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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

BİEıÎNCtf ÜTUMJIM 

Elâzığ Milletvekili Ûmer Faruk Sanaç; Baş
bakan ismet inönü'nün hir demecine değine
rek (Bayram Gazetesinde yayınlanan iç huzuru 
'bozucu ve maksatlı yazı üzerine yaptığı konuş
maya (Barbakan Yardımcısı Kemal .Satır tara
fından verilen cevabın kendisini itham eder 
tarzda oluşundan duyduğu üzüntüleri belirten 
bir açıklama yaptı. 

T. O. (Hükümeti ile Amerika 'Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında yapılan zirai istihsal 
fazlası andlaşmaları gereğinde ithal olunacak 
ztiraii ve gıdıai maddeleriyle (bedelsiz olarak ve
rilen Amuerikan ihtiyaç fazlası malzeımte, teçhi
zat ve vasıtaların vergi' muafiyeti hakkındaki 
kanım tasarısı yeniden açık oya sunularak, 
kaıbul olundu. 

1065 yılı Büıtçe kamun tasarısının tümü 
üzerinde Ibir süite görüşjüldü. 

Saat 14,30 da toplanılmak üzene (saat 112,30 
da) (birleşime ara verildi 

Başkan 
Fuad Sirrnen 

Kâtip 
Siirt 

Süreyya öner 
Kâtip 
Yozgat 

tsmet Kapısız 

tKjNGÎ OTURUM 

H965 yılı Bütçe kanun/u tasarısının tümü 
üzerindeki görüşmelere devam edildi. 

Saat 19.30 da toplanılmak üzere (saat 18 de) 
Oturuma son verildi. 

Başlkan 
Fuad Sirrnen 

Kâtip 
Yoygat 

Veli Uyar 

Kâtip 
Kastamonu 

Sabri Keskin 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
1)965 yılı Bütçe (Kanunu tıasanısının tümü üze

rindeki görüşmelere Ibir süre dalha devam olundu. 

18 Şubat 1965 Cumartesi -günü saat 10 da 
toplanılmak üziere (saat 2(1,40 ta) (Birleşime son 
verildi. 

Başkan 
BaşikanveMii 

Ferruh BozbeyU 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Ahyurt 

Kâtiîp 
Amasya 

Nevzat Şener 

BIRINCI OTURUM 
Açılma saati : 10.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KÂTİPLER : Veli Uyar (Yozgat), Sabri Keskin (Kastamonu) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklataa otomaîtik cühaizlar ya
pılacağından elektrik yanmca lütfen, dlüğtrneye 
basmaJMizı rica ederim... Oylarınızı işaret 'etmek
te acele bu'vunmuz. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN »- Yoklama işlemi bitmiştir. Ço
ğunluğumuz vardır. Görüşmelere (başlıyoruz. 
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3. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu rakoru ile 1965 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/738; Cumhuriyet Senatosu 1/496) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 854; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 493) 

BAŞKAN — Söz C. H. P. Grupu adına Sa
yın Şefik înan 'm, 

(Buyurunuz Saym Şefik înan. 

C. H. P. GEUPU ADINA-ŞEFİK ÎNAN 
('Çanakkale).— 'Sayın Başkan, salym milletve
killeri ; , 

Yüce Meclisiın yıllık çaliışraıalarMii'm önemli 
•bir kısmını tevkii eden, kamu hizmetlerinin yıl
lık çetfçelvesini çizen, bu hlzmetlleırim gerektirdi
ği mıalî imkânları tesbit eden bütçelerden 1965 
'bütçesinin tümü üzerinde, ö. H. P. rıin görüşünü 
açıklamak üzere, huzurunuza gelmiş bulunuyo-
rıum. 

Hükümetçe hazuriaınııp, iyemi Anayasamızın 
tesbit ettiği sürenin sıonunıcıı günü1 beklenımedem, 
28 Kasım 1964 tarihinde Yüce Meclise sunulmuş 
olan 196*5 'bütçesi, karanla Bütçe Komisyonunun, 
Yüce Senatonun bilgili Ve titiz lincdemelerinden 
sonra, Meclislimize gelmiş buluınımlaktaldi'r. 

Yüce Meclisin, aynı vukuf ve titizlik ile üze
rine eğileceği 1965 bütçesi, yapıilacak müzake
reler sonumda, son ve olgun şıekltimi alaeak ve 
11905 ımaJlî yıllı içinde, fcaımu hizmetlerinin, Dev
let ve millet menfaatlerine cidden yararlı bir 
yön almasında, başilıica müesisir olmak vasfımı 
kaızamacaktı'r. 

ıSayın milletvekilleri, 
İncelemesine başladığıımız 1965 bütçesi, yeni 

Anayasa düzeni içimde yürürlüğe koyacağııniıiız 
4 ncü ıseçilm yılı içinde bulıınJduğumuza göre, Mil
let Meclisinin bu döndminiin sonuncu bütçesidir. 

Yeni Anayasa düzeninin bu ilk dört bütçesi
nin dörklü de, daha önceki Ouımflıurilyet büt
çelerine madaram, bâzı özellikler arz etmekte
dir. 

Birimci özellik, siyasi ınaibjiıyette bir özel
liktir. 

ıŞöyle iki s 
1:962 bütçesi, yurdumuzda, yeni düzenini za

ruri bir sonucu olarak kurulmuş olan (O. H. 
P. - A. P.) Karma Hükümetince hazarlammış, 
onun tarafımdan savunulmuş, onum dlayanidıığı 
çoğunluk tarafımdan; de^eMenimiş, mıalî yaRım 
ilk dört ayıııda , omun taraıfımdiaın yüı^üÖrnıüş, 
geri kalan (sekiz ayırida dia (O. H. P. Y. T. P. 
C. K. M. P.) Karma Hükümetince yürütülmeli
ne devam olunmuş bir bütçje idi. 

19163 bütçesi, (€. H. P. - % T. P. - C. K. 
M. P.) Karma Hükümeti tarafımdan baızıdıaıı-
•muş, onun dayandığı çoğunluk taralfınıdiam deB-
tekHenmiş, mıalî yılım ilk dokuz ayında onum 
'tarafımdan yürütülmüş, geri kalan üç ayımda da,* 
(lö. H. P. - Bağıımisıızllıar) Karıma Hüfkütmıeti ta
rafımdan yürütülım%tüı% 

.1(964 bütçesi, (C. H. P. - Y. T. P. - C. K. 
M. P.) Karımla Hükümetince hazıırlanımıış, omum 
imzasiyle Meclise sunulmuş, Kartıma Bütçe Ko
misyonu önümde 10 daire ve bakanlığa aMo-
iaın kıısmı onun taraifımdan sıavumu'lmıuış., geri 
(kalan kıısmı gerek Karma Bütçe Komisyonu 
(ömünlde, gerekse Yüce Senato ve Millet Mee-
liısinıde, (O. H. P. - Bıağnmısuzlıar) K&rmia Hü
kümeti tarafımdan saivunülmuış ve yürütülmüş 
ıbir bütçe olmuştur, 

Görüşülmesine başladığımın 11905 bütçesi i®e, 
>(€. H. P. - Bağımsızlar) Karma Hükümetince 
ihazi'rlammııgltıır. 

Şu halde, siyasi bakıimıdan, yemi Anayasa 
düzenimin dört bütçesinin her biri, ya hazur-
lıik saflhasunda, ya icra sıafhasımdıa veya hem 
hazırlık ve hem de iera saflhasınıd'a, Yüce CMjec;-
liste temsil edilmekte olan beş siyasi partiıdem 
^dördünün ve bağımsızlarım, şerefime olldüğu ka
dar, sorumluluğuma da katılmıış bulundukları 
•birer müşterek eser hüviyetimi taşi'mıışllardıır. 

Sayın Milletvekilleri; 
Yeni Anayasa düzeninin dört bütçesinin dör

dünün de arz ettiği ikinci özellik, iktisadi mahi
yette bir özelliktir. Şöyle ki, 

Bu dört bütçenin dördü de, plânlı devrenin 
bütçeleri olmak niteliğini taşımaktadırlar. 

Gerçekten, 19)32 bütçesi «plânlı devreye ge
çiş programı» nın; 1963 bütçesi, 5 Yıllık Kalkın
ma Plânının birinci diliminin; 1964 bütçesi, ikin
ci diliminin icra vasıtası olmuşlardır; 
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1085 bütçesi ise, Birinci Beş Yıllık Kalkınma 

Plânının üçüncü yıllık diliminin, diğer bir de
yimle, Beş Yıllık Plânın (yarı yol) nun icra va
sıtası olacaktır. 

Bu dört bütçenin, daha önceki Cumhuriyet 
bütçelerine nazaran arz ettikleri bu iktisadi özel
lik, yani, plânlı devrenin yıllık dilimlerinin bi
rer icra vasıtası niteliğinde olmaları, git gide, 
onların Karma Bütçe Komisyonunda ve Meclis
lerde inceleme tarzlarını bile etkilemektedir. 

Gerçekten, daha önceki Cumhuriyet bütçeleri
nin Bütçe Komisyonunda ve Mecliste yapılan 
tetkik ve müzakerelerini zabıtlardan inceliyerek 
ve bu dört bütçenin tetkik ve müzakere zabıtla-
riyle karşılaştıracak olursak, yıldan yıla, gittik
çe belirli bir hal alan mahiyet değişikliğini fark 
etmemeye imkân yoktur. 

Diğer taraftan, bu dört bütçe, daha Önceki 
Cumhuriyet bütçelerine nazaran,temellerinde ya
tan iktisadi prensipler itibariyle de bir iktisadi 
özellik arz etmektedir. 

Şöyle-ki : 
Hepsinin temelinde, 15 Ekim 1961 seçimlerin

den sonra kurulan birinci koalisyonun, kurulu
şunu takibeden günlerde, Aralık 1961 in ilk 
haftası içinde kabul ettiği «Plân hedefleri ve 
stratejisi» adını taşıyan vesikada yer alan pren
sipler yerleşmiş bulunmaktadır. 

Bu bütçelerin iktisadi temellerini teşkil eden 
prensiplerin başlıcaları şunlardır : 

1. Türk ekonomisi, Devlet ve Özel teşebbüs 
sektörlerinin yan yana bulunduğu bir karma eko
nomidir. 

2. Kalkınma hızı % 7 dir. 
3. Bu kalkınma hızını gerçekleğtirmek üze

re, her yıl % 14 ü iç, % 4 ü dış kaynaklardan 
Bağlanmak suret iyi o, gayrisafi millî hâsılanın 
% 10 i civarında, bir yatırım yapılması gerek
mektedir. 

4. Kalkınma için gerekli finansman kaynağı, 
enflâsyondan değil, vergilerden sağlanmalıdır. 

Gerçekten, bu dört yıl içinde, Devlet ve özel 
teşebbüs sektörlerinin yan yana bulunduğu ve 
çalıştığı bir karma ekonomi düzeni esas tutulmuş
tur. Ne 18 ve 19 neu yüzyılların menfaatmdan 
başka bir şey görmiyen kör özel teşebbüsü, ne de 
kişi özgürlüğünü boğan bir Devletçilik yoluna 
sapılmamış, yaşadığımız çağın anlayışına uygun, 
plân hedeflerine yönelmiş özel teşebbüs sektörü 
ile kamu ter*bbüslerj sektörünün her ikisine de 

yer veren ve artık iktisaden geri kalmış memle
ketlerin kalkınmalarında takibedilmesi lüzumu 
üzerinde Batılı düşünürlerin mutabık oldukları 
(orta yol), dört bütçenin dördünün de yolu ol
muştur. 

Aynı prensipler gereğince 1963 ve 1964 büt
çeleri, plân hedeflerini gerçekleştirmek üzere, 
munzam malî fedakârlıklar istiyen ve gerçekleş
tiren bütçeler olmuşlardır. 

Gerçekten, 1963 ve 1964 bütçeleri için gerek
li malî kaynakları sağlamak amaciyla girişilen 
vergi reformları, malî tarihimizin, bu M'cclis'n 
hizmetlerini minnetle anmasına fırsat verecek
tir. 

Görüşülmesine başladığımız 1965 bütçesinin, 
bir diğer1 iktisadi özelliğine de temas etmeyi lü
zumlu bulmaktayım. 

Bilindiği üzere, Türkiye artık, Aralık 1964 
den beri, «Avrupa İktisadi Topluluğu» nun, 
halka mal olmuş yaygın adiyle «Ortak Pazar» 
m Avrupalı ortak üyesidir. 

Türkiye, 2,5 aydan beri, «Ortak Pazar» in 
vecibelerini yüklenebilmesi için kendisine tanınan 
en aşağı beş, en çok en yıllık hazırlık devresine 
.girmiş bulunmaktadır. Bu hazırlık devresi., adı 
üstünde, bize, iktisadi gücümüzü artırmak, ve
cibeleri taşıyabilecek, rekabetlere dayanabilecek 
güce ulaşmak üzere tanınmıştır. Bu bakımlar-
din, göz açıp kapayıncaya kadar geçiverecek ölen 
bu beş, nihayet on yıllık hazırlık devresi, bizim 
için, olanca gücümüzle çelışmamızı zaruri kılan 
bir çalşma devresidir. 1965 bütçesi, işte bu dev
renin ilk bütçesi olacaktır. 

C. H. P. Grupu olarak dilediğimiz, gelecek 
bütçelerin, bu hazırlık devresini, gerçekten bir 
hızlı ve rasyonel çalışma devresi haline getire
cek, memleket iktisadi gücünü, devre sonunda, 
Ortak Pazar vecibelerini taşıyabilecek güce yük
seltecek nitelikte olmaları, hazırlanışlarına ve 
icrasına, bu düşüncelerin hâkim tutulmalarıdır. 

Sayın milletvekilleri, 
Yeni Anayasa düzeninin dört bütçesinin arz 

ettiği üçüncü özellik, malî mahiyette bir özellik
tir. 

Bu malî özelliği, «denk bütçe, düzgün •ödeme-»., 
formülü ile ifade etmenin uygun olacağı kanısın
dayım. 

İstikrar içinde kalkınma, ancak bütçelerin 
denk olarak bağlanmaları, denk olarak icra edil-
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meleri, Ödemelerinin düzgün olması ile mümkün
dü:'. 

15 Ekim 1961 seçimlerinden sonra, 20 Ka
sım 1961 de kurulan 1 nei koalisyonun teslim alıp, 
ancak üç ay on günlük sonuncu safhasının icra
sını derulıde ettiği 1961 bütçesi, başlangıçta denk 
olarak bağlanmış olduğu halde, son safhada gös
terilen bütün gayretlere rağmen (448) milyon 
lira açıkla kapanmıştır. 

1 nei koalisyonun hazırladığı 1962 bütçesi, 
denk olarak bağlanmış, fakat, (100) milyon lira 
açıkla kapanmış; 

2 nei koalisyonunun hazırladığı 1963 bütçesi, 
denk olarak bağlanmış, hiç açık vermemiş, bilâ
kis (5) milyon liralık bir fazlalıkla kapanmıştır. 

Bu sonuçlar, hem gelirler, hem de giderler 
yönünden Hükümetlerce, «denk bütçe, düzgün 
ödeme» prensibine bağlı kalmak hususunda gös
terilen büyük gayretler sonunda elde edilmiştir. 

Sonuna yaklaştığımız 1964 bütçesi, denk ola
rak bağlanmış, denk olarak kapanması için bü
yük gayretler gösterilmiş olmasına rağmen, 
1964 yılma hâkim olan dış siyasi olayların etkisi 
altında kalan iktisadi konjonktürün ve bâzı vergi 
reform kanunlarının kabulündeki gecikmelerle, 
uygulama tarihlerinin 1965 e taliki yüzünden, 
bir miktar açıkla kapanacak gibi görünmektedir. 
C. H. P. Grupu olarak dilediğimiz, bu açığın 
mümkün olduğu kadar küçük olmasıdır. 

1962 malî yılının başından itibaren, gerçek
leştirilmesi için gayret sarf edilen (denk bütçe, 
düzgün ödeme) formülünün birinci kısmı olan 
(denk bütçe) hedefine, görüldüğü üzere 1962 de 
çok yaklaşılmış, 1963 de ulaşılmıştır. 

Fakat, (denk bütçe, düzgün ödeme) formülü
nün ikinci kısmı olan (düzgün ödeme) hedefine 
ulaşmakta, bazan kısa süreler için, aksaklıklar 
kaydedilmiştir. Bir intikal devresinin kaçınıl
ması çok güç. olan bu aksaklıklarının da giderile
rek, (denk bütçe, düzgün ödeme) formülünün 
tam bir başarıya ulaşacağından emin bulunmak-
tr.-nm. 

Sayın Milletvekilleri, 
Yeni Anayasa düzeninin dört bütçesinin arz 

ettiği dördüncü özellik, bütün Devlet işlerine şâ
mil olan samimiyet ve açıklıktır/ 

Gerçekten, 5 Yıllık Plân ile, bu plânın yıllık 
dilimlerini teşkil eden yıllık programlarda, her 
yıl biraz daha tekâmül ettiğini memnuniyetle 

13.2.1985 0 : 1 
müşahede ettiğimiz bütçe gerekçelerinde, memle
ketin bütün meseleleri, bütün ihtiyaçları, tam bir 
açıklıkla Büyük Meclise ve umumi efkâra sunul
muştur. 

Susuz köylerin su ihtiyacı, yolsuz köylerin yol 
ihtİ3racı, okulsuz köylerin okul ihtiyacı, şehir ve 
kasabalarla köylerin hastane ve sağlık yurdu ihti
yacı, ışık ihtiyacı, gecekondu meseleleri, çalışmak 
istiyen kol ve kafaların iş ihtiyaçları, işsizlik me
seleleri, hülâsa toplumun bütün ihtiyaçları, bütün 
açıklığı ile, bu vesikalarda dile getirilmiş, Türk 
iktisadi ve içtimai hayatının bütün cepheleri, bü
tün yetersizlikleri, olduğu gibi açıklanmış, sorum
lu Başbakan ve bakanlar, zaman zaman yaptıkla
rı beyanlarda, hep bunları haykırmışlar çare ara
mışlar ve göstermişler, bu açıklık ve samimiyeti, 
açık rejimin bir icabı saymışlar eskiden muhale
fetin hissesine düşen bu konuları halka duyur
mak vazifesini, iktidar sorumluları derııhde etmiş
lerdir. 

Sayın Milletvekilleri, 
Memleketimiz 1962 başından itibaren, «Plân

lı devreye geçiş programı» nı, 1963 başından iti
baren de, 5 Yıllık Plânın iki yıllık dilimlerini 
uygulamış olmakla, artık plânlı devreye tamamen 
girmiş, yıllık bütçeler, plânın yıllık dilimlerinin 
birer icra vasıtası halini almış bulunmaktadır. 

Bir yıl bütçesinin, plânın o yıla ait programı 
ile olan bağlılığı, plancılıkta ve program yapmak
ta, kaydedilen ilerlemeler sonunda, gittikçe art
maktadır. 

Plânın bir yıllık programının hazırlanması ve 
kabulü ile, bu programm bütçeye intikali işlem
leri, artık tamamen senkronize edilmiş bulunmak
tadır. 

