaktı. 

1963 yılı ihracatında üzerinde önemle duru
lacak bir nokta da ihracatımızın % 62,5 oranın
daki kısmının Batı Avrupaya yönelmesidir ki, 
bu durum ihracatın ilerdeki gelişmesi bakımın
dan ümit vericidir. 

1963 yılı sonuna kadar olan ithalâtımızı ise 
630 milyon dolar civarındadır Şu hale göre, 
dış ticaret açığı 260 milyon dolar kadardır. De
mek ki ihtalâtın sadece % 57 sini ihracatla kar
şılamaktayız. 

Sayın Milletvekilleri, 
Halen Türk ekonomisi ve kalkınmamız büyük 

ölçüde dış j'-ardımlara dayanmaktadır. Bu ba< 
I kımdan 1963 yılı içinde çeşitli kaynaklardan sağ-
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lanan dış yardım ve kredileri incelememiz ge
rekmektedir. 

Amerikan yardımı: 
Birleşik Amerikan Devleti 1963 yılında Tür

kiye 'ye 55 milyon doları bağış, 3,9 milyon dola
rı teknik yardım, 163,2 milyon -doları zirai mah
sul fazlalığı ve 41,3 milyon doları kalkınma ik
razı olmak üzere ceman 263,4 milyon dolar yar
dımda bulunmuştur. Bu miktar 1961 ve 1962 
senelerine nazaran fazla olmakla beraber 1961 de 
zirai mahsul fazlasının 26 ve 1962 de 126,9 mil 
yon dolar olduğu nazara alınırsa asıl kalkınma
mıza yardım teşkil edecek miktarlarda yıldan yı
la bir azalma olduğu ortaya çıkacaktır. 

Türkiye'ye Yardım Korsorsiyumıı: 
31 Temuz 1962 tarihinde kurulan Türkiye'ye 

Yardım Konsorsiyumu üye devletleri 1963 yılı 
programının dış finansman ihtiyacı için lüzum 
görülen 250 milyon dolara mukabil 2,6 milyon 
dolar fazlası ile 252,6 milyon dolarlık bir taah
hütte bulunmuşlardır. 1963 yılı içinde bu yardı 
mın ancak 187,3 milyon dolarlık kısmı gerçek
leşmiş 65,3 milyon dolarlık kısmı ise gerçekleş-
miyerek 1964 yılına devredilmiştir. 

Milletlerarası Para Fonu: 
Türkiye, iktisadi istikrarı sağlamak ve dış 

tediye muvazenesini temin etmek maksadiyle 
Milletlerarası Para Fonundan da krediler al
maktadır Fon 1963 yılı içinde Türkiye'ye 21>5 
milyon dolarlık bir yardım yapmayı kabul et
miş ise de 1963 Eylül sonuna kadar bu meblâğın 
18,5 milyon doları ancak kullanılmıştır. 

Dünya Bankası kredileri^ : 
Milletlerarası îmar ve Kalkınma Bankast 

1962 ve 1963 yılları içinde Türkiye'ye kredi aç
mamıştır. Ancak, 1947 - 1961 yılları arasında 
çeşitli projelerin finansmanı için 60,7 milyon 
dolarlık kredi açılmış ve bunun tamamı ödenmiş
tir. Aynı devrede 20,5 milyon dolar itfa edil
miş ve 40,2 milyon dolarlık borç bakiyesi kal
mıştır. 

Üye memleketlerin kalkınma gayretlerini des
teklemek için kurulmuş olan Dünya Bankasının 
1954 yılından sonra memleketimizde büyükçe 
hiçbir projeyi desteklememesi, üzerinde önem
le durulması lâzımgelen bir meseledir kanaatin
deyiz. 

Milletlerarası! Raükmma Birliği : 
Bu birlik 23 Kasım 1961 de özel sektör ya

tırımlarının finansmanında kullanılmak üzere 
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Türkiye 'Sınai Kalkınma Bankasına, 3.. mil'* 
yon dolarlık bir kredi vermiştir. 

3 6 3 te ise, biri 1,7 milyon dolar ve diğe
ri 20 milyon d olârlıik olmak üzere 'ceman 21,7 
milyon dolarlık bir kredi açmıştır. 

Milletlerrası Finansman Kıtrumu : 
Dünya Bankasına bağlı olan bu'kuruıui Ii9ı63 

Eylül ayı içimde Türkiye Sınai 'Kalkınma Ban-
ika,sının sermayesine 9ı20 000 dolarla iştiraık: et
miştir. Bu yardımın devanı etmesi- en büyıfrk 
/temennimizdir. Görülüyor ki, 19'6i3 'jTİinda 
temin edilen dış kredi ve yardımlar •' bldfajkça 
yüksek 'bir seviyeye ulaşmış ise de ; îhtiyıaçlâ-
rıımıza cevap verecek şekilde ^değildir. rYa&tz 
burada, üzerinde çok önemle durmaımız gere-
>ken bir nokta var. O da itemin ettiğimiz'dış 
yardımlara mukabil, bilhassa' gerçetkleşeri yar
dımların büyük bir kısmını borç ve faiz ola
rak iade etmiş olmamız dır. Filhakika, gerçek
leşen yardımın Î9i63 yıllı içinde'bu - tekrar ebe
lim - üzerinde çok ehemmiyetle durulması lâ
zımgelen bir meseledir. Eğer, dostlarımız, 
müttefiklerimiz ve konsorsiyuma üye olan 
'memleketler ve diğer milletlıerara.sıi teşekküller 
gerçekten Türkiye'nin kalkınmasına ''yardim 
etmek istiyorlarsa ve hakikaten NATO dola-
yısiyle Türkiye'nin üzerinde ağır askerî masraf
ların iktisadi kalkınmasını engellediğine ger
çekten inanmıyorlarsa, hakikaten toize bjr .-yar
dım eli uzatmak işitiyorlarsa, dış borçların dı
şında, 5 Yıllık- Plânın öngördüğü dış finans
man ihtiyacı için gerekli miktarın tamflmm'in 
bıı gayelere sarfını mümkün kılacak bir yar
dımda bukı nm a 1 arı ve Hükümetin de bu yol$a 
gayret sarf etmesi iktiza eder. : • ; . , . . , • 

Arkadaşlar, bu hususta bütün partilerin de 
elbirliği yapması, Hükümeti deisıteklemesi ica
bet tiğine can ve gönülden inanm'aktayi'z. '' 

Şunu da ilâve edelim ki, 19i63 yılı içinde, 
(konsorsiyum yardımlarının 63 milyon dolar 
açık vermesi plânın tatbikatını aksatmıştır. 
19*64 yardımlarının aynı akıbete uğraımaımaısı 
için,, şimdiden gerekli tedbirlerin alınması ik
tiza eder. 

Sırası gelmişken burada bir noktaya• bi'l-
haıssa temas etmek işitiyoruz. O da çeşıîtli mil
letlerarası! teşekküllerle, çeşitli dış inemleîket-
lerle Türkiye'nıiz arasındaki yardım.'v.s. tica
retlerle yapılan karşılıklı! temasların, çeşitli 
bakanlıklar arasında tetkik mevzuu yapılmış 
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olmasıdır. Binaenaleyh, ıbüitün dış yardım 
mevzulunun tek elden idaresi ve bu suretle her 
(türlü tedbirin zamanında alnnımaiSKiıda büyük 
isabet ve fayda bulunduğuma kaandiz. Bugün 
balen dış yardımla ilgili meseleler, Ticaret 
•Bakanlığı» Dışişleri Bakanlığı, Maliye Ba
kanlığı gibi çeşitli bakanlık ve daireler ara
sında birbirinden habersiz olarak işleri uza
tıcı aksatıcı ve hattâ baz»aın çelişmeleri ve çekiş
melere meydan verecek tetkiklere taibi tu
tulmakta ve bu surette yardımlarım zamanım
da temin edilmesi ve yahut da, zamanında te-
minini imkân dâhiline sokacak tedbirlerin 
alınması umumiyetle aksamaktadır. Bu bakım
dan; yardım işlerinin düzemle gitmesi isiteniyoraa 
Hükümetin üzerinde ehemmiyetle xdurması ge
reken me«ele dı§ yardım işlerinin tek bir ele 
tevdi edilmesi, merkezi bir teşkilâta verilmesi
dir. Bunu, 1964 yılı içinde tahakkuk etmiş gö
rürsek büyük bir memnuniyet duyacağımızı şim
diden ifade etmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, 1963 yılı ekonomik 
hayatımızı bu suretle icmal ile sırası gelen bâz-
temonniyatımızı belirttikten sonra 1964 yılı büt
çesine gelelim: 

140 milyon doları ile dış borçlar ödenmiş ve 
bu suretle asü kalkınmamıza hasredilen miktar 
ancak dörtte bir oranında olmuştur. 

1964 yılı bütçesinde harcamaların 13 986,5 
mayon lirayı bulduğu görülmektedir bunun için 
efe cari harcamalar 7 319,9 milyon lira, yatırım 
harcamaları 3 553,9 milyon lira, sermaye teşkili 
ve transfer harcamaları 3 112,7 milyon lira ola-
rak t*9bit edilmiştir. 1963 yılma nazaran harca-
malardaki vasatı artış % 11,33 tür. Bu harcama
ların 9,6 milyarı vergilerle, 1,6 milyar lirası 
vergi dışı gelirlerle 1,8 milyar lirası da karşılık 
paralarla karşılanacaktır. Bu gelirlerin toplamı 
1& milyar liradır, gider ile aradaki fark 986 mil-
yşa liradır ki, bu meblâğ ek finasman ihtiyacı 
yani düpedüz bütçe açığıdır. 

Bütçe açığının bir kısmı Hükümetin tabiri 
Ue vergi reformları, bizim görüşümüzle vergi 
zamları ve bir kısmı da turizm geliri ile karşıla
nacaktır. 

Gerçekte kalkınma plânının finansman ihtiya
cına ve bu ihtiyacın enflâsyonist yollara gitmek
sizin normal, sıhhatli ve sağlam kaynaklarla sağ-
lanonası zaruretine inanmaktayız. Ancak bunun 
yolu, vergilere zam olmamalıdır. 

19 . 2 .1964 O : 2 
Vergi hasılatı, sağlam bir ekonuomik bünye

ye sahibolmak suretiyle gelişen ve genişliyen bir 
ekonomik faaliyet neticesi artar. 

Emniyet ve istikrarı ölmıyan, maddi ve mâ
nevi bakımdan hasta bir ortamda ağırlaşan şart
lar muvacehesinde vergi kanunları maddelerinin 
bir yıl içinde birkaç defa değiştirilmesi suretiy
le aynı vergi mükellefinin yükünü ağırlatmaya 
reform adını vermek ciddiyetle kabili telif de
ğildir. 

Kaldı ki, bütçe açığının vergi zamları ile ka
patılacağına inanmak hatalı dur, zira, vergilere 
yapılacak indî zamlarla bütçe açıklarını kapat
mak mümkün olsaydı vergi vazetmek parlâmen
tolarda hâkim bulunan grupların yeddi iktidar-
larındaki bir keyfiyet olduğuna göre dünyanın 
hiçbir memleketinde bütçe açığının mevzuuhah-
sedilmemesi lâzımgelirdi. Tekrar edelim selâmet-
li ve denk bir bütçe ancak istihsalin gereği veç
hile inkişaf ettiği, millî ve ferdî gelirlerin artmış 
bulunduğu iktisadi bünye içerisinde mümkün 
olabilir. 

Turizm gelirinden ve bir netice ummak mu
haldir. 

1963 yılında turizm için, Beş Yıllık Plânda 
ön görülen para sağlanamadığı için realizasyoıı 
nisbeti ancak % 25 civarında olmuş ve 1964 yılı 
bütçesinde bu sahayı geliştirmeye matuf esaslı 
ödeneklere tesadüf edilememiştir. Şu halde, Hü
kümet, bütçe açığını kapatmak için turizmden 
beklediği gelir tesadüfe bırakılmıştır. 

Aziz arkadaşlar, 
İç ve dış borçlar geçen yıla nisbetle 

457 253 082 lira artarak U 537 736 097 liraya 
varmıştır. Bunun 5,5 milyar lirası dış borçlar
dır. Bu ağır yükün tahfifi için gerekli gayret 
gösterilmeli ve teşebbüsata geçilmelidir. Aşağı 
yukarı bu borçlar bir bütçe kadardır. Milleti bu 
ağır yükün altından kurtarma çareleri mutlaka 
aranmalıdır, bulunmalıdır kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Tekrar edelim bütçe açığının kapatılması: 

Yalnız vergilere zam yapılmakla hallolunamaz. 
Bu arada tasarruf tedbirlerine de büyük ölçü

de tevessül edilmek zarureti vardır. Her nevi Dev
let masraflarında tasarrufa gereken önem veril
melidir. özellikle İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
ve bâzı Devlet kadroları üzerindeki şişkinlik gide
rilmelidir. Umumiyetle bu bahis açılınca Devlet 
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Personel Kanunu ve İktisadi Devlet Teşekkülleri 
reorganizasyon kanunu ile bunların halledileceği
ni ileri sürmek adet olagelmiştir. Hükümetlerin 
bu mevzuu cesaretle ele alması ve bilcümle Dev
let harcamalarında bir kuruşun dahi nasıl ta
sarruf edileceğini ciddiyetle düşünmesi lâzımdır. 
Biz, Devlet Personel Kanunu ile, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri Reorganizasyon Kanununun hakika
ten topyekûn Devlet harcamalarında tasarruf 
zihniyetini hâkim kılacağını zannetmiyoruz. Bu, 
olsa olsa mahdut miktarda kadro şişkinliğine se-
bebolabilir. Hiçbir zaman, arzu ettiğimiz topye
kûn umumi cari masraf 1 ardaki tasarrufun cevabı
nı teşkil etmez. 

Bizim gibi imkânları dar ve mahdut olan bir 
milletin israfı, önliyen tedbirleri düşünmesi ve 
alması kadar tabiî bir şey olamaz, 1964 yılı bütçe
sinde bu önemli mevzu üzerinde esaslı bir davra
nış göremediğimizi ifade etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Anayasamıza göre demokratik rejimin vazge

çilmez unsuru olan siyasi partilerimiz arasında 
memleket meselelerini görüş ve ele alış bakımla
rından bâzı farkların olması tabiîdir. 

îç meselelerimiz üzerindeki çekişmelerimiz ne 
mahiyet arz ederse etsin Türklüğün şeref ve hay
siyetini ilgilendiren dış meselelerimizde daima 
birlik ve beraberlik içinde olagelmişizdir. 

Kıbrıs'taki soydaşlarımıza karşı girişilen hak
sız ve insanlık dışı alçakça tecavüzler, halkımızın 
infialini biraz daha tahrik etmekte ve artırmak
tadır. Hükümetin bu mesele karşısındaki tutumu 
siyasi partilerin ve tarafsız vatandaşların gös
terdikleri hassasiyet ve destekleri kıymetlendirir 
mahiyette olması lâzımdır. 

Kıbrıs konusunda Hükümetin tâviz vermeme
sini, kararlı ve enerjik hareket etmesini bir kere 
daha temenni etmekten kendimizi alamıyoruz. 

1964 yılı bütçesinin memleketimiz ve milleti
miz içinh ayırlı olmasını diler hepinizi C. K. M. P. 
Meclis Grupu adına saygı ile selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Millet Meclisi 
Grupu adına Sayın ihsan Gürsan. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN GÜRSAN (İz
mir) — Millet Meclisinin değerli üyeleri, Ada
let Partisi Meclis Grupu adına 1964 malî yılı 
bütçe tasarısının tümü üzerinde görüş, mütalâa 
ve kanaatlerimizi arz etmek üzere yüksek huzur
larınıza çıkmış bulunuyorum. 

19 . 2 . 1964 0 : 2 
Muhterem arkadaşlarım, bir milletin sosyal, 

ekonomik, politik teşkilâtı mensubolduğu Devle
tin bütçe sistemlerinden açık bir şekilde anlaşılır. 
Görünüşte sadece malî bir hâdise, bir vakıa ola
rak karşımıza çıkmakla beraber, politik ve ekono
mik veçheleri nazarı itibara alınmayınca bütçele
rin mahiyetlerine lâyıkı veçhile nüfuz etmek ka
bil olamaz. Malî tedbirlerin bütçelerde yer aldığı 
ve bütçelerin esas bünyelerini teşkil ettiği şüphe
sizdir. Fakat diğer taraftan, bütçelerin kendile
rine mahsus ve temsil etmekte oldukları muamele 
ve tasarrufların nevi ile bunların şümulünden 
tamamen ayrı diğer ehemmiyetli bir cephesi de 
vardır. Bu da, bütçelerin modern âmme ekono
misinin idaresi için vücudu elzem bir vasıta ol
maları ve vazifelerinin de malî iğlerin rasyonalize 
edilmesine yani, diğer bir deyimle iktisat prensip
lerine uygun tarzda bu muamele ve tasarrufların 
yapılmasına yardım etmesidir. 

Devlet faaliyetlerinin ve tasarruflarırfın sa
ha ve şümulü ne kadar genişlerse, Devlet mali
yesinin mümkün olduğu kadar ekonomik ve ras
yonel tarzda idare edilmesi lüzumu da o nisbette 
artar ve ehemmiyet iktisabeder. Böyle bir idare 
ise, ancak iyi kurulmuş ve prensipleri iyi tesbit 
edilmiş, ekonomik ve politik karekteri iyi belir
tilmiş bir bütçe sistem ve düzeni sayesinde sağla
nabilir. Bu bakımdan 1964 malî yılı bütçe tasa
rılarının şekil, tertip ve muhteva bakımlarından 
hazırlanışına müessir olan teknik ve diğer faktör
lerin tetkik ve tahliline girmeden evvel bu büt
çeleri karakterize eden ekonomik ve politik ana 
hüviyet üzerinde durmakta muhakkak ki, büyük 
fayda ve zaruret vardır. 

1964 'malî yılı bütçe tasarılarının bu bakım
dan. karşımıza çıkan hüviyeti ise, plânlı kalkın
ma devresinin ikinci yıl bütçeleri olmaları ve 
beş yıllık plânın gereklerine uygun olarak ha
zırlanmış bulunmalarıdır. 

1 )eğerli arkadaşlarım, 
Bilindiği gibi, hor iktisadi görüş olayların ce

reyan tarzına, ihtiyaçların baskısına, bu olay ve 
ihtiyaçların vukua geldiği memleketin gerçekle
ri no ve (izciliklerine göre şekil alır. Temel hak ve 
hürriyetlerle beraber sosyal ve iktisadi haklar ve 
ödevler demokratik bir nizam içinde memleketi
mizde Anayasa'nın teminatı ve vazettiği esas
lar dairesinde şekil (bulduğuna göre, hüluımctin 
iktisadi ve malî politikasına hâkim olan temel 
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gürü s ve prensiplerin ve bu temel görüş 
ve prensiplere göre yapılan tasarruflardan 
mütevellit neticelerin ne olduğunu sormak, ta-
kibedilen iktisadi ve malî politikaya hâkim olan 
zihniyetin ve düşüncelerin ve bu politikaya ve
rilen veya verilmek istenilen istikâmetin ma
hiyetini anlamak ve aramak hepimizin en önde 
gelen vazifesidir ve hakkıdır. Ancak Hüküme
tin bu mevzudaki görüşünü berraklıkla kavra
dıktan sonradır ki. takibedilen iktisadi politi
kanın, nihayet tatbikat ve teferruatı mahiye
tinde olan, bir plân ve buna göre hazırlanan 
bir bütçe üzerindeki görüş ve tenkidlere istikâ
met vermek mümkün olabilir. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile 1964 yılı 
bütçe tasarılarının hazırlanmasında müessir 
olan iktisadi politika ise, ifadesini Bakanlar 
Kurulu tarafından 29 Haziran 1961 tarihinde 
5/1411 sayılı Kararla kabul edilmiş olan plân 
hedef ve stratejisinde bulmaktadır. Kabul edi
len plân hedeflerine göre, «Türk toplumunun 
seçtiği yaşayış şekli olan demokrasi düzeni için
de en yüksek kalkınma hızını sağlıyaeak ve de
vam ettirecek ve sosyal adaleti gerçekleştirecek 
bir kalkınma plânı yapılacak ve kalkınma plân
larının yapılmasında Devlet ve özel sektörün 
yanyana bulunduğu karma ekonomi sisteminin 
kurulmasına dayanılacaktır.» 

Plân hedef ve stratejisini tesbit eden karar
name tarifi yapılmıyan «Karma ekonomi» nin 
mâna ve şümulü üzerinde durarak ve plân ile 
bütçelerin hazırlanmasında ve yatırımların sey
rinde başlıca rol oynıyam bu ım'esıell'eıyc bir oulük-
tar dokunacak esasa girmek istiyoruz. 

Ksasında karma ekonomi mefhumu «Türki
ye'nin iktisadi kalkınmasında özel teşebbüs ser
bestisini ve ekonomik faaliyetlerin serbest re
kabet ve hürriyet havası içinde cereyan etme
sini müdafaa eden devletçi bir iktisadi görü
şün karışımını» ifade etmektedir. Kanaatimiz
ce böyle bir anlamı ifade eden karma ekonomi
yi mütekâmil bir iktisadi nizam olarak kabul I 
etmek ve bir prensibe bağlamak çok zordur. Bir 
defa bu ekonomi karma unsurları ihtiva eden 
bir düzendir. İçinde hem liberalizmden gelme 
hem de sosyalizmden gelme unsurlar vardır. Bu 
farklı unsurları müşterek ve bağdaşacak Ibir 
esasa bmğlamak da sanıldığı kadar kolay değil
dir. Bu bakımdandır ki, otuz seneden beri fii
len karma ekonominin içinde bulunmamıza rağ- j 
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men, iki sektörün, yani kamu scktörüiyle özel 
sektörün yanyana yaşıyacağı, bağdaşacağı, in
kişaf imkânını bulacağı bir iktisadi sistemin 
ana kaideleri bir türlü ortaya konulamamış, 
tatbikat daima hükümetlerin ve Devletin bü
yük nisbette iktisadi hayata müdahalesini ta-
zammun eden tam bir devletçiliğe yönelmiştir. 

Bu mesele Beş Yıllık Kalkınma Plânına da
yanılarak iki yıldan beri takibedilmekte olan ik
tisadi politikanın tatbikatında da bir hal şekli
ne bağlanamamıştır. Meselâ, plânda karma eko
nominin kuralları ve kamu sektörü ile özel sek
tör arasındaki münasebetlere ait hükümler son 
derecede müphem ve muğlâk bir mahiyet göster
mektedir. Bunları kısaca şu şekilde özetliyelbi-
liriz : 

1. Az gelişmiş, durgun bir iktisadi düzen
den ileri ve dinamik bir bünyeye geçiş için 
merkezî otoritenin sistematik ve rasyonel ted
birler alması şarttır. >. 

2. G-elişen bir ekonomide Devlete düşen gö
revleri geleneksel bir görüşle sınırlamaya im
kân yoktur. 

3. İktisadi kalkınmanın gerçekleştirilmesi, 
huzur ve istikrarın sağlanması âdil bir gelir 
dağılımı ve dengeli bir üretim bünyesi gibi 
ancak Devlet otoritesinin müdahalesiyle ger
çekleşebilecek bâzı şartlara bağlıdır. 

4. Kamu ve özel sektörün faaliyetlerini sı
nırlandırmak lüzumsuz ve imkânsızdır. Devlet 
plân hedeflerinin gerektirdiği şartları sağlamak 
için iktisadi faaliyetleri düzenliyebilmelidir. 

Geniş bir şekilde tefsire müsait olan bu hü
kümlerin ise, hususi teşekkülü endişeye düşür
mek ve huzursuzluğa götürmek için kâfi gele
ceği şüphesizdir. 

Şüphesiz ki, memleketimiz iktisadi hüviye
ti itibariyle geri kalmış bir manzara arz eder. 
Bu bakımdan kalkınma mevzuundaki gayretler 
hiçbir zaman ileri memleketlerle aynı ölçüler 
içinde mukayese ve mütalâa edilemez. İktisa
di kalkınmayı (bu hüviyeti arz eden memleke
timizde kendiliğinden beklemek varidolamaz. 
Devletin iktisadi sahalarda da destekleyici 
yardımcı, uyarıcı ve mahzurları bertaraf edi
ci müdahalesine ihtiyaç vardır. Bu neticenin 
istihsali için de zihinleri karıştıracak, kanaat
leri yanlış istikâmete çevirecek müphem, muğlâk, 
mütenakız ifade ve izah tarzlarına gidilmiye-
rek Devletin iktisadi hayata müdahalesinin 
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hudut ve şümulünün açık bir şekilde tâyin 
ve tesbit edilmesi ve memleketin iktisadi kal
kınmasının esas unsurunu teşkil eden özel te
şebbüsün inkişafı ve kuvvetlenmesi nisbetinde 
Devlet sektörünün iktisadi hayata müdahalesi
nin asgari hadde indirileceğinin, toplumda bir 
inanç ve güven yaratacak şekilde fiilî ve katî 
tasarruflarla ispat edilmesi şarttır. (Alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, 1964 yılı bütçe 
tasarısı da 1963 yılında olduğu gibi birinci beş 
yıllık kalkınma plânına ve 1964 yılı programına 
uygun olarak hazırlanmıştır. Bu bakımdan bu 
bütçe tasarılarının tatbikatta başarı sağlama 
imkânları, gerek birinci beş yıllık plânın, ge
rekse 1964 yılı programının tatbik kalbiliyeti-
ne bağlı kalmaktadır. 

Birinci Beş Yıllık Plânın ve 1964 yılı prog
ramının tatbik kabiliyeti ve imkânları ise, birçok 
hususların tahakkuk ettirilmesine bağlıdır. Bu hu
susları da hülâsa olarak şu şekilde sıralamak 
mümkündür : 

1. Hususi teşebbüse ait yatırımlar plânda ve 
bu plâna göre hazırlanan programda derpiş edi
len seviyeye eriştirilmelidir. 

2. iktisadi Devlet Teşekküllerinden ve sos
yal sigorta fonlarından beklenen tasarruflar ta
hakkuk ettirilmeli ve İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin reorganizasyonundan müspet neticeler alın
malıdır. 

3. Dış yardımlar, istenilen seviyede ve iste
nilen şartlarla sağlanmalıdır. 

4. Vergilerde esneklik sağlanmalı, vergi hâ
sılatını ehemmiyetli surette artıracak bir reforma 
gidilerek müspet neticeler alınmalıdır. 

5. Bu neticelerin istihsaliyle beraber kalkın
ma hızı her yıl yüzde 7 artırılmalıdır. 

Birinci hususun yani özel teşebbüse ait yatı
rımların plânda derpiş edilen seviyeye eriştirile-
bileceği, son derecede şüphelidir. Bugün Türki
ye'nin "içinde bulunduğu siyasi ve iktisadi şartlar 
özel teşebbüsün sermayesini ortaya çıkarması için 
elzem olan güvenlik faktörünü sağlamaktan çok 
uzaktır. Üstelik de plân, yol gösterici ve teşvik 
edici olma vasfını taşımaktan ziyade, emredici ve 
Devletçiliğe meyledici bir karakter taşımaktadır. 
Bu hüviyeti do emniyetsizliği artırmakta büsbü
tün âmil olmaktadır. 

1960 yılından itibaren hususi teşebbüse ait 
yatırımların toplam yatırımlar içinde gerek mik
tar olarak, gerekse yüzde ııisbeti olarak devamlı 
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şekilde düşmesi, hususi teşebbüsün yatırımlarının 
tahakkuk edemiyeceğinin en açık işaretidir. 

Özel sektördeki bu endişe ve tereddüt ve Hü
kümetin iktisadi politikasına karşı güvensizlik, 
Plânlama Teşkilâtının sorumlularınca da müşa-
hade edilmiş olacak ki, 1964 yılı programının 
özel sektöre rehberlik bölümünün giriş kısmında 
aynen şu ifade yer almıştır : «Devletin hangi 
alanlarda faaliyet göstereceğinin önceden bilin
memesi özel sektör yatırımlarını engelliyen başlı
ca âmillerden birini teşkil ediyordu. Plânda önü
müzdeki dönemde kamu sektörünün hangi alan
larda yapacağı açıkça belli edilmiş olmakla özel 
sektörün güvenlik içinde yatırım yapabilmesi için 
gerekli ortam yaratılmış bulunmaktadır. Bundan 
sonra alınan ve alınmakta olan idari ve malî ted
birlerle özel sektörün bu elverişli ortam içinde 
gelişmesi ve iktisadi kalkınmada kendine düşen 
görevleri yerine getirmesi beklenmektedir.» 

Muhterem arkadaşlarım, temenni çok güzel, 
fakat ortamı hazırlamak için yapıldığı ve yapıla
cağı ifade edilen idari ve malî tedbirler hiç de 
tatminkâr değildir. Hele malî tedbirler arasında 
yer alan Zam kanunu tasarılarının ürkütücü ve 
bir reform mahiyetini asla taşımıyan mahiyetleri 
karşısında Devlet Plânlama Teşkilâtının temenni
sinin tahakkukunu beklemek, bir hayale itibar 
etmekten asla ileri gidemez. 

Gene 1964 yılı programının 1962, 1963 yılları 
özel sektör imalât sanayii ve konut inşaatı yatı
rımlarının neticeleri hakkında serd edilen şu mü
talâa da dikkate şayandır : 

«özel sektör yatırımlarının çeşitli alanlarda 
dağılış şekli plândaki hedeflere ulaşılmasını güç-
leştirici nitelikte görülmektedir. Anket sonuçları
nın değerlendirilmesinde imalât sanayiinde özei 
sektörün fazla kapasite bulunan dokuma ye^bâzı 
giyim eşyası kollarında yatırım yapmaya istekli 
oldukları, buna karşılık ekonomimizin asıl ihtiya
cı olan imalât kollarında bu sektör yatırımlarının 
çok geri kaldığı tesbit edilmiştir. Durum imalât 
sanayiinin dışında kalan bâzı sektörlerde de aynı
dır. özellikle belediyelerce 1963 yılının ilk dört 
ayında verilen ruhsatlara göre yapılan tahmin
ler, konut sektöründe toplam inşaat alanını biraz 
daraltmakla beraber, değer olarak inşaatın art
tığını göstermektedir. Bu iktisadi yönden verim
siz bir yatırım olan lüks konut yapımının 1963 
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yılında da artarak devam ettiğini ortaya koymak
tadır.» 

Salahiyetli bir teşkilâtın tetkıka .müstenidol-
ması gereken bu mütalâaları karşısında bu konu
da söylenecek başka bir sözümüz olamaz. 

Muhterem arkadaşlarım; 

tkincd hususun tahakkuku da son derece şüp
helidir. Bilindiği gibi, Kalkınma Planındaki tah
minler ve hedefler yatırımların daha ziyade 
Devlet sektörü tarafından yapılması esasına göre 
tesbit edilmiştir ve bu arada da iktisadî Devlet 
Teşekküllerine fazla vazifeler verilmiştir. Bu 
durum İktisadî Devlet Teşekküllerinin gelecek
te Devlet eliyle yapılaccak yatırımları kanalize 
edecekleri ve kalkınma plânında hayati rol oynı-
yacakları şeklinde de ifade olunmuştur. Halbu
ki, bu müesseseler çeşitli sebeplerden dolayı Mil
lî ekonomi içindeki fonksiyonlarını ifa edemez 
hale gelmişlerdir. Ve bugün de bu durumdadır
lar. Bunların yeniden organize edilmeleri için 
Yüce Meclisinizce kabul edilmiş olan kanunun 
tatbikatına da ancak bu yıl başlanıl abilecektir. 
Bu kanun tatbikatının yani, bu müesseselerin 
reorganizasyonunun ne netice vereceği de meç
huldür. Kanaatimizce bu müesseselerde politik 
gayretlerden uzak olarak gerekli rasyonel ısla
hat sağlanmadan, memur ve müstahdem kadro
ları masraflara ciddî şekilde tesir edecek mahi
yette azaltılmadan, idare ehliyetli ellere tevdi 
edilmeden, iktisadi ve ticari fonksiyonlarının 
icabı olan tasarruf ve basirete dayanan bir ça
lışma imkânı verilmeden bu teşekküllerin plân 
hedeflerine uygun bir şekilde yatırım yapmala
rı ve müspet netice almaları beklenemez. 

1963 yılında İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
plânla derpiş edilen yatırımları 1 milyar 950 mil
yon lira olarak tesbit edilmişti. Yıl sonunda bu 
miktarın ancak % 80 - 85 nin tahakkuk edebile
ceğini Sayın Maliye Bakanının Karma Bütçe Ko
misyonunda verdiği izahlardan öğrenmiş bulu
nuyoruz. Kaldı ki, % 80 - 85 nisbetinde sağla
nabileceği ifade edilen Devlet İktisadi Teşekkül
leri yatırımlarının dağılışı itibariyle plân hedef
lerine ne dereceye kadar bir uygunluk gösterdi
ği de üzerinde durulacak bir konudur. Aldığı
mız bilgilere göre bu teşekküllere ait yatırımlar
da plân tatbikatının 1962, 1963 yıllarında mu
vaffak bir netice vermediği merkezindedir. 
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Muhterem milletvekilleri; 
Kalkınma Plânının tatbikini sağlamak konu

sunda üçüncü ve 4 ncü hususların tahakkukuna 
gelince; karşımıza iç ve dış finansman meselesi 
çıkmaktadır. Devlet Plânlama Teşkilâtında bir 
müddet evvel tertiplenmiş olan bir brifingde bu 
lâtm Sayın Müsteşarı 1963 yılının plân muvaf-
fakiyetsizliğinde dış yardımların gecikmesinin 
ve iç finansman konusunda da gelirin bu yıl der
piş edilen seviyeye ulaştırılmaması neticesinde 
cari harcamalarda tasarrufa gidilmesi zorunda 
kalınmasının ve netice itibariyle de plân tatbika
tının gayeye aykırı bir şekilde daraltılmasının 
müessir olduğunu ileri sürmüştür. 

Bütçe tasarılarının Karma Bütçe Komisyo
nunda müzakeresi sırasında, bu hususu Sayın Ma
liye Bakanından sorduk. «Dış finansmandaki ge
cikmelerin yatırım tatbikatına hiçbir şekilde te
sir etmediği ve altın stoku ve rezervler sayesin
de gerekli karşılıkların zamanında temin edildi
ği, iç finansman mevzuunda ise ne bir gecikme
ye ne de bir kısıntıya gidilmediği, harcamalarda 
yapılan tasarrufların yatırımlara bir şümulü ol
madığı» cevabını aldık. İki yetkili ağızdan çıkan 
bu iki izahı telif etmek ve bir izan şekli aramak 
bize düşmez. Biz sadece, birbirini tamamlaması 
gereken iki devlet cihazının plân tatbikatmdaki 
müşahade ve teşhislerinin birbirine olan aykırı
lığını dikkate değer bulduğumuzu arz etmek is
teriz. Bizim üzerinde durmak istediğimiz asıl 
mesele, gerek iş finansman kaynaklarının, gerek 
dış yardımların iktisadi kalkınmamızdaki ehem
miyetli mevkiidir. Her iki konuya da biraz son
ra esaslı bir şekilde temas edeceğiz; beklenilen 
neticelerin alınmasına engel olan faktörlerin 
üzerinde durarak düşüncelerimizi izaha çalışa
cağız. 

Görülüyor ki, memleketimizde plân tatbikatı
nın başarısına ve olumlu sonuç vermesine engel 
olan sebepler sadece tahmin ve tatbikat hataları 
veya imkânsızlıkları değildir. Başarısızlık, başa
rıya ulaşmanın esas şartı olması gereken işte şu 
izahına çalıştığımız dört asli faktörün bizatihi 
bünyelerinde mevcudolan sebeplerden, imkân
sızlıklardan ve bir de Hükümetin takibettiği ik
tisadi politikanın tatminkâr olmıyan mahiyetin
den doğmaktadır. 

Miıhterem arkadaşlarım; 
Plân tatbikatı mevzuunda son husus % 7 kal-
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kmma hızının her yıl normal bir şekilde tahak
kuk ettirilmesi hedefidir. 

Bir müddet evvel Devlet Plânlama Teşkilâ
tında bir brifing tertiplenmiş ve bu brifingde 
Karma Bütçe Komisyonu üyelerine 1963 yılı plân 
tatbikatının neticeleri ile 1964 yılı programının 
ihtiva ettiği esaslar üzerinde bilgi verilmişti. 
Verilen bilgilerden ve aldığımız izahlardan anla
dığımıza göre, 1963 yılında plân tatbikatı başa
rıya ulaşamamıştır. Yatırımlar ancak % 80 - 85 
nisbetinde sağlanabilecek, kalkınma hızı ise 
% 6-6,5 civarında olacaktır. Sayın Maliye Ba
kanı da Plân ve Bütçe Karma Komisyonunda 
verdiği izahlarda bu hususu teyideylemiştir. 

Kanaatimizce kamu sektöründe yatırımlarım 
% 80 - 85 nisbetinde tahakkuk edeceğinin ifade 
edilmesi de plân hedeflerine uygun bir netice
nin kısmen dahi olsa istihsal edilmiş olması mâ
nasına gelmemektedir. Çünkü, üzülerek belirt
mek isteriz ki, bakanlık bütçelerinin Karma Plân 
ve Bütçe Komisyonunda müzakereleri sırasında 
1963 yılı icra plânında gerek işbirliği yapmak, 
gerekse doğrudan doğruya hareket edilmek su
retiyle neticelendirilmedi gereken konularla alın
ması gereken tedbirlerden ne netice istihsal edil
diği hakkındaki sorularımıza tatmin edici cevap
lar alınamadığı gibi, yatırımların da plânla der
piş edilen hedeflere ulaşması hususunda bekle
nen gayretin gösterilmemiş olduğu müşahede ve 
tesbit edilmiştir. Diğer taraftan, ne Devlet Plân
lama Teşkilâtı ne de alâkalıları tarafından 1963 
yılı yatırım faaliyetlerinin sektörlere dağılışları 
itibariyle bir bilgi verilmediği ve istenildiği 
zaman da sükût ihtiyar edilerek verilmesinden 
kaçmıldığı için, biz % 80 - 85 nöbetinde bir ba
şarı sağlandığı hakkındaki ifade ve beyanları da
hi tereddüt ve şüpheyle karşılamak zorunda ka
lıyoruz. 

Ayrıca, finansman bakımından % 80 - 85 
nispetinde tahakkuk eden yatırımların iş hacmi 
bakımından ne nisbette tahakkuk edeceği de bel
li değildir. Bu yatırımlarda meydana gelecek ge
cikmelerin ilerideki yıllara sirayeti ise, hiç şüp
hesiz çok daha menfi olacak ve % 7 kalkınma 
hızını çok aşağıya düşürecektir. 

Bunlara idare cihazımızda mevcut aksaklık
ları, idare cihazımızla Devlet Plânlama Teşkilâ
tı arasında meydana gelen ve gelecek olan an-

\ 19.2.1964 0 : 2 
laşmazlıkları ve tatbikat güçlüklerini de ilâve 
edecek olursak plânın tatbik kabiliyetinin endi
şe verici durumu kendiliğinden ortaya çıkar. . 

Plân ve yıllık programların tatbik kalbiliyeti 
üzerinde dururken 1964 yılına ait programın 
hazırlanmasında ve tahminlerinin yapılmasında 
ehemmiyetli gördüğümüz bir hususu da Yüce 
Meclisinizin dikkat nazanna arz etmekte fayda 
mülâhaza ediyoruz. Çünkü bir mukayese hatası 
olarak da ileri sürülebilecek olan bu husus, 1964 
malî yılı bütçe tahminlerindeki cari ve yatırım 
harcamaları rakamlarına, gayrisâfi millî hâsıla 
tahminlerine tesir etmesi itibariyle üzerinde du
rulması gereklidir. Diğer taraftan millî bütçe 
tahminlerine ait raporun da toplam kaynaklar, 
toplam harcamalar rakamlarına da ehemmiyetli 
surette tesir edecek bir tahmin hatası mahiyeti
ni arz etmektedir. 

Gerek birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânına 
ait 1964 yılı programının 36 ncı sayfasındaki 
12 No. lu tabloda, gerekse millî bütçe tahmin ra
porundaki toplam kaynaklara ve toplam harca
malara ait 1963 yılı rakamları bu yıla ait plân 
tatbikatı % 100 nisbetinde tahakkuk etmiş gibi 
nazarı itibara alınmış ve 1964 yılı tahminleri 
gerek gayrisâfi millî hâsıla için gerek diğer ra
kamlar için buna göre hesaplanmıştır. Diğer ta
raftan tahminlere mesnedolan fiyatlar da 1962 

* yılı fiyatlarıdır. Salahiyetli ağızlar 1963 yılı tat
bikatının ancak % 80 - 85 netice vereceğini ifa
de ettiklerine, 1962 yılına nazaran fiyatlarda 
% 4 - 5 nisbetinde bir artma müşahede edildiği
ne göre, Devlet Plânlama Dairesinin 1964 yılı 
için kaynaklar ve kullanılışı ta/blosunda tesbit 
edilen rakamlar hatalı ve gerçeğin ifadesi olmak
tan uzaktır. Şüphesiz ki, bu hata, 1964 malî yılı 
bütçesi için tahmine esas olarak alınmış olan ya
tırım harcamaları miktarlarına, ek finansman 
ihtiyacına mütaallik tahminlere de ehemmiyetli 
nisbette sirayet etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Kalkınmamıza dair olan plân ve programla
rımızın tatbikatı üzerindeki görüşlerimizin izahı
na son vermeden evvel yatırımlar bakımından 
çok ehemmiyetli gördüğümüz bir konuya da te
mas etmek isteriz. 

Bir memleketin kalkınmasında yatırımların 
I miktarı kadar mahiyetleri de son derecede önem-
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lidir. Bugüne kadar Beş Yıllık Plâna dâhil ya
tırımların mahiyetleri üzerinde durulmamıştır. 
Yatırımların sadece miktarları üzerinde durul
muş ve bu miktarların artırılmsı istikametinde 
gayret sarf edildiği müşahede edilmiştir. Hal
buki, kalkınma üzerinde her çeşit yatırım aynı 
mabette rol oynamaz ye dolayısiyle de kalkınma 
hızına aynı derece ve kuvvette tesir etmez. Bu 
bakımdan, yatırımların miktarını tâyin eden ve 
yatırım toplamının millî gelire oranını gösteren 
faktörle birlikte, başka kıstasların da nazarı iti
bara alınması gerekir. 

Bu kıstas, bugün birçok iktisatçıların üze
rinde ısrarla durdukları ve yatırımların tesbi-
tiııdc nazarı itibara alınmasını lüzumlu gördük
leri «yatırım dozu» faktörüdür. Bu faktör (bir 
memlekette istihsal vasıtalarında ve teçhizatın
da bir seneden diğerine nazaran meydana gelen 
artış miktarının o memleketteki umumi istihsal 
vasıtalarına oranı) şeklinde tarif ve ifade ede
biliriz. 

Gerek plânlamanın, gerek Hükümetin yatı
rımları bu ölçülere göre değerlendirdiklerine ait 
ne bütçede, ne de diğer yayın ve konuşmalarda 
bir vesikaya raslamamış bulunuyoruz. Bu büyük 
bir eksikliktir, önümüzdeki yıllarda bu nokta
ya dikkat edilerek geniş çalışmalarla Yüce Mec
lisin huzuruna getirilmesini temenni ederiz. 

Muhterem milletvekilleri, 
1964 yılı bütçe tasarılarında, genel ve kat

malar bir arada olmak üzere, cari harcamalarla 
yatırını ve sermaye teşkili ve transfer harcama
ları için 13 milyar 986 milyon lira ödenek tek
lif edilmiştir. Bu miktar, tekliflerin Bütçe ve 
Plân Karma Komisyonunda müzakeresi sonun
da, 80 878 000 lira artırılmak suretiyle 
14 020 000 000 liraya iblâğ olunmuştur. Buna 
mukabil 1964 malî yılı zarfında 10 milyar 695 
milyon lirası normal kaynaklardan ve 2 milyar 
458 milyon lirası özel kaynaklardan olmak üze
re ceman 13 milyar 153 milyon lira gelir sağla
nacağı tahmin olunmuştur. Bu miktar da, yeni 
vergi zamlarmdan elde edileceği umulan, gelir 
nazara alınarak aynı komisyonca 13 milyar 325 
milyon, lira olarak tesbit edilmiştir. Bu dununa 
göre, 1964 malî yılı bütçe tasarıları 695 milyon 
lira açıkla tasdikinize sunulmaktadır. 

1964 malî yılı bütçesi gider tahminleri Bi
rinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı esasları daire-
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sinde hazşrlanan 1964 yılı programındaki ra
kamlara dayanmaktadır. Gerekçede izah edildi
ği gibi, cari harcamalarla yatırım ve sermaye 
teşkili ve transfer harcamalarına mütaallik 
bütçe tahminlerine çok cüzi farklarla hemen ta
mamen uyulmuş olduğu için, yapılan tahminle
rin. tahakkuk ve isabet derecesi ve harcamala
rın matlubolan iktisadi faydayı vermeleri de 
Devlet Plânlama Teşkilâtının dayandığı mes
netlerin ve iktisadi görüş ve teşhislerinin doğ
ruluğuna ve Devlet idare cihazının da çalışma
larını plân hedeflerine uygun bir istikamete yö
neltmelerine bağlı kalacaktır. Hükümetin ikti
sadi politikası ve plân tatbikatı konusundaki 
görüş ve kanaatlerimizi ise, biraz evvel arz et
miştik. Şimdi, mahiyetleri itibariyle bütçeleri
mizin umumi hüviyetlerine tesir eden ve hattâ 
onu karakterize eden bir iki önemli noktaya te
mas etmek istiyoruz. Bunlardan birisi, bütçele
rimizin dikaate değer bir özelliğini önümüze 
getiren, harcamaların yıllık artış temposudur. 
Bugün hemen her memleketin bütçesi incelen
diği zaman masrafların yıldan yıla büyük ar
tışlar kaydetiği müşahede edilir. Devletin siya
si, içtimai ve iktisadi sebep ve mülâhazalarla 
yüklendiği vazifelerin çağımızda geniş bir şe
kilde artmış olması yanında, paranın iştira gü
cünde husule gelen azalışlar bu artışın, en 
önemli faktörleri meyanmda zikredilebilir. Bu 
bakımdan diğer ileri memleketlerde olduğu gibi, 
memleketimizde de geçmiş yıllara nazaran büt
çelerimizin gider ve gelirlerindeki artışı tabiî 
görmek icabeder. Ancak, bizim bütçelerimizin 
ileri Batı memleketleri bütçelerine nazaran arz 
ettiği özellik, diğerlerinin aksine olarak masraf 
tahminlerindeki artış hızının iktisadi gelişme 
hızından fazla oluşunda ifadesini bulmaktadır. 
Halbuki, esas olan masraflardaki artış nisbetiy-
le iktisadi gelişme hızı, yani millî gelirdeki ar
tış nisbeti arasında belirli bir ahenk ve müna
sebetin mevcudiyetidir. Batı memleketleri ileri 
ve müsait bir iktisadi ortam içinde bulunduk
ları için, harcamaların artması iktisadi gelişme 
hızı. ile ahenk ve münasebeti bozmamakta, ve. 
tahmil edilen malî külfetlerde fedakârlıklar da 
fertlerin takatinin fevkinde bir ağırlık göster
memektedirler. Halbuki, memleketimiz mü-
saidolmıyan geri bir iktisadi ortam içinde bu
lunduğu için, harcamaların iktisadi gelişme ile 
mütenasibolmıyan büyük nisbette ahenksiz, ar* 
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tısı, vatandaşlara ödeme gücünün üstünde ağır 
malî külfetler ve fedakârlıklar yükletilmcsi ne
ticesini doğurmakta ve işte bütün güçlükler ve 
huzursuzluklar da bundan ileri gelmektedir. 

Harcamaların artmasına müessir olan ikinci 
ehemmiyetli faktör de, Devlet teşkilâtının ala
bildiğine sistemsiz ve icapsız bir şekilde geniş
lemesi, buna mukabil hizmet kalitesinin iyileş-
mcıniş ve müspet hiçbir gelişme göstermemiş, 
lüks ve israfların önüne geçilmemiş olmasıdır. 
İktisaden geriliğimizin de bir neticesi olarak 
memleketimizde memurları daha müsait hayat 
şartlarına kavuşturmak, daha randımanlı çalış
tırmak ve Devlet teşkilâtını iktisadi ve sosyal 
hayatımızın kalkınmasında müessir bir faktör 
haline getirmek yolunda sarf edilmesi gereken 
paralar daha ziyade yeni teşekküllerin kurul
masına, kadroların genişletilmesine ve lüks bi
nalarla mefruşata sarf edilmiş olduğundan büt
çeye ve dolayısiyle vatandaşa yükletilen malî 
külfetler ve fedakârlıklar da o nisbette beyhude 
yere artmış ve artmaktadır. 

Bu iki nokta Türk ekonomisinin inkişafı ve 
kalkınması yolunda daha ciddî, daha köklü ve 
daha müessir araştırmaların yapılması ve daha 
rasyonel tedbirler alınması icabettiğini göster
mektedir. Böyle tedbirler alındığı takdirle, büt
çelerimizin bilhassa carî harcamalarında yüzler
ce milyon liralık tasarruf yapılacağına inan
maktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, 
1964 malî yılı bütçe tasarısiyle bütçelerin 

gerek tasnif ,gerekse dayandığı temel kavram
lar bakımından bâzı esaslı değişikliklere gidil
miş ve yeni bir hüviyet verilmek istenilmiştir. 
Tertip ve tasnif bakımından bütçelerimize yeni 
bir hüviyet vermiş ve vuzuh getirmiş olan bu 
değişikliği yerinde görmekle beraher, bir cep
hesi üzerinde durmak isteriz. Bu da bütçe bölüm
lerinin çok mübalâğalı bir şekilde daraltılmış 
olmasıdır. Meselâ; 1963 malî yılı genel bütçesin
de 1211 bölüm varken 19-64 malî yılı bütçe ta
sarılarında bu miktar 318 e indirilmiştir. Bu 
değişiklik neticesi olarak da 500, 600 milyon li
ralık hattâ çok fazla yekûn tutan bölümler ba
kanlık bütçelerinde yer almıştır. Bunun delâlet 
ettiği mâna da, bilindiği gib, yüksek meclisini
zin bütçe üzerindeki tasarruf salâhiyetinin da-
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raltılması ve icraya geniş yetki tanınmasıdır. 
((Bravo sesleri). 

Demokrasinin dayandığı temel prensipler 
ve bütçe prensipleri bütçelerin icra ve muraka
besine mesnet olacak bütün tasarrufların millet 
Meclislerince müzakere edilmesini ve bu mecli
sin tasdikinden geçmesini emreder. Esasen ger
çek ve hakiki bir 'alenilik malî siyasette müs
mir bir tenkit imkânını bahşeder ve aynı za
manda tesirli bir teşriî murakabenin lüzumlu 
bir şartını da teşkil eder. Hükümetler zaviye
sinden pratik bir faydası görülse dahi, bütçe 
üzerinde teşriî tasarrufların son derece tahdit 
edilerek bu salâhiyetlerin siyasi bir organ olan 
Hükümetlere geniş .bir şekilde devredilmesi tat
bikatta bir takım ihtilâtlara sebebiyet verecek 
bir mahiyet göstermektedir. Büyük yekûnlar 
tutan bölümlerin geniş imkânları içinde dile
dikleri şekilde tasarruf yetkisine sahibolmaları, 
bir çok ahvalde onları pervasız ve memleket 
için zararlı olabilecek hareketlere sevk edebilir. 
Bu bakımdan 1964 malî yılı bütçe tasarılarının 
tasnif ve tertip itibariyle getirdiği yeniliği yerin
de görmekle beraber, bölümlerinin çok müba
lâğalı bir şekilde azaltılmış olmasını tasvip et
mediğimizi belirtmek isteriz. 

Millet Meclisinin muhterem üyeleri; 1964 
yılı bütçelerinin yatırımlar, sermaye teşkili ve 
transfer harcamalariyle carî harcamalarının 
10 695 405 lirası normal kaynaklardan, yani 
irat servet vergileriyle gider, istihlâk vergileri, 
resim ve harçlar ve müteferrik gelirler hâsıla
tından, 2 468 000 000 lirası da özel kaynaklar
dan yani, tasarruf bonoları hâsılatiyle fonlar
dan ve dış yardımlardan karşılanacaktır. Ve 
açık olarak gösterilen miktar, yani ek finans
man ihtiyacı da vergi zamlariyle iç istikrazlar
dan sağlanacaktır. 

Muhtelif yıllar bütçelerinde mukayeseli bir 
şekilde yaptığımız incelemelerden çıkan netice, 
her yıl gelir tahminleriyle fiilî tahsilat arasın
da yüzde 3 ile yüzde 10 arasında menfi bir fark 
tezahür ettiğini göstermiştir. 1900 yılından iti
baren bu farkın arttığını görmekteyiz. Nite
kim bu fark 1960 yılında yüzde 14, 1962 de de 
yüzde 12 gibi bir mertebeye ulaşarak bütçenin 
denklik vasfını kaybettiren bir mahiyet göster
miştir; 1958 yılından itibaren bütçe normal ge
lir tahminlerinin fiilî tahsilatla mukayeselerin-
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-den çıkan neticeleri tamamen objektif bir mü
şahede olarak arz ediyoruz, 

Diğer rakamları okumuyorum: 1958 yılında 
fark menfi olarak 150 milyon Lira, ııisbet fiilî 
.tahsilat ile tahmin arasındaki ııisbet yüzde 3, 3, 
1960 da fark bir milyar 5 milyon lira, fiilî tah
silat ile tahmin arasındaki fark menfi olarak 
yüzde 14; 1962 de fark 944 milyon lira fiilî 
tahsilat ve tahmin arasındaki nisbet yüzde 12 
dir. 

1963 malî yılında normal gelir kaynakların
dan 9 milyar 452 milyon lira sağlanacağı tahmin 
edilmiş olmasına rağmen, gerekçemin tetkikinden 
anlıyoruz ki, 10 aylık fiilî tahsilat miktarı 7 mil
yar 537 milyon liradır. Karma Plân ve Bütçe 
Komisyonun gerekçesinde de bu Betice belirtil
mekte ve fiilî tahsilattaki eksikliğin tekel mad
delerine yapılan zamlardan 200 milyon liranın 
realize edilememesinden, zirai kazançlardan 
umulan gelirin sağlanamamasından ileri geldiği 
belirtilmiştir. Sebep ne olursa olsun, muhakkak 
olan 1963 malî yılında normal kaynaklardan 
fiilî tahsilat miktarının tahmine nazaran en 
az 500 - 600 [milyon lira bir açık vereceğidir. 
Bu neticeler karşısında 1964 malî yılının 10 
milyar 695 milyon lira tahmin edilen normal 
gelirler tahsilatının da 600 - -700 milyon lira 
açık vermesi kaçınılmaz ve hattâ normal telâk
ki edilebilen bir neticedir. 'Bu farkı da ilâve ede
cek olursak, 1964 malî yılı için ek finansman 
ihtiyacı takriben bir milyarın çok üstünde ola
caktır. 

Şu hususu da burada belirtmek isteriz ki, 
bütçelerde meydana geilen bu -açıklar cani ına®-
raflardan ziyade yatırımlara tesir etmektedir. 
Meselâ 1962 yılında meydana gelen açıkların 
da.T4 mas raflara teısiri yüzde 10, yatırııınlliara te
siri ise, yüzde 21 civarında olmuştur. Bu du
rumun gelecek yıllardaki devlet gelirlerine ve 
plân hedeflerine ulaşılmasını yapacağı çok men-* 
fi tesiri de Yüce Meclisin takdirine arz ederiz. 

Geçen sene olduğu gibi bu sene de Hükümet 
1964 yılı kalkınma programının tavsiyelerine 
uyarak ve bütçe açıklarını kapatmak için bir 
milyarlık bir ek finansman ihtiyacını karşıla
mak mülâhazasiyle «vergi refortmu» adı altın
da birtakım kanun tasarılarını Yüce Meclisini
ze sevk etmiştir. Bu tasarıların her biri üzerin
de ayrı ayrı durmak, izahına girişmek, hüküm
lerinin tahlilini yapmak, reperküsyonl arını tes-
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bit etmek şüphesiz ki, şu anda mümkün değil
dir. Bununla beraber bu tasarıların ihtiva ettiği 
hükümlerin umumi mahiyetlerine göre ne dere
ceye kadar bir vergi reformu anlamının şümu
lü içinde değerlendirilme imkânları bulunduğu 
hakikaten üzerinde durulacak bir konudur. Ya
ni, Hükümet geçen sene olduğu gibi, Meclise 
sevk ettiği bu tasarılarla vergi tatbikat imiz ela 
bir yeniliği ,bir sistem değişikliğini tazammun 
eden bir reformu mu tahakkuk ettirmektedir? 
Yoksa, kalkınma plânının tatbiki ve hedeflere 
ulaşılması hususunda kendisini tazyik eden bir 
ek finansman ihtiyacına bir karşılık bulmak için 
vergi reformunun mânasında mündemiç he
deflerin başında verginin, ekonomik hayatın ge
lişmesine ve sosyal düzenin kurulmasına mües
sir olan yapıcı, teşvik edici fonksiyoniyle vergi 
hukukunun demokratik prensiplere göre gelişti
rilmesi ve bunun mükellef haklarını masun tu
tacak şekilde («aslara bağlanması gelir. Bunlar
dan başka, vergi adaletini tesis kudreti olmıyaıı, 
mükellef zümreleri arasında vergilendirme bakı
mından farklar yaratan ve bu zümreleri birbir
lerinin karşısına koyarak içtimai nizamı dahi 
zedeliyecek şekilde ayrılıklara ve husumetlere 
sebebolabilecek bir hüviyet gösteren bir vergi 
tatbikatına reform mâna ve hüviyeti asla veri
lemez. Bu esaslara göre bir incelemeye tâbi tu
tacak olursak, Hükümetin sevk ettiği vergi kanu
nu tasarılarını vergi reformunun anlamı içinde 
değerlendirmek asla mümkün olamaz, Gelir, arazi, 
bina, arsa, savunma, iktisadi buhran, akar yakıt, 
vergileriyle vergi usul kanununda yapılan de
ğişikliklerde ne ekonomik hayatın gelişmesine 
hizmet edecek, ne de sosyal düzenin gereklerine 
intibakı sağlıyacak tek bir hüküm müşahede edil
memektedir. 