5 Yıllık Plânın bir yılına aidolan program 
bir önceki yılın programına nazaran, gittikçe ar
tan sayıda hazır projeyi ihtiva etmektedir. Bu, 
kısa zamanda, 'plancılıkta, plancılık tekniğinde 
kaydedilen göğüs kabartıcı bir başarıdır 

Sayın Milletvekilleri, 
Henüz başlangıçta bulunulmasına rağmen, ay

nı başarıyı, plân uygulamasında da görmek müm
kündür. Nitekim Devlet bütçesi, katına bütçeler, 
döner sermayeli daireler, İktisadi Devlet Teşek
küllerinin teşkil ettiği kamu sektörü için öngörü
len yatırım programları ile, bunların uygulama 
neticeleri karşılaştırıldığında, elde edilen sonuç
ların, hepimizi tatmin edecek, mahiyette olduğunu 
teslim etmemek mümkün değildir. 
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Yıllar 
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(Program, (Milyon lira) 
13 . 2 .1965 O : İ 

Uygulama, (Milyon lira) % 

1962 
1963 
1964 + 

4 366 
5 231 
6 399 

3 757 
4 768 

-f- 5 567 

86 
91 
87 

15 996 14 092 

Demek oluyor ki, 1962, 1963, 1964 üç yıllık devre için, mahallî idarelerle özel sektör hariç tu
tulursa, kamu sektörü için, cem'an (15) milyar (996) milyon liralık yatnm öngörülmüş, (14) mil 
yar (92) milyon liralık yatırım yapılmıştır. Gerçekleşme nisbeti % 88 dir. 

Bu sonuç, bizim gibi plân uygulıyan memleketlerin elde ettikleri sonuçlarla karşılaştırıldığı za
man başarılı bir sonuç elde etmiş olduğumuza, iftiharla inanmak lâzım gelmektedir. 

1962, 1963, 1964 yılları kamu sektörü yatırımlarını, üç yıllık toplam olarak, bir de iktisadi sektör 
leri itibariyle gözden geçirecek olursak. 

Yatırım 
alanları 

Tarım 
Madencilik 
İmalât Sanayii 
Elektrik 
Ulaştırma 
Turizm 
Konut 
Sağlık 
Hizmetler 

1962, 1963 
toplamı 

+ 

, 1964 program 
(Milyon lira) 

2 726 
1 223 
2 369 
1 534 
3 780 

255 
590 
397 

3 122 

1962, 1963 
toplamı 

n , , ; : . . A . . • - . : ; > ; 

,.;% •iWf"!" ' ' : 

, * • # * 

+ 

, 1964 uygulama 
(Milyon lira) 

2 382 
992 

1 963 
1 355 
3 441 

218 
519 
342 

3 881 

% 

87 
81 
82 
88 
91 
85 
88 
86 
92 

15 996 

Yatırım yapılmış olduğunu görürüz. Kamu 
sektörü yatırımlarına ait bu rakamların belâgati 
yanında, memleketi, en ücra köşelerine ve mün-
tahalarma kadar, baştan başa şantiye haline ge
tiren yatırımların sonucu olarak, tamamlanmış 
veya inşa halindeki eserler, rakamların şahadeti
ne başvurmaya lüzum kalmadan, vicdanlı, insaf
lı, kadirbilir vatandaşların gözleri önünde yük
selmiş olarak durmaktadır. 

Kamu sektörü yatırımlarının program ve uy
gulama rakamlarına, mahallî idarelerle özel sek
tör yatırımlarını da ilâve edecek olursak (bu ra
kamlar, kamu sektörü rakamları kadar kesin de
ğildir. Bâzı tahmin, unsurlarını da ihtiva etmek
tedir.) Tekmil yatırımların, 1962, 1963, 1964 üç 
yıllık devrede, program olarak (29) milyar 
(428) milyon lira, uygulama sonuçları olarak 
(29) milyar (155) milyon lira olduğu neticesi
ne varılmaktadır. Uygulama nisbeti % 99. 

14 092 88 
Sayın Milletvekilleri, 
Yeni Anayasa düzeni içinde yürürlüğe konul

muş olan bütçeler, sadece plânlı devrenin birer 
malî cihazı olmakla kalmamış, plân gereğince, 
ekonominin gidişini etkiliyen birer ekonomik va
sıta olmuşlardır. 

1962 bütçesi, «Plânlı devreye geçiş progra
mı» nı uygularken bir duraklama devresi içinde 
bulunan ekonomiyi harekete geçiren bir bütçe ol
muştu. Gerçekten 1962 bütçesinin yürürlüğe.giri
şinin ilk üç ayı sonlarında, Reeessiondan, durak
lamadan çıkışın ilk alâmetleri belirmeye başlamış, 
1962 nin ikinci yarısında, ekonomi, duraklama 
safhasından çıkmış ve gelişme safhasına geçmiş
ti. Ekonomideki bu gelişme, 1962, 1963 yılları
nın, ekonomik gelişme yolu üzerine engeller ko
yan iç siyasi olayların bolluğuna rağmen. 1963 yı
lında da devam etmiştir. 

1964 yılı ise, daha başlangıcından itibaren, 
dış siyasi olayların etkisi altında kalmış, 1962 
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nin 9 ayını, 1963 ün tamamını kavnyan iktisadi 
gelişme, 1964 ilk yarısında, bu etki altında, du
raklama safhasına girmiştir. 

Bu devre zarfında, gayrisâfi millî hâsıla (mil
lî gelir) rakamları şu seyri takibetmiştir: 

1961 de (53) milyar (720) milyon liradan 
ibaret olan gayrisâfi millî hâsıla, 1962 de (60) 
milyar (302) milyon liraya* 1963 te, (68) mil
yar (490) milyon liraya, 1964 te (ilk geçici ra
kamlara göre) (72) milyar (298) milyon liraya 
yükselmiştir. 

1961 fiyatları sabit tutularak yapılan hesap
lara göre, gayrisâfi millî hâsıla 1962 de 57 mil
yar 153 milyon liraya, 1963 te 61 milyar 410 mil
yon liraya yükselmiştir. Yıllık ortalama reöl ar
tış % 7,15 tir. 

Tarım alanında, başlıca ürünlerde, 1962, 
1963, 1964 üç yıllık devrede, önemli artışlar 
kaıydedilmişltir. 

Müstahsilin malı, sağlam para ile değer pa
hasını bulmuş, müstahsilin eline her yıl değeri 
yerinde, daha fazla satmalıma gücü geçmiştir. 

îşçi ücretleri, 1961 de, günde, ortalama ola
rak, 15 lira 59 kuruş iken, 1962 de 16 lira 48 
kuruşa; İf>63 te 17 lira 81 kuruşa; 1964 Eylül 
sonunjia da 19 lira 41 kuruşa yükselmiştir. Böy
lece, 1961 başından 1964 Eylül sonuna kadar si
gortalı işçilerin ücretlerinde % 24,5 yükseliş kay
dedilmiştir. 

1961 yılından; 1964 Kasım sonuna kadar, ha
yat pahasındalki artış, geçinme endekslerine gö
re, % 7,6 olduğuna göre, işçi ücretlerindeki reel 
artış % 16,9 dur. Demek oluyor ki, sigortalı iş
çilerin satmakna güçleri, bu devrede, reel ola
rak % 16,9 oranında artmıştır. 

Memurların maaş ve ücretlerinde de, 1963 
te uygulanan % 15 zamlarla, Gelir Vergisi nö
betlerinde yapılmış bulunan değişiklikler yüzün
den % 18 oranında bir artış olmuştur. Hayat pa-
hasındaiki % 7,6 artış göz önüne alındıkta, me
murların maaş ve ücretlerindeki reel artış, diğer 
(bir deyimle memurların satmalına güçlerinde, 
% 10,4 oranında bir artış kaydedilmiştir. Gene 
bu devrede 1957, 1958, 1959, 1960, 1961 yılla
rından arta kalan pancar 'borçları ödenmiş, buğ
day konusunda müstahsili feoruyucu, istihsali teş
vik edici fiyatlarla yapılan ofis mubayaaları da
ha önceki yılara nazaran, adeta rekor seviyele
re ulaşmış, «mubayaaların finansmanı, HüMimet 
için adeta bir mesele halini almıştır. 

13.2.1965 0 : 1 
. Bu devrede, Ziraat Bankasının yıllardan beri 

donmuş kredilerinin çözülmeye başlaiınası, ban
kayı, plânın Öngördüğü verimli istikametlerde, 
diğer deyimle zirai kredileri, abonman kredileri 
mahiyetini almış iıstiMıâk kredileri halinden çıka
rarak, dekar başına verimi artıracak olan güb
re, iyi tohum, makina ve teçhizat konularında 
kredi açabilecek bir güce kavuşturmuştur. 

Zirai krediler, 1961 sonunda 1 milyar 682 
milyon lira iken 1964 ün 11 nei ayı sonunda, üç 
yıl içinde 1 milyar 146 milyon Mralik bir artış
la 2 milyar 828 milyon liraya yükselmiştir. Ar
tış nisbeti % 68 dir. 

Küçük sanat erbabına, esnafa ve bunların te
şekküllerine açılan krediler, 1961 sonunda 159 
milyon lira iken 1962 sonunda 183, 1963 sonun
da 202, Kasım 1964 sonunda 240 milyon liraya 
yükselmiştir. 

35 ay içindeki yükseliş, 81 milyon lira, % 51 
dir. 

Başlıca sanayi mamulleri olan demir, çelik, 
boru, çimento, şişe ve cam, yün ipliği, yünlü do
kuma, pamuk ipliği, pamuklu dokuma konula
rında, 1962, 1963, 1964; üç yıllık devrede, 1961 e 
nazaran, plânın ön gördüğü istikametlerde, önem
li artışlar kaydedilmiştir. 

Bilhassa enerji üretimi ile petrol sanayiinde
ki artışlar, memnuniyet verici bir ölçüde ol
muştur. 

Madenlerden, taş kömürü, linyit, demir, ba
kır, kükürt istihsali, plânda ön görülen gelişme
leri. göstermiştir. 

İnşaat sektöründe, 1962, 1963, 1964 üç yıllık 
devrede, 1961 e nazaran, gerek yüzölçümü, ge
rekse kıymet bakımından önemli artışlar kayde
dilmiştir. 

özel sektör yatırımlarını, inşaat alanından, 
plânın öngördüğü, arzuladığı, memleket ekono
misi için daha verimli alanlara kaydırmak, için 
gerekli kredi ve malî tedbirler 1964 yılı içinde 
alınmış bulunmaktadır. Bu devredeki her e> 
şit mal istihsalindeki artışları, piyasalarda hü
küm süren mal bolluğunu, çiftçinin, işçinin me
murun satmalmâ gücündeki artışların gerçek 
değeri ile değerlendirilebilmesi için, sulh şart
ları içinde olmamıza rağmen, ilâcın, akar yakı
tın, yedek parçaların, kamyon ve otomobil lâs
tiklerinin, hattâ nal ve mıhın bulunmadığı, bu 
yüzden bir defasında Başbakan hariç bütün 
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Hükümet üyelerinin istifa ettikleri, mal kıtlı
ğının ve karaborsanın hüküm sürdüğü 1955, 
1956, 1957, 1958 yıllarını hatırlamak kâfi ge
lecektir sanırım. 

Sayın milletvekilleri, 
Dış ticaret hacmi, 1962, 1963, 1964 yılların

da daha önceki yıllara nazaran rekor sayılabi
lecek seviyelere ulaşmıştır. 

1962 de, dış ticaret hacmi 622 milyon do
lar ithalât, 381 milyon doları ihracat olmak 
üzere, 1 milyar doların üstüne çıkmıştır. İh
racatta sağlanan döviz geliri, ithalât için lüzumlu 
döviz ihtiyacının % 61,2 sini karşılıyabilmiş, dış 
ticaret açığı 241 milyon doları bulmuştur. 

1963 te, dış ticaret hacmi 688 milyon dola
rı ithalât, 368 milyon doları ihracat olmak üze
re, 1 milyar 56 milyon dolar olmuştur. Dış ti
caret açığı 320 milyon dolardır. 

1964 yılında ise, 537 milyon doları ithalât, 
410 milyon doları ihracat olmak üzere, 947 mil
yon dolar olmuştur. Dış ticaret açığı 127 mil
yon dolara düşmüştür. 

İhracat konusunda, yıllar yılı, Türk iktisat
çılarının özlemi olan, her defasında bir serap 
gibi uzakta kalan 400 milyon dolarlık hedef se
viyeye, ulaşmış ve aşmış olduğumuz 1964, Türk 
ekonomisi bakımından, gerçekten bir rekor yılı 
olmuştur. Üç yıl içinde, ihracat alanında kay
dedilen Ibu gelişmelere rağmen ekonominin ha
lihazır bünyesinin kaçınılmaz bir sonucu olan 
bünyevi dış ticaret açıkları tediye muvazene
mizde, önemli bir menfi unsur olmak vasfını de
vam ettirmektedir. Tediye muvazenemizin bu 
bünyevi hastalığını ağırlaştıran, diğer bir men
fi unsur da, yakın geçmişin bize bıraktığı bir 
miras olan ağır dış borçlarımızın mevcudiyeti
d i r 

Gerçekten, memleketimizin dış borç yükü, 
Türk ekonomisi için, çok ağırdır. 

1964 Şubatında, Cenevre'de, Birleşmiş Mil
letlerce düzenlenen dünya ticaret ve gelişme 
konferansına sunulmuş olan Paoul Drebisch 
raporuna göre, Türlkiye, dünyanın dışarıya 
en çok borçlu dokuz memleketi (Arjantin, Hin
distan, Pakistan, Meksika, Yugoslavya, Kolom
biya, Şili, Brezilya, Türkiye) arasında, dış borç 
yükünün, ağırlığı bakımından dördüncü gel
mektedir. , / ; 

Dış borç yükümüz; ödeme imkânlarımız kar
şısında, o derecer ağır : gelmektedir ki, yıllık tak-

13 . 2 .1965 Ö : 1 
sitteri faizleri ödemek için, âdeta yeniden borç
lanmaktan başka bir çare bulunamamaktadır. Ni
tekim 1962 başından, 1964 Kasım sonuna kadar 
35 ay içinde, iktisadi kalkınmamız için, yaban
cı devletlerden 616 milyon dolarlık kredi sağ
lanmış, bunun 566 milyon dolan kullanılmış, 
böylece ele geçen 566 milyon doların 411 mil
yon doları eski Iborçlarm taksit ve faizleri ola
rak harice ödenmiştir. Böyleee, âdeta, sağ elle 
alman 566 milyon doların 411 milyon doları, 
eski borçların taksit ve faizleri olarak sol el
le verilmiştir. Şu halde, üç yıl içinde, kalkın
mamız için harcanmak üzere elimize geçen dış 
kredi sadece 155 milyon dolardan ibaret kalmış
tır. Burada, istitraten, Adalet Partisi Sözcü
sü Sayın İhsan Gursan arkadaşımıza, te'maş 
ettikleri bir konuda, cevap vermek isterim.' 

14 Mayıs 1950 de, C. H. P. iktidarının, D. P. 
iktidarına devrettiği dış 'borç miktarı, ana Iboriç 
ve tekmil faizleri ile Ibirlikte, 248 milyon do
lar idi. Fakat aynı zamanda, 150 'milyon do
larlık 130 'ton da altın desvreitmilglti. 

248 den 150 yi çıkarırsak, demek ki C. H. P. 
idaresi, ana 'borç <ve tekmil faizleriyle birlikte, 
sadece 98 'milyon dolarlık /borç tesliim et
miştir. 

Halbuki, 27 Mayıs 1960 salbahı, müntelhir 
D. P. iktidarından kalan /borç, ana /otorç ve 'tek
mil faizleriyle 'birlik'te 1 (milyar 364 milyon do
lardır. 

Terhin edilmemiş altın mevcudu ise 1'8,5 'mil
yon dolar değerinde Î6 'tion 171 killodlan ibaretti. 

•1Ö2 ton 257 kilo altın da kâ'mil'en merthun 
idi. 

Şu 'halde, 14 Mayıs 1950 de C. H. P. nin 
devrettiği safi borç 98 milyon dolar, 27 Mayıs 
1960 da imünJtehilr D.P. iktidarından kalan safi 
ıborç 1 milyar 335 milyon dolardır. 

Memleketin, ağırlığı altında inlediği (borçlar 
işte 'bu borçlardır. 

Ananevi îhra/ç maddelerimizin yanına, yeni 
maddelerin eklenmesi 'hususunda üç yıldan (be
ri sarf edilen gayretlerin neticesi olarak 34 
yeni maddenin, İhraç «maddesi 'haline ıgelmesi 
sure'üyle, 1'9,84 yılı ihracatının 410 milyon do
larlık rekor seviyeye ulaşması pek meimnuni-
y&i verici 'bir olaydır. 

Ancak, Hükümetten (bu istikaıme'tteki gay
retlerine devam etmesini rica ederken, 'tediye 
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mııyazenemiizin, dış (borç yükünün (büsbütün. 
ağırlaştırdığı ımü'şkiil durumunun ıslâhını, bir 
taraftan, tarihte ilk defa olarak kütle halin
de yabancı memleketlere çalışmaya ıgiden iş
çilerimizin, görgü, (bilgi ve îhün'er Ibakıımmdan 
ileride memlekete sağlıyacakları (büyük fayda
lar yanında, 'yurda gönderecekleri 'tasarrufla
rının değerlendirilmesinden (beklerken, (bir 
taraftan da, yeni zamanların tükenmez (hazine
si olan turizmden 'beklemek, kısa zamanda ne
tice almak (bakımından, tek çıkar yol olarak 
görünmektedir. 

Bu istikamette, milletçe el ve gönül (birli
ği yaparak gayret göstermenin zamanı gelmiş
tir, kanısındayız. 

Hükümetten ve Yüce Me'clisıdçjn, ferdî ve 
müşterek imkân ve gayretleri 'bu istikamete yö
neltmesini 'beki emekteyiz. 

Saıym milletvekilleri, 
19*62, 1963, 1064 uç yıllık devreyi dolduran 

iç ve dış siyasi engellerin "bolluğuna, yakın 
•geçimisin mirası olan duş 'borçların takınması 
müşkül ağırlığına rağmen ekonominin kaydet
tiği Ve rakamlarla 'belirtmeye 'çalıştığım geliş
melerine muvazi olarak, para, kredi ve mevduat 
kbnularında da olumlu gelişmeler kaydedilımiiş-
tir. 

Merkez Bankası kredileri 1961 sonunda 
1 milyar 1157 milyon lira iken, Kasım H964 so
nunda, yani 35 ay içinde, 3 milyar 916 milyon 
liraya yükselmiştir. 35 aylık yükseliş % 238 
dir. 

Merkez Bankasının kamu sektörün* açtığı 
krediler 19'31 sonunda 553 milyon lira ike,n, 
Kasım 1964 de 2 milyar 609 -milyon liraya yük
selmiştir. 35 Aylık artış % 371 dir. 

Merkez Bankasının özel sektöre açtığı kre
diler ise, 1961 sonunda 604 milyon lira iken, 
Kasım 1964 de 1 milyar 306 milyon liraya yük
selmiştir. 35 aylık artış % 1.16 dır. 

Banka kredileri toplamı, 1961 sionunda 
8 milyar 324 milyon lira iken, Kasım 1964 de 
13 milyar 30 milyon liraya yükselmiştir. 35 
Aylık yükseliş 4 milyar 706 ımilyon lira, % '5'o,'5 
dur. 

Mevduat 1:9'61 sonunda 8 milyar 276 milyon 
lira iken, 1*964 sonunda, 11 milyar 721 milyon 
liradır. Üç yıl içindeki artış, 3 milyar 445 mtll-
yon lira, yani % 41,6 dır. 

1&.2.İ965 Ö:İ 
Fiyat hareketlerine müessiriyeti '.bakımın* 

dan, iktisadi göstergeler arasında eri müihim 
'bir gösterge 'hizmetini gören (para arzı), 1961 
oonunda 10 milyar 58 milyon lira iken, 19İ04 
sonunda 13 milyar 891 milyon lira olmuştur. 
üç yıl içindeki artış 3 milyar '833 milyon lira, 
% 38 dir. 

'Sayın milletvekilleri, 
Şekil (bakımından 1965 (bütçesi, 1963 'bütçe 

görüşmeleri sırasında, 'grupuımuz tarafından ile
ri sürülen, 19l84 bütçesiyle gerçekleîş'tiri'len 
(cari harcamalar - yatırım 'harcamaları - serma
ye tenkili ve transfer .harcamalarıı) üçlü tasni
fini, daha da geliştirmiş ve yerleştirmiş (ola
rak dtevam ettirmektedir. 