Kaldı ki, meselâ bina, arazi, arsa, iktisadi 
buhran, savunma vergileri gibi, memleketimizin 
değişen ve gelişen sosyal ve iktisadi düzeni için
de artık mâna ve hüviyetini tamamiyle kaybet
miş primitif bir mahiyet arzeden vergilere ya
pılan zamları, IHünümetin vergi reformu olarak 
takdim etmesi ve bunları müdafaaya çalışması 
cidden garip ve anaşılamıyaeak bir keyfiyettir. 
Hele bina vergilerine ilâveten alman savunma 
vergisinin Gelir Vergisiyle mahsubedilmem esini 
derpiş eden teklifin, verginin dayanağı prensip
ler bakımından mâna ve mahiyetini anlamak 
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mümkün değildir. Zirai kazançların vergilendir
me Gücülerinin ne gibi tetkiklere ve zirai faali
yetimizin gerçeklerine istinadettirildiği bir tür
lü anlaşılamıyan bir şekilde değiştirilmesi ve da
raltılması rasyonel bir hal tarzı değil tamamen 
palyatif bir tedbir mahiyetindedir. Hele bu sek
törden mutlaka ve mutlaka vergi alacağım diye 
asgari mükellefiyet şeklinde nevama maktu bir 
vergi usulü ihdas edilmesini ne vergi prensip
leriyle ne de adalet ilkeleriyle telif etmeye im
kân yoktur. Akar yakıta, bu meyanda bilhassa 
gaza yapılan zamların mucip sebepleri ve bu 
yolda yapılan yanlış beyanlar ve izahlar .tatmin 
edici olmaktan çok uzaktır. Bilhassa gazın köy
lerde aydınlatma vasıtası olarak kullanılması 
yanında bu bundan çok daha geniş bir şekilde 
şehirlerde dar gelirli ailelerin ısınma ihtiyaçla
rında kullanıldığını göz önünde tutmak icabe-
der. Benzine yapılan zamlar dolayısiyle gazın 
mazota ilâve edilmek suretiyle dizel motorlu na
kil vasıtalarında kullanıldığı ve dolayısiyle is
tihlâkinin anormal bir şekilde arttığı iddiası ise 
tamamen nazari indî kalmakta, istatistik netice
leri böyle bir iddiaya hak verdirecek bir mahi
yet göstermemektedir. Çünkü, 1952 yılından iti
baren ortalama her yıl % 10 nisbetinde munta
zam bir artış gösteren gaz istihlâki 1963 yılın
da ancak % 6 nisbetinde bir artış kaydederek 
450 bin tondan takriben 480 bin tona yüksel
miştir. Ticaret erbabı vergi mükelleflerinin afi
şe edilmesi, vergi dairelerine muayyen karinele
re dayainsa ilahi, re'sen vergıi tarhı saıTâhiy etinim. 
verilmesi mahzurları faydasına çok galip olan 
ürkütücü, endişe verici, huzursuzluk yaratıcı 
bir tatbikat şeklidir. Aynı zamanda bu tarz bir 
tatbikatın doğuracağı neticelerin vergi hukuku
nun dayandığı prensiplerle de telifine imkân 
yoktur. Ortalama kâr hadleri ve buna göre ver
gi tarhı konusunda bir vergi .memurunun hem 
müddei hâkim durumuna getirilmesinin tatbi
katta önümüze çıkaracağı sonsuz aksaklıkları, 
yanlış ve haksız muameleleri ve mükellef küt
leleri üzerindeki kötü ve izalesi kabil olmıyan 
menfi ve tahripkâr tesirlerini de nazarı itibara 
alırsak, bu tatbikatı bir reform olarak kabul et
mek mümkün olamaz. Bu vergiler kalkınma plâ
nının getirmiş olduğu prensiplere de aykırıdır. 
Plân, vergi politikasını şu prensiplere göre ayar
lanmasını Hükümetlere tavsiye etmektedir. 

1. — Vergi yükünün iktisadi kesimler ve kişi-
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ler arasında 'âdil bir şekilde paylaşılması için 
gereken vergi tedbirleri alınmalıdır. 

2. — Toplam tasarrufların artırılması, yatı
rımların istenilen bölge ve sektörlere yönelmesi, 
vergi kanunları ile teşvik edilmelidir. 

3. — Kendi kendini uygulayan ve kontrol 
eden bir sistemle vergi kaybı en aza indirildik
ten sonra, malî, ekonomik ve sosyal amaçlara 
uygun olarak daha yetkin şekle sokulabilecek 
bir vergi sistemine varılmalıdır. 

4. — Tarım gelirlerinin vergilendirilmesin
de verginin tarımda verimliliği ve çiftçinin şev
kini artırıcı yönde olması sağlanmalıdır. 

Görülüyor ki, kalkınma plânının takibedile-
cek vergi politikasında prensip bakımından Hü
kümete tavsiyeleri ile modern vergi anlamının 
ihtiva ettiği esas ve prensipler arasında esaslı 
bir aykırılık yoktur. Şu halde bu cephesinden 
bakılsa dahi, Hükümetin Meclise sevk ettiği ver
gi kanunlarına mütaallik tasarıları ibir reform 
hüviyetinde görmek ve değerlendirmek gene 
mümkün değildir. 

Çok değerli arkadaşlarım, 
Vergilere yapılan zamların veya reform adı 

altında Yüce Meclise sevk edilmiş olan tasarıla
rın mucip sebebi ve müdafaa mesnedi olarak 
Hükümet vergi yükünün memleketimizde hafif 
olduğunu iddia etmekte ve kalkınma plânının 
tahakkuku konusunda kendisini tazyik eden ha
li ihtiyaca karşılık olmak üzere bir kısım vergi
lere zam yapılmasının zaruri olduğunu ileri sür
mektedir. 

Deniliyor ki, Türkiye'de vergi varidatının 
millî gelire nisbeti % 18 kadardır. Halbuki, İn
giltere, Almanya, Fransa gibi elleri .batı mem
leketlerinde bu nisbet % 25 in çok üstündedir. 
Hattâ komşumuz Yunanistan'da bile bu nisbeit 
% 26,6 dır. Şu hale göre memleketimizde vergi 
yükü çok hafiftir. Yani Türk vatandaşı Batı 
memleketleri ve komşumuz Yunanistan halkın
dan daha az vergi ödemektedir. Bu itibarla da 
vergi varidatının millî gelire nisbeti kısa bir za
manda % 25 e çıkarılmalıdır. 

Bu iddia, Kanaatimizce oldukça sathi bir gö
rüşün ifadesidir. Mesele derinliğine ve mahi
yetine nüfuz edilerek bir incelemeye tabi tutu
lacak olursa, bu iddianın gerçeklere intibak 
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göstermediği anlaşılır. Bir memlekette fertlerin 
malî külfetlere ve fedakârlıklara tahammülü, o 
memleketin umumi gelir seviyesiyle çok yakın
dan alâkalıdır. Memleketimizde ise ortalama 
gelir seviyesi muhakkak ki çok düşüktür. Büyük 
vatandaş kütlelerinin kazanç seviyeleri asgari 
yaşama seviyesinin altındadır. Vergi yükünü 
hesabederken muhakkak surette nüfus başına 
millî geliri nazarı itibara almak gerekir. Me
selâ, vergi gelirlerinin millî gelire nisbeti 
Yunanistan'da % 26,6, Türkiye'de % 18 civa
rındadır. Fakat nüfus başına yıllık milî gelir 
Yunanistan'da 345 dolar, Türkiye'de ise 290 
dolardır. Bunun hesabı yapılır ve oranı bulu
nursa vergi yükünün Türkiye'de daha ağır ol
duğu kendiliğinden tezahür eder. (Bravo ses
leri) Kanaatimizce acele karalara dayanan ve 
gerçeklere intibak kabiliyeti olmıyan ve sadece 
kısa devreli malî sıkıntıların bertaraf edilmesini 
derpiş eden kısa vadeli palyatif vergi tedbirle
ri memleketimizin iktisadi ve sosyal bünyesine 
faydadan ziyade zarar verir. Vergi tarihimiz 
bu kabîl tatbikatın acı misalleriyle doludur. Var
lık Vergisi, Toprak Mahsulleri Vergisi, Buğday 
Koruma Vergisi, Şifr Dafer yani Umumi tstih 
lâk Vergisi, hattâ Muamele Vergisi acı ve tah
ripkâr hatıraları hâlâ silinmemiş olan bu kabîl 
tatbikat örnekleri karşımızdadır. 

Muhterem milletvekilleri, 

Bütçe harcamalarının finanasmanında ve do 
layısiyle de plân tatbikatının müspet neticeye 
ulaşmasında özel kaynaklardan elde edilecek ge
lirin çok önemli bir mevkii vardır. Bilhassa, 
dış yardımların bu konuda neticeye tesir edici 
rolü hiçbir şekilde küçünsenemez. 

Bilindiği gibi, özel kaynaklardan elde edilen 
gelir, tasarruf bonolariyle, fonlardan, Ameri • 
kân yardımlariyle, diğer yardımlardan ve dış 
kredilreden sağlanan paraları şümulüne almak
tadır. 

AID, IÖA ve aynî yardımlar ıgilbı adlar 
al'tmda Birleşik Amerika Hükümeti tarafın 
dan hibe, ikraz, teknik yardım şeklinde yapılan 
yardımlardan 1963 yılında ne netice alındığı ve 
1964 yılında da ne şekilde ve ne miktar yardım 
yapılacağı gerekçede belirtilmediği ve Sayın Ma
liye Bakanı tarafından bu yolda tenvir edici bir 
izahat da verilmediği için, tediye muvazenemiz 
bakımından da büyük önem arz eden bu mevzu-
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da bir vuzuha varamamış bulunuyoruz. Ancak 
bâzı salahiyetli çevrelerden edindiğimiz bilgiler, 
Birleşik Amerika Hükümetinin bu yardımlarda 
geniş mikyasta kısıntılara gittiğini ve 1964 yı
lında bu kısıntıların fazlalaşacağını teyidettiği 
ve bilhassa millî savunma ihtiyaçlarımız bakı
mından bu hususu büyük bir önem arz ettiği için 
Hükümetin durumu izah ve Yüce Meclisi ten
vir etmesinde fayda mülâhaza etmekteyiz. Hibe 
şeklinde iktisadi yardımların Türk lirası karşı
lıklarının % 90 nmı teşkil eden paraların, ik~ 
tisadi kalkınmamızı ve millî savunma gayretle 
rimizi destekleme yolunda sarf edildiği ve bun
lardan genel ve katma bütçeli daireler için ay
rılan miktarların her yıl özel gelirlerimiz meya 
nmda gelir bütçesinde yer aldığı ve şimdiye ka
dar bu yardımlardan kullanılmış olan paralar 
toplamının 4,5 milyar gibi büyük bir miktara 
baliğ olduğu nazarı itibara alınırsa, Hüküme
tin neden bütçe gerkeçesinde bu konuda bilgi 
vermediğini ve konuyu müphem bıraktığını an 
lamak mümkün olamaz. 

Özel kaynaklardan elde edilecek gelirler için 
de şüphesiz en ehemmiyetlileri Türkiye'nin Beş 
Yıllık Kalkınma Plânının gerçekleşmesi için sağ
lanması behemahal zaruri olan Konsorsiyum yar
dımları ile Milletlerarası Para Fonundan ve Av
rupa Para Fonu Anlaşmasından, Milletlerarası 
Kalkınma Birliğinden alınacak kredilerdir. 

172 milyon doları Konsorsiyuma üye olan 
devletlerden olmak üzere 252 milyon dolar ola
rak tahmin edilen ve karşılığı 1963 malî yılı 
gelir bütçesine konmuş olan bu yardımlardan 
T968 yılında 100 milyon doları Konsorsiyumdan 
ve bakiyesi de Milletlerarası Para Fonuyla Av
rupa Para Fonu Anlaşmasından olmak üzere an
cak 168,5 milyon doları sağlanabilmiştir. Şu 
hale göre 1963 yılı özel gelirlerinden fiilî tahsi
lat tahmine nazaran bir milyar lira civarında 
bir açık verecektir. Bu maktara normal gelir 
talhminlerin'e nazaran 'fiilî tahsOât miktarında 
husule geleceği anlaşılan 500 - 600 milyon lira
lık miktar da ilâve edilecek olursa, 1963 malî 
yılı bütçesi birbuçuk milyar liralık bir açıkla 
kapanacak demektir. Gerekçelerde bu husus
ta tenvir edici bir bilgi yoktur. Her ne kadar 
Sayın Maliye Bakanı Bütçe ve Plân Karma Ko
misyonunda verdiği izahlarda bütçe harcamala
rında % 7 nisbetinde bir tasarrufa gidildiğini 
belirtmişlerse de elde edilecek neticenin bu ka 
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«dar büyük bir açığı kapamayı ımümkün kılaca
ğı çok şüphelidir Üstelik, bütçeden yüzde mu 
'ayyeîi bir miktarın kısılmasının tasarruf olarak 
'gösterilmesi de hatalı bir yoldur Tasarruf bir 
hizmettir. Bütçe tahminlerinden daha az masraf 
yapmakla elde edilir. Hizmet yapılmadan bütçe 
harcamalarının kısılması asla tasarruf sayılamaz. 
Kaldı ki, dış yardımların 100 milyon dolar ci
varında eksik olarak tahakkuk etmesinin ehem
miyeti bir bütçe açığına sebebolmasmdan ziya
de, kalkınma plânının eksiksiz tatbiki için te
mini şart olan yatırım madde ve malzemesinin 
ithalâtını engelleyici bir netice vermesinde ken
disini gösterecektir. Muhterem Maliye Bakanı 
yine Bütçe ve Plân Karma Komisyonunda bir 
soruya cevaplarında bu noktaya temas etmişler 
yatırım madde ve malzemesinin ithalâtını sekte
ye uğratmamak için altın stokuna ve döviz re
zervlerine müracaat etmek zaruretinde kaldık
larını ve bu yüzden de 1962 yılı Aralık ayı so
nunda 59 ton olan serbest altın mevcudumuzun 
halen 19 tona inmiş olduğunu beyan ve ifade 
buyurmuşlardır. 

Şu ciheti bilhassa belirtelim ki, Hükümetin 
memleketin iktisadi kalkınması konusundaki ta
sarruflarında altın stokuna müracaat etmesini, 
eğer bu tasarrufların iktisadi stokuna müracaat 
etmesini, eğer bu tasarrufların iktisadi faydası 
muhakkak ve neticesi de katî ve tatmin edici 
bir mahiyet gösteriyorsa, tenkid değil tasvib-
ederiz. Ancak üzerinde durulacak ve ehemmi
yet arz eden konu, plân hedeflerine ulaşılması 
için 640 milyon dolar civarında bir ithalâtın 
önümüzdeki yıllarda da yapılması ve bu itha
lâtı mümkün kılmak, dış tediye muvazenemizdekl 
açığı kapamak için 1964 ve mütaakıp yıllarda 
en az 250 milyon dolarlık bir dış yardımın sağ
lanması mecburiyetidir. Durum bu . merkezde 
iken 1964 malî yılı bütçesinin özel gelir tahmin
leri dış yardımların 1963 yılında sağlanacağı 
umulan 250 milyon doların temin edilmiş olduğu 
esasına göre yapılmıştır. Bu da ayrıca üzerin
de durulacak ehemmiyetli bir meseledir. Zaten 
mahdudolan döviz rezervlerimiz ve altın stoku
muz her sıkıştığımız anda derdin devasına bir 
mesnedolacak değerde değildir. Bu sene bir im
kân kaynağı olabildi... Ya gelecek sene ne ola
caktır? Kanaatimizce gidilecek iki yol vardır. 
Ya dış yardımlar ihtiyacımız olan miktarda Kon
sorsiyuma dâhil olan memleketlerden katî, emin 
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ve değişmez anlaşmalarla sağlanabilir, ve bu im 
kânı Hükümet görmektedir ve neticesinden emin
dir. Veyahut Hükümet neticesinden emin de 
ğildir. O halde bu imkânı diğer çare ve tedbir
lere müracaat etmek suretiyle netice istihsalini 
mümkün görüyor ve geleceğe ait tahminlerini 
bu görüşüne istinadettiriyor demektir. Böyley
se vakit geçirmeden düşüncelerini, hareket tar 
zını, endişe ve huzursuzlukları gidermek için 
umumi efkâra duyurması icabeder. Eğer bu 
ihtimaller de mevcut değilse, o halde, gidile 
cek tek yol, memleketimizin imkân ve gerçekle
ri, takati nazarı itibara alınarak ve şu iki senelik 
tatbikattan alınan tecrübelerden de faydalanıla
rak plânda bir revizyona gidilmesi ve onun tat
bik kabiliyeti görülmiyen kısımlarına ve tatbik 
usullerine bir supl.es, bir makuliyet verilmesidir. 

Millet meclisinin değerli üyeleri; 
Memleketimiz ekonomisinin veçhe ve hüviye

tini tâyinde müessir olan ehemmiyetli faktörle
rin başında şüphesiz iki, dış memleketlerle olan 
iktisadi ve ticari münasebetlerimiz ve bu mü
nasebetlerimizin müsbet veya menfi tecelli gös
teren neticeleri gelir. 

Memleketimiz tediye muvazenesinin en ehem
miyetli ve neticeye müessir 'kalemleri, dış tica
ri muvazenemizin daima açık veren ithalât ve 
ihracata müteallik kalemleriyle tediye muvaze
nesinin bu menfi neticeyi büyük bir nisbette 
kapsıyan hibe, yardım ve uzun 'vadeli krediler 
gibi, dış memleketlerden sağlanan paralara 
müteallik kalemleridir. Alâkalı bakanlık büt
çelerinin görüşmelerinde bir kısım arkadaşla
rımız bu mevzulara şüphesiz ki, etraflı bir şekil
de temas edeceklerdir. Biz sadece tediye mu
vazenemiz (bakımından büyük önemini nazarı 
itibara alarak dış ticaret politikamıza kısaca 
temas etmek istiyoruz. 

Dış ticaret muvazenemizin 1958 yılından iti
baren bugüne kadar verdiği neticeler şöyledir: 

Yine diğer rakamları okumuyorum; 
1958 yılında aleyhimize fark 68 milyon do

lar ; 
1960 da 138 milyon dolar; 
1962 de 241 milyon dolar; 
1963 yılında takriben 650 milyon dolarlık 

ithalâta mukabil iki, daha fazla çıktığını son 
rakamlardan anlıyoruz 365 milyon dolarlık ih
racat sağlanabileceği anlaşılmaktadır. Bu ba
kımdan, bu yıl da menfi farkın 280 milyon do-
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lârdan aşağı düşımiyeceği muhakkak sayılabilir. h 
Dış ticaret politikamızın ve dış iktisadi müna- I 
sebetlerimizin ana ilkeleri ve bu konuda tat
bik edilecek metot (birinci Beş Yıllık 'Kalkın
ma Plânımızla tesbit edilmiştir. Bu ilkelere 
göre, kalkınma gayretlerimize paralel olarak 
yeni yatırımlar ve mevcut tesislerin bakım ve 
idamesi gelişen sanayii, yatırım madde ve mal
zemesi ve hammadde talebini geniş bir şekilde 
artacağı için ithalâtın 1963 yılında olduğu gi
bi 1964 yılında da 600 - 650 milyon dolardan 
aşağı düşmemesi gerekecektir. Ancak ihracat 
aynı artış temposunun takibedemiyeceği için 
dış tediye muvazenemizde 250 milyon dolar ci
varında bir açık 1964 yılında da karşımıza çı
kacaktır. Şayet bu açık (biraz evvel temas et
tiğimiz gibi, dış yardımlarla kısmen veya ta
mamen kapatılmadığı takdirde, iktisadi kalkın
mamızın esas unsurunu teşkil eden yatırımların 
plân hedeflerine uygun bir şekilde tahakkuk 
ettirilmesi de mümkün olamıyacak demektir. 

1963 ve 1964 yılları kalkınma porgramları, 
birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının tavsiye
lerine uyarak kota ve liberasyon yoliyle vâki 
olacak ithalâtın piyasa mekanizması üzerindeki 
menfi tesirlerine mâni olucu tedbirlerin alın
masını da derpiş etmiştir. Buna rağmen tatbi
kat tatmin edici netice vermemiştir. Bilindiği 
gibi, dış ticaret rejiminin belli başlı vasıfları 
istikrar, eşitlik, açıklık ve umumiliktir. Ticaret 
Bakanlığı her sene ithalât rejiminin tesbit mü
nasebetiyle bu hususu vuzuhla belirtir ve ilân 
eder. Buna rağmen son 18 aylık tatbikatında j 
istikrar ve eşitlik prensiplerini zedeliyecek tat- ! 
bıkat ve tasarruflara gidilmesi, gerek plân ; 
tatbikatı ve gerekse mekanizması bakımından 
müspet sonuçlar göstermemektedir. Bu cümle
den olmak üzere, liberasyon nisbeti düşünül
müş, kotalar ise yanlış ve memleket şartlarına 
uymıyan tahminlerle birçok ihtiyaçları karşı-
lamıyacak bir duruma sokulmuştur. Kalkınma 
hamleleri yapan bdr memlekette büyük feda
kârlıklarla yatırımlara önem verildiği nazara 
alınacak olursa, bu yatırımları engelliyecek 
şekilde liberasyon ve kotalar üzerinde tahdit 
edici tasarruflara gidilmesinin istikrar prensip
leriyle ne dereceye kadar telif edilebileceği 
üzerinde durulacak bir konudur. 

Diğer taraftan kotaların en bariz vasıfla-
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rmdan birisinin eşitlik olduğu iddia edilir. 
öyle bir eşitİik ki, ithalâtçı ile sanayiciyi ayı
rır. Listeler arasındaki teminat miktarlarını 
değiştirir. Normal ithalât ile Al D ithalâtı 
arasındaki teminat nisbetlerini ayrı ayrı vaz'-
eder. Hattâ, piyasada mevcut para ve kredi zor
luklarını da nazarı itibara almıyarak Devlet 
tahvilâtında teminat olarak kabul etmez, itibar 
ve itimat göstermez. 

ilân edilen son kotalarla liberasyon listele
rinde ithalâtın 1964 yılı için 640 milyon do
lar olduğu ve bunun 280 milyon dolarının ya
tırım mallarında 280 milyon dolarının hammad
delere ve 80 milyon dolarının tüketim madde
lerine tahsis edildiği belirtilmektedir. Ancak 
görüyoruz ki, 280 milyon dolarlık hammadde
ler için sanayi kollarının ihtiyaçları gösteril -
mek suretiyle sağlam ve birçok mülâhazaları 
bertaraf edici bir program yapılmamış bu hu
sus özel sektör ve resmî sektör diye genel ma
hiyette bir tasnife tabi tutularak Maliye Ba
kanlığının ve Odalar Birliğinin indî takdirlerine 
bırakılmıştır. 

ihracata gelince ,bu mevzu değil son yıl
larda, Cumhuriyetin kurulduğu 1923 yılından 
bu yana, daima ön plânda mütalâa edilmiş, za
man zaman sözde tedbirler alınmış, fakat bü
tün bunları lâfta ve literatürde kalmış, ve 
maalesef netice itibariyle ihracatımız hiçbir 
zaman istenilen seviyeye ulaştırılamamıştır, 

(Bilhassa, son yıllarda, Beş Yıllık Plân gere
ğine uyularak ihracatın geliştirilmesine büyük 
önem verildiği ve hattâ bu maksatla 118 sa
yılı Kanunla ihracatı Geliştirme Merkezi adli 
bir teşkilât da kurulduğu halde, ihracatımız 
1961 yılında 347 milyon dolara, 1962 yılında 
381 milyon dolara yükselmiş maalesef son yıl 
tekrar geriliyerek ancak 365 milyon dolan 
bulabileceği anlaşılmıştır. Bir taraftan ya
tırım programları dolayısiyle ithalâtımız 650 
milyon dolar civarında seyrederken diğer ta
raftan ihracatımızın, ilerlemek şöyle dursun 
üzüntü verecek şekilde gerilemesi, hakikaten 
üzerinde önemle durulacak bir memleket mese
lemizdir. Kurulduğundan bu yana, mütevazı 
kadrosuna rağmen, ihracatı Geliştirme Merkezi
nin müspet çalışma örneği vererek esaslı ko
nularda 9 aded rapor hazırladığını ve alâkalı 
mercilere tevdi ettiğini öğrenmiş bulunuyoruz. 
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Ancak üzüntü duyduğumuz cihet bu raporlar 
üzerine alâkalı mercilerce derin bir lâkaydi 
gösterilecek hiçbir harekete geçilmediği ve bu 
çalışmaların değerlendirilmesine gidilmediği
dir. 

Diğer taraftan, sanayi mamullerinin ihra
cını teşvik maksadiyle çıkarılmış bulunan 261 
sayılı Kanun ye buna istinaden hazırlanan ka
rarname, bir iki madde istisna edilecek olursa, 
tatminkâr olmakta çok uzaktır. Ve hattâ nenin 
ne suretle olacağı hususunda bir sarahat dahi 
arz etmemekte ve esasında Sanayi Bakanlığı
nın vazifesi olacak bir hususun bir el çabuk
luğu ile Ticaret Bakanlığına aktarıldığını ifade 
etmekten öteye gitmemektedir. 

Görülüyor ki, tediye muvazenemizin açığını 
kapatmak: konusunda en önemli iki faktör, yani 
ihracat ile dış yardımlardan alman ve gelecekte 
de alınabilecek neticeler endişe verici ve plân 
tatbikatını tehlikeye düşürücü bir mahiyet gös
termeye başlamıştır. 

Çok değerli arkadaşlarım, 
Dış ticari münasebetlerimizin arz ettiği duru

ma ve tediye muvazenemizin açığına ve bu açığın 
kapatılması konusunda alman ve alınması gere
ken tedbirlere temas etmişken, müstakbel ikti
sadi kaderimizle sıkı- sıkıya alâkalı gördüğümüz 
Müşterek Pazar konusuna da kısaca temas etmek 
isteriz. 

.12 Eylül 1963 tarihinde Ankara'da imzalanan 
ve Yüksek Meclisinizce de kabul edilerek kanuni
ye!. iktisabeden anlaşma, bilindiği gibi, beş yıl
dan 11 yıla kadar" uzıyan bir hazırlık devresini 
kapsamaktadır. Bu hüviyetle de Avrupa ortak 
topluluğuna kaıtlmamızı tazammun etmekten zi
yade bir nazeket anlaşması mahiyetini taşımakta
dır. Bu mahiyetine rağmen, biz prensibolarak. 
iktisadi kaderimizi Müşterek Pazar dışında göre
mediğimiz ve ekonomimizin geniş bir blok içinde 
normal iktisat kaidelerine tabi olarak daha kuv-, 
vetle inkişaf edeceğine inandığımız için, bu blok
la itibari bir münasebeti tazammun eden böyle 
bir anlaşmaya dahi müspet oy vermeyi tercih et
tik. Ancak bu anlaşmaya müspet oy vermemiz, 
Hükümetin Müşterek Pazara katılma konusunda
ki hareket tarzını tasvibettiğimiz, mânasına gelme
melidir. Biz anlaşmaya müspet oy verdik. Fa
kat anlaşmaya ve alınan neticeyi kâfi görmemek
teyiz. Bu hususta Hükümetin tutumunun bir 
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kere daha gözden geçirilmesinde fayda mülâhaza 
etmekteyiz. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânının dış iktisadi mü-
nasbetlere mütaallik ana ilkeleri ve bu politikada 
takibedilen metot tesbit edilirken Müşterek Paza
ra katılmamız bir ilke olarak ele alınmamış, bu 
konuda sadece «plânın hazırlanması da Müşte
rek Pazarın yaratacağı ekonomik şartların ekono
mimize tesirleri, yıllık uygulama programlarının 
hazırlanmasında dikkatle izlenecektir.» denilmek
le iktifa edilmiştir. 1963 ve 1964 yılları kalkın
ma programlarında bu konuda tatminkâr bir 
izaha ve tavsiyeye gene yer verilmemiştir. Bu 
gösteriyor ki, Devlet Plânlama teşkilâtı yetkili
leri ve sorumluların da Müşterek Pazara katılma 
konusunda tavsiye edici bir fikir ve kanaat mev
cut değildir. Nitekim, bu teşekkülün yetkilileri 
ve sorumluları içerisinde bulunan sayın bir pro
fesörün, «Avrupa Müşterek Pazarının Türk Eko
nomisi üzerindeki muhtemel tesirleri» adiyle ya
yınlanan kantitatif bir araştırma denemesinde : 

1. «Müşterek Pazarın Türk ekonomisine sağ-
lıyacağı menfaatlerin de «anılacağı kadar mühim 
bulunamıyacağı, 

2. Müşterek Pazara katılmanın Türkiye'ye 
yeni ve büyük imkânlar temin edeceği hususun
daki iddia ve kanaatlerin doğru olamıyacağı, 

3. Müşterek Pazara üye olmanın Türk eko
nomisi bakımından arz ettiği asıl tehlikenin ikti
sadi kalkınmamızı henüz tamamlamamış olmamız
da ve Müşterek Pazar devletlerinin ise, gelişme 
seviyesi bakımından Türkiye'ye nazaran çok ile
ride bulunmasında toplandığı, bunun da tam en
tegrasyon halinde millî ekonomimizin aleyhine 
işliyebileceği ve kalkınma hızımızı yavaşlata
cağı», 

Gibi mütalâalar ileri sürmesi bu müşahedemizi 
teyidetmektedir. 

Diğer taraftan, Beş Yıllık Plânm Yüksek 
Meclisinizde müzakeresi sırasında da Hükümetin 
verdiği izahlar ve C. H. P. sözcüsünün konuşma
ları da bu fikir ve mütelâalarm benimsendiğini 
göstermiş ve anlaşmanın gene muhterem heyeti
nizde müzakeresi sırasında C. H. P. niıı salahiyet
li sayın bir üyesi de aynı noktayı nazarı, yani, 
Myrdal ve Hirşman tarafından ortaya atılan «Po-
larisation - Kutuplaşma» nazariyesini savun
muştur. Bütün bunlar gösteriyor ki, Hükümetin 
Müşterek Pazara katılma konusundaki politikası 
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hakikatte bu görüşe dayanmış ve bu netice de ta
biidir ki esasında bir değer ifade etmiyen böyle 
bir nezaket anlaşmasını karşımıza çıkarmıştır. 
Geçen sene bütçe konuşmalarında da ifade ettiği
miz gibi, bir defa daha tekrar edelim ki, biz 
Türkiye gibi oldukça dar bir pazara sahip bulunan 
ve tabiat kaynaklarından istifade imkânları iti
bariyle henüz kendi kendine yetecek durumda 
olmıyan bir memleketin, hele bugün dünyada 
vukuubulan gelişmeler ve gruplaşmalar muva
cehesinde, Müşterek Pazar dışında kalmasını za
rarlı görmekteyiz. Biz ekonomimizin geniş bir 
blok içinde normal iktisat kaidelerine tabi olarak 
daha kuvvetle inkişaf edeceğine ve bu kaidelerin 
gayretleri kamçılayıcı bir tesir yapacağına inanı
yoruz ve bu inancımızı gene muhafaza ediyoruz. 
Bu bakımdan, memleketimizin iktisadi gerçekle
rine uygun görmediğimiz ve lehinden ziyade aley
hinde fikirler serdedilen bir nazariye öne sürüle
rek memleketimizin Müşterek Pazara girmesinden 
alman neticeler Hükümetin de politikasını bu is
tikamete yöneltmesinden ileri gelmiştir. Bu hu
susu bilhassa belirtmek isteriz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Kalkınma faaliyetlerinin dış finansmanı üze

rinde de durmayı faydalı görüyoruz. Bilindiği gi
bi, dış finansman yabancı özel yatırımlar veya 
özel istikrazlar yoliyle veyahut Devlet istikrazla-
riyle milletlerarası malî müesseselerden sağlanan 
krediler yoliyle elde edilmektedir. 

Yabancı müteşebbislerin az gelişmiş memleket
lerde yatırım yapmaları her şeyden önce bu mem
leketlerin yabancı sermayeye sağlıyacağı 'kâr ve 
bilhassa politik bakımdan bu memleketin göste
receği istikrara ve telkin ettiği güvene bağlıdır. 
Bâzı eksiklikleri olmakla beraber, yabancı serma
yeyi teşvik mevzuunda tatbik etmekte olduğumuz 

«kanun hükümleri daha teşvik edici şekilde ıslah 
edilse bile, memleketimizin bugün arz etmekte ol
duğu güven telkin etmiyen durumu bu kaynak
tan gereği veçhile faydalanmamıza yine imkân 
vermiyecektir. Bu bakımdan, dış finansman ko
nusunda dış memleketlere veya milletler arası ma
lî müesseselere borçlanma yoluna müracaat et
mekten başka bir çare kalmamaktadır. Memleketi
mizde de gelmiş ve geçmiş Hükümetler gibi bu
günkü Hükümet de iktisadi kalkınma hamleleri
ni tahakkuk ettirmek için dış istikraza müracaat 
etmekten başka bir yol bulamamıştır. Bu cümle-
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den olmak üzere 1961 yılında 116 milyon 532 bin 
dolar, 1962 yılında da takriben 100 milyon dolar 
ve 1963 yılında da yine bu miktarlar civarında 
dış borçlanmaya gidilmiş, 1964 yılında da 100 -
150 milyon dolar civarında bir borcun Konsorsi
yuma dâftıil memleketlerden ve 'bâzı milletlerara
sı malî müesseselerden alınması derpiş olunmuş
tur. Mazide olduğu gibi kalkınma çabası ve bunu 
tahakkuk ettirmek endişesi içinde bulunan Hükü
metlerin bu yolda bir netice almak için gayret 
sarf etmesini memleket zaruretlerinin bir icabı 
olarak mütalâa ettiğimizi, bilhassa şartlara uyma
dığını da burada işaret etmek icabeder. 

1964 yılı gerekçesinde verilen izahattan anla
dığımıza göre 1963 yılı içinde Amerika Birleşik 
Devletlerinden yapılan istikraz istisna edilirse, 
Konsorsiyum dâhilinde Fransa, ingiltere, İtalya, 
Holânda ile yapılan anlaşmaların gerek vâde ge
rek faiz bakımlarından plânın şartlarına uygun 
olmaktan uzak olduğu anlaşılır. Bilhassa bunlar
dan italya ile yapılan anlaşma ağır şartlı telâkki 
edilebilir. Keza Avrupa iktisadi iş Birliği Teş
kilâtından 1961 yılında sağlanan 45 milyon dolar
lık kısa süreli kredi ile 1961 yılından itibaren 
AÎD, yani Milletlerarası Kalkınma Ajansından 
temin edilen kredilerden büyük kısmı vâde ve fa
iz bakımından aynı mahiyeti arz etmektedir. Bu 
şartlar altında yapılacak borçların ileride sorum
luluk yüklenecek Hükümetleri iş görme bakımın
dan ne müşkül durumda bırakacağının ve resül-
mal ve faiz karşılıklarının ödenmesi hususunda 
geleceği ne kadar ağır bir külfete sokacağının 
nazarı itibara alınması gerekirr Geçmişten devral
dığımız borçların resülmal ve faizlerinin ağırlı
ğından her zaman, her fırsatta şikâyet eden ve 
müsebbiplerini suçlıyan Hükümetlerin borçlanma 
mevzuunda gelecekteki Hükümetlere aynı şekil
de şikâyet ve suçlama fırsatları vermemeleri doğ
ru ve isabetli bir hareket tarzı olsa gerekir. Bun
ların bu kürsüden açıklanmasında fayda mülâha
za etmekteyiz. Bu kısım üzerindeki görüşlerimizi 
ifade ederken son üç yıl içerisinde dış borçlarda 
yüzde 56,5 nisbetinde bir artma meydana geldi
ğine, buna rağmen Devletin borç yükünün öyle 
acı, acı şikâyet edildiği gibi ağır olmadığına da 
bilhassa işaret etmek isteriz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Hükümetin para ve kredi politikasına gelince 

4 Ağustos 1958 istikrar kararlarının alınmasını 
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mütaakıp tedavüldeki para miktarı 3 milyar 420 
milyon lira civarındaydı. Bu miktar 1960 yılı 
Ocak ayında küçük bir farkla 3 milyar 746 mil
yon liraya yükselmiş 1960, 1961, 1962 yıllarında 
imunitazam. bir artış seyri takibederek 196(2 yılı 
Aralık ayı sonunda 5 milyar 398 milyon liraya 
yükselmiştir. 1963 yılı Aralık ayı başında teda
hüldeki para miktarı 5 milyar 647 milyon li
rayı göstermekteydi. Şu hale 'göre, tedarvıüldeki 
para miktarından 4 Ağustos kararlarının alın
dığı 1958 yılma nazaran yüzde 65 nisibetinde, 
1960 yılma nazaran yüzde 50 nisbetinde ve 1962 
yılı Aralık ayı sonundaki miktara nazaran da 
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yüzde 4,6 nisbetinde bir artış husule gelmiş de
mektir. 

1963 yılında tedavüldeki para miktarının 
1962 yılına nazaran fazla bir artış 'göstermemesi 
sebebi gerekçede şu şekilde izah edilmektedir : 
[Bu yılda kalkınma programı gereğince yapıl
ması zaruri olan ithalâtı aksatmamak için Mer-
(kez Bankası altın ve döviz rezervlerine müra
caat edilmiş ve altın stokumuz 59 tondan 19 
tona inmiş ve döviz rezervlerimiz de ehemmiyet
li bir miktarda azalmıştır. 

Resmî sektör haricolmak üzere, kredi hac-
mmdakı değişiklikler ise şu neticeleri vermek
tedir : 

Ticari kredi 
Zirai krediler 
ipotek mükalbili krediler 
Sınai krediler 

1958 
Milyon T. L. 

9,627 
2.161 

651 
178 

1962 
(Milyon T. L. 

6.697 
1.659 
1.11:1 

304 

1963 
Eylül sonu 

Milyon T. L. 

6.057 
2.080 
1.194 

374 

Toplam 9.517 9.771 9.714 

Bu neticeler (gösteriyor ki, banka kredileri
ni tahdideden ikarar 1961 yılı Mayıs ayında 
kaldırıldığı halde 1962 ve 1963 yılları kredi 
hacımlarmda 1958 yılına nazaran hemen hiç-
hir değişiklik olmamış ve hatttıâ ticari krediler
de büyük bir nisbette azalma .olmuştur denile
bilir. Esasen 1:963 yılının dikkati çeken ciheti 
zirai kredilerde bir miktar artma olamasına 
ımukaibil ticari kredi haeımmda 600 milyon li
ra gibi oldukça mühim nisbette bir azalma ol
masıdır. Cüzi de olsa, zirai kredilerdeki artma 
şüphesiz memnuniyeti ımuciptir. Fakat ihtiyaç 
nazarı itibara alınırsa, kâfi değildir. 1964 yı
lında zirai kredi hacminin kısmen dahi olsa 
ihtiyaca cevap verebilecek bir miktara yüksel
tilmesini temenni ederiz. 

Ticari kredi hacmındaki azalış da dikkati 
çekmektedir. Sebepleri gerekçede belirtilmedi
ği için ve (Sayın Maliye Bakanının da bu nok
tayı (aydınlatıcı bir husus göremediğimiz 

için Hükümetin bu mevzudaki düşünce ve ka
naatlerini bilmiyoruz. Ancak bu azalışta mu-
'hakkak ki iç ve dış siyasi olayların da huzur
suzluk ve güvensizlik yaratan seyrinin büyük 
tesiri olsa gerektir. 

Mesken inşaatına 'mütaallik kredilerin mec
muu kredi Ihacmı içinde büyük bir yekûn göster
mesi ve plân hedeflerine ve tavsiyelerine rağ
men geçmiş yıllara nazaran artmış bulunması 
da üzerinde ayrıca durulacak: Ibir konudur. 

Memleketimizin ekonomik veçhe ve hüviye
tinin tâyin edilmesinde mevduat durumunun 
tesbiti de bir önem arz eder. 

İktisadi istikrar kararlarının alındığı 1958 
yılından itibaren bank al arar ası mevduat haric-
oTmak üzere, bankalara yapılan mevduatın 
sektörler itibariyle seyri bize şu neticeleri gös
termektedir : 
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Yıllar 

1958 
1960 
1963 

M Meclisi 
Resmî 
T.L. 

1.356 
1.897 
1.805 

B : 56 
Ticari 
T.L. 

1.412 
1.708 
1.696 

19 
1 
. 2 . 1964 
'as.arn.if 

T.L. 

3.362 
4 366 
5.956 

0 : 2 
Toplam 
T.L. 

6.130 
7.971 
9.457 

(Rakamlar milyon olarak) 

Yine bankalararaisı mevduat haricolmak 
ü'zere, mervduat artışının millî gelir artışiyle 
'münasebetini gösteren bir mukayese de şu ne
ticeleri vermektedir : 

Yıl 

1958 
1960 
1961 
.1963 

Millî 
gelir 
T.L. 

33.873 
44:855 
49.080 
55.355 

Aırtış 
nisbeti 

• % ' 

—, 
132 
49 
63 

Mevduat 
toplamı 

T.L. 

6.131 
7.971 
7.736 
9.457 

Artış 
nisbeti 

% 

| 
30' 
26 
54 

Tasarruf 
mevduatı 

T.L. 

3,362 
4,366 
4.936 
5.956 

Artış 
ni'sıbeti 

% 

, 
30 
47 
74 

(Artış 1958 e -göre ralka.mlar milyon olaraik) 
Görülüyor ki, 1960 yılma nazaran tedavül

deki para hacmmda % 60 nisbetinde 'bir artış 
husule 'geldiği, buna mukabil 1953 yılına naza
ran 239 olan toptan eşya 'satış fiyatları genel 
endek'si % 26 farkla '272 ye yükseldiği,, millî ge
lir cari fiyatlara göre, 1958 yılma nazaran 
% 63 nisbetinde bir gelişme kaydettiği halde, 
ticari mevduatın ne konjonktür ne de millî ge
lir artışıyla mütenaisİbo:lmıya.c,ak ve hakikatte 
bir gerilemeyi dahi göstereeelk şekilde, sabit ka
lışı, buna im.uik.aibil tasarruf mevduatının millî 
gelir .artışından daha seri bir tempoyla, bir yük
seliş gösterişi kanaatimizce özel teşebbüsün 
halâ giderilme'milş olan siyasi ve iktisadi huzur
suzlukların tesiri altında bulunduğunun bir ifa
desidir. Mevduat ve banka kredilerinin seyri 
de gösteriyor ki, halk bu endişe ve huzursuzluk
ların tesiri laltında elinde kabil olduğu kadar 
fazla, nakit tutmaya, teşebbüsleri varsa tedbirli 
olmaya ve fazla açılmamaya kendini mecbur gör
mekte ve yatırımlarını daha ziyade inşaat gibi 
iktisadi oTmıyan sahalara tevcih etmektedir. Böy
le bir ortamda özel teşebbüs plânın tahakkuku
na yardımcı olamıyorsa şüphesiz ki; kusuru özel 
teşebbüste değil, onda gerekli olan güven ve hu
zuru bir türlü verleştiremiyen hükümetlerde ve 

onların siyasi ve iktisadi politikalarında aramak 
lâzımgelir. 

Toptan ,eşya fiyatlarının, seyri de yıldan yı
la bir artış göstermektedir. 1953 yılma göre 100 
olarak kabul edilen toptan eşya genel'endeksinin 
seyri şu tempoyu takibetmiştir. 1960 da 239, 1961 
.ile 240, i'962 kle 260, 1963 tie 272, 

Para hacmındaki ehemmiyetli dalgalanmalar 
nazarı itibara alınırsa, toptan eşya fiyatların
daki artışın daha, bariz bir şekilde görülmesi ica-
bederdi. Kanaatimizce toptan eşya fiyatlarında 
daha bariz bir yükselişin müşahede edilmemesi 
gecen sene de belirttiğimiz gibi şu sebeplerden 
ileri gelmektedir. Fiyatlara, tesir eden ınoneter 
faktörler sadece tedavüldeki banknotların mikta-
riiyle, 'krcldi Ihaıcmınldaıı ihanet değilıdiür. Satımaıl-
ma gücünün tedavül hızı da umumi fiyat hare
ketlerine istikamet veren âmillerdendir. 1960 yı
lından beri likidite hareketleri büyük nisbette 
kuvvetlenmiştir ve devam etmektedir. Bunun da 
sebebi iktisadi istikrar ve huzurun yerleşmesine 
amil olacak güvenin ve inancın memlekette tam 
bir şekilde henüz belirmemiş olmasıdır. Bundan 
dolayıdır ki; herkes elinde kabil olduğu kadar 
nakit tutmayı, teşebbüsleri varsa tasviye etmeyi, 
ticari teşebbüslere ve yatırımlara gitmekte de 
ağır hareket etınevi ihtiyatın bir icabı telâkki et-
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inektedir. Biraz evvel de belirttiğimiz gibi, ban
kalardaki ticari mevduatın millî gelir ve kon
jonktür artışını takibetmiyerek 1958 yılındaki 
miktarda sabit kalışı, buna mukabil de tasarruf 
mevduatının 1958 yılına nazaran % 74 gibi bü
yük nisbette bir artış gösterişi, ticari krediler 
sabit kaldığı hattâ gerilediği halde mesken inşa
atı kredilerinin 1958 yılına nazaran % 200 nis-
betin.de artış gösterişi bu müşahedelerimizi katı 
şekilde teyided.en delil ve emarelerdir. Likidite; 
neticesi ortaya yıkan para sıkıntısı, özel teşeb
büsün sınai ve ticari ma.hiyetteki yatırımlarının 
son derecede ağırlaşması, satmalına gücünün te
davül hızına da tesir etmiştir. Emisyon artmak
la beraber herkes mal talebinde; ihtiyatlı davran
dığı ve ithalât da 1958 yılına nazaran büyük -ma
bette genişiiyerek mal arzım çoğalttığı için pi-
yais'a muiviaızen'eisinlde şmıidililk çıok bariz fbir fiyat 
yükselişi görülmemektedir. Ancak, para bir teda
vül vasıtasıdır. Bıı bakımdan er geç likit ihtiyat
ların tedavüle sürüleceği muhakkaktır. Diğer ta
raftan Hükümetin plânın finansmanı konusun
da gerek iç gerekse dış imkânlar bakımından 
ilcinde bulunduğu güle -durum da 1964 yılı içlin 
endişe vericidir. Yatırımların tahakkuku için ge
rekli olan ithalât sağlanamadığı takdirde mal ar
zı ehemmiyetli surette daralacağından piyasada
ki bugünkü zahiri ve suni zoraki fiyat muvaze
nesi süratle bozulacak, muhtemeldir ki, memle
ketimiz bütün tezahür].eriyle tam bir enflâsyon 
içine girecektir. Yeni vergi zamlarının fiyatlara 
tesiri do bu konuda nazara alınmalıdır. 

(Jo'k muhterem arkadaşlarımız. 

Bütün bu mâruzâtımızın vâsıl olduğu katı 
netice şudur ki, 1964 bütçesi malî, iktisadi, si-

•yasi ve sosyal bünyemizi ferahlandırıcı bir ze-
•m i n e 'kavuştu ramıyacaktır. 

Türkiye'mizin gerçeklerine aykırı bir istika
mette seyreden Hükümetin umumi politikası 
üzerinde, itirazcısı olduğumuz bu bütçenin tat
bikatı bakımından olsun, siyasi partilerimizin 
dikkatle düşünmeleri icabetmektedir. 

Hadiselerin mahiyet ve oluşlarına göre her za
man değişmesi muhakkak suni bir ekseriyete da
yanan ve bu haliyle azınlıkta bulunan Hükümet, 
Türkiye'nin umumi dertlerine çözüm yolları bu
labilecek cesaretli ve netice verici kararlar al
mak 'kudret in d em mahrumdur. 
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l Kıbrıs dâvası gibi önemli siyasi ihtilâfların 
j gün ışığına çıktığı ve kalkınma ihtiyacımızın 

milletçe büyük bir feragat fedakârlık istediği 
böylesine bir devirde, muhtacolduğumuz istik
rarlı ve kuvvetli bir Hükümette bulunması iça-
beden vasıflara mâlik olmadığını üzülerek tesbit 
etmek ihtiyacındayız. 

Yüksek Meclisinizin itimadına mazhar olmuş 
bütün Hükümetlerin, Milletin kaderinde söz ve 
yetki sahibi olduğu, münakaşası caiz olımıyan bir 
husustur. Ancak kazanılan güvenin suni ve te
sadüfi bir zemine oturması halinde çözülmesi 
kolay olmıyan meselelerin halli hususi bir önem 
kazanır. Bilhassa iç bünyemizde köklü değişik
likler yaratacak olan sosyal ve ekonomik raform-
ların topyekûn bütün milletin ve onun temsil
cileri siyasi partilerin ortak görüşüne uygun ola
rak düzenlenmesi kaçınılmaz bir zaruret olur. 
İstinadettiği partinin azınlıkta olduğu bir Hü
kümet görülmemiş değildir. Fakat istinadettiği 
partinin azınlıkta olduğunu bile bile kahir bir 
ekseriyet iktidarı halinde hiçbir istişare veya iş
birliğine iltifat etmeden müstakilen kendi görüş
lerini hâkim kılmaya kararlı bir Hükümet gö
rülmemiştir. (Soldan bravo sesleri) 

Bütçe tasarılarının sahibi bulunan Hükümet 
bugünkü, hal ve şekliyle efkârı umumiye ile irti
batını tamamen kesmiştir. Bütün bu siyasi ger
çekler iktisadi, malî, siyasi ve sosyal yapımız 
üzerine tesir icra etmektedir. 

Türkiye halkın gerçek ekseriyetine dayanan 
bir Hükümete muhtaçtır. Bu ihtiyacı anlayışla 
karşıladığımız takdirde Türkiye'mizi ferah nok
talara kavuşturmak mümkün olacaktır. 

Arz ettiğimiz bu mülâhazalar ve tatbikat ger
çekleri karşısında, Adalet Partisi Meclis Grupu 
olarak Hükümetin siyasi, iktisadi ve malî politi
kasını isabetli bulmadığımızı ve bu bakımdan da 
1964 malî yılı bütçe tasarıların memleket mese
le ve dertlerini halletme ve cevap verme bakı
mından kifayetli görmediğimizi arz eder huzuru
nuzdan ayrılırken A. P. Grupu adına hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Soldan sürekli alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; bugün sa-
! at 14,00 te T. B. M. M. Birleşik -olarak toplamla^ 
j çaktır. Bu sebeple Millet Meclisi Birleşimine 

T. B. M. M. Birileışiimiıılden «tonım tiopkmımark üze-
re .ara veTii}yioru/m. 

Kapanma saati: 12,50 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 16,55 

BAŞKAN — Fuad Sirmen 

KÂTİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Birleşimini açı
yorum. 

Bütçe müzakerelerine devam ediyoruz. Söz 
sırası Millet Partisi Grupu adına Zekâi Dor-
man'mdır. Buyurun, efendim. 

M. P. GRUPU ADINA ÖMER ZBKÂÎ DOR-
MAN (İstanbul) — Muhterem Başkan, muhte
rem Hükümet erkânı, aziz milletvekilleri, 1964 
yılı bütçesi münasebetiyle görüş ve tenkidleri-
mizi arza başlamadan evvel, bu bütçenin millet 
ve memleket için hayırlı ve başarılı olmasını 
yürekten temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Kuruluş ve tatbikatmdaki aksaklıklar bir 

tarafa, plânlı bir kalkınma devrinin birinci yı
lını tamamlıyarak ikinci yıla basmış olmanın 
ve yine bütün kusurlarına rağmen, plân ve prog
rama müstenit bir bütçe ile karşılaşmış bulunu
yoruz. 

Filhakika 1964 yılı bütçesinin geçen yıla na
zaran, kesirler hariç, % 11 nisbetinde yüksek 
tutulduğu ve yatırımların % 20 artırıldığı gö
rülmekte ve buna karşılık harcama tutarları ile 
plân hedefleri arasında farklar göze çarpmakta
dır. 

Ezcümle, 1964 yılı programında, önümüzde
ki yıla ait gayrisâfi millî hâsılanın % 7 oranın
da artacağı derpiş olunmuş ve fakat 62,8 mil
yara ulaşması hedef tutulan bu hâsılaya 1962 
yılı fiyatları esas alınmıştır. 

Cari fiyatlarla 1962 fiyatlarının aynı sevi
yede bulunmaması dolayısiyle, 1964 yılı prog
ramının 14 milyar 20 milyonluk bütçe karşısın
da bile, arzuladığı hedeflere ulaşması mümkün 
olamıyacaktır." 

1964 yılı plânında kamu sektörü için tesbit 
edilen yatırım hedefi 6 milyar 845 milyon lira
dır. Genel ve katma bütçeler, bunun 3 milyar 
397 milyon lirasını kapsadığına ve bütçe tasa
rısında ise yatırım ödeneği % 4,5 nisbetinde 

yüksek tutulduğuna göre, bu farkın, program 
yatırımlarını 1962 fiyatları ile hesaplamaktan 
doğduğu ve bütçe tasarısı da aynı fiyatlarla 
bağlandığı takdirde, hakikatte yüksek değil, 
düşük bir yatırım hacmi ile karşılaşacağımız an
laşılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Hepimizin vergi reformunu, vergileri ıslah. 

sosyal adalet terazisiyle tevzi ve ciddiyetle ta
kip ve tahsil etmek mânasına aldığımızda şüp
he yoktur. 

Ancak, Hükümet, basiret, itidal ve teşkilât 
işi olan bu gayenin meyvalarmı beklemeden, 
maahaza, % 7 kalkınma hızını gerçekleştire
ceği va'dinin mahkûmiyeti altında, ayağımızı 
evvelden hazırlanmış bir plân ayakkabısına uy
durma gayretine düşmüştür. 

Sayın Başbakan, iktisadi durumumuzu açık
larken, Türkiye'yi «ameliyat masasına yatırıl
mış bir hasta olarak» tasvir ve Sayın Maliye 
Bakanı da «Döviz açığının artmış ve enflâsyon 
tehdidinin şiddetlenmiş olmasından» şikâyet et
mişler ve netice olarak, kalkınma plânının iç ve 
dış finansman ihtiyacını ileri sürerek, yeni ver
giler koyma ve yeni krediler arama zaruretini 
belirtmişlerdir. 

Hakikatte, ekonomik durumumuzda ve kon
jonktürün seyrinde mühim bir değişiklik olma
mıştır. İktisadi bünyemiz, zaten yıllardan be
ri muvazene ve istikrarın teessüsünü önliyen 
menfî baskılar altındadır. 

Bu memlekette piyasanın, emisyon zoruyla 
canlandırılması, bizi dış tediye muvazenesini da 
ha uzun zaman sağlıyamamak betbahtlığı ile kar
şılaşılmıştır. 

Ancak, bu vebali yüklenenler «ne yapalım 
plânımız böyledir ve Büyük Meclis tasdik etmiş
tir.» mazereti içinde, memlekete yeni veballer 
getirmekten kaçınmak mevkiindedirler. 
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Muhterem arkadaşlar, 
Batı memleketlerinde kalkınma daima, is

tihsali artırmak, ticarete canlılık vermek ve bu 
suretle biriken sermayeyi sınai yatırımlara ak
tarmakla meydana gelmiştir. Bizde ise, faiz 
hadlerinin çok ağır oluşu ve Devletin cari mas
rafları ile yatırımlarının talep üzerindeki te
sirleri, ticaret ve sanayileşme gayretimizi ve 
bilhassa özel teşebbüsün yatırım temayüllerini 
zayıflatmakta, enflâsyon tehdidi içinde verimi 
tahdidetmekte piyasa ve gayrimenkul fiyatları
nın hızla yükselmesi uzun vadeli teşebbüsle'ri 
frenlemektedir. 

Devlet harcamalarının ölçüsüz nisbette artışı 
nı ve üstelik kısır ve verimsiz işlere yöneltilmesi 
dış ticaret sıkıntısını aşırı derecelere yükseltmek
tedir. 

Satınalma gücünün iyi ayarlanmaması yü
zünden, hele iç piyasayı dolduran lüks eşyaya 
karşı lüzumsuz istihlâk arzusu önlenememekte. 
buna mukabil istihsal temposu da artmamakta ve 
ihraç mallarımız, çeşit azlığı, kalite kifayetsiz
liği, maliyet yüksekliği ve ticari ahlâkın dü 
şüklüğü yüzünden, zor müşteri bulmakta ve dı<? 
tediye açıkları kabarmaktadır. Bu gerçek se
bepler yanında birtakım tali faytörler de kal
kınmanın aksamasına müessir olmaktadır. Me
selâ : 

1. Sayıları günden güne artan memur küt
lesi, Devletin cari masraflarını yatırımlar alev 
hine çoğaltmakta ve bunların kemiyeti yanında 
keyfiyet unsuruna hiç itibar edilmemekte vo 
adam kayırma gayreti içinde, birçok kalitesiz 
ve kültürsüz insanlar, Devlet dairelerini tıka -
basa doldurmaktadır. 

Millî Birlik Komitesinin 235 general ve 7 bin 
küsur subayı, ilk heves tasfiye etmeleri yanında. 
mekanizmanın büyük parçalarına el süremedik 
leri bir vakıadır. Ama bu iş hâlâ halledilme
miştir. Kadrolar mütamadiyen şişmektedir. 
En azından «Artık memur almıyoruz.» demek bi 
le buna çare değildir. 

2. Millî sermaye fonunun büyük kısmını 
emmiş bulunan Emekli Sandığı, İşçi Sigortala 
rı ve iktisadi Devlet Teşekküllerinde düşük ve 
verimsiz yatırımlara devam etmekle, lüks ve is
raf alışkanlığı giderilememiş bulunmaktadır. 
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Muhterem arkadaşlar, 
îktisadi hamlemiz üretme takatinin hudutla

rını aşan bir yük ve baskı altındadır. Bu yük 
azaltılmadığı takdirde, ne yeni vergiler ne de 
dış krediler derde kesin bir çare teşkil etmiye-
cektir. 

Yeni vergilerin, enflâsyonist bir bütçeye sü
rüklenmekten bizi alıkoymakla beraber, piya
sa ve ihraç malları üzerine yapacağı akisler ka
bili inkâr değildir. Üstelik bu vergiler, millî 
gelirin fertlere dağılışını, kamu vicdanının mâ
kûl göreceği bir seviyede tutmaya da imkân ver-
miyecektir Dış krediler ise, sadece döviz buh
ranını geçici olarak önlemeye yarayacaktır. 

Türkiye'nin kamu giderlerine muvazi olarak 
her yıl artmakta olan bütçelerinde şu karakte
ristik eylimler göze çarpmaktadır: 

1. Harcamalardaki artış, ekonomik gelişme 
ile mütenasip değildir. Batı'da bu artış bizdeki
nin aksine olarak olgunlaşma ve refah saf hala 
rında meydana gelmektedir. Vatandaşdan malî 
fedakârlık, bizde olduğu gibi, daha kalkınma
nın başlangıç safhasında istenmektedir. 

2. Devletin vergi voliyle gayrisâfi millî hâ 
sıladan aldığı hisse, öbür memleketlerden aşa
ğı değildir. 

Gerçekten, vatandaşın malî fedakârlığa ta
hammülü, vergi yükünün millî hâsılaya nisbe-
tinden çok, genel kazanç seviyesine bağlı tutul
duğu takdirde vergi adaletinin tabiî icabı yerine 
getirilmiş olur. 

Bir vatandaşın gelir seviyesi, normal geçin
me endeksinin üstüne çıkmadıkça, onun vergi 
takatini zorlamak insafsızlık olur. 

3. Vergi yükünün bizdeki dağılışı, reform 
kelimesinde ifadesini bulan tatbikata kadar, gay-
riâdil ve ölçüsüz olmakta devam edecektir. 

4. Devlet harcamalarındaki artış, ekonomik 
gelişme ile mütenasibolmadığı kadar, hizmet ka
litesi de bu artışa uymamakta, verim gittikçe 
düşmektedir. Bu durum, Devlet hizmetlerini 
yürütmek ve randımanı artırmak endişesi ile 
bizi yeni teşkilâtla kadrolara itmekte ve bu yüz
den bâzı istisnalarla daireler, parazitlerin ço
ğaldığı bir miskinler tekkesi haline gelmekte-
dir. 
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Devlet dairelerindeki masraflar rasyonel vo 

Objektif bir hesaba dayanmadığından, ı\uû hız-
nıetler geri kalmakta ve harcamalar kontrol edil • 
mediği için israfa kaçılmakta ve Hazineden her 
alman parayı, yıl sonunda mutlaka eritmek dü
şüncesi hâkim bulunmaktadır. 

Ne rejimlerin, ne de iktidarların değişmesi 
bu kuronik derde çare olamamaktadır. 

Bütün bu illet ve arızalar, teşhiz ve ledavi 
şeklini bilmemekten emek ve parayı boşuna har
camaktan ve Devlet malı olduğu için de bu har-
eanışa acımamaktan ileri gelmektedir. 

Hulâsa her şeyin başı, ehliyetli ve namush' 
bir kamu idaresinin kurulmasına bağlı bulun 
maktadır. 

Evet bu memleketin (A) dan (Z) ye ka
dar, bir idare inkilâbma şiddetle ihtiyacı var
dır., Fakat yerlerini dolduracak yeni bir ta
kım maalesef daha uzun zaman yetiştirilemiye-
cektir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Az gelişmiş memleketlerin kalkınmasında, 

kendi tabiat ve insan kaynakları ve malî ve 
iktisadi güçleri bir tarafa itilerek, her derde 
deva sayılan bir reçete ile işe girişmek, takdir 
edersiniz ki, çok hatalıdır. 

Plân ve programlar, o memleketin içinde 
bulunduğu merhale ve şartlara uymalı, evve
lâ idari bünyenin düzeltilmesi, eğitim konusu 
ve sosyal meseleler ele alınmalıdır. Sermaye 
ve teknik bilgiler bu ilkel davalar halledilme
dikçe refahın 'kapılarını açamazlar. 

Şimdiye kadar kurduğumuz fabrikaların ve 
kamu hizmetine tahsis ettiğimiz müesseselerin 
ziyanla kalkıp ziyanla oturması sebepleri üze
rinde dikkatle durmamız lâzımdır. 

Ortak Pazara imzamızı koymuş bulunuyo
ruz. Bu ent ekrasyoııa kemali ile intibak etmek 
basiret ve liyakatini gösteremezsek, ileri memle
ketlerin peşinden gidemez, onlara yetişemez, 
iktisaden köle oluruz. 

Onlara neler satabilecöksek bunların kali
te, maliyet ve istihsal güçleri üzerinde millet 
ve Hükümet olarak şimdiden kafa yormamız, 
gümrükler açılınca, en ucuz ve en alâsını bu
lacağımız mal yanında, bu günkü yerli malı
na, nasıl olsa batacak diye yıllardan beri Av-
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rupa damgası ile müşteri bulmak sahtekârlı
ğından vazgeçmemiz ve bu emtiayı, yabancı ma
lı evsafına yükseltme ve fiyatlarını ayarlama 
çarelerini aramamız lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, 
İktisaden geri memleketlerde, insan ve ta

biat kaynaklarının değerlendirilemediği bir ger
çektir. 

Tabiata bağlanmamış, kendisini toprağa ver
memiş ve liberal kapitalizmin zevkini tatma
mış olan topluluklar, ileri bir ekonominin muh-
tacolduğu çalışma temposuna erişemezler. 

Devletçe kalkınmanın temel taşı, işsize iş 
Ibnlmak ve gizli işsizi nemalandırmaktır. 

Her hürriyet gibi, çalışma ve tembel oturma 
hürriyeti de, daha önceki esaretlerin tabiî bir 
iştah alesidir. 

Aslında boyu derebeylik bakışı altında ya-
şıyan ve durmadan çalışan memleketlerde köy
lü, toprağa yapışmış, ekim ve harman dışı za
manlarını başka hizmetlere vermiş, hürriyet ve 
demokrasi rejiminin getirdiği serbestlik dahi 
İni insanları, toprağa iman gibi bağlanmaktan 
ah koyamamıştır. 

Bizde tersine olarak köyler, zahmetsiz ka
zanç yeri sayılan şehirlere ve bir ihraç metaı 
gibi Avrupa'ya taşmakta ve yoksul Anadolu 
gezgincilere mesire olmaktan ileri bir manza
ra göstermemektedir. 

Vatandaşı toprağa bağlamanın ilk hatıra 
getireceği reform herhalde toprak reformu de
ğildir. Tarım reformunu takdimen değerlendir
mek, ziraatçı yi özel sektörün, Hükümet yar
dımı ile kuracağı kollektif bir nizama bağla
mak ve böylece insan gücünün atıl kalmasını 
önlüyerek, istihdam davasını halletmek zo
rundayız. 

Muhterem arkadaşlar, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın «Çalışmak, ama 

çok çalışmak lâzımdır» tavsiye ve ikazına rağ
men, memleketimizde tembellik millî bir gele
nek halindedir. 

Anadolu'da milyonlar, hâlâ bir karasapanm 
ardında, bir lokma ve bir hırkaya ömür tüke
tirken. beride Devlet kapışma yaslanıp rahat 
ve kolay geçinme ve yaşama yolunu bulanlar, 
Avrupa seyahatlerini inhisarlarına alıp dünya
lıklarını genişletenler ve bu nimetlere erişmek 
için, memleketin yüksek menfaatleri siloganı 
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altında iktidar mücadelesi yapanlar, vardır.. 

Atatürk'ün vatanı kendilerine emanet et
tiği gençlik de maalesef, ciddî ve hayırlı bir is
tikâmete götürülmemektedir. 

Bunların içinde, istikbal endişesi ile, mah
rum ve fedakâr, ilme dirsek çürütenler çok ol
duğu gibi, sırtını aile varlığına veya cemiyetin 
yardımına dayıyarak, tahsillerini uzatanlar ve 
böylece askerlik mükellefiyetinden mümkün 
mertebe uzak duranlar ve bol kazanma vasıta
sını öğrenci olmanın imtiyazlarını terkedemiyen-
ler vardır. Daha acısı, bunların içinde gün
lük politika ile beslenen siyasetçiler tarafın
dan, adını galeyan koydukları bir kalkan ar
kasında, parti mücadele meydanlarına sürü
lenler de vardır. Bu hal memleketi nereye gö
türür, bizim gençlikten istediğimiz ve beklediği
miz bu mudur? 

'Hükümet, nerden gelirse gelsin, huzur ve 
istikrara çelme atanlara yalnız kendi vasıtala
rı ile karşı koymalı ve hele sıkı yönetimin hük
mettiği yerlerde, zabıta kuvvetinin, bir filim 
seyreder gibi atıl ve hayran durmasına müsaa
de etmemelidir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Türk ordusunun, bir harb vukuunda mütte

fiklerinden birkaç zaman yardım görmiyeceği 
ve kendi yağı ile kavrulmaya terk edileceği ma
lûmdur. 

Kaldıki artık savaşlar, senelerin değil, ay
ların da değil, ancak günlerin hesaplanacağı 
bir süre içinde olup bitecektir. 

Atom stokları sayesinde geride kalabilen
ler bile (Emstem) in dediği gibi, 4 ncü Dün
ya harbini taş ve sopalarla mağaralarda yapa
caklardır. 

Eealite bu olduğuna göre, Türk Ordusunun, 
atom harbi başladıktan bir müddet sonra, bu 
harbi hiç değilse konvansiyonel silâhlarla ida
meye muktezi yardımları almaya başlamasının, 
mukadder akibete tesir yapamıyacağı aşikâr
dır. -

Bugünün harb şartları muvacehesinde, artık 
orduların seferberlik ve hudutlarda yığmak ve 
bunların ulaştırmasını yapmalarına zaman ve 
imkân yoktur. 

Ordular, hudutlar bölgesinde ve memleket 
içinde, sefer mevcutları ile her an çıkabilecek bir 
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harbe göre bugünden hazırlıklı olmak ve hattâ 
hazar garnizonlarını bu esas içinde kurmak mec
buriyetindedirler. 

Bu itibarla, Türk Ordusunun, harb çıktıktan 
sonra değil, daha şimdiden, savunma imkân ve 
kabiliyetine ulaşacak şekilde teslih ve teçhiz edil
miş olması şarttır. 

Yardımın bugünkü anlamı budur. Aksi tak
dirde, atı alan Üsküdar'ı geçmiş olur. 

Muhterem arkadaşlar, 
En kritik hâdiselere ve sureti hal bekliyen 

mühim meselelere rağmen, eskiden olduğu gibi, 
hemen silâha sarılmanın mümkün olmaması, in
sanlığın tekâmülünden değil, akibetin korkunç 
oluşundandır. Belki bunda da bir hayır ve isa
bet. vardır. 

Beri taraftan insanoğlu, teknik kabiliyetini 
aya kadar göndermiş ve 1970 ten evvel, bu en 
yakın komşu dünyaya temellük edecek bir merha
leye ulaşmıştır. 

Ama bir taraftan da, ne yazık ki, vahşetle 
medeniyetin yanyana yürüdüğü bir devirde ve bu 
acı tezatın utanç ve ıstırabı içinde yaşıyoruz. 

Son Kıbrıs hâdiselerinin bize verdiği en bü
yük ibret dersi, dost ve müttefiklerimizden bâzı
larının sinsi ihaneti ile karşılaşmak olmuştur. Bu 
hal bizi, dış politikamıza yeni bir istikamet ver
meye mecbur kılacak bir mahiyet arz etmekte 
dir. . 

Ama bir taraftan da, malî ve iktisadi zorluk
lar belimizi bükmektedir. Türkiye, Avrupa'nın 
fındık cesametindeki (Benelüks) devletleri bir 
tarafa, nerdeyse Monako Prensliğine bile başvu
racak zaruretler içinde sürüklenmektedir. 

Biz kabahatin büyüğü, bu bütçeyi getirenle
rindir demiyoruz. Elbette ki, tarihî zaıfların ve 
keyfî idare saltanatının günahına hissedar olaca
ğız-

Kusurlarımızı görmek ve bunları gidermenin 
muhtacolduğu iyi niyet ve şu üç faktöre uymak 
mevkiindeyiz. 

Bilmek, yapabilmek ve yaptırabilmek... 
Muhterem arkadaşlar, 
Türkiye, daha uzun zaman bir sanayi memle

keti olamıyacağma ve esasen Ortak Pazarın bizi 
tercih ettiği hedefler de malûm bulunduğuna gö
re memleketimizi ayakta tutacak ve işsizliği önli-
yecek şu gibi tedbirler alda gelmektedir: 
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1. Tarla ziraatinde küçük aile işletmeciliğine 

son vermek, özel sermaye ve Devletin malî ve 
teknik yardımı ile, orta ve büyük kooperatifler 
meydana getirmek, 

2. Toprak reformunu bu esas dâhilinde ayar
lamak. 

3. Senenin muayyen aylarına münhasır zirai 
çalışma dışındaki emeği, bahçe ziraatine ve küçük 
el sanatlarına bağlamak, 

4. Teknik ve kolektif çalışmadan tasarruf 
edilecek insan gücünü sanayi hamlelerine tahsis 
etmek, çiftçiyi köy kahvesinden, * şehirliyi dilen
ciden ve boş gezenden kurtarmak, 

5. Eğitim ve öğrenime sekte vermiyecek şe
kilde, gençlik ve ordudan âmme hizmetlerinde 
faydalanmak, 

6. Karma ekonomiyi geliştirebilmek için, or
ta ve büyük teşebbüslere girişenleri teşvik ve tak
viye suretiyle, sermaye piyasasının canlanmasına 
yardımcı olmak lâzımdır. 

Hülâsa Devlet müdahalesi, özel sermayenin 
başaramıyacağı işler hariç, vatandaşın iktisadi 
hürriyet ve nizamını kurmak ve korumaya tahsis 
edilmeli, fakat özel sermaye hiçbir zaman sayılı 
bir azınlığın inhisarında bırakılmamalı, bu serma
yenin teşebbüs ve emekle mütenasip ve âdil bir 
şekilde halka dağılması sağlanmalı, ve böylece me
deni memleketlerde gördüğümüz müreffeh bir or
ta tabaka meydana gelmelidir. 

Bir tarihte, Amerika'da (Fondnaks) da bir 
Amerikan albayına, sohbet ederken: 

Arabanız çok güzel demiştim. Albay cevaben: 
Evet ama... dedi. . Şu gördüğünüz astsubay 

ve karısının arabaları da benimkinden aşağı de
ğildir.... 

Biz bu seviyenin dörtte birine geldiğimiz gün 
Türkiye kurtulmuş demektir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Türkiye'nin dış politikası ile alâkalı görüş ve 

temennilerimiz, zamanı gelince arz edilecektir. 
Şimdi biraz da iç politikamızın' kısaca tahlilini 
yapmak ve samimî kanaatlerimizi belirtmek isti
yoruz : 

Memleket şimdilik, iç siyasetin tahrik ettiği 
hâdiseler bakımından, nispî bir sükûn manzarası 
göstermekle beraber, huzur ve istikrarın teessüs 
ettirdiğini iddia etmek henüz mümkün değildir. 

Geçmiş hâdiselerin kutuplandırdığı kütleler 
ancak, kin ve ihtirası ortadan kaldırmak ve Dev-
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let müessesesini âdil ve tarafsız bir nizama bağla
mak sayesinde, içtimai bir ekvator üzerinde bir-
leşebilirler. Bunun için de «önce Vatan» diyen 
bir aşka ve karşılıklı iyi niyete şiddetle ihtiyaç 
vardır. 

Bugün memleket, inkılâpların henüz yatağına 
oturtamadığı bir vasat içinde (Komünistler, yer 
altı faaliyeti yapan sözde milliyetçiler yani faşist
ler, ırkçılar, gericiler, nurcular, 27 Mayısa yan 
bakanlar, inkılâpları istismar edenler ve bu karı
şık tablo içinde dikta rejimine heveslenen veya 
bunu memleket için ehveni şer kabul edenlerden) 
gelen zararlı cereyanlara açık bulunmaktadır. 

Daha düne kadar tehdit beyannameleri neşre
den ve ev taşlıyan M. D. O. ve S. D. K. gibi ted
hiş teşekküllerinin mahiyeti hâlâ anlaşılmış değil
dir. 

Bunlar hakikaten alkışlanacak insanlar mı
dır? Yoksa bir zümrenin elinde zaman zaman si
yaset oyununa sürülen kozlar mıdır. Bunu bil
memiz lâzımdır. 

Oysa bir memlekette siyasi ve sosyal düzen, 
ne masum gençliği ve ne de gizli teşekkülleri ha
rekete geçirerek sağlanamaz. Bunlar, kin ve 
gayzı artırmak ve intikam fikrini beslemekten 
başka bir işe yaramazlar. 

Türkiye'de nizam ancak, Devlet idaresinde 
hak mefhumunun ve sosyal hayatta kardeşlik ya
ratacak bir eşitlik ve adalet duygusunun yardımı 
ile teessüs edebilir. 

Bizi içerden yıkmaya matuf faaliyetlerin, dış 
tecavüzlerden daha az vahim ve daha az tehlikeli 
olacağını kabul etmek mümkün değildir. 

Anayasa, ve kanunların mutlak hâkimiyetini 
kurmak ve korumak ve her şeyden evvel insan
ların kalbinde vicdan ve Allah korkusunu yerleş
tirmek, demokratik rejimi kin ve intikam duy
gusundan uzak, vatansever bir ahlâk temeline 
oturtmak azim ve kararını, muzır cereyanları 
baraj yaparak değil membalarını beraber kuru
tarak terviç ve tatbik edebiliriz. 

idarede zaıftan, ikilikten, süfli düşünce ve 
ihtiraslardan uzak ve bu memleketi seven insan
lar olarak evvelâ gönülleri birleştirmeye ve 
665 yılık bir maziye rağmen, hâlâ geri kalmış bir 
memleket olmak aczimizi yenmeye ve bunun ver
diği millî hicabı artık silmeye mecbur bulunmak
tayız. 
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Sözümüze son verirken, Millet Partisi Meclis 

Grupu olarak, 1964 bütçesinin bir huzur aydınlı
ğında harcanmasını, millet ve memlekete hayırlı 
olmasını tekrar temenni eder, hepinizi hürmet
le selâmlarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, kifayet tak
riri geldi. Evvelâ Maliye Bakanına söz verece
ğim, sonra bir milletvekiline söz verip kifayet 
takririni oylarınıza sunacağım. 

REFET AKSOY (Ordu) — Hep grup namı
na konuşuluyor. Şahsı adına konuşan olmadı. 

BAŞKAN — Gruplardan başka 13 milletve
kili şahsı adına konuştu, efendim. Buyurun Sa
yın Maliye Bakanı. 

MALÎYE BAKANI FERlD MELEN — 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; çok 
muhterem grup sözcülerini ve sayın üyeleri dik
katle takibettim. Konuşmalarda yanlış bilgiye 
dayanan aykırı fikirler de dâhil olmak üzere he
men hepsinden geniş nisbette istifade ettiğimizi 
peşinen arz eder, bundan dolayı şükranlarımı 
sunarım. Zaman imkân vermediği için konuşma
ları bir tasnife tabi tutup bu suretle cevapları 
mevzular itibariyle arz etmek imkânını maale
sef bulamadım. Bu sebeple konuşma sırasiyle 
sayın arkadaşların üzerinde durdukları konuları 
birer birer ele alıp cevap arz etmeye çalışacağım. 
Ve bu vesile ile de Hükümetin ayrıca fikirlerini 
ve görüşlerini huzurunuzda izah etmeye çalışaca
ğım. 

Sayın arkadaşlar, ilk konuşan Y. T. P. nin çok 
kıymetli sözcüsü Sayın Orhan Apaydın arkada
şımıza tebriklerimi arz etmekle sözlerime baş
lamak istiyorum. Sayın sözcü hakikaten bu ko
nuşması ile Y. T. P nin programını ve hedefle
rini çok vazıh bir şekilde ortaya koymuştur. 
Diğer partilerden hakikaten çok ayrı bir hüvi
yette, belli gayeleri olan bir parti olduğunu ve 
oportünist vasfı, sıfatı almamaya çok dikkat 
ettiğini bu vesile ile kesin hatlarla ortaya koy
muştur. Arkadaşımız çok haklı olarak Anayasa
nın, Türk Anayasasının sosyal Devlet kurduğu
nu işaret ederek bütün partilerin, hükümetlerin 
vazifelerinin ne olacağını bu Anayasa muvace
hesinde tesbit etmiş buna göre, partilerin hattâ 
ihtilâf halinde dahi bu gerekleri yerine getirme
sini işaret etmiştir. Arkadaşımız şuna işaret 
ediyor;* Türkiye iktisaden geri kalmış bir mem
lekettir. Ve iktisaden geri kalmış memleketlerin 
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müşkilâtı içerisindedir. Evvelâ bu noktayı tes
bit etmek lâzımdır. Bilhassa iktisadi mevzular-
la uğraşırken iktisadi politikamızın, milî politi
kamızın hedeflerini ve istikametlerini tâyin eder
ken Türkiye'nin bugün hangi şartlar içinde oldu
ğunu en objektif şekilde tesbit etmeye mecbur
dur. Medeni dünya içerisinde hür ve müstakil 
yaşamanın, muhterem arkadaşlarım, bir şartı he
pimizin malûmudur ki, iktisaden kuvvetli olmak
tır. Türkiye'nin iktisaden kuvvetli olmas, için 
ne yapmak lâzımdır? Hepimiz müştereken esa
sen bunun peşindeyiz. Türkiye'yi iktisaden 
kuvvetlendirmek üzere gidilecek en kısa yolu seç
mek.. Muhterem arkadaşlarım; bu vesile ile sa
yın arkadaşımızın verdiği imkândan faydalana
rak Türkiye'nin realiteleri üzerinde huzurunuz
da bir defa daha durmayı faydalı bulurum. Se
natoda da işaret etmiştim, burada belki tekrar 
olur, fakat arz etmekte fayda ve lüzum görü
rüm. 

Türkiye'nin realiteleri; arkadaşlarım, Türkiye 
hakikaten az gelişmiş bir memleket sayılabilir, 
hattâ biraz daha ileriye giderek Türkiye'yi geliş
me safhasında olan bir memleket olarak da müta
lâa ederler. Bu ikisi arasında mühim bir fark 
görmemekteyim. 

Türkiye az gelişmiş bir memlekettir, Türki
ye'de nüfus süratle artmaktadır, memleket ara
zisi maalesef kısırdır, kısır kalmıştır. Bu araziyi 
mümir şekilde işletmek için büyük miktarda yar
dıma ihtiyaç vardır. Türkiye arazisi gün geç
tikçe mevcut nüfusu besliyemez hale gelmektedir. 
Bu yüzden köylerde işsiz kalan insanlar akın 
a'km şehirlere gelmektedirler, iş aramaktadırlar, 
bilhassa bu yüzden işsizlik ve sefalet doğmakta
dır. 

Türkiye'de sermaye azdır, tasarruf temayülü 
maalesef istihlâk temayülüne nazaran çok azıdır. 
Şahsi teşebbüs fikri henüz yeter derecede inkişaf 
edememiştir. Kültür seviyemiz düşüktür. Gelir 
dağılımı ahenkli değildir. Dış ticaret açıkları 
- arkadaşımız hemen hepsi üzerinde ısrarla dur
dular - müzmin bir haldedir. Bir hastalık ha
linde devam etmektedir. Yılda 700 milyon dolar 
ihtiyacımız mevcuttur. Buna mukabil dış tica
retten elde ettiğimiz gelir 350 - 380 milyon lira 
civarındadır. 

Ekonimizin bilhassa son yılların israfçı ve sa-
fahatçı hovardaca sarfiyatı yüzünden çok ağır 
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bir haldedir. 
kınma için tasarruf temayülümüz de buna. muka
bil zayıftır. 

Muhterem arkadaşlarını, işle Türkiye'nin 
önünde bulunan ve kısa zamanda hal çaresi isti-
ycn meselelerin başlıcaları. Onun içindir ki 
yeni Anayasayı yapanlar Türkiye'nin kalkınma
sının ancak plâna bağlı olarak talıakkıık odebile-
ceği neticesine varmışlar ve kalkınmanın bir 
plânlamaya bağlanması Anayasamıza, bir emir 
olarak girmiştir. 

Değerli sözcünün işaret ettiği gibi, ,şimdi iyi 
yeya kötü meydana getirmiş olduğumuz bir plânı 
tatbik etmek suretiyle hızlı bir kalkınmayı talıak
kıık ettirmek için çalışıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, bu konuda kalkınma
nın bu plânla mümkün olup olamıyacağı veya 
plânda bir revizyona ihtiyaç bulunup bulunmı-
yacağı hususunda Adalet Partisi sözcüsünün 
tenkidleri münasebetiyle ayrıca bu konu üzerinde 
tekrar duracağım. 

Ama şimdi hemen işaret edeyim ki, Hükümet 
programının hedeflerinden birisi; plânı olduğu 
gibi eksiksiz tatbik e+mektir. 

Yüksek Heyetinizin kabul etmiş olduğu, İm 
programın baş maddesini bu teşkil etmekte lir. 

Binaenaleyh bunu esas alınca buna müteüerri 
olan plânın finansmanı ve plânın gerektirdiği 
diğer ihtiyaçlar kendiliğinden ortaya çıkmış olur. 
Sayın Orhan Aapaydm bir mesele olarak 1063 
bütçesinin tatbikatı üzerinde durmuştur; Muhte
rem. arkadaşlar, arkadaşımız yatırım nisbetleri
nin bir iddiaya göre yeterli olmadığını, 1963 prog
ramının ancak yüzde 13 noksaniyle tahakkuk etti
ğini ve bunun belki ilk yılın tatbikatı olması dola-
yısiyle müsamaha il karşılanması mümkünse de 
önümüzdeki yıl plânının tamamen gerçekleşmesi lâ-
zımgeldiğini temenni etmiştir. 19(33 .plânlamamız 
bir rivayete göre °/c NO, bir rivayete göre % 90 
ve diğer bir rivayete güre ikisinin arasında bir 
nisbette, oranda gerçekleşecektir. Hemen arz 
edeyim ki, bunların hepsi hakkında, hiçbirLü 
hakkında bir hüküm verecek bir vaziyette bulun
muyoruz, arkadaşlar. Filhakika plânlama daire
miz zaman zaman bâzı rakamlar tesbit etmek
tedir. Yalnız tecrübeyle anlaşıldı ki, sene ta
mamlanmadan evvel, katı neticeler alınmadan 
evevl plânın gerçekleşme nisbetini kesin ola-
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rak tesbit etmeye imkân yoktur. Ancak ger
çekleşmesi için Plânlama Dairemizde ele alı
nan, kullanılabilen tek ölçü; harcamalardır, 
arkadaşlar. 

Halbuki yalnız başına gördük ki, harcama 
kesin bir ölçü değildir, az çok gerçekleşme 
nisbetine'delâlet eden bir ölçüdür, ama hiçbir 
zaman kesin bir ölçü değildir. 

Maliye ile uğraşan arkadaşlarımız bilirler 
ki, bütçeye konan tahsisat plân ve programlar
da yer alan rakamların hemen hapsi keşif be
deline proje bedeline dayanır. Keşif bedelleri ve 
proje bedelleri üzerinden daima bir ihale tenzi
lâtı yapılır. Binaenaleyh farzedin ki, bütçemizde 
mevcut yatırım tahsisatı üç milyarlık yatırım 
tahsisatıdır, hepsini ihale ettik ve bu vasati 
yüzde 20 nisbetinde noksanına ihale edildi. Bu, 
demek değildir ki, plân yüzde 20 nisbetinde 
noksan tahakkuk etmiştir. Çünkü fiziki ya
tırım tamamdır. Ama Devlet belli miktarda 
bir tasarruf sağlıyacağı tahmin edilen bir ya
tırımı yüzde 20 noksaniyle yapma imkânını bul-
nıutşur. Bu hiçbir zaman plânın yüzde 20 nis
betinde tahakkuk edeceğine delâlet etmez. Bu
na biraz sonra da temas edeceğim, bunu ra
kamlarla izah edeceğim. Görülecektir ki, yıl 
sonunu beklemeden evvel yapılan tahminler 
daima hataya düşmüştür. Faraza yine plânla-
manın ihmal ettiği, ihmal değil de fiilen ya
pılmasına imkân olmryan bir rakam mevcuttur. 
Avanslarımız vardır. Birçok mukavelelerde 
gerek Devletin, gerek İktisadi Devlet Teşek
küllerinin, "hattâ hususi teşebbüsün yaptığı mu-
kavelererlc mütaahhide avans verilir. Avanslar 
harcama rakamlarında yer "almadığı için bu 
ancak kesin .hesapların görülmesinden, hesap
ların kapanmasından sonra harcama rakamları 
arasında yer alır. 

Yine bu rakamlar harcama rakamları ara
sında yer almadığı için gerçekleşme nisbeti 
umumiyetle aldatıcı olmaktadır. Bu itibarladır 
ki, Hükümet plânlamanın üç ayda bir hazırla
dığı cetvelleri ilân ettirmemektedir. Efkârı 
umumiyenin yanlış bir kanaate sahibolınası 
bu yüzden mümkün görüldüğü için bunları 
ilân ettirmiyoruz. Ancak sene sonunda, hattâ 
sene sonunu birkaç ay geçmesi halindedir ki, 
bu rakamları katı olarak elde etmek imkânı 
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vardır. Bu senenin rakamları, arz ettiğim şekil
de, ancak bir iki ay sonra fcesbit etmek imkâ
nına sahibolacağız, o zaman Yüksek Meclîse ve 
umumi efkâra Urz ederim. 

Hemen arz edeyim ki, rakamların seyri, ya
tırımlarımızın bilhassa Devlet sektöründe 
% 90 nın üstüne çıkması ihtimali çok kuv
vetlidir. Fiziki rakamların bilhassa daha ireri 
olması kuvvetli ihtimal dahilindedir. * 

Sayın O. Ap*aydm'm üzerinde durduğu diğer 
bir mevzu, özel sektördür. 

Arkadaşımız özel sektör yatırımlarının daha 
çok alışılmış istikametlere teveccüh 'ettiğinden 
şikâyet etmektedir. Bu şikâyeti birçok arkadaş
lar tekrarlamıştır. Bu şikâyete Hükümet de 
katılmaktadır. Muhterem arkadaşlar hakikaten 
özel sektörümüz bugün hepinizin arzu ettiği 
istikamette yatırımlarını tevcih edememektedir. 
Bunun çok çeşitli sebepleri olduğu da muhak
kaktır. 

Evvelâ bilgi noksanı vardır, arkadaşlarım. 
Teknik bilgi noksanı batşft gelmektedir. Bugün 
özel s-etktör birçok ahvalde hangi sanayii 
kuracağını kesin olarak hesabedemsmektdir. 
Biz bunu, yabancı sermaye ile telâfi etmek isti
yoruz. Ve bilhassa yabancı sermaye ile ortak ol
malarını teşvik etmek istiyoruz. Çünkü modern 
bilgi daha çok onlardadır. Ve bu sayede de bir
çok yeni sanayi kurulmuştur. 

İkincisi; kredi ihtiyacı mevcut, doğrudur. 
Memleketimizde sermaye azlığı mevcuttur. Ve 
bilhassa büyük tesislerin büyük sermaye ihti
yacı gösterdiği ve özel sektörümüzün de bu ser
mayeyi kısa zamanda toplamasına imkân bu
lunmadığı için büyük sanayi sahasında yatırım 
yapamamaktadırlar. Hükümetiniz, hattâ birinci 
ve ikinci koalisyon hükümetleri özel teşebbüsün 
bu noksanını tamamlamak üzere bir taraftan 
da sermaye kalkınma bankasının kaynaklarını 
dış yardımlarla takviye etmek ve ayrıca sanayi 
yatırım ve kalkınma bankaları kurmak faali
yetlerine girmiştir. Sanayi yatırım bankasını 
arz ettim, kurduk, bu Nisanda fiilen kredi ver
meye de başlıyacaktır. 

Şimdiden bu bankaya vâki kredi talepleri 
yüz milyonun üstündedir, ayrıca Sınai Kalkın
ma Bankası da, yine Amerikalılardan aldığımız 
yeni yardımları vermek suretiyle bunların da 
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kredi kapasitelerini genişlettik. Ve bilhassa dö
viz kredileri bakımından hususi teşebbüse geniş 
çapta yardımcı olacaktır. 

Maden Bankasını kurmaya çalışıyoruz. 
Ayrıca özel sektör yatırımlarını teşvik et

mek için hatırlıyacağınız üzere geçen yıl vergi 
sahasında geniş imkânlar temin ettik, yatırım 
indirimi ve süratli amortisman ve değer artış
larının yatırım tahsisatı halinde vergi dışında 
kalması bilhassa şirketlerin, kuruluşunu kolay
laştırmak üzere harçlarda, damga resminde ge
niş tadiller yaptık. 

Yine vergi tarifelerinde, bilhassa Gelir* Ver
gisi tarifesinde orta seviyedeki kademede tasar
rufu artırmak ve yatırımlara kaymaya âmil ol
mak üzere bir indirme yaptığımızı bu vesile ile 
Yüksek Heyetinize hatırlatmak isterim. Değer
li arkadaşım Karabük tesisleri hakkında bir 
malûmat istemiştir. Bu malûmata şüphesiz Sa
nayi Bakanı daha esaslı bilgi verecektir. Sade
ce şunu arz edeyim, anlatıldığına göre de bu 
sanayide bu kabîl arızalar birçok zaman her 
yerde olmaktadır, arızidir. Bir mütaahhide iha
le edilmiştir. 1,5 aylık bir tehir vardır. Bu tehir 
Liverpol'do bir grevden ileri gelmiştir. Bizim 
gemilerimiz oraya gittikleri halde yükleme ya
pamamıştır. Bu yüzden birbuçuk aylık bir tehir 
olmuştur. Müddetin telâfisine çalışılmaktadır. 

Değerli arkadaşımın.üzerinde durduğu di
ğer mevzuları tekerrürden sakınmak üzere bun
dan sonra diğer arkadaşlara cevap arz ederken 
İm noktaya tekrar avdet edeceğim. Çok değerli 
arkadaşım İhsan Gürsan'ın izahına geçiyorum. 
Konuşma sırasına göre cevabı belki sonda ola
caktı. Arkadaşımla uzun müddet beraber çalış
tık, bir iltimasta bulunacağım. 

Arkadaşımın konuşma edası hakikaten ör
nek olacak mahiyettedir. Bundan dolayı şük
ranlarımı arz ederim. Ve bu rejimimizin demok
rasimizin hakikaten yavaş yavaş dejenere ol
maktan kurtulma yolunda olduğunu göstermek
tedir. Değerli arkadaşım en sert tenkidlerini 
dahi güzel üslûbu ile hazmı mümkün hale geti
rerek Yüksek Heyetinize sunmuştur. Sayın Gür-
san izahatının başında plâna temas etmiş ve 
karma ekonomi üzerinde İsrarla durmuştur. 
Arkadaşımız, plân karma ekonomiyi kabul et
miştir. Ancak, plânda karma ekonomi kuralla
rı ve kamu sektörü ile özel sektör arasındaki 
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münasebetlere dair hükümler son derece muğ
lâk, müphem ve endişe vericidir. Ayrıca plân 
yol gösterici ve teşvik edici değildir, emredici
dir. Devletçiliğe mcylediei bir karakteri haiz
dir. özel sektörün, devletin iktisadi politikası
na karşı olan güvenini sarsmaktadır, diyorlar. 
Muhterem arkadaşlar, özel sektör, resmî sektör 
ve devletçilik mevzuu anlaşılıyor ki, daha bu 
Mecliste daha birçok yıllar münakaşa edilecek
tir. Halbuki aslında bizim kanaatimize göre 
hiçbir sebebi kalmamıştır. Çünkü, resmî sektör 
ile özel sektörün yanyana, elele vererek çalış
ması Jıem plânın stratejisine ve hem de açıklan
dığına göre ifade edilmiştir. Ve özel sektör ile 
Devlet sektörünün çalışma sahaları yeni prog
ramda açıklanmış, hem plânın safahatında, hem 
de 5 Yıllık Kalkınma Plânında sarahatle göste
rilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bir defa karma eko
nomi üzerinde artık münakaşaya mahal olmadı
ğını sanıyorum. Belki geçen yıl bu mevzu üze
rinde münakaşa ediliyordu. Görüyorum ki, bu yıl 
bilhassa Senatoda başladı, Adalet Partisinin söz
cülerinin hemen hepsi karma ekonomi sistemi 
üzerinde mutabık olduğunu beyan etti. Bu muta
bakatı tesis etmiş olmaktan memnunuz, bir mer
haledir. Hattâ ileri giderek bir söz sarf etmiştim, 
Senatoda Adalet Partisi Sözcüsüne karşı, yanı
mıza geldiniz, daha ileri gitmeyin, beraber yürü
yelim demiştim. Bir defa beraber olmakta bü
yük fayda vardır. Arkadaşım niçin tereddüt edi
yor?.. Hâlâ bilmiyorum. Karma ekonomi ile, bil
hassa, özel sektör ile hususi sektör- arasında en
dişe verecek ihtilâtlar ve karışıklıklar olduğu 
yolunda ben eğer stratejiyi yanlış anlamıyorsam 
hakikaten bir sebep kalmamıştır. Plân strateji
si, ki sayın arkadaşım da işaret etti; bunu Mil
lî Birlik Hükümeti kabul etmiştir, 1 nci Koalis
yon Hükümeti aynen ve müttefikan tasvip ve 
tasdik etmiştir. Birkaç pasajını okuyayım, göre
ceğiz ki, arkadaşımın hakikaten tereddüt etmesi' 
için sebep ve mahal yoktur. 

• Plân stratejisinin üçüncü maddesinde;. Türk 
ekonomisi devlet ve özel teşebbüs sektörlerinin 
yanyana bulunduğu karma bir ekonomidir. Plân
lama bakımından İcarına ekonominin sağladığı 
imkânlardan en çok faydalanma yolları üzerinde 
durulacak ve bu sistem kurallarına uyulacaktır. 
Devlet sektörünün faaliyeti kararlaştırılan geliş-
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nıe hızına ve plânın hedef ve stratejisine ve ger
çek bünyesiyle dengeli bir kalkınmayı Bağlıya
cak bir şekilde planlanacaktır. Toplam tasarru
funun artırılmasına paralel olarak özel sektörün 
yatırımlarının artırılması bunun dengeli bir 
kalkınmanın gerektirdiği sahalara yönelmeleri-
ruya kont rol 1 arın vergi, ve kredi politikası-
ruya kontrollerin vergi ve kredi politikası
nın,» sermaye politikasının teşekkülünde olduğu 
gibi zaruri tedbirlere başvurulacaktır. 

Madde 4. — Devlet iktisadi politikasında 
açıklık ve kararlılık tatbik edilecektir. Para fi
yat, dış ticaret, ve yatırım politikasında karar
lılık ve açıklık esası uygulanacaktır. Gerek 
Devlet sektöründe gerekse, özel sektörde uzağı 
görmek ve güvenle hareket etmek imkânı sağ
lanacaktır. 

Diğer bir maddeyi okuyorum : «Devlet elin
de yapılacak yatırımlarda esas prensip, uzun 
süre gelişme için gerekli yardımların sektör yar
dımları, ve özel teşebbüsün gerçekleştiremediği 
yatırımları yapmak olacaktır.» Görülüyor ki, 
arkadaşlarım, özel sektör ile kamu sektörü ara
sındaki çizgileri çok kesin olarak plân strateji
miz tesbit etmiş, tâyin etmiştir. Ve bu aynen 
5 Yıllık Plânda buna aykırı esaslar eğer arka
daşım gösterebilirse bu esaslar üzednde ayrıca 
münakaşa eimeye hazırız. Ve şunu da arz ede
yim ki; Türkiye'de hiçbir zaman özel sektör ile 
Devlet sektörü arasındaki çizgilerle bunların ça
lışma sahalarını bu nisbette kesin olarak ayar
lamak mümkün olmamıştır. Hatırlarsınız; bu da
ha çok hükümetlerin politikalariyle tâyin edili
yordu. Bir Hükümet geliyor Devlete daha ge
niş pay ayırıyor, buna mukabil birçok hükümet
ler de geliyor. Aksine hareket ediyorlar. Hat
tâ o kadar ki, programı ile, ortaya attığı iddialar 
ile çok liberal geçinen bir partinin, geldiği kısa 
bir zamanda iktisadi Devlet Teşekküllerinin sa
yısı on misli artmıştır. İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin sayısı 1950 den sonra büyük ölçüde art
mıştır. 1950 de iken bıraktığımızda sayısı 
ne i d i l 1960 da sayısı ne olmuştur. Bun
dan bir fikir edinmek kabildir. Görüyor
sunuz ki, daha çok Hükümetin politikaları 
ile ayarlanabilir. Özel sektör ve resmî sektör sa
haları bugün plânımızda da az çok hedefleri ile 
biribirlerinden ayrılmış bulunuyor. Muhterem 
arkadaşım bunu pek iyi bildikleri halde her ne
dense bu mevzuu biraz da belki özel sektörü 
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memnun etmek üzere ikide bir tekrar etmek
tedir. Biz de bu vesileden faydalanarak bu iza
hatı her defasında vermeye mecbur oluyoruz. 

Değerli arkadaşlarını, bu vesile ile bir şeyi 
daha tekrar etmeye mecburum. Türkiye yalnız 
başına, şahsi teşebbüs ile kalkınamaz. Arkadaş
larını, Türkiye'nin kalkınmasının ancak şahsi te
şebbüse daha geniş bir saha ve yer verilmekle 
mümkün olduğuna inandıklarını söylemek iste
mektedirler. Hemen şunu arz edeyim, biz bu ka-
naata iştirak etmiyoruz. Türkiye yalnız başına 
şahsi teşebbüs ile kalkınamaz. Ve karma ekono
mi bizim memleketimizin zaruretlerinden doğ
maktadır. Ve Devlet hususi teşebbüsün yani ba
şında yer almadıkça, Devlet ona yardımcı olma
dıkça, Devlet temel yatırımları yapmadıkça Tür
kiye'nin kalkınması için daha asırlarca bekle
meye mecbur olacağız. Hatırlarsınız; Atatürk 
Türkiye Cumhuriyetini kurarken biraz da Fran
sız inkılâbı tâbirinden kalan fikirler üzerinde 
temelini kurmuştur. Ferdî teşebbüs, mülkiyet 
esasları, v. s. Fakat pek kısa zamanda anlaşıldı 
ki, Türkiye'de ferdî teşebbüsle kalkınma müm
kün değildir, (jünkü Türkiye'de sermaye yoktur, 
tasarruf temayülü azdır. Türkiye'de teknik bil
gi noksanı vardır. Bunda Devlet rehber olacak
tır. Devlet bilhassa temel yatırımları yapacak
tır. Bu sayede hususi teşebbüs de Devletin yanı 
başında Devletin ifa edeceği hizmetleri ifa im
kânını bulacaklardır. Yalnız bu vesile ile şunu 
da arz ederim. Plan stratejisinde de tesbit edil
miş olduğuna göre hükümetlerimiz hiçbir zaman 
hususi teşebbüsün yapabileceği sahalara Devlet 
teşebbüslerini sokmamaktadır. Devlet yol mu ya
pıyor?, Hususi sektör yapamaz. Zaten vazifesi 
de değildir. Liman yapıyoraz, hususi teşekkül
lerin vazifesi değildir. Demiryolları yapıyoruz, 
hususi teşebbüsün vazifesi değildir, yapamaz. 
Ilan.ta.bl değildir. Madenler işletiyoruz. Bu ma
denlerin hepsini hususi teşebbüse devredenle-
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yiz. Devrettiğimiz takdirde ana sanayiin kayna
ğını teşkil için mühim bir ekonomiyi belki teh
likeye sevk etmiş oluruz. Bunun başka bir misa
lini de bu vesile ile arz etmek istiyorum. 

Ereğli Demir Çelik Sanayii, biliyorsunuz ya
bancı sermaye ile kurulmuştur. Fakat ne yazık 
ki; hisse senetlerinin % b' para garantisi mevcut 
olmasına rağmen plase imkânı bulamadık. Bula
mıyoruz. Bu sebeple de Devlet yardımiyle ve 
vergi yardımiyle, vergi yoliyle karşılıyoruz. 

Sayın Gürsaıı bu vesileyle meseleyi bir dok
trin mevzuuna intikal ettirmiştir. Karma ekono
mide hem liberalizm, hem de sosyalizm unsurları 
mevcuttur. Muhterem arkadaşlar, benim görüşü
me göre, karma ekonomi sisteminde ne libera
lizm, ne de sosyalizm doktrinlerinin tesiri mev
cut değildir. Aslında bugün artık doktrinler ta
rihe karışmıştır. Bugün ekonomi ilmi, milletleri 
refaha kavuşturmanın yollarını keşfetmiş bir fi
zik, bir kimya ilmi gibi kanunlarını da koymuş
tur. Artık doktrinlerin mevcudiyetine ihtiyacı
mız yoktur. Bence önemli olan bu doktrinlerin 
vaktiyle tecrübe etmiş oldukları iktisadi siste
min topluma faydalı olmasıdır. Doktrinin dayan
dığı temel felsefe aynıdır. Karma ekonominin 
de dayandığı temel sistem ile alâkası mevcuttur. 
Karma ekonominin iktisadi ilmin kurallarından 
meydana geldiğine intikal etmemiş yerlerde, bi
ze {»-öre az gelişmiş memleketlerde görünen bir 
haldir, bir tecellidir.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan beyanınız daha 
devam edecek midir?. 

MALİYE BAKANL KKRİD MULEN (De
vamla") — Bir saat kadar efendim. 

BAŞKAN — Öyle ise, vaktimiz geldi. Beya
nınıza 19,o() daki Oturumumuzda devam ede'r-
siniz. 

Arkadaşlar, 19,30 da toplanmak üzere Oturu
ma ara-veriyorum. 

Kapanma saati : 18,02 

http://Ilan.ta.bl


D Ö R D Ü N C Ü OTURUM 
Açılma saati : 19,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Süreyya öner (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 56 ncı Birle
şiminin dördüncü oturumuna devam ediyoruz, söz 
Maliye Vekilinindir. 

MALİYE BAKANI FERİ I) MELUN — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri, bundan ev
velki oturumda Sayın Ilışan (lürsan'ın üzerinde 
durduğu meseleler-hakkında görüşümüzü arz edi
yordum. Mevzu lıususi teşebbüse taallûk ediyor
du. Sayın Gürsan bilhassa hususi teşebbüs bakı
mından yo] gösterici olmadığı, teşvik edici olma
dığı bilâkis Devletçi bir karekter taşıdığı, bu yüz
den hususi teşebbüsün Devlet politikası karşısın
da güvencinin ve inancının sarsıldığı noktasında 
kalmıştı, mevzulunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, plânın yol gösterici 
ve teşvik edici olmadığı yolundaki iddiaya iştirak 
etmeye imkân yoktur. Plân bilâkis demokratik 
bir plândır. Ve hangi sayfasını açarsanız açınız, 
daima yol göstericidir. Plân hususi teşebbüs ba
kımından hakikaten emredici değildir. Hususi 
teşebbüs için sadece plân tahminler yapmakta
dır. Hususi teşebbüsü bu tahminler üzerinde ya
tırım yapmaktan menedeıı plânda en ufak bir 
hüküm gösterilemez, arkadaşlar. Arkadaşların 
bunu da nereden çıkardıklarını bilmiyorum. Yal
nız şu denilebilir. Hususi teşebbüs yatırım yap
mak için bir sermayeye muhtaçtır. Hususi teşeb
büs yatırım yapmak için krediye muhtaçtır. Hu
susi teşebbüs yatırım yapmak için dövize? muhtaç
tır. Devlet bunu temin etmezse; hususi teşebbüs 
fiilen yatırını yapamaz. Bu doğrudur. Devlet t>ir 
dereceye kadar plâna ittıba edeceğine göre husu
si teşebbüse muayyen sahalarda, hususi teşebbüs 
yatırımlarını muayyen sahalara kaııalize etmek 
için krediyi; nitekim biraz evvel okumuştum,'kre
di mekanizmasını, vergi mekanizmasını, dış tica
ret ve döviz tedbirlerini ayrı ayrı veya bir arada 
kullanmak imkânına sahiptir ve bunu da kullan
maktadır. Ama bütün bunlar kendi imkânla-

riyle yatırım yapmak ist iyen hususi teşebbüsün 
elini, kolunu bağlamaz. Tatbikatta da görüyoruz. 
Birçok teşebbüs sahibi plânın tervicetmediği sa
halarda dahi, faraza dokuma sanayiinde Türkiye 
işba haline geldiği için, dokuma sanayiinde plân 
bir priyorite tanımadığı halde hususi teşebbüs bu 
sahalara yatırım yapmaya devam etmiştir ve et- -
inektedir. Yine plân inşaat sahasına yatırımı teş
vik etmediği halde hususi teşebbüs bu sahalara 
yatırım yapmaya devam etmiştir ve etmektedir. 
Plânın tervicel memesine rağmen bütün bunlar 
gösteriyor ki, plân nehyedici değildir. Yol göste
ricidir, ona riayet edip etmemek hiç şüphesiz, 
vatandaşın ihtiyarındadır. 

Değerli arkadaşlar, 1963 programının muvaf
fak olmadığı ileri sürülerek, bu bâzı sebeplere ve 
delillere dayatılmak istenmektedir. İ9G2 yılında 
olduğu gibi, 1963 yılında da özel teşebbüse ait 
yatırımların plânda derpiş edilen seviyede tahak
kuku sağlanmamıştır, deniyor. 

Muhterem arkadaşlar, bir taraftan arkadaşla
rım hususi teşebbüse Devlet imkânı vermiyor, 
vermemektedir, kendilerine bir saha ayrılmıyor'; 
ayrılsa hususi teşebbüs kendi yatırımlarını yapa
caktır, denilmektedir. Bir taraftan da 1962 ve 
1963 yılları ele alınarak hususi teşebbüs kendisi 
için ayrılan bu yatırımları yapmamıştır ve yap
mayacaktır, denilmektedir. Bu düşünce tamamen 
yanlıştır. Hususi teşebbüs bizim Plânlama Teşki
lâtımızın yapmış olduğu tahminlere göre 1963 te 
yatırım tahminlerini aşmıştır. Bu anda elde ka
ti ve kesin rakamlar mevcut değildir. Ama çeşitli 
yatırım sarfiyatına ait, çeşitli kaynaklardan edi
nilen malûmat hususi teşebbüsün, kendisi için ay
rılan miktarı yatırım bakımından aştığını göster
mektedir. Arkadaşımız hususi teşebbüsün yatı
rımlarının imalât sahasına kaymamış olmasını, 
özel inşaat sahasına kaymış olmasını, (Özel inşa
at sahasına kaymış olmasını) bizim gibi hoş gör-
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memektedir, tenkid etmektedir. • Bu vesile ile he
men plâna dönmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, plânın faydası bu nok
tadadır. Hakikaten memleketimizde yatırımları 
priyorite esasına göre en müsmir şekilde teşvik 
etmek istiyorsak, sadece Devlet yatırımları ile 
değil, hususi teşebbüs yatırımlarını da demokra
tik yollarla, vergi tedbirleriyle, kredi tedbirleriy
le ve diğer tedbirlerle istediğimiz sahalarda kana-
lizc etmeliyiz. Arkadaşım da bundan şikâyet et
mişti, biraz sonra arz edeceğim, getirdiğimiz ver
gi tedbirleri bunu kısmen sağlamak içindir. Ar
salardan bu sebeple vergi almak istiyoruz. Bugü
ne kadar vergi muafiyeti tanınarak yahut çok az 
mükellefiyet tesis etmek suretiyle teşvik edilmek
te olan, fakat haddizatında teşvik edilmemesi 
gereken sahalara hususi yatırımları önlemek için 
vergi tedbirleri getiriyoruz. Ama, arkadaşlarım 
bu isteklere itiraz etmektedirler. Ama yine ken
dileri bundan acı acı şikâyet ediyorlar. Şu halde 
bunun çaresi nedir? Biz bunun çaresini getiriyo
ruz. Hiç olmazsa bunda samimî iseler bize yardım 
etsinler. 

Arkadaşlar iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
durumundan şikâyet etmektedirler. Muhterem 
arkadaşlar, İktisadi Devlet Teşekküllerinin bugün 
içinde bulundukları durumdan biz Hükümet ola-
rak daha çok şikâj'etçiyiz. Ve iki yıldır bu şikâyet
lerimizi muhtelif vesilelerle huzurunuza getirdik. 
Ve İktisadi Devlet Teşekküllerini içerisinde bu
lundukları acıklı durumdan kurtararak onları bir 
an evvel ekonomimize faydalı ve yeterli bir hale 
getirmek için tedbirler düşünüyoruz. Birinci Ko
alisyon zamanından beri hazırlanan reorganizas-
yon kanunu nihayet Yüksek Meclisten geçmiş bu
lunuyor. Halen Karma Komisyondadır. Birkaç 
gün zarfında birkaç ihtilâf noktası halledildik
ten sonra yürürlüğe girecektir. Ümidediyoruz 
ki; bu kanun Hükümete bu teşekkülleri yeniden 
organize etmek ive kârlılık esasına göre çalış
tırmak imkânlarını verecektir. Burada nihayet 
bir (tatbikat muvaffakiyeti nıelvzuub abistir. Bu 
sahada, tatbikatta ne kadar ciddî tutulursa ve 
tesirden azade olursa Hükümet o nisbette mu
vaffak olur. Arkadaşın gösterdiği istikamette 
hakikaten politik gayretlerden uzak ve köklü, 
rasyonel bir. ıslahat yapmak imkânı elde edilir. 

Muhterem arkadaşlarım, iktisadi Devlet Te
şekkülleri, başka vesile ile de arz ettim, bu-
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gün 3;6 'milyar veya buigünkü değerlerle 50 
milyarlık Ibir sermayeyi it e misil etmektedirler. 
Ve yıllardan beri maalesef Devlete bir kâr ıte-
•ınin edememişlerdir. Bu sermaye yüzde 10 kâr 
temin etse, hiç olmazsa 5 milyar, yüzde 5 nis-
'betinde bir kâr temin etmiş «İsa 2,5 milyar li
ralık bir kâr yaratabilirdi. Buna rağmen bu te
şekküller bilhassa son yıllarda geniş mikyasta 
'bir politika sahnesi haline getirilmiş olmaları 
yüzünden ve ayrıca (kendilerine lüzumlu, lü
zumsuz birçok Ihizmetler karşılıksız olarak ve
rildiğinden ıbuigün istediğimiz istikamette çalı
şamamakta ve 'kendilerinden beklediği'miz neti
ceyi alamamaktayız. 

Arız ettiğim gibi, bunların ıslahında geniş 
nisbette Meclisin 'müzaheretine mıuhtaeoiiduğıı-
ıımzu hemen ilâve etmek isterim. Yüksek Mec
lis bizim istemediğimiz halde idaıre meclisleri 
üyelerinin sayısını çoğalttı. Hükümet tamamen 
fonksyonel bir- idare meclisine taraftarken, bu 
fonksiyonel bir idare meclisine taraftarken, bu 
üyelerle daha <jok genişletildi. iBunun tatbikat
ta, belki fonksiyonel idare meclisinden daha 
faydalı olması mümkündür. Fakat bunu tecrü
be .gösterecektir. Ama, bizi asıl başarıya ulaştı
racak bu idare meclisleri seçiminde gösterile-
cek dikkat ve hassasiyet ve isabet derecesidir. 
Muhterem arkadaşlarım, bu vesile ile bir nok
taya daha işaret edeyim, iktisadi Devlet Teşek
küllerinin bir kısmında fazla personel meveud-
olduğu ileri sürülür. Bunda hakikat payı var
dır. (Bütçe Komisyonunda da arz etmiştim. Fa
raza D.D Yollarında bir iddiaya göre 30 bin 
personel vardır. Diğer, bâzı sanayi, faraza de
nizcilik işletmelerinde yine faızla personel ol
duğu söylenmektedir. Hemen ilâve edeyim, ki 
'bu personel meselesinin bir 'hamlede 'halledilme
sine imkân olmadığını arkadaşlar takdir eder
ler. 'Devlet Demiryollarından 30 bin personeli 
'bir hamlede kolundan tutup dışarıya atmayı 
hiçbir suretle mümkün görmezsiniz ive tecviz 
etmezsiniz. Günkü bu ayrı bir sosyal .mesele 
teşkil eder. Bu gibi başka Devlet daireleri de 
•vardır. Meselâ Toprak (Mahsulleri Ofisinde per
sonel fazladır. .Sayın ıClürSan orada bir tek ada
mı işinden atmayı düşünmemiştir. Ama, Toprak 
ıMaihsulleri Ofisinin personeli yüzde 50 nisbetin-
de fazladır. Fakat, arz ettiğim gibi, Bayın Giir-
san bir tekinin dahi vazifesine son vermeyi hak-
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lı olarak düşünmemiştir. Yalnız 'bu personel 
'fazlalığını Devlet ilânilhaye sırtında da taşıya
nı az. (Bunu tedrici ibir surette, hiç olmazsa ye-
ııideıı personel almamak ve mevcutları perso
nel noksanı olan sabalara, kaydırma!*: suretiyle 
'bir zaman içinde halletmek Tâ'zımldır. Fakat 'bu 
zaman böyle bir iki senelik, 'bir ;zaman değil
dir. 

"Muhterem arkadaşlar, yalnız iktisadi Dev
let Teşekkülleri için 'bunu söylerken son za
manlarda, bilhassa son iki yılda variyetlerinde 
'bir salah olduğunu ifade etmek isterim. Faraza 
son 1964 yılında, bunların yatırımlara iştiraki 
nisbeti bir hayli artmıştır. 600 küsur 'milyon li
raya ıcrkmıştır. Buna, nazaran zararları da nis-
be'ten azalmıştır. fktisadi Devlet Teşeikkülleri
nin yaptıkları yatırıma gelince : 19'6'3 yılında 
•program olarak bir milyar 942 milyon lira ve
ril mistir. Fizikî program olarak, fizikî olarak 
1 milyar 704 milyon lira. yatırım tahakkuk et
tirilmiştir. Nisbet % 88 dir. Nakdi program ola
rak 1 milyar 732 milyon, 1 milyar 450 milyon 
lira yatırım. tahakkuk ettirilmiştir. Nisbet 
% 84 tür, nakdi. 

H\£ulhlterem arkadaşlarım, İktisadi Devlet Te
şekküllerinin yatırımlarının 1963 t e bu nişbe-
te gelmesi yani % 88 - 87 nisbetine gelmesi fi
nansman noksanlığımdan ileri gelmemiştir. Tas
rih etmek istiyorum. İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin (bilâkis finansman kaynakları teminatlı 
idi. Emekli bandığının, tşci Sigortalarının ve 
'Amortisman ve (Kredi 'Sandığının . fonlariyle 
-birlikte, ayrıca DeVlet bütçesinden 500 milyona 
yakın bir tahsisat aynini işti. fton santimine 
kadar bunlar kendilerine 'veriliniişti. Hattâ, bu 
fondan, 'bir miktar da 1964 yılma para devret
mek imkânını da bulduk'. Çünkü, 'harcama, kay
nakları 'bu kadar idi. (Bunların ıgeri kalmasın
da, belki yüzde yüz tahakkuk etmemesinde baş
ka âmiller laramak lâzım. Nitekim, Plânlama
nın tesbit ettiğine (giöre, bilhassa kâfi proje ol
maması, teknik eleman azlığı gibi sebeplerle, 
bu proJ€!İerin bir kısmı tahakikuk etmemiştir. 
(Bir kısmı da, arz ettiğim ıgibi [maliyetin daıha 
ucuza mal edilmiş olmasındandır. ÎBu 'vesile ile 
genel bütçeye ait yatırımlar hakkında da ma
lûmat adz edeceğim. 'Biraz evvel İbir vesile ile 
işaret ettim; sene 'tamamlanmadan evvel yatı
rımların gerçekleşme nisbeti hakkımda kesin 
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'bir fikir vermeye imkân yoktur. Sadece Ihanoâ-
malar hunun için bir iölçü olamaz. G-enel büt
çede 1963 yılında yatırım - ki 'bunun içinde 
biraz da transfer masrafı vardır - çıün!kü genel 
'bütçe yılında kabul edilen yıllık yatırım Plân
lamanın kabul ettiği yatırım ölçülerine uyma
mış, fakat bir arada mütalâa edilmişti, 3 ımilyar 
937 milyon lira talhsisat 'kabul edilmiştir. 1.1 
aylık sarfiyat 3 milyar 237 imilyon liradır. (Son 
aylık sa,r!fiyat 250 milyon lira (olarak thesabedil-
miştir. 3,5 milyar lira fiilî sarfiyat olacaktır. 
'Aynıca, yine biraz eVvel işaret ettim, avanslar 
da vardır. Mütaah'hide verilen avaris mahsup 
devresi içindeki mahsuplardır ki Hazirana ka
dar 'devam, eden yılların tecrübesi ile arkadaş
lar 'bunu '200 milyon lira olarak hesabetmekte-
dirler. 