Cari 'harcamaların da (cari (harcamalar -
cari gelişme harcamaları) olarak ayrıca ikili 
'bir tasnife tahi tutulması çarelerinin araştırıl
ması ive 'gerçekleştirilmesi hususunda, gec,en yıl 
ileri sürdüğümüz dileği, ıbu yıl da tekrar etmek 
istiyoruz. 

B'tötçe 'bugünkü şekliyle, ileri Batı memle
ketleri (bütçeleri arasında en ileri saflarda yer 
alacak nitelikte 'olmakla 'beraber, bütoçe tekni-
ğindeki gelişmelerin ulaşmış 'bulunduğu en son 
merhale olan (performans bütçesi) denilen hü
viyete kavuşması için gerekli hazırlık çalışma
larına 'başlanılması dileğimizi, 'bu yıl da tekrar 
etmeyi lüzumlu saymaktayım. 

Büyük Meolisece teşkil edilen geçici, özel bir 
koımisyionda incelenmekte olan, fbu yıl içinde 
her halde kanunlaşacağını ümidettlğilmiz, arzu
ladığımız Personel Kanununun uygulanmasına 
'bir hazırlık olmak üzere, her hakanlık veya 
dairenin (bünyesi üzerine eğilip, mevcut duru
mu değişmez bir olay olarak katbul etmeyip, 
hizmetin lüzumu veya lüzumsuzluğu üzerinde 
tartılma yapmak, lüzumu üzerinde hür karara 
varıldıktan fonra, onun en iyi şekilde nerede 
ve nasıl yapılması l'âzı'nıgeldiği üzerinde araş
tırma ve incelenlerde bulunularak, Personel 
Kanununun yürürlüğe girer girmez, kum za
manda uygulanması imkânlarının şimd'den ha
zırlanması, tekrar etmekte fayda gördüğümüz 
dileklerimizdendir. 

Devlet teşkilâtı tarafından kullanılmakta 
olan, her çeşit işletme masrafları o-dukoa 
önomli toplamlara varan motorlu vasıtalar (ko
nusunda, 'bunları müşterek hizimet anlayışı 
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içimde (Devlett motorlu «vasıtalar parkı) (halin
de • birleştirmek 'hususunda ıgeçen yıl yaptığı-
<mız ve Hükümetçe kalbul edilen dileğimizi ger
çekleştirecek kanun tasarısının, (biran önce 
Meclise şevki lüzumlu ve acildir sanırım. 

(Makam (ve (hiızımet arabaları konusunu, aşırı 
sayılabilecek fbir cömertlikle tanzim etmiş bu
lunan kanunu, memlekdt 'şartları muvacehe
sinde, yeniden ele alıp, zaruret sınırları 
içinde kalan !bir düzenlemeye tabi (tutacak ka
nun tasarısını da sabırsızlıkla beklemekte 'oldu
ğumuzu (bildirmek Merim. 

Sayın milletvekilleri, 
"Bütçe incelemelerini kolaylaştırmak, bütçe

lerin içinde yaşadıkları ve yaşayacakları mıeım-
leket iktisadi ve malî alayları hakkında toplu 
bilgiler vermek >maksadiyle (hazırlanan bÜtlçe 
gerekçeleri, ilımî 've lobjekftif niteliği itibariyle, 
kıymetli bir ilktisadi ve malî doküman hallini 
al mış bulunma ktadır. 

Her yıl, bir önceki yılın gerekçesine naza
ran gelişme kaydeden bu dokumla m hazırlıyan-
ları ve Hükümeti tebrik etmek, Ibir kadirşinas
lık blorcudur. 

Ancak, '5 yıllık plânlı devreye girildiğinden 
(beri, bütçelerle yıllık programlar arasında ku
rulmuş bulunan sıkı bağlılık, Ibu gerek'çelere 
yeni (bölümler ilâvesi suretiyle hacminin artırıl
ması zaruretini ortaya koymuş bulunmaktadır. 

Her bütçe, 5 yıllık plânın (bir dilimlini kav
radığına göre, (bütçe gerekçesi de, icra edilmiş, 
hesaplarının sonu alınmış geçmiş yıllara ait 
programların nasıl 've ne dere'ce icra edildiğini 
memjl'eke'tin neresinde ne yapıldığını, her proje
nin ne kadarının gerçekleştirildiğini, gerçek-
leş'tirilemiyen projelerin niçin (gerçekleştirile
mediğini açıklıyan, böylece Parlâmentonun ic
ra üzerindeki murakabesini kolaylaşltırııcı, tak
viye edici, basının ve 'onun vasıtasiyle umumi 
efkârın aydınlanmasını sağlayıcı Ibilıgileri ilhti-
va eltlmesi lüzumu üzerinde, geçen yıl ileri 
sürdüğümüz dileği, bir defa dalha tekrarlamayı 
lüzumlu sayıyorum. 

Bütçe incelemelerini kolaylaştırmak üzere, 
bütçemin 'tümüne şâmil, bütün bölüm ve mad
delerin yan toplamlarını ihtiva eden tabloların 
teşkil 'edeceği ((hizmet bütçesi) kısmının gerek
çeye eklenmesi (hususunda geçen yıl ileri sürdü
ğümüz dileğin, gelecek yıl gerçekleştiğini gör-
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mek (önem verdiğimiz konulardan biri olmakta 
devam ekmektedir. 

Sayın ımilleltvekilleri; 
1965 malî yılı için, Devlet bütçesiyle katma 

bütçeler bir arada olma|s üzere Hükümetçe ha
zırlanmış olan bütçenin giderler toplamı, 15 mil
yar 351 milyon liradır. 

Bütçenin, Karma Bütçe Komisyonunda ince
lenmesi sırasında, raportörlerle Bütçe Komisyo
nu üyeleri tarafından, bu toplama ilâvesi teklif 
edilen giderler toplamı 370 milyon lirayı bul
muş, bunun 163 milyon lirası Komisyonca ka
bul edilmiş, 207 milyon lirası reddedilmiştir. 
Böylece, konsolide bütçe giderleri toplamı, 15 
milyar 513 milyon liraya ulaşmıştır. 1964 kon
solide bütçesine nazaran 1965 bütçe giderleri, 1 
milyar 493 milyon lira tutarında bir artış gös
termektedir. 

15 milyar 513 milyon lirayı bulan 1965 bütçe 
giderlerinin 5 milyar 424 milyon lirası, yani 
% 34,9 u maaş ve ücretlere; 4 milyar 828 mil
yon lirası, yani % 31 i yatırımlara; 1 milyar 
880 milyon lirası, yani % 12 si borç ödemeleri
ne; 3 milyar 381 milyon lirası yani % 22,1 i de 
Devlett hizmetlerinin gerektirdiği her çeşit ihti
yaç maddeleri giderlerine ayrılmıştır. 

1965 malî yılına ait konsolide bütçenin 15 mil
yar 513 milyon liralık giderine karşılık, acaba 
gelirlerimiz neden ibarettir. 

11 milyar 130 milyon lira umulan vergi hâ
sılatı; 77,5 milyon lira, Devletçe yöneltilen ku
rumlar hâsılatı ve Devlet payları; 175 milyon 
lira, Devlet malları gelirleri; 303 milyon lira, 
çeşitli gelirler ve cezalar hâsılatı; 746 milyon 
lira, katma bütçelerin kendi öz gelirleri toplamı; 
olmak üzere ceman 12 milyar 429,5 milyon lira
dır. Normal gelirlerimizin umulan toplamı işte 
bundan ibarettir. 

Demek oluyor ki, 15 milyar 513 milyon lira 
gidero karşılık, normal gelirler toplamı 12 mil
yar 429,5 milyon liradan ibarettir. Demek ki, 
normal gelirlerimiz, giderlerimizi karşılamaya 
ıkâüi değildir. Ve bütçeyi denkleştirmek üzere da
ha 3 milyar 83,5 milyon lirayı sağlıyacak başka 
kaynaklar aramak ve bulmak lâzımgelmetotedir. 

Olağanüstü mahiyetteki bu kaynaklardan 
umulan gelirler de şunlardır: 525 milyon lira, 
cebri bir istikraz olan tasarruf bonoları hâsılatın
dan; 1 milyar 590 milyon lira, Amerikan yardı-
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mı ve diğer yardım ve krediler karşılMarınidan; 
117 milyon lira, çeşitli özel fonlar hâsılatından; 
500 milyon lira, gider bütçesinde yer almış bulu
nan 1 milyar 880 milyon tutarında borç ödeme 
(giderlerinin 500 milyon lirasının, alacaklılarımız
la anlaşarak tecili suretiyle sağlanacak hesabi 
gelir; 350 milyon lira, iç istikraz hâsılatı. 

Demek oluyor ki, 1965 bütçe giderlerinin an
cak % 80 i, normal gelirlerle karşılanmakta, geri 
kalan % 20 si, yalbancı yandım ve kredileriyle. 
dış borç ödemelerinden bir kısmının tecili ve iç 
istikrazlarla karşılanabilecektir. 

Büyük bir tasarruf zihniyeti ve titizlikle tes-
bit edilmiş olan 1965 bütçe giderlerini karşıla
mak üzere, gelir 'araştırırken başvurulan olağan
üstü kaynakların mahiyeti, bizleri, milletvekil
leri olarak, memleketi idare eden iktidar ve mu
halefet partileri olarak, fert olarak, millet ola
rak düşünmeye, vazifelerimizin icaplarını .seve 
seve yapmaya sevk etmek için kâfidir sanıyo
rum. 

1965 bütçesinin milletimiz için yararlı hizmet 
görmesi dileği ile, (Trupum adına, hepinizi hür
metle selâmlarım. 

(O. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Parti grupları adına konuşa

cak arkadaşlarımız konuştular. Şalhısları adına 
konuşacak arkadaşlara söz vereceğim. 

Sayın Hasan Tahsin Uzun?. Yok.. 
Sayjn Sadi Binay. 
SADÎ BlNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 

mulhterem arkadaşlarım; bendeniz memleketimi
zin iç bünyesine taallûk eden meselelerden bah-
setmeteLen evvel'dünya devletlerinin 1964 yılı için
de geçirmiş olduğu ekonomik olaylara kısaca te
mas etmek ve böylece dünya şartları içerisinde 
Türkiye'mizin durumunu daha belirli bir şekilde 
izah etmek arzusundayım. 

1964 yılında Dünya konjöktörünün 1963 e na
zaran daha müsait bir seyir takibettiği görülmüş
tür. Dünya borsalarında hammadde fiyatlarında 
şiddetli temevvüçler kaydedilmemiştir. 

Hisse senetleri ve tahvilleri fiyatlarında Ame
rikan Başkan seçimleri ve Kruçcvin azli ve İngil
tere seçimleri sırasında bâzı iniş ve çıkışlar kay
dedilmişse de, bunlar normal dalgalanma had
lerini aşamamıştır. 

İtalya'da devam eden kabine krizleri ve enf
lâsyon tesiri ile sermaye piyasasında önemli dü
şüşler kaydedildiği zamanlar olmuştur. ( 
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Müşterek Pazar devletlerinin bâzılarında da 

enflâsyon tahlikesinden bahsedilmekle berabeı, 
camianın heyeti umumiyesindeki iktisadi gelişme 
1964 yılında da devam etmiştir. Fransa'nın Müş
terek Pazardan çekilme tehdidi ve tarım ürünleri 
fiyatlarının tesbitindeki çekişmeler bu birlik bün
yesinde bir sarsıntı yaratmışsa da son zamanlar
da tarım ürünleri fiyatlarında da anlaşmaya va
rılması bu tehlikeyi önlemiştir. Buna mukabil 
İngiliz Hükümetinin almış olduğu ekonomik ted
birler yüzünden EFTA bir kriz devresi arifesin
de görünmektedir. 

Türkiye'ye gelince, ekonomik olaylar ekono
mimiz Kıbrıs olaylarının doğurduğu ve bâzı gün
lerde çok ağırlaştığmda endişelerin büyük nis-
bette etkisi altında kalmıştır. Zaman zaman pi
yasada işler çok ağırlaşmış, cirolar düşmüş bono
ların tahsilatı güçleşmiş ve protesto nisbetleri 
1964 yılında ve halen yine en yüksek nisbetlerdo 
kalmıştır. Yatırımların temposu ağırlaşmış ve 
bir intizar devresi yılın son aylarına kadar de
vam etmiştir. Ekim sonlarına doğru piyasalarda 
hafif kıprdanmalar görülmüş ise de bunlar da 
tatminkâr olmaktan uzak kalmıştır. 

Mahsul durumuna gelince; mahsul d uru mu
muz 1963 e kadar, 1963 kadar olmamakla beraber 
yağışlı geçen kış ayları sayesinde tatminkâr mah
sul elde edilmiştir. 

Hükümet enflâsyon tehlikesinden korkarak 
hububat alım fiyatlarına zam yapmamış, ancak 
gramajda kabul olunan indirimle ekmeğin fiya
tını artırmıştır. 

Yılbaşı aylarında don ve su taşkınlarından bir 
hayli mahsul ve ekili arazi zarar görmüştür. 
Bunlara gerekli yardımlar, maalesef bütçe kifa
yetsizliğinden ötürü sağlanamamıştır. Esaslı ih
raç mahsullerimizden biri olan tütünde mavi küf 
hastalığı azalmakla beraber kökü henüz tamamen 
kazmamamıştır. 

Emisyon ve kredi durumumuza bir göz ata
lım : 25 . .12 . 1964 tarihli Merkez Bankası bül
teninden anlaşıldığına göre tedavüldeki banknot 
miktarı 6 milyar 752 milyon liraya ulaşmıştır. 
Evvelki yıla nazaran 1.5 milyarı geçen artış var
dır. Bir yıl içinde emisyon haricindeki bu artış 
Hükümetin kredi ve tedavül hacmini genişletmek 
gayesi ile bütçenin yarım milyarlık açık göster
mesinde tesiri vardır. Hükümet, kankaların Mer
kez Bankasına yatırmış olduğu «munzam mev-
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cluat karşılıklarından» % 10 unu iadeye karar 
vermiş ve böylece piyasaya munzam bir kredi en-
jekte edilmişle de gene beklenen neticeyi alama
mıştır. îşçi Sigortalan fonlarından sanayicile
re ucuz faizli bir kredi açılması kabul edilmiş ise 
de 24 . 9 . 1964 tarihinde yayınlanan 3644 sayılı 
Kararname ile mahdut bâzı sanayi şubelerine rees
kont ve faiz hadlerinde yapılan indirimin sanayi 
alanında tesirleri maalesef mahdudolmuştur. İs
tihsal İmcmmda para miktarı kadar bir genişleme 
olmadığı takdirde piyasadaki fazla paranın bir 
enflâsyon tehlikesi yaratması ihtimalini iktisat
çılar. parlömanterler bütün sene tekrar etmişler
dir. Sayın Maliye Bakanının enflâsyonu varit 
görmemesine karşılık Devlet Plânlama Teşkilâtı 
enflâsyonist bir tazyikten bahsetmiştir. 

Banka mevduatları muhtelif ve çeşitli tesirler 
altında beklenen seviyeyi bulamamıştır. 

İşçi ücretlerine yapılan zamlar ve tedavüldeki 
para hacminin artması neticesi toptan eşya en
dekslerinde yukarıya doğru kıpıdanma kaydedil
miştir. 

Muhterem arkadaşlar; bu arada hayat pahalı
lığının artış hızı bakımından Türkiye'nin Dünya
da birinci geldiği Ticaret Bakanlığı Konjonktür 
Dairesi tarafından tesbit edilmiştir. Türkiye'de 
geçinme endeksi 1958 de 100 iken, 1959 da 126 ya. 
1960 da 134 e, 1961 de 138 e, 1962 de 143 e, 
1963 te 153 e, 1964 te 158 e yükselmiştir. Biz
den sonraki sıra Finlandiya'da ise de o da 100 den 
125 e çıkmıştır. İtalya 121, Avusturya 117 de 
'kalmıştır, Amerika, Kanada'da sadece % 7. 
Yunanistan'da ise yalnız % 6 bir pahalılık olmuş
tur. Belli başlı ihtiyaç maddelerinin fiyatlarına 
gelince : 

1953 - 1964 rakamlarını mukayese edersek, 
koyun eti 329 kuruştan 980 kuruşa, ekmek 33 
kuruş 25 .santimden 102 kuruşa, pirinç 95 kuruş
tan -295 kuruşa, toz şeker 140 kuruştan 275 ku
ruşa, kaihve 12 lira 25 kuruştan 46 lira 95 kuru
şa, çay 14 liradan 40 liraya, kök kömürü 69 lira
dan 173 liraya fırlamıştır. Böylece hayât ortala
ma % 200 giibi korkunç bir hızla rekor seviyeye 
yükselmiştir. Ve artık Türk halkınım kemerle
rinde sıkılacak delik kalmamıştır. Bugün siyasi 
huzursuzluğun yanında iktisadi sıkıntılar da 
had safhaya gelmiştir. Momur da, tüccar da es
naf da, köylü de halinden şikâyetçidir ve ikti
sadi bakımdan iotitobalihden endişelidir. Nüfusu 
% 3 nklbetinde bir milyon artan ve her yıl 3*eni 
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300 bin kişilik kadronun yeni iş beklediği bu mem
lekette ne vergi zamları ve ne de plân ta'tibikatı 
dertlere deva olamamış. Devlet kadroları ise şiş-
tikçe şişmiş, yeni bakanlıklar, yeni umum müdür
lükler, yeni daireler, müdürlükler .ihdas edilmiş, 
bunların masrafları 100 milyonları bulmuştur. 
Fakir halktan toplanan paralar ancak bu cari 
masrafları karşılayabilecek durumda kalmış, is
tihsali artıracak yatırım hamleleri hayal olmuş
tur. 40 bin köyün bütün meseleleri Köy Bakan
lığı adı altında toplamak ve köylüye sempatik 
görünmek ve onun oylarını çekmek gayesi ile 
Köy Bakanlığı ihdas edilmiştir. Böylece Türki
ye'de Devlet hizmetleri ikiye bölünmüş, adeta 
köy devleti şehir devleti gibi iki devlet meydana 
getirilmek istenmiştir. 

Bu arada özel teşebbüs ihmal edilmiş, inkişa
fında yatırımlara iştirakinde himaye görmediği 
gibi tehlikeli sol ideolojilerin korfeunç hücumla
rına da açık bırakılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; Hükümetin 1964 büt
çe tahminlerinin yılın ortasına kadar gerçekleş
tirememesi neticesinde ilk ağızdan bütçede 550 
milyon liralık bir açık doğmuştur ve Sayın Ba
kanın ifade ettiği şekilde buna başka sebepler de 
inzimam edince açık miktarı maalesef 1,5 mil
yar liraya yaklaşmıştır. 1964 yılı Kalkınma Plâ
nını finanse etmek düşüncesiyle Bina Vergisin
deki matrahlar değiştirilmiş arsaların vergi mat
rahına uygulanacak emsalleri değiştirilmiş, sa
vunma vergilerine zamlar yapılmıştır. Arazi 
Vergisi zam görmüştür. Bunlara mukabil ortala
ma kâr hadleri tatbikatında re'sen takdir sistem
leri biraz daha ağırlaştırılmıştır. Gelir Vergisi 
vo ticari kazançların vergilendirilmesi esasların
da tadilât yapılmıştır. Keza Damga Resim, ve 
Harçlar Kanunu da değiştirilmiştir. 