•Bu hesabolarak 3 milyar 700 milyon küsur 
lira fiilen (ödenmiş olacaktır. (Bu % 90 nm çok 
üstünde ibir nisbeti ifade eder. % '7 nisbetinde-
'ki tasarruf tedbirlerinin yatırımlara doğrudan, 
doğruya sirayet etmediğini temin etmek istiyo
rum. Filvaki, yüzde 7 nisbetinde tasarruf ka
lemlerinin tesbitinde daireler serbest bırakıl
mışlar ve 'Bakanlar Kurulunda tercihan cari 
ma'sraıflardan tasarruf etmeleri kendilerine tav
siye edilmiştir. Buna, rağmen yapamıyacakları, 
çeşitli sebeplerle yapamıyacakları 'bâzı yatırım 
kalemlerinin 'de, bloke edilen (kalemler arasında 
yer aldıkları 'vâkıdır. Ama, bu yüz milyonun 
üzerine çıkmamıştıj*. 

(Sayın arkadaşi'muz 1963 yılında plânın baışa-
rı ile tatbik edilmemesinin diğer bir sebebini 
dış finansmana bağlama'ktadır. Bir sebebini iç 
finansmana, bir sebebini de dış finansmana... 
îç finansman hakkında mâruzâtta bulundum. 
Dıiş finansmana 'gelince; muhterem arkadaşla-
ırım, 1963 yılı için plân yatırımlarını karşıla
mak maksadiyle lüzumlu olan döviz tamamen 
sağlanmıştı : Ve daireler emrine, müesseseler 
emrine verilmiştir. Dövizsizlik sebebiyle hiçbir 
yatırım geri kalmamıştır. 

itt'halât biliyorsunuz, plânda. '567 milyon li
ra. 'olaırak derpiş edilmişti. (567 milyon lira ara
sında yatırım maddesi itlhali de 230 milyon li
ra idi. Fiiliyatta 567 milyon lira yerine 680 
milyon dolarlık itihalât yapılmiiştır ve yatırım 
maddesi olarak plânın derpiş ettiği miktarın 
çıok üstünde 280 milyon dolarlık ithalât yapıl
miiştır. (Bu ıda (gösteriyor ki, plânda derpiş edil-
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mis, yatırım, maddeleri ithalâtı tamamen yapıl
mıştır. Yalnız bu arada pl'ânm (hesaplayamadığı 
bâzı "meseleler <çıkmamış değil. Faraza fiilî nak
liye 'Vasıtası olarak dairelere listeler verilmiş
tir. Faikaıt nakliye bu 'hususta ithalât hududunu 
çfök aştığı için tamamen tahakkuk ötmemiş, et
tirilememiştir. Bunları ettiremediğimiz .takdir
de yatırım maddesi ithalâtı 300 milyonun çok 
üstünde yani plânda derpiş edilmiş miktarın 
çok üstüne çıkacağı muhalkkakti. Ayrıca, yine 
hidayette bâzı hesapların yanlış çıkması da ya
tırım maddeleri bakımından hâzı müşkülâtlar 
doğurmuştur. Ezcümle çimento... Bizim Plânla
ma 'Dairemiz 1903 yılına 1200 tön çimento ih
racını hesaplamıiş iken, dışardan bilâkis çknen-
ti ithaline mecbur kaldıik, dışardan bir miktar 
demir ithaline ve inşaat malzemesi ithaline mec
bur kaldık. Belki de bunların büyük bir kısmı 
hakiki bir ihtiya'ç karşılığı değil. Ama, spekü
lâsyon mevzuu olma ihtimaline binaen, Hükü
met plân tatbikatında geri 'kalmamak için bu 
iltlhalâtı süratle yapmaya karar verdi ve bir. kış
ını fiilen tahakkuk ettirildi. 

Değerli arkadaşımız bu vesile ile yatırım-. 
1 ardan 19'68 yılı içinde ne alındığı ve 1964 yılı 
yardımlarından da ne alınacağı hakkında Hü
kümetten bilgi istemişlerdir, 'îzin verirseniz bu 
bilgiyi arz edeyim; umumi izahatımda da arz 
ettiğim gibi, 1963 yılı için ıKJonsersiyum 1252 mil
yon ılira taahhüdetmiş bulunuyor. Bunların da 
76 milyon lirasını Amerika vermiştir. (Biliyorsu
nuz, 0,76 faizlidir, 40 sene vadelidir. 10 sene 
ödemesiz devre ihtiva etmektedir. (Belçika; 1 
milyon 600 bin dolar... 300 bini projedir. 3 se
ne ödemesiz, % 3 faiz, 20 sene vadeli, 5 «ene 
ödeme devresini ihtiva ^etmektedir. Almanya 40 
milyon dolar taahhüdetmilştir. (Bunun 11,5 mil
yon lirası borç, tecilidir. '22 880 '000 dolar pro
je karşılığıdır, 5 700 000 doları Almanya'dan 
yapılacak mubayaalara aittir. % 3 'faizli, 25 
sene vadeli, 7 sene ödemesiz devireyi ihtiva et
mektedir. İngiliz kredisi 10 800 000' id olardır. 
25 sene vadelidir. 7 sene ödemesiz devreyi ihti
va etmektedir ve % 5 faizlidir. Faiz biraz daha 
yüksekti. ÎBir miktarını ten'kis etmeye muVaf-
f ak olduk. 

Avusturya 'kredisi 900 000 dolardır... 
İtalyan kredisi, 'ki bunu arkadaşımız pahalı 

bulmuştur, 10 000 000 dolardır. % 4,6 ve % 7 
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faizlidir. Fakat bunun faizinin bir miktarını 
İtalya Hükümeti üzerine almıştır, 12 sene vade
lidir, ve 1,5 senelik ödemesiz devreyi ihtiya 
ediyoır. 'Holânda kredisi, 1 milyon 750 bin do
lardır, yüzde 4,5 faiz, 25 sene vadelidir ve 7 se
ne ödemesiz devri ihtiva etmektedir. Bunun (ha
ricinde milletlerarası 'müesseselerden de aldığı
mız krdiler mevcuttur. IMF kredisi, 21,5 mil
yon liradır. Faiz nisbeti düşüktür. Faikat 'buna 
mu'ka'bil vâdesi kısadır. Bundan başka Avrupa 
Para (Bankasından da ikredi alınmıştır. Bu ha
kikaten arkadaşımızın işaret ettiği vasıfta de
ğildir. '% 4 faizledir. Bir senede ödenmesi lâ
zımdır. Fransız kredisi 25 'milyon dolardır. (Bu
nun 16,5 milyonu malzeme kredisi, 8 milyon 333 
bin lirası keştir. % 3,!5 faizle 20 sene vadeli
dir. 'Kanada kredisi beş milyon dolardır. Henüz, 
'bir sipariş imeveudolmıadığı için anlaşma yapıl
mamıştır. Yalnız anlaşmaya bağlı değildir. Si
pariş yapıldığı anda fiilen işlemeye bağlıya
caktır. 

Muhterem, arkadaşlarım; bunların içinde bir 
iki tanesi hakikaten bizim arzu ettiğimiz şart
ları haiz bulunmamaktadır. Ama huna rağmen 
büyük kısmı, bilhassa .Konsorsiyumun ilk yılı 
olmasına rağmen arzu ettiğimiz işartları haiz 
'kredilerden mürekkeptir. Ve son olarak aldığı
mız Fransız kredisinin dahi bir malzeme kredisi 
olduğu halde araya Devleti sokmak suretiyle 
'bunu diğer kredi nevilerine ben'zeteceik meka
nizmayı bulduk ve müzakereler de hu yüzden 
uzadı ve uzun aylar biz bunu kabul etmedik ve 
nihayet bu şekil dairesinde elverişli bir kredi 
haline «geldi: (Kredilerin umumiyetle vasati faizi 
'% 3 tür. Vasati vâdesi 26 ve ödemesiz devre de 
6 yıl tutmaktadır, vasatilerini alırsak. Sayın 
arkadaşım bunlar içerisinde kabul etmememiz 
lâzımgelen (krediler varsa işaret etsinler redde
delim. Ümidederim ki, kendileri de buna imkân 
görmiyeceklerdir. 

Arkadaşımız, 1963 yılında dış yardımdan 
umulan neticenin alınmadığı iddiasını ileri sür
düler ve 1964 yılını da bu balkımdan «jüpheli 
bulmaktadır. Rakam arz ettim, zannedersem 
1903 yılında dış yardımdan umulan netice lalm-
ımıştır. Yalnız hir noktada imkânı zamanında 
'bulamadık. '252 milyon doların 1180 küsur mil
yon dolarını fiilen kullandık. Mütebakisi 1964 
yılına sirayet etti. 
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/Muhterem arkadaşlarım, bunun sebeplerini 

tetkik ederseniz Hükümeti (gösterdiği titizlik
ten dolayı teorik edersiniz. Faraza hir Alman 
kredisini biz bir navlun ihtilâfı sebebiyle 'altı ay 
müddetle imzalamadık. Zaman ıgeldi, bu 'Alman 
•kredisini reddetmeyi düşündük. Bir prensip 
meselesini aleyhimizde haHetmemek için bu ka
dar titiz davrandık. Fransız kredisini bilâhara 
imzalarken bu yolda Merkez Bankası rezervle
rimize el uzattık. Fakat memleketlimizin aley
hinde netice vermesi bakımından üzerinde 'ti
tizdik ve istediğimiz .şartların kabulüne kadaır 
btı imızaları 'geciktirdik ve bu sebeple zamanın
da bulanı adrk ve arz ettiğim gibi, bundan ıdo-
ilayı arkadaşl arımızın Hükümeti tebrik etmesi 
lâzımdır. 

1964 e gelince : Muhterem arkadaşlaırım; 
dışardan kredi almanın kolay olduğunu iddia 
etmeye imkân yoktur, 'bilhassa bu işlerin- için: 

de bulunan ve (güçlüğünü yakînen ıgoren insan
lar için... Konsorsiyumu kurmuş olan memle
ketler filvaki bâzı memleketlere, bilhassa Fran
sız Afrikası, Asya memleketlerine yardım yap
maktadırlar, ama, Yunanistan ve bizim için 
Konsorsiyum yeni kurulmuştur. Ve yardımcı 
ya'bancı devletler nihayet eski müttefiklerdir. 
Bize sadece dostluk sebebiyle ve müttefik ol-
rna'mrz sebebiyle yardım yapmaktadırlar, mev
zuatları yoktur, bunları bütçelerinden yapacak
lardır. Fakat kanunları henüz yeni yapıyorlar. 
Faraza, Fransa kanunu yeni yapıyor, isveç, ye
ni kanun çıkarıyor. 'Norveç yeni kanun çıkarı
yor. Almanya yeni kanun çıkarıyor. (Bu yıl da 
bu memleketler bir 'kısım mevzuatlarını tamam
lamışlardır. Geçen yılki tecrübemizden istifade 
ederek dana kısa zamanda netice almaya baş
ladık. 

Umumi izahatımda da arz ettim, Konsorsi
yum ilk toplantısında bu yılki ihtiyaçlarımızı 
teslbit etmiş. 2150 milyon dol'âr ayırmış. Araların
da taksime gelince tabiî ki pazarlığa 'başlamış
lardır, İlk taahhüdedilen miktar 135 milyon 
dolardır. Gazetelerde 100 milyon dolar olarak 
içıktı. Halbuki 13!5 milyon ıdolârdır. Buna Fran
sız kredisini de ilâve edersek Î80 milyon dola- • 
ra ulaşmaktadır. Geriye de 70 milyon dolar kal
maktadır. Bunu da temin etmek için dostları
mız, müttefiklerimiz ve Konsorsiyum nezdinde 
ısrarla çalışmalar yapılmaktadır. Yalnız bu ca-
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lışmaların muvaffakiyete ulaşmasının bir şartı 
da okluğunu arz etmek isterim. O da yardımı ve 
krediyi, plânı ileri sürerek, plânı finanse etmek 
maksadiyle aldığımız için plânın iç finansma
nını da karşılamamız lâzımdır. lEğer iç finans
manı karşılamaya imkân bulamazsak bu yar
dımı almaya esasen ihtiyacımız olmaız. Çünkü o 
nishette yatırım, yapamayız. Yapacağımız yatı
rını nisıbetinde yardım edeceklerdir. Bu sebeple 
her şeyden evvel istediğimiz, krediyi tamamen 
alabilmek, plânın iç finansmanını şu veya bu 
yolla sağlamaya, bağlıdır. 'Eğer arkadaşlarımız 
bu kredileri almamızı şüpheli {görüyorlarsa, he
men kendilerine arz edeyim 'ki, bize yardım 
edenler, plânın iç finansmanını 'karşıladıkları 
vakit bu şüpheleri ortadan kalkar. Aksi 'halde 
bütün çalışmalara rağmen 'bu kredileri alama
mamız muhtemeldir 've mümkündür. .Senatoda 
da arz ettim o vakit bu mesuliyet Hükümete 
aidolmaz. 

İSayın arkadaşım yabancı sermaye de yeter 
derecede gelmemektedir, bu da memleketimizde 
ıgüıven telkin etmemiş olunmasından ileri 'geli
yor dediler. Hemen arz edeyim ki, yabancı ser
maye, bundan evvelki yıllara kıyas ederseniz, 
daha geniş mabette gelmiştir. Bu sebepile arka
daşımızın ıvardığı Ihüküm yerinde değildir ve 
doğru değildir. Yabancı sermaye T955 senesin
de 60 milyon dolar, 1957 senesinde 57 milyon 
dolar, '1961 senesinde 100 milyon dolar, 19612 se
nesinde 4d milyon dolar, .1963 te 157 milyon 
dolardır. 

/İHSAN GÜRBAN ('İzmir) — Demir - Çelik 
dâhil mi? 

MALÎYE BAKANİ FERİD MlEıUEN ((De
vamla) — Demir - Çelik haricolmak üzere bu 
mikt ar a varmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; yahancı sermaye 
arz ettiğim gibi gelmektedir. Hattâ bizim ya
bancı sermaye komitamız bir miktar da titiz 
davranmaktadır. Memlekette yerli sanayiin ba
şarabileceği işlere ıveya fiilen başarmış olduğu 
işlere gelmek istiyen yabancı sermayeyi kabul 
etmemektedir. Ama buna rağmen, yabancı ser
mayeye artan nisbette ihtiyacımız olduğuna he
men işaret etmek isterim. Başında da arz ettim. 
Arkadaşımızı temin etmek için de izahatımı 
tekrar etmeye ihtiyaç duydum, 'görüyoruz ki 
memleketimizde, kamu sektörü ile özel sektör 
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tamamen ayrılmış olmaması, bunların sınırının 
kesin 'hatlarla çizilmemiş 'olması iddiasına rağ
men son tatbikatında görülüyor ki, Devlet sos
yal yatırımları ele almıştır. .Birkaç istisna hariç 
tutulursa, hakikaten özel sektörün yapabileceği 
sahalara girmiyorlar, 'arkadaşlarım, istisnaları 
biliyorsunuz başlanmış işleri tamamlamak -için 
faraza fabrikası belki özel 
sektörün yapabileceği bir iştir, .dokuma sanayii. 
Ama Delvlet başladığını bitirmeye mecburdur. 
Sosyal yatırımlardır. Karaman Fabrikası bir 
sosyal yatırımdır. 'Bunun dışında Defletin yap
tığı yatırımlar umumiyetle sosyal yatırımlar
dır. Elektrik santralleri yapıyoruz. Enerji me
selesini 'halletmeye çalışıyoruz. .Kömür, petrol 
gibi temel yatırımlar yapıyoruz. Faraza bu se
ne büyük yatırımımız daha çok petrole yapıla
caktır. Raman'daki petrollerimizden daha iyi 
istifade edebilmek için 400 'milyon liraya yakın 
büyük bir yatırım yapmayı düşünüyoruz, ica
bında «Pipe Line» la bunları akıtmak üzere ça
lışmalar yapıyoruz. Bunların dışındalki sahalar 
hususi teşebbüse açıktır. Yalnız hususi teşebbüs 
bunları yalnız başına başarma imkânına sahip 
değildir. Bundan dolayıdır 'ki yabancı sermaye
nin daha. geniş mabette gelmesini Hükümet 
olarak arzu ediyoruz. Yabancı sermaye 'memle
kette emniyet buluyor mu meselesine gelince : 

Muhterem arkadaşlar, hakikaten çok ciddî 
talepler karşısındayız. Faraza petrol - kimya 
için 70 milyon dolarlık 'yatırım talebi ile karşı 
karşıya bulunuyoruz. Hattâ rekabet karşısın
dayız. 

Keban için büyük 'kredi teklifleri var, hattâ 
bir rekabet mevcudolduğunu arz etmek iste
rim. Arkadaşlar, elektrik santralleri için yine 
böyle yatırım talepleri mevcuttur. Yabancı ser
mayeye güven telkin etmenin yolunda olduğu-, 
muzu arz etmek isterim. Vergi mevzuatında 
yaptığımız ıslahat bilhassa bu bakımdan ehem
miyetle üzerinde durulmaya değer. Geçen yıl 
Gelir Vergisinde yaptığımız ıslahat bilhassa ya
bancı sermaye bakımından istifadeli ıslahat ol
muştur. Ayrıca vergi iadesi mevzuu üzerinde de 
'çalışıyoruz. Vengi mükellef ligini ortadan kal
dırmak için birçok devletlerle yeni anlaşmalar 
yapmak üzereyiz. 

Şimdi .arkadaşlarım, Igünün mevzuu . olan 
vergi reformuna intikal edeceğim. îzin verirse-
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niz bu mevzuda Yüksel* Meclisin birkaç dakika
sını almak isterim. Değerli arkadaşım eski bir 
vergisi olduğu halde her nedense bu vergi re
formu mevzuuna bizim 'verdiğimiz ehemmiyeti 
atfetmemektedirler. Reform adı altında, çıkarı
lan vergi kanunlarından bahsederek sıöze baş
ladılar. Aşağı - yukarı birçok arkadaşlar da 
bunları tekrar etmişlerdir. Bu, plâna göre ya
pılmaktadır. Vergi değişikliklerinin reform 
olup olmadıklarını huzurunuzda münakaşa et
mek istiyorum. Sayın Gürsan arkadaşımız yakî-
nen bilir ve bilmektedir, bilhassa bu mevzuda 
çalışanlar bakımjından da ehemmiyeti vardır, 
Avrupa'daki emsalleriyle hakikaten yarışabilen 
çok değerli arkadaşlarımız bu mevzuda çalış
mışlardır; ve meydana getirdikleri eseri küçüm-
sersek onlara karşı ha'ksızlık yapmış oluruz. Bu 
sebeple biraız da onların müdafaasını yapmış 
olacağım. 

Muhterem arkadaşlar, vergi sistemimiz üç 
yıl evvel Millî Birlik (Hükümeti tarafından ku
rulmuş olan bir (komisyon tarafından baştan 
'başa yeni bir tetkika tabi tutulmuştur. Bu ko
misyon bütün vergileri ele alarak birer birer 
yeni şartlara »göre tadile tabi tutmıuş ve proje
ler meydana getirmiştir. ıBu komisyona başın
dan beri Reform Komisyonu adı verilmiştir. Ve 
hakikaten bu isme lâyık olarak çalışmıştır. 
- Biraz sonra arz edeceğim - Bu komisyon ver
gilerin tamamını ele almış ve hepsine modern 
bir şekil vermeye muvaffak olmuştur. Bu ko
misyonun yaptığı çalışmialar ayrıca dünyaca 
şöhret sahibi iki profesör tarafından, - birisi 
Şmol - tetkik edilmiş ve bunlar tamamen tas-
vibedilmistir. Bu raporlar hatırlarsınız; geçen 
vıl Yüksek Heyetinizde de komisyonlara arz 
olunmuştur. Ayrıca Konsorsiyum vengi sistemi
mizi ıCam'bridge Üniversitesi profesörlerinden 
yine dünyaca meşhur bir profesöre tetkik ettir
miştir. Bu profesör raporunda plânı tetkik et
miştir. Yakında neşredilecektir. Orada da göre
ceğiniz gibi bilhassa son tadiller ile meydana 
çıkmış olan vergi sistemimiz için de bu sayın 
profesör buna ısağlam bir vergi sistemi demek
tedir. Bu înigiliz profesörü vergi sistemimizin 
açık kapıları olmakla beraber çok iyi bir ver
gi sistemi olduğunu kabul etmiştir. Konsorsi
yum Heyeti, Para Fonu .Heyeti, AİD heyetleri 
de bu kanaattedirler. Hattâ naçizane bendeniz 
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Amerika'ya gittiğim, zaman birçok kimseler ta
rafından tebrik edildim. Yine 'bu Verigi^Refor
mu Komisyonu Başkanı Alaybek isminde bir 
arkadaşımız, 'hesap uzımanımızdır, 'bu yıl 'birçok 
maliye enstitüleri tarafından tebrike mazıhâr 
olmuştur. 

Bu izahatı arz ettikten sonra yapılmakta 
olan işin vergi reformu mu, yoksa basit zamlar
dan mı ibaret olduğunu arz etmek için ibiraz 
dalha iza'hat vermek lüzumunu du'yuyorum. Da
ha evvel sayın arkadaşımla bir noktada muta
bık kalmak istiyorum. (Bir defa bir vergi ısla
hatı /veya reformundan beklenilen 'gaye nedir? 
Vergilerin verimi elbette artırılmak istenir. 
Mutabıkılz. Vergilerin dağılışının daha âdil ol
masını elbette isteriz, mutaıbıkız. Vergileri eko
nomik ve sosyal, fonksiyonlarının lâyıkiyle ye
rine (getirilmesi hususunda mutabıktırlar. 'Tat
bikatı kolaylaş/tırmak hususunda, mutabıktır -
lar. Ve ilgilere esenlik verme hususunda h izimi e 
muta'bıktırlar. Ver'gi ziyamı önlemek hususun-
da yine bizimle mutabıktırlar. Şu halde ıgellge-
lelim yaptığımız idlere... Bunlar bu gayelere, bu 
hedeflere uygun mudur, değil midir? 

Muhterem arkadaşlar, bizim 'modern bir Ge
lir Vergimiz mevcuttur. Yalnız bu 'Gelir Vergi
mizin bir kusuru vardır. O da Gelir Vergisine 
tabi olması lâzımıgelen bütün vatandaşları mü
kellefleri kavrıyamaz ve Oelir Vergisi 'mevzuu -
na girmesi lâzım'gelen kazançları, iratları ta
mamen kavrıyamaz. Şu halde 'Gelir Vergisini 
hakikaten âdil bir hale getirebilmek için yani 
Gelir Vergisi mükelleflerini 'Gelir Vergisi saha
sına. alahilmek için Gelir Vergisinin >genişletil
mesi lâzımdır. Bizim Gelir Vergisinde ıgeçen se
neden beri yapmak istediğimiz de budur. Oelir 
Ve ilgisi mükellefiyetini zirai kazancılara da teş
mil etmek istiyoruz. Bu verginin başka usul
lerle götürü usullerle alınması elbette ki 'bu 
kabildir. Elbette ki bu uygun bir çaredir. Ge
çen yıl bu isahada bir adım daha. attık; fa'kat 
Yüksek Meclisin, ölçüleri getirdiğimizden daha 
çok üstünde bir hadde 'çıkarması yüzünden 
maalesef umduğumuz neticeyi bulamadık. Bu 
yıl bunu takviye etmek istiyoruz. Yaptığımız 
tadil budur. Bilmiyorum arkadaşlar bunu bir 
reform (hareketi olarak telâkki ederler mi, et
mezler mi? Geçen yıl Oelir Vergisinde bir tari
fe değişikliği yaptık. Bilhassa- tarifelerin her 

kademesinde tarifeleri yumuşattık, vergi indir
dik. Gelir- Vergisinde aşağı kademelerde sosyal 
sebeplerle tarifeyi düşürdük. En yüksek haddini 
de, orta hadleri de düşürdük. Orta kademeler
de vergi müterakkiyeti »sert idi, haşin idi, yu
muşattık. Şu sebeple yaptık! Bilhassa tasarru
fu temin etmek için yaptık. Aşağı kademelerde 
vergiyi indirdik. Bunu ısiosyal sebelplerle yap
tık. Bilhassa memur, işçi ve az kazançlı sınıf 
için vergi indirimi yaptık. Yükselt kademelerde 
yatırımı teşvik için yaptık. Gelir Vergisinde 
yatırım müesseseleri kurduk, arkaldaşlarımıız şi
kâyet etmediler, mükellefler de şikâyet etmedi. 
Yatırımları teşvik edeceğiz. Gelir Vergisinin 
ekonomik 'bünyesini kuvvetlendiriyoruz. 'Geçim 
indirimlerini bir miktar genişlettik. Bu sebeple 
'geçen yıl Gelir Vergisinin kaybı 90 milyon li
radır. Geçim indirimini belki önümüzdeki sene 
diğer mükelleflere de tatbik etmek imkânını 
bulacağız. Gelir Vergisinde bu 'süratli amortis
man usulünün tatbik edilmesi ile yatırımları 
teşvik ediyoruz. Talimin ederim ki arkadaşları
mın hiçbirisi bu yaptığımız tadillere zam de
mezler. 

GAİBİM KESKİN (Kastamonu) — Ayarlama 
deniliyor, zam veya reform değil. 

MALÎYE BAKANİ EEEÎD MELEN (De
vamla) — Sizin anlayışınız öyle, siz her şeyi 
öyle Kiöylüyorsunuz. 

Vergi Usul Kanununda çok kolay usuller 
getirdik, arkadaşlar. Bütün arkadaşların şikâ
yetleri odur ki Devletle, Hükümetle mükellef 
arasındaki münasebetleri yumuşatalım., husu
meti azaltalım. Bunun için bir müessese ihdas 
ettik, uzlaşma müessesesi koyduk. Mükemmelen 
işlemektedir. Birçok mükellefler ihtilâfa. ıgitme-
den hu müessese ile temas etmektedir. 

Defter tutma, usullerini 'basitleştirdiik. 'Tapu 
harçları yerine Emlâk Vergisi diye vergi ihdas 
ettik. Yepyeni, mevzuu, nisbeti, itirazı belli 
olan hir vergi. Eğer reform bir şeye yeni 'bir 
şekil vermekse, bu tipik bir misal teşkil eder. 

Plâka resimlerini birleştirerek mevzuu, nis
beti, matrahı belli Kara Taşıtları Vergisi ihdas 
ettik. Hakikaten halkı ç'ok memnun edecek bir 
tanzda ıslalh ettik ve ıo derecede ki, Avrupa'da 
- arz ettiğim 'gibi arkadaşlarım -Verg i Reform 
Komisyonu Başkanını bundan, dolayı tebrik et
mişlerdir. 

120 
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Muhterem arkadaşlar, bu yıl ne yapıyoruz? 

Bu yıl yine zirai kazancı biraz dalha genişleti-
yorıuz. 20 'bin mükellef vardır, bunu 60 'bine 
çıkarmak istiyoruz. 5 binden fazla safi kazanç 
elde eden çiftçilerimizi vergiye tabi tutmak is
tiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Gider Vergisinde ta
dilât yapıyoruz. Gider Vergisinde yapılan tadi
lâta arkadaşlarım reform derler. Halı iplikleri 
mevzuunu vergiden muaf tutuyoruz. Mantaj 
sanayiini vergi dışına çıkarıyoruz. Buna da 
zam demezler. Buna nraka'bil bir şey yapıyoruz. 
Akar yakıta zam yapıyoruz. Bunun için de en 
çok itiraza sebebolacak madde bildiğiniz 'gibi 
gaz yağıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, ne kadar antisosyal 
olursa olsun memleketimizin, ekonomik şartlan 
bugün gazyağmın vergilendirilmesini gerektir
mektedir. Gazyağı döviz vererek getirdiğimiz 
bir maddedir ve istihlâki çeşitli sebeplerle son 
süratle nrtmaktadır. Ayrıca diğer maddelerle, 
mazotla, motorinle, benzinle aralarındaki fiy.ıt 
ahenginin, bozulması sebebiyle buna geniş nis-
bette karıştırılmaktadır. Bu sebeple antisosyal 
olması ve birçok itirazları davet etmesine rağ
men gaz yağma vergi koymak ve vergiyi artır
mak memleketimizin hakikaten ekonomik bakı 
mmdan menfaatlerinin icabıdır ve bir zaruret
tir. Sayın arkadaşımız bu mevzuda bâzı rakam
lar da vermişlerdir. Faraza gazyağı istihlâkinde 
artışın yüzde sekiz olduğunu, 1962 de ise % 6 
olduğunu söylediler. Bu rakamı nereden aldık
larını bilmiyorum. Bizim tesbit ettiğimiz resmî 
rakamlar böyle değildir. Gazyağı artışı 1961 de 
% 7, 1962 de % 8 iken 1963 te % 13 e çıkmış
tır. Ve bugünkü istihlâk hacmi 490 bin tona 
ulaşmıştır. Bu sene de 50 - 60 bin ton artmak
tadır. Ve bu bir kısım dövizimizi vererek geti
rilmektedir. Bunu ham olarak alıp gaz yağı ver
memize imkân olmadığını arkadaşlarımız tak
dir ederler. Sırası geldiği zaman bu gazyağı ve 
diğer petrol müştakatı vergileri hakkında iza
hat arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, Bina Vergisine zam
lar getiriyoruz; Bina Vergisinin sadece Müda
faa Vergisi kısmına. Bina vergileri 3 ad altın
da alınır; Arazi, Buhran Vergisini özel idare 
alır,- Bina Vergisini Devlet alır. Ve bu muvak-
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kat bir vergidir. Esasen Bina ve Arazi vergile
rini kaldırarak, Lınlâk Vergisi adı altında yine 
tahrire dayanan bir başka vergi getiriyoruz. 
yakında huzurunuza gelecektir. Geçici Komis
yona havale edilmiştir. 

İhsan Gürsan arkadaşıma rasladığım zaman, 
işte bunun bir vergi reformu olduğunu söyle
mişti. Ve bunu îsıriet Sezgin arkadaşımız da ifa
de etti. «Tetkik ettim"» dedi, «çok güzel bir ka
nundur» dedi ve bu suretle reform kanunu ol
duğunu bana hususi olarak teyidetmişti. Bilmi
yorum burada da 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Mahallî, idare 
gelirleri Kanunu. 

MALİYE BAKAN FERlD MELEN (De
vamla) -—• Evet, Mahallî idareler gelirleri Ka
nunu. 

Bu sebeple Emlâk Vergisi, yürürlükteki Bi
na Vergisine yaptığımız zamlar kendiliğinden 
ortadan kalkacaktır. Binaenaleyh, vergiye ne
den zam getiriyoruz? Muhterem arkadaşlar, bir 
defa bu yaptığınız vergi reform zamlarının bir
kaç sebebi vardır. Birisi fiskal sebeptir. Yani 
plânın finansman ihtiyacını karşılamaktır. Bir 
diğer sebebi sosyal ve ekonomik sebeptir. Bir 
üçüncüsü tamamen ekonomiktir. Yani plânın 
gösterdiği lüzumdur. Bina Vergisine iki sebeple 
zam yapıyoruz. Birisi fiskal sebeple yapılıyor. 
Plânın gerektirdiği finansman ihtiyacı nisbe-
tinde" bir vergi rezervi düşünülmektedir. Bina 
sahiplerinden bunun alınması lâzımdır. Vasıtalı 
ve vasıtasız vergilerde bir denge kurabilmemiz 
için en iyi vergi kaynağı olarak burayı gördük. 
Bir üçüncü sebep, biraz evvel işaret etmiştim, 
bizde özel yatırım sahası daha ziyade inşaata 
kaymaktadır. Binaenaleyh, binaları daha ziya
de vergilendiremezsek veya binalarla ilgili kre
dilerde bir kesinti yapamazsak bu binaya kay
ma, inşaata kayma daha da artacaktır. Ve dola-
yısiyle plân hedeflerini gerçekleştirmeye imkân 
olmıyacaktır. Nitekim arkadaşlar bunu tenkid-
leri arasına sokmuşlardır, işte bir de bu sebep
ten zam getiriyoruz. Plân sahası bundan ibaret
tir. Ayrıca, muafiyeti kaldırıyoruz; biliyorsu
nuz bir Bina yapımını teşvik Kanunu mevcut
tur. Bugün plâna göre teşvik etmememiz lâzım-
gclen sahayı bir başka kanunla himaye zorun
dayız. Ve bu kanun yürürlüktedir, birçok mua
fiyetler mevcuttur, inşa tarihinden itibaren bir 
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kısım binalarda 10 yıl, bir kısım binalarda 5 yıl 
ve bir kısım binalarda da 3 yıllık muafiyet var
dır. Bilhassa bu teşvik usulünü ortadan kaldı
rarak, bir taraftan himaye muafiyet getiriyo
ruz. Yalnız teşvik etmek istediğimiz sosyal mes
kenleri himaye ediyoruz. İşçi tipi meskenler, 
sosyal meskenler, yine on yıl veya beş yıl muaf 
olacak. Fakat bunun dışında muafiyetler tama
men kaldırılmıştır. Bunun haricinde yine vergi 
reformu olarak, ki, arkadaşımız tekrar teyidet-
ti, mahallî idareler vergilerinden bilhassa bele
diye vergilerini ele aldık ve mahallî idarelerin 
malî tcvzin esasına göre bütçelerini takviye et
mesi, malî tevzin kanununu getirmek üzereyiz. 
Bunu da arkadaşlarımızın beğeneceklerini tah
min ederim. 

Muhterem, arkadaşlarım, ayrıca getireceği
miz bir kanun da Gümrük Tarife Kanunudur. 
Gümrük tarifemin maalesef bugün sanayiimizi 
himaye edecek halde değildir, Eğer döviz tah
ditlerimiz olmasa bu tarife ile tek bir fabrikayı 
ayakta tutmamıza imkân olmaz. İhsan arkada
şım bunu yakinen bilir. Bizde Tanzimatta güm
rük seviyesi % 13 idi. Maalesef çeşitli ihmaller 
sebebiyle bugün resmî vasati gümrük seviyemiz 
c/c 13 e yani Tanzimattaki hadde düşmüştür. 
Halbuki birçok memleketlerde % 25 in üstün
dedir. Biz de bunu hiç olmazsa % 18 seviyesine 
çıkarmak mecburiyetindeyiz. Bu sebeple güm
rük tarifelerini yeni baştan hazırlıyoruz. Buna 
bilhassa hususi sektör çalışmalarını geniş ölçü
de iştirak ettiriyoruz. Bu şekilde bu seviyeye 
getirebileceğiz. İki da bütçeye bir gelir sağlı-
yaeaktır. Ümidederim arkadaşlarımız buna da 
zam kanunu demezler 

Bu izahattan sonra belki yine arkadaşlarımız 
işte reform kanunu adı altında çıkarılan bu 
zam kanunları sözünü kullanmakta devam ede
ceklerdir. Varsınlar onlar devam etsinler, ben 
de her yerde bunların vergi reformu olduğunu 
bihakkın göğsümü gere gere iddia etmekte de
vam edeceğim. 

Sayın arkadaşımız bir noktaya daha ilişmek
tedir. Buna başka arkadaşlarımız da temas et
tiler, o da bütçe masraflarının gösterdiği artış 
hızı. Bu artış hızının, iktisadi kalkınma hızının 
aksi yolda bir seyir takibettiği iddia ediliyor. 
Bunlar arasında ahenk olması lâzım, başka 
memleketlerde de böyledir, denmektedir. Muh-
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terem arkadaşlarım, bütçe masrafları hakikaten 
yıldan yıla artıyor ve artacaktır. Bütçe masraf
larının artmasını çeşitli sebepler tevlideder. Ev
velâ Devlet bundan 30 veya 50 sene evvelki 
Devlet değildir. Devlet gün geçtikçe bilhassa 
sosyal devlet haline geldikten sonra üzerine 
geniş vazifeler almış ve almaktadır. Evvelce sa
dece memleket müdafaası ve asayişi devlette 
iken bugün iktisadi sahada, sosyal sahada, kül
türel sahada Devlete geniş vazifeler düşmekte
dir. Devletin vazife sahası genişledikçe cihette
ki onun gerektirdiği masraflar da bütçe mas
rafları da artmaktadır. Siyasi sebepler de bun
da âmil olmuştur. Hattâ bizatihi. Devlet mas
raflarının artmasını gerektiren başlıca unsur 
olmuştur. Ben eminim ki, meclislere gelen her 
mebus Devletin yeni masraflara girmesinde baş
lıca âmil olmaktadır. Bu sebeple bütçe masraf
larının artmasını tabiî görmek lâzımdır. An
cak, arkadaşların iddia ettikleri gibi bu artış 
hakikaten hızlı bir artış mıdır? 

Arkadaşlar, şunu da hemen arz edeyim ki, 
başka memleketlerde de böyledir. Arkadaşımız 
konuşunca, onun tesiri altında kalarak bir hayli 
düşündüm, hemen Bakanlığa gittik, bültenleri 
açtık, Birleşmiş Milletler istatistiklerini arz 
edeyim; Amerika'da. 1958 de bütçe gider artışı 
% 10.5,3 millî gelir artışı % 9; bütçe geliri da
ha çok artmıştır. 1961 de bütçe geliri artışı 
% 5,6 millî gelir artışı % 2,9. İngiltere'de 
1957 de bütçe gideri % 11, millî gelir artışı 
% 5,11, 1959 senesinde bütçe giderinde artış 
yüzde 8, millî gelirde artış % 4,5. 

Vunanistan'da : 1959 da bütçe giderinde ar
tış r/c 7,5 millî gelirde artış % 1,2. 

1960 ta : Bütçe giderinde artış % 10,2 millî 
gelirde artış % 6,6. 

İtalya'da : 1959 da bütçe giderindeki artış 
% 12, millî gelirde artış % 7. 
- 1960 ta İtalya'da : Bütçe giderlerinde artış 

% 27, millî gelirde artış % 9. 
Görülüyor ki, arkadaşımızın, «başka mem

leketlerde böyle değildir» iddiasına rağmen, 
onun da benim gibi tetkik etmeden söylemiş 
olduğu anlaşılıyor, başka memleketlerde de bu 
böyle imiş. Her tarafta Devletin masrafları 
hattâ millî gelirdeki artıştan daha çok artmak
tadır. Ve bu hesaplardaki vergi nisbetleri ve 
vergi yükü dünyanın her yerinde gittikçe art-
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maktadır. Faraza bundan elli sene evvel vergi 
yükü % 10 un altında idi ve % .10 u aşan mem
leketlerde bu vergi çok ağırdır, denirdi. Ama 
bugün (/c 45 i aşan yerler mevcuttur. Arkada
şıma rica edeceğim, bu türlü rakamlar için biz
de kaynak mevcuttur. Bu kaynaklar emirlerine 
Amadedir'. 

Arkadaş bütçe açıklarına işaret ederek 190:5 
bütçe açığının tasarrufla dahi kapatılamıyaca-
ğım ileri sürmektedir. Ve bilhassa dışardan yar
dım alamadığımız, zamanında alamadığımız için
dir ki, bütçe açık mı vermiştir? Evvela hemen 
şunu arz edeyim ki, dışardan yardım alınmadığı 
takdirde, o nisbette açık verecek ve o nisbette 
masraflardan tasarruf yapacağız, demektedir. 
Bu yıl gelirlerimiz bir yıl evvelkine nazaran 
% 27 nisbetiııde fazladır. Tahsilat yapmış ol
mamıza rağmen gene de tahminlerimizin bir 
miktar altında kalmıştır. Çünkü, 1963 bütçesi 
1962 bütçesine nazaran çok daha hacimli bir 
bütçedir, % 33 nisbetiııde büyük bir bütçedir, 
binaenaleyh, 1963 iç, gelir tahminlerimizin % 33 
nisbetiııde fazla olması lâzımdır. Bugün tahak
kuk ettirdiğimiz miktar % 28 civarındadır. Bu 
miktarın altında hangi kalemler kalmıştır, arz 
ediyorum. 250 milyon karşılık paralardan nok
sanımız vardır. Bunu 1 milyar 920 milyon tah
min etmiştik, 1 milyar 650 milyon civarında tah
silat olmuştur. Yalnız bu rakam 1 milyar 650 
milyondan biraz fazladır. Çünkü, Almanya'dan 
aklığımız kredilerin bir kısmı borçlarımıza mah-
subedilmiştir. Binaenaleyh, gelir olarak gelme
miş fakat tasarrufumuzda bir düşme vardır. 

Tekel zamlarmdan bütçemiz bu yıl hiç isti
fade etmedi. Tekel maddelerine zamlar yapıl
dıktan sonra geçen yıl bilhassa mavi küf has
talığı sebebiyle tütün mubayaası yüksek fiyat
larla yapıldı. Ayrıca işçi fiyatlarına da zamlar 
oldu. Fakat zamlar işçi ve müstahdemler için 
değildir. Devlet bütçelerine bu yıl yapılan zam
lar gayet azdır, ikinci kalemi bunlar teşkil 
eder. 

Üçüncü kalemi akaryakıt teşkil etmektedir. 
Geçen yıl akaryakıta yaptığımız zam gazyağını 
istisna etmiş olmamız yüzünden yani geçen yıl, 
kabul ediyoruz hatayı, bir hata işlememiz yü
zünden akaryakıta yaptığımız zam da büyük 
bir netice getirmedi. Ayrıca Zirai Kazanç Ver
gisini yüz milyon lira tahmin etmiştik. Fakat 
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Gelir Vergisi Kanununun Mecliste Hükümetin 
getirdiği ölçülerin çok fazla genişletilmiş olma
sı sebebiyle ve ona inzimam eden 1961 mahsul
lerinin vergiden istisna edilmesi, cezaların kal
dırılmış olması gibi sebeplerle umduğumuz ne
ticenin çok altında bir netice verdi. Bu sebep
lerle Gelir Vergisi tahsilatımızda, daha doğru
su gelir tahsilatımızda sekiz yüz milyona yakın 
bir noksanımız tahakkuk etmektedir. Ayrıca 
Yüksek Meclis 344 milyon liralık bir ek öde
nek kabul etmiştir. Bu karşılıksızdır. Bunun 
bir kısmını Hükümet getirmiştir, bir kısmını 
ise Yüksek Meclis kabul etmiştir. Emeklilere ik
ramiye verilmiştir. Birçok kanun teklifleri bili
yorsunuz, hiçbir tasarruf endişesi duyulmadan, 
rahatlıkla bir yol bulunup çıkartabilmektedir-
Şimdiye kadar bendeniz rastlamadım, Maliye 
Vekâletine, «karşılığı var mı?» dendiğine. Bu 
sebeple muhterem, arkadaşlarım, tasarruf tedbir
leri almak zorunda kaldık. Yalnız şunu arz ede
yim, Türkiye'nin bir numaralı meselesi bize gö
re istikrardır. Binaenaleyh istikrarı hiçbir şeye 
feda edemeyiz. Bütçe bâzı hizmetleri görmez, hat
tâ bâzı yatırımlar geri kalabilir. Geri kalsın, fa
kat istikrarı korurken bundan doğacak olan mah
zur büitün bu diğer maddelerden, diğer hususlar
dan doğacak mahzurların o kadar üzerindedir ki 
bunun için her şeyden evvel istikrara itina edi
yoruz. Bütçemizi açıksız kapatmaya azmettik. 

Bu mahzurlar sebebiyle alman tedbirler hem 
farklıdır hem de bilhassa dış münasebetlerimiz
de bize itibar kazandıracaktır. Bugün bilhassa 
milletlerarası teşekküllerle geniş münasebetleri
miz vardır. Faraza para fonu ile her yıl bir mü
şavere yaparız. Para fonu bizim istikrar tedbir
lerini dikkatle takibeder, ne dereceye kadar ria
yet ettiğimizi araştırır, faraza para fonunun 
hakkımızda yapacağı rapor bütün dünya mahfi
linde bize ya itibar kazandırır, veyahut malî 
itibarımızı sarsar. Bundan dolayı para fonunun 
tavsiyelerine riayet ederiz ve para fonu ile mü
şavere ederiz. Bu müşaverelerden biri de istik
rar programının dikkatle takibetmemizle ilgili
dir. Bilhassa bütçede açık vermiyeceğimizi taah
hüt etmişizdir. Arz ettiğim gibi bu tasarruflar 
hiçbir zaman yatırımların zararına olmamıştır. 
Daha çok cari masraflarda olmuştur. Arkadaş
larım hemen diyebilirler ki; «Peki, 1 milyar civa
rında bir tasarruf yapmak mümkündür, bunu 
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başta yapmıyorsunuz da türlü vergi tedbirleri 
getiriyorsunuz.» 

Muhterem arkadaşlarım, filvaki bu itiraza 
bir dereceye kadar hak vermek lâzımdır. Biz 
•bütçemize tahsilat kargılığı, faraza yatırımlarda 
proje karşılığı koyarız, diğer masraflarda mese
lâ, ücretlerde kadro karşılığını tam olarak ko
yarız, bunu koymaya meöbur eden hükümler 
vardır. Ve koymak da doğrudur. Bu sebeple oto
matikman bâzı tasarruflar jhâsıl olmaktadır. 

* Umumiyetle % 3 nisbetinde c/o 2,5 nisbetinde 
hiçbir tedbir alınmadan otomatikman tasarruflar 
tahakkuk eder, bunu ayrıca bir miktar da forse 
etmek her zaman mümkündür. Ama diyemiyoruz 
ki, forse etmek, hizmetleri müteessir eder mi? Et
memesine hakikaten imkân yoktur. V,e bilhassa 
arkadaşımızın işte mütemadiyen tasarruf etmek 
istedikleri bir taraf da vardır. Demirbaş, nakil 
vasıtalarından şundan, bundan... Bu noktada 
masraftan bahsettiğimiz zaman hiç şüphesiz ev
velâ aklımıza bunlar gelir ve evvelâ bunlara tır
pan atarız. 

Mulhteneım aı!kaıdaişllıari|m, arz ettiğim ıgiibiı 
yüzde yedi ve bir miktar da otomatik tasarruf 
ile 1963 yılı bütçesinin açıksız kapatılacağını te
min etmekteyiz. 1962 yılında bir tecrübemiz ol
du. Bir buçuk milyarlık bir açık mevcuttu ve 
bu açığı aynı usullerle tasarruf tedbiri aldık 
ve yüz milyon liraya kadar indirdik. Bu yıl da 
ümidedİ3roruz ki, ya tamamen açıksız kapatılır 
veyahut bu civarda ekonomiye zarar vermiyecek 
bir açık tahakkuk eder. Sayın arkadaşım neden
se eski yıllarla mukayese etmeye biraz hevesli... 
(Jelir tahakkuku ni«betini de mukayese etmiş 
konuşmasında... Ben aynı rakamları alayım, arz 
edeyim, arkadaşa... 

Zannediyorum, o daha çok 1958 ve 1959 yıl
larındaki nisheti müsait bulmuş, mukayese et
mek için. Ama, biraz daha yukarı çıkabilirlerdi. 
1956 yılında gelir % 11 noksan tahakkuk etmiş
tir. 1957 yılında % 6,5 noksan tahakkuk etmiş
tir, 1958 yılında % 3, 1959 yılında % 4, 1960 
yılında % 18 nisbetinde noksan tahakkuk etmiş
tir. 1961 yılında % 7, .1962 yılında % 11 olmuş
tur. Kaldı ki geçmiş yılların bir hususiyeti var
dır. Enflâsyon devirlerinde zaten noksan tah
minlerin üstüne çıkmak daima mümkündür. Fi
yatlar daima arttığı için, otomatikman vergiler 
de artıyordu. Şimdi fiyat o nisibette artıyor, fi-
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yat artışı % <± civarında olan toptan eşya fi
yatlarının dünya vasatisinin altında olduğunu 
arz etmiş oldum. Yalnız dünyada fiyat artar ve 
Türkiye de fiyat sabit kalırsa bunun da mem
leket lehine olmadığını arkadaşımın kabul etme
si lâzımıdır. Faraza tütün fiyatı artmış ki, toptan 
eşya fiyatlarımıza tesir etmiştir. Bu artış dolayı-
siyle memnun olmamız lâzımdır. İhraç maddele
rimizin fiyatları artmış ve toptan eşya fiyatla
rımıza tesir etmiştir. Dünyadaki artıştan dolayı 
memnun olmamız lâzımdır. Binaenaleyh, her ha
lükârda ve vasatta fiyat artışını aleyhte olarak 
mütalâa etmemek icabeder. Arkadaşımız tediye 
muvazenesi üzerinde duruyor. Bu mevzuu bir
çok arkadaşlarda ele aldıkları için üzerinde bir 
miktar durmak istiyorum. Tediye muvazenemiz 
her yıl açık veriyor; doğrudur, arkadaşlarım. 
Tediye muvazenemiz her yıl bir açık vermektedir 
ve bu açık maalesef bünyevidir. Belki önümüz
deki 10 yıl içerisinde açık vermeye devam edecek
tir. Zaten, Türkiye'nin meselelerinden hattâ bir 
nolu meselesi diyebileceğimiz bir mesele de bu
dur. Türkiye'nin ekonomik istiklâline kavuşabil
mesinin şartı da tediye muvazenesi açığını bir 
zaman içerisinde, en kısa bir zamanda ortadan 
kaldırmaktadır. İlânihaye dostlarımız ne kadar 
yakın olursa olsun, bizi sırtlarında taşıyacakla
rını kabul, etmeye imkân yoktur. Ve nihayet 
11970 yılına kadar Türkiye'nin tediye muvazene
sinde, bünyevi açığını bertaraf ec^eeeğine inan
dıkları için bize yardım yapmaktadırlar. Eğer 
bundan emin olmasalar, bizim kısa zamanda te
diye muvazenemizdeki açığımızın kapanacağına 
inanmasalar kendi imkânlarımızla yaşamamıza 
imkân olmadığına kanaat getirseler bugün tedi
ye yardı mini zaten bize yapmazlardı. Kendilerine 
emniyet verebildiğimiz mabette yardım alabile
ceğiz. Bu sebeple plân üzerinde hassasiyetle 
duruyoruz, yardım üzerinde hassasiyetle duru
yoruz ve istihsalimizi süratle artırıp ithalâtla ih
racat arasındaki muvazeneyi süratle kurmak isti
yoruz. 

Muhterem arkadaşlar, tediye muvazenesinde 
olan.açığın bnişlıca iki sebebi vardır. Bunlar
dan birisi dış ticaret 'muvazenemizde olan acık
tır. 350 milyon dolarlık 'bir ihracatımız .mevcut
tur Hakikaten ihracatımız artmıştır. Fa'kat 
bu kâfi değildir. İhracatımızı artırmamız için 
evvelâ istihsâlimizi artırmalıyız, sonra da istih
lâkimizi kısmalıyız. Başka memleketler bilhaş-
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sa 'buhran devirlerinde, sı'kıntı devirlerinde ke
mer sıkma politikasını büyük bir cesaretle tat
bik etmişlerdir. Az yemişlerdir, az istihlâk et
mişlerdir ve ihracetmişlerdir. Biz en ufak bir 
nis'bette maalesef kemer sıkma tecrübesini ya
pamıyoruz. Bunu kabul edelim. Tecrübe ettiği
miz anda evvelâ bütün arkadaşlarını iz önüne 
çıkıyor, vatandaşı vergiler altında eziyorsunuz. 
şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz diyor
lar ve diyeceklerdir. Hiç şüpheniz ol.ma.sin. Ver
gi artırmanın bir başka zaruretide budur, ar
kadaşlarım tasarruf 'meyli olnııyan bir memle
kette, iştira gücünü cebrî tasarruf yolu ile bir 
miktar almazsanız, hem yatırımımız beni de 
ihracatımız artmaz. Çeşitli sebeplerle iş t in 
gücünü kusamıyoruz, bu yüzden yatırım olmu
yor, tasarruf olmuyor ve ihracat olmuyor. Bu
nun basit izahı budur. Ve bunu önliyebildiğimiz 
nisbette ihracatımızı artırabiliriz. Aksi halde 
daha yıllar yılı oOO milyon dolarla 'kalmaya 
mahkûm oluruz ve bu memleket 'kalkınma ümi
dini de kaybeder. 

Muhterem arkadaşlarını, ithalât ile ihracatı 
arz ettiğim gibi, teşvik için Hükümet tedbirler 
almaktadır. İhracatı teşvik için arkadaşımızın 
da işaret ettiği gibi, hükümetin faydalı çalış
maları vardır. Ama, tavsiyelere riayet etme
diğimizi iddia ettiler; bu tamamen hakir değil
dir. İhracat için hakikaten yeni'sahalar açılmak
tadır. Bugün narenciyemiz, yeni mahsulleri
miz, mey vahininiz piyasalar bulmaya başlamış
tır. Ve bunların ihracatını temin için ayrıca 
tedbirler almıyor. Şunu da söyliyeyim ki, Tür
kiye sadece ziraat mahsulleri ihracatı ile bu 
açığı kapatmak imkânına sahip değil ve bu an
cak tedricî bir şekilde ve çok ağır olacaktır. 
Bunun için bunun yanıbaşmda bilhassa OECD 
bunun üzerinde çok durmaktadır. Az gelişmiş 
memleketlerin ihracatı hammaddeye munluısır 
kaldığı müddetçe kalkınmaya'.imkân olmadığı 
tezi OECD de ittifak halindedir. Son toplantı
mızda bilhassa bu mevzu konuşuluyordu. Bu
nun yanıbaşmda sanayi maddesini ilâve etmek 
lazımdır Ve bir başlangıç olmak üzere dokuma 
maddelerimizin ihracı için bâzı tedbirler aldık. 
(»ecen sene kabul ettiğimiz kanun yürürlüğe 
girdi. Bununla vergi iadesi yapıyoruz; doku
ma maddeleri bu sayede ihraç imkânını buldu. 
Bunun yanıbaşmda diğer maddeler de katılmak
tadır. Hesap uzmanlarımız süratle buna ait tet-
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kikler yapıyorlar ve yakın zamanda birçok 
maddeleri vergi iadesi yolu ile kazandıracağı
mızı ümidediyoruz. 

Arkadaşiiiınz, bir taraftan bütçe açığından, 
tediye muvazenesi açığından aıcı acı şikâyet etti. 
Ve bunun yanında ithalâttaki tahditten de şi
kâyet etti. Bu iki şikâyeti aynı zamanda nasıl 
telif edebiliyor, hayret ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, ithalâtın hudut landı-
i'ilnıası lâzım binaenaleyh, ilânihaye memleketin 
kapısını açarak geniş bir şekilde ithalât yapar
sak bu açığı kapatmak imkânı olamaz. Nite
kim, bu yıl belki, bir .miktar tedbirsizlik diye
biliriz, tedbirini zamanında almama diyebilirsi
niz, saniye fevtetnıemiz yüzünden, hakikaten 
ithalâtta, bilhassa liberasyon ithalâtında ümi
dimizin üzerinde bir taşma olmuştur. )Bu taş
ma bize çok pahalıya un a I olmuştur. Altın re
zervlerimizin bir miktarının kullanılması bu 
taşma yüzünden olmuştur. Bu -sebeple ithalâtta 
tahdidedici tedbirler alma zaruretinde kaldık. 

Muhterem arkadaşlarını, yalnız ithalâtın 
yüksek seviyede olmasına mukabil, ithalâtın 
bünyesi hakkında malûmat arz edersem mucibi 
memnuniyet olduğunu kabul edersiniz. Bu yıl 
ithalâtımızın takriben 282 milyonu ile yatırım 
maddesi ithal edilmiş, 304 milyonu ile de ham
madde ithal edilmiştir. Mütebakisi istihlâk 
maddesidir. Bu istihlâk maddesi arasında gıda 
maddesi olarak Am-erikan yardımından getirtti
ğimiz sürplü maddesi büyük bir yer işgal et
mektedir. 100 milyon liarlık gıda maddesinin 
80 küsur milyonu bilhassa sürplü maddesi iş
gal etmektedir. Şayanı şükrandır ki, memleketi
miz istihlâk maddesi olarak yılda 20 milyonu 
aşmıyan bir miktarda ithalât yapmaktadır. Bu
nun mütebakisi ile hammadde ve yatırım mad
desi ithal edilmektedir. 

Değerli arkadaşımız altın stoku üzerinde 
durmuş ve rezervlerimize, döviz rezervlerimize 
müracaat edilmiş olmasını bir şikâyet mevzuu 
yapmıştır, haklıdır. Yalnız, biz bunu yapmasay-
dık o zaman plân tahakkuk etmiyecekti. Ve 
bilhassa Amerikan yardımı ve Fransızlardan al
dığımız yardımı zamanında alabilmiş olsa idik 
belki bu açık olmıyacaktı. Fakat bunların gecik
miş olması bizi altın rezervlerine müracaat et
mek zorunda bıraktı. Aslında altın rezervleri-
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miz mühim de değildir. 1960 yılında serbest olan 
altınımız sadece 22 ton idi. 1961 de 37 tona 
yüks»eldi, 1962 de 59 tona yükseldi ve 1963 de 
30 ton oldu. Bu sene bir aralık 19 tona kadar 
düşmüş iken şimdi 37 tona kadar yükselmiş, 
döviz ^antrelerimiz başlayıinea bunu telâfi et
miş olacağız. Son olarak 37,6 dır. 

Değerli arkadaşım, Müşterek Pazara girmiş 
olmamızı bir başarı saymamaktadır. Muhterem ar
kadaşlarım, Müşterek Pazara girmekle Türkiye 
ne kaybetmiştir, ne kazanmıştır. Bunu mütalâa 
edersek sadece bir neticeye varırız, ve arkada
şımızın hükmünde aldanıp aldanmadığmı tes-
bit etmiş oluruz. Müşterek Pazarda, bilhassa ilk 
devre için Türkiye karşılıksız olarak bâzı fay
dalar elde etmiştir. Dört tane belli başlı ih
racat maddesinde Müşterek Pazara girmemizle 
Yunanlılarla rekabet yapmak imkânına kavuş-
muşuzdur. Tenzilâtlı tarife yapmak imkânını 
elde etmişizdir. Ayrıca dört, beş sene müd
detle 175 milyon dolarlık yardım yapılacaktır. 
Bunu temin etmiş bulunuyoruz. Buna mukabil 
her hangi bir taahhüdümüz mevcut değildir. 
Türkiye sadece bu devrelerde Müşterek Pazar 
şartlarına intibak etmek üzere ekonomisin1! ıs
lâh 'edecek ve geliştirecektir. Müşterek Pazara 
girmese dahi zaten Türkiye ekonomisini ge
liştirmeye, sanayiini geliştirmeye mecburdur. 

Polarizasyon nazariyesine gelince : Polari
zasyon nazariyesi ile Müşterek Pazar arasın
da ciddi bir münasebet olduğuna inanmıyorum. 

Değerli arkadaşım kredi mevzuuna işaret- et
miştir. Burada verdiği bir rakamı tashih etmek 
isterim. 

İHSAN GÜRSAN (İzmir) — Gerekçeden 
aldım. 

MALİYE BAKANI FERÎD MELEN (De
vamla) — Gerekçeden almış ise, kusur bizim
dir. Fakat, bunu da yine tasrih etmekte fayda 
vardiî. 

Muhterem arkadaşlarım, kredimiz yıldan 
yıla, tatmin edici olmamakla beraber yine mem
nuniyet verici bir inkişaf kaydetmektedir. Yal
nız, arkadaşımız gerekçeden aldığını söyliye-
rek bir rakam ileri sürüyor. 1958 de mecmu 
krediler 11 milyar, 880 milyon iken bu 1963 
yılında 13 milyar 266 milyona çıkmıştır. Bu 
artış buna nazaran gayet cüzidir, 
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Muhterem arkadaşlarım, burada esas hata 

bence şudur : 1958 de filhakika 11 milyar 888 
milyon idi. Fakat 1960 dan sonra durum 
değişti. 1961 de biliyorsunuz 154 sayılı Kanunla 
bir konsolidasyon yapıldı. İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin kullandıkları krediler, Merkez 
Bankasından aldıkları kredi konsolide edildi. 
Bunun tutarı 5 milyar liradır. P>inaenaleyh, bu 
rakam konsolide edildikten sonra kredi rakam
ları arasından çıktı. O sebeple kredi rakamları 
birdenbire düşmüş görünmektedir. Hakikatte 
düşme yoktur, yükselme vardır. Konsolide edi
len hakiki miktar Merkez Bankasından alman 
5 milyar 516 milyon liranın ilâvesiyle 1963 
de kredi miktarı 18 milyara çıkar; 11 milyar 
880 ve 18 milyar 366 . 1958 den bu yana kredi 
artışının Sayın İnal arkadaşımızın ifado ettiği 
gibi cüzi değil, % 40 m çok üstünde olduğu 
görülür, yani 11 milyar küsur, 12 milyardan 
18 milyara yükselmiştir kredi. Fakat rakam
larda görülmemesinin sebebi, arz ettiğim gibi 
5 milyarlık bir rakam kredi postlarına girmekte. 
Sayın arkadaşım ve birkaç arkadaşım da te
mas etti. O zaman tashih etmiştim, şimdi de tas
hih etmek mecburiyetinde kalıyorum. Arkada
şımız mevduat işinde bilhassa bir noktaya 
işaret, ediyor ve kavrayamadığım bir noktayj. 
Umumiyetle tasarruf mevduatında bir mevzu 
Umumiyetle bu ticari mevduatta taşma var
dı. Binaenaleyh, bu ekonomide tereddütler ya
ratmaktadır ve istikrar olmadığını ifade eder 
demektedir. Muhterem arkadaşlarım, tasarruf 
mevduatı bence umumi ticari hayatın esas Öl
çüsünü teşkil eder. Ticari mevduatın artmamış 
olmasının çeşitli sebepleri vardır. Buna ekono
mik istikrarın olmadığına veya emniyet olma
dığına hiçbir zaman delâlet etmez. Bir defa 
daha arz etmiştim : Bir likidite temayülleri
nin ölçüsü vardır. Bunu bankalarımız munta
zaman takibetmektedirler. İş Bankasının yap
tığı bir ankete göre likidite temayülü tercihi 
1963 ortasında 1958 seviyesini bulmuştur. Bina
enaleyh, piyasada artık likidite tercihi tema
yülü bulmamıştır. Bilâkis bir likidite piyasaya 
akmıştır, ve tetkik edilen neticelere göre hiç 
olmazsa 1959 daki seviyeye gelmiştir. 

Ticari mevduat iki sebeple takibolunabilir. 
ı Birisi tasarruf mevduatı. Daha fazla faiz 
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vermekteyiz. Bu sebepten bir kısım paraları, ta
sarruf sahipleri çeşitli yollardan değerlendir
meyi tercih etmişlerdir. 

İkincisi : Sermaye darlığı var; ithalât için 
bilhassa teminat isteme şartı bu sebepten çık
mıştır. 

Ayrıca bu sene, bilhassa bu sene gerek sanayi
ci, gerekse diğer ticaret erbabı iş hacimlerini ge
nişletmiştir. Ve bu, sermayeye ihtiyaç göster
miştir. Bu sebepten ticari mevduat sadece mev
duat rakamları aylık rakamlar olarak alınmış
tır. Halbuki senelik rakam alındığı takdirde 
böyle bir şeyin varidolmadığı görülür. Ay ra
kamları bilhassa Mayıs aylarında düşmektedir. 
Ve buda mevsimlik bir temevvücten ibarettir. 
Kaldı ki, arz ettiğim gibi bunu bir izaha bağla
mak mümkündür ve hiçbir zaman arkadaşımızın 
aklına gelen şey mevzuubahsolamaz. 

Yine arkadaşım, bütçelerin tertip ve tasnifin
de bölümlerin çok geniş tutulduğunu ileri sürmüş
tür. Muhterem arkadaşlarım, halbuki biz bu
nun takdirle karşılanacağını tahmin etmiştik. 
Nitekim çeşitli ilim mehafilinde böyle olmuştur. 
Ve yabancı mütehassıslar bunu çok beğenmişler
dir. Bütçe bölümlerinin çok olmasının bir defa 
Meclis murakabesi bakımından, zannedildiği gibi 
bir faydası mevcut değildir. Bu bölümlerin çok
luğu içerisinde Meclis hakikaten bir ciddi mura
kabe yapma imkânının bulamamaktadır. Asıl 
Meclis murakabesi fonksiyonel bir bütçe hüviyeti
ni vermekle olur. Aksi halde bütçeyi murakabe 
etmek imkânı bulunmaz. Bu bölümleri azaltmak 
suretiyle Meclis murakabesi eskiye nazaran daha 
müessir şekilde işliyecektir. Kaldıki, ilk tat
bikat yılıdır, ilk tatbik yılında bir defa bir baş
ka netice alırsak gelecek, - arkadaşlarımızın ile
ri sürdükleri ki, C. H. P. sözcüsü de bu nokta 
üzerinde durmuştur. - tekrar bir mesele olarak 
ele alırız. 

Sayın arkadaşım son olarak Türkiye'nin dâva
sına bir çözüm yolu bulmak çaresini Hükümetin 
başaramadığını söylemekle, bunu da azınlık 
Hükümeti olmasına bağlamaktadır. Muhterem 
arkadaşlarım, belki Hükümetiniz mutlak çoğun
luğu haiz partiye mensup değildir. Bu bakımdan 
bir azınlık Hükümeti adı verilebilir. Ama Mec
lisin çoğunluğunun itimadını almıştır. Binaena
leyh, Meclisin çoğunluğuna dayanan bir Hükü-
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mettir. Böyle bir Hükümete azınlık Hükümeti 
denemez. Meclisin Hükümetidir ve memleketin 
Hükümetidir, ve bir çoğunluk Hükümetidir. 
Bu Hükümet esasen programını köklü reformlara 
dayamıştır. Bu programı Meclis çoğunlukla 
kabul etmiştir ve bu sebeple bu köklü reformları 
cesaretle yapacaktır ve bunu Yüksek huzurunuza 
getirecektir. Kendisinde bu cesareti görmektedir 
ve efkârı umumiye ile de irtibatını kesmemiş, bi
lâkis efkârı umumiyenin büyük tasvibini kazana
rak bu köklü reformları huzurunuza getirmek 
cesaretini göstermiştir. Bu cesareti gösterdiğin
den dolayı bu Hükümeti tebrik etmek lâzım. 
Çünkü bu cesareti başka partiler maalesef göste
remediler. (Ortadan alkışl ar) . 

Şimdi diğer arkadaşların burada temas etme
diği tenkitlerine birer birer işaret ettim sanıyo
rum, bu vesile ile onlara da cevap arz etmiş ol
dum. 

Sayın Gevat Odyakmaz arkadaşımız, tenkidle-
rimizin kendilerine de şamil olacağını söyledi. 
Bilhassa 1963 yılı ile 1962 yılının büyük bir kıs
mının mesuliyetini müştereken deruhde ettik, 
binaenaleyh, kusurlara, şereflere tamamen orta
ğız ve arkadaşımızın büyük ve civanmert bir or
taklığı kabul ettikleri için kendilerine teşekkür 
ederim. Üzerinde durduğu meselelerin hemen 
hepsine İhsan G ursan arkadaşımıza cevap arz 
ederken cevap vermiştim. Bunun dışında zanne
derim bir mevzu kalıyor. 'Yalnız arkadaşımız 
dış yardımlar mevzuunun bir bakanlıkta toplan
masını temenni ediyor. Esasen dış yardımlar 
mevzuları bir bakanlıkta toplanmaktadır. Mali
ye Bakanlığı meşguldür. 1 )iğer bakanlıklarla ir
tibat halindedir. Zaten bunu başka bakanlığa 
versenizde yine, meselâ Hariciye Vekâletine ver
seniz Maliye Bakanlığiyle işbirliği yapacaktır. 
Ticaret Bakanlığına verseniz yine Maliye Ba
kanlığiyle işbirliği yaparak çalışacaktır. Bugün 
yapılanlar da bunlardır. 

Sayın Zekâi Durman arkadaşımız bütçenin 
plâna uygunluğuna işaret ettikten sonra yeni 
vergileri tenkidettiler ve yeni vergilerin getiril
mesine lüzum olmadığına işaret ettiler. Yeni ver
gilerle piyasanın tesir altında kalacağına işaret 
ettiler. Vatandaştan malî fedakârlıkların, kal
kınmanın başında değil, sonunda istenmesine 
işaret ettiler. 
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Muhterem arkadaşlar; bilhassa bu nokta üze

rinde durmak isterim. Malî fedakârlığa daha 
çok kalkınmanın başında ihtiyaç duyu!ur. Eğer 
malî fedakârlık istemezsek kalkınmayı tahakkuk 
ettiremeyiz. 0 vakit kalkınma bizim için bir ha
yal olur ve malî fedakârlık istemekte bu hayale 
bağlı kalır. Sayın Zckâi Dorman toprak refor
mu mevzuuna iliştiler. Toprak reformundan ev
vel tarım reformunu düşünmek lâzımdır. Esa
sen Hükümetimizin de düşündüğü budur. An
cak toprak reformu, tarım reformunun bir baş 
şartıdır. Toprak reformu olmadan bu tanın re
formunu gerçekleştirmeye hiç şüphesiz imkân 
yoktur. 

Sayın arkadaşlarımız tarla ziraatinde küçük 
aile işletmesi, yerine kooperatifler kurulmalı ve
saire gibi bir nevi şahsına münhasır fikirlerdir. 
Ve inşallah iktidara geldikleri zaman tatbik eder
ler. Bunlar kolaylıkla tatbik edilecek şeyler de
ğildir. Şimdi Sayın Şefik inan'm mâruzâtına 
başlıyorum. Sayın İnan 1964 bütçesinin üçe tas
nifini beğenmekle beraber harcamaları cari har
camalar ve gelişine harcamaları diye ikiye tef
rik etmenin lüzumuna işaret ediyor. Muhterem 
arkadaşlarım, bu yerindedir. Yalnız burada 
plânlamayla aynı ölçüyü kabul etmemiz lâzım. 
Plânlama bunu bakanlıklara ayırmıştır. Tarım 
Bakanlığı, Millî Eğitim. Bakanlığı, #ibi bakan
lıkların tasarruflarını harcamalar olarak müta
lâa etmiştir. Plânlama bu ölçüsünü değiştirdiği 
takdirde bütçemizi buna uygun hale getiririz. 

Sayın İnan arkadaşımız tasarruf mevzuuna 
işaret etmiştir. Muhterem arkadaşlarım, hakika
ten birçok arkadaşımız bütçede ciddî tasarruf 
yapmak imkânının mevcudolduğu, eğer bu tasar
ruf yapılırsa yeni vergilere ihtiyacolmıyacağı 
kanaatindedir!er. Bu kanaatlerine hiç şüphesiz 
hürmet ederim. Yalnız, bu kanaatlere geniş nis
bette iştirak etmeyi de, bir Maliye Bakanı ola
rak, bütçeyi yakından tetkik etmiş bir insan ola
rak mümkün görmüyorum, kendim için.... Bir 
defa yatırım masraflarından tasarruf, hiç şüp
hesiz mevzuubahsolamaz. Bilâkis plânımızın em
rettiği yatırımları santimi santimine koymaya 
mecburuz ki, hedef olarak aldığımız kalkınmayı 
tahakıukuk ettirebilelim. Bunun dışında diğer 
masraflar hakkında düşünülebilir, cari masraf
lar üzerinde duruluyor. Cari masrafların mü
him bir kısmı bütçede düşünülmüş masraflardır. 
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Dolayısiylc bu masraflardan geniş nisbette tasar
ruf mümkün değildir belki bunlardan biraz ta
sarruf yapmak mümkündür ama, geniş nisbette 
kısmaya imkân bulunmamaktadır. Umumiyetle 
herkes sanmaktadır ki, Türkiye'de bir memur 
bolluğu vardır. Filvaki bâzı dairelerde memur 
bolluğu mevcuttur ama, birçok dairelerimizde 
daha az kadro ile çalışma zorunda bulunmaikta-
dır. Bugün Amme Enstitümüzün yapmış oldu
ğu tatbikata nazaran bâzı memleketlerle mukaye
se edilince, Türkiye'de yeter derecede memur ol
madığı da kubul edilmiştir. Buna rağmen bütçe 
üzerinde sık sık bu mealde bir komisyon kurmak 
ve devamlı surette tasarruf kaynakları arayıp 
bulmakta fayda olduğuna kaaniiz. Motorlu va
sıtalar için hakikaten makam ve hizmet arabala
rının aşırı bir cümertlikle tevzi edilmiş olduğuna 
ben de kaaniim. Motorlu vasıtalar hakkında ye
ni bir kanun tasarısı hazırlanmaktadır. Bu yakın 
bir zamanda huzurunuza getirilecektir. Bütçe; 
gerekçesinde arkadaşımızın arz ettiği gibi biraz 
daha mütekamil halde huzurunuza getireceğimizi 
ümidediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarını, bu suretle arkadaş
larımızın temas ettiği meselelerin belli başlılarına 
cevap arz ettim. Bunlar dışında kalacak açık 
noktalara bakanlık bütçelerinde diğer bakan ar
kadaşlarım cevap arz edeceklerdir. Daha fazla 
uzatmak istemiyorum, gecenin bu saatinde... 

İzin veriseniz izahatımı burada bitireyim. Be
ni lütfedip dinlediğinizden dolayı saygılarımı su
narım. Hürmetlerimle. (Orta sıralardan alkış
lar) 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Bir sual ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Sayın Fe-
rid Melen, geçen sene akaryakıta yapılan zam
dan sonra, gazyağını bu zamdan istisna etmekle 
bir hatâ işlediğini söylediler. Bu hatâ neden ol
muştur? İzah etsin.. 

BURHAN AK DAĞ (Sakarya) — Şimdi so
ru sorulmaması lâzımgelir. Bunu ilgili bakandan 
sora/bilirsiniz. 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Cevabını 
siz verecek değilsiniz beyefendi. Ben soruyu Ma
liye Bakanından soruyorum. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız 
efendim. 
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MALİYE BAKANI FERll) MELEN (De

vamla) — Efendim arz edeyim. Bunu hatâ ola
rak vasıflandırıyorum. Diğer akaryakıt fiyatla-
riyle gazda muvazilik vardı. G aza zam yapma
mak suretiyle gaz Kirine diğer maddelerin aley
hine bu durum hâsıl oldu; karıştırma imkânı 
kendiliğinden doğdu, hattâ bu yönden ileri gel
di. 

ASIM EREN (Niğde) — Eski Muharipler 
hakkında mâruzâtta bulunmuştum. 

MALÎYE BAKANI FERlD MELEN (De
vamla) — Bu emeklilik dâvasını ele almayı düşü
nüyoruz. Bunu bu arada halledeceğiz. (Orta
dan alkışlar). 

ASIM EREN (Niğde) — Vait telâkki edi
yorum efendim. 

BAŞKAN — Son söz Adalet Partisi Grupu 
adına Sayın Mehmet Turgut. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET TURGUT 
(Afyon Karahisar) — Muhterem arkadaşlarım, 
sözlerime başlarken, tenkidlerimize son derece ki
bar ve efendice cevap veren 'Sayın Maliye Veki
line teşekkür edeceğim. 

Şimdi sayın Vekilin bize cevap olarak ver
dikleri hususlara ve bazan de yanlış olarak ce
vap verdikleri hususlara kısa kısa cevap verece
ğim, zamanınızı fazla almıyacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, ilk husus Türkiye'
nin az gelişmiş memleketler arasındaki yerini 
tesbittir. 

Sayın vekil bunu bizim görüşümüze yakın 
bir şekilde izah etti. Fakat izahı tamamen bizim 
görüşümüze uygun değil. (Biz, 'Türkiye'nin az 
gelişmiş memleketler arasındaki yerini şu şekil
de teshit ediyoruz. Türkiye iptidai bir ekonomi 
safhasından çıkmış, «Take - of» devresini geç
miş, kalkınma safhasında bulunmaktadır. Ve 
Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu şartların 
büyük bir kısmı kalkınma hamlelerinden ileri 
gelmektedir, içinde bulunduğu güçlüklerin bü
yük bir kısmı kalkınma hamlelerinden ileri gel
mektedir. Fakat Hükümetin politikasının da 
bunda büyük nisbette rolü vardır. 

Diğer bir husus olarak, özel sektörün serma
ye temin edemediğini, özel sektörün büyük ser
maye toplıyamadığını sayın vekil belirttiler. Bu 
muhakkak ki doğrudur. Fakat Hükümet bâzı 
tedbirler alarak büyük sermaye toplanmasını 
temin edebilir. Kurumlar vergisinin azaltılması 
bu tedbirlerden biridir. .Şirketlerin kurulmasını 
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teşvik edecek diğer tedbirlerin büyük sermaye 
toplanmasına yardımı olabilir. Bugüne kadar 
Hükümet böyle tedbirlerle Meclise gelmemiştir. 
Getirilen tedbirler umumiyetle şirketlerin kurul-
mamasına müteveccihtir. 

özel ıSektör ile devlet sektörü arasındaki sı
nırların tesbiti meselesi: Biz o kanaatteyiz ki, 
Hükümetin bu husustaki görüşleri muvacehesin
de biz bu münakaşanın sayın vekil «daha bir 
müddet dedi» biz daha uzun seneler burada de
vam edeceği kanaatindeyiz. Çünkü gerek plân
da, gerek bütçelerde bu sınırların tesbiti husu
sunda ısrarla durmamıza rağmen plânda «bu 
sınırların itesbitine lüzum yoktur» denilmiştir. 
Fakat şunu da şükranla arz ederiz ki plân ya
vaş yavaş bu sınırların tesbiti icabettiği ve bu 
sınırların tesbitinin lüzumlu olduğuna inanmış 
ve kısmen de olsa 1964 programında buna yer 
verilmemiştir. Bu suretle fikirlerimize yavaş ya
vaş gelmektedirler. İnşallah tam olarak ta ge
leceklerdir. 

Bir başka husus; sayın vekil dediler ki, «Se
natoda söyledim, karma ekonomi mevzuunda 
Adalet Partisi bizim yanımıza geldi» dediler. 
Hayır arkadaşlar, Adalet Partisi karma ekono
mi mevzuunda Halk Partisinin yanma gelme
miştir. Adalet Partisinin karma ekonomi mev
zuundaki fikri şudur: biz, arkadaşlar, karma 
ekonomiyi daima bir sistem olarak kabul etmi
yoruz. Karma ekonomiyi, kalkınmanın tahakku
ku için geçici bir zaman aralığında muvakkat 
bir zaman devam eden bir sistem olarak kabul 
ediyoruz. Halbuki Halk Partisi karma ekonomi
yi daimi bir sistem olarak kabul etmektedir. Aba
daki fark bu ana görüşten ileri gelmektedir. Bu 
hususun da belirtilmesinde fayda mülâhaza edi
yorum. 

Bir başka husus da muhterem vekilin hususi 
teşebbüse fazla bel bağlamamak kabilinden olsa 
gerek. Ereğli Demir ve Çelik yatırımlarına rağ
bet etmediğini söylediler. Bu husus, hususi teşeb
büsün Ereğli - Demir çeliğe rağbet etmediğin
den değil, memleketin içinde bulunduğu vasat
tan ileri gelmektedir. Eğer vasat böyle olmasay
dı Devlete ihtiyaç kalmadan bu yatırımlara hu
susi teşebbüs bol miktarda iştirak ederdi. Biz, 
bu kanaatteyiz. Plânda hususi teşebbüs aleyhine 
tek bir satır bulunmadığını iddia ettiler. Fakat 
hemen cümlenin arkasından da kendileri bu 
tenkidimizin cevabını verdiler. Ben buna ilâve 
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alarak muhterem vekile şu hususu hatırlataca
ğım : Plânın ulaştırana sektörü kısmını bir kere 
daha okumasını temenni ve tavsiye edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, çok mühim olan 
başka bir mevzu, hususi teşebbüs yatırımlarının 
tahakkuk edememesi ve hususi teşebbüs yatırım
larının 1960 dan itibaren gerek miktar olarak 
gerek yüzde olarak toplanı yatırımlar içerisinde
ki düşmeye işaret etmiştik. Sayın vekil bunun 
aksini iddia ettiler. Bendeniz .rakam veriyorum, 
(kendileri de bu hususta rakam verirlerse mem
nun olurum. 

1960 senesinde hususi teşebbüs yatırımları 
3 milyar 800 milyon civarındadır, toplam yatı
rımlar içerisindeki nisbeti yüzde 5!2y5 tur. 1961 
de hususi teşebbüs yatırımları 3 milyar 100 mil
yon. civarına düşmüştür ,'topJam yatırımlar içe
risindeki nisbeti yüzde 45 tir. 1962 senesinde 
hususi teşebbüs yatırımlarının miktarı 3,5 mil
yar civarındadır, fakat toplam yatırımlar içeri
sindeki nisbeti yüzde 44,5 tur. Şayet 5 yıllık 
plândaki nisbetler tahakkuk ederse 1963 senesi 
için hususi teşebbüs yatırımlarının toplam yatı
rımlar içerisindeki nisbeti % 40 olacaktır. Muh
terem arkadaşlarım; diki gün evvel 'Ticaret ve 
Sanayi Odaları Biriliğinin hazırladığı bir etüd-
de, 1950 ile 1960 yılları arasında hususi teşeb
büs yatırımlarının toplanı yatırımlar içindeki 
ortalama nisbeti % de 56,7 olmuştur. Bu da gös
teriyor ki, hususi' teşebbüs yatırımlarının gerek 
miktarı ve gerekse nisbeti düşmektedir. Bunun 
da her halde bir çaresi olsa gerektir. Bu çareyi 
de Hükümetin bulması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin devamından 

sayın vekil de şikâyet ettiler. 'Biz o kanaatteyiz 
ki, Hükümet mensubu İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin halinden şikâyet etmez. Eğer şikâyet edi
lecek bir husus varsa bunları düzeltmek Hükü
metin vazifesidir. İktisadi Devlet Teşekkülleri 
yatırımlarınım tahakkuk etmemesi sebebinin fi
nansmandan ileri gelmediğini sayın vekil izah J 
ettiler. Biz böyle bir iddiada bulunmadık. Yal
nız bu yatırımların tahakkuk etmediğini ifade 
ettik. Sebebi şu veya bu olabilir. Biz neticeye 
bakıyoruz. Yatırımların bâzılarından bütçenin 
tahakkuk etmemesi sebebiyle vazgeçildiğinden 
bahsederken Sayın Maliye Vekili, «yapamıya-
cakları yatırımlardan vazgeçtiler» dediler. 
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Bizim bildiğimiz ve (kanaatimiz odur ki, büt

çeye yapılabilecek yatırımlar konur. Yapılamı-
yacak yatırımların bütçeye konmaması gerekir. 
Bu bakımdan yapamıyacaklıarı yatırım diye bir 
hususu kabul edemiyoruz. Plânın hesaplarının 
yanlış çıktığını söylediler. Biz de aynı şeyi söy
ledik. Plânın birçok hesapları yanlıştır. Tatbi
kat seneleri geldikçe bunlar ortaya çıkacaktır. 
Çimento buna büyük bir örnektir. 5 yıllık dev
re içerisinde çimento sanayii ficin 130 milyon 
lira konmuştur. Halbuki hazırlanan bir rapora 
göre, bunun 350 milyon lira olması lâzımdır. 
Ve plânın bu şekilde değiştirilmesi şarttır. Tah
min ediyorum, bu yola gidilmiştir veya gidile
cektir. 

Dış krediler mevzuunda; biz dış kredileri 
teııkid etmedik. Ancak plânın burada müzake
resi yapılırken partimiz sözcüsü tarafından bu 
mevzu sorulmuştur. Plânda dış kredilerin, uzun 
vadeli, ve düşük faizli olması şart koşulmuştur. 
Bunun dışındaki şartlarda kredi verildiği takdir
de alıntnıyacak mıdır denmiştir. Bunu Hükümet 
adına Sayın Müezzinoğlu verdiği cevapta «Ik-
tisaden geri kalmış milletlerin kalkınabilmeleri 
için lüzumlu krediler uzun vadeli, düşük faizli 
veya hibe şeklinde olmaktadır. Bunun dışında 
alman kredilerin memleketin kalkınmasında bir 
yardımı olamaz» şeklinde ifade etmişti. Biz bu 
görüşte olmadığımızı o zaman söylemiştik. Bu
günkü krediler de bizim tahmin ettiğimiz şekil
de çıkmıştır. Buna işaret etmek için bu noktaya 
bütçe tenkidinde dokunmuş bulunuyoruz, hâ
diseler, bize hak vermiştir, Hükümete veya plân
cılara değil. 

Yabancı sermaye meselesi ve Türkiye mev
zuunda da muhterem arkadaşlarım, verilen ra
kamlarda bir fazlalık, yalnız 1963 senesi için 
varittir. Fakat yabancı sermayenin iktisadeıı 
geri kalmış memleketlere, bilhassa Orta - Doğu 
memleketlerine gelişini tetkik ettiğimiz zaman, 
burada bir fazlalık yoktur. Meselâ 1956 ile 1960 
arasında Yunanistan'a yılda ortalama 92 milyon 
dolar girdiği halde 1960 dan sonunra bunun, 
150 milyonun üstüne çıktığı görülmüştür. Tür
kiye'de görülen bu ufak fazlalık tatmin edici ol
maktan uzaktır. Bunların da büyük bir kısmı 
sadece rafineri artıklarından tesis kurmak için
dir. Sayın Bakanın görüşü çok fazla iyimser 
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bir görüştür. Biz o kanaatteyiz ki, bâzı şartlar 
temin edilirse bu miktar çok artacaktır. 

Bir de Muhterem Maliye Vekili arkadaşımız 
Keban meselesine dokundular ve «Keban için 
kredi vermede yarış halindedirler» dediler. Ke
ban mevzuunda bizim yanımıza gelmiş olmala
rından sadece memnuniyet duyarız. Keban'ın 
hangi şaıtlarla ve hangi itirazlarla bu Parlâmen
toya geldiğini ve burada Keban'ın ne şekilde ya-
pılamıyacağını ifade ve izah ettiklerini herhalde 
unutmamışızdır. Muhterem Meclis üyeleri bilir
ler ki biz bugünkü durumdan sadece memnun 
oluruz. Biliyorsunuz ki, bizim bu mevzudaki ka
naatimiz Keban'ın, Türkiye'de en çok yatırımla
rın yapılabileceği bir yer olduğudur. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Vergi sistemimiz hakkında Muhterem Vekil 
Beyin vermiş oldukları cevaplar daha ziyade ge
çen senelerin vergilerine, ait idi. Sonra yabancı 
mütehassılarm beğendikleri hususlar da tahmin 
ediyoruz ki, C4elir Vergisinin bâzı hususlarına 
aidolsa gerekti t.'. Bir de zirai sahada, - Komisyon
da da Sayın Vekil aynı mevzuda konuştu, - «mil
lî gelirin yüzde 40 mı zirai sektörden alıyoruz, 
bunlar vergi vermiyecek mi?.» dediler. Bu doğ
rudur. ama bunu söylerken eksik söylem emele 
lâzım. Millî gelirin yüzde 40 ı bu sektörden te
min ediliyor ama vatandaşların da, yüzde 71 i 
bu sektörden geçiniyor. Bunun ikisini beraber 
söylerlerse Muhterem Vekil, daha tarafsız hare
ket etmiş olurlar kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım ; 
En mühim mevzulardan biri de; biz bütçe 

masraflarının millî gelirden çok farklı olarak 
arttığını iddia ettik. Sayın Vekil yalnız muay
yen senelere ait bâzı Avrupa memleketlerinden 
rakamlar okuyarak bizim bu iddiamızın yanlış 
olduğunu söyliyerek çürütmeye çalıştılar. Bir 
defa misal olarak verdikleri memleketlerin 
% 99 u - bir tanesi hariç ki onun da memleketi
mizden çok ileri tarafları vardır. - Kalkınmaları
nı tamamlamış olan memleketlerdir. Bunlar da 
âmme hizmetlerine geniş miktarda yer verme ve 
bütçelerini daha hızlı artırma seviyesine varmış
tır. Ama Türkiye henüz, konuşmamın başında 
da izah ettiğimiz gibi kalkınma safhasında olan 
bir memlekettir. Bu memleketlerin halkının ha
yat seviyesi daha çok düşüktür, geliri eri son de-
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rece azdır. Bu gibi memleketlerdeki millî gelirle 
Devlet bütçeleri arasında bir ahenk olması lâ-
zımgelir. Eğer Sayın vekil bu rakamları 1923 
veya 1924 den bu yana bulurlar da mukayese 
ederlerse o memleketlerde —hatta daha evvelki 
devreye gitmek lâzım— bir ahengin mevcut ol
duğunu göreceklerdir. Biz bunu Türkiye için 
tetkik ettik, 1924 ile 1964 senesi arasında büt
çeler 100 küsur misli artmıştır. Millî Gelir aşağı 
- yukarı 37 misli artmıştır. Arada muazzam bir 
ahenksizlik vardır. Eğer diğer memleketlerin de 
kalkınma devrelerine raslıyan zaman aralığın
da, Sayın Vekil bu mukayeseleri yaparlarsa 
Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlarda bütçe 
masraflarının çok daha az arttığını görecekler
dir. 

Bir -başka husus; Sayın Vekil Komisyonda 
da söylediler, «Bütçede yapılan kısıntılara ta
sarruf ediyorlar.» Bu tâbiri değiştirmemiz lâzım. 
Cumhuriyet Plalk Partisi Sözcüsü Sayın Şefik 
înan buna blokaj dedi. Bu tâbir daha doğrudur 
veya kısıntı demek lâzım. Çünkü tasarrufun mâ
nası şudur : Her hangi bir hizmet tahmininden 
daha az masrafla yapılırsa aradaki farka tasar
ruf: denir. Yapacağımız bir işi yapmadan para
ların bir kısmını bir tarafa ayırmak veya. sarf 
etmemek tasarruf değildir. Bu hususun da tescil 
bakımından belirtilmesinde fayda mülâhaza 
ediyoruz. 

Sayın Vekil, Muhterem Sözcümüzün muka
yeselerinde 1958 yılını mebde olarak almasını 
tenkid ettiler ben hu tenkidin mânasını anlıyama-
dım. Çünkü 1958 senesi bir iktisadi sistemin is
tikrarlı devreye girişinin mehdeidir. Bundan ev
velki senelere gitmek, bundan evvelki senelerle 
mukayese etmek yanlış olur. Eğer bundan evvel
ki senelerle . gidilseydi sayın sözcüyü tenkid et
mekte haklı idiler. Halbuki kendisi bundan ev
velki senelere gitti 1956 yi aldı. Meselâ 53-55'i 
alsaydı, bu yıllara ait rakamlar daha başka çı
kardı. Biz 1958 den öteye, ıgitmedik. Çünkü bu 
tarihte ayrı bir iktisadi devreye girmek icap edi
yordu. 

Muhterem' arkadaşlarım yine sayın vekil 
beyefendi vergilerden bahsederken istihlâki, artır
mamak için de vergiye ihtiyaç var dedilçr. Bu 
son derece cesaretle ortaya atılmış bir fikir. Eğer 
Türkiye de yatırıma sarf edilen her meblâğ ver
giden muaf olsaydı bu iddia belki yapılabilirdi. 
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İ1akat yatırıma sarf edilen her meblâğ yergiden 
muaf olmadığına göre böyle bir iddia da bulun
mak yanlış olur kanaatindeyiz. Altın stoku üze
rinde biz Hükümetin tutumunu bilâkis tebrik et
tik. Kendileri tenkid ettiğimiz manasında aldı
lar. Yatırımların aksamaması için imkân olduğu 
zaman Altın stokunun eritilmesi tenkid değil 
tebrik edilir biz bu kanaattayız. 

Müşterek Pazara girme mevzuunda; biz müş
terek pazara girmeyi asla tenkid etmedik. Bilâ
kis girildi denen şartları kâfi bulmadık. Bunu 
ayırdetmek lâzım. Biz bugün, «müşterek pazara 
girdik diye kabul edilen şartları kâfi bulmuyo
ruz. Daha ileri kademelerde girmeyi istiyoruz. 
Halbuki Sayın Vekil biz müşterek pazara girme-. 
yi tenkid ediyoruz şeklinde bizi cevaplandırdı. 
Hakikat böyle değildir. 

Polarizasyon nazariyesi bizim tarafımızdan 
ortaya atılmış bir nazariye değildir. Gerek plân 
müzakerelerinde gerekse müşterek pazar müza
kerelerinde muhterem vekilin mensup olduğu 
parti sözcüsü tarafından müşterek pazara daha 
ileri kedeme girmemenin faydalı olduğunu ispat 
'babında ortaya atılmış bir fikirdir. Biz polarizas
yon nazariyesinin de doğru olduğuna kaani de
ğiliz. 

Son olarak muhterem vekil dediler ki «Mec
lisin çoğunluğu tasvip ettiği müddetçe faaliyeti
mize devam edeceğiz» Bunun aksini zaten iddia 
etmeye imkân yoktur. Yalnız biz şunu belirttik: 
Acaba Meclisin çoğunluğu ne zamana kadar tas
vip eder? Bu sağlam değil dedik. Mühim olan 
budur. Yoksa Meclis çoğunluğunun tasvip ettiği 
müddetçe zaten hiç kimse şu veya bu şekilde ten
kid edecek değildir. Reformların getirilmesini ce
saret olarak gösterdiler. Kendilerine bu hususta 
muvaffakiyet temenni etmekten başka birşey söy
leyemeyeceğiz. Reformlar geldiği zamanda ka
naatlerimizi söyleyeceğiz. Hürmetlerimizle. 

BAŞKAN — Verilmiş olan kifayet önergesi
ni okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Bütçenin tümü üzerindeki konuşmalarla du

rum aydınlanmıştır. Müzakerenin kifayetini arz 
ederim. 

[Kırklareli 
Hasan Tahsin Uzun 

BAŞKAN — öneryegi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bütçenin tümü üzerinde müzakereler bitmiştir. 
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Maddelere geçilmenin oylarınıza sunuyoruz. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Birinci maddeyi okutunuz. 

1964 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Genel bütçeye giren dairelere 
cari harcamalar için (A/l) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 6 639 573 924 lira, yatırım har
camaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 1 811 771 929 lira, sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 5 032 975 394 lira ki, 
toplam olarak 13 484 321 247 lira ödenek ve
rilmiştir. 

A —• Gider Bütçeleri, 

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi 
BAŞKAN — Birinci maddeye bağlı cetveller 

bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi büt
çesi görüşülmeden evvel muhterem arkadaşla
rıma bir hususu arz edeyim. 

Bütçenin birinci maddesine merbut cetvel
lerin bölümlerinde daha evvel Cumhuriyet Se
natosunca yapılan ve Karma Bütçe Komisyo
nunca aynen veya tadilen kabul edilmiş bulu
na bâzı değişikliklerle, diğer cetvellerdeki de
ğişikliklere ait rapor ve buna bağlı cetveller 
Millet Meclisinin 596 sıra sayılı yazıları ile 
sayın üyelere dağıtılmıştır. Keza katma Ibüt-
çelerden Ankara Üniversitesi, Karayolları, Dev
let Üretme Çifti ilkleri, Orman Umum Müdür
lüğü, Petrol Dairesi ve Vakıflar Genel Müdür
lüğüne aidolup Cumhuriyet Senatosunca de
ğiştirilen ve Karma Bütçe Komisyonunca da 
aynen veya değiştirilerek kabul edilen cetvel
ler hakkındaki 590, 591, 592, 593, '594 ve 595 
sıra sayılı basmayazılar da ayrıca sayın üye
lere dağıtılmıştır. Her dairenin bütçe fasılla
rı Karma Bütçe Komisyonunda kabul edilen 
ve basmayazılar da kabul edilen değişiklikler, 
değiştirilen şekliyle okutulup oyunuza arz edi
lecektir. Bunlar daha evvel sayın üyelere da
ğıtılanlardan ayrı, bilâhara Cumhuriyet Sena
tosu ve Karma Bütçe Komisyonunun vâki de
ğişikliği ayrıca basılıp dağıtılmıştır. Riyaset 
Divanı elindeki metinde bu tashihat yapılmış
tır. Say m üyelerinkinde de bu tashihat yapıl
mışsa yahut ilâve basılı kâğıt yanlarında bulu
nuyorsa bunların da ayrıca okunup, okunmaması 
hususu vardır. Onların okunmasına lüzum olup, 
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olmadığı hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyonlor... Kabul edilmemiş
tir. 

Şimdi T. B. M. M. -bütçesinin tümü üzerin
deki müzakerelere geçiyoruz. Birinci söz Y. T. 
Partisi grupu adına Sayın Avni Akşit. Buyu
run efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA AVNİ AKŞİT 
(Malatya) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin 
sayın üyeleri : T. B. M. Meclisinin 1964- yılı 
bütçesi hakkında Y. T. P. Meclis grupunun gö
rüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyo
rum. 

Plânlı devreye girdiğim ikinci devrede bü
yük kütlenin çok kötü şartlar içinde ve uy gar -
lıik araçlarından yoksun olarak yaşadığı mem
leketimizde, vatandaşa yeni yeni külfetler tah
mil edip, kalkınma hızını tahakkuk ettirmeye 
çalışmaktayız. 

Kaıbul edilen 'kalkınma hızının gerçekleşti
rilmesi, ancak toplu bir çaba gösterilmesine, 
bâzı fedakârlıklara katlanılmasına bağlıdır. 
Bugün ferdi erden bu fedakârlığı isterken T. B. 
M. Meclisi olarak bu fedakârlığa katlanılmadı-
müşahede edilmiştir, 

Bütçe hazırlanırken tasarruf zihniyetinin 
hâkim olması iktiza ederdi. Halbuki, bu fikir ve 
düşünceden uzaklaşılarak her sene olduğu gibi, 
bu bütçenin hazırlanmasında da israf zihniye
ti hâkim olmuştur. 

Müzakere edilmekte olan T. B. M. Meclisi 
bütçesi cari, yatırım ve sermaye teşkili ve trans
ferleri toplamı, Başkanlık Divanınca 66 mil
yon 183 bin 134 lira olarak teklif edilmiştir. 
Bu rakam 1963 malî yılı bütçesine nazaran 
2 milyon 106 bin 948 lira bir fazlalık arz et
mekte iken, Bütçe Karma Komisyonunda mü
zakeresi sırasında yapılan tasarruflarla 64 mil
yon 076 bin 186 liraya indirilmek suretiyle ge
çen yıl bütçesine nazaran 827 bin 243 lira nok
san olarak huzurunuza getirilmiştir. 
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na uygun olarak on iyi bir şekilde komisyona 
.«evkı iktiza ederdi. 

Başkanlık Divanınca yapılan bütçe teklifi 
üzerinde 2 milyon 106 bin 948 liralık bir indirim 
Bütçe Karma Komisyonunda yapılabildiğine, 
göre, bütçenin hazırlanmasında tasarruf zihni
yeti hâkim olduğu takdirde daha fazla indirim 
yapılması mümkün olacaktır. Şöyle ki : 

Memur, hizmetli ve (E) cetveli kadrolarm-
daki fazlalığın mutlak surette 'giderilmesiyle, 
adama göre iş yaratma ve adam kayırma işlem
lerine son verilerek bir reorganizasyona gidil
mesi. 

Bütçe içerisinde mevzuata aykırı ve yeniden 
konulan ödeneklerin ayıklanması. 

Tahmine müstenidolup yılı içerisinde kulla-
nılmıyan ödeneklerin bütçe rakamlarını şişir-
memesi için ya bir lira olarak konulması veya
hut da bütçeden tamamen çıkarılması. 

Fazla çalışma ücretlerinin bir esasa bağ
lanması. Telefon giderlerinin bir esasa bağlan
ması. 

Mevcut 13 taşıt aracının 237 sayılı Kanu
nun koymuş olduğu evsaf ve esaslara uygun 
olup olmadığı tesbit ettirilerek 150 Ibin lira tu
tan işletme masraflarını azaltmak çarelerinin 
araştırılması, zaruretine inanmaktayız. 

Sayın milletvekilleri; 

Üç. yıldan beri içinde çalıştığımız binanın 
henüz katî kabulü yapılıp teslim alınmamıştır. 
Başkanlık Divanının bu konu üzerinde hassasi
yetle durarak, biran evvel katî kabulünün ya
pılmasını temin etmesi lâzımdır. Aksi takdir
de bina onarımı için ödenek konulması gibi 
usulsüz sarfiyatın devam edeceği ve idari ak
saklıkların önlenemiyeceği tabiîdir. 

Meclis mefruşat ve demirbaş eşyasının tes
lim alınması meselesine gelince; bu konuda da 
Başkanlık Divanınca gereken titizliğin göste
rilmesini, kısa ömürlü ve pahalı olan bu eşya
nın gelişi güzel teslim alınmayıp usulüne uy
gun şekilde teslim alınmasının şart olduğu ka
naatindeyiz. Meclis hurda deposu kırık dökük 
çeşitli eşya ile dolmuş vaziyettedir. Bu husu
sun ele alınması tasarruf zihniyetinin başka bir 
cephesidir. Gerekli tedbirlerin alınması ve Ha
zine menfaatinin korunması elzemdir. 

Sayın milletvekilleri; 

Bundan anlaşılmaktadır ki, Başkanlık Di
vanı, bütçesini hizmetlere göre esaslı Ibir şekil
de incelemeden ve geçen yıllar rakamlarına ge
lişi güzel bir miktar zam yapmak suretiyle ha- I 
zırlayıp komisyona sunmaktadır. Halbuki, büt
çenin mevzuat dairesinde ve bütçe imkânları- } 



1. Meclisi B : 66 
Her sene yapılan T. B. M. Meclisi bütçe 

tenkidlerinin ekserisinde memurların durumu 
üzerinde hassasiyet gösterilmektedir. Biz de, ge
çen seneki konuşmamızda «Memur çokluğundan 
ziyade, rasyonel ve randumanlı çalışma esasla
rının uygulanmasını» tavsiye etmiştik. Fakat 
bütün mevzularda olduğu gibi bu hususun da 
nazarı dikkate alınmadığını esefle müşahede 

'etmekteyiz. Bugün Meclis teşkilâtında işe göre 
adanı prensibinden ziyade adama göre iş pren
sibinden hareket edilmekle bir personel enf
lasyonuna gidildiği hepimizce malûmdur. Hat
tâ bunlar arasında hiçbir iş yapmıyanlar mev
cut olduğu gibi, bunları oturtacak yer zorlu
ğu ile de karşılaşılmaktadır. 

Meclis memurlarından, Teşkilât Kanununda 
yeri olmadığı halde sırf kayırma gayesiyle bâ
zı memurların başka yerde istihdam edildik
leri bir vakıadır. Unvan ihdası ancak kanunla 
mümkündür. Bir memurun başka yerde istih
damı ise, sun'i sebeplerden ziyade zaruri se
beplere istinadetmesi icabeder. Başkanlık, me
murların devam cetvelini her gün bizzat kont
rol ederken, yukarıda bahsettiğimiz kanun
suzluğa nasıl müsamaha gösterdiği anlaşılama
mıştır. Bu husus Başkana izah edilip, usulsüz
lüğün giderilmesine teşebbüs edildiği ve memu
run asıl vazifesi Hıaşma çağırılması takarrür et
tiği halde, adı geçen memurun direnmesi ve 
aracıların teşebbüsü ile verilen karar, gösteri
len zaaf neticesi yerine getirilememiştir. 

Başkanlık makamının memurlar konusunda 
da, her mevzuda göstermiş olduğu hassasiyeti 
göstermesini arzu etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri; 
Memurların durumuna temas etmiş iken, 

memurların kamp ve dinlenme mevzuuna te
mas etmeden geçemiyeceğim. 

Meclis memurlarının her sene dinlenme kan-
pma gönderilmelerini şükranla karşılamaktayız. 
Fakat, bu kampın Yalova Köşkü müştemilâtın
da yapılmasını doğru bulmamaktayız. Çünkü, 
tesislerdeki bâzı eşyalar hasara uğramakta ve 
bu husus bütçeye ufak da olsa yeni yeni külfet
ler yüklemektedir. Bundan başka yüksek derece
li bâzı memurların Meclis dahilindeki otoritele
rini orada da tesise çalışmaları türlü huzursuz
luklar yaratmaktadır. Bu dinlenme kampı Mec-
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i lis memurlarının dinlenmeleri için ihdas edilmiş 

olduğu halde; Meclis Genel Sekreterinin bu sene
ki kampa ailesinden başka 18 kişilik dost ve ahba
bını da getirmesi kampı gayesinden uzaklaştır-
mıştır. Bu sebepten 1964 yılı bütçe tasarısına ko
nan 100 bin liralık kamp tahsisatının Karma Büt
çe Komisyonunca çıkarılmasını takdirle karşıla
mış bulunmaktayız. Bu kamp mevzunnun da 
esaslara bağlanması en büyük temennimizdir. 

i Sayın milletvekilleri; 
Biraz da Başkanlık Divanının hazırlamış ol

duğu «gazetelerin Parlâmento muhabirlerinin 
: Meclis binası içindeki hareket tarzlarına ait Tali

matname» ye temas etmek istiyorum. 

Başkanlık Divanı Anayasanın 85 ve içtüzüğün 
215 nci maddesine istinaden hazırlamış olduğu 
bu Talimatname ile, muhabirlerin Meclis binası
na ancak kendileri için ayrılmış olan ve binanın 
arka kısmındaki basın kapısından girebil inecekle
ri ve Basın Bürosu ile basın locası haricinde bi-

j nanm her hangi bir kısım veya katında dolaşamı-
[ yacaklarmı kayıtlamıştır. 

ı Basınla Parlâmento arasındaki münasebetle
ri düzenliycn muhabirlerin bu kadar kayıt altına 
alınmasını biz doğru bulmamaktayız. Parlâmento 
muhabiri mücerret, konuşmaları gazetesine bildi
ren bir kimse değildir. Haber alma hürriyeti, Par-

| lâmento muhabirlerinin sadece basın locasında 
oturup müzakereleri takibetmeleri demek değil-

I dir. Parlâmento'd aki siyasi cereyan ve hareketi c-
! ri zamanında tesbit ve efkârı umumiyeye bildir

mek gibi hususlardan tutunuz da siyasi atmosfe
ri aksettirmek gibi hususlar da basının görevleri 

I arasındadır. Onların her zaman milletvekilleri 
ile temas etmek suretiyle Meclisin havası ile bir-

j likte konuşmaları gazetelerine aksettirmeleri lâ-
! zımdır. Ve asıl gazetecilik de budur. Basın ve 
ı haber alma hürriyeti ancak millî güvenliği veya 
| genel ahlâkı korumak, kişilerin haysiyet, şeref ve 

haklarına tecavüzü, suç işlemeye kışkırtmayı ön-
i lemek ve yargı görevinin amacına uygun olarak 
i yerine getirilmesini sağlamak için kanunla sınır-
I lanabileceği cihetle Talimatnamedeki takyidatm 
I kaldırılarak Parlâmento muhabirlerine serbesti 
i tanınmasını basın hürriyeti bakımından da lü

zumlu görmekteyiz. 

I Riyaset Divanının, Yüksek Meclisin temayü
lünü ve Anayasa Komisyonu kararını dikkate ala-
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rak en kısa zamanda bu meseleyi müspet bir sonu
ca bağlamasını temenni ediyoruz. Grup olarak 
da durumu yakinen izlemekte devam edeceğiz. 

Sayın milletvekilleri, 
Sözlerime burada son verirken 1964 yılı büt

çesinin memleket ve milletimiz için hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni eder, Yeni Türkiye Par
tisi Meclis Grupu adına hepimzi hürmetle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın îsmail Hakkı Akdoğan. 

M. P. GRUPU ADINA ÎSMAÎL HAKKI 
AKDOĞAN (Yozgat) — Çok muhterem arka
daşlar, Millet Partisi Meclis Grupu adına Tür
kiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin milletimiz 
ve memleketimiz için hayırlı ve uğurlu olması 
temennisiyle sözlerime başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, vaktin gecikmiş ol -
ması dolay isiyle Meclis bütçesi hakkındaki gö
rüşlerimizi madde madde ve kısa kısa arz etmek 
istiyoruz. Bu bakımdan önce grubolarak teşek
küre borçlu olduğumuz bir fikri ifade etmek is
teriz. Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi ve 
gerekse diğer bütçeleri büyük bir titizlikle gece 
gündüz çalışmak suretiyle çıkaran ve bilhassa 
bâzı hususlarda tasarrufa en çok riayet eden 
Karma Bütçe Komisyonumuza huzurunuzda te
şekkür etmek isteriz. Bu arada ezcümle Karma 
Bütçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bütçesinde çıkarmış bulunduğu NATO 
Memleketleri Parlömanterler Birliği Assamblesi 
ne iştirak edeceklerin yolluklarının 225 bin li
radan 75 bin liraya indirilmiş olmasını, Parlâ-
mentolararası Birliği Türk Grupundan Birliğin 
konferans ve komisyonlarına iştirak edeceklerin 
yollukları olan yüzbin liranın tamamen kaldı 
rıİmasını, Parlâmentolararası Turizm Birliği 
Türk Grupundan Birlik komisyon ve konferans
larına iştirak edeceklerin yolluklarından olan 
100 bin liranın tamamen kaldırılmasını, Tüir-
kiye Büyük Millet Meclisinden diğer memleket
lere yapacakları ziyaret, tören ve dostluk temas
larında bulunacakların yolluklarından 350 bin 
liranın bir liraya indirilmiş olmasını, kamp ve 
dinlenme masraflarmdaki 100 bin liranın tama 
men kaldırdı aş olmasını, taşıt alımlarına aid-
olan 260 bir liranın tamamen kaldırılmış ol
masını Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının 
ithal edilecek malzeme bedeli olan ikiyüz bin li-
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ranın bir liraya indirilmiş olmasını, tasarrufa 
riayet ve plânlı devirde memnuniyetle karşıla
mış bulunduğumuzu arz ederiz. Yalnız kulak
larımıza gelen bâzı fısıltılara göre bu kaldırılan' 
ödeneklerin Yüksek Heyette bâzı yerlerde kısıntı 
yapılmak suretiyle verilecek önergelerle tekrar 
ithali yolunda çalışmalar olduğu anlaşılmakta 
olduğundan, Yüksek Heyetinizin dikkatini bu 
noktaya teksif etmesini de bilhassa istirham et
mekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; T. B. M. Meclisi, bu 
okumuş olduğum tasarruflariyle örnek bir mü
essese olarak kendisini göstermiştir. Ancak di
ğer hususlarda da bir örnek müessese olması lâ-
zımgelirken aşağıda madde madde tasrih edece
ğim hususlarda buna riayet edilmemiş olmasını 
esefle görmekteyiz. Yasama organının şu veya 
bu şekilde art fikirler peşinde koşan bâzı kim
seler tarafından yıpratılmak istendiği hepimizce 
malûmdur. Ezcümle bâzı çevrelerde ileriye gi
derek demokrasinin yaşayamayacağı, Meclisin 
çalışmadığı yolunda dedikodular haksız olarak 
efkârı umu m iyeye yayılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, biz Yüce Meclisini
zin çalışmadığı değil, çok çalıştığı kanaatinde
yiz.. Anayasa nizamını sağlamak için göstermiş 
bulunduğu gayretler, vâki ihtilâl teşebbüsleri 
ve Kıbrıs olaylarına rağmen en üstün bir şekil
de tezahür etmiş bulunmaktadır. Yüce Meclis, 
yeni Anayasamızın emretmiş bulunduğu mües 
seseleri ve kanunları zamanında çıkarmış ve 
müddetinde çıkarılması lâzımgelen kanunları da 
Meclise tevdi ettiği andan itibaren, elinden ge
len her türlü gayreti göstermek suretiyle çıkar
maya muvaffak olmuştur. Bunlardan bâzıları 
halen çıkarılmamış ise, bunların Hükümet ta
rafından Meclise geç verilmesinden ileri geldiği 
hepimizce malûmdur. Bu arada seçim kanunla 
rıda, mahallî seçimlere ait kanunlarda çıkmış 
ve Devletin düzenini ilgilendiren birçok kanun
larda çıkmıştır. Yüksek Heyetiniz bu mesaiyi 
yapmak için evvelki meclislerin yılda 5,5 aya 
yakın yapmış olduğu tatil haklarını tamamen 
reddetmiş; bir defa 43 gün, bir defa da 20 gün 
olmak üzere tatil yapmış ve asgari 10 ay tatil 
hakkını kullanmamış ve memleketin, milletimi
zin emrinde burada hizmet etmiştir. (Orta sı
ralardan «bravo» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; burada bir üzüntümü
zü belirtmeden gecem iveceğiz. Yüksek Meclisin 
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çalışmaları bu safhada olduğu halde efkârı umu-
miyede Meclisin çalışmadığı yolundaki dediko
duyu ve kanaati gidermek için maalesef Mec
lis Riyaseti bir gayret göstermemiştir. Oerek 
basın toplantısı yapmak suretiyle gerekse muh
telif zamanlarda beyanat vermek suretiyle Mec
lisin çalışmalarını efkârı umumiycye nakletmesi, 
duyurması elbette faydalı olacak ve menfî dedi
koduları ortadan kaldıracaktı. Ne yazık ki Ri
yaset Makamı, Meclis yetkilileri bu şekilde bir 
hareket tarzını ihtiyar etmemişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar; burada Riyaset Maka
mına değindiğim sırada bir nokta üzerinde dur
mak istiyorum. Meclis Riyasetini işgal eden ar
kadaşlar, şu veya bu şekildeki siyasi kanaatle
ri, veya mevcut iktisadi görüşleri dolayısiyle 
ayrı kanaatlere sahibolabilirler. Ama kanunun 
veya İçtüzüğün tatbikatında ayrı bir kanaate sa-
hibolmaları mümkün değildir. Çünkü kanun ve
ya İçtüzüğün emrettiği husus tektir ve tek mâ
na ifade eder ve o yalda hareket etmeleri lâ-
zımgelmoktedir. Ama burada arkadaşlarımız, 
kanunun maddelerini şu şekilde veya bu şekilde 
anlamışlar ve burada kendilerinden söz istenil 
d iği zaman, milletvekillerinin söz istemeleri sı
raya bakılarak zamanında ve sıraya göre tesbit 
edilmesi lâzımgelirken, şu veya bu şekildeki dü
şüncelerle maalesef önce söz istiyen arkadaşlara 
söz verilmediği ve daha sonra söz istiyenlerc SÖVÎ 
verildiği görülmüştür. Yine Riyasetin komisyon 
çal ışm al ar iyi e vazifeli olması hasabiyle, bu ko
misyonların normal olarak toplanmaları, çalış
maları, ellerinde bulunan kanunları zamanında 
çıkarması lâzımgelirkcn ve bunlara Riyasetin de 
lüzumlu ilgiyi göstermesi lâzımgelirken maalesef 
Riyasetin komisyonlara bu ilgiyi göstermediği 
hepinizce malûmdur. 

Muhterem arkadaşlar, Yüksek Meclisin de 
malûmu olduğu üzere hâlâ bir içtüzük sahibi de 
ğiliz. Tek Meclis esasına göre yapılmış olan bir 
İçtüzük hâlâ meriyette bulunmaktadır. Ana 
yasanın muvakkat maddesi ile meriyette olan 
bir tüzüğün hâlâ meriyette bulunması Meclis 
çalışmalarım aksatmaktadır. Senato kendisine 
ait bir İçtüzük yapmış ve biz kendi tüzüğümüzü 
yapamamışız; birleşik toplantıya ait tüzük ya
pılmamış ve bu bakımdan da birçok ihtilâflar zu
hur etmiştir. İçtüzüğün yapılacağı zaman, muh
telif siyasi partilerin görüşleri ve değerli üyele 
rin görüşleriyle birçok aksak maddelerinin gide-
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rileceği tabiîdir. Bâzı maddelerine de vuzuh ve
rilecektir. Bunlardan bir tanesini örnek olarak 
arz etmek isterim: Bugünkü müzakereler sıra
sında «son söz milletvekilinindir» ibaresini taşı
yan tüzüğün maddesi mevzuu münakaşa edilmiş. 
Yüksek Riyaset Divanı tarafından tatbikatın 
öteden beri böyle olduğu söylenmiştir. Arkadaş
lar; tatbikat şu \reya bu şekilde bugüne kadar 
yanlış yapılmış olabilir. Ama, bize ve Meclisin 
Yüksek Riyasetine düşen vazife, doğru bir tat
bikat yapmaktır. «Son söz milletvekilinindir* 
ibaresi İçtüzüğe şu maksatla girmiştir: Her han
gi bir kanunun müzakeresi sırasında Hükümetle 
milletvekilleri arasında görüş ayrılığı olduğu za
man, sıra ile karşılıklı söz aldıkları takdirde 
son sözü milletvekilinin söylemesi ve fikrini sa
vunması için konmuştur. O halde son sözü söy-
liyocck kimse, kendisinden evvel görüşen baka
na veya komisyon azasına veya sözcüsüne cevap 
verecektir. Yoksa, sırada bulunan, *hattâ ba
kanın veya komisyonun yanında bulunan bir 
milletvekiline son söz verilemez. Bu bakımdan 
İçtüzüğün bir an evvel yapılması suretiyle, bu 
tüzüğün aksak taraflarını, yanlış tatbikatını or
tadan kaldıracağına kaani bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, İçtüzük gereğince 
Riyaset Divanına, bâzı hususlarda takdir hakkı 
verilmiştir. Bilhassa gündem dışı konuşmalar
da Riyaset Makamına verilen takdir hakkı maa
lesef bâzı zamanlarda ve bilhassa ayrı ayrı Reis-
vekilleri tarafından ayrı ayrı istikamette takdir 
edilmektedir. Bâzı Reisvekilleri kendilerinin ida
re ettikleri celselerde bir veya iki kişiden başka 
kimseye gündem harici söz vermemeyi pren-
sibolarak almakta bâzıları şu veya bu mevzuda 
takdir hakkını kullanarak lüzumsuz gördükleri
ni söylemekte, bâzıları da geniş bir imkân ta
nımaktadırlar. Takdir hakları olmakla beraber 
biz gerek Reisin, gerekse Reisvekillerinin aynı 
takdir haklarını kullanmalarının daha verimli 
olacağı kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, halen elimizde 231 sa
yılı bir Teşkilât Kanunu var. Bâzı çevrelerde 
ise 231 sayılı Kanunun bir Teşkilât Kanunu ol
madığı ileri sürülmektedir. Ve Senatonun bir 
Teşkilât Kanunu yoktur, halen Senatonun bir 
Teşkilât Kanununun bulunmaması, Millet Mec 
lisinin yeni bir Teşkilât Kanununun yeniden ele 
alınıp yapılmaması iki Meclis arasında bâzı gö
rüş ayrılıklarını ortaya koymuş ve lüzumsuz ye-
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re dedikoduya sebebiyet vermiştir. Bu bakım- ı 
dan Teşkilât Kanununun biran evvel yapılması 
lâzımgeldiğine göre, halen Bütçe Karma Ko
misyonunda bulunan Teşkilât Kanununun bir 
an evvel hazırlanıp Yüksek Meclise şevkinde 
fayda mütalâa etmekteyiz. Teşkilât Kanunu ya
pıldığı zaman birçok aksaklıklar giderilecektir. 
Bunların başında meselâ Yüksek Mecliste bütün 
milletvekili -a.rkaıdaşıımrzıın hemfikir olduğu 
memur bolluğuna bir son verilecektir, («inşal
lah ve fazlalaşacak.» sesleri) Muhterem arkadaş
larım, Yüksek Mecliste dillere destan olan şe
kilde bir memur enflâsyonu mevcuttur. Bâzı 
şahıslar birbiriyle şaka yaparken Mecliste bir 
milletvekili veya senatöre 3 tane memur veya 
müstahdem düştüğünü ifade etmektedirler. Biz, 
plânlı devrede kalkınma devresinde bütün Dev
let dairelerine örnek olmak mevkiinde bulun
duğumuza göre en az memur kadrosiyle en iyi 
işi yapmak mecburiyetinde olan kimseleriz. Bu 
bakımdan Senato Teşkilât Kanunu yapılırken 
bütçeye yeni yeni kadrolar ilâve etmek suretiyle 
değil, mevcut kadronun ikiye taksim edilmesi, 
hattâ bir kısmının da kaldırılması suretiyle, ka
liteli eleman kullanmak suretiyle, bu memur 
bolluğuna son vermek lâzımgeldiği kanaatinde
yiz. Memurlar arasında sabahtan akşama ka
dar çalışan, vazifeye düşkün memurlar olduğu 
gibi, sabahtan akşama kadar ne iş yaptığı bel
li olmıyan, koridorlarda dolaşıp aybaşı geldiği 
zaman maaş alan kimselerin de movcudolduğu 
hepinizin malûmudur. 