Evraka yapıştırılan pulların kıymetinin art
ması özel teşelbfcıüı?. müesseselerinin masraflarını 
yükseltmiştir. Gümrük tarifelerine yapılan zam
ları GATT. la varılan mutabakat neticesi tavizli 
gümrük tarifelerinin artırılışı takibetımiştir. Bir
çok yatırım malları ve yedek parçaları da kap-
sıyan yeni zamlı tarifeler yüzünden başlanmış 
birçok yeni tesislerin maliyetleri birden bire yük
selmiş ve bu hal dış pazarlarla rekabet imkân
larını biraz daha azaltmıştır. 
* Hükümetin yatırım mallarına yapılan güm
rük zamlarını derhal revizyona tabi tutması bir 
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zaruret halini almıştır. Zamlar bunlarla da kal* 
mamış, harçlar ve tekel maddeleri de zamdan 
millet aleyhine ve bilhassa fakir vatandaş aleyhi
ne) nasiplerini almışlardır. 

Bütün zamlara rağmen gene de beklenilene, 
istenilene erişil etmemiş, Devlet gelirlerinde mey
dana gelen geç tahsilat ve tahminlerin altındaki 
tahsilat yüzünden kamu sektörü yatırımları plâ
nın derpiş ettiği seviyede gerçekleşememiştir. 
özel sektörün yatırımları imalât sanayiinden zi
yade konut inşaatına yönelmiş olması sonunda 
1964 plânının taitıbikat neticelerimden anlaşıldığı 
veçhile, kalkınma hızı % 1 yerine ancak % 3,7 
Ulaşabilmiştir. 

Dış yardımların bilhassa konsorsiyumun plân
da ön görülen yatırımların finansmanı için ve
rilmesi gereken krediler mevzuunda çok ağır 
davranması 1964 plânının tahakkukunu zorlaştı
ran önemli faktörlerden birisi olmuştur. KönSör* 
siyam çevreleri yıl sonuna kadar gayet yavaş 
hareketi tercih eder görünmüşler ve 1964 yiîi 
için ıbtenen 215 milyon program finansmanı ta
lebimize 133 milyon dolarla cevap vermişlerdir. 
Bunu Sayın Bakanın cevaplandırmasını rica 
ederim. Konsolide dış borçların faiz ve resûl-
mal ödeneklerinde tecile muvaffak olunaımadığı 
takdirde, 1965 yılı plân tahminlerinin dış kredi
lere nlıütaalliık kısmının gerçekleştirilmesi müm
kün okmıyaeaktır. Nitekim OE'CD nin Türkiye 
hakkında neşrettiği raporda ıda memleketimiz 
dünyada en ağır borç yükü olan' ülkelerin başın
da gösterilmektedir. İç ve dış borçların yekûnu 
21 milyar lirayı bulmuştur. Müşterek Pazar or
taklık Anlaşması İtalyan Parlâmentosunun tas
diki geciktirmesi yüzümden ancak yıl sonunda 
meriyete girebilmiş ve Dışişleri Bakanımız tara
fımdan bir Aralık 1964 te imza edilebilmiştir. 
Memleketimiz bakımından ekonomik ve politik 
birçok avantajler temin edecek bu anlaşmadan 
istifade etmek için çok metodik şekilde çalışılma
sına ve boş yere vakit geçirilımomesine dikkat et
mek lâzumdır. 

Tediye muvazenesinin önemli bir aktif un
suru olan turirım'ımiz de maalesef pasifte yer 
almakta ve bu konuda .harice akıttığımız döviz 
hariçten sağlananı geçmektedir. Türkiye'de yapıl
mak istenen hamleleri önliyen kırtasiyecilik ve 
formalitecilik bu konuda da menfi ve kemirici 
tesirlerini göstermektedir, 
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j Memleket kalkınmasında ve tediye bilançosu

nun denkleştirilmesinde ihracat kadar turizmin. 
de rolü olduğu kabul edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, ihracatın tek seviye
sini tek hızını aştığı iddia edilen 1964 yılında 
<6aşka bir yönden bir Holândalı mütehassıs, Tür
kiye'nin en iyi ihraç metamın insan olduğunu id
dia etmektedir. Beni dinlediğiniz için hepinize 
teşekkür eder, hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN ~ Sayın Muhiddin Güven. 
MUHİDDİN GÜVEN (İstanbul) — Bana söz 

sırasını veren sayın arkadaşım Şevki Güler'e te
şekkür ederim. 

Sayın Başkan, Sayın Hükümet, değerli arka
daşlarım; 

Geçen yıl bütçenin tümü üzerindeki konuşma
mı şu sözlerle bitirmiştim: (Aslolan yapılan hiz
metlerden istifade etmek, konulmuş taşların üze
rine yenilerini biribirimizi inkâr etmeden, yer
leştirmeye çalışmak olmalıdır. Geçirilen ağır tec
rübelerin ışığında tekrarlardan kaçınmak, büyük 
bir sorumluluk hissi içinde insanlarımızı birleşti
rici bir zemine götürmek, sevgiyi aşılamak olmalı* 
dır.) Demiş ve ilâve etmiştim: (Cemiyetimizdenv 
çaresizlikler içinde çok derinden yükselen «Nere" 
ye gidiyoruz?» haklı suali karşısında, sevindiri
ci, yarına güven sağlayıcı cevabı verebilmek için 
her çeşit meseledeki taassubun, zihinleri karar
tan nefretin, ika edilmiş haksızlıkların, başkasını 
hiçe sayan gururun da artık bu memlekette yeni 
olmasın diye hepimize ve bilhassa icra ve iktidar 
mevkiinde olanlar için gereken akıl, cesaret ve sö~ 
rumluluk hissini bağışlamasını Tanrı'dan dilej'0* 
rek huzurunuzdan ayrılıyorum.) demiştim. 

Ve bu temennilerimin ışığı altında diğer büt
çelerdeki konuşmalarımı değerlendirmeye, memle
ketimizin içinde bulunduğu siyasi, iktisadi, ahlâ
ki buhranları karşı karşıya bulunduğumuz ağır 
tehlikeleri hakikatler çerçevesinde dile getirerek 
bir ikmal, bir ikaz vazifesini ifaya çalışmıştım, 

Ne oldu? Ne yapılabildi? İcra bizi hangi mer
haleye getirdi? Elbette ki, bir muhasebeye varmak 
lâzımdır. Ben bunu yapacağım. Bizleri biraz ge
rilerden alıp bugüne getireceğim. Beni sabırla, 
sükûnetle dinliyeceksiniz. Anlatacağım şeylerde 
hepimiz varız. Bugün olduğu, yarın da olacağı 
gibi. 

1950 de bir devir, bir seçimle devralındı. Ve 
bü devir 27 Mayıs hareketiyle kapandı. İdealler, 
idealistlerin düşüncelerinde, düşünceler bir ze-
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minin üzerinde gelişti, geliştirildi. îyi niyetle
rin etrafını, muharrik unsurlar da sardı. Birleş
tirilmek istenen kısanları, büsbütün biribirinden 
ayırma gayretleri, haksız ihbarlar içinde bir kor
ku havası cemiyetimizi sardı. Bir siyasi müesse
se kapandı. El değiştiren hizmetler, kaybolanla
rın yerini ikame mecburiyeti, boşlukta kalan in
sanlar, geleceğe ürkek ve endişeli bakanlar ve 
vasatı uygun görerek, toplumdaki sarsıntıdan fay
dalanıp sola ait belli bir yeni nizam istediğini sin
sice yerleştirmek istiyenler... Bütün bu dalgalan
malar ortasında, millet için ümit ışığı, kuvvet 
kaynağı Silâhlı Kuvvetlerimizin, demokratik re
jimi, hürriyeti yeniden tesis etmek için yine mil
lete vermiş olduğu mertçe sözdü. 

Mahkemeler, muhasebeler.. Nihayet siyasi par
tilerin kurulması, faaliyete geçmesi, işte biz, te
şekkül eden Adalet Partisinin o zamanki öncüle
ri ve kurucuları olarak bir mesuliyet duygusu, bir 
nizam şuuru içinde ortaya çıktık. Başıboş kalmış. 
sonu belli olmıyan akımlar içinde kaybolması 
muhtemel cemiyetimizin vücut yarısını elbette 
ki böyle bırakılamazdı. Sahipsiz kalan insanları
mıza sahibolmaya, onları kanun ve nizam içinde 
bir teşkilâtta toplamayı, ümitlerimi tahakkuk 
ettirmeyi, memleket için onları yararlı bir hale 
getirmeyi gaye edindik. Yamyaşımızda diğer 
partilerle de yer almıştık. Hepimiz ayrı ayrı, bu 
büyük kütleyi, kendi saflarımızda toplam ıya, Tür-
kiyemiz ve demokratik rejim hayrına onların rey 
kudretinden faydalanmaya çalıştık. Bu arada bu 
büyük kütlenin muhtelif siyasi müesseselerde bö
lünmesini, parçalanmasını istiyenler de, bütün 
güçleriyle bu hususu desteklediler. Bunlar yaşa
dığımız hakikatlerdi. Kuvvetli temayülleri erit
mek istikametleri şaşırtmak için sert tepkiler de 
gördük. Ama kütlenin itimat ve itibarının bü
yük kısmı bize teveccüh etti. 1961 seçimlerinden 
öylece Meclise geldik. Silâhlı Kuvvetlerimizin bü
yük va'di yerine getirilmişti. Bunu şükranla ana
rım. 

Şimdi, asıl vazifemiz başlıyordu. Sarsıntıya 
uğramış bir yapı içerisinde, maddi, mânevi fırtı
nalar geçirmiş ve tesirlerini bünyesinde derinliği
ne yaşıyan cemiyetimizin vekilleri böyle bir va
satta bir araya geldik. Sayın Cumhurbaşkanının 
Köşkte, bütün siyasi parti liderleri ve grup baş-
kanlariyle yaptığı tarihî toplantıda memleketin 
mâruz kaldığı ağır komünizm tehlikesine ve di
ğer memleket meselelerine önümüzde büyük bir 
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î hassasiyetle dile getirişini hatırlıyorum. Partimiz 
I ve mesulleri bu şartlar altında, vatanperver bir 
I görüşle, büyük bir fedakârlık örneği vermiş, hiz-
I mete iştirak etmiştir. Devam eden çalışmalar, be-
I raberce yaşadığımız hâdiseler, İkinci înönü Hü-
I kümetinin kurulması ve aslında hepimize, T. B. 
I M. Meclisini teşkil eden bütün siyasi partilere, 
I dolayısiyle rejimin mânevi şahsiyetine müteveccih 
I telâkki edilmesi gereken ağır kanun dışı darbe-
I 1er, mâruz kaldığımız haksızlıklar da geldi, geçti. 

I Meşru otorite ve demokratik rejime mütevec-
I cih fiilî hareketleri de yaşadık. Haklı bir muha-
I kemenin, bir muhasebenin içine girildi. Bu, bi-
I ribirinden ehemmiyetli hâdiselerde Hükümetin 
I rejim ve buna ait müesseselerin korunmasında, 
I kanun tatbikatında, hak ve hukuk anlayışında, 
I hareketin teveccüh ettiği hedefe göre değişik öl 
I çüler içine girdiği açık bir hakikat olarak da or-
I taya çıktı. Nihayet Kıbrıs meselesi arafesinde 
I Üçüncü inönü Hükümeti Koalisyonsuz bir C. H. 
I P. Hükümeti olarak kuruldu. Büyük üzüntü ile 
I ifade etmek lâzımdır ki, yürüyen zaman, yaşadı-
I ğımız günler içinde bizi bir dış mevzuun mües-
I sir hale getirilmiş hâkimiyeti altında, normal bir 
I demokratik vasata intikalin ötesinde tehlikeli bir 
I istihaleye tabi tutmak isteklilerinin açığa çıkmış 
I tahripkâr telkinleriyle yürümüş zihinlerde, vatan-
I daş vicdanında yaratılan şüphe ve tereddütleri 
I daha da derinleştirerek, yarma ait güvensizliği 
I artırarak, öylece gelip geçmiştir. 

I Bütün milletleri, fertlere ait hürriyeti ortadan 
} kaldırarak tek tipe doğru iten, cemiyet meselele-
I rini, bir katı düşünceye bağlıyan, bilgileri tek 
I metot içinde vasıta kılan, adaleti maddenin için-
I deki eşitlikte ariyan, insan yaşayışını, zincirlcn-
I mis bir kolektivizm içinde, hareketleri, hattâ dü-
I şünüş ve bakışlariyle aynı, sürü insanların dol^ 
I durduğu yeknesak bir bünye yaratmak, bunun 
I için insanlarımızı saadetlerinden mahrum etmek 
I istiyenler mi bize, toplumumuza hâkim olacak
la lardır? Hayır Asla. Fakat üzüntü ile kaydetmek 
I lâzımdır ki, bugün dünyayı büyük bir mahpus 
I haline getirmek istiyen bir rejimin tahrikçi fik-
I rî telkinleri artık açıkta, cüretle her yerde menfi 
I gayretlerin içindedirler. Biz millî bir bağımsız-
I lık ve hürriyet esası içinde, hür insanların hare-
I kete geçirilmiş dinamizmi, şahsi enerjilerin istika-
I meti sağlanmış, serbest akımı, bir tek dogmatik 
I inancın kölesi haline getirilmeden, çokluk fikri-

- 9 8 -



M. Meclisi B : 57 
ne bağlı ve saygılı, çalışan ve çalıştığının karşı
lığını istiyerek ve severek kazanan ve (benim) 
diyebileceği bir hayata sahibolan mesut insanları 
yaratmak ve yaşatmak istiyenler memleketi olaca
ğız. Memleketi kalacağız. 

Dünya barışına karşı yapılan tehdit birinci gö
rüşe sahip olanlar tarafından ika edilmektedir. 
Banş ise bir tekâmüldür. Merhalelerin temelidir. 
Maksatlılar onun için her nevi barışı istemezler. 
Cepheler kurmak, mevcut cepheleri ise yıkmak 
isterler. 

Bunlar, bugün en açık tczahürleriyle cemiye
timizde mevcut değil midir? Bu acı gerçekler or
tadayken acaba icranın, Hükümetin iç ve dış si
yasetteki tutumu nasıl bir yoldadır? Kısaca göz
den geçirmek faydalı olacaktır. 

Sayın milletvekilleri; Kıbrıs meselesinde Hü
kümet dış siyasetini, taşıyamadığı yükü başkala
rına taşıtmak metodiyle, kendi gücüyle kendi hak
kını kullanma imkânını, yalnız masa başı taktik
lerinde netice almak için bir koz olarak, harcadı, 
israf etti. tnsanlık ideallerimizin ve haklı men
faatlerimizin icabı olarak şerefle yer aldığımız 
Batı hür camiasında, cesaretimizin ve aklımızın 
gerektiği şekilde kullanılamamasiyle, bir tabiiyet 
politikası içine girildi. Her müzakere sonunun 
zafer olarak ilânı, tevali eden uysallıklar netice
si düşülen durum karşısında Hükümet kabahati 
hep karşı tarafta aradı. Nihayet Başbakan ağzın
dan (Yeni bir dünya kurulur. Türkiye'de orada 
yerini bulur.) beyaniyle bir infialin içine giril
di. Bugün ise bu beyan çok başka ve ters istika
mette gelişmiş, dış siyasetimizin millî rotası 
âdeta değiştirilmiştir. Buna, bir hissi davranış, 
bir misliyle mukabele düşüncesi, Makarios'a kar
şı yenilgiye uğranmış bir mücadelede prestij ka
zanmak gayreti mi âmil olmuştur? Bilinmez. Dü
nü, bugünü ve yarıniyle topraklarımız üzerin
de ezeli ve ebedî değişmez gayesi olan Sovyet 
Rusya'nın, bir Çarlık Emperyalizminden, bir 
komüsııist emperyalizmine, bir dünya hâkimi
yetine müteveccih siyasetinin müşahhas delille-
ri, ve yeni suiiniyetleri, Makarios'a silâh gönder
mesiyle ortadayken, Dışişleri Bakanımızın ve 
heyetimizin Moskova'ya gönderilmesi ne ile ka
bili telif olabilirdi? Daha hiçbir şek ortada yok
ken, sanki büyük bir zaruret ve ihtiyaç varmış 
gibi, imzalanan bir Kültür Anlaşması ile, Sov
yet Rusya'ya bugün için, ileriye matuf istiyebi-
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leceğinin en fazlası ikram edilmiş değil nıidirf 
Hiç te uzak olmıyan bir mazide bizden toprak ta
lebinde bulunmuş olan Sovyet Rusya ileri gelen
leri ne garip haldir ki, bizden teminat istemişler
dir. Aslında her türlü teminatı memleketimiz 
adına fiilî haliyle istiyecek biri varsa oda biz de
ğil miyiz? Bu teminatı alsak dahi her türlü 
ihtiyatı elden bırakmamak icabeden yine biz 
değil miyiz? Ama görüyoruz ki, bekamıza ait 
rejimimizi tehlikeye düşürmek istiyen davranış
ların esas menbaı olan bir Devletin temsilcileri, 
memleketimizi ziyaretlerinde bu kürsüden, ken
dilerine (gösterilen o müsrif nezaketi, suiistimal 
ederek, propagandalarını yapabildiler, O gün 
Millî Meclisimizde yükselen sesi, Osman Koksal '-
m hareketini burada minnetle anmayı bir borç 
bilirim. O anda hür bir rejimin Meclisini o şe
kilde gören misafirler acaba ne düşünmüşlerdir? 

Bu seyahat esnasında, Moskava'da NATO'dan 
ayrılmamız gerektiğine dair çıkan çok manalı 
makale, arkasından yeni dostun tesiriyle NATO 
çok taraflı Nükleer güce katılmadığımızın ileri 
sürülmesi, bizim vermeye başladığımız teminatın 
ilk işaretleri mi dir? Bu suretle, bâzı çevrelerin 
Batının üzerimizde mevcudolduğunu iddi ettik
leri vesayetinden kurtularak, çok tehlikeli ve ga
yesi karşı tarafça gayet iyi tesbit edilmiş bulu
nan yeni bir vesayeten girmek mi olacağı üzerin
de ciddiyetle ve hememiyetle durmak icabeder. 
Kaybolmaya yüz tutmuş bir Kıbrıs politikası da, 
bir şeyler elde etmek için yaslanmak istediğimiz 
Devletin, bunun karşılığında bizden neler bekli-
yeceğini, istiycceğini Hükümet bilmiyor mu? 
Son davranışlar yeni bir tâbiiyetin başlangıcı 
değil midir? Dış politikada böyle bir davranışla, 
iyi. komşuluk münasebetlerindeki kıymet hüküm
lerinin tarihî ve içtimai vakıalar bir kenara iti
lerek, kullanılması ile birlikte içteki son sol dav
ranışların göze çarpar bir muvazilik içinde ha
rekete geçmiş olduğu Hükümetin acaba gözünden 
kaçmakta mıdır? Ve hele Sayın Bay Podgorni, 
(î Şubatta Moskava televizyonunda : (Türkiye'
de Sovyetler Birliği ile yakınlaşmaya karşı olan 
kimseler vardır. Bunlar bâzı dış kuvvetlerle müş
tereken hareket etmektedirler. Fakat Hükümet 
ve Türkiye halkı iyi komşuluk münasebetlerinin 
lüzumuna müdriktirler.) diyecek kadar daha 
işin başından hat ve hudut tanımıyan, Hükü
metin zorlamalarla tesisine çalıştığı iyi niyetleri 
ortadan kaldırabilecek 'bir tutuma girebilmek-
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tedir. Uzak ve yakın mazimizde yaşadığımız ve 
kendileri tarafından ika edilen hâdiseleri rahat
lıkla unutabilen,iyi komşuluk düşünce ve ölçü
lerinin çok dışında, Türk umumi efkârını hiçe sa
yacak kadar ve bilhassa hür bir memlekette, de
mokratik rejimin tabiî icaplarını ve bilhassa ta
rihî gerçekleri ve geleceğe ait gayeleri dile geti
rip haklı endişe ve şüpheler izhar eden vatan
perverlerin (Hükümet dâhil) bütün memlekete 
ait millî sesi temsil ettiklerini göremiyecek du
rumdadırlar. Şimdiden Türkiye'mizi Hükümet 
ve halk olarak benimsemiş olarak âdeta himaye 
kâr bir tavrın içinde, milletçe reddettiğimiz bir 
rejimin belli emelleri karşısında, tarih boyunca 
mukavemet ettiğimiz ve edeceğimize ait millî 
davranışımızı, dış kuvvetlerle müştereken hare
ket etmek şeklindeki hiyaneti temsil eden bir 
rabıtanın içine sokmasını, ancak, o rejimin her 
yerde takip ve tatbik ettiği metot sahiplerinin 
başka bir şekilde düşünmeleri mümkün olmadığı 
sebebiyle izah edilebilir. Acaba Sayın Hükümet 
bu hususta hangi düşünce ve kanaatin içindedir? 