Muhterem arkadaşlar', Yüksek Meclise me
mur alışında takibedilen usulde de birçok hata
lar vardır. Alınan memurların sicillerinin tet
kik edilip kendilerinin müktesep haklarına baka
rak vazife vermek lâzımgclirkcn, bunlara ria
yet edilmediği gibi mesailerinde cümle âmirle
rinin memnun oldukları kimseler bir tarafa atı
larak, dışarıdan hiçbir müktesebatı olmıyan kim 
selerin üstün memuriyetlere, getirildikleri gö
rülmektedir. Artık buna bir son verilmelidir. 
Hakkı mükteseplere riayetle Meclis içinde çalı
şan ehil ve bilgili memurların terfii imkânına gi
dilmeli, yeni alınacak memurların da kalitesi
ne, ehliyetine bakılmalıdır. (Bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; memur durumu böyle 
olmakla beraber maalesef Meclisin harcamala
rında da aynı yönde bir durum var. Şunu ar? 
etmek isterim ki kulaktan kulağa dolaştığına gö- j 
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re ve bütçe rakamlariyle de ispat edildiğine gö
re, Meclise 40 milyon liralık mefruşat alınmış
tır. Bu mefruşat Yüksek Meclise çok değildir 
arkadaşlar. Ama, parayı para olarak sarf et
mek lâzımdır, iddia edildiğine göre 60 - 70 li
ra arasında serbest piyasadan mubayaası müm
kün olan, memurlar lokantasmdaki bir sandal
yenin 788 liraya mubayaa edildiği var. 

Muhterem arkadaşlar, 60 - 70 liraya alına
bilecek bir sandalye 788 liraya mubayaa edilmiş
tir. Bunların önüne geçmek lâzımdır arkadaş
lar. Bunların her bir kuruşu dul veya yetimin 
rızkından, nafakasından kesilmek suretiyle tah
sil edildiğine göre bunların her bir kuruşunu 
harcarken üzerinde en derin şekilde durmamız, 
kuruşunu dahi hassasiyetle harcamamız icabeder. 

Muhterem arkadaşlarım, Meclis Bütçesini 
tenkid ederken, Meclisteki bâzı müzakere usul
lerine de dokunmak istiyorum. Bilhassa bun
lardan birisi zaman zaman grup yöneticileri ve
ya milletvekillerinin gündemde sırada olmıyan 
•bâzı kanunların öncelik ve ivedilikle müzake
resine dair verimış oldukları takrirlerdir. Muh
terem arkadaşlarım, hakikaten bir (kanun tasa
rısının öncelik ve ivedilikle 'çıkarılması lâzım-
gelir, ama, o 'kanunun, o mevzuun gündeme gi
receğinden hiç olmazsa grupların haberdar edil
mesi lâzımgelir. Buraya çok önemli bir kanun 
geliyor; bir takrirle «falan sayılı 'kanun tasa
rısının veya falan sayılı kanunun tadiline dair 
tasarının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi tek
lif edilir.» Burada bulunan yetkili arkadaşlar, 
milletvekilleri bu nedir, diye düşünüp tetkik 
etmek lüzumunu hissettiği zaman Başkanlık 
«tümü üzerinde söz istiyen yok maddelere ge
çildi» diye karar veriyor. Milletvekili ve grup
lar bilmiyorlar ki, hangi mevzuda, hangi ka
nunda, hangi şeyde ivedilik geldiğini. Gerek 
milletvekilleri, gerekse grup yöneti;cjisi arka
daşlarımız bu şekilde bir takrir verecekleri za
man, hiç olmazsa !bir gün evvelden ilgilileri ha
berdar etmeleri faydalı mütalâa etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, son günlerde memnu
niyetle karşıladığımız ıbir hususu burada arz 
etmek isterim : Bâzı önemli meselelerde Mec
lis Riyaset Divanı grup yöneticilerini çağırarak 
onlardan bâzı fikirler almakta mutabakata var
maktadır. Ancak bu, Meclis Riyaseti lüzum 
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görürse, yani açık bir tâbirle ihtiyacı varsa, 
kendisine lâzım olduğumuz zaman çağırmakta
dır. Gönül istiyor ki, »bizi kendilerine lâzım ol
duğumuz zaman değil de onların bize lâzım 
olduğu zaman da çağırsınlar, fikirlerimizi al
sınlar. 

Çok muhterem arkadaşlarım, komisyonların 
tâbi olduğu statüye geçici 'komisyonlar da ta
bidir. Geçici komisyonlarda da Anayasanın ve 
İçtüzüğün emrettiği 'mânada siyasi parti grup
larının mevcutları nisbetinde temsil edilmesi 
lâzımgelmektedir. Maalesef buna riayet edil
memiştir. Bunda Başkanlık Divanının belki bir 
kabahati yoktur. Çünkü burada verilen karar 
falan, falan, komisyonlardan birer veya 
ikişer üyenin iştiraki suretiyle geçici bir ko
misyon kurulması şeklinde oluyor. Ama, her 
komisyondan seçilen üyeler bazaıı şu veya 'bu 
partiden ekseriyette olandan veya ekalliyette 
olandan seçilmek suretiyle ayrılın akta ve bu 
komisyonda bir siyasi parti ya hiç. temsil edil
memekte veya az temsil edilmektedir. Meselâ, 
buna bir misâl olarak siyasi partiler için ku
rulan komisyonda, .mensubu (bulunduğum M. 
Partisine hiçbir hak tanınmamış, hiçbir tem
silci bu komisyona seçilmemiştir. Burada bü
tün siyasi parti gruplarının bir Anayasa kadar 
önemli olduğunu belirttikleri bir kanun tasarı
sının müzakeresi için seçilen komisyona 'bir si
yasi partinin temsilcisinin seçilmemiş olması 
bize üzüntü vermiştir. Yine şu hususları arz 
etmek isterim; Vergi Reform Komisyonunda da 
aynı şekilde cereyan etmiş fakat Adalet Partili 
arkadaşların bu komisyonun tertip tarzına iti
raz etmesi üzerine Başkanlık Divanı bütün 
siyasi parti temsilcilerini çağırmış ve orada bu 
hatayı tashih etmiştir. Bu hata tashih edildiği 
gibi, bundan sonra geçici komisyonlarda Riya
set Divanınm bu yoldaki gayreti muvacehesin
de her siyasi partinin oranı nisbetinde temsili 
ve bunu temine gayret sarf edilmesini hassaten 
istirham etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, Yüce Heyetiniz, Ana
yasanın teminatı ile ve onun getirdiği nizam ile 
demokrasi havası içinde burada bulunduğuna 
göre her şeyden evvel buradaki müzakerelerin 
de demokrasinin icaplarına göre yapılması 
icabettiği kanaatindeyiz. Demokrasi çoğunluk 
rejimi, olduğuna göre ve burada çoğunluğun 
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reyleri ile netice istihsal edildiğine göre, kür
süde mensubu olduğu bir siyasi partinin görü
şünü veya şalisi görüşünü ifade eden arkadaş
lara saygı göstermek lâzımgeldiği inancındayız. 
Demokraside hiçbir zaman, konuşurken teca-
vüzlcâr şekilde hareket etmek veya tahrik et
mek, veya. konuşan hatibin karşısında gürültü 
yapmak, onun üzerine yürümek asla terviecdi-
leeek bir husus değildir. I »iz evvelâ gruplar 
olarak:, milletvekilleri olarak buradaki müzake
remize demokrasiyi getirdiğimiz takdirde diğer 
meselelerde de bu örnek olacaktır. Bu bakım
dan müzakereler esnasında arkadaşlarımızın bu 
hususa son derece riayetkar olmalarını da te
menni etmekteyiz. 

Çok muhterem arkadaşlarım; Meclis bütçe
sinin müzakeresi sırasında bir hususu da arz 
etmek isterim. Kabul ettiğimiz Radyo ve Tele
vizyon Kanununun 13 neü maddesinde aynen 
şöyle denilmektedir. «Kurum, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi birleşik toplantısı, Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisi genel kurullarının 
görüşmelerini yayınlamak için, bunların top
lantı günlerinde uygun dinleme saatinde, 20 da
kikadan az olmamak ve lehte ve aleyhteki fikir
leri ve gerekçelerini özetlemek üzere bir yayın 
süresi ayını'.» Maddede de sarih olarak belirtil
diği üzere, görüşlerinin, gerekçelerinin de rad
yoda Meclis saatinde verilmesi lâzımgelmekte
dir. Maalesef, bütün arkadaşlar belki de müşa
hede etmişlerdir, radyoda konuşan hatipler, 
mcnsuboldukları siyasi partilere göre ölçül
mekte ve buna göre yer verilmektedir. Hattâ 
bazan bir milletvekilinin ne söylediği sarih ola
rak belirtilmemekte, fakat ona karşı cevap ve
ren siyasi parti temsilcisi veya bakanın sözleri 
radyodan yayınlanmaktadır. Ama, onu ten-
kid eden milletvekili veya grup sözcüsünün ne 
söylediği ortada yoktur. Buraya çıkan bir ha
tip grupu adına veya şahsı adına yarım saat, 
bir saat konuşur; akşam radyoda yayını din
lersiniz, bir satır.. Fakat usul hakkında bir tak 
rir veya bir kifayet müzakere takriri verir. 
Onun vermiş olduğu takrir ve yaptığı konuşma 
ki, belki bir saat konuşmuştur, bu milletvekili
nin konuşması, radyodaki beyanı 3 misli 4 misli 
olarak yayınlanır. Bu bakımdan biz, kendimi
zin yapmış olduğumuz bir kanunla kanun yap
ma yetkisine sahibolan millevekillcrinin hakla
rını yiyen bir kurumun karşısına Meclis olarak 
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çıkmadık mı, yapmış okluğumuz kanunların 
tatbikini hiçbir zaman sağlıyamayız. 

Muhterem arkadaşlar, hepinizce malûm ol
duğu üzere Meclis Riyaset Divanı yeni iki ad<d 
yönetmelik yapmıştır. Bu yönetmeliklerden bi
risi gazetecilerin Meclis dahilindeki hareketleri 
hakkında, birisi de ziyaretçiler hakkında... liıı 
yönetmeliklerin yapılması sırasında Riyaset Di
vanının biraz anlayışlı hareket etmesi, yönet
meliğin karşısında bulunan kimseleri çağırıp 
onlarla mutabakata varması lâzım gelirken tek 
taraflı olarak bu yönetmeliği yapması, haklı 
tenkidlere ve tepkilere yol açmıştır. Cönül arzu 
ederdi ki, gazetecilerle alâkalı yönetmeliği ya
parken gazetecileri, çağın]) onlarla mutabakata 
varmak suretiyle Meclis içindeki disiplini en 
uygun şekilde yerine getirsin. Ziyaretçiler hu
susundaki yönetmeliği yaparken de hiç olmazsa 
siyasi parti grupları temsilcilerini çağırıp onların 
fikirleri alınsın. Maalesef buna riayet edilme
miştir. Bu bakımdan da bu yönetmelikler bâzı 
çevrelerde fırtınalar yaratmıştır. izahatlarım 
bu noktaya gelmişken bir hususa değineceğim. 
Muhterem arkadaşlar, sağımızda bulunan ve kor
diplomatiğe tahsis edilmiş bir loca vardır. Mec
lis Başkanlığı veya idare âmirleri buraya zaman, 
zaman kordiplomatik ve senatörlerden başka kim
senin giremiyeceği hakkında talimat verirler. Bir 
milletvekili arkadaş yanında-hürmet ettiği bir 
arkadaşını getirir, dinleyici localarında yer yok
tur. Buraya bir arkadaşını, meselâ ağabeyini ge
tirmek ister. Kapıda bir polis kati emir aldığını 
söyler, buraya girmiyecektir der. Milletvekili 
bu emre itaat eder; misafirini alır, kusura bak
ma vm der ve evine gönderir. Yarım saat sonra 
bakıyorsunuz boş olan loca bayanlarla, falanın 
filânın ahbaplariyle dolmuştur. Muhterem ar
kadaşlarım, ya emri hiç bilnıiyeliın veya verilen 
emri her kese seyyanen, tatbik edelim. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bir de hepimizin 
dertli olduğu bir husus var; tabldot meselesi. He
piniz biliyorsunuz bunu, uzun uzun anlatmaya lü
zum yok. Yemeklerin kalitesi düşük, fiyatı yük
sek. Acaba sebebi nedir diye üzerinde duruyo
ruz. Bakıyoruz işçisinin maaşını Meclis verir, elek
trik Devlet kesesinden, havagazı öyle, suyu beda
va, icarı yok, vergisi yok, temizlik için masraf 
yok. Ama ikinci sınıf bir lokantadan hem paha
lı heriı de yemek bakımından kalitesi düşük... 

19 . 2 .1964 0 : 4 
Muhterem arkadaşlar; 850 000 lira kadar Dev
let bütçesinden para ödenen bir tabldotun bu şe
kilde karşımıza çıkmasından insan hicap duyuyor. 
Milletvekili arkadaşlarımız, Başkanlık Divanında 
vazifeli arkadaşlarımız, kendilerinin yakından bil
dikleri ve kendilerini şahsan alâkadar eden bir 
mevzuu bu şekilde ayarlıyamıyorlarsa başka hu
susları nasıl ayarlayacaklardır, aklını ermiyor... 

Ook muhterem arkadaşlarım; raportör arka
daşımız burası için bir döner sermaye verilmesi
ni teklif etmektedir. Bu da bir tekliftir, buna iti
bar eden arkadaşlarımız da vardır. Kanaatimize 
göre buranın idaresi için Devlet bütçesinden ve
rilen paraların tamamen kaldırılması lâzımdır. 
Tarifesi yapılır, açık eksiltmeye konur, müstecir 
gelir, biz paramızı verir yeriz. Hem kolaydır, hem 
de her yıl Devlet Bütçesinden ödenen 850 000 li
ra Devletin kesesinde kalır. Plânlı bir devrede 
yapılacak yatırımlarda her hangi bir fabrikanın 
veya bir müessesenin temeline bir taş koymuş olu
ruz. (Alkışlar) 

Arkadaşlar, söz buraya gelmişken bir hususa 
müsaade ederseniz dokunmak istiyorum. Tesbit 
ettikleri, 28 . 6 . 1961 tarihi ile 17 . 4 . 1963 ta
rihi arasında 192 çatal, 233 kaşık, 200 bıçak, 581 
çorba tası, 1 006 yemek tabağı kırılmıştır. Muh
terem arkadaşlarım, hadi tabak kırılır, çatal da 
kırılır ama bıçak nasıl kırılmış, buna bizim aklı
mız ermiyor. Şu ikiyüz bıçağın 200 ü de kırıl-
dıysa biz lokantada ne gibi nazik, kibar garson
lar kullanıyoruz, artık onu takdir etmek insafını
za kalmıştır. Bizim kanaatimize göre bunların 
hiçbirisi kırılmamıştır. Oraya getirilmiş ve şu ve
ya bu şekilde oraya yerleştirilmiş kimseler tara
fından bunlar şu veya bu şekilde götürülmüştür. 
Arkadaşlarımdan birinin gayet nazik bir tâbirle 
söylediği gibi yer değiştirmiştir bu çatallar. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet dairelerindeki 
malzemenin değeri her ne olursa olsun, bir veya 
iki tanesine bir hasar vukubulduğu zaman bir ha
sar zaptının tutulması ve bunun nasıl ziyaa uğra
dığının tesbit edilmesi lâzım gelir, inşallah biz
den sonra bu tenkidlerimize cevap verecek olan 
İdare Âmiri veya Riyaset Divanındaki arkadaş
larımız, buraya gelip bunların herbiri hakkında 
tutulan zabıtlardan birkaç tane örnek okurlar, na
sıl olduğunu biz de anlar, müsterih oluruz. 

Muhterem arkadaşlar; vazifeli arkadaşlarımız 
beyanlarında gerek Senatoda, gerekse bütçe ko-
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misyonlarında evvelce bâzı noksanlıklar ve hata
lar olduğunu, hattâ tabldot müdürünün suiisti
mali dolayısiyle kendisinin hakkında tahkikat ya
pılarak vazifesine son verilip dosyasının savcılı
ğa intikal ettirilmiş, olduğunu beyan ettiler. Bu 
bakımdan bunun üzerinde bir şey konuşmıyaca-
ğım. Yalnız, Anadolu'da bir tâbir vardır: «Alla
nıp güllü gelin olduktan sonra bir kimsenin mah
kemeye verilmesinin hiçbir kıymeti yoktur.» Bu
nu mahkemeye sevk edecek suçu işlemeden yaka
lamak, bu suçun sübutuna imkân verecek delille
ri aramaktan daha kolaydır. Bu bakımdan bun
dan sonra daha iyi olacağı yolundaki teminata 
bendeniz müsaade ederseniz inanamıyorum. Çün
kü çok yakında bunun bir misali var. Meclis mü
zakerelerinin fasılasız devam edeceği, gece saat 
19,30 dan sonra çalışılacağı, iki gün evvel yapılıp, 
her birimize dağıtılan programlarda mevcut ol
duğu halde dün akşam saat 6 da lokantaya gitti-

-ğimiz zaman lokantanın kapısını kilitli bulduk. 
Bütün milletvekili ve misafirler nerede yemek 
yiyeceğiz diye şarşırdılar. Daha iyi yapacakları
nı Bütçe Karma Komisyonunda ve Cumhuriyet 
Senatosunda ifade eden arkadaşlarımızı dün büt
çenin başladığı gün lokantada yemek bulundur
mamaları, orayı çalıştıramamaları, bana, verdik
leri sözün yerine getirileceği hakkında bir kana
at vermemiştir. | 

Huzurunuzu fazla işgal ettim. Gelecek sene 
İnşallah bu söylediklerimden, tenkidlerimden 
utanmak ve onları takdir etmek ümidiyle hepini
zi hürmetle selâmlar, bütçenin memleketimize 
hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Hak'tan te
menni ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Turhan Bilgin. 

A.P. GRUPU ADINA TURHAN BÎLGlN 
(Erzurum) — MvJhlterem. arkadaşlar; A.P. Meclis 
Grupu adına T. B. M. M. bütçesini tenkid ve 
tahlile gayret sarfedeceğiz. Millî Mücadeledenbe-
ri Devlet yapımızın temelini «Egemenlik kayıt
sız şartsız milletindir» esası teşkil etmektedir. 
Anayasamız millî hâkimiyetin kullanılmasını ya
sama, yürütme ve yargı organlarına tevdi etmiş 
bulunmaktadır. Geçen yıl olduğu gibi bugün de 
T. B. M. M. bütçesini tenkid ve tahlil ederken 
kuvvetler ayrılığı prensibinin ışığı altında konu
şacağız. Gecen yıl bu kürsüden T. B. M. M. büt
çesini tenkid ederken yasama organının yıpratıl- I 
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mak istendiğine işaret etmiş, demokrasiye inan
mamış, ihtiraslarının zebunu olmuş kimseler ta
rafından Parlâmentomuzun memleket meselele
rini göremeyen, sadece şahsi çıkar için çalışan 
bir çoğunlukmuş gibi gösterilmek istendiğini, 
Mecliste tartışılan meselelerin yanlış anlayışlara 
seböbiyet verecek şekillere kasden sokulduğunu 
belirtmiş, Parlâmentoyu yıpratmaya ınâtuf bu 
hareketlerin çoğalışına dikkati çekmiştik. Ayrı
ca, bu konuşmamızda Türk demokrasinine ve 
Tihık politikasına vâki her taarruzu yapanların 
hüsrana uğrayacağına inandığımızı belirtnüşdik. 
20-21 Mayıs olayları, teşhisimizin isabetini gös
terdi. 

Muhterem arkadaşhmmjjto^ 
nasıl insansa_ bu parlâmentonun malzejnesi de po
litikacıdır. Bugün Türkpoİitikacılarını yıprat
mak için faaliyet gösterildiğine bilhassa işaret et
mek isteriz. Politikacılar hata edebilirler. Mec
lislerde arzu edilmemesine Tağmen sert münaka
şalar ve hatta hiç ama hiç arzu edilmemesine rağ
men kavgalarda olabilir. Garp müelliflerinden 

~(Jîro) Meclis müzakerelerinden bahis ederken 
bu noktaya şöyle temas etmektedir: «Meclislerde 
müzakerelerin tam bir sükunet içinde geçeceğini, 
'Vaiz'edilen meselelerde oy birliğine varılacağını 

""zannetmek veya böyle arzu etmek yanlıştır. 
Şayet bir Âlimler Meclisi tarafından' müna

kaşa edilen_müsp_et ilimler bahis mevzuu olsay
dı, "gene de güç olmakla beraber, belki bu müm
kün olabilirdi, Fakat politika müspeMlim de-
"güdırröndan vazıh, gayriJkaMijnürLaJsa^ pren-" 
siplerden hareketle salim neticelere varılmaz. O 
bir akiT meselesi olduğu kadar da Tur his ve ka-
naâFmeselesidir.»" " " ** "~ " 

Muhterem arkadaşlar; hata eden politikacıyı, 
aklı selimine, sağduyusuna güvendiğimiz Türk 
seçmeni, zamanı gelince tasfiye eder. Biz yine 
inamyorûi r^^ 
kontrolü yapan kuvvet, jnemleketin umumi^eflkâ-
rıdır. Fakat dinleyici locasından aşağı inip kav
gaya karışan, «parlâmentoyu başınıza yıkacağız» 
diye bağıran ve aynı gün bir Milletvekilinin evi
ne tedhiş beyannamesi fırlatan 3-5 şahsın hare
ketiyle umumi efkârın kontrol prensibi asla telif 
edilemez. Bu kabîl hareketler peşinen önlenmeli
dir. Buna tevessül edenler hakkında Başkanlık 
Divanı gereken muameleyi süratle yapmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, yüksek malûmunuz 
olduğu üzere Meclisler birtakım kaidelere daya-
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nılarak kurulur ve işlerler. Bu kaideler ya Ana
yasa veya Meclislerin iç tüzüklerinde veya gele
nek haline gelen bâzı muttarit hareket ve mua
melelerde bulunur. Anayasa ve içtüzükler Mec
lislerin sarih iradesine, gelenekler ise zımnî ira
delerine dayanırlar, birbirine zıt, binbirine karşı 
fikirler taşıyan eşhastan müteşekkil Meclislerin 
iyi işlemesinde Anayasa'ya ve İçtüzüğe riayet 
kadar geleneklere sadakat dahi mühim bir faktör 
ve mutlak bir zarurettir. 

^Muhterem arkadaşlar, tanınmış bir Fransız 
hukuk âmmîımjfadp ettiği gıhı^Meclıse riyaset 
etme şerefine mazhar olan yani, öğle vakti su-
vare fraöinı yiverck Meclis kürsüsüne çıkan bir 
milletvekili, siyasi kanaatlerini, ihtiraslarım, pa-
şin hükümlerini, dostluklarını ve şayet varsa ki
nini, nefretini vestiyere bırakır, Biyasctjâirsüsü 
onu vakur yalnızlığı içinde partiler üstüne yük
seltir. Başkanlar İÇİU MflİK Kfllmmnrln «nr»fllr 

£ade__.edeıı müsavi olan ve müsay 
siyası parti grupları vurdu;.—•• 

Adalet Partisi 
Meclis Grupu olarak Başkanlık Divanının bir 
iki hatasına rağme_n_iuianüni.yetle ye yukarda 
"tarif ettiğimiz bir tutum içinde hareket ettiği 
"yolunda samimî bir kaîıalrre" sahibiz^"Ancak iç 
tüzüğün h^nüzj'ikarılmaması, y_a^~te"aTrrülh3r" 
rm tesisi zarureti karşısında bâzı tatbikat hata-
JarTdoğmaktadır. Adalet Partisi olarak, iVİ'eclıs 
içtüzüğünün süratle çıkarılması temennisini ifa
de etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, mühim telâkki ettiği
miz bâzı hususlara da kısaca temas etmek istiyo
rum. Büyük Millet Meclisi Kütüphanesinin, ki 
biz bu hususları geçen yılki konuşmalarımızda 
da aynen tekrarlamıştık. Büyük Millet Meclisi 
Kütüphanesinin bugünkü modern icaplara göre 
yeniden gözden geçirilmesinde mutlak bir zaru
ret mütalâa ediyoruz. 

1927, 193.1, 1934, 1941, ve 1945 yıllarında Bü
yük Millet Meclisi Kitaplık fihristi adı altında 
kitapların durumunu belirten birer, - broşür de
memek lâzım - kitap neşredilmiş ve milletvekil
lerine dağıtılmıştı. 1927 yılında yapılan bu hare
ketin, 1927 yılında dahi yapılabilen ve yapılması 
mümkün görülen bu hareketin şimdi neden tek
rarlanmadığını ve neden bu hareketten sarfına
zar edildiğini bilmiyoruz. Fakat 125 bin - ki bu
nun 95 bini tek, 30 bini çifttir - kadar olan bu ki-
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tapların, milletvekilleri tarafından ^bilinmesinde 
fayda mülâhaza ediyoruz. Bu fihristin bu yıl bas
tırılarak milletvekillerine dağıtılmasında fayda 
mülâhaza ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Kütüphaneye ayrıca uz
man kadrosunun verilmesini ve tâbir caiz görü
lürse Kütüphaneye lalettayin memur alınmaması, 
uzman memur alınmasını zaruri görmekteyiz. Ay
rıca kütüphaneye bir mütercim kadrosunun veril
mesini faydalı mülâhaza ediyoruz. Eski meclis
leri, hattâ Meclisi Mebusanı tetkik ettiğimiz za
man görürüz ki, Garp lisanından pek çok kitap
ların tercümesi yapılmış ve Meclis tarafından 
basılmıştır. Bu lâzimeye riayet edilmesi hususun
daki temennimizi de ilâve etmek isteriz. 1927 den 
1939 yılma kadar bu usulün devanı ettiğini yap
tığımız tetkiklerden anlamış bulunuyoruz. Meclis 
Kütüphanesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kiyasetinin emriyle tercüme edilen kitapların sa
yısı bir hayli vardır. .1939 dan bu yana bu usul
den vazgeçilmiştir. Başkanlık Divanının bu mese
le üzerinde titizlikle eğilmesini samimiyetle te
menni etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, Başkanlık Divanının 
1 Şubat 1964 tarihinde yürürlüğe ko^dugu_iki 
yönetmeliğe ve doğurduğu neticelere-' kısaca te
mas edeceğiz. Bu yönetmeliklerden Mrisi, ziyaret
çilerin ve dinleyicilerin Meclisimize giriş ve çıkış-
lariyle ilgilidir. Başkanlık Divanının aldığı bu 
tedbir çok faydalı neticeler doğurmuş, Meclisi
miz her ist iyenin* istediği zaman istediği yere gi
rebildiği başıboş ve düzensiz bir durumdan kur
tarılmıştır. Bu Talimatnamenin de ciddî ve de
vamlı bir surette takip ve tatbiki hususunda Baş
kanlık Divanının gayret ve ısrarlarını bekliyo
ruz. Ancak şu hususu da ifade etmeden geçemi-
yeceğiz. Her ne kadar bu talimatnamelerin tat
biki Başkanlık Divanına ait bir vazife olmakla 
beraber, sayın milletvekili arkadaşlarımızdan 
da bu tatbikatı kolaylaştırıcı ve yardımcı bir 
vaziyette bulunmaları ve disiplini ihlâlden sakın
maları en samimî temennimizdir. 

Şimdi, ikinci yönetmelik mevzuunda düşün
celerimizi arza çalışacağım. Parlâmento muha
birlerinin giriş, çıkışları ile ilgili olarak tanzim 
edilen Talimatname ise ezcümle Karma Bütçe 
Komisyonunda, basında ve üye arkadaşlarımız 
arasında bâzı tenkidlere mâruz kalmış, talimat
namede basın hürriyetlerini tahdidedici hüküm-
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lerin bulunduğu yazılmış ve söylenmiştir. Hattâ 
son olarak Anayasa Komisyonunda İçtüzüğün 
215 nci maddesine bir fıkra ilâvesini istiyen tek
lifin görüşülmesi sırasında gazetelere intikal 
eden şekliyle Anayasa Komisyonu üyeleri bu ko
nunun yeniden ele alınmasını temenni etmişler
dir. 

Muhterem arkadaşlar, Aayasamızm 85 nci 
maddesinde «Meclislerin kolluk işleri Başkanlık
ça düzenlenir ve yürütülür» denildiğine göre, 
yukarıda temas ettiğimiz şikâyet, tenkid ve te
menniler muvacehesinde basın Parlâmento mu
habirleriyle ilgili talimatnamenin basın hürriye
ti ve haber alma imkânlarını sağlayıcı bir ölçü 
içinde Başkanlık Divanınca yeniden ele alınma
sını samimiyetle temenni ediyoruz. Basın ve Par
lâmento münasebetlerinin en mükemmel esasla
ra bağlanmasını sağlamak gerektiği kanaatimiz 
mutlaktır. Bu konunun yeniden ele alınmasını 
Grapumuz adına Başkanlıktan temenni ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar: Türkiye'yi çafolnfljne-
deniyet^ seviyesine çıkaracak ol an Parl»m^ntQl]J2Il 
haklarını elbirliğiyle korumamız, ona karşı vuku 
bulacak her türlü menfi hareketi grup farkı gö-
zetilmeksizin Parlâmento olarak karşılamamız 
zaruretine i sare teder , Adalet Partisi Meclis 
Q?İlJ3~5dma_lıejmiai hürmetle aolâmlar^m. (Sol
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın Süleyman Bilgen. 

C. H. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN BİL
GEN (Edirne) — Sayın Başkan, Millet Mecli
sinin sayın üyeleri; 

O. H. P. Grupu adına T. B. M. Meclisi büt
çesi üzerindeki görüşlerimizi arz ediyoruz. De
mokratik ülkelerde demokrasinin tek dayanağı 
millet iradesinin temsil edildiği meclislerdir. 
Meclislerin itibarı onu teşkil eden Riyaset Di
vanı Meclis parti grupları ve üyelerinin tutum
ları ile ölçülür. Meclislerde takibedeilen yol ve 
izhar edilen fikirler kamu önünde büyük emsal 
teşkil ederler. Fikir mücadelesinde tâyini gere
ken yollar siyasi istismara vasat hazırlıyacak 
şekilde tertip ve tatbik edilirse meclislerin çalış
maları o derecede güçleşir. 

Sayın üyeler : 
Meclis çalışmalarında yapıcı olarak hareket 

etmeyi vazife addetmenin lüzumuna kaani bu
lunuyoruz. Ve ancak bu tutumla memleket ve ( 
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rejim yararına kararların alınmasının mümkün 
olacağına kaaniiz. Bugüne kadar hazırlanamı-
yan Meclis İçtüzüğünün eksikliği Meclis çalış
malarında her toplantıda hissedilmektedir. Bir 
an evvel ele alınarak Meclise getirilmesi Meclis 
çalışmalarındaki birçok yönlerdeki aksaklıkları 
telâfi edecektir. Başkanlık Divanının bu husus
ta karar almış olmasını memnunlukla karşılıyo
ruz. Meclis içi teşkilât kadrosunun çok sayıva 
baliğ olmasına rağmen işlerin iyi bir şekilde 
koordine edilemediği kanaatindeyiz. Vazifelile
rin birbirleriyle çarpışan yetkileri yanında hiz
metlerin istenildiği şekilde ifa edilemediğini gör
mekteyiz. Meclis çakmalarının temelini teşkil 
eden komisyonlarda ehil yönetici ve yardımcı
ların bulunmaması ve sayılarının çok az oluşu 
bu yöndeki çalışmaları aksatmaktadır. Komis
yonlarda beliren ve karara varılan görüşleri 
yazabilecek vazifelilerin eksikliğini duyuyoruz. 
Memur ve müstahdem kadroları iyi tanzim ve 
tevzi edilmiş değildir. Vazife devamsızlıkları ve 
kontrolsüzlük bir dert halini almıştır. Fazla 
mesai ücreti ve tazminat verilmesi esirgenme
diği halde Meclis içtimai devam ettiği günlerde 
dahi saat 17 den sonra birçok komisyonlarda 
vazifeli bulmak imkânsızdır. 

Büyük rakamlara varan Meclis kadroların
da verim sisteminin düşük olmasının sebepleri 
bunlardır. Modern kütüphanecilik esaslarına 
göre düzenlenmiş bulunan kütüphanemiz 125 
bini bulan kitabı ile faydalı bir şekilde sayın 
üyelerin hizmetinde bulunmaktadır. Kitaplığı
mız 2527 sayılı Kanundan fayda sağlıyamamak-
tadır. Eğer ek bir fıkra ilâve edilirse bütün ya
yınların ücretsiz olarak kitaplığa temini müm
kün olacaktır. 1964 yılı bütçesi olan 200 bin 
liradan 25 bin lirası ile bir cilt servisinin kurul
masına çalışılmış olmasını memnuniyetle karşı
lıyoruz. 

Türkiye'de mevcutlarına göre üçüncü mevkii 
işgal eden kütüphanemizde müstakil olarak bir 
Atatürk, köşesi ve kitaplığının kurulmasını arzu 
etmekteyiz. (Bravo, sesleri) Halen çok kıymetli 
vesikaları ile kitapları ile ve örnek çalışması 
ile sayın üyelerin hizmetinde bulunan kütüp
hanemiz için her türlü yardımın yapılmasına 
taraftarız, tç tefrişinin artık tamamlandığına 
kaani olduğumuz Mecliste lüks sayılabilecek 
alımların yapılmamasını arzu etmekteyiz. Eski
yenlerin yerine yenilerini alarak değil de ona-
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rılmak suretiyle eskilerden istifade yoluna gi
dilmesinin israfı önliyeceğine kaaniiz. 

Her türlü modern tesislerin yanında ihmal 
edilmiş bir PTT servisimiz mevcuttur. Kadro 
olarak Meclise bağlı değil ise de, servisin zaruri 
olan birçok ihtiyaçlarının temin edilmesini arzu 
ediyoruz. Çekilen telgraflarda ve gelen giden 
mektuplarda muhabere çabukluğu bakımından 
direkt olarak bir oto servisine ihtiyaç vardır. 
Halen Meclis adresine gelen mektupların tev
zii Ankara'nın birçok semtini dolaşıp Meclise de 
uğrıyan bir servis eliyle yapılmaktadır. Böyle
likle şehir içinden yollanan bir mektup dahi, 
iki veya üç günde gelmektedir. Meclis Postane
sinin şehirlerarası telefon tesisi bir modern te
siste yeri olmıyacak kadar basit ve eskidir. Şe-
hilerarası yapılacak bir konuşma tesadüfe ve 
memurun maharetine bağlı kalmaktadır. Kısa 
zamanda PTT Umum Müdürlüğü ile temasa ge
çilerek PTT servisimizin teknik ihtiyaçlarının 
acilen karşılanacağına emin bulunuyoruz. 

Birçok dedikodulu neticeden sonra kısmen 
olsun düzelme yolunda olan Meclis Lokantasının 
mevcut imkânlar karşısında daha iyi bir şekilde 
idare edilmesini beklemekteyiz. 

Her yıl tenkidi yapılan Meclis müştemilâtın
da bulunan binalardaki tahliyelerin bu yıl da 
yapılmadığını görerek üzüntü duymaktayız. 
Bir an evvel Meclis Muhafız Taburunun kendi
sine aidolan binaya geçmesini arzu etmekte ve 
Senato idare tesislerinin geçeceği binanın hâlâ 
Devlet Plânlama Teşkilâtının elinde bulunma
sını tenkid etmekteyiz. 

Meclisin kontrolunda bulunan Millî Sarayla
rın gerektiği şekilde onarılmadığı, kontrolları-
nın yapılamadığına kaaniiz. Milî Saraylar ko
nusunun etraflı bir suretle ele alınarak bir ça
re aranmasını dünyaca kıymet arz eden bu eser
lerin kurtarılması bakımından büyük, fayda sağ-
lıyacağına inanıyoruz. Son günlerde basınımızı 
meşgul eden Başkanlık Divanının Parlâmento 
muhabirleriyle ilgili bir tasarrufu üzerinde de 
temennide bulunmayı uygun mütalâa etmekte
yiz. İçtüzüğümüz gereğince Meclis dahilindeki 
inzibati tedbirlerle ilgili karar almak yetkisi 
Başkanlık Divanına aidolmakla beraber, Diva
nın, basının haberalma imkânları yönünden mu
ayyen şartlar dâhilinde muhabirlere daha ra
hat çalışma imkânları sağlanması hususunun 
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bir kere daha gözden geçirilmesi imkânlarının 
araştırılmasını temenniye şayan bulmaktayız. 
(Bravo, sesleri) 

Parlâmentolararası temaslar için ayrılmış 
bulunan ödenekte kısıntı yapılmasının aleyhin-
deyiz. Parlâmentolararası temasların beynelmi
lel diplomatik sahadaki ehemmiyeti inkâr edi
lemez. Bu temaslardaki yerimizin boş kalması 
lehimizde hiç de iyi bir netice tevlidetmiyecek-
tir. Yüksek Heyetinizce Karma Bütçe Komisyo
nunda yapılan bu indirimin tashih edilmesini 
beklemekteyiz. 

Sayın üyeler, T. B. M. M. bütçesi üzerinde
ki görüşlerimizi kısaca arz ettik. Tenkidlerimi-
zin nazarı itibara alınacağına güvenerek 1964 
yılı T. B. M. Meclisi bütçesinin Yüce Meclise 
hayırlı olmasını diler, sayın üyeleri saygı ile 
selâmlarız. (C. H. P. sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Köylü Millet 
Partisi adına Sayın Veli Başaran. 

C. K. M. P. ADINA VELİ BAŞARAN (Af
yon Karahisar) — Muhterem Başkan, sayın mil
letvekilleri, bugün huzurunuza getirilmiş bulu
nan T. B. M. Meclisi bütçesi hakkında 
C. K. M. P. Meclis Grupunun görüş ve temen
nilerini arz etmeye çalışacağım. 

Muhterem milletvekilleri, demokratik düze
nin yerleşmesinde, gelişmesinde yasama meclis
lerine büyük mânevi mesuliyetlerin bulunduğu
na inanıyoruz. 

Bir ihtilâl sonrası aranılan ve istenilen hu
zurun sağlanmasında en mühim âmil, demokra
tik müesseselerin teşekkülü ve bunların her 
türlü tahripten korunması ile mümkündür. Yok
sa, hürriyet müdafii kesilmek suretiyle demok
ratik düzenin mânevi atmosferini her gün bi
raz daha bozmaya uğraşan davranışların deva
mı halinde o hürriyetlerin nasıl kaybolup git
tiğini tarih bize pek çok misallerle göstermek
tedir. Bu umumi görüşümüzün yanında demok
ratik düzenin en mühim unsuru olan meclisleri 
mizde mânevi atmosferin hazırlanmasında, de
vamlı kılınmasında büyük sorumluluk altında 
bulunduğuna inanıyoruz. Bu inanç içinde ge
rek her ferdin, gerekse toplu davranışların üze
rinde titizlikle durmanın faydasına kaaniiz. 

Muhterem milletvekilleri, pardlâmentonun 
itibarını sarsmak için kanunların boşluğundan 
istifade ile demokratik düzenin bozulmasını is-
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tiyenlerin daima karşısında bulunduğumuzu 
O. K. M. P. Grupu olarak bir defa daha ifade 
etmek isteriz. Ayrıca, münferit davranışları 
parlâmentoya maledcrck fikir yürütenlerin çok 
yanlış bir yola gittiğini üzülerek müşahede et
mekteyiz. Buna karşı, Başkanlık Divanınca bir 
reaksiyon gösterilmem esine bir mâna vereme
mekteyiz. 

Sayın milletvekilleri; 
. Son zamanlarda kürsüde konuşan ve millet 

kürsüsünden Türk milletine hitabeden milletve
killerinin gürültü ile sıralara vurulmak suretiy
le sözleri kesilmek istenmekte ve hattâ kürsüye 
kadar tecavüz edilmektedir. 

Fikre yumrukla karşı gelmek isti yen, ka
naat ve düşüncelere zor ile, kuvvet ile mâni ol
mak istiyen ve bunu büyük bir pervasızlık ve 
mütecaviz eda ile Meclis içinde ve Meclis kori
dorlarında tatbike kalkan zihniyetin karşısın 
dayız. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinin 
onbeş yıldır mücadelesini yaptığı dokunulmaz
lık müessesesinin bu açıdan Riyaset Divanınca, 
korımmasını önemle tal ebetmekteyiz. 

Sayın arkadaşlarım, 
Meclisler ne boks ringidir ve ne de bir do

ğuş sahneyidir. Meclisler, milletvekillerinin Ana
yasa ve İçtüzükle çalışma usul ve şekilleri dü
zenlenmiş millî müesseselerdir. Ve hiçbir ma
kam, zümre ve şalısın vesayeti altında değiller
dir. 

Meclis kürsüsünde konuşan, hatibe yumruk 
atanlar, Meclis koridorlarında kaba kuvvet gös
terisinde bulunanlar, fikren ne kadar haklı 
olurlarsa olsunlar, bu tutumları, bu davrnnış-
dolayısiyle millet tarafından asla affedilemez
ler. 

Riyaset Divânını bu hususta dikkat, alâka 
ve her türlü gerekli tedbirleri almaya davet edi
yoruz. 

Sayın milletvekilleri, meclislerimizin mânevi 
havasının korunması yanında en mühim unsur
ların başında maddi sahadaki tutumunu gör
mekteyiz. 

Her türlü, idari, malî davranışlarımızda mil
letçe, bugün içinde bulunduğumuz sıkıntılı dev
reyi tasarruf zihniyetiyle gidermede Meclisimi
zin öııayak olması en büyük arzumuzdur. Hal
buki, hal böyle olmayıp T. B. M. Meclisi lük
sün, israfın, keyfî idarenin, memur ve müstah-

19 . 2 .1964 O : 4 
dem enflâsyonunun hüküm sürdüğü müessese
lerin başında gelmektedir. Çünkü, bugün bu fa
kir milletin kaldıramıyacağı muazzam vergiler 
konurken Meclisteki israfın son haddini bul
muş olduğu inancındayız. Hepinizce malûm ol
duğu gibi, Meclis koridorları odaları koltuk, 
sandalye ve mefruşattan geçilemez hale geldiği 
gibi alt bodrum katlarının da mobilya mezar
lığı halinde olduğu bir gerçektir. Meclis tabldo
tunun, ondört ay gibi bir zaman içinde bütçeye 
temizlik giderleri olarak 208 000 lira gibi bir 
külfet yüklediği, bilinen bir hakikat olarak gö
zükmektedir. Buna, müstahdem ve garsonlara 
ödenen miktarları da ilâve edecek olursak büt
çeye bir sene içerisinde bir milyona yakın bir 
külfet yüklediği gözükmektedir. 

İsrafın, kontrolsüzlüğün en büyük misali ka
naatimizce Meclis Lokantasında 14 ay içerisin
de 7192 parça çatal, bıçak,.kaşık, tabak ve sai-
renin kaybolduğunu ve kırıldığını söylersek 
sözlerimizin hakiki mânası ortaya çıkar, kanaa
tindeyiz. 

Muhterem milletvekilleri, T. B. Millet Mec
lisinde 3 sene içerisinde 30 milyona yakın mo
bilya mefruşat ve sairenin alındığı her halde 
muhterem heyetinizin malûmudur. Böyle oldu
ğu halde bugün ne Meclisteki demirbaşa ne de 
binaya sahip değiliz. Eşyalar eskimiş, kırılmış 
olmasına rağmen hâlâ devir ve teslim alınma
mış bulunması karşısında, sorumlu bulmanın 
mümkün olmıyacağı, bir hakikattir. İşletmede 
mevcut muazzam tesisler de aynı durumda ve 
aynı vaziyettedir. 

Muhterem milletvekilleri, bugün Meclisimiz
de işe adam değil, adama iş bulma formülü çok 
rağbet gören bir durum arz etmektedir. Meclisi
mizde hizmetler değişmediğine göre her sene eş 
ve dost kayırma amacı ile yüzlerce memur ve 
müstahdem almışı, kanaatimizce bütçeye muaz
zam külfet yüklemektedir. Meclis çatısı altında 
hayatlarını çürüten, bütün varlığını bu müesse
seye bağlıyan birçok memur arkadaşlar, kadro
suzluk bahanesi ile -terfi ettirilmiyerek, hakla
rının yeni kadrolar konmak suretiyle bir esas 
ve gayeye1 bağlanmadan dışardan alınan yeni 
elemanlara verilmesi, çalışanlar arasında çalış
manın mükâfatını almamanın üzüntüsünü ya
ratmaktadır. Başkanlık Divanının en iyi, en 
âdil bir yol bulması, haksızlıkların telâfi edil-
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mesi ve bu haksızlıkların bir daha olmaması 
C. K, M. P. Grupunun en halisane temennisi
dir. Eğer Meclis kadrolarına bir göz atacak 
olursak bir milletvekili ve senatörün hizmetine 
3 memur ve müstahdem düştüğünü ve bunun 
da ne kadar fuzuli olduğunu görürüz. 

Muhterem milletvekilleri, geldiğimiz gün
den beri, bir yılan hikâyesine dönen teşkilât ka
nunu hâlâ çıkmamıştır. Bu kanunun bir an ev
vel çıkmasiyle birtakım haksızlıklar izale edi
lecek ve dertlere deva bulunacaktır. Bir an ev
vel çıkması ve Başkanlık Divanının bunu öne 
alması C. K. M. P. Grupu olarak en büyük te
mennimizdir. 

Sayın milletvekilleri; Başkanlık Divanının 
istikrarsız tutumu dolayısiyle milletvekilleri 
olarak ahenkli bir çalışma düzenine giremeyi
şimizin sebebi bir gerçek olduğuna göre bundan 
böyle istikrarlı ve olumlu bir çalışma programı 
yapılmasını temenni ederiz. 

Sayın milletvekilleri, Millet Meclisi ve Cum
huriyet Senatosu Başkanlık Divanlarının müş
tereken toplantıda kabul edilen bir talimatna
me ile parlâmento muhabirlerinin Meclis için
deki çalışma şekillerinin, şimdiye kadar olan
dan başka, basın hürriyetini kısıtlajacı şekilde 

.düzenlendiği hepimizin malûmudur. C. K. M. P. 
Meclis Grupu olarak, yıllardan beri, müdafaa
sını yaptığımız demokratik rejimin başta gelen 
unsurlarından birinin basın olduğunu, bundan 
kimsenin şüphesi olmaması lâzımgeldiğini bir 
defa daha açıkça ifade etmekten zevk duyarız. 

Efkârı umumiye adına parlâmento çalışma
larını denetlemede görevli basma son tahdidi 
asla yerinde görmemekteyiz. Bunu C. K. M. P. 
Meclis Grupu olarak neşrettiğimiz bir tebliğ ile 
de belirtmiş olmamıza rağmen, Başkanlık divan
larının bu kararda, İsrar etmelerinin asla doğru 
olmadığı kanısındayız. Onun için, önümüzdeki 
günlerde müspet bir yolun bulunması en büyük 
ve samimî temennimizdir. 

Muhterem milletvekilleri; mezkûr bütçenin 
cetvelleri incelendiği takdirde : 1963 yılı malî 
bütçesine nazaran komisyonca 1964 yılı bütçesi 
827 243 lira eksik kabul edilmek suretiyle hu
zurunuza sevk edilmiş bulunmaktadır. Ancak. 
komisyonca yapılan tasarrufların mahalline 
masruf olup olmadığı araştırılacak olursa görü
lecektir ki, 1963 yılında olduğu gibi 1964 malî 
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yılı içinde de ek ödenek ve aktarma talepleriyle 
karşılaşılacaktır. Bu suretle 1964 yılı bütçesin
de de hakiki mânada bir tasarruf yapıldığı id
dia edilemez. Şunu da açıkça belirtmek yerinde 
olur ki, 1964 yılı bütçesi hakiki ihtiyaç ve mas
rafları karşılıyacak şekilde tertip ve tanzim 
edilmemiştir. Bütçe gelir ve imkânlarımızın ma
lûm durum muvacehesinde T. B. M. M. masraf 
bütçesinin hazırlanmasında âzami tasarrufa ria
yet ederken Başkanlık Divanı, yapacağı hiz
metleri katı olarak tesbit edemediğinden, geçen 
yıllar bütçe rakamlarına göre tahminî rakam
lar vaz'mdan ileri gidememiş ve bu yılki bütçe
yi 1963 yılma nazaran 2 milyon 106 948 lira faz
lası ile teklif etmiş bulunmaktadır. Hizmetlerde 
ve tasarrufta katî rakamlar alınmış olsaydı bu" 
fazlalık kanaatimizce asla varidolmıyaeaktı. 
Bütçe rakamları üzerinde artırma ve eksiltme 
teklifinde bulunmamakla beraber bu nıevzuda-
ki görüşümüzün bundan sonraki bütçelerin tan
zim. ve tesbitinde ve hattâ bu yılki bütçe tatbi
katında nazara alınır amacı ile arz ediyoruz. 
Grupumuz bunda fayda mülâhaza etmektedir. 

Kanaatimce, masraf bütçesi olan, T. B. M. M. 
bütçesi üzerinde lâyıkı veçhile durulduğu tak
dirde c/r 10 civarında bir tasarrufun yapılabi
leceği. mümkün bulunmaktadır. 

Meselâ : Cari harcamalarda hizmetlerin aza
mi tasarrufa riavctle görülmesi ieabedorken, 

mıvan tabldot ııiiis-
1. Telefon giderleri, 
2. Bütçe formülüne uyn 

rafları, 
3. 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi, şü

mulü dışında kalanlara verilen fazla çalışma üc
retleri, 

4. Taşıt masrafları, 
Gibi mevzularda gerekli dikkat ve. ihtima

mın gösterilmemiş olduğu elimizdeki bütçe ra
kamlarının tetkikinden anlaşılmaktadır. 

Telefon görüşmeleri : 
Şehirler arası görüşmelerden mütevellit tele

fon masrafları Başkanlık Divanı dışında kalan 
grup ve diğer telefonlarla görüşenlerden tahsil 
edildiğine göre, Başkanlık Divanı mensuplarının 
telefon görüşmelerinde daha titiz davranmaları 
icabeder. 

Hftr hangi bir kanuna istinadetmiyen ve büt
çe formülüne uymıyan harcamalarda âmiri ita bu-
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liman Başkanlık "Divanı m onsu p] arının daha has
sas davranmaları şarttır. 

.Fazla mesai tesbit usulleriyle ücret üzerinde 
ehemmiyetle durmak suretiyle 2 nci munzam bir 
maaş olarak ödenmemesi icabedor. 

237 sayılı Kanuna göre Başkanlık makamları
na tahsis edilen binek arabaları ile (hüre hizmet
leri için kullanılacak bir arabadan başka almamak 
icabeder. Taşıt cetvelinin tetkikinde bu duru
mun yeter derecede olduğu gözükmektedir. 237 sa
yılı Kanunun 7 nci maddesinde tarif edilen ve 
Bütçe Kanununa bağlı (T) cetvelin,1e gösterilen 
evsaf dışındaki taşıtların kullanılmaımısı gerek
mektedir. Bu konuda titiz davranın-rain Başkan
lık Divanına hatırlatmak yerinde olur. Di
ğer bir konu da Meclis işletmesinin rasyonel bil
imle getirilmesi ve Başkanlık Divanına kadar 
aksettirilen 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun hükümlerine aykırı usulsüz sarfiyatın 
bir an evvel önüne geçilmesi gerçek temennimiz
dir. Yatırım harcamaları konusunda yapılan ta
sarruflar yerinde olup geçen yıldan 85 623 lira 
noksanı ile kabul edilen sermaye teşkili, transfer 
harcamaları müspet mütalâa olarak güz önünle 
durmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bütçenin bölümleri ara
sındaki ödenekler üzerinde lâyikı veçhile durup 
hizmetlere göre incelendiği takdirde yapılan ta
sarrufun, asgari bir misli daha tasarruf edile
bileceğine kaani bulunmaklayız. 

Ayrılan Senato ve Millet Meclisi bütçelerinin 
ileriki yıllarda bütçeye 5 - 10 milyon lira gibi 
bir külfet tahmil edecek temayülde olmamasını 
dileriz. 

Sayın milletvekili arkadaşlar;* Türk Parlâ
mento Grupunuıı almış olduğu yolluk ve ödenek
ler, Yüce Meclisimizce malûmdur. Meclis bu 
grupun çalışmalarından bugüne kadar en ufak 
bir şekilde haberdar olmamıştır. Bu sene ayrıla
cak yolluğun Yüce Meclisin gözünden kaçmıya-
rak, bu mevzu üzerinde hassasiyetle durulmasını 
temenni ederiz. 

Sayın arkadaşlarım, bir millet, inanç ve iman 
kudreti ile yaşar. Bundan yoksun olan bir mil
letin yaşamasına ihtimal verilemez. Büyük mil
letimizin ümit kaynağı olan Meclisimizde aynı 
durumun önde gelmesi en büyük temennimizdir. 
Bu böyle olduğu, gibi milyonlarca liraya mal 

olan Meclis binasının ibadet yerinin durumu he
pimizin gözü önündedir. Başkanlık Divanının 
buna da bir çare bulması ve Türk milletine ya
kışır bir ş?kil:le obuası hepimizin en büyük temen
nisidir. 

('. K. M. P. ("irupu olarak T. 13. M. Meclisi 
bütçesinin Yüce milletimize; hayır ve uğur g't ir
mesini temenni eder hepinizi hürmetle selâmla
nın. (O. K. M. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Şahısları adına söz alan arka
daşlara sıra gelmiştir, ilk söz Sayın Hasan Tah
sin Uzun arkadaşımızındır. Buyurun efendim. 

HASAN TAHSİN VZVN (Kırklareli) — Sa
yın Başkan ve Millet Meclisinin sayın üyeleri • 

Bugün Millet Meclisi bütçesi hakkında şahsi 
görüşlerimi arz edeceğim. 

Umumi olarak 1964 yılı Meclis bütçesine 
geçmeden, evvel Atatürk ve arkadaşlarının ça
lışıp memleketi millî mücadelede elbirliği ile 
kurtardıkarı 23 Nisan 1920 de açılan Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde ne derece israfa 
karşı olduklarını, nasıl bir Mecliste çalıştık
larını kımetli arkadaşlarıma hatırlatmakta 
fayda var zannederim. 

O tarihte kurulan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi böyle büyük bir binada çalışmamıştır. 
Küçük bir binada, mefruşat olarak da kırık dö
kük okul sıraları ve sandalyelerden ibaret oldu
ğunu hatırlatmakla bugünkü Meclisimizin akıl 
kabul etmez israfının karşısında hayretimi ifa
deden geri kalmıyacağım. 

Kıymetli arkadaşlarım; Millet Meclisimizin 
bütçesini görüşürken iki önemli hususu zikret
mekte fayda üınidetmekteyim. Bunlardan ilki 
Büyük Millet Meclisi binası içinde görülen 
lüks ve zaman zaman israfın artık göze bata
cak şekilde olduğu keyfiyetidir'. 

Arkadaşlarım, kalkınma halinde olan top
lumumuzda vatandaşlarımıza kemerlerini sık
malarını tavsiye ederken biz Parlâmentoda 
lüks ve israfa kaçarsak bunun dış etkileri' 
her halde lehimizde olmıyacaktır. 

insan ve toplum psikolojisindeki prensipler 
açıkça göstermektedir ki, tavsiye ettiği hulus
ları şahsında denemiiyen liderler toplumlarca 
kabul edilmemişlerdir. Bir taraftan Parlâmen
toda pahalı ve rahat koltuklarda istirahat eden 
biz, sigara tablasının tanesini 250 liradan alan 
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bir Meclis, diğer taraftan yıllık kazancı yalnız 
ve yalnız (905) lirayı geçmiycn, en insanî ihti
yaçlardan mahrum ve ekseriyette olan köylü 
vatandaşlarıma vergi ödemenin faziletinden na
sıl bahsedebiliriz?. i 

I 
Sevgili arkadaşlarım ödenen; vergi yerino ' 

kullanılmaz ise onu ödemenin bir fazilet oldu- \ 
ğıından bahsetmek do güçleşir. | 

i 

Bugün dünya devletlerinin hiçbirinin par
lâmentosunda bu kadar lükse gidilmemiştir. Ga- j 
»etelerde okuduğuma göre Amerikan Cumhur- \ 
başkanı bile Beyaz Sarayda masrafların kısıl- i 
masını ve fazla elektrik yakılmamalını istemiş, i 
Halbuki bizim gibi geçinmekten âciz, sıkıntı 
içerisinde kıvranan bir milletin Parlâmentosu 
lüks içinde debdebe içinde bulunmaktadır. 
Hem de bu debdebe, bu lüks kimlerden sağla
nıyor? Vatandaşlardan alınan vergilerle ve ya
bancılardan alınan borçlarla. Olmaz böyle 
şey arkadaşlar. Bu böyle gidemez. Biz ilk 
evvelâ tasarrufu, bulunduğumuz Mecliste yapmaz 
isek hiç kimseden tasarruf yapmasını isteye
meyiz. Buna hakkımız yoktur. 

Büyük Millet Meclisi binasında ucuz, sade 
fakat kullanışlı eşyalar görmek, her halde 
milletçe katlanmamız gereken sıkıntılar kar
şısında uyumlu bir davranış olacaktır. Bunu 
Riyaset Makamından bilhassa rica ediyorum. 