Siyasi ihtirasları ayağa kaldırıp insanların ih
tiyaçlarını ve ıstıraplarını didik didik ederek 
görünüşte yapıcı ve fakat en tehlikeli şekilde 
yıkıcı fikriyat metodu, malzemesi belli dış tesir
lere bağlı telkin ve teşviklerin karşısına tecrü
beler, yaşanmış ve yaşanmakta olan hâdiseler, 
ilmî gerçeklere dayanarak fikrî, ruhi ve millî bir 
vahdetle çıkmak ve maskeleri düşürmek lâzım-
gelirken, büyük tehlikeyi yalnız başına (ciddî 
bir özenti) olarak tavsif etmek ne dereceye ka
dar mümkün olur? Elbettcki iç siyasetimizde bir 
cephe teşkil etmek zaruretini, itiyada bağlı si
yaset oyunları, kısa mesafeler ve hesaplar içinde 
kudret kazanmak yoliyle ve bilhassa gerektiği 
zaman istifade edilmesi mümkün olur. mülâha
zası içinde tavizkâr ve müsamahakâr davranış
larla, inkâra kimsenin hakkı olmamalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Güven bir dakikanızı ri
ca edeceğim; konuşmanızı yazılı yapmaktasınız. 
Yazılı beyanlar 20 dakika olacaktır. Konuşmanız 
devam edecek mi efendim? 

MUHÎDDlN GÜVEN (Devamla) — Evet 
efendim. Eğer Büyük Meclis tensibederse bitir
mek üzere izin istihsal buyurun. 

BAŞKAN — Arkadaşlar; arkadaşımızın be
yanı yazılıdır, 20 dnkikahk müddetleri dolmuş-
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tir. Heyeti Umumiye müsaade ederse konuşma
larına devam edeceğini bildirmektedirler. 

Konuşmasının devamını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Buyurun efendim. 

MUHÎDDÎN GÜVEN (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

Tekrar ediyorum. Ayağımızın altındaki ze
min kaymaktadır. Bunu duyuyor, bunu hisse
diyoruz. Geçen seme de sizlere hitabetmiştim. 
Kemirilen 'temelin o burgu gibi sesini kulakları
nızda duyuyor musunuz demiştim. Hep beraber 
bu kaymayı bir yerde durdurmak, bu kemiren 
sesi losmak mecburiyetindeyiz. Bu bizim va
zifemiz, bu bizim mecburiyetimiz. Millete kar
şı taşıdığımız en büyük ve tarihî mesuliyetimiz-
diı\ 

Bu böyleyken, bütün partilerin sardığı, do
kuduğu bir bütün, hepimizin teşkil ettiği bir 
vücut olan Devlet yapımın za'fa uğratmak kim
senin harcı olmamalıdır. Çoğunluğun isteki eriy
le beslenen, müsamaha ve anlayış ile gelişen, 
itibar ver itina île meyva veren o mümbit sahayı 
arıyorum. Birleştirici, huzur verici, mutluluk 
dağıtıcı, bağlayıcı, milleti sımsıcak saran o ku
maşı arıyorum. Ama ne çare sayın iktidar men
supları. Her şeyini, her tarafını kendi aranızda 
konuşup, münakaşa ederek hazırladığınız se
çim ikanunlariyle buraya gelmemize, bizim hiç-
ibir delilimiz, isteğimiz veya tesirimiz unevcut 
olmamasına rağmen mahallî idare seçimlerinin 
neticeleri, sizi Senato seçimlerinin ekseriyetten 
nispî temsile çevirmeye, Senato seçim neticele
ri ise bugün iller ımeclisi seçim sistemini nispî 
temsil içinde millî bakiyeyi getirmeye ve bu 
arada müşterek liste usulünü de vaz'etmeye 
zorladı götürdü. Meclisleri de zorladmız. 

Sayın milletvekilleri; Meclisleri, partileri, 
hükümetleri ve diğer müesseseleriyle Devlete 
karşı yepyeni bir ahlâki alâkayı ve değeri ya
ratmak vazifesi üzerinizdeyken, iktidar ve icra 
olarak bunun aksine nasıl hareket edilebilir? 
Hükümet Balkanının gelecek iktidarı (kazan
mak mecburiyetinde) olduğunu söylemesi,, an
cak hizmetlerin neticesine ve milletçe bunun 
benimsenmesine bağlanabilir. Yoksa iktidara 
gelmesi mukadder görünen partimiz Hükümetini 
gelecekte zayıf ve başarısı? ha,le düşürmek için 

- 1 0 0 -



M. Meclisi £ :5? 
şimdiden aykırı gayretlerin içine girerek, müş
terek hayatımıza, beraberliğimize ait kudreti 
israfa kimsenin cesareti olmamalıdır. tiyi ni
yetlerinizi, iyi duygularınızı içinizde hapsedi
yorsunuz ama siyasi hay atlımızda, milletin ha-

• yatında (yaşama mücadelesini) hudutlu davra
nışlar ve eski alışkanlıklarla yürütmek isıtiyen-
ierin hâkimiyet arzuları, za'fa uğratabilir ve 
bir gün fou iyi niyetler ölüme mahkûm olabilir. 
O zaman ne yapacaksınız? 

Kanunları çıkarınız. Fakat 'kanunlara karşı 
saygıyı, itibarı sağlıyacak şekilde çakarınız. Bu, 
sizlerin*ve 'hepimizin en tabiî hakkıdır. Ama 
katranları hususi isteklerinize göre ayarlamayı' 
düşünüyorsanız, bu çok yanlış bir tutum olur. 
-Ve - hele kanun tasarılarını Meclislere getirme
den eıvvel, Meclislere saygı ve itibar gösterme
nin asıl olarak İcabul edilmesi icabederlken, me
sul'bakanların (filân kanun mutlaka ; çifearıla- '< 

s a k t ı r . Bu Atatürk'ün vasiyetidir. Amâyasa- \ 
nın emri, Kalkınma Plânının gereğidir) şeklinde ; 
Meclislere, Hükmetme, kararlarına tesir mahiye- i 
tindeki gayriciddî beyanlariyle, Atatürik'ün, \ 
maalesef hergün, her yerde her kalıba sokulup ; 
istismar edilen mânevi şahsiyetini de âlet etme ; 
yoluna gitmesi yepyeni ve üzüntü verisi bir mi- j 
saldir. Ve yine C. H. P. Parti.Meclisine sunu
lan raporda: (Rejimin kaderinin ve memleketin 
kalkınma hamlesinin sarsıntısız başarılabiknesi- \ 
kalkınma hamlesinin sarsıntısız başarılabiLmesi- [ 
nin'C. 'H. P nin önümüzdeki seçimlerde alacağı ] 
neticeye çok yakından ilgili bulunmasına) bağ- '» 
kunm-ası. Anayasa, demokratik rejim anlayışı \ 
'bakımından iktidar partisinin daha nerelerde ; 
olduğunu anlatmak bakımından üzerinde dik- j 
katle durulacak bir vakıadır. Rejime ait kade- ' 
rin, kalkınma başarısının, topyekûn millet mu- ; 
fcaderatmm C. H. P. ye ? bağlanması en hafif .; 
mtnasiyle bir inhisarcılığın, karşısındakine hiç-
• bit* hak tanımıyan millete kar.jı müesseseleri-
tansık etmeye çalışan, iyi niyetten bu kadar ; 
mahrum (bir-davranış örneği değil midir? 

Hukukun yapıcı kudreti dar görüş, maddi ve 
mânevi ölçülerle harcanamaz. Hayatımızı, yıkı
cı kuvvetler karşısında koruyacak olan, insanla
rımızın refahı yanında huzur ve saadeti vadeden 
(Medeniyet), bugün Türkiye'mizde bu ölçülerle 
temsil edilmemelidir. 

Geçecek zamanın meseleleri kendiliğinden hal
ledeceğine, İver şeye alışüaeağı veya umumi ef-
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kâra rağmen muayyen çevrelere bu şekiİdeki ted
birlerle ve yalnız kendisiyle kaim müemmen bir 
istikbalin telkinine aît düşünce korkarım ki asıl 
kökleşmesi icabeden inançları tahribeclecektir. 

Ben kuvvetiniz varsa eğer, onu millete yar
dım için kullanınız diyorum. Bizim kontrolümüz, 
tenkidlerimiz tabiîdir, zaruridir. Arayınız. Aksi 
takdirde tasavvur ettiğiniz kuvvet, sizi hükmü 
altına alabilir. Sesimize kulak vermek mecburi
yetindesiniz. Diğer şekilde kabul ettiğiniz ka
nunlarla, kazandığınızı zannettiğiniz asla bir 
zafer değildir. Millet haklarının korunması, so
rumluluklarınızın idrak edilmesine, vazifelenil 
buna göre yapılmasına bağlıdır. Aksi takdirde 
bir hakkın tesliminden veya bir haksızlığın yapıl
madığından bahsedilebilir mi? 

Sayın milletvekilleri. İktidarın bu davranışı 
gayet tabiîdirki iktisadi hayatınıza da tesir et
mektedir. İş sahasında harekete geçmeye hâzır 
halk gücü, şahsi teşebbüs ticari ve sınai sektör 
dinamizmine karşı muayyen çevrelerin vergi, dö
viz kaçakçısı, sömürücüler, çıkarcılar ithamiyle 
yaptığı devamlı tarruz karsısında hükmette su
çu ve suçluyu hep itham edilende aramak tema-
yülündedir. Kendisine en yakın yardımcı, işçiye 
iş sahasını ve dölayısiyle refahı temin edecek olan 
şahsî teşebbüse karşı âdeta tedip çarelerine baş
vurmaktadır. Vergi sisteminde otokontrol diye 
iddia edilen servet beyannamesini ikâmete ısrar, 
yetmeyince bir teşhir sistemini getirmekte bir Öl
çüde kalmıştır. Görülüyor ki, Hükümetin, mem
lekette mevcut muvazenesizliği, güvensizliği teş
vik eden unsurları ortadan kaldırmadan, ta-
kibettiği ürkütücü, tereddüt yaratıcı tııtumiyle 
neticeye hep menfi şekilde müessir olmaktadır. 
Psikolojik faktörlerin açıkça ihmal edildiği, kont-. 
rolda sağlam, ahlâklı fakat o nisbette Samimî 
ve yardımcı bir rol benimnmediği, tatbikatta 
Hükümetin hatalarını görüp tashih çarelerini 
araştırmadığı ve maksatlı menfi propaganda ve 
taarruzlar karşısında gerekili kati'tavrı almadığı 
müddetçe her kesin geleceğe şüphe ile bakması 
tabiî olacaktır. 

Sayın milletvekilleri. Bir yılın akışı içindeki 
müşahhas misalleri ayrı ayrı huzurunuza fazla-
siyle getirmek istemedim. Hepiniz yakînon bil
mektesiniz. Fakat Türkiye'mize ait aydınlık bir 
geleceğin yaratıcıları, Millet için alacağı hayırlı 
kararlarla, Büyük Meclislerimiz ola'caktır, Elbet-
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' teki bunda iktidarın düşüncelerindeki samimiyeti, 

tatbikatta alacağı neticelerde hakkaniyeti, inil-, 
lete ait hizmetin ifasında sadakati ön plânda tut
ması gerekmektedir ama. Ne yazıkki, memle
ketin hiç olmazsa 20 sene koalisyonlarla idare 
edilmesi peşin hükmünü kendine bir mesnet ola
rak vaz'eden bugünkü Hükümet Başkanı, halen 
koalisyonsuz bir Hükümet ile işbaşındadır Ve 
yine Sayın Başbakan neşredilen bayram mesajın
da : (Tılsımcıların bu 15 seneyi çok bulup ken
di yaldızlı mucizelerini satmak hevesindende ha
berdarım. Bunlara kapılmak 15 seneyi daha da 
uzatmaktan başka bir şey olmıyacaktır.) .sözle
riyle bize ait hizmet anlayışını ve buna ait fikri
yatı bir istihzanın içinde yermeye çalışmaktadır. 
Bu suretle, ne vaktiyle iktidar ve muhalefet hak
kında söylenmiş sözleriyle bugünkü sözler arasın
da bir irtibat ne de yeni sözler İle fiiliyat arasın
da bir münasebet kurmak mümkün değildir. I)o-
layısiyle samimiyet, hakkaniyet, hizmette millete 
sadakat ölçüleri kaybolmaktadır. 

tSavm milletvekilleri. Bencil isteklerin;, yeri
ni daha yüksek ideallere terk etmesi zaruridir. 
Türki'ye'mi'z-de yeni lbir biçiım vermek istiyorsak, 
insanlarımıza evvelâ mutluluk sağlamalıyız. 
Bu zıor 'bir yol değildir. Bu sövmek ve sevdir
mek yoludur. Bu millete inanmak, onu inan
dırmak yoludur. Bu onlara ait vazgeçilmez 
hakların sıonuna kadar korunması yoludur. 
Kanaatlerin ve hakikâtlerin muıvakkat ve suni 
küvet gösterileri deriştiği görülmemiştir. İn
sanlar severek itaat 'etmek islerler. Mukave
met IhiriMr zaman disipline karsı olmamı.'ştır. 
Tepki hep (baskıya karşıdır. Mutlak !bir hak
kın ve vazifenin ^ r bastığını duyduğu yerde, 
karşı tarafın müşküllerini ve savunduğu kıy
metleri mertçe tanıyacak (bunları telâfi etmek 
için gayret sarf edecek "bir Hükümet, ibir ikti
dar arıyorum. Mevcut seçim 'şartları içinde, 
netice kime teveccüh ederse etsin seçilenin mü-
da.fii olacağını, yeni iktidarı herkesten evvel 
tebrik edeceğini, onu demokratik rejimle bir
likte kuvvetle koruyacağını söyliyen, söyliye-
'Cek olan siyasiyi arıyorum. Bugünkü icrada 
'bunu Ibulamamak millet için cidden üzücüdür. 

Bize gelince : Tılsımımız, güler yüzlü ve 
mutemet bir idaredir. Hevesimiz ise Ibilerek 
halkı 'bağlıyarak ve ona bağlanarak hizımettir. 
Halkın içinden çıkan, 'halkın istediği ibir Hü-
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kümettir. Kendisini halka taşıtan değil, . (hiz
meti onunla 'beralber severek taşıyan, 'halkın 
karşısında değil, halkın yanında yer alan ibir 
Hükümettir. Kalkınmada mucizemiz ise halka 
ait o sonsuz dinamizmi aşkla, şevkle iberalber 
harekete geçirmek olacaktır. Metodumuz ise 
reddedici, tefrikçi, inlhisarcı zihniyet değil, 
(bağlayıcı, hak tanıyıcı, imkân verici, vatan
daşa, müesseselere itibar sağlayıcı İbir düşünce 
'hâkim'Olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 'benim yarma ailt 'bü
yük ve kırılmaz İbir ümidim var. O da milleti
mizin engin tarihinin büyük tecrübelerinden ka
zandığı sağduyusu dur yan aydınların cehale
tini, gericiliğini fırsat düştükçe ileri sürdüğü 
9 saf, o bakir (büyük ruh sahibinin derin anla
yışıdır. En ağır şartlar içinde, taşınmaz yük
leri taşıyan tahammülüdür. Kendisine yapılan 
hizmetlere verdiği değerdir. Hizmet edenlere 
gösterdiği vefadır. O affedici o âlicenap vakur 
davranışıdır. Ve milletin itimadına lâyık ta
ze hizmetlerinin mevcudiyetidir. 

Biz liyakatimizi, (bizi seçenlere karşı : ispat 
etmek mecburiyetin deyiz. Ey icra ve iktidar 
sahipleri, (bu liyakati hizmette, sevgi ve mu
habbet kazanmakta, TDU liyakati itimat ve em
niyetin saŞlamlaştırıcı temelinde araymız. 4Iti-
ıbar ettiğiniz nisibet'te, itibar göreceksiniz. Mut
luluk arayan insanlarımıza onu haiV.edecek yol
ları seçmek zıorunluğu vardır. Başkalarını in
kâr, kendinizi inkâr demektir. 

Halka hizmette ^ir imtiyaz mümkün değil
dir. Gururun hoş mahkûmiyetinden kurtulmak 
maksatlıların ve haksızlıkların malzemesi olan 
nefreti yok etmek, 'bunları doğuracak her (ha
reketten sakınmak lâzımdır, diyorum. Güzel
liği ve fazileti kendinde toplıyan engin mıhla
rı, kaynağını şereflerden alan gayeyi, hürri
yetlerin beslediği bir millî şuuru ve (hanları 
:bir şefkat ve muhabbet halesinde, kalblerde 
yoğuran maşerî vicdanı teşkil etmeliyiz, diyo
rum. Ancak 'o zaman çocuklarımıza, genç ne
sillerimize üzerinde korkusuz yaşayacakları, 
kendi güçlerini tarihî gelenek ve şuurları, derin 
inançlariyle bezeyip değeriendire'bilecekleri, en 
'büyük saadeti 'başkasının 'hak ve (hürri'ye'tlerine 
riayette arayacakları (bir vatan bir Türkiye (ha
zırladık diyebileceğiz. Hepinizi sevgi ve say-
giyîc selâmlarım. (Soldan sürekli alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Sabahattin Savacı hu-

yurun. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Bana Ibu imkânı (bağışlayan arkadaşima teşek
kür ederim. (Kim, sesleri) Sayın Naztmi 
özoğul. 

Muhterem arkadaşları'm, demokratik reji
mi iman haline getirmiş milletimizin meseleleri 
yeni ibir mıerhaleye varmıştır. Bir lokma bir 
hırka anlayışı yerine (bir refah Devletti ve Ibu 
da 'bütün vatandaşlarımızın âdil istifadeleri 
mânasında siyasi demokrasimizin hedefi olmuş
tur. 

Ekonomik demokrasi dediğimiz bu istihale
nin talbiî neticesidir. Kazanmaya servet edin
meye Ihasim değil, herkesin zengin olması, bir 
olması esasına dayanmaktadır. 

Ekonomik demokrasi piyasa ekonomisi müh-, 
veri etrafında döner. 

Ekonomik demokraside tahakkümı yoktur, 
istismar yoktur. Rekalbet şartlan içinde çalış
mak ve kazanmak hürriyeti kanalı ile refaha 
varmak vardır. Ekonomik demokrasiyi 19 ncu 
asnn istismarcı ve menfaatei liberalizmi olarak 
•göstermek, refalh Devletini külliyen inkârdan 
ibarettir. Bu 'bir alternatif de değildir. Asıl 
diğer sol alternatif sosyalizm ve ileri devletei-
likte (hürriyetlerin tek otoriteye devri faciası 
vardır. Hattâ ekonomik kuvve!ti elinde bulun
durarak, siyasi otoriteye karşı denıgeyi sağlı-
yan ekonomik demokrasinin alternatifi sosya
lizm-ve ileri devletçilik hu dengeyi yıkarak 
ekonomik kuVveti de eline alarak tahammül 
edilmez muazzam bir baskı vasıtası olmakta
dır. 

Türkiye demokratik yolda ibir kalkınma ça
bası içindedir. Behemahal 'bu istikamette mu
vaffak olmalıdır. Aksi haVle diğer Iha'tınmıza 
gelen kötü alternatifler piyasada revaç Ibula-
caktır. 

Görevimiz siyasi ve ekonomik demokrasiyi1 

paralel olarak gerçekleştirmek ve refalh devle
tinin yoluna girmektir. 

Siyasi demokraside (bize düşen önemli gö
revler vardır. Yeni bir nesil olarak işlbaşma 
gelmiş bulunuyoruz. 

Demokratik ananeyi ve demokratik ahlâkı 
ve i'tiy atlan. Ibiz kuracağız. 
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I Partilerarası münasebetlerin bu yeni kuşa-
I ğın dostluk ve kardeşlik anlayışına uygun ola-
I rak kurulsun. 
I IMillet meseleleri istişare edilerek olgunlaş-
I tırılsın, Sayın Başvekil İnönü'ye Ibu görev düş-
I ımektedir. Esefle ifade edeyim ki, fbu istika-
I metteki müsait imkânlarına rağmen davranış-
I lan foeni tatmin etmemektedir. Bir tarihî gö-
I rev daha yapacaktır. Sayın Başvekil demok-
I rasinin kurulmasında, demokrasinin hayatiyet 
I kazanmasında işte hu ananeler, işte !bu demok-
I ratik ahlâk teessüs ettiği zaman en 'büyük şe-
I ref payını kazanacaktır. 
I Muhterem arkadaşlarım; Ibu mukaddime-
I den sonra Ibütçe üzerinde (birkaç noktaya temas 
I . etmek istiyorum. 
I Bütçe gerekçesinin başında : 
I Ekonomik hakımdan dengeli, zahiri açık, 
I yatırımlara ve gelişme cari harcama!anna ağır-
I lık verilmiş ve istikrar içinde kalkınma vasıf

ları ile hütçe nitelenmektedir. Şimdi Ibu vasıf
ları 'bütçe içinde aramak lâzımigelir. 

1%5 bütçe tahminleri, 1963 Ibütçesine göre 
yapılır. Buna kıyasen geriye gittiğümiızde, 1963 
bütçesinin Ibu dediğimiz vasıflara ısahiholup ol-

I madiğini araştırmak lâzımdır. Hususuyla 1&63 
I ıbütçesi yüksek konjonktürde tekevvün etmiş 
I ve umulmadık iyi imkânlar içerisinde meyda

na gelmiş İbir 'bütçedir. 

Bir defa, ıbütçe denk midir ve Ibütçe denk
liği haddizatında bir mâna ifade eder mi? Büt
çenin takdiminde, Ibütçe zannediyoram ki za
hiri açık demekle, açığa ikinci derecede ehem
miyet vermekte ve daha ziyade ekonomik den
geye İbir piryOrite tanımaktadır Bendeniz de 
prensip itibarîyle 'buna iltihak ederim. Ama 
(bütçenin zahiri açığı ifadesi yerinde değildir, 
Ibütçe açıktır. Bütçenin açık olmasının, olma
masının ehemmiyeti yoktur. E£er gerçekten 
Ibütçe ekonomik ölçüler içerisinde ibir denigeye 
ıgöre hazırlanmışsa bütçenin rakamlar itibariy
le hir muvazenesizlik göstermiş olması ikinci 
derecede ehemmiyeti haizdir. Bütçenin denk
liği mühim değil, h'ütçenin samimiyeti ve açık
lığı mühimdir. Bu bakımdan hütçeyi ibu, isti
kamette incelemek lâzım'gelir. Bütçe açık da 
olabilir. Yüksek Meclisi teışljil eden arkadaşla
rım Ibilirler ki, açık bütçelerle de gayet İba-

i şanlı ekonomik neticeler ortaya konulmuştur. 
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Dünyada bunun emsali de çoktur. Şimdi ine- I 
sele şurada, 'bütçenin acık 'olması yerine, ibüt- I 
cenin vuzulhunu ve bütçenin samimiyetini ara- I 
m ak lâzımdır. 

Demek lâzımdır ki, bütçede açık vardır, şü 
nisbetite açıık vardır. Fakat,'bu açıkların denıge 
içerisindeki durumları, şu.şekilde telâfi edile
cektir.' Açıkların bu tarzda ifade edilmesinde
ki fayda, nedir? Mehtereim arkadaşlarım, açık
ların if ad esindeki fayda, şu noktada toplan
maktadır. Eğer bütçe bu prensiplere riayet 
edilerek. 'hazırlanımıışsa, ister açık «olsun, ister I 
denk 'olsun, bütçenin gerek üç, gerek dış piya- l 
şada Deflet itibarına hattâ 'millet itibarına müıs- I 
pet tesir edeceğini peşinen kabul etmek lâzım
dır. Bu itibarladır ki, Muihasebei Umum'iye 
Kanunu bütçenin tmuhakkak denk olacağını 
bîr bükme bağlamamış, bütçenin rakamlarının 
samimiyetle ifadesini katî bükümlere bağlamış I 
bulunmaktadır. 

Mulhterem arkadaşlarım dedim .ki» 1963 
bütçesine göre bazırlamnış olan ve muayyen 
ölçülerde aktırılmış olan, (bütçenin rakamların- I 
da açıklar aynen WB& e de .sirayet etmiş ve de
vam 'etmektedir. Şi'mdi 1963 (bütçesi .takdim I 
edilirken, Sayın galiye Bi^kam Mitçeyi Kar- I 
ma Komisyonda takdilm etmiş, 'hattâ 19̂ 63 büt
çesinin bir milçtar da fazla 'verdiğini ifade et
miştir. Dedim ki, bütçenin eksik 'olması, faz
la olması mühim değildir. Mıihim olan, tek
rar ediyorum bütçenin samimiyetidir. Burada i 
19*63 bütçesinde şu rakamlara (bir göz gezdire
lim. Bir defa tasarruf ibîon'olan bütçede, 1;963 
bütçesinde yer alim/akta aynen 1965 (bütçesine 
sirayet etmektedir, 475 milyon. Konsorsiyum 
kredileri, dışarıdan aldığımız yardıımlar, bun
lar da 1963 yılı bütçesinde 743 milyonu bul
maktadır. Diğer EMA kredisi 450 milybnu ve 
diğer kalemlerle beraber 1 milyar lirayı epeyce I 
geçmektedir. I 

Mulhterem arkadaşlarım, bu bütçede bun- I 
lar zamanı geldiğinde ödenmesi gelen, alınmış 
borçlardır. Bu b'orçla,n 'bütçede,no.rmal rakam- J 
lar içinde varidat addetmemiz mjiimkün değil
dir. Bu varidatla bütçe denktir demek, ^bütçe
nin samimiyetle terkibedilmediğine bu (beyan 
tekabül eder. Esasen bu rakamlar Devletborç-, 
lan cetvellerine de İntikal etmiştir. 1$63 de 
14 milyardan fada, yip;e T964 de 17 raüyar. j 

I Bımlar 'borç olarak, Devlet 'borçlan arasında 
I görüllmektedir. Öemek ki normal gelirlerden 
I ibaret değildir ve bu itibarla bütçe denk de-
I ğildir» 
I Devlet kredisinden ve millet itibarından 
I baftısettik. Eğer ib'ültçe samimî olarak tanzim 

edilip, açıklari'yle belirtilmiş «olsa, dışta ve iç
te bütçemiz vesilesiyle bize tovcifh. edilen kre
diler (bu samimiyete uygun olarak, bunun öl
çüsü nisbetinde itibar kazanır. Eğer Ibu kredi
lerin Türkiye'ye yüksek fiyata, gerek dışta ge-

I rek içte yüksek fiyata mal olması biran için 
l düşünülecek olursa bunun (bir sebebini de büt-
I cenin vuzuhsuzluğunda aramak lâzımıdır. 

Muhterem arkadaki arrm, devam edelim 
bütçenin tetkikine. Yine 1962 -10Ö3 yıllarına 
ait 9 aylık Haznne bonoları borcu 850 ımilylon 
olarak zamanla düşmekte, çıkmakta, 350 mil-

I yon civarında olarak seyretmektedir ve bu da 
yine o bütçeler içinde, denk bütçeler ilcinde 
borçtur, 

Mrbter'elm arkaclaşİat'Inl, 'Tekel İdaresinin 
1Ö69, İ9#4 yıllarıni kapsiyaü borçları, M^mİİ-
yon 19&1 -.11964 yıİları Toprak-Mahsulleri Ofi-

I sinin 'giderleri -750. milyon liradır, fakat bu 
ileriye doğru devam etmektedir* 

Mrlhterem arkadaşlarım, 'bu 'borçlar bütçe-
j nin normal .'gelirleri ile karşılanması lâzımgelen 

giderlerdir. Bu giderler borçlanmak suretiyle 
alınmıştır ve borçtur. Devlet normal ısre lirleri 
ile bunu karşılayamadığına »göre yine bütçenin 

I denkli'ffini bu zaviyeden de ifade .etmek müm
kün değildir. Eğer normal varidatla, (bu mor-

I mal giderler ki bunlar Devletin normal gider-
I leridir, bunların bir daha dönmesi mümkün 

değildir. Toprak Mahsûlleri Ofisine verilenler 
Tekel borçları .aynı yollardan Hazineye döner 
mi? Dönmiyecemne g'öre bunlar normal g'Jder-

I lerdir ve normal kasnaklardan karşılanması lâ-
I zımgelir. B'orç 'olarak tekevvün ettiğine göre 
I bütçenin bu zaviyeden denkliği iddia edileme:?., 

I Mrh terem arkadaş] arrm; burada şu n'okta-
J ya sözü getirmek istiyoraım, Türkiye'de ewy-
I ee zamandan beri Devlet bu k?!bîl ödemeleri 

Hazine muameleleri içerisinde gizlemeyi itiyat 
I edinmiştir. Bu da kötü bir itiyattır. Bu. iti-
I barla Hazine muameleleri içinde bütçenin vuzu-, 

hunu, bütçenin ,ra,kamlarını gizlemek hem büt-
I çe ahlâkına uymaz, ç̂anı de etooınlk kaide-. 
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îere aykırıdır. Bu itiyattan da Mâliye Bakan
lığını teşkil eden, ibaşta değerli Maliye (Baka
nı kıymetli arkadaşımız olmak üzere, maliye
mizi kurtarırsa bahtiyar olunum." 

Muhterem arkadaşlar, dedim'ki;* bütçenin 
denkliği bir şey ifade etmez. Bütçenin diğer 
ekonomik hâdiselerle muvazenesi mühimdir. 

Bugün klâsik denk bütçe görüşü, yerini 
modern ekonomik görüşe terk etmiş bullunımak-
tadur. Keynes'teın itibaren millî gelir, millî 
tüketim, yatırımlar ve istihdam prensipleri üze
rine oturtulmuş devrî bütçeler devri başlamış
tır. Buna göre bütçeler yılİılk olaralk değil, bu 
esaslara göre devrî olarak hazırlanmaktadır. 

Türkiye yeni bir plânlı devreye girmiş ve 
lonlbeş yııllrk bir kaMonmıa derpiş etmiş ve bunu 
da beis yıllık plânlı devreye bağlamıştır. Bir ba-
kuma plânlı deıvre ile birlikte Türkiye bu tarz 
bütçeleri fcalbul dtmiş 'bulunmaktadır. Türlkiye'-
de devrî bütçeler devri resmen plânlı devre ile 
birlikte başlamış bulunmaktadır. Bu itibarla 
senelilk rakamların dengeleri yerine cereyan 
eden ekonomik fenomenleri kavrıyan tedbirleri 
muhtevi bütçe görüşü bugün dünyada hâkim 
fiıkir 'haline gelmiştir. Bütçe açığı ehemmiyetind 
kaybetmiştir. Eğer ekonomik denge içerisinde 
bütçe yerini almış ise. 

Şimdi, bütçe miuayyen ekonomik hedefleri bir 
gerçeMeştıirıme vasıtası haline gelmiştir.* Bütçe 
arttuk ihtiyaca uygun bir yatırım vasıtası, tam 
istihdam vasıtası, âdil millî gelir dağılışı vâsı
tası, millî geliri hızlandırma vasıtası, dinamllk 
Ibir ekonominin vasıtası ve 'bütün bunları daha 
geniş tabiriyle bütçe efcspansdyohist tedbirlerin 
ibüyüfe bir kiiammı tatbik vasıtası haline gelmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tedbirlerin mem-
ldketiımizde temin .ettiği neticeler bilhassa 1964 
yılının ikinci: yarısında belli olmuştur. Bütçe 
•açığından üı'ben arkadaşlarıma, ürken mahrek
lere bilhassa 1964 yılınım ikinci yarısında itti
haz edilen ekspamsionist tedbirler, para ve kre
di tedbirleri, bu üı'kdkliğin yenine, cesaretin 
kaim olduğunda Türkiye ekonomisinde bir canlı
lık yarattığını Türkiye ekonomisini bir hayati-
yeite kavuşturduğu, 1964 Ağustosunun) ikinci 
yarısından itibaren ispatlamış bulunmaktadır. 
Bu todlbirler daha cüretli, daha cesaretli maih-
'reklerin tesirlerinden azade alınmış olsaydı şüp-
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hesîz ki gecikmeden, - geciktirilmiştir tedbirler -• 
alınmış obaydı memlekette daha iyi neticeler 
idrdl: edilmiş olacaktı» 

Şimdi, Türöriyetâe bu tedbirlerin isabetini 
toyidedeeek Birleşmiş Milletlerin geri kalmış 
memlelketlere ait muhtelif zamanlarda neşretti
ği müdellel raporlardan da bu netice çıkmak-
tiadır. Bu raporlar, geri kalmış memleketlerde 
bi'İJhasDa rese^onun ve duraklamanın aleyhinde 
olmalktadırlar ve bir derece enflâsyon yapmanın 
ve memlekettin eikonomik gücüne göre enflâsyon 
yapmanın faydasını bu raporlar, Birleşmiş Mil
letler raporları ifade etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Savacı, bir dakikanızı 
rica edeceğim. Konuşmanız yazılıdır. Müddeti
niz İçtüzüğe göre yirmi dakikadır, yirmi da-
kilka devam edefoiliirsiniz. 

SABAHATTİN SAVACI (Devamla) — Bi
tiriyorum efendim. 

BAŞKAN — Ne kadar sürer? Rica ediyorum.. 
SABAHATTİN SAVACI (Devamla) — Bi

tiriyorum efendim. 
Bu itibarla Türkiye'de hiç çekinmeden 

açık ıbütçeden çekinmeden, Türk Ekonomi
sine uygun tedbirler zamanında vte yeteri nis-
ıbetinde, tabiatiyle plâna uygun, programa 
uygun olarak tatjbik edildiği takdirde mem-
lelket'in potansiyeli, Tünk Milletini, Türk (hal
kını refaha (kavuşturmaya yeterlidir. Ye'er ki, 
ibu ikararları almakta eesartet gösterelim. 

Saygılarıımı sunarım. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, konuş

maların 10 dakükaya inhisar ettirilmesi hak-
'kında Sayın Kemal Badıİlı ve Sayın Adnan 
Aral arkadaşlarımızın önergeleri vardır. Oku
tuyorum. 

Başkanlığa 
Görüşmelerin uzaması söz alanların fikir

lerini ihcyanâ mani teşkil edeodk vasıfta ol
maktadır. Herkesin fikirlerini (bayana imkân 
verilmesi için konuşmaların (İO) dakika ile 
sınırlândırılmasinı teklif ederiz. 

Urfa Diyarbakır 
Kemal Badıİlı Adnan Aral 

BAŞKAN —- önergenin aleyhinde Sayın 
Sarıiibprlı'imoğlu, buyurun. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) 
— Muhterem arkadaşlarım, Meclis Riyasetince 
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«bir program hazırlanmıştır... Bu programın 
•tatbiki zımmı'nda zaten altı veya sekiz arka
daş konuştuktan sonra ibir yietıerlik önergesi 
'gelecektir. (Bütçenin tümü üzerinde konuşan 
arkadaşlarımın, benden evvel konuşan arka-
daşl anımın verdikleri misaller© göre, çok uzun 
konuşmamaktadır arkadaşlar tümü üzerinde 
ibür tahdidin doğru olmadığı kanaatindeyim. 
Bu itibarla takririn reddini istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN — Lehinde, Sayın Adnan Aral, 
buyurun. 

ADNAN ARAL (Diyarbakır) — Muhterem 
arkadaşlarım; 33 kişiye yakın arkadaşımız söz 
almıştır. Kifayet gelse bu arkadaşların çoğu fi
kirlerini beyan edemiyeceklerdir. Senede ancak 
böyle mutlu bir günde Devlet işlerini kontrol im
kânına sahiboluyoruz. Herkesin kendisine mah
sus memleket için güzel fikirleri vardır. Bunla
rı beyana imkân vermek için 10 dakika uygun
dur. Zaten herkese 10 dakika düşerse bu bir mut
luluktur. Takririmizin kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Konuşmaların 10 dakikalık 
müddetle tahdidedilmesini istiyen önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) 
— Muhterem arkadaşlarım, 10 dakikada ne ka
dar konuşulabilirse o kadar konuşmaya gayret 
eıdeceğim, onun için de kısa kısa bâzı mevzulara 
dokunmak isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, gerçi Saym Maliye 
Vekili öyle zannediyorum ki; cevap verecekler
dir. Bir hususa burada dokunmadan geçemiyece-
ğim. özel teşebbüsün büyük ölçüde kısıtlandığın
dan veya gerekli yardımın yapılamadığından 
bahsedilir. Benim kanaatim şudur ki; şimdiye 
kadar hiçbir Hükümet özel teşebbüsü, bu .id an 
evvelki koalisyon hükümetleri de dâhil, bu ikti
dar kadar kollamamıştır. O derece kollamamış- s 
tır ki; benim hatırıma hiç gelmiyor, hatırlamı
yorum, bir hukukçu sıfatiyle hiçbir meclis ve 
hiçbir iktidar vergi kaçakçılarını affetmemiştir, 
ama bu iktidar affetmiştir. Yüce Meclisiniz af
fetmiştir. 30 milyon liralık sanayici borcunu, Ge
lir Vergisi borcunu Yüce Meclisiniz affetmiştir. 
Şimdiye kadar yapılmış böyle bir af da hatırla
mıyorum ben. Muhterem arkadaşlarım, o halde 
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bu Hükümet özel teşebbüsü mümkün olanın da 
üstünde, vazifesinin de üstünde kollamıştır. 1964 
te birtakım iflâslar olmuştur denir, olmasa daha 
iyi olurdu. Elbette hiçbir vatandaşın zarar gör
mesini arzu etmezdik. Ama ticari hayatta iflâs 
olur. Ve hele plânlı, programlı, disiplinli bir ik
tisadi nizama girildikten sonra, buna ayak uy
durmak zordur, buna ayak uydurmamakta ısrar 
edenler elbette düşerler. 

Muhterem arkadaşlarım; üniversitelerin bu
gün içinde bulunduğu buhranın süratle hallinde 
zaruret vardır. Bunun için de en müessir tedbir 
olarak düşünebildiğim, üniversiteler içi ve üni
versiteler dışı denetimin süratle ve çeşitli mem
leketlerdeki usulüne uygun şekilde tesisidir. Bu
günkü sistem, üniversitenin kendi kendini dene
time imkân vermemektedir. Bugün Maarif Vekâ
letine verilen ve hiçbir müeyyidesi olmıyan yet
kiler dış denete de kâfi gelmemektedir. Üniver. 
site hocalarının seçtiği üç, beş kişilik salahiyetli 
ve otoriteli bir heyet iç deneti yapmalı, rektörle 
temas halinde bulunmalıdır, gerekli tasfiyeleri, 
gerekli dcraatı yapmalıdır. 