Bahsetmek istediğim ikinci husus şudur ar
kadaşlarım : Aşağı - yukarı bütün grup söz
cüsü arkadaşlarımız bu hususu dile getirmiş
lerdir. Son günlerde Riyaset Divanının basın 
mensuplarına karşı tutumudur.- Arkadaşlarım, 
biliyorsunuz Şubat ayından itibaren Parla- i 
mento muhabirlerinin Meclis binasındaki çalış- • 
maları kısıtlanmıştır. Riyaset Divanının bu 
tedbirini tasvibetmeme imkân yoktur. Parlâ
mento muhabirleri, görevleri icabı Meclis çalış
malarını umumi efkâra aktaracaklardır. Umu
mi efkâr yani halk bizi üyelerin Meclis ça
lışmalarını bütün teferruatı ile bilmek istemek
tedir. Bir seçmen olarak bu onların en tabiî 
haklarıdır. Binaenaleyh Riyaset Divanı bu ka
rarı ile halka görgüye müstenit doğru bilgi
lerin aktarılmasını tahdidetmiş olmaktadır. Giz
lilik hiçbir devirde fayda vermemiş, bilâ
kis yanlış bilgilerin kulaktan kulağa yayıl-
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masına önayak olmuştur. Bu tedbirin alınma
sına sebep Parlâmento üyelerinin kendi ara
larında <gc^en bâzı olayların basma aksetme
sini önlemek ise, bunun en iyi tedbiri muha
birlerin çalışmalarını kısıtlamak değildir. Önemli 
olan, bu müessif olayların meydana gelmemi
şidir. Yoksa basın tarafından yazılmış olması 
keyfiyeti değildir. Bu olaylar, kulis faaliyet
leri ve her türlü Palâmento çalışmaları bu ted
bire rağmen gazetelerimizde yer alacaktır. 
Fakat görülecektir ki, bu haberin kaynağı biz
zat müşahede değil, tahmin ötme gücü ve 
belki de muhayyile gücüne dayanacaktır. Böyle 
olunca tekzipler birbirini takibedecek, kısa 
bir zaman sonra Riyaset Divanı tarafından 
alınmış bu tedbir maksadına hizmet edemez 
niteliğini kazanacak ve büyük bir ihtimalle 
kaldırılacak veya uygulama hassasiyetini kay
bedecektir. 

Arkadaşlarım, bu ve buna mümasil tedbir
ler geçmişte alınmıştır. Fakat hiçbir faydası 
müşahade edilmediği gibi bir hayli zararlı so
nuçlar ortaya çıkarmıştır. 

Bu tedbir, görevini yapmak istiyen ve Ana
yasada özgürlüğü kabul edilen bir meslek men
subunun çalışmalarını güçleştiren bir tedbirdir 
ve mutlaka basın mensuplarının en iyi bilgi 
toplıyabileceklcri bir ortamı getirecek şekilde 
değiştirilmelidir. Basın mensupları çekinilecek, 
gizlenilecek kimseler olarak değil, mutlaka 
beraber çalıştacağımız bir meslek mensupları 
olarak görülmelidir alınacak bütün tedbirler 
kolaylık sağlıyacak mahiyette olmalıdır. Ay
rıca bugünlerde tartışılması muhtemel re
formlarla ilgili kanunların en iyi ve güvenilir 
şekilde objektif olarak halka aktarılması ve 
bu kanunarın uygulanmasında halkın işbirliği
nin sağlanmasında basın mensuplarının yar
dımlarına bilhassa ihtiyacımız vardır. Bu önemli 
bir husustur. Riyaset Divanından bilhassa ve 
tekrar alınmış olan bu tedbirlerin Parlâ
mento muhabirleri lehine değiştirilmesini rica 
ederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Süleymm Bilgen söz şi
fasını Sayın Sadreüin. Çanga'ya vermiştir. Bu
yurunuz Sayın Sadrettin Çanga. 
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SABRETTİN ÇANG-A (Bursa) — Sayın Baş

kanı, sayın arkadaşlarım, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin Bütçesinin konuşulduğu şu sıra
da içimde ukde olarak bulunan bir mevzuu 'bu 
fırsattan istifade ederek Yüksek huzurlarınız
da. arz etmeyi bir vazife «sayarım. 

Meclis müzakerelerinin devam ettiği «ıralar
da - arkadaşlarım hatırlıyaeaklardır - bir kışını 
arkadaşlarımız muayyen sefbeplerle salonda ek
seriyet olmadığı iddiasında bulunarak beş kişi 
ayağa kalkmakta ve bu suretle yoklama yapıl
maktadır. Ancak bilhassa tetkik ettiğimiz za
bıtlarda, beş üyenin ayağa kalkmasiyle yokla
ma yapılmaktadır, denmekte ve bu suretle yok
lamaya geçilmektedir. Ancak İçtüzüğe ve Mec
lis teamüllerine göre Mecliste yapılan taleplerin 
şahısların zapta isimlerinin geçmesi suretiyle 
yürütülmesi iktiza eder. Bu 'sebeple bir. kaç 
defa burada usul hakkında söz almak istemiş
tim. Fakat, Meclisin o günkü 'oturumlarında 
Başkanlık Divanının gösterdiği hassasiyet; se
bebiyle bana wöz verilmemişti. Bütçe konuşma
sını vesile telâkki ederek Sayın Başkanlık Di
vanından ricanı, bundan böyle Mediste ekse
riyet yoktur diye beş üyenin ayağa kalkması 
suretiyle yoklama yapılırken bu beş üyenin 
isimlerinin teshil edilerek zapta geçirilmesi usul 
ittihaz edilmelidir, kanaatindeyim. Bsasen usul 
de budur. 

İkincisi : Parlâmento muhabirlerinin çalış
maları hakkında düzenlenen yönetmeliğin üze
rimde bıraktığı bir intibaı, 'bütçe konuşmasını 
vesile addederek şahsi düşüncelerimi söylemek 
istiyorum. Meclis Başkanlık Divanlarının or
tak: olarak yeni düzenledikleri yönetmelikte 
Parlâmento muhabirlerinin bâzı kayıtlarla ça
lışmalarını tesbit ettikleri hepimizin 'inalumu
dur. Meclis Başkanlık Divanlarının yetkisi 
dâhilinde olan bu hususlara milletvekili olarak 
bizlerin elbetteki bir tesiri olamıyacaktır. An
cak, bilhassa basın camiasında, bugün Meclis 
Başkanı Cumhuriyet Halk Partilidir, Hükümet 
Cumhuriyet Halk Partilidir, dün mütemadiyen 
basının hürriyetleri mevzuunda parlâmento
larda mücadele eden Cumhuriyet Halk Parti
sinin, 'bugün parlâmento muhabirlerinin çalış
malarını Meclis içinde 'tahdidetmesi karşısın
da susmuş olmalarını garip karşılamaları, el
bette ki, 'bütün temennilerimiz ve kendilerine 
inandırıcı gayretlerimize rağmen bize yükletil-
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m ek istenmiştir. Açıkça itiraf etmek lâzım -
gelir ki, C. II. P. Grııpunda bu konu uzun mü
zakerelere vesile teşkil etmiş, C. H. P. Millet 
Meclisi Yönetim Kurulunda müzakerelere ve
sile teşkil etmiştir. Ve burada bir grup olarak 
Parlâmento muhabirlerinin çalışmalarında Mec
lis içindeki tahditlerin bir ölçüde genişletilmesi 
için grup yönetim kurulumuz Millet Meclisi 
Başkanlığına - her ne kadar bu konunun tes
hi l i /T. B. M. M. Başkanlık Divanlarının yetki
si içinde olmasına rağmen, bu karara ısaygı duy
makla 'beraber - düşüncemiz, Parlâmento'mu
habirleri hakkında alınan bu kararın biraz da
ha genişletilmesi, gevşetilmesi hususunda top
lanmış ve '.Başkanlık Divanlarına hiç olmazsa, 
her gazeteden birer (kişiye eski yönetmelik hü
kümlerinin tatbik edilmesi yolunda 'bir temen
nide bulunulmuştu. Bu itibarla... (Olmaz, ol
maz sesleri) Olmaz diye bir şey yok. \\ev şey 
karşılıklı müzakere ve anlaşmalarla mümkün 
olur. Bizim düşüncemiz; şahsi kanaatim ve be
nim için .de bir üzüntü teşkil etmiştir. Bize 
yükletilmek istenen bu konuda, hiçolnıazsa 
basın mensuplarına ciddî bir çalışma kolaylığı 
temini için Başkanlık Divanlarına bir temen
nide bulunmak olmuştur. Büyük Millet Mec
lisi Bütçesinin konuşulduğu sırada bu iki temen
nimin Sayın Meclis Başkanlık Divanlarınea 
dikkate alınması, elbetteki 'bizim en büyük ve 
samimi arzumuzdur. Halbuki burada eğer Sa
yın Al]) Doğan Şen arkadaşımızın ikazı bizi 
tahrik etmiş olsa, idi; denilebilirdi ki, bugüne 
kadar Cumhuriyet Halk Partisi basın hürriyeti 
hususunda. lbu kadar çarpışmıştır. Ama, bugün 
Cumhuriyet Halk Partisinden sayın bir üye 
Meclis Başkanıdır, Cumhuriyet Halik Partisinin 
Hükümeti iktidardadır, basın hürriyetlerini zor
laştıran, tahdideden bunlardır, cevabının karşı
sına, çıkmak gerekirse, bugün. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlık Divanlarının aldığı 
karar bizi bir noktada şu sözü söylemeye şev
le, ederdi; «Senato Başkanı da A. P. lidir Elbet
te ki bunları müşterek olarak halletmeleri ik
tiza eder,» denebilirdi. Fakat bunu söylemiyo
ruz. Hepimizin şahsi sohbetlerimizde üzerimi
ze düşen, parlâmento muhabirlerinin çalışmala
rın L bir nebze kolaylaştırmaktır. Bu vesile ile 
bu düşüncelerimi söylediğim için kendimi hu
zur içinde addediyorum. 

Hürm eti erimi e. (Alkı şl ar) 
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BAŞKAN — Sayın İhsan Kabadayı. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş-

ıkan, muhterem arkadaşlarım, ben şahsan şuna 
inanmışımdır ki, bu memleket fakir olmakla be
raber mevcut imkânları, mevcut kaynakları dert 
ve ihtiyaçlarının karşılığında ince hesaplarla Al
lah rızası için bihakkin sarf edilirse yetecektir. 
El açmaya lüzum kalmayacaktır. Dışarıda kapı 
kapı, devlet devlet gezmeye açılan ellerle alıl ol
maya lüzum kalmayacaktır. Eğer borçlu kalıyor
sak, bütçeler mütemadiyen şişkin gidiyorsa her 
sene yeni yeni vergilerle milletin kargısına çıkı-
yorsak, mevcut kaynakları ve imkânları bihakkin 
insaflı olarak, yerli yerince hesaplı olarak kul
lanmadığımızdan doğmaktadır. Bu benim şah
si kanaatim. 

İktisatçı değilim, bu mevzuda otorite deği
lim, çokları belki gülebilir başka mâna verebilir, 
ama benim şahsi kanaatim. 

Bu mevzuda fazla uzağa gitmeye lüzum yok
tur, Nasıl ki, göz kâinatı görür, etrafı görür, 
ama, kendisini göremezse, müsaadenizle affedin, 
biz de bu bina içinde biraz etrafı gören, fakat 
kendisini göremiyen göz durumundayız. Şöyle ki, 
arkadaşımız bahsetti, benim içimi doyurmadı siz
leri de tenvir edemedi millet de tam mânasiyle du
yamadı. Basın da öyle zannederim ki tam duyma
dı, duyduysa da, en uzaktaki, ücra yerlerdeki 
vatandaşlar bilgi alsın diye, seçeceği insanların 
huyu suyu için anahtar olarak kullansın diye 
söylemeye çalışacağım. 

Şu dosya elimde, bu dosyada Meclise alınan 
mobilyaların cinsi cibiliyeti, fiyatları yazılıdır. 
(gülüşmeler) Evet şüphesi olanlar aşağı indi
ğim zaman arzu edenler kot numalaraları ile be
raber görebilirler. Ve evet, bu millet tarihi bo
yunca çok zengin de olmuş, Sokullu'nun, dediği 
gibi, hiç üzülmeyin yenisini yapar, «yelkenleri
ni şaldan yapar, iplerini ibrişimden yapar» diye 
zengin bir devir olmuş, öyle bir zenginlik için
de yaparlar; fakat biz millet olarak, demin söyle
diğim gibi, kapı kapı yabancı devletlerin kapısını 
çalarken kılı kırk yararak dünyevi, uhrevi hesa
bın karşısında beytülmal anlayışı ve tıpkı Haz-
reti ömenin yaptığı gibi, sarf etmemiz gerekirken, 
özür dilerim çok ağayani, hakanvari bir sarfiyat 
görmekteyim, (lâzım, lâzım sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen yerinizden 
müdahale etmeyiniz. 
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İHSAN KABADAYI (Devamla) — Biz, bir 

köylü çocuğu olarak pek çoğu hasır üzerinde, 
bir kısmı keçe üzerinde, bir kısmı da ağa olarak 
halı üzerinde oturan bir milletiz. Böyle bir mil
letin üzerinden tıpkı - her zaman derim - yörük 
sırtında kurban keser gibi, bu mobilyanın alın-
msını, içinde bulunduğumuz malî şartlar karşı
sında, kafam, hafsalam almıyor ve çatlıyacaik 
hale geliyorum, özür dilerim. Misal vereceğim; 
memur ve müstahdemlerin yemek yedikleri ye
mekhanedeki beher sandalyenin değeri, İsmail 
Hakkı Akdoğan arkadaşım noksan söylediler, 
788 lira 98 kuruştur. Bu kuruşa aklım ermedi. 
0 kadar kılı kırk yarıyor, o kadar hesaplı ve na
musluca bir işmiş ki, 98 kuruşu da var. Bu, Al-
tmdağdaki 1, 1,5 odalık bir gecekondunun mali
yetidir. Bir divanla iki koltuğun 21 bin liraya 
alındığını gördüm. En çok hayretime giden bu 
oldu. Bugün bu para ile Başkentte dahi iki odalı 
küçük bir daire 21 bin liraya alınmaktadır. Dı
şarıda gördüğümüz garip şekilde masalar var, ya 
rengârenk, alaca bulaca, bunun değeri de 1 450 
lira (gürültüler) hani şeklinde şemailinde mobil
ya kılığı olsa, şu halimle ben evime dahi almam. 
(Gürültüler) Fakat bunlar bir sanat eseri imiş, 
1 450 lira.. Şu yemekhanede yemek yediğimiz 
sandalyeler 770 lira... Çünkü bu memleket artık 
bir sorumsuzluk diyarı olmuş; kim ne yapmışsa 
yanma kâr kalmış. «Dur yapmıyacaksın artık.» 
lâfı lâfta kalmış. Maalesef böyle. («Bravo», ses
leri alkışlar) Dışarıda üzerinde oturduğunuz çı
kık kollu koltuklar var, sert ağaçtan yapılmış, 
yani bir garibin sermayesi sayılır, değeri 1 075 
lira, kot numarasına göre biliyorum, hesabı böy
le, (1 500 lira sesleri) düşününüz ki, millî gelir 
olarak 1 500 lira fert başına düşmiyen bir mil
letiz. Pek çok yerde köylünün fent başına yılda 
eline kuru para olarak 400 lira geçmiyen bir 
milletiz. Ve bu 1 075 liralık kolu çıkık koltuk
lar, tutulduğu zaman çıkıyor - Nasıl ödeniyor 
bilmiyorum. Ne bunların tümüne 4 milyon, 54 
bin 208 lira ödenmiş. Koca Konya eyaletine -
vilâyetine demiyorum, bâzı küçük vilâyetlerin 
beş misline bedel bir vilâyettir - ilkokulların 
yapılması için verilen paranın tutarı da dört 
milyondur. Arkadaşım galiba yanlış söyledi, sür
çülisan oldu 40 milyon değil, dört milyon lira 
İsmail Hakkı Bey. O dahi mühimdir. 40 bin kö
yün yarısından fazlasında okul yoktur. Bugün 
Konya'ya ilkokul yapımı için ödenen para mik-
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t a n 4 milyondur. Eğer sizler sıkı takibedip, kılı 
kırk yararcasına, makinalara koyup takibetmez-
seniz bu dört milyon lir üreyebilir, üreme isti-
dadmdadır. Ben söylemekle mükellifim. 

ÎSMAlL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Mefruşat için ödenen para dört milyondur. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bende
ki rakam öyle, bey kardeşim. 

îşin daha enteresan tarafını açi'klıyacağım; 
şu dilekçeyi, mevcut mevzuu duyan çalışkan ve 
güvendiğim arkadaşım Sayın îlyas Kılıç riyase
te vermiş. 

Bu dilekçede... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın İhsan Kabadayı; lütfen 
bir müdahaleyi mucip olacak bir üslûp içinde ko
nuşmayınız. 

Sayın arkadaşlar, siz de lütfen müdahale et
meyiniz. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Reis Bey 
öyle bir niyetim yok ama, sanatkâr kulunu Allah 
böyle yaratmış. (Gülüşmeler) Kastim de yoktur. 
özür dilerim, kastim yok demek istiyorum. 

Bu dilekçeyi verip tenvir edilmek ister. Bu
nu duyan mütaahhit, - o güne kadar bu binada, 
Mecliste çalışmaktadır - Meclis içinde ışık bedeli 
vermeden, elektrik bedeli vermeden, kira 
ödemeden Devlete sattığı mobilyaları bu
rada yapmaktadır. Ta ki dilekçenin verildi
ğini duyunca, kaybolup gitmiştir. Eşyasını top
layıp nereye gittiyse gitmiş. Gittiği yeri bil
miyorum. 

Şimdi, sayın alâkalılardan, gece rahat uyuya-
bilmem için, darı dünyada, öbür âlemde de, bir 
hesap var, vicdan makinamda kendi hesabımı 
kendime verebilmek için soruyorum; bu mevzu 
ciddiyetle ele alınmış mıdır! (İnsan makina de
ğildir, sesleri.) İnsan vicdanî makinedir, Gandhi 
öyle söylemiş... Mutfakta başlıyan tuvalette biten 
makina değildir insanoğlu... (Gülüşmeler) Alâka
lılar hakkında .kovuşturma açılmış mıdır? Bu 
mevzu hakkında ciddî bir tetkik yapmak arzusun
dayım. Mesele şu; bağlıyorum, sağ olun dinledi
niz. «Kendi başını bağlıyamıyan gelinin başını 
bağlamaya kalkar» derler. Biz burada içinde bu
lunduğumuz binada, ciddî mevzuların dişini, ba
şını bağlamazsak, bu çatının dışında, sathı vatan
da dertli mevzuları, milleti kemiren, dönmiyen 
çarkın içinde azap çeken vatandaşların dert ve 
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ıstıraplarını, hizmetlerini, isteklerini bağlıyama-
yız. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın llyas Kılıç. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem arka

daşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1964 
yılı bütçesi üzerindeki tenkid ve temennilerimi 
arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Arkadaş
larımı hürmetle selâmlarca. 

Meclisin itibarı meselesi üzerinde arkadaşla
rımız konuştular. Arkadaşlar Meclisin itibarını 
Meclis içerisindeki insanların tutumu, karşılıklı 
münasebetleri ve biribirlerinc karşı saygı ve sev
gi esasına dayanan hususlar sağlar. Meclisin kür
süsünden ölçüsüz şekilde konuşan insanlar kar
şısında dinleyen herkesin aynı sabır ve tahammül 
içinde olmadıklarını hesaba katacak olursak, hâ
diselere bizzat biz de sebebiyet vermekteyiz. Bu 
bakımdan Meclisin itibarı hususunda bütün ar
kadaşların Meclis kürsüsünden dikkatli, temkin
li, bir milletvekiline yakışır şekilde konuşması 
sayesinde sağlanabileceği kanısındayım. 

Arkadaşlar Millet Meclisine geçen sene içinde 
47 bin 992 lira 99 kuruş yolluk verilmiştir. Bu 
yollukların sarfiyatı üzerindeki konuşmanın yan
lış anlaşılmamasını bilhassa istirham edeceğim. 
Bu yolluklar burada harcandığı şekilde diğer 
Devlet dairelerinde de aynı şekilde harcanıyor
sa bu yürekler acısıdır. Size şimdi bâzı misaller 
vereceğim: Arkadaşlar, şu elimde gördüğünüz şey, 
saraylara ait bir talimatnamedir. Bunu tetkik et
mek maksadiyle istanbul'a üç arkadaş vazifeli 
olarak gitmiş ve bunlar için de 29 gün kalmış, 
1 601 lira ve yanındaki diğer iki arkadaş da 400 
er lira almak suretiyle 10 sayfadan ibaret olan 
Talimatnameyi tetkik etmişler; fakat üzülerek 
söyliyeyim ki, neticede Başkanlık Divanına bir 
tek satırlık bir rapor tanzim ederek vermemişler
dir. Devlet parasını... («İsim, isim» sesleri.) İsim, 
Muslihittin Gürer ve yanında arkadaşları. Dev
let parası karşılığında görülen hizmet sonunda 
bir rapor, bir bilgi vermek mecburiyetindeyiz. 
Bu, kanun icabıdır. Fakat yapılmamıştır. Bunu 
bir misal olarak söylüyorum. Her hangi bir ar
kadaşı yermek için söylemiyorum. Yollukların 
ne şekilde, ne yolda sarf edildiğini söylemek is
tiyorum. Sonra, Millet Meclisi Başkanı ve Sena
to Başkanına gelen arabaları gümrükten çekmek 
için yine bir milletvekili yani İdare Âmiri arka-
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daşımız Şevki Güler ve yanında 2 şoför bir de 
memur vardır, istanbul'a giderler. Bunlardan 15 
gün Şevki Bey, 7 şer gün de yanındaki arka
daşlar kalır ve 1 500 liraya yakın da harcırah 
aldılar. Bu arabaları da gümrükten çekip geldi
ler. Arkadaşlar; bu arabaları gümrükten alabil
mek için buradan her hangi bir arkadaşın git
mesine lüzum yoktu. Sadece şoförün gitmesi kâ
fiydi. Çünkü, bizim istanbul'da saraylarda yüz
lerce memurumuz var. Bunlardan bir tanesi bu 
işi görebilirdi. Bunu, Meclise tahsis edilmiş olan I 
yolluğun ne kadar usulsüz bir şekilde harcandı
ğının misali olarak veriyorum. Kimseyi yermi
yorum. 

Saraylarda tetkikat yapmak üzere vazifelendi
rilen arkadaşlar, 53 gün saraylarda tetkikat yap
mışlar yani bütün yazı istanbul'da geçirmişler
dir. Döndükleri zaman da, bu tetkikin neye is-
tinadettiği ve nasıl bir tedbir alınması gerekti- | 
ğine dair bir tek kelimelik bir rapor hazırlayıp 
Başkanlığa vermek ihtiyacını da duymamışlardır. I 
isimlerini söyliyeyim; Saraylarda inceleme yap
mak üzere Muslihittin Gürer 53 gün, 2 696,72 li
ra; Şevki Güler, saraylarda tetkikat yapmak ve I 
makam arabalarını çekmek için 34 gün, 1 553 
lira Mekki Keskin saraylarda tetkikat yapmak, 
2 663 lira. Ve nihayet gidiyor. Daha çok arka
daşlar; bu liste ve bu para bu gibi vazifelerle I 
verilmiştir. Saraylarda tetkikat yapılabilir; ama I 
hep do Haziranda mı yapılır? Ve bu kadar müd- I 
detle mi kalınır? Arkadaşlar, daha acısını söy- I 
liyeyim; Dolmabahçe Sarayında muahede salo
nunun yapılan restorasyonunu görmek üzere I 
12 tane insan yani Riyaset Divanının bütün I 
üyeleri, Başkan hariç hepsi tetkika gitmişler I 
ne yapıldığını görmüşler ve binlerce lira para I 
almışlar, dönmüş gelmişler... Bu, harcırahların I 
ne kadar usulsüz ve ne yolda sarf edildiğinin I 
misalidir. En sonunda bâzı arkadaşlar, efendim, I 
istanbul'a gitmiş, ne için gitmiş? Esbabı muci- I 
besi yoktur. Görülen lüzum üzerine. Zaten, Devlet 
idaresinde bir işin hesabını vermez duruma düş- I 
tüğümüz zaman karşılaştığımız cevap «görülen lü- I 
zum üzerine» oluyor. Kim olursa olsun bu Iböyle- I 
dir. 

Binaenaleyh, bu paralar bu şekilde sarf I 
edilmiş ve hiçbirinin sonu araştırılmamıştır. Bu I 
hususların tetkiki için verdiğim dilekçelere de 
cevap alamadım ve yalnız bu rakamları aldım. I 
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I Bir rapor falan da vermediler. Bu ayniyat ta

limatı burada tetkik edilebilirdi. Çünkü bura
da var. Ne lüzumu vardı. İstanbul'a gidip tet-
'kik etmeye?.. Ama bunlar tetkik maksadiyle gi
dilmese bu para da sarfedilmez ve muayyen ar
kadaşlar da para alamazdı. Arkadaşlar bu Mec
lisin divnının verdiği bir karar vardır. Divan 
üyeleri, kâtipleri, idare âmirleri şehirlerarası 
konuşma yaptıkları takdirde parasını öderler. 
Resmî konuşmalar hariç. Resmî konuşmalar yal
nız millî saraylar ile olur. Hal böyle iken ida
re âmirleri sekiz bin, kâtipler yani bizler, bin 

j liralık şehirlerarası konuşma yapmışız. Buna 
mukabil beş kuruş para ödememişiz, bu para
yı Meclis ödettirememiştir ve bu 9 bin lirayı, 
bu parayı bu millet ödemiştir. Bunun ödetil-
mosi için dilekçe ile yaptığımız müracaatte 
hiç kimse ödettirmek için tedbir almamış ve hiç 
kimse ödemek için de para vermemiş. Yalnız 
bir arkadaşımız ondört lira 52 kuruş kadar bir 
para ödemiştir. (Kim, kim, sesleri) Ferruh 
Bozbeyli. (Alkışlar) konuşanlar meydanda. 
Elimde listesi var. istiyen arkadaşlara vere
bilirim. Ezbere konuşmuyorum, vesikalarla ko
nuşuyorum, vermemiştir ve vermek de istemi
yor. Ama arkasını takibediyoruz. Herhalde bir-
gün ödetiriz. Ama öbür taraftan dolambaçlı 
yollarla kimin konuştuğu belli olmıyan konuş
maların bedelinin santralde çalışan ve 3 kuruş 
alan memur veya memureden aynen kesilmek 
için bütün şiddetiyle alâkalılar tarafından ça
lışılmaktadır. Devlet bütçesinden keyfî şekil
de konuşmaları ile harcıyan arkadaşların öde
meleri lâzımdır. Aksi halde bu milletin kar
şısına çıkıp da miting meydanlarında haysiyet
ten, şereften, namustan bahsedilemez. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlar; 'bu memleketle resmî arabaların 
kullanılma şeklini tâyin eden bir kanun var
dır. Buna asla riayet edilmemektedir. Hattâ 

• bu Meclis içinde dahi bu arabalar tamamen 
keyfî maksatları emrinde bulundurulmaktadır. 
Adeta hususi araba haline getirilmektedir. Ben 
Sayın Başkandan istirham ediyorum, hiç olmaz
sa bu arabalardan «resmî hizmette kullanılır» 
tâbirini kaldırsınlar. Bari kimin olduğu belli ol
masın.. 

Arkadaşlarım, Meclis içerisinde memur izdi
hamı da vardır. Hiçbir memur bir kısmı müstes-
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ha, ihtisa siyle ilgili yerlerde çalışmam aktadırlar. 
Meclis içerisinde değeri milyonları bulan işletme 
tesisleri vardır. Bu tesislerin başında o işten an-
lıyan bir tane memur maalesef yoktur. Bu mal
zemeler eğer bugün çalışıyorsa yeni olduğu için, 
çalışmaktadır. Bir iki sene sonra meydana gele
cek arızalar bütçeye koyacağımız paralar ile te
lâfi edemiyeeeksiniz. Onun için hiçolmazsa bu iş
ten anlıyan insanların, bu işlerin başına getiril
mesi lâzımdır. Bir elektrikçinin, bir su tesisatçısı
nın, inşaatla uğraşan insanların odasına gittiği
niz zaman hiçbirinin işi ile ilgili ne bir pense var 
elinde, ne bir keser var elinde, ne bir şema var 
önünde. Tamamen kendi hallerine bırakılmışlar. 
Tâbiri amiyanesi ile « Sina çöllerinde Veysel Ka
ranı» bir durumdadır. Hiçbir sorumlulukları da 
yoktur. Bir misal vereyim. Sizin iğnenizi yapan 
insanların elinde bir iğne yapma belgesi yoktur. 
Getirilmiş, doktorun odasına beş tane insan dol- |« 
durulmuş. Elinde belgesi yok, laborant olarak ı 
geçiniyor. Odasına uğramıyor. (.lidersiniz, sabah- j 
tan »akşama kadar gazete okurlar. Bu hususları j 
tanzim edebilmek için Başkanlık Divanında al
dığımız kararla vazife yaparken bize memurla
rın şu veya bu partiye mensubolduklarma dair 
haklarında tahkikat yapıyorsunuz şeklinde ma
alesef arkadaşlarımız Bütçe Komisyonunda, söz 
sarf etmişlerdir. Fakat biz almış olduğumuz va
zifeyi yapabilmek için elimizden gelen kudreti 
kullanarak çalışmış ve gerekli raporumuzu ilgi- ı 
li makama tevdi etmiş ve vazifemizi tamamlanıl- j 
sızdır. 

Meclis içinde memurların ihtisasları ile mü
tenasip yerlerde kullanılması, gelecek için bir te
minat olmalıdır. Arkadaşlar; burada idare ı 
Âmiri iki satırlık bir yazı yazmış, bir hademe 
memur olmuştur. Olmaz arkadaşlar böyle şey. 
Bu böyle devam ettikçe memurlar arasında hu
zursuzluğu gidermek mümkün değildir. Ya bu
nun bir talimatı vardır veya yoksa yapılır. Ha
demelikte memurluk için kabiliyet gösterenler 
yükselmek istiyenler heyet huzurunda imtihan I 
olur ve bir statü değiştirmek suretiyle faydalı j 
duruma getirilir. Bu yapılmamıştır. Keyfî şekil
de şu memur olmuş, bu memur statüsüne geç
miştir. Kütüphanenin tanziminden bahseden ar
kadaşlarımdan soruyorum. Kütüphane içerisin
de çalışanların çoğu bu Meclis içerisine hademe, ı 
odacı olarak girmişler fakat memur olmuşlar- | 
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dır. Hangi sebepten, hangi durumdan, hangi 
imtihandan, hangi denemeden geçerek buraya 
geldikleri belli değildir. Kendi tutumuna kal
mıştır. Onun için arkadaşlar, Meclis içerisinde 
her şeyden evvel güzel bir tertip ve mühim tan
zim tedbirleri almak suretiyle, her halü ef aliyle 
Büyük Meclisin dışarıya örnek olma durumuna 
gelmesi lâzımdır. Bugün bu durumda değiliz. 

Arkadaşlarım, Millet Meclisi ile Senatonun 
ayrılması keyfiyetine de dokunmak istiyorum. 
Millet Meclisi ile Senatonun ayrılmasına taraf
tarız. Ama, biz kemerleri sıkma devrinde, 5 ku
ruşun hesabını sorduğumuz bir devirde 5 kuruşu 
dikkatle sarf ettiğimiz bir devirde hiç lüzumu 
yokken Senatonun, bina olarak ayrılması sure
tiyle Plânlama Teşkilâtının yerini aldıkları za
man size rakama istinaden söylüyorum ki; 
500.000 liraya yakın bir külfet bütçeye yüklü
yor'. Bu da şöyle oluyor; Senato bugünkü 
Plânlanın Teşkilâtının yerine gittiği takdirde 
Plânlama Teşkilâtı da Toprak Mahsulleri Ofi
sinin binasına gidecek. Toprak Mahsulleri Ofisi 
de Ulus'ta senelik 500.000 lira kirayla bir bi
naya taşınacak. Bakınız arkadaşlar; bu sadece 
bina. Birde Toprak Mahsulleri Ofisinin taşınma 
masraflarını hesaba alırsak yazık değilim arka
daşlar. Ne lüzum var buna. Bütçesi ayrıldı, 
pekâlâ idare ediyoruz. Binaenaleyh, evvelâ ken
dimizin tasarrufa riayet etmemiz lâzım. Bu söz
lerim tamamen samimi bir hissiyatın ifadesidir. 
Kimseyi yermiyorum ve hiç kimse ile bir hesa
bım kitabım yoktur. Tamamen Millet Meclisi 
olarak ve Millet Meclisinin içindeki insanlar 
olarak, cemiyetin içinden seçilmiş insanlar ola
rak bu cemiyete örnek olmam lâzımgeldiği, sa
dedinde konuşuyorum. Binaenaleyh, sözlerim sa
mimidir. Benim bu sözlerimi samimiyetime ver
mek suretiyle bağışlamanızı istirham eder, hepi
nizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayet önergesi gelmiştir. 

ŞEVKİ GÜLEPv (Afyon Karahisar) — Sa
taşma olmuştur, söz istiyorum. 

BAŞKAN —~ Sizin isminizden bahsedilmiştir. 
Fakat esasla ilgili olmıyan yanlış bir malûmat mı 
verilmiştir! 

ŞEVKİ GÜLER (Devamla) — Evet efendim, 
yanlış anlaşılmıştır. 

BAŞKAN — Buyurun, ifade edin. 
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ŞEVKİ GÜLER (Afyon Karahisar) — Mııh- I 

terem arkadaşlarım, 1 Kasım 1961 tarihinden, | 
1 Kasım 1962 tarihine kadar Yüce Meclisin İdare
ci Üyesi olarak vazife gördüm. Bütün Meclis per
sonelinin ve içinizden birçok arkadaşımın şahidol-
duğuna inanıyorum; sabahın 9 undan gecenin 
8 ine kadar vazife başında kalmış bir idareci üye 
idim. 

Arkadaşım, İstanbul'a gittiğimden bahsettiler. 
İki şekilde bahsettiler; bir, arabanın çıkarılmasın
dan, bir de talimatnameden zannediyorum.. Ara
banın çıkarılması mevzuunda daha evvel iki me
mur gönderildi. Bu memurlar gümrük idaresin
de müşkülât gördü. Elimizdeki tahsisat, hatır
ladığıma göre, iki araba için 54 küsur bin lira 
idi. Çıkarılan gümrük tarifesine göre gösteri
len, ödenecek para 60 bin lira küsura çıktı. Sa
yın Başkanın da tensibi ile arabalar mevzuunu 
halletmek üzere üç gün için gittim. Ve o arada 
İstanbul'da bir Başkanlık Divanı toplantısı ve 
Yalova'daki saraylara ait bâzı mevzuları tetkik 
etmek için Yalova'ya gittim. Bunun haricinde 
her hangi ne şahsi, ne gezmek için, ne şu ve ne 
bu bakımdan gitmişliğim yoktur. Bu gidişlerim 
o zaman ve halen Meclis Reisi bulunan Sayın Fu-
ad Sürmenin tensipleriyle olmuştur. Arkadaşım 
konuşmasında bir kasıt olmadığından bahsettiler. 
öyle olmasını temenni ederim. Ama 1962 sene
sinde idareci üyelik yaptık. 1963 ün bütçesi 
geçti. 1964 bütçesinde bu hususların bahsedil
in esiyle bu sözlerini kabili telif bulamadım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Cfiirer. 

MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; Muh
terem llyas Kılıç Beyefendi bendenize bu mev
zuu konuşmak fırsatını verdiği için hakikaten 
bahtiyarım. 

1961 senesi 1962 dönemine geçerken Bütçe 
Komisyonunda olsun, Yüksek Meclisiniz huzurun
da olsun, bu mevzu tekrar mevzuubahsolunmuş 
ve gereken cevaplar alınmıştı. 

Muhterem arkadaşlarım, llyas Beyefendi ne 
diyorlar? «Muslihittin O ürer idare âmiridir ve 
idare amirliği zamanında İstanbul'a talimatname 
yapmaya ve dolayısiyle 6 milyon lira ifade (»den 
sarayların onarım, ihale ve yapım işlerini denet
lemeye gitmişler, dolayısiyle keyfî olarak git
mişlerdir. Dolayısiyle almış oldukları harcırah
lar bu fakir milletin bağrından çıkmış olan dar 
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bütçesi içinde keyfî bir harcırah alınmıştır» de
mek isterler. 

Muhterem arkadaşlar, bu hususu lütfen tes-
bit buyurunuz, Muslihittin Gürer hiçbir za
man şahsı namına ve keyfî olarak saraylara gir 
demez ve gitmemiştir. Muslihlıttin Gürer üç ida
re âmirinden birisidir. Bu üç idare âmiri ara
sında yapılan vazife taksimi sonunda bir kısanı 
İşletme Müdürlüğüne, bir kısmı lokantaya, bir 
kısmı da diğer dairelere bakarken bu meyanda, 
6 milyon lira ifade eden, Yüksek Meclisin tas
vibine sunulmuş olan bütçedeki sarayların ya
pımı ,onarı,mı, denetimi mevzuunda Başkanlık 
Divanı namına tavzif edilmiş olan ve o kısım iş
lerle meşgul olaeak olan idareci üyedir. 

Bu hususu ıtesbit ettikten sonra şunu arz et
mek isterim ki, Muslihittin. Gürer, keyfi üzerine 
saraylara yollanamaz. Her şeyden evvel Yüksek 
Meclisinizin büyük ekseriyetle sizlerin itimat 
ettiğiniz kurul olan Başkanlık Divanı ki, o Baş
kanlık Divanının teşekkül tarzı bütün partile
rin kuvvet oranına göredir, llyas Beyefendi bu
gün Başkanlık Divanında bulunduğu halde, Baş
kanlık Divanının vazifelerini bilmez tarzda ha
fiflikle konuşması karşısında sizleri temsil eden 
arkadaşların Başkanlık Divanında, hattâ müşte
rek Başkanlık Divanında üç azaya, «siz sarayla
ra gideceksiniz ve bu mevzuları tetkik edeceksi
niz bizim namımıza,» demek suretiyle Başkanlık 
Divanı kararı neticesinde kendilerine bu vazife 
tahmil edilmek suretiyle Muslihittin Gürer git
miştir. Şu hale göre, iki sene evvel mevzuuba-
hisolmuş bir vakayı, âdeta bir harcırah suiisti
mali şeklinde göstermek istiyen bugünkü Baş
kanlık Divanı âzası arkadaşımı büyük bir acz 
İçinde görmek hakikaten beni üzdü. 

Muhterem arkadaşlarım, tasavvur buyu
run: biz sakin sakin dinledik, eğer şayet Baş
kanlık Divanı hasbel kader bendeniz kardeşine 
itimat buyurdu ve dolayısiyle bu mevzua muh
telif partilerden teşekkül eden heyete meselâ 
o bugünkü Başkanvekillerinden Mekki Keskin 
Beyin başkanlığında, İdare Âmiri olarak da 
Muslihittin Gürer duhul ettiyse, istirham ediyo
rum, diğer arkadaşları zikretmeyip yalnız Mus
lihittin Gürer'den bahsedilmesi bendenize bü
yük bir hüsnüniyetle söylemiş bulunsalar dahi, 
bunun altında yatan bir mâna, acaba particilik 
ve bir arkadaşı karalamak gibi bir mâna ifade 
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etmiyor gibi mi geliyor? Bu böyle olduğuna gö
re; şu halde istirham 'ediyorum; herşeyden evvel 
bu kürsüden söylenilen lâflarda ve alınan ka
rarlarda birbirimize bühtan içinde bulunurken 
asgari şartlarla vazifeleri müdrik insanların ta
şıdığı sıfatı o vazifeyi müdrik kimseleri ve ba
husus bugünkü parlömıantcr demokratik rejimler
de hassasiyetini korumak, Parlâmento mensubu
nun haysiyetini korumak mevzularında hassas ol
duğumuz günlerde arkadaşların bu mevzulara 
işaret ederek ve bu mevzuları iBıaşkanlık Divanı 
ve onun sayın Başkanına bühtanda bulunacak ka
dar; her olayın altında muhterem Başkan Fuad 
Sirmen Beyefendinin de imzası vardır; kurul 
namına bir bühtanda bulunmanın ne derece ye
rinde, ne derece yersiz olduğunu arz etmekle be
raber ,bir hususa daha işaret etmek isterim. Aca
ba yedi sarayı ihtiva eden ve bugünkü Büyük 
Millet Meclisinin şahsına bağlanmış olan istan
bul Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı, Beyler
beyi Sarayı, Lâle 'Sarayı hepsi buna dâhildir 
biliyorsunuz, bunlara tahsis buyurduğunuz 
6 milyon liranın, beş kuruş, on kuruş değil, yüz 
bin lira değil, 6 milyon liranın denetimini yap
mak, orada çalışan 500 kişinin, sizler için vazife 
gören memurları sizlerin temsil, ettiğiniz Baş
kanlık Divanı olarak denetim ve teftiş etmek 
için acaba resmî kaynaktan alınmış olan bu har
cırah fuzuli midir? Şu hale göre, bu hususun 
kanuni çerçevesi içinde olan bu hususun ve as
la kendisini tayin etmemiş bir insanın huzuru 
içinde size hitabeden bir arkadaşın bu mevzuları 
bu şekilde getirirken, bir daha arkadaşların bu 
mevzularda daha titiz ve dikkatli bulunmasını 
istirham ederken, 'herhalde Yüksek Heyetinizi 
tenvir ettiğim kanaatine sahibolarak ve fuzuli 
olarak Yüksek Heyetinizi işgal ettiğim kanaati
ne vararak hepinizden özür diler, muhterem 
Heyetinizi hürmetle selâmlarım. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem Baş
kan, tavzih etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, tavzih için bir sebep 
ve usul kaidesi mevcut değildir. 

İLYAS KILIÇ (Devamla) — Sataşma var. 
(Var var sesleri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, yeriniz
den lütfen ayrı ayrı «var var var» demek sure
ciyle Meclis çalışmalarını aksatmayınız. Tavzih 
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için söz vermek gibi bir usûl kaidesi yoktur. Sa
taşma ile ilgili söz istenebilir. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Bir hususu 
tavzih için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yani siz her halükârda konuş
mak istiyorsunuz. Tavzih yoluna girmek müm
kün değilse sataşma var mı demek istiyorsunuz. 
Lütfen oturunuz. Şimdi kifayet önergeleri var
dır. Kifayetten önce Başkanlık Divanından ko
nuşacak olan bir üyeye söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Cîörentaş. 

İDABKOl ÜYH MÜSLİM CÖRKNTAŞ 
(Van) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi üzerinde 
sayın grup sözcülerinin ve sayın milletvekilleri
nin aydınlatıcı tenkidlerinc, sözlerine Kiyaset Di
vanı adına cevaplarımı arz etmeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar, 19(54 malî yılı bütçesi 
1963 malî yılı bütçesinden 827 243 lira eksiği ile 
04 076 186 liradır. Eğer son olarak maaşlara ya
pılan zamlar da ilâve edilecek olursa 1903 yılı 
bütçesinden 3 milyon 830 bin 993 lira noksaniylc 
bütçe Yüksek Huzurunuza gelmiş bulunmakta
dır. Bu rakamlardan da anlaşılacağı veçhile, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi tanzim edi
lirken âzami tasarrufa riayet edilmiştir. 

Bütçe 231 sayılı Teşkilât Kanunu esaslarına 
istinaden Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi 
olarak birleşik bir bütçe halinde Bütçe Komis
yonu huzuruna, gitmiş bulunuyordu. 

Bil âhara Cumhuriyet Senatosunda ve Karma 
Bütçe Komisyonunda Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Bütçeleri diye ayrı ayrı bütçeler 
halinde yüksek huzurunuza gelmiş bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlar, umumiyet itibariyle 
yapılan tenkidi erde daha fazla memur çokluğun
dan ve kadroların fazlalığından bahis edilmekte
dir. Halen memur olarak 217;( D) cetveli hiz<m?t-
lileri:687, milli saraylarda (D) cetveli hizmet
lileri 184 olmak üzere 871 (D) cetveli kadrosunda 
memurumuz vardır. Bunun içine 37 kişilik em
niyet kadrosu da dahildir. Muhterem arkadaşla
rın; bilhassa (D) cetvelindeki hizmetliler kadro
sunun kabarık olması münasebetiyle mütemadi
yen memur fazlalığından bahsedilmektedir. Ha
len Türkiye Büyük Millet Meclisinin işgalinde 
bulunan binanın iki adet büyük heyet salonu, iki 
aded büyük grup salonu, 15 aded komisyon ve 
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grup salonu, 180 adet oda, 22 adet vestiyer vesair 
hizmet yerleri mevcuttur. İkinci bodrum, bilinci 
bodrum, zemin, birinci kat, ikinci katlardan iba
ret olan binamızın iyi ceman 58 bin metrekaredir. 
Bu saha hörgün süpürülür, silinir, pas pas yapı 
lir ve muayyen zamanlarda da cilalanır ve parla
tılır. Böylece bir hademe horgün 300 metre kare 
sahanın temizliğini ve bundan sonra hizmetin;' 
terk edilmiş bulunan iki odanın hizmetini yapar. 
Bunun haricinde, binanın dışında olup devamlı 
temizletilen 4300 metre karelik kısımda zikredilen 
hizmetlere ilâveten temizlenmektedir'. Meclis için
de fiilen hademelik yapan 156 tane personel var
dır. Bunlar yukarıda zikredilen temizlik hizmet
lerini horgün 7 ,30 9 arası haftalık büyük umumi 
temizliğide Cumartesi, pazar ve tatil günlerinde 
yaparlar. Ayrıca her gün 9 dan sonra iki oda
nın diğer hizmetlerini görürler. Bu bakımdan 
Meclis memurlarının çalışmadığı ve bâzı yerler
de tamamen boş oturdukları iddiaları pek yerinde 
olmasa gerekir. 

Bir arkadaşımız lokandadaki duruma temas 
ettiler. To'bklotta kırıldığı bildirilen 7 bin kü- ' 
sur malzemenin hesabı : J 

Bu yedi bin küsur malzeme iki sene zarfında : 
kırılan tabak, bardak, çatal, kaşık ve bıça'k- j 
hırdan terekkübetnıektedir. üyeler lokantasın- ! 
da, memur ve müstahdem tabldotlarında günde j 
ortalama olarak 1 500 'kişi yemek yemektedir. 
Bir kişi yemek esnasında, en az dört tabak bir 
bardak, bir kaşık, bir çatal, bir bıçak kullan- ' 
maktadır ki, sekiz parça eder. Bir günde ku'- i 
]anılan parça sayısı ise 12 bine yakındır. Bunun j 
yukarda kırılan miktara nisbetiııin bulunması ' 
için iki yıllığını alıp ve yaz aylarını da hariç 
bırakırsak sekiz milyon parçadan yedi ibin par- \ 
çasınm kırıldığı görülür ki, nisbet 'binde bir- i 
den daha azdır. (Kaşı'k çatallar ne oluyor i 
M/uslihittin Bey, onlar da mı kırılıyor? sesleri) ; 

Bunu da arz edeyim efendim. .İki sene zar- j 
fmda, arz ettiğim gibi günde 1 500 kiyi yemek ! 

yemektedir. Bu iki sene zarfında kaybolan ve j 
kırılan çatal «ayısı .192 dir. istirham ederim, 
evinizde, dört kişilik bir ailenin sofrasında, dahi j 
eğer nis'bete vurulursa, tahmin ederim ki, bu 
nisbet çok daha düşük kalmaktadır. 

Arkadaşlar bıçak kırılmaz, doğrudur. Bıçak 
kayıp olur, bıçak zayi olur. Merasimlerde Mec-
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lisin merasim salonundaki merasimler ve ziya
fetler zarfında yani tabldotla Meclis binası ara
sında taşındığı zaman elbette ki, iki sene zarfın
da bu miktar zayi olur. Bu büyük yekûn de
ğildir kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarımı Meclisin sayın üye
leri kadar bu mevzuda hasas olan Riyaset Di
vanının da üye olarak basın muhabirleri mev
zuu üzerinde de bir ne'bze durmak istiyorum. 
Basın muhabirlerine ait talimatname Meclislerin 
müşterek divan toplantısında fiilî durum, gerek 
basın yönündan, gerekse Yüksek Meclisin ve-
karı ile mütenasip 'bir intizamı bina içinde tesis 
etmek gayesiyle tetkikler yaptırılmak -suretiy
le tesbit ve kabul edilmiştir. Divanlar yaptık
ları talimatın fiilî ihtiyaçlara cevap veremedi
ği noktalarını da tekrar gözden geçirmeyi esas 
olarak kabul etmiş ve bir çok talimat vakit va
kit gözden geçirilerek ihtiyaçlara uydurulmuş
tur. Bâzı partilerin de basın mensuplarına ait 
talimatı yeniden tetkik edilmesini istiyen tez
kereleri, müşterek Başkanlık Divanının günde
mindedir. Bundan başka basın muhabirlerinin 
hareket tarzlarını tanzim edecek bâzı hüküm
lerin İçtüzüğe ilâvesi hakkında Sayın Burhan 
Apaydın arkadaşımızın bir teklifi vardır. Bu tek
lif halen Anayasa Komisyonuna havale edilmiş
tir; Komisyonca tetkik olunmaktadır. 

27 Mayıs 1960 tarihinde, 5509 sayılı Teşkilât 
Kanununa göre memur adedi 160 dır. 31 . L. 1961 
tarihli 231 sayılı Kanunla bu aded 203 e yüksel
tilmiştir. 85 sayılı Kanun ile de iki aded sivil 
.'•avunma uzmanı eklenmiştir. 27.12.1963 tarih
li ve 360 sayılı Kanunla 12 aded kadronun daha 
ilâvesi ile 217 olmuştur. Meclis kadrosu halen 
budur. Kadro dışı memur alınması bahis mevzuu 
değildir. 

Bir grup sözcüsü, Veli Başaran arkadaşım 
1963 bütçesinde öteberi bölümünü yani alman 
temizlik malzemesi tutarını 208 bin lira olarak 
bildirmektedir. 1963 bütçesinde öteberi, için 220 
bin lira ödenek vardır. Bunun içinde alınan te
mizlik malzemesinin toplamı 208 bin değil 55 
bin lira tutmaktadır. 

VKLt BAŞARAN (Afyon Karahisar) — Bu 
çok değil m i l 

MÜSLÎH GÖRENTAŞ (Devamla) — Ton 
değil, ifade edeyim. Bu binanın ihtiyacı içindir. 
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VELÎ BAŞARAN (Afyon Karahisar) — Kay 

ton Arap sabunu ?. 
MUSLlH GÖRENTAŞ (Devamla) — Ton 

miktarını almadım. Levazım Müdürü burada ise 
miktarı verebilir. 

VELt BAŞARAN (Afyon Karahisar) — Ta
biî, pislik sabunla gider. 

BAŞKAN —•• Müdahale etmeyin efendim. 
MUSLİH GÖRENTAŞ (Devamla) — 

Evet. Çünkü, yerler temizlendikten sonra elbet
te ki, sabunla silinmesi lâzımdır. 55 bin metre 
karelik bir saha için de herhalde bir iki kalıp 
sabun değil, birkaç, kilo Ara]) sabununa ihtiyaç 
vardır. 

BAŞKAN — Sayın Başaran, müdahale etme
yiniz. Sualiniz varsa konuşma bittikten sonra 
sorarsınız. 

MUSLlH GÖRENTAŞ (Devamla) — Mefru
şat mevzuuna gelince; mefruşatın tutarının 80 
milyon lira olduğu bildiriliyor. Mefruşat 7007 
sayılı Kanun gereğince Bayındırlık Bakanlığı 
tarafından yaptırıldığından Meclis bütçesinden 
para ödenmemiştir. Katı tutarının oradan öğre
nilmesinin daha uygun olduğu kanaatindeyiz. 
Bize verilen fiyat listesinde toplam dört milyon 
1 i radı r. 

Başkanlık Divanı üyelerinin telefon mevzu-
larına da arzı cevap ediyorum. Gruplarca yapı
lan haricî telefon konuşmalarının parasının 
tahsili yapılmıştır. Başkanlık Divanınca Dolnıa-
bahçe Sarayı ile yapılan muhabere, resmî muha
bere olarak kabul edildiği için İstanbul ile ya
pılan birçok telefon konuşmaları vardır. Dolma-
bahce Sarayı haricinde de bâzı resmî konuşma
lar olmuştur. Bunu tesbit için Levazım Müdür
lüğünü vazife]endirmişizdir. Bu hususta yapılan 
konuşmalara ait dosya tanzim edilmiş, fakat İs
tanbul'la yapılan konuşmayı hangi üye arkadaş 
yapmıştır 1 Bu hususta, yapılan konuşmaları, 
İdare Amirleri, BaşkanvckiUeri ve Divan kâtip
leri de değil, bazan milletvekilleri veyahut o vi
lâyet valileri geldikleri zaman bâzı resmî konuş
malar olarak yapmışlardır. Bunları tesbit etmek 
için. Levazım Müdürlüğüne vazife verilmiştir. 
Levazım Müdürlüğü vasıtasiyle hangi şehirle 
ne miktar konuşma yapıldığı tesbit edilmiştir. 
Fakat bu konuşmaların hangi şahıslar tarafın
dan yapıldığı tesbit edilmediği için para tahsili 
cihetine gidilememiştir. 
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3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi şümu

lü dışında fazla mesai verilmiş kimse yoktur. 
Verilenler yalnız Matbaa ve İşletme Müdürlüğü 
teknik personelidir. Meclisin çalışma durumu 
göz önündedir. '.Fazla mesai ücretleri bütün me
mur ve müstahdemler için saat tesbiti suretiyle 
verildiği takdirde bütçeye yükleyeceği külfet 
şimdikinin çok üstünde olur. Bunun için memur 
ve müstahdemlere birer maaşı geçmemek üzere 
ikramiye vermek suretiyle karşılanmaktadır. Bu 
cihet 5509 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle hu-
dutlandırılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; Kitaplık mevzuun
da arkadaşlarımız bâzı temennilerde bulundu. 
Atatürk Kütüphanesinin kurulması kararlaştı
rılarak bir kısım kitapların mubayaasına baş
lanmıştır. Kitaplığımızın fihristinin yapılmasına 
çalışılmaktadır.. Teşkilât Kanunu çıktığı zaman 
ilâve olarak yeni uzman kadrosu ilâve edilmek 
suretiyle süratle tamamlanacaktır. Ayrıca Teşki
lât Kanunu çıktığı zaman dış münasebetler bü
rosuna mütercim kadroları ilâve edilecektir. Bu 
suretle bunları da Yüksek Huzurlarınızda arz 
etmek isterim. İstanbul Milletvekili Coşkun Kır-
ca'nnı bu hususta zaten bir kanun teklifi vardır. 
Bunu da ayrıca arz ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de muhakkak ki, 
Türk Parlâmentosu için çok üzücü olan, millet
vekilleri dışından localardan kalkıp da milletve
killerinin hareketlerine müdahale etmek istiyen 
biı*, iki arkadaş hakkındaki tahkikat da devanı 
etmektedir. Halen neticelenmediği ve bu hu
susta biı- arkadaşını Meclise getiren milletvekili 
ve senatörler de tesbit edilemediği için, şimdilik 
fazla bir malûmat arz edemiyeceğim. 

İnşallah tahkikat tamamlandıktan sonra ne
ticeyi ayrıca arz edeceğim. (Anlamadık ses
leri, daha açık izah edin sesleri.) Efendim, 
Turhan Bilgin arkadaşım bilhassa temas etti
ler, kendilerine Riyaset Divanı adına teşekkür 
etmeyi bir borç bilirim. Hakikaten çok aydın
latıcı güzel bir konuşma yaparak bizi mem
nun etmişlerdir. Bu 28 . 1 . 1964 günü, takdir 
edersiniz Millet Meclisi koridorunda millet
vekilleri arasında vukubulan hâdiseye Tamer 
Şekersoy ve diğer iki arkadaşı karışmışlardır. 
Ayrıca Adalet Partisi Grupundan da buna 
dair bir müracaat vâki olmuştur. Bu hususta 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Emniyet Amir
liği vasıtasiyle tahkikat yapılmıştır. Gayet 
tabiîdir ki, bunlar bu sırada Meclis dışına çık
tıkları için, burada kendilerinin ifadelerine 
müracaat edilememişti. Şimdi, halen bu mev
zuda muhabere devam etmektedir. Ve tahki
katın neticesi gelmediği için şimdilik bundan 
fazla bir malûmat arz edemiyeceğimi beyan 
etmek istiyorum. C. H. P. si sıralarından 
(Kimler bunlar, isimleri var mı? sesleri.) 

Şimdi efendim; bize bildirilen dört isim 
vardır. Fakat bunların içerisinden bir tanesi 
galiba o sırada İstanbul'da olduğu için zaten 
burada değilmiş; bu tesbit edilmiştir. Yalnız 
Tamer Şekersoy ismi var. Bu isim üzerindo 
daha fazla duruluyor. Zaten idare Âmiri olarak, 
da bu arkadaşın şimdilik katî olarak Meclis bi
nasına girmemesi için talimat verilmiştir. 

Meclise alınan möbleler hakkında - Sayın ih
san Kabadayı arkadaşımız bilhassa bu mevzu 
üzerinde durdular - bu mevzu üzerinde Riya
set Divanı da hassasiyetle durmaktadır. Takdir 
edersiniz ki, bu möbleler tamamen Bayındırlık 
Bakanlığı tarafından ihale edilmiştir ve o Ba
kanlığın kontrolü altındadır. Yalnız bir hu
susu işaret etmek isterim. Biz bu müracaatler 
- Sayın Ilyas Kılıç'm da müracaatı vardır - üze
rine Bayındırlık Bakanlığı ile yaptığımız mu
havereler neticesinde tabldot sandalyesi 788 lira 
98 kuruş olarak gösterilmişti. Fakat son go 
len 9 . 1 . 1964 tarih ve 426 saylı yazılarında 
memur lokantası için yaptırılmış olan iskemlele
rin tesbit edilen bedeli 295 liradır, deniyor. 
Bunu da arz etmek isterim. (Pahalı sesleri, 150 
liraya piyasada dolu sesleri) Diğer fiyatlar 
mevcut, fakat teker teker arz edersem kıymetli 
vakitlerinizi fazlaca almış olacağım, bu bakım
dan buna da bu şekilde arzı cevap etmiş ola
yım. 

m Millî Saraylar mevzuunda, restorasyon için 
halen 8 saray mevcuttur, malûmunuz, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine bağlı olarak 645 bin 
liralık bir tahsisat konmuştur. 1960 yılında 
842 bin lira, 1961 yılında 2 milyon 300 bin 
lira, 1962 yılında 1 milyon 825 bin lira, 1963 
yılında iki milyon 587 bin lira tahsisat konul
muştu. Bu restorasyon işi eskiden prim usu-
liyle yaptırılmaktaydı; şimdi halen sarayda 
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bulunan bir yüksek mimar ve bunun yanına 
yardımcı olarak alman iki yüksek mimar ma
rifetiyle ve bunun nezareti altında emanet usu-
liyle yaptırılıyor. Ve randıman yüzde yüz bir 
nisbette artmıştır ve iş de daha iyi bir şekil
de ikmal edilmektedir. 

Millî saraylara vazife ile giden eski idare 
Âmiri ve Başkanvekili arkadaşlarımız hakkın
daki konuşmalara eski idare Âmirleri arkadaş
larımızın şahısları adına yaptıkları konuşma
dan sonra yalnız bir hususu Riyaset Divanı 
olarak arz etmek isterim. O zaman bir tali
mat tasarısı hazırlanmıştı. Fakat bilâhara 
Millî Sarayların Maarif Vekâletine devri hak
kında bir kanun teklifi geldiği için bu kanun 
teklifi neticelenmceye kadar talimatnamenin 
Riyaset Divanınca hazırlanması geri bırakıl
mıştı. Bu Riyaset Divanı kararı ile olmuştur. 
Bunu da böylece arz etmek isterim. 