Dış denette Plânlama Kurulunun malî ba
kımdan yardımlarını yaparken üniversitelerin ve 
fakültelerin verimliliğini ve çalışmalarını nazara 
alması suretiyle kurulacak - Amerika'da Tıp Fa
kültelerinde bu usul tatbik edilmektedir - tesis 
edilecek bir sistem ve bir nizam dâhilinde yürü
tülmelidir. 

Çok daha müessir malî bir noktrol imkânı hâ
sıl olmuş bulunur ve Yüce Meclis te şimdikinden 
çok daha rahatlıkla verimli olan müesseselere, 
üniversitelere yardım, diğerlerine yardımı kısmak 
suretiyle istenen neticeyi elde edebilir. 

Muhterem arkadaşlarım, TRT Kurumuna da 
kısaca değinmek isterim. TRT Kurumu Yüce 
Meclisin kabul ettiği ve Anayasanın öngördüğü bir 
kanunla, tarafsız bir müessese olarak kurulmuş
tur. Memleketin en büyük efkârı umumiye ya
ratıcı unsuru olmak hasebiyle üzerinde hepimizin 
ve Yüce Meclisin titremesinde zaruret vardır. 
Anayasa gereğince bağımsız bir müessese bulun
ması dolayısiyle elbette bugüne kadarki tatbikat 
yürümiyecektir. Bu da birçok arkadaşlarımız ta
rafından yadırganacaktır. Bu da doğrudur. İn
sanların tabiatı müsait değildir, yenilikleri he
mencecik kabul etmeye. Anayasaya uygun, Ana
yasa ilkelerine mutabık şekilde yayında bulunan 
bu müesseseyi hepimiz elbirliği ile korumak ve 
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gittiği doğru yolda, Anayasaya uygun yolda 
teşvik etmek zorundayız. Yoksa, doğmadan öl
dürmüş ve hepimizin ve memleketin teminatı olan 
ve bizlerin reyleriyle çıkmış bir kanunla kurul
muş bulunan bu müesseseyi şimdiden işlemez ha
le sokarız arkadaşlarım. Bu yeni Anayasa ilke
lerine uygun yayınlariyle iftihara değer müesse
seyi hep beraber koruyalım. 

Muhterem arkadaşlarım; Zirai Gelir Vergisini 
bundan üç sene evvel bütün genişliğine ve derin
liğine tahlilini yapmış ve getirilmek istenen sis
temin memleket gerçeklerine uygun olmadığını 
ifade etmiştim, O zaman kızan arkadaşlarım, 
gücenen arkadaşlarım bugün, o sözlerimin haklı 
olduğunu kabul etmiş olsalar gerektir. Çünkü 
realiteler Zirai Gelir Vergisinin hiç olmazsa Tür
kiye'deki bugünkü şeklinin Türkiye gerçeklerine 
uygun olmadığını göstermiştir. Halbuki tavsi
ye ettiğimiz, birçok arkadaşlarla beraber tavsiye 
ettiğimiz esaslar öngörülmüş olsaydı asgari üç 
senede bir milyar liralık vergi toplanmış ve 
kimsenin istirahati, huzuru kaçırılmamış, kal
kınma hızında da büyük bir gayret gösterilmiş 
olacaktı arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın 36 
ncı maddesi çiftçi araç v<e gereçlerinin kolay
lıkla ye ucuz şekilde temin edileceğini ön 
görmüştür. Fakat maalesef bugün vaziyet bu
nun tamamiylıe aksinedir. Maateesüssüf en 
(büyük çiftçi teşekkülü olan ziraat odalarının 
yayınlarından öğrenmekteyiz ki, bugün çiftçi 
müşkül durumdadır. Milyonlar heder edilmek
tedir, heba edilmektedir. Montaj sanayii ve itha
lâtçı diye memlekette bu işleri görmekte olan va
tandaşlar maalsıef haklı olmıyan, aşırı kazançlar 
temin etmektedirler. Memleketin ziraati bu yüz
den ilerlemek şöyle dursun, gerilemektedir. Bakı
nız ziraat odası, Ziraat odaları Genel Başkan
lığının bir yayınında şöyle denilmektedir. : 
«Gerçekten kardeş (kuruluşun, yani ticaret 
odalarının, muhtırasında 4 no. lu yayınımız
da ortaya atılan fikirler vâki oevaplarna cid
dî teknik ve ekonomik argüman arıyanlar 
ıboşuna zahmet etmiş olacaklardır. Oysa ki 
it arım sektöründe çalışan milyonlarca çiftçi
mizin aracılar tarafından soyulması ve istis 
man olayını ortaya «ermek hedefinden kay
nak alan söz konusu 4 numaralı yayınımız ta-
mamiyle teknik vte ekonomik verilerden ıhare-
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I ket etmektedir.» Filhakika arkadaşlarım, güm

rük ve bilcümle masraflariyle 89 bin liraya 
I malolan İngiliz tipi bir biçer döver, serbest 

piyasada 150 bin liraya satımaktadır. 
Bu suretle çiftçinin sırtından haklı 

I olmıyarak 60 bin lira 'tahsil edilmekte
dir. 25 - 28 (bin liraya mal olan 55 beygir 
kuvvetindeki bir traktör 50 - 80 bin lira ara
sında satılmaktadır arkadaşlarım. Montaj sa
nayii dediğimiz sanayi ile, getirilen parçalarla 
kurulan fa/brikalarda çıkarılan traktörler bu 
traktörlerden 10 - 15 bin lira farklı satılmak
tadır. Her öen<e tip, her sene marka değişik
likleri sebebiyle ithal yönetmeliğinin ve mon
taj sanayii yönetmeliğinin % 25 yerli parçası 
kullanılması emrinin yerine getiremediğini 
görmekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın Sarıiıbrahimoğlu bir 
I dakikanız kaldı efendim. 

KEMÂİ SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım Ziraat Odalarının 
da tesbidettiği veçhile monte sanayii Cenubi 
Amerika'da 50 senedir tatbik edilmekte, fakat 
sanayinin kurulması önleyici ıbir faktör ol
maktadır. Monte sanayii ille sanayie geçmek, 
ziraat aletleri sanayiine geçmek mümkün de
ğildir. Sadece sanayileşmeyi gerileten ve 
çiftçinin maalesef ilerlemesini önliyen ıbir sis
temin içinde bulunmaktayız. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu vakti
niz doldu. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
Toparlanıyorum Sayın Reis. Muhterem ar
kadaşlarım, zirai mücadele ilâçlarının 4 sene
dir mağşuş şekilde satışı dolayısiyle 15 mil
yon kilo mağşuş ilâcın satılması dolayısiylfö 
Türk ziraati Ibir milyar lira zarar etmiştir, 
arkadaşlanm. Bunu ispata hazırım, resmî de
liller ile sizlere ispata hazırım. Muhterem 
arkadaşlarım, buna bir son vermek Yüksele 
Heyetlinizin vazifesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bitirme
den, Sayın İktidar ve Hükümeti acı şekilde 
tenkid etmek isterim. Bunda kendimi haklı 
görmekteyim. Muhterem arkadaşlarım, Hükü
met . pek çok zorluklar, ihtilal teşebbüsleri 
ve saire içinde yapmış olduğu hizmetleri ma
alesef ıbu millete duyurmamış olmanın, du-
yuramamış olmanın vebalini taşımaktadır. 

i Adana'da arkadaşlarım, 1960 a kadar Cum-
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huriyet devri.. dâhil . 251 - ilkokul yapılmıştır. 

4 senede 1960 .dan 1964 e kadar 365 tan® 
ilkokul... yapılmıştır. (Orta sıralardan Bravo-
besleri alkışlar.) 

BAŞKAN— Sayın Sarılibraıhinuoğlu, vakti--
niz doluyor, 

KEMAL SARIİBRAHÎMO&LU (Devamla) 
— Toparlıyorum Reisim. * Adana'da 1960 da 

yapılan köy yolu sayısı 1 ise, 4 senede 5 yapa-
mıştır. Bunu milletıe duyuramamanın vebali
ni : taşımaktadır. Bu sebeple Iklemdüerini . ton-
kid ediyorum. Tevazuun da, Devlet adamlığının 
da Jbu kadarı fazla arkadaşlar Hürmelerimle,., 
OG. H. P. sıralarından Bravo sesleri alkışlar.) 

BAıŞKAN — Sayın Musliihiddin G ürer, 
buyurun. ı 

MUSLÎHİTTİN GÜRER (Sakarya) —Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, müzake
resini yapmakta olduğumuz 1965 yılı bütçe tasa
rısı üzerindeki, görüşlerimi arz etmeden evvel ben
den evvel görüşmüş olan arkadaşlar işbu bütçe 
üzerinde rakamlara dayanan müdellel fikirler ver
dikleri için bu mevzulara dokunmadan daha ziya
de bütçenin tatbiki yönünden memleketimizin 
içinde (bulunduğu iktisadi, içtimai, yönlerine 
tenkidlerimi hasretmek suretiyle bu husustaki te
mennilerimi de Heyeti Âlinize arz etmek istiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, mevcut bütçenin.tak-; 
dâimini yapan..'Sayın, Maliye Bakanımız, büt
çenin takdiminde, muhalefet yıllarının Ferid 
Melen'inden başka, bir tonla ve iktidara. men-
subolmanm toleransı içinde ve eski tenkidlerini 
unutmak suretiyle âdeta her şeyi parlak göstere
rek huzurunuzda arz ettiler. Bence işbu takdim 
1962 - 63 - 64 bütçeleri takdiminden başka ve 
bunların bir tekerrüründen başka bir sebeple hiç 
ibdr yenilik getirmeım'lş bulunmaktadır,; Sayın 
Melen'in bu takdimi de Yüksek Meclisinizde hoş 
bir &teda olarak belki, yakım (bir .geteedöte tatlı-bir 
hâtıra olarak kalacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; , mevcut bütçenin denk 
olduğunu iddia eden Sayın Hükümet Sözcüsünün, 
iddiaları hilâfına bu bütçenin zahiren denk olma
dığı görülür ve yapılan tatbikata göre gelirlerin 
tahsili sabit kalmaktadır. Binaenaleyh, her şeyden 
evvel bütçenin takdiminde bütçenin yapılışında 
ve gelir tahmininde . samimiyet prensiplerine ve 
dolayısiyle bütçenin eşitlik prensibine dayanmak 
suretiyle huzurunuzda arz edilmesi iktiza ederdi; 
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Muhterem arkadaşlarım; kendileri haklıdırlar. 

Çünkü, işbu bütçenin kalkınma devresinde oldu
ğumuzu iddia ettiğimiz ve 5 senelik plâna uygun 
şekilde hazırlanması iktiza eden bu bütçenin, her-
şeyden evvel 5 yıllık plânın 5 er yıllık ayrı ayrı 
dilimlerine göre hazırlanması iktiza eder. Ama 
denk olduğu iddia edildiği halde ve 5 yıllık dilim
lere göre hazırlandığı ihalde tgene Hükümet tara
fından yüzde 10, yüzde 15 nisbetinde kısıntı ya
pılmış olması, haddizatında bütçenin denk ol
madığının ten büyük delilidir. 

Muhterem arkadaşlarım; yalnız kâğıtlar üze
rinde, yalnız istatistikler üzerinde bir memleketi 
idare etmek o memleketin gerçeklerini görmemek
tir. Sayın eski Alman Maliye Vekili Erhard di
yor ki; «İstatistik rakamlarına dayanarak bir mil
letin mukadderatını önceden çizebileceklerine 
inanan plâncılar hudutsuz hatalara düşebilirler, 
bu hatalara düşenler hiçbir vakit iktisadi hürriye
tin kıymetini anlıyamazlar.» 

Muhterem arkadaşlarım; bizde kendisine musır-
ran sarıldığımın plânın yapılış şeklini bundan ev
velki müzakerelerde enine boyuna mütalâa ettiniz. 
Plân bu memlekette yetişmiş ustalara değil, maa
lesef bu mevcut plân, bu memleketin asistan sevi
yesinde olan kalfalarına yaptırılmıştır. Kalfala
ra yaptırılan bir plânın memlekette yüksek par
lâmentoya kadar tesahubetmeık iddiasında bu
lunduğu devirleri hiçbir zaman hatırdan.çıkarma
mak iktiza eder. Onun için bu durum karşısın-• 
da memleketin gerçeklerine ve dölayı'siyle 'memle
ketin içinde bulunduğu iktisadi ve sosyal gerçek
lere uygun bir bütçe hazırlanması iktiza ederdi." 
Sosyal düzenimizi tetkik ettiğimiz »zaman, piya
sadaki durgunluğu müşahade'' buyuracaksıni*. 
Biline» bir hakikettir, bir memlekette iktisadi 
nizanı, bozulduğu zaman o cemiyetin ferdleri ken
dilerini1 talih oyunlarına kaptırırlar. Misal mi is
tiyorsunuz? Spor Toto ve Milli Piyango gelirle
rine baktığınız zaman, bu gelirlerin arttiğöırg& 
recekainiz. Demek ki piyasadaki durgunluklar 
dolasısiyle artık memlekette ' fertler ancak talih 
oyunları oynamak kaderlerini buna bağlamışlar
dır. (Soldan alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, şunu hiçbir zaiftaü 
unutmamak lâzımdır ki, mevcut Hükümet bu du
rum karşısında kendisine iktidarı temin etmefc 
çarelerinden başka bir gaye gütmemiş memleke
tin iktisadi yönüne maalesef hiçbir zama» yönel-
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memiştir. Ekonomik sıkıntı ortadadır. İş adamla
rı, sermaye ve hattâ emek komdfisâni bu memle
kette tamamâyle garanti 'altındia hüs^ctımekmekte
dir. Bunun neticesinde sermaye piyasadan kaç
makta ve dolayısiyle iktisadi kriz almış yürümüş 
bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mevzuda Hükü
met olarak istihsali artırıcı ve dolayısiyle istih
salden elde edilmiş olan gelirin memleket reali
telerine uygun şekilde sarf edilmesi iktiza eder
ken, istihsal artmış olsa bile bunun değerlendir
mesini yapamıyan bir Hükümet politikasından 
esaoon baıka bir şey beklenemez. 

Bugün memleketimizde kavun, karpuz, şeftali 
hakiketen istihsal fazlası vaziyetinde bulunmak
tadır. Ama, bunun değcrlendiremiyen bir Hükü
met politikası karşısında şu hale göre zirai istih
sal kalkınmasından bahsetmek memleket gerçek
lerine uymamaktadır. Anna, bütün bunlarla bera
ber bir iktidar olmanın verdiği avantajı sağlamak 
suretiyle bu Meclisten, ekonomik ve sosyal düze
ni sağlamak için iktisadi kanunların çıkartılma
sını geciktirmek suretiyle ve âdeta bu memle
kette jet suretiyle seçim kanunlarını çıkartır ve 
yine iktidarını sağlamak isterse elbette bunun 
hüsniniyet çerçevesi dâhilinde memleket gerçek
lerine uymıyan bir durum arz ettiği kendiliğin
den sabittir. 

Muhterem arkadaşlarım, millet seçimden ev
vel, millet bu şekilde iktidar koltuklarını, kendi
lerine taç var»mak istiyenlere karşı her şeyden ev
vel iktisadi huzur istemektedirler. Demokratik 
parlömanter rejimde muhterem arkadaş-!arıım. ik
tidarı' başlarına taç yapanlar asla yükselmezler. 
İktidarı altınıza sandalye olarak çıkıp ezerse
niz ancak o zaman yükseleceksiniz. Binaenaleyh, 
hiçbir zaman iktidar bizim tacımız olmıyacaktır 
Bizim tacımız ancak millete hizmet olacaktır. 
Hepinizi hürmetlerimle selamlarım. (A. P. şifa
larından bravo sesleri) 

13 . İ . 1&65 O : İ 
BAŞKAN — Sayın İhsan Önal... boklar. 

Sayın Hilmi Aydmçer... Yoklar. Sayın Hâldan 
Kısayol... Yoklar. 

Sayın İsmail Sarıgöz... Yoklar. 
Sayın Arif Hikmet Güner... Yoklar. 
Sayın Şevki Güler... Buyuran. 
ŞEVKİ GÜLER (Afyon Karahisar) — Muh

terem arkadaşlarım, bütçenin tümü üzerinde şah
si görüşlerimi arz etmek üzere huzurun uzu işgal 
etmiş bulunuyorum. Ancak şahsi görüşlerimi de 
içine alan ve kapsıyan bütçe tenkidini sözcümüz, 
Adalet Partisi Grupu Sözcümüz Sayın İhsan 
Gürsan, hepsini etraflı olarak izah etmiş olduk
ları için uzun boylu konuşmaya lüzum görmüyo
rum. Ve grup sözcümüzün konuşmalarına aynen 
iştirak ediyorum. Hürmetlerimle. (Soldan al
kışlar) . 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 1965 yılı 
Bütçe kanun tasarısının görüşülmesinde grup 
sözcüleri konuşmuş, 6 milletvekili arkadaşımız yi
ne aynı bütçe üzerinde görüşlerini beyan buyur
muşlardır. 

Yeterlik önergesi vardır. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Aleyhinde 

söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tcsbit edildi Sayın Diler, alev-
hindo konuşacaksınız. 

Hükümet ve Bütçe Komisyonu bütçe görüşle
rini Heyeti Aliyenize. sunduktan sonra yeterlik 
önergesini oylarınıza sunacağım. 

Maliye Bakanı, saatin 13,00 e yaklaşması ve 
beyanatının da çok uzun olması dolayısiyle, sa
at 14,30 da mütalâasını bildireceğini Riyaste be
yan etmiştir. Böyle bir talebi vardır. Esasen 
saat 13,00 e de yaklaşmıştır. Hükümet ve encü
mene 14,30 da söz verdikten sonra yeterlik Öner
gesini oylıyacağım. 

Saat 14,30 da toplanmak üzere Birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 12,45 
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IXÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati: 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KÂTÎFLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 1965 yılı 
büteç kanun tasarısını görüşmeye devam edi
yoruz. 

Bütçe Encümenine ve Maliye Bakanına söz 
vereceğim. Encümen şimdi mi konuşamak isti
yor? 

KARMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ KEMAL OKYAY (Kars) — Maliye 
Bakanından sonra. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı Ferid 
Melen. 

MALÎYE BAKANI FEBÎD MELEN (C. 
Senatosu Van Üyesi) — Sayın Başkan, muhte
rem milletvekilleri, 1965 bütçesi için yaptığım 
takdim konuşmasından sonra gerek partileri 
adına, gerek şahısları adına bütçemiz üzerinde 
fikirlerini, tenkitlerini ve mütalâalarını bildir
miş olan muhterem hatip arkadaşlarıma peşi
nen şükranlarımı ve teşekkürlerimi arz ederek 
söze başlıyacağım. 

Değerli arkadaşlarım, her vakit olduğu gibi 
bu bütçe sırasında da hakikaten istifadeli fi
kirler ileri sürdüler. Bunlar zabıtlarda bizden 
sonra nesillere tevdi edeceğimiz fikirler olacak
tır. Bizden sonraki milletvekilleri ve diğer va
tandaşlarımız da bu fikirlerden ıgeniş surette 
istifade etme imkânını bulacaklardır. Muhte
rem arkadaşlarım, bunlar içerisinde isabetli 
olanlar mevcudolduğu gibi, bizim görüşümüze 
göre isabetsiz olanlar da vardır. Vakıalara, 
gerçeklere uymıyan, bilgilere dayanmıyan fikir
ler de mevcuttur. Hemen arz edeyim, bunlann 
hepsi bizim için muhterem fikirlerdir, muhterem 
görüşlerdir. îzin verirseniz, arkadaşlarımın ileri 
sürdükleri fikirlere ve görüşlere, her hatibe ay
rı ayrı cevap vermek suretiyle maruzatta bu
lunacağım. Bu konuşmalarımda bendeniz ma
ruzatımı sadece malî, iktisadi mevzulara inhi
sar ettireceğim. Tahmin ediyorum, Ibenden 

sonra diğer hususlarda bilhassa politik konu
lar hakkında Sayın Başbakan konuşacaklardır. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerime Yeni Türki
ye Partisi Genel Başkanı Sayın Alican'm ko
nuşmasına cevâp vermekle başlıyacağım. Sa
yın Alican, mevcut hatipler arasında konuyu 
muayyen bir hedefe tevcih etmek suretiyle, büt
çenin ve ekonomimizin her yönüne temas eden 
etraflı konuşma yapmışlardır. 