Avrupa Konseyine gidenler hakkında da bi
raz arzı malûmat edeyim. Avrupa Konseyi 
Assamble ve komisyonlarına iştirak edenlerin 
yollukları için 1963 yılında 701 540 lira sarf 
edilmiştir. 

NATO Memleketleri Parlâmentolar Birliği 
AsKaınble ve komisyonlarına iştiraik edenler için 
226 386 lira sarfedilmiştir. 

Parlâmentolararası Birliği Türk Grupunun 
Birlik konferans ve komisyonlarına iştirak 
edenlerin de yollukları için 112 420,23 kuruş 
sarfedilmiştir. 

Parlâmentolararası Turizm Birliği Türk Gru
punuıı Birlik, komisyon ve konferanslarına iş
tirak edenlerin yollukları için 71 550 lira, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin diğer 
memleketlere yapacağı ziyaret, tören, dostluk 
gibi temaslara katılacak olanların yollu'kları 
da .208 152 lira sarfedilmiştir. 

Bir de kanıp mevzuuna bir arkadaşımız te
mas etti. Bugün artık bütün İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ve diğer Devlet müesseselerinde 
çalışan memurların dinlenmesi keyfiyeti; artık 
tıp alemince de sıhhi bakımdan zaruri görülen 
kani]) yapma usulü, Türkiye'de de ihdas edil
miş 'bulunmaktadır. Buna rağmen T. B. M. 
Meclisi ınıemurları bugüne kadar bu kamplar
dan istifade edememekte idiler. Ancak geçen 
sene ve bir de ondan evvelki sene Yalova'da 
bulunan bâzı binalarımızın bilhassa bahçelerin-
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dede- çadır kurmak suretiyle bu .kamplardan 
istifade etmişlerdir. Genel Sekreterimizin 18 
kişilik bir grupla orada bulundukları mevzu
unda tahmin ediyorum ki kendilerine bu şe
kilde tam, sağlam, sıhhatli bir malûmat veril
memişti!'. Talimatname hükümleri dairesinde 
sadece hemşiresi ve gayet tabiîki kendi çocuk
ları bu kamptan istifade etmiş1 erdir. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Bravo, vekâ
let ücreti ne kadar? 

MUHLİS GÖRENTAŞ (Devamla) — Yok 
vekil değiliz, sadece vazifemizi ifa ediyoruz. 

Meclis memurlarının başka yerlerde istihda
mı mevzuu : Takdir edersiniz ki, 4539 saydı 
Kanuna göre, diğer teşkilâtlarda olduğu gibi 
bâzı zaruret ve sebepler dolayısiyle Ibir memur 
başka bir yerde Riyaset Divanının emriyle istih
dam edilmektedir. 

" İçtüzük halen ilgili komisyondadır. Günde
me alınmıştır, fakat bil âhara ilgili komisyon 
İçtüzük teklifini geri alınış bulunmaktadır. 
hızla ikmaline devam edilmektedir. 

Teşkilât Kanunu da halen Karma Bütçe Ko
misyonundadır, aynı süratle çıkarılması için ta-
kibedilmektedir. 

Başkaca cevaplandırmadığım hususlar varsa, 
arzı cevap edeyim efendim. Şimdilik bu ka
dar arzı cevap etmiş olayım. 

VELİ BAŞARAN (Afyon Karahisar) — 
Reis Bey, bir sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN" — Buyurunuz Sayın Başaran. 
VULİ BAŞARAN (Afyon Karahisar) — 

28 . 1 . 1063 tarihinde Meclis koridorlarında 
çıkan kavgada olaya adı geçenlerden dört isim 
zikrettiniz. Bunların içerisinde Mecliste çalışan 
müstahdem veya .memurlar var mıdır? Varsa Ri
yaset ne gibi bir tahkikat yapmıştır. Bunun açık
lanmasını rica ediyorum. 

MÜSLİH GÖRENTAŞ (Devamla) — Ha
yır efendim, bunların içerisinde Mecliste çalışan 
memur yoktur. Bunların isimleri burada var
sa isim olarak sizlere bildireceğim. Tamer Şe-
kersoy, Fikret Ekinci, Hâmit Toprak, Metin 
Kumbasar, isimli talebelerdir bunlar hariçten 
gelmişlerdir. 

VELÎ BAŞARAN (Devamla) — Ne sıfatla 
girmişlerdir? Her zaman devamlı olarak bura
ya devam ettikleri bir hakikattir. 

MITSLIH GÖRENTAŞ (Devamla) — Bun
ların Meclise girişleri şöyle olmuştur; 1 Şubat 

1"'34 tarihine kadar bâzı arkadaşlarımızın da 
tenkid ettiği talimatneme tatbik edilinceye ka
dar, sayın milletvekili ve senatör arkadaşları
mız bâzı arkadaşları koluna takarak Meclise 
sokmakta idiler. Fakat maalesef bunu da idare 
âmiri olarak arz etmek mecburiyetindeyim; ha
kikaten bu hususta bilhassa vazifeli olan me
murlarımız çok büyük sıkıntı çekmektedirler. 
Bâzı milletvekili arkadaşlarımıza talimat hüküm
lerini hatırlatmak istedikleri anda dahi haka
rete mâruz kalıyorlar. Bunun için bilhassa sa
yın arkadaşlarımın da bu hususta bize yar
dımcı olmalarını istirham edeceğim. Onun için 
o şekilde geldikleri için kimin getirdiği tesbit 
edil önlemiştir. 

BAŞKAN — Konuşmalarnız bitti mi efen
dim? 

MUHLİS GÖRENTAŞ (Devamla) — Bitti 
efendim. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sual soraca
ğım. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, Sayın Kı
lıç. sual soracaklar. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Efendim, tele
fon paralarının toplanıldığı bildirilmektedir. 
69 numaralı telefon Van'la konuşmuş olup 156 
lira 40 kuruşluk bir borç tahakkuk etmiş bu
lunmaktadır. Van'la kim konuşmuştur, konu
şan tesbit edilmiş midir? 

MUHLİS GÖRENTAŞ (Dcvmala) — Van 
Mebusu ve İdare Âmiri olarak bir ben varım, 

ben de böyle bir konuşma yapmadım. 
BAŞKAN — Bir sual daha var. Buyuru

nuz Sayın Abdurrahman (Kiler. 
ABDITRRAHMAN GÜLER (Çorum) — 

1963 yılı içerisinde Meclis Riyaset Divanından 
ve idare âmirlerinden İstanbul'a millî saray
ları tetkik için gidenler var mı? Gidenler var
sa, isimleri nelerdir? Aldıkları paralar ne ka
dardır? 

MUHLİS GÖRENTAŞ (Devamla) — Efen
dim, 1963 yılında millî saraylara giden idare 
âmirleri tabiî ki, vardır. Çünkü millî sarayla
rın kontrolü ve her şeyi tamamen idare âmir
lerine aittir. Ve bu usuldendir. Yalnız ne mik
tar harcırah aldıklarını şimdi buradan beyan 
etmeme imkân yoktur. Müsaade ederseniz istiye-
yim. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — İsimleri, kim
lerdir. 
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MUHLİS GÖRENİ AŞ (Devamla) — İsim

leri; üç idare âmiri vardır. Meselâ iki devrelik 
idare âmiriyim. Harcırahlı olarak iki defa mil
lî saraylara gitmişim, teftiş etmeye. Harcirah-
sız olarak 14 defa gitmiştim. Halen Millet Mec
lisinden 12 defalık alacağım vardır. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Affeder
siniz, bir vazifedir, elbette harcırah almanız ica-
beder. 

MUHLİS GÖRENTAŞ (Devamla) — Al
madık biz; fahrî olarak yaptık. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı ko
nuşmayalım. Sayın Aytaş, lütfen oturunuz. 
Sualiniz varsa ayrıca sorarsınız. 

MUHLİS GÖRENTAŞ (Devamla) — Tat
min oldunuz mu efendim? (Orta sıralardan ta
mam tamam sesleri) 

BAŞJCAN — Sualiniz mi var? 
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Sual 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. s 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Efen
dim, 5509 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Teşkilât Kanunu gereğince mûtadplan saatler dı
şında fazla çalışmak mecburiyetinde olan memur
lara ikramiye verilmesi gerekir. Bu ikramiyeler 
verilirken suiistimal teşkil eden, İdare Âmiri ola
rak tesbit ettiğiniz hususlar var mıdır?. Tasrih 
etmek için de sualimi şöyle tevcih ediyorum : 
Müşahedemiz odur ki, Kanunlar Dairesi Teşkilâ
tı ve Zabıtlar Dairesi Teşkilâtı gecenin geç vak
tine kadar çalışırlar. İstihbaratım odur ki, bu ça
lışanlara fazla mesai tahakkuk ettirilmedigi 
halde, Zat İşlerinde fazla mesai muntazaman 
tahakkuk ettirilmiştir. Buna benzer gayritabi-
îlikler gördünüz mü?.. 

Mecliste; beşi iki, beşi beş, beşi üç, beşi sekiz, 
beşi on geçe gibi, son derece beş rakamına, 17 ra
kamına yakın limitler içinde mesai sarf eden me
murların cetveller yapıp, fazla mesai ücreti aldık
larını tesbit ettiniz mi?.... 

İDARE ÂMİRİ MÜSLİH GÖRENTAŞ (De
vamla) — Arzı cevap edeyim, efendim. Fazla me
sai cetveli yalnız Matbaa ve İşletme Müdürlüğü 
için yapılmaktadır. Diğer memurlar için zaten 
senede bir maaş nisbetinde fazla mesai karşılığı 
ikramiye olarak verdiğimizin dışında her hangi 
bir memura fazla mesai ücreti ödemiş değiliz. Yal-
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nız İşletme ve Matbaa; takdir edersiniz ki İşlet
me bilhassa kışın (P) Santrali 24 saat mütema
diyen çalışmak durumunda, zorundadır. Aksi 
halde duvarlar ısınmıyor. Bu bakımdan, kadro
muz da halen buna müsait değildir. En aşağı üç 
defa nöbet değiştirmektedirler. Bunun için ken
dilerine fazla mesai ücreti verilir. Ve yalnız kış 
aylarında, yani yazın verilmiyor. Bütçe müzake
relerinde, bütçe devam ettiği müddetçe günde 
24 saat, bazan sabaha kadar matbaadaki arkadaş
larımız çalışmaktadır, münavebe ile. Bunun dı
şında memurlara yalnız senede bir maaş nisbetin
de fazla mesai karşılığı ikramiye olarak Riyaset 
Divanının takdiri ile ödeniyor. Bunum dışında 
başka bir şey yok. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Devamla) — Mec
lis Hesaplarını İnceleme Komisyonu tarafından 
tesbit edilen rapora göre, bu suretle 17,00 raka
mı civarında fazla mesai aldıkları iddiası varit 
midir?. 

MUSLİH GÖRENTAŞ (Devamla) — Bu şun
dan ileri geliyor. 17,00 Meclisin mesaisinin bi
tim saatidir. Bu saatlerde tabiî Meclis memurla
rından bâzıları elbetteki bu saatlerde mesaileri 
bittiği için vazifelerinden gidiyorlar. Bunun dı
şında saat 18,00 - 19,00 - 20,00 de giden birçok 
memurlar vardır. Bu hususta katî şey yoktur. Bu 
saatlerde giden memurlara fazla mesai ödenmiş 
değildir. 

Huzurunuzdan hürmetle ayrılırım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Sözcüsü. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Değerli 
arkadaşlarım, Millet Meclisi bütçesinin ahdî mü
nâsebet yollukları başlığiyle başlıyan kısma mü
tedair Karma Bütçe Encümeninin tasarrufları 
hakkında burada konuşan grup sözcüsü arkadaş
larım ve şahısları adına konuşan arkadaşlarım, 
tenkidkâr ve takdirkâr sözler, beyanlar lütfetti
ler. Bunun için, birkaç dakika aydınlatıcı bilgi 
vermek için huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Arkadaşlarım, bu millet kürsüsünden sık sık 
bütün millete ve Devlet hizmetlerine nasihatler 
göndeririz; fedakârlık, feragat, vazife, hissî na
sihatleri göndeririz. Ve bunların tasarruf kural
larına, iktisat kurullarına riayet etmelerini ken
dilerinden isteriz. 
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Biz bu nasihat kelimelerinin, telkin veya tav

siyelerin ifade ettiği mânaları Büyük Meclis ola
rak kendi hayatımızda, kendi tatbikatımızda ve 
kendi tabiatımızda uygulamazsak bize kimse inan
maz arkadaşlarım. «Onlar ki, verirler dünyaya 
lâf ile nizamat, bin türlü teseyyüp bulunur hane
lerinde» manzarasını arz etmeye bilhassa dikkat 
etmeye mecburuz. Arkadaşlarım, bu konuda bir
takım süslü sözler söylemek, Avrupa seyahati he
veslilerini, memleketin, milletin ve Devletin âli 
menfaatlerinin perdesi arkasına atmak ve gizle
mek mümkün ve kolaydır. Biz Avrupa seyahat
leri imkânını asgari noktaya getirmiş bulunuyo
ruz. Bundan Devletin ve milletin büyük menfaat
lerinin haleldar olacağını söyliyenler çıkacaktır. 
Size niyabeten bu konuyu tetkik etmiş olan Kar
ma Bütçe Encümeni adına konuşuyorum, inanı
nız; Devletin ve milletin büyük menfaatleri bu 
tasarruflardan kıl kadar, kıl payı kadar haleldar 
olmıyacaktır. (Alkışlar) Ancak bâzı özel menfa
atler haleldar olabilir, bu da bizi ilgilendirmez. 
(Alkışlar) 

Arkadaşlarım, Encümen dış seyahatleri iptal 
etmemiştir. Encümen, ahdî münasebetlerden do- . 
ğan seyahat imkânlarını mahfuz tutmuştur. Bu
nun dışında hiçbir menfaat getirmiyen, hiçbir 
fayda getirmeyen, aksine arkasndan bir sürü de
dikodu sürükliyen ve Yüksek Meclislin itibarına 
halel getiren ve herşeyden evvel ""bu seyahatlara 
katılan arkadaşların itibarıma halel getiren bir 
konunun, bir dedikodu konusunun kaynağını ku
rutmak için bu tasarrufu yapmış bulunuyoruz. 

Arkadaşlarım, 
Devlet ve milletin yüksek menfaatleri ieabet-

tirirse ne olacak? Buna hiç endişe olmasın. Si
ze niyabeten vazife gören Kanma Bütçe Komis
yonu, önüne, bu nitelikte bu karakterde bir hiz
met geldiği zaman 10 dakika içinde her meseleyi 
halletmeye muktedirdir. Nitekim daha bir ay 
içinde bu vasfı ve karakteri taşıyan dış münase
betlerimiz bakımından önem ifade eden bir ko
nuyu, 10 milyonluk bir tahsisatı 10 daMka için
de halletmiştir. O bakımdan dış münasebetleri
mizin vê  büyük millî menfaatlerimizin icabet-
tirdiği inkişaflar için de Karma Bütçe Encüme
niniz lâzımgelen ödeneği her taraftan keserek ve 
kısarak temine muktedirdir ve ttemin edecek isr 

tidatta ve istikamettedir. Bundan emin olmamızı 
bilhassa istirham ederim. 
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Arkadaşlarım; son söz olarak şunu söylüyo

rum: Fukara bir millet olmanın, kaderini evvelâ 
kendi nefsimizde ve kendi hayatımızda, yaşa
mazsak ve burada söylediğimiz sözler dudaktan 
değil de, kalbten gelmenin hararetini taşımazsa 
bu Meclis hepimizin arzu ettiğimiz yüksek bir iti
bar ve kudret müessesesi olma 'karakterini ka
zanmada güçlük çekecektir. Biz bu tedbirleri ev
velâ kendi nefsimizde, kendi hayatımızda tatbik 
-edeceğiz. Dış seyahat imkânlarını asgari noktaya 
getireceğiz. Birtakım heveslilerin vasıtası haline 
gelmiyeoeğiz. Hem Yüksek Meclisin itibarını 
yükseltmek, hem de birtakım istemeden bâzı ar
kadaşlarımızın vazife hissi ve aşkıyle göstermiş 
oldukları tahallûku başka istikamette ve mâna
da değerlendirmelerin ve mânalandırmaların 
önüne geçmiş olacağız. Kastımız budur, hepinizi 
hürmetle selâmlarım ve bizim getirdiğimiz şekil
de ve ölçü içinde kabul edilmesini Komisyonu
nuz adına rica ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın sözcü, Riyaset Divanına, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesiyle ilgili 
olarak verilmiş olan önergeler Komisyonunuza 
havale edilmiştir. Bu önergelerle ilgili her hangi 
bir hususu ifade etmek istiyorsanız, bunu da 
lütfen söyleyiniz, önergelerin hepsi okunacak
tır efendim. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NECİP MÎRKELÂMOĞLU (Devamla) — Lüt
fedip malûmatımıza sunduğunuz önergeler çeşit
lidir. 

BAŞKAN — Efendim, bunların her hangi 
birisi hakkında lüzum görülüyorsa, Çünkü, öner
gelerin okunması sırasında söz verilmiyecektir. 
Anayasanın 94 ncü maddesine göre. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ NBClP M Î R K İ E L A M O Ğ D U (Devamla) — 
Sayın Başkanım, yalnızca ıkatılıp katılmadığı
mı?! ifade edeoeğiz. 

AHMET 'ÇAKMAK (Bolu) — Efendim, bir 
soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Bu dış se
yahat yolluklarında tasarruf zihniyeti acaba 
Devlet ve katma bütçeli daireler personelili 
için de, yani dairelerde de tatbik mevkii bul-
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muş mudur? Onlarda da tatbik edilmiş midir? 
öğrendiğime göre 180 milyonluk bunların dış 
seyahat yollukları vardı. Bütçe ve Plân Komis
yonu, bu titizliği orada da göstermiş midir? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NEClP MÎRKELÂMOĞLU (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, bu çok umumi bir sualdir. 
Şunu arz •etmek isterim : Bütçe Karma Encüme
niniz yalnız kendisine mütedair, mütaallik olan 
bir konuda değil, önünden geçmiş ve müza
kereye sunulmuş olan her konuda bu hassasi
yeti ve dikkati âzami ölçüde göstermiştir. Bir 
misal arz etmek isterim. Avrupa seyahatleri 
şimdiye kadar Förstklâls dedikleri tarifeden ya
pılmakta idi. Karma Bütçe Encümeni bunu tu
rist klâsa indirmiştir. Ve bunu bütün Devlet ha
yatını kapsıyan bir şümul ifade edecek şekilde 
tedvin etmiştir. Bu misalleri çoğaltmak mümkün
dür. Ama her bütçe geldiğinde arkadaşlarım de
taylara inerek malûmat arz etmemi emrederlerse 
takdim etmek mümkündür. 

BAŞKAN — Son söz olarak Sayın Halûk 
Nur Baki'ye söz veriyorum. ^Buyurun, efen
dim. 

HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlarım, Büyük Millet Meclisi 
bütçesini tenkid eden sözcü arkadaşların söy
ledikleri çok acı gerçekler, gecenin bu saa
tinde de olsa millet adına, bu fakir millet adı
na hepinizi ciddî surette mustarip etmiştir. 
Vakıa biraz da mübalâğa edilmiş sözler söylen
miş, arkadaşlarımıza bâzı sözler yok yere izafe 
edilmişir. Fakat bir tek hakikat vardır ki, 
T. B. M. M. içerisinde en çok temizlik bulun
ması icabeden bir müessesedir. Bu müessesenin 
bünyesinde hiç değilse dedikodu çapında da olsa 
birtakım sakıncalı durumlar hâsıl olmuştur. 
Bu bir gerçektir. Ve bu gerçek, maalesef çok 
acıdır. Bunu söylerken bir noktayı tebarüz et
tirmek isterim. Her partinin üyesi tarafından 
haysiyetli ve namuslu oluşu üzerinde ittifaka 
varılan bir Başkanımızın bulunduğu Başkan
lık Divanının ve Parlâmentonun içindeki bu 
acı durumun nedenlerini ben şurada buluyorum. 
Biz galiba bâzı mevzuları değeri kadar biz
zat kendimiz takibetmiyoruz ve ciddiyetle üze
rine eğilmiyoruz. Meselâ şu Parlâmentonun 
içinde mefruşatın çok fahiş olduğunu, hattâ 
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bir mefruşat müzesi haline geldiğini bildiği
miz halde yalnız dedikodusunu yapıyoruz 
ve dedikodusundan sonra nereye bağlanır bunu 
tesbit ve takibedemiyoruz. Bunu söylemekteki 
kasdım şudur : Büyük Millet Meclisinin fonk
siyonu bugün tenkidettiğimiz konular mün
hasıran Başkanlık Divanının sırtına yükletil
miş, münhasıran idare Âmirlerinin takibine bı
rakılmış olunmamak lâzımgelir. Hepimizin ta-
kibetmesi ,elbirliği ile hâdiseleri ortaya daha 
güzel çıkaracak daha örmek olacak bir şekil 
bulmamız gerekir. Şimdi, meselâ bir sandalye 
alınmış, pahalı alınmış, 40 milyon liraya alın
mış; fazla harcanmış. Adam, Bayındırlık Ba
kanlığı harcamış bunu» demek gibi gülünç bir 
noktadayız. «Eğer bir şey alınmaz ise bu para 
maliyeye kalacak, binaenaleyh bunu alalım» di
yen gülünç zihniyetin yanında ki, bu gülünç 
hal mevcuttur, şimdi gecenin bu geç vaktinde 
sabırsızlığınıza rağmen şu son sözü almamın se
bebi şudur. Bu noktalar burada tesbit edilmiş
tir. Buradaki arkadaşlar bu noktaların takip
çisi olmalı. Burada yalnız söylenmek, zabıt
lara geçmekle kalmamalı. Bundan kısa bir süre 
sonra Başkanlık Divanı yine hepimizin takibi 
ile neticeyi bize haber vermeli. Şu, şu nok
talara temas ettiniz. Şunlar doğrudur, bunlar 
yanlıştır» desinler. Her ne şekilde olursa olsun, 
Meclis mefruşatında iki noktanın üzerinde 
durmak lâtzımgelir. 1 - lüzumundan fazladır, sayı 
itibariyle, fiyat itibariyle; 2 - fahiş ve suiisti
mal olduğu dedikodusu. Yani değerinin çok 
üstünde alındığı dedikodusu üzerinde de. Ne
rede ise bulunarak bunların suçlusu, sorumlusu 
kimse bu fakir millet adına duyurulmalıdır. 
Arkadaşlarım, yani beş kuruşluk vergi mese
lesinde bu kadar hassasiyet gösteriyoruz da 
harcanışını hafife alıyoruz. Bunda samimiyet 
olmaz o zaman. Asıl, işin harcanışma bakmalı
dır. Birkaç nokta daha var buradan hemen 
söyliyeceğim ve Başkanlık Divanından âcil bir 
cevap da istemiyorum ama bunların üzerinde 
durulsun ve bu noktalar aydınlansın... 

Bir kumaş suiistimali dedikodusu var. Eğer 
bir kumaş suiistimali varsa bunun bir an evvel 
üzerine el konup, Parlâmento üyeleri bundan 
haberdar edilmelidir. Bunun kadar çirkin ve na
hoş bir şey olamaz. (Kim yapmış sesleri.) Bil-
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sem zaten davacı olur hesap sorarım. Fa
kat kumaş suiistimali üzerine kumaş satışı dur
durulmuştur. Bunu bilen arkadaşlarımız var. 

Hizmet arabaları uygunsuz şekilde kullanılıp 
seçim bölgelerine maalesef götürülmekte imiş, 
götürülmüş. Bunun üzerinde Başkanlık Divanı 
dursun. îdare âmirlerinden 1961 - 1962 devresin
de usulüne uydurup Almanya'ya gidenler olmuş. 
Hangi arkadaş olduğunu - samimî olarak - bilmi
yorum. Nasıl olmuş? Bunun da üzerinde durulsun. 

Şimdi arkadaşlar, bence hiç basit olmıyan 
bu noktaları hatırlattım. Sözlerime son verirken 
iki önemli noktayı zikretmek isterim. Birincisi : 
Parlâmentonun haysiyetinin korunması konusun
daki müşterek yönümüz hepimiz ihtilâlden çıkmış 
bir milletin Parlâmentosu olarak, elbetteki güç 
şartlar altında haysiyet ve itibarımızı derleyip 
toplamaya muhtaç bir havaya girdik. Bu hava
nın içinde herkes ayrı açıdan düşüncelerle bu 
yıpranmayı her an müşahade ettiği halde her
kes daha yıkıcı yöne götürmekten çekinmedi. 
Parlâmentonun haysiyetinin rahat ve elle tutu
lur bir şekilde teşekkül etmesi, benim anladığım 
mânada şu şekilde mümkündür : Birincisi, Par
lâmentonun Atatürk ilkelerine sahiboluşunda ve 
bu tesanüdünü her an en zinde, en canlı şekilde 
göstermesinden ufak bir hataya düşmemeliyiz. 

ikincisi; Anayasanın bir numaralı takipçisi, 
hürmetçisi bu Parlâmentonun üyeleri olmalıdır. 
Bir parlâmentonun üyeleri Anayasaya karşı la
ubali olursa lâfla yemin ettiği bir Anayasa sah
te, içinden gelmiyen bir bağlılık havası içinde bu
lunursa bu Parlâmentonun haysiyetini gökten 
gelen bir mektupla göndermezler. Bu mânada 
bir insan Parlâmento haysiyetine sahibolmak 
davacısı değildir. Hepinizi hürmetlerimle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Verilmiş kifayet önergeleri var
dır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Millet Meclisi bütçesi hakkındaki müzakere

lerin kifayetini, arz ve teklif ederim. 
Kastamonu 

Sabri Keskin 

İDARECI ÜYE MUSLÎH GÖRENTAŞ (Van) 
— Sorulan hususlara cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, kifayet önergesi gel-
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mistir, aleyhinde söz istiyen var. Meclis hakem
dir, önerge reddedilir, size de konuşma imkânı 
verilir. 

İDARECI ÜYE MÜSLIH GÖRENTAŞ (Van) 
— Şüpheli bir noktayı izale etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Usul bakımından mümkün de
ğildir. 

Başkanlığa 
Meclis bütçesi üzerinde vâki müzakerelerin 

kifayetini arz ve teklif ederim. 
Mardin 

Talât Oğuz 

BAŞKAN — Verilmiş olan kifayet önergeleri 
aleyhinde Sayın Kâzım Arar söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Arar. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlarım, Millet Meclisi müzakeratmda, bugün
kü müzakerata benziyen bir örnek daha tasavvur 
edilemez. Büyük Meclis, hem de kendi bütçesi üze
rinde, parti farkı gözetmeden her noktada birlik 
ve beraberlik içinde içerde ve dışarda dedikodu 
halini alan iyilik ve kötülükleri bu derece tam bir 
titizlik ve hassasiyet ve samimiyetle dile getirdi
ği vâki değildir. Bütün bunlara rağmen, her nok
tada beraber olduğumuz bu mevzuda, henüz kifa
yetin yeterli olduğu kanaatinde değilim. Yani ye
ni mevzular ortaya çıkmakta ve idare Âmirleri, 
Meclis Divanı adına konuşan idare Âmiri arka
daşımız dahi kifayet önergesi yüzünden konuşa
mayacak hale gelmektedir. Birçok hâdiselerin, 
kısmen mübalâğalı ve kısmen simaa müstenit, 
duyuya müstenit olarak şişirilmiş olmaları ihti
maline binaen bâzı arkadaşlarımızın da zan ve 
şüphe altında kalmamalarını teminen, kifayet öner
gesinin reddini ve kısa bir süre, - her ne kadar 
gecikmiştir, sabırlarınız kalmamıştır ama - adları 
geçen arkadaşlarımızın savunmalarına imkân ve
rilmesi ve alâkalı makamlarca da hakikatlerin or
taya konulmasını teminen önergenin reddini rica 
ederim. Hürmetlerimle... 

BAŞKAN — Kifayet önergesini oylarınıza 
sunuyorum, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Bir hususu öğrenmek istiyorum. Biraz evvel Yük
sek Başkanlık kifayet önergeleri bulunduğunu 
ve bunların oylanması yapılacağını, oylama sıra
sında söz vereceğini beyan ettiler. Yüksek Baş-
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kanlık bu önergeleri şu anda oylamaya gidecekse, 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Ana
yasanın 94 ncü maddesinin sondan bir evvelki 
bendini okuyorum. «Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeleri, Meclislerinin Genel Kurullarında, 
Bakanlık ve daire bütçeleriyle katma bütçeler hak
kındaki düşüncelerini her bütçenin tümü üzerin
deki görüşmeler sonrasında açıklarlar; bölümler 
ve değişiklik önergeleri, üzerinde ayrıca görüşme 
yapılmaksızın okunur ve oya konur.» Şimdi Ana
yasanın bu hükmüne istinaden size söz veremem. 

ÎSMAÎL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) — 
Bu mevzu üzerinde değil. Yüksek Başkanlık oyla
maya gidecekse oylama üzerinde konuşacağım. 

BAŞKAN — O halde lütfen oturun. Müzake
reler devam ediyor. Müzakereler devam ederken 
hangi hususa temas edeceksiniz o zaman konuşur
sunuz. 

Şimdi Büyük Millet Meclisi Bütçesinin tümü 
üzerindeki görüşmeler 'bitti. Bölümlere geçil
mesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Evvelâ Cumhuriyet Senatosu bölümlerini 
okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm ödeneğin çeşidi Bölüm toplamı 

11.000 ödenekler 10 604 351 

BAŞKAN — Bölümle ilgili bir önerge var, I 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına I 
Bütçe kanunu tasarısının B. M. Meclisine 

ait kısmının İ l nci bölüm 310, 320, 350 ve 391 nci 
maddelerinde yer alan rakamların hesabedihne-
sinde hataya düşüldüğü kanaatindeyim. I 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu, ayrı I 
ayrı olarak, Temmuz 1962 tarihinde aldıkları 
ka,rar gereğince; üyelerin aylık ödeneklerini 
3 000 lira olarak hesap ve kalbul etmişlerdir. 

Tatbikattaki tereddüdü izale bakımından bu 
hususu tavzih için; Şubat - 1964 tarihinden, 
Başkanlık Divanı tarafından Anayasa Komisyo
nu ile Meclis Hesaplarını inceleme Komisyo
nuna müracaat edilinmiş, isimleri geçen fou iki | 
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komisyon, her iki Meclisin ittihaz ettiği kara
rın sarih olduğunu, binaenaleyh işbu kararın 
icra edilmesi gerektiğini ittifakla karar altı
na almışlardır. 

Esasen 1963 yılı Bütçesinde ödenekler bu 
karara muvazi olarak 3 000 lira üzerinden he-
sabedilımiştir. Fakat tediyat bu rakam üzerin
den yapılmamıştır. 

1964 yılı Bütçesinin ödenekler kısmının he-
sabedilmesinde tatbikattaki hata gibi, aynı şe
kilde, hataya düşülmüştür, ödenekler 2 900 
liradan hesabedilmek suretiyle; Millet Meclisi 
için - 15 660 000 lira ve Cumhuriyet Senatosu 
için - 6 438 000 lira 'ki; ceman 22 098 000 li
ralık ödenek konulmuştur. 

Aynı hata, binnetice yolluklara da sirayet 
ettirilmiştir. 

Evvelce alman karar gereğince; ödeneklerin 
ayda 3 000 lira üzerinden hesabedilerek, du
rumun tashihini noksan tediyelerin ikmali ile 
birlikte, tediyatm bundan (böyle bu suretle tat
biki gerektiğinin, karar altına alınmasını arz 
ve teklif ederim. 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ödeneklerle ilgili olarak verdiğim önergemde 

aktarma göstermediğim için, ek olarak takdim 
ettiğim önergemin de birlikte okunmasını rica 
ederim. 

16 nci fasıl 812 nci maddeden 1 143 000 li
ranın tenzili ile, 11 nci bölüm 310 nıcu mad
deye 540 000 liranın ilâvesini; 11 nci bölüm 
320 nci maddeye 222 000 liranın ilâvesini, 11 nci 

bölüm 350 nci maddeye 270 000 liranın ilâve
sini, 11 nci bölüm 360 nci maddeye 111 000 
liranın ilâvesini arz ederim. 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
önerge de, müzakeresini yaptığımız bütçe ile 
ilgisi iolmıyan, bundan evvelki bütçeye taallûk 
eden Ibir kısım vardır. Bu husus, esasen daha 
evvel alınmış olan bir Meclis kararına bağlan
mıştır. Şimdi sadece bu bütçe ile ilgili olan 
kısmı oyunuza sunacağım. Komisyon buna ka
tılıyor mu?.. 

— 1 6 3 -
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KARMA IBÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (izmir) — Efen
dim 'bu, Bütçe Komisyonunda müzakere edil
memiş bir konudur. Meclis Hesaplarını Tetkik 
Komisyonunun ve Meclis Denetçisinin noktai 
nazarı ne ise buna iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Sizin noktai nazarınız nedir 
Komisyon katılıyor mu, katılmıyor mu? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NECİP MİRKELÂMOĞLU (izmir) — Bizim 
bir nöktai nazarımız yoktur. Bu kadarını ifa
de edebilirim. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Sayın Başkan, 
usul bakımından söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika, vereceğim. Komis
yon sarih foir mütalâa beyan etmek (mecburiye
tindedir. Soruyoruz; Komisyon bu 'önergeye 
«katılıyoruz» veya «katılmıyoruz» demek du
rumundadır. 

Bu önerge daha evvel komisyona havale 
edildi. Komisyon bunu tetkik etti. Siz de buna 
katılıyoruz veya katılmıyoruz diyeceksiniz. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ NEOlP MİRKELÂMOĞLU (Devamla) — 
Efendim, burada Encümenin müzakeresine ko
nulmamış ve dolayısiyle tetkik edilmemiş bir me
sele üzerinde Komisyon noktai nazarını nasıl 
ifade eder? Encümenin buna katılıp katılmadı-
ğını belirtebilmesi için toplanıp bu işi müzakere 
etmesi lâzımdır. Geçen sene de Encümen olarak 
toplanıp bu şekilde bir karar vermiştik. 

BAŞKAN — Usul hakkında Sayın Paksüt, 
buyurun. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlarım, gecenin bu saatinde bir tashih hü
viyeti içinde ifade edilen önerge gerçekte Ana
yasanın 82 nci maddesinin son fıkrasının her 
halükârda yasakladığı, yani ne muhterem Baş
kanlık Divanının.... 

BAŞKAN — -Sayın Paksüt, size usûl hak
kında söz verdim. Anayasanın maddesine bu 
önerge uygundur, değildir diye önerge hakkın
da mütalaa beyan etmek, esasen Anayasanın 
94 ncü maddesinin sondan bir evvelki fıkrasına 
mugayirdir. Bu sebeple size söz vermiyorum. 
Usul hakkında söz verdim. Saded dışı lütfen ko
nuşmayınız, o halde esasa lütfen girmeyiniz. 
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EMİN PAKSÜT (Devamla) — Söylediğim 

söz şudur : Mecliste bütçe sırasında verilecek 
önergelerin tabi olduğu birtakım prensipler var
dır. Bunların gu veya bu şekilde ihlâli usulî bir 
mesele teşkil eder. Bendeniz, Yüksek Riyasetin, 
muhterem heyetinize şu anda, şu saatte sundu
ğu önergenin dikkatli bir takip ile mahiyetine 
intikal edince usul yönünden bütçe müzakeresi 
sırasında oylanabilecek bir önerge olmadığı hu
susunda musırrim. Bu itibarla oylanamıyacak 
bir önergeyi oya sunmak, oylanamıyacak bir 
önergeye oy vermek bir meclis kararı mahiyetini 
teşkil etmez. Eğer bu önerge oylanaoaksa istir
ham ediyorum, Meclis bunu müstakiUen oylama 
mevzuu yapsın. Bu mahiyeti ile ve bu saatte oy
lanmak suretiyle Meclis kararı olduğu inancı
na kaani değilim, sahip değilim. Bu itibarla usu
le aykırıdır. 

BAŞKAN — Sayın Paksüt, usule aykırı ol
duğunu ifade ettiniz. Oylanmasının hangi ba
kımlardan usûle aykırı olduğunu lütfen ifade 
eder misiniz? 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Sayın Baş
kan, bütçe müzakerelerimin yapılmakta olduğu 
şu anda 94 ncü maddenin son fıkrasının esası 
ile onunla murtabıt 82 nci maddenin son fıkra
sı muvacehesinde yapacağım açıklama Yüksek 
Riyasetçe işin esasına taallûk ettiği mülâhaza-
siyle tecviz edilmiyor. Bendeniz diyorum ki, şu 
saatte Yüksek Meclis bu mealde bir önergeyi, 
usûl bakımından ,oya arz edemez ve Yüksek He
yet bu mealdeki bir önergeye oy veremez. Mâru
zâtım budur. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Anayasa
nın 94 ncü maddesinin son fıkrası, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri bütçe kanun ta
sarılarının genel kurullarda görüşülmesi sıra
sında gider artırıcı veya belli gelirleri azaltıcı 
teklifler yapamazlar, kaydını ihtiva etmektedir. 
Bu önerge, gider artırıcı veya belli geliri azal
tıcı mahiyeti mevcut ise bu halde böyle bir tek
lif yapılamaz, bittabi oylanamaz. Verilmiş olan 
ve biraz evvel okutulmuş olan önerge hakkında 
Karma Komisyon sözcüsü gider artırıcı veya 
belli gelirleri azaltıcı olduğu yolunda bir beyan
da bulunmamıştır. Şimdi tekrar burada komis
yonun mütal-âasmı soruyorum. Bu okunmuş olan 
önerge gider artırıcı veya belli gelirleri azaltıcı 
mahiyette bir önerge midir? 

— İU — 
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KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ NEClP MÎRKELÂMOĞUJ (İzmir) — öy
le görünmüyor. Bir aktarma mahiyetindedir. 

BAŞKAN — Komisyon bu hususu böyle ifa
de ediyor. Sayın Paksüt ,kezalik gider artırıcı 
veya belli gelirleri azaltıcı olduğu için oylana-
mıyacağıjija işaret etmemiştir. O bakımdan usul 
hakkında söz istiyen?.. Sayın Akdoğan, sizinki 
-bu kmvytef ilgili mi? 

İSMAİL AKDOĞAN (Yozgat) — Hayır, 
değildi. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın tlyas Seçkin. 
İLYAS SEÇKİN (Ankara) - ^ Pek muhte

rem arkadaşlar, şimdi Riyaset Divanında oku
nan bu önerge sarahaten gider artırıcı mahiyet
te, giderlerin mahiyet ve miktarlarını artırıcı 
mahiyette bir önergedir. Bu önerge, karşılığı 
gösterilmeden oya konamaz. Eğer önerge sa
hibi arkadaşlarımız, bütçenin diğer gider fa
sıllarından buna tekabül eden bir meblâğın ora
dan tenzili ile buraya ilâve edilmesini saraha
ten işaret etmiş olsalar, elde ettikleri faslın 
ita âmiri, dairesi âmiri muvafakat etse, Bütçe 
Komisyonu muvafakat etse oylanabilirdi, veya 
oylanamazdı, Ibunu münakaşa etmiyorum. Fa
kat bu hali ile bu önerge oylanamaz. Şu şekli ile 
karnini bir yanlışlık yapılmış olabilir. Bütçe Ko
misyonunda maddi bir yanlışlık yapılmış ola
bilir. Senatoda da bir maddi hata yapılmış ola
bilir. Meclis Başkanlık Divanı 1964 malî yılı 
gider bütçesini gönderirken ödenekleri eksik 
koymuş olabilir. Bu dahi burada karşılık bulun
madan düzeltilemez. Karşılık bulunmadan düzel
tilemez, bilâhara bütçe yürürlüğe girdikten sonra 
müstakil bir aktarma kanunu ile buna tekabül 
eden ödenek müstakil bir kanunla getirilir, fa
sıllara ilâve edilir ve malî yıl içinde ita âmiri bu 
fasıldan fbu paraları ödeme imkânına kavuşur
lar. 

Esasa girme bahsinde Başkanlık Divanı hak
lı olarak 94 ncü maddeye göre söz vermediği 
için oraya girmiyorum. Fakat, bu haliyle konu
şulamaz. Şurasını da arz edeyim ki, önümüzde
ki on günlük bütçede usul meselesi olarak bu 
gibi haller sık sık tekerrür edebilir. Bâzı arka
daşlarımız usulüne uygun olarak, önergelerin 
fasıllardan fasıllara nakiller şeklinde teklif et
miş olabilirler. Kifayet önergeleri oya konma-
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dan istirhamım odur ki, Başkanlık Divanları 
bu kifayet önergelerini oya koymadan Büyük 
Meclise arz etsinler, önergeler müzakere edilsin, 
konuşur hale gelelim, bütün mebus arkadaşlar 
fikirlerimizi söyliyelim, ondan sonra münakaşa
sı yapılsın, meseleler tavazzuh etsin, herkes is
tediği istikâmette oy kullanmakta rahat bir ha
le gelsin. Benim istirhamım budur, hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Usul yönünden başka söz is-
tiyen arkadaşımız var mı? Yok. 

Muhterem arkadaşlar, biz bu konunun, yani 
bu sunulmuş olan önergenin oya vaz'edilmiye-
«eği hakkında usulî bir mâni olduğu kanaa
tinde değiliz. Esasen Aayasanm 94 ncü mad
desinin son fıkrası «Gider artırıcı veya belli 
gelirleri azaltıcı» demektedir. Sayın komisyon 
sözcüsü de bu önergenin gider artırıcı veya 
belli gelirleri azaltıcı mahiyette olmadığını 
ifade etmiştir. Şimdi, yalnız, bu önergede iki 
hu«us vardır. Birisi 1964 bütçesi ile ilgili değil
dir. Geçen seneki bütçe ile ilgili bir •bölüm
dür. B.u bugünkü bütçe müzakereleri ve mevzuu-
muzla alâkalı olmadığından, bu kısım haricol-
mak üzere önergeyi bütçe ile ilgili olan kıs
mı itibariye - zaten önergesinde hangi bölüm
den hangi aktarana yapılacağı da okunarak tas
rih edilmiştir - bu şekilde oyunuza sunuyo
rum, kabul ediyor musunuz?. . özür dilerim, 
vaktin gecikmiş olmasının bu kadar tesiri oldu. 
önergeyi kabul edilmiş şekliyle bu maddenin 
düzeltilmesi size kalıyor. İkinci bölümü okuta
cağım. Yalnız muhterem arkadaşlar, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi bütçesi bütün olarak ko
misyona sunulmuştu. Bilâhara Cumhuriyet Se
natosunda bunlar ayrıldığı için verilmiş öner
gelerde de hem Cumhuriyet Senatosu, hem de 
Millet Meclisi bütçesine ait kısımlar müşterek 
verildiğinden verilen öneragelerde bâzı karışık 
durumlar zuhur etmiştir. Bu sebeple bu ge
cikme olmuştur. 

Şimdi ,biraz evvel kabul ettiğimiz Sayın Fa
hir Giritlioğlu'na ait önergenin hangi fasıla 
tenzil ve ilâvesini istediği hususları okuyorum. 

Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun 2 
numaralı önergesi tekrar okundu. 

BAŞKAN — 16 ncı fasıldan 812 nci mad
desinden 1 143 000 liranın tenziliyle 11 nci 

— 166.— 
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holüm 320 nei maddeye 222 000 liranın ilâve
sini istiyen önerge Cumhuriyet Senatosu ile 
ilgilidir. Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Ka
imi. edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümün değişen neticesini komisyon bize 
lütfen hesabolarak verirse, bölümü sonra oyu
nuza sunacağı* 

Bölüm 12 000 personel giderleri : 27 lira, 
BAŞKAN — Bu bölümle ilgili bir önerge 

vaı\ okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bütçenin ahdî münasebetler bahsinde, Av

rupa Konseyi ile NATO grupu için, masraf 
tahsis edilmiş, diğer ahdî münasebetler teşekkül
leri sıfıra irca edilmiştir. Bütçe Komiyonu bu 
tarzda bir davranışta bulunmanın haklı ge
rekçelerine sahiptir. 

Ancak : 
Avrupa Assamblesinin özellik ve önem ta

şıyan bir yönü vardır. Bilhassa Ortak Pazar ko
nusu bu Assamblenin iştigal konuları içerisine 
dâhildir. ; 

Bütçede yapılan indirme neticesinde, Kon
seye karşı gereken ilgiyi gösterememiş olaca
ğız. 

Tasarıdaki 750 000 lira, 400 000 liraya in
dirilmiştir. Bununla denilmek istenilmektedir 
ki : Konseyin sadece Genel Kurul toplantılarına 
katilinsin. Komisyon çalışmalarına iştirak edilin-
mesin. Komisyon çalışmalarına iştirak zarureti 
vardır. 

Evvelâ : Bu, bir siyasi vecibedir. Saniyen, 
Avrupa Konseyi Tüzüğünün değişik 42 nci 
maddesinin (E) fıkrası ortakların komisyon
larda çalışmalarını mecbur kılmıştır. Aksi ha
reket, Konseyden ihracımıza kadar sebebola-
biliî. 

Bütün bunların dışında Avrupa Konseyinin 
masraflarına Devletimiz iştirak etmektedir. 
Bu münasebetle Dışişleri bütçesine konulmuş 
bulunan 22 milyon liranın; on iki küsur mil
yon lirası, Avrupa Konseyinin masraflarının 
karşılığıdır. 

Binaenaleyh : 12 milyon küsur lira masraf 
etmek bahasına girdiğimiz ve ortak olduğu
muz Asamble çalışmalarına, birkaç yüz bin 
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liralık bütçe mülâhazasiyle katılamazsak tena
kuza düşmüş oluruz. 

Bu itibarla : 

Bölüm 12 madde 911 de kayıtlı 300 000 lira
nın tasarıda olduğu gibi : 750 000 liraya çı
karılmasını ve bu hususu sağlamak amaciyle 
maddenin komisyona havalesini istirham ede
rim. ; ' ! ' 

Fahir Giritlioğlu 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye 'katılıyor 
mu? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NECÎP MİRKELÂMOĞLU (izmir) — Bu öner
genin ihtiva ettiği ıkonu hakkında fikirlerimizi 
arz etmiştik. Esasen şekil bakımından da bu 
'takririn oya konulmasının tmümkün olmadığı 
kanaatindeyiz. Çünkü.... 

BAŞKAN — Katılıp katılmadığınız hususu
nu Ibelirtin lütfen. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NECİP MÎRKELÂMOĞLU (Devamla) — Dı
şişleri Bakanlığı temsilcisi bulunmadığından 
bu dairenin bütçesinin bir faslından indirim ya
pılması mümkün değildir. Bu bakımdan katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, şimdiye 
kadarki bütçe tatbikatında Meclislerde bölüm
den bölüme aynı bakanlık aynı daire bütçesi 
içerisinde bir bölümden bir bölüme aktarma 
mümkün olmaktadır. Halbuki önergede göste
rilen husus Hariciye Vefkâleti Bütçesinden alı
nıp T. B. M. M. Bütçesinin bölümlerine aktar
ma teklifidir. Bu sebeple bu haliyle önergenin 
oya konması mümkün değildir. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Bir yan
lışlık oldu, özür dilerim. Hariciye Vekâletinden 
alınmak gibi bir durum yok. Yalnız «Harici
ye Vekâletinde bu iş için 12 milyon lira 'ayrıl
mıştır» dendi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bunun 
dışında ayrıca Büyük Millet Meclisi Bütçesin
deki bir bölüme konulması istenen hususun ne
reden alınacağı ve kaynağı da gösterilmemiş
tir. Bu sebeple bu önerge bir muamele göre-
miyecektir. Yine bu bölümle ilgili ikinci bir 
önerge daha vardır, okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

T. B. M. Meclisinin 1964 yılı Bütçesinin 
12.911 sayılı maddesinin «Avrupa Konseyi As-
samblesine iştirak edeceklerin yolluklar» iba
resinin «Avrupa Assamblesine ve feomisyonla-
rma iştirak edeceklerin yollukları» şeklinde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Oğuz Oran 

Esbabı mucibe : Tadil teklifimiz kabul edil
mediği takdirde Avrupa Konseyi aynı Siyasi 
Komisyonun 13 Nisanda Paris'te yapacağı, Kıb
rıs konusunda yapacağı toplantıya iştirak 
edemiyecek duruma düşecektir. 

Kezalik, 30 Mart tarihinde bu suretle yapıla
cak İktisat Komisyonunda, gelişmekte olan 
milletlere, gelişmiş olan milletlerin iktisadi yar
dımı konusundaki görüşmelere iştirak edeımi-
yecektir. 

BAŞKAN — Bu önerge gelir veya giderlerle 
ilgili olmayıp bir formülün değiştirilmesiyle 
ilgilidir. 

Komisyon katılıyor mu! 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU ADİNA 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka'bul et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bu bölümle ilgili 3 ncü bir önerge var, o'ku-
tuyoru/m. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Millet Meclisi 1964 bütçe tasarısnm «Par-

lâmentolararası Birliği Türk Grupunun Birlik 
konferans ve komisyonlarına iştirak edecekle
rin yollukları karşılığı olarak 112.000 nci bölüm; 
12.921 nci maddesinde, Millet Meclisi Riyaset 
Divanınca 100 000 TL. ödenek teklif edildiği 
halde Karma Bütçe ve Plân Komisyonunca !bıı 
maddenin kaldırıldığı tasarıda görülmüştür. 

Maddenin muhafazasını teminen 12.370 nci 
«Emekli keseneği karşılşkları» maddesindeki 
ödenekten 1 liranın tenzili ile, bu bir liranın, 
12.921 nci madde karşılığı olarak konulmasını 
arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Ertuğrul Gr. Sakarya 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA NECİP MİR-
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KELÂMOĞLU (İzmir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi 
oyunuza sunuyorum. KaJbul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

BAŞKAN — Bölümü yeniden okutuyorum. 
(12.000 nci bölüm yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Bölümü Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
13.000 Yönetim giderleri 95 015 

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

14.000 Hizmet giderleri 20 004 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 60 005 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) yatırım harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 

alımları ve onarımları 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
34.000 Malî tarnsferler 3 

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

35.000 Sosyal transferler 3 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyona verilmiş olan bölümü yeniden 
Oıkutuyorum. 

Bölüm : 11.000 ödenekler 10 937 351 
BAŞKAN — Bölümü 'bu şekli ile oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Millet Meclisi kısmını okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm : 11.000 Ödenekler 24 609 400 
BAŞKAN —• Cumhuriyet Senatosunun 11.000 

nci bölümünde kabul edilmiş olan önerge neti
cesinde yapılmış o1 an tashihat şekli ile o'ku-
tulmuştur. Bu şekilde bölümü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka'bul 
edilmiştir. 

— 167 -
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Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri ' 17 569 355 
BAŞKAN — Bu bölümle ilgili üç tane öner

ge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bölüm 13 madde 241 de yazılı Meclis bah

çe giderleri maddesine 100 000 lira konulmuş
tur. Tasarıya göre, 100 000 liranın içerisine, per
sonel masrafları ithal edilmemiştir. Sadece bah
çe için sarfedilecek levazım masrafını kapsa
maktadır. 

Zira : 
Bölüm 12 madde 280 de, işçi ücretleri diye 

ayrılan 200 000 liralık bir rakam vardır. 
Bu madde işçi ücretleri olarak gösterilen 

200 000 lira için tasarı aynen şöyle der: (Mec
lis ibütçesinin 1964 yılı içerisinde Bayındırlık 
Bakanlığından Meclise devri düşünüldüğünden 
işçi ücretlerini karşılamak üzere 200 000 lira 
ödenek teklif edilmiştir. 

Binaenaleyh, gerekçeden de anlaşılacağı üze
re: Bölüm 12 madde 280 de yazılı 200 000 lira 
Meclis bütçesi işçi ücretidir. Bunun sadece elli 
bin lirasının muhafazası ile, 150 000 lirasının 
kaldırılmasını arz ederim. 

Fahir Giritlioğlu 
Edirne 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bölüm 12 madde 414 te yer alan 10 000 lira

nın maddeden tamamiyle kaldırılmasını arz 
ederim. 

Fahir Giritlioğlu 
Edirne 

Gerekçe : 

Fazla mesai için, oylama tesisatımda çalış
tırılacak mühendise verilmek üzere konulan bu 
meglâğ diğer fasıllar içinde vardır. 

5509 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi mûtad
olan saatler dışında çalışacak olanlara bir ay
lığı geçmemek üzere ikramiye verileceğini âmir
dir. Ve Bölüm 621 de bunun için 761 438 lira 
konulmuştur. 

BAŞKAN — Üçüncü bir önerge var, okutu
yorum, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bölüm 12 ve 621 nci maddede yazılı bulu

nan 761 438 liralık rakam yüksek bir rakam-
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dır. Bu rakam seyyanen bütün memur ve ücret
lilerin aylıklarının tutarlarına tekabül etmek
tedir. 

Halbuki: B. M. Meclisi teşkilâtına ait 5509 
sayılı Kanunun laltmcı maddesi: Mûtadolan 
saatler dışında fazla mesai yapan kimselere, 
bir aylık tutarını geçmemek üzere ikramiye ve
rileceğini âmirdir. 

Herkesin, fazla mesai yaptığını kabul et
mek mümkün değildir ve herkesin âzami ikra
miye haddine müstehak olacağını peşinen far-
zetmek mantıkî değildir. Bu itibarla, maddede 
hiç değilse üçte bir nisbetinde kesinti yapıla
rak 500 000 liraya indirilmesini arz ederim. 

Fahir Giritlioğlu 
Edirne 

BAŞKAN — Bu son okunmuş olan önerge
yi evvelâ oyunuza sunacağım. Komisyon katı
lıyor mu?.. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ NECİP MlRKELÂMOĞLU (İzmir) — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

BAŞKAN — Birinci önergeyi tekrar oku
tuyorum. 

(Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun 
1 nci önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katılı
yor mu efendim?. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ NECİP MlRKELÂMOÖLU (İzmir) — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmemiştir. 

İkinci önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun 

ikinci önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor mu efen

dim? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

12 nci ıbölümü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. Lira 

13.000 Yönetim giderleri 3 161 985 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 546 910 

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

B. 
15.000 Kurum giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler. 
Kabul edilmiştir. 
16.000 Çeşitli giderler 

Lira 
975 270 

Etmiyenler... 

4 703 111 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Cumhu

riyet Senatosunun ve Millet Meclisinin bütçele
rinin 11 OOO nci bölümünde kabul ettiğiniz öner
genin sonundaki toplam 16 000 inci bölümde 
tenzilât olmuş ve 3 560 111 olarak değişmiştir. 

16 ncı bölümü bu şekliyle okutup oylarını
za sunacağım. 

B. 
16.1000 Çeşitli giderler 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

A/2 Yatırım harcamaları 

Lira 
3 560 111 

Bölüm 

22,000 Yapı, tesis ve 
rım giderleri 

ona-

Lira 

467 446 
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BAŞKAN— Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
(A/3) Sermaye teşkili ve 

transfer harcamaları 

.'Malî transferler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Borç ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi bö
lümlerinin oylanması bitmiştir, Vakit geçmiş 
olduğundan 20 Şubat 1964 Perşembe günü ya
ni bugün saat 10 da toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 01,50 

B. 
34.000 

315.000 

36.000 

l ira 
45 000 

882 298 

146 000 





Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

ELDÎALTINOI BİRLEŞİM 

19.2 .1964 ./Çarşamba 
Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞTI-
RıLAN IŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1964 yılı 
bütçe kanunu tasarısında yapılan dağişikliği 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/578; C. Senatosu 1/379) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 596; C. Senatosu S. Sayısı: 336) [Dağıt
ma tarihi: 13 . 2 . 1964] 

X 2. — Ankara Üniversitesi 1964 yılı bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru ile Ankara Üniversitesi 1964 yılı bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/579; C. Senatosu 1/342) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 592; C. Senatosu S. Sayısı : 341) [Dağıtma 
tarihi: 13 . 2 . 1964] 

X 3. — Ege Üniversitesi 1964 yılı bütçe ka
nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Büt
çe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi 1/584; C. Senatosu 1/346) (M. Meclisi S. Sa
yısı: 601; C. Senatosu S. Sayısı : 342) [Dağıt 
ma tarihi : 13 . 2 . 1964] 

X 4. — İstanbul Üniversitesi 1964 yıh Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/586; C. Senatosu 1/345) (M. Meclisi 
S. Sayısı: 600; C. Senatosu S. Sayısı: 339) [Da
ğıtma tarihi: 13 . 2 . 1964] 

X 5. — İstanbul Tteknik Üniversitesi 1964 yılı 
bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyei Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi 1/587; C. Senatosu 1/344) 
(M. Meclisi Ş. Sayısı: 599; C. Senatosu S. Sa
yısı : 340) [Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 1964] 

X 6. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1964 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi 1/582; C. Senatosu 1/360) 
(M. Meclisi S. Sayısı: 602; C. Senatosu S. Sa
yısı: 344) [Dağıtma tarihi: 13 . 2 .1964] 

X7. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 
yıh bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu ile Karayolları Genel Müdür
lüğü 1964 yıh bütçe kanunu tasarısında yapı
lan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/588; C. Senatosu 1/347) 
(M. Meclisi S. Sayısı: 591; C. Senatosu S. Sa
yısı: 343) [Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 1964] 

X 8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1964 yıh bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/585; C. Se
natosu 1/361) (M. Meclisi S. Sayısı: 603; C. 
Senatosu S. Sayısı : 345) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1964] 

X 9. — Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis-

(Devamı arkada) 



yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Büıtçe Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi 1/591; C. Senatosu 1/348) 
(M. Meclisi S. Sayısı: 598; C. Senatosu S. Sa
yısı: 346) [Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 1964] 

X 10 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu ile Devlet Üretme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/583; C. Senatosu 1/357) (M. Meclisi S. Sa
yısı: 594; C. Senatosu S. Sayısı 347) [Dağıt
ma tarihi: 13 . 2 . 1964] 

X 11. —. Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu ile Orman Genel Müdürlüğü 1964 
yılı bütçe kanunu tasarısında yapılan değişik
liğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/589; C. Senatosu 1/362) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 593; C. Senatosu S. Sayısı : 348) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1964] 

X 12. — DevİGft Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/581; 
C. Senatosu 1/359) (M. Meclisi S. Sayısı: 604; 
C. Senatosu S. Sayısı: 349) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1964] 

X 13. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 yılı 
bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu ile Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 
yılı bütçe kanunu tasarısında yapılan değişik
liğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/590; C. Senatosu 1/358) (M. Meclisi 
S. Stayısı: 595; C. Senatosu S. Sayısı: 350) [Da
ğıtma tarihi: 13 . 2 . 1964] 

X 14. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1964 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Karma Bütçe Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi 1/580; C. Senatosu 1/330) 
(M. Meclisi S. Sayısı: 597; C. Senatosu S. Sa
yısı : 338) [Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 1964] 

X 15. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1964 yılı bütçe kanunu tasarısında yapılan de
ğişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezneresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/592; C. Senatosu 1/329) (M. 
Meclisi S. Sayısı: 590; C. Senatosu S. Sayısı: 
337) [Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 1964] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 