Sayın Alican'a verdiğim cevaplar arasında 
ümidederim ki, diğer hatiplere cevap teşkil 
eden konular da bulunacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Alican sözleri
ne plânı ele alarak başlamış ve bilhassa kalkın
mamızda ümit bağladığımız ve mühim bir vâsıta 
saydığımız plânın üç yıl içerisindeki tatbikatı
nın müsbet bir netice vermediğini ve bu se
beple plânın değişmesi lâzımgeldiği veyahut 
kalkınmamız için başka çareler aramak lâzım
geldiği noktası üzerinde durmuşlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ plân tatbi
katı üç yıllık değildir, iki yıllıktır. 1962 yılı 
içerisinde, biliyorsunuz, sadece plânın geçiş ha. 
zırlığı mevcuttu. Bir nevi muvakkat plân dev
resi olarak ele alınmıştı, muvakkat bir plân 
yapılmıştı ve bir hazırlık devresi idi. Binaen
aleyh, 1962 senesini, 1962 yılına ait devreyi plân 
devresi içinde mütalâa etmemek lâzımdır, bunu 
Sayın Alicai?. da yakinen bilirler. Çünkü 1963 
tatbikatının yarısını birlikte geçirdik. Bu se
beple plân bakımından bu devreye ait mütalâ
alar üzerinde durmaya lüzum ve ihtiyaç yoktur. 
1963 ve 1964 devrelerine gelince; plân muvaf
fak olmamıştır yolundaki Alican!ın mütalâası
na iştirak etmiyorum. 

1963 de plân muvaffak olmuştur. Plân tes-
bit edilen hedefin üsütünde netice almışıtır. 
% 7 kalkınma hızı yerine % 7,5 nispetinde bir 
kalkınma hızı elde edildikten sonra 1963 te 
plân muvaffak olmamıştır demek, gerçeklere 
tamamen aykırı düşen bir ifadedir. Sayın 
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Alican ihtimal ki, 1963 yılında gerçekleşen kal
kınma hızının daha çok zirai mahsullerden ile
ri geldiğini ileri sürecektir. Muhterem arka
daşlar, doğrudur. 1963 yılında % 7,5 nisbetin-
de bir hız elde edilmesinde o yılın tarım mah
sûlünü yüksek olmasının büyük rolü vardır. 
Yalnız, bu olmasaydı ne olacaktı? Bunun da 
hesabı yapılmıştır. 1963 yılı tarım mahsulleri 
«ger normal seviyede olsaydı yine % 6,5 nis-
betinde bir kalkınma hızı elde edilecekti. 1964 
yılında ne olacaktır? Muhterem arkadaşlar, 
1964 yılı hakikaten tarım mahsulleri bakımın
dan zayıf bir yıldır. Hububat bakımından zayıf 
bir yıldır. 1964 yılının ilk altı ayında ekonomi
mizde, çeşitli sebeplerle, muhtelif vesilelerle 
mâruzâtta bulundum, memleketimiz bir dur
gunluk geçirmiştir. Bütün bunlara rağmen 1964 
yılının gerçekleşme neticesi de, zannedildiği 
gibi düşük değildir. 1964 yılının gerçekleşme-
nisbetini tesbit için hesaplar maalesef tama
men meydana çıkarılmamıştır. Metotlarımız te
kemmül etmediği için kısa zamanda netice al
mak mümkün olmıyor. Her ay yapılan hesap 
bir ay evvelki hesaba nazaran daha ileride Ibir 
noktaya varıyor. Faraza bundan bir müddet ev
vel Plânlama Dairemizin yaptığı bir hesaba 
göre 1964 de kalkınma hızımız 3,9 olacaktı. Bu
gün istatistik Umum Müdürlüğü cari fiyatlar
la 5,9 a vardığını hattâ iki gün evvel kendi
leriyle temas ettiğim İstatistik Umum Müdür
lüğü mütehassısları 6,5 a çıkabileceğini ifade 
etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın İhsan Gür-
san işaret etti, Hükümet işine geldiği zaman 
İstatistik Umum Müdürlüğü hesaplarını, işi
ne geldiği zaman plân rakamlarını kullanıyor 
buyurdular. Hemen buna işaret edeyim. İhtimal 
zihinlerde şüphe uyandırabilir, bugün plânla
manın kullandığı hesaplar da İstatistik Umum 
Müdürlüğünün rakamlarıdır. Bu verdiğimiz ra
kamlar henüz plânlamaya intikal etmediği için, 
İstatistik Umum Müdürlüğünden aldığımız için, 
onların adını zikrederek kullanıyoruz. Muhte
rem arkadaşlarım, Hükümet bu konuda çok 
dikkatlidir. Müesseselerimizin, ilim müessesele-
mizin, teknisyenlerimizin, ilim adamlarımızın 
verdikleri bilgileri aynen kullanmakta, efkârı
umumiyeye aynen intikal ettirmek hususunda, 
bugüne kadar gelmiş, geçmiş Hükümetlere na
zaran çok dikkatli olmuştur. Rakamları olduğu 
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gibi almaktayız, olduğu "gibi vermekteyiz. Bina
enaleyh, hata ve sevabı varsa, tamamen bu mües
seselere ait bulunmaktadır. Bu rakamlarda bu se
beple bir politik renk aramamanızı bilhassa rica 
ederim. Rakamları aynen aldığımız gibi ifede et
mekteyiz. Muhterem arkadaşlar denebilir ki, 
1964 te de 7 olmalı idi. Bir defa bir yıl evvelki
ne nazaran daima mukayese daima bir yıl ev
velkine göre yapıldığı için, 1964 te 6 veya 6,5 
kalmasının bir sebebi de 1963 te 7,5 olmasından 
ileri gelmiştir. Muhterem arkadaşlar, bunlar üze
rinde fazla durmıyacağım. Çünkü plânın birin
ci senesindeki neticeyi, ikinci senesindeki neti
ceyi, üçüncü senesindeki netceyi alarak plân 
muvaffak oldu veya olmadı, şeklinde bir hük
me varmak esasen yanlış olur, doğru olmaz, 
aldatıcı olur. Bir plânın hiç olmazsa beş yıllık 
bir tatbik devresinden sonraki neticesine bak
mak lâzımdır. Bilhassa bir ziraat memlkeetin-
de elbetteki mahsul bir sene fazla olur, bir 
sene noksan olur, her sene aynı seyri takibet-
mez. Elıbetteki ziraat mahsullerinin fazla ol
duğu, bereketli olduğu yıllarda kalkınma hızı 
yüksek olur ve düşük olduğu yıllarda az olur. 
Ama, beş senelik bir devre zarfında bunlar 
birbirini kompanse ederek bize bir fikir vere
bilir. Kaldı ki, bu ibirinci ve ikinci yıllar başarı
sızlığa uğramış yıllar değil, bilâkis hem bizim 
kanaatimiz ve hem de biraz sonra işaret edece
ğim OECD mütahassıslarmın, Konsorsiyum mü
tehassisi arının ve Para Fonu mütehassıslarının 
kanaati de budur, bilâkis başarıya ulaşmıştır. 
Ama buna rağmen bu iki yılın neticesine ibalka-
rak plân hakkında, plân müsbet netice vermiş
tir veya müsbet netice vermemiştir, bu plân 
değiştirilmelidir diye bir hükme varmak imkâ
nı yoktur. Böyle bir hükme varırsak acele et
miş, hata etmiş oluruz arkadaşlar. 

Sayın Alican bir geçmiş devre ile de bir 
mukayese yapmak istedi, plânın başarı elde edip 
etmediği hakkında. Muhterem arkadaşlarım, ben 
şahsan geçmiş devir üzerinde fazla durmak is
temiyorum, çünkü o devir başka bir hâdise ile 
kapanmıştır ye tamamen tarihe mal olmuştur. 
Hatasiyle, sevabiyle bunu tarihe mal etmekte 
(Soldan, bravo sesleri.), öyle bırakmakta büyük 
faydamız vardır, içtimai faydamız vardır. (Sol
dan, bravo sesleri.), politik faydamız vardır, ama 
zaman zaman arkadaşlar o devirden rakamlar 
alarak bâzı fikirlerine mesnet yapmak istedikle 
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ri için çaresiz ben de geriye dönmeye mecbur 
oluyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 1950 ve 1957 arasın
da kalkınma hızımızın vasatisi bir miktar yük 
sektir, doğrudur. (Soldan, bravo sesleri.) Ama 
bunun sebepleri vardır; 1951 - 1952 - 1953 kon
jonktürünü, belki bir kısım arkadaşlarımız meş
gul olmadılarsa hatırlamazlar,, ama, ekonomi ile 
meşgul olan arkadaşlarımızın hepsi bilirler. Son
ra 1951 - 1952 de 1948 yılında başlıyan Marşal 
yardımları ile büyük miktarda tarım aletleri 
memleketimize gelmiş, ham topraklarımız işlen
miş ve hava şartlarının da iyi gitmesi sebebiyle 
üst üste üç yıl iyi bir mahsul elde edilmiştir. Bu 
sebepledir ki, faraza 1953 yılında sadece kalkın
ma hızı 11.7 olarak tesbit edilmiştir. 1951 yılın
da ise bu hız 15 tir. Bu iki senenin rakamları
nın anormal şekilde yüksek olması, arz ettiğim se
beplerle, yani ciddî bir çalışma ve saire neticesi 
değil, kendiliğinden doğmuş sebeplerle yüksek 
olması bu devreye ait kalkınma hızını yükseltmiş
tir. Buna mukabil faraza 1954 te nakıs % 9 dur. 
1958 den sonra % 1 e - 2 ye doğru düşmüştür. 
Çünkü o ekonomik sistem o tarihte tamamen if 
lâs yolunu tutmuş bulunuyordu. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Alican bu netice
lere dayanarak ve yahut kendine göre plânın ba
şarısızlığa ulaştığı noktasından hareket ederek 
plânımızın bir revizyona tabi tutulması ve daha 
basite irca edilmesi yolunda bâzı mütalâalar ileri 
sürdüler. Muhterem arkadaşlarım, evvelâ şu nok
tayı arz edeyim; bir tarihte hakikaten % 7 kal
kınma hızı bizim takatimizle uygun mudur, de
ğil midir, bu münakaşa edildi. Faraza şahsan 
bendeniz Alican gibi, belki o tarihte o da öyle 
düşünüyordu, % 7 kalkınma hızına ulaşıp ulaşa-
mıyacağımız şüphesi içinde idim, endişelerimi iz
har etmiştim, Sayın Başbakana, Hükümete ve 
Plânlama Teşkilâtına izhar etmiştim. Bu, mem
leketimiz içinde uzun boylu münakaşa edildi, 
memleketimiz dışında da münakaşa edildi. Kon 
sorsiyumda münakaşa edildi. Konsorsiyum, 
OEGD bizim gibi bâzı endişeler izhar etti. Türki
ye bu kaynaklarla c/o 7 kalkınma hızını elde ede
bilir mi, edemez mi diye, bunu tetkik ettirdi, 
Cambridge Üniversitesi profesörlerinden Barin'e 
tetkik 'ettirdi. Netieede hem profesör Barın, 
hem konsorsiyum ve hem dfe OECD, ibu kaçkın
ıma hızının Türüdyenin şartlarına uygun • ol-
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duğunu söylediler. Biz de bundan sonra dört 
elle plânın üzıerirje düştük. 

Plânın noksanları var mıdır, yok mudur? 
Hiç şüphesiz ıher müessesede olduğu gilbi, 
ıbunda da noiksanlar olabilir. Ama bu nida 
plânın hatalı taraflarını geniş bir şekilde 
tesbit edip ortaya çıkaran bir tetkikat da maa
lesef ellimizde yoktur. Plânlama Dairemiz B:ş 
Yıllık Plânın tatıbükatmı dikkatle taM'betmefc-
tedir, ve ikinci 5 yıllık plânın hazırlan
masına da şimdiden başlanmıştır. E'be't'3 ki, 
hu 1. tatbik, 'birinci devrelin tatıb''katını da 
nazara l alacaktır. îca-bedense gercıkli tashihler, 

I gerekli düzeltmeler yapılacaktır. Bu gayet 
I normal ıbir harekettir. Hiç şüphraiz arkasın

dan Meclise gelinteeeiktir ve Yüksek Meclis 
I de .birinci devrenin neticelerini esas alarak 
I ikinci devrenin plânını çıkaracaktır. 
I Sayin Alicanla bu hususta hiçbir ihtilâ-
I fımiiz olamaz. Sayın Alican zannediyorum ki, 
I plânda çelk köklü değişiklik istemektedir. 
I izahlarından anladığıma göre, teferruatı* bir 
I tarafa ıbırakalıım, (bütün kuvvetimizi muayyen 
I sektörlere veya mevzulara teksif edelim ve 
I oralardan netice alalım. Hiç şüphe yok (ki, 
I hu bir görüştür muhterem arkadaşlarım. Arz 
I ettiğOm gjbi (benim do .böyle düşündüğüm za-
I manlar olmuştur. Ama dikkatle plân üzerine 
I eğilirgisk, görürüz flri bizim plânımız hak'ika-
I ten Garpteki örnekleri gibi, demokratik raem-
I leketlısrdoki örnekleri gilbi, faraza Fransız 
I plânı gilbi, Mfcün sektörleri içine alan ve 
I rlhenıkli ıbir kalkınma sağlıyan (bir plândır. 
I Sadece muayyen sanayii ele alarak oralara 
I yatınım' yapmak mümkündür. Belki 'bu, kısa 
I dlsvre için bir netice verir, faraza, sahada 
I büyük istihsal elde edilir. Belki d'.ş ticareti-
I miz bakımından da faydalı , olur. Ama bu 
I bir memleketi kalkındırmaz arkadaşlarım. 
I Tecrübe! göstermiştir ki, kalkındırmaz, bir 
I sahada i memleket ileri gider fakat diğer sa-
I balarda i geri kalır. Faraza aynı nispetle önü-
I müzdeki prespektlif plânlara, önümüzdeM 
I 10 seneyi taaJba katarsfk Millî Eği"imimizde 
I tedbirle^ almazsak o zaman önümüzdeki 10 
I sene iç'iıide geleeeğimiz merhalede faraza pek çelk 
I teknisyen yokluğu ile karşıkarşıya 'gelebiliriz. 
I Mevcut j sanayiiımizi taıknisyenİT ye'iş'irmeden 
I birden irine inkişaf ettirmeye (kalkarsak o za-
I anan dışarıdan teknisyen ithal etmek tmocbu-
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riyetihde kalırız. Su (bakımdan pîân muayyen 
noktalara teksif edr-imiyerek Ibütüri sektörler
de' ahenkli ve muvazeneli dengeli -bir kafrrin-
ihayı hedef tutmuştur, ıbu es&sâ' göre (hazır
lanmıştır. (Belki bu katonma hızımız bâzı ha,' 
kumlardan ilk senelerde bir gerileme de yapa-
ıbilir. Faraza 'bu sierie olduğu g'ıbi, Bugün, 
Millî Eğitim'© yaptığımız yatırımların bü yıl
kı hâsıla üzerinde bir tesir yapmıyacağı aşi
kârdır. Sağlık tesislerine yaptığımız yatırım
ların hemen ıbirinci, ikinci senede istihsali
miz üzerinde hissedilir -bir tesir yapacağını 
kabul etmek mümkün değildir. Bunlar ka1-
famma hızını ıbdıki gee'ktirir ilk şenel rdc. 
Ama ımuayyen (bir devrede bize istikrarlı ve 
ahenkli bir kalkınma temin «der. Plânımız 
bu sribeple bir toplu plânlamadır ve (bunu 
»ödevlediğimiz tsfcdide faraza Sayın Al ;ca-m 
dleri- sürdüğü gelkfttb ıffiuayyen noktalara tek
sif ettiğimiz takdirde korkarlm ki, bekledi* 
-ğitmiz kalikınma belki ilk- serJeİerde fbâzi saha
larda tahakkuk eder ama toplu ve ahenkli 
fbdi* kaİkiraıia elde edemeyiz muhterem arka-
daşİariiÜ, 

âayıri Âlican plân hiedeÜer'be y ^ t n m ' a r 
bakımından da varamadığımızı ileri sürdü1 el*. 
Muhterem arkadaşlarım, âcaibâ hata mı ettim 
diye rakamları tekrar plâncı ıâr,nâda#1arla 
görüşerek tashih .ettim. 1963 te yıllık plân 
hedefi toplam olarak yatırımlar 9,6 progra
ma göne 9 800 OOO 000, fiilen tahakkuk -edan 
10 200 000 000 dur. Plânın tesbit ettiği hede
fin üzerinde yatırım yapmışız. 1964 te Beş 
yıllık plâna nazaran 10 milyar 8Û0 milyon
dur. Programa göre deflafrör tatbik edilerek 
meydana getiriliyor. Yıani 196,1 fiyatlarına 
irca edildiği için d ima programlarımuz plân 
rakamlarının .-«bir miktar üstümde oluyor. 
11 milyar 350 milyon. Bugüne kadar tahmin 
edilen miktar 1.1 milyara yakındır. 

Sayın Alican, Plân liçin, ıbirkaç üniver
site asistanı tarafından meydana gatirilmvş 
bir vesikadır, dediler. 

Bunda biraz haksızlık ediyorlar. Belki bu 
gençler arasında, plânı meydana getirenler ara
sında asitan seviyesinde arkadaşlarımız vardır, 
ama bunlarında 'büyük kabiliyet olduklarını, 
bizzat AU'şan da, beraber çalıştığı için, 'bilmıek* 
tedir. Ama bunun yanında bizim plânımızı 
meydana getirmek için içerde ve dışafda yüzler-
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ce teknisyen istifade edilmiştir. Bilhassa sek
tör plânları her bakanlığın mütehassıslarına ba
zı rlattırılmiştır, aynca yerli ve yabancı olmak 
üzere birçok plân mütehassısı kullanılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, yine Sayın Alican 
bir merkezî plândan bahsettiler ve bizim plâ
nımızı bir merkezî plânlama olarak mütalâa 
ettiler. Biliyorsunuz, merkezî plânlama, bilhas
sa Sovyet Rusya'da ve Doğu Avrupa'da uygu-" 
lanan plânlarda olduğu gibi bütün, ekonomik 
faaliyetierift tek eldeû planlandığı yerdir. Ve 
müstehlik tercihlerine ve fiyat mdk&nimm. 
işleyişine ehemmiyet vermez, onları siyasi he
yetler tâyin eder. Halbuki bizim plânımızın 
garptaki ölçülere göre, bilâkis müstakil tercih
lerine ve fiyat mekanizmasına ehemmiyet veren 
bir plândır, tıpkı Fransız plânı gibi bir plândı*1, 
Bizim plânımız kamu sektörü için emperatiftir, 
emredicidir ama buna mukabil özel sektör için 
sadece'yol gösterici (bir plândır muhterem ar-
dadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bunlara rağ
men şunu arz edeyim; plânda.elbette ki deği
şiklik ihtiyacı olacaktır ve bu normal şekilde 
çalışmalarla meydana getirilecek bir şeydir. 

Sayın Alican; yine plân mebdeinden hare
ket ederek vergi gelirlerimizin plân hedefine 
uymadığına h,&rei ettiler. Bu mevzuda b a $ a 
plâncılar da dâhil olmak üzere, pekçofk kkıse 
konuşmuştur. Gelir.hedeflerinin plân hedefle
rinin altında buluduğunu ve İramı da plânın 
gerçekleşmesine mâni olacağını zaman zaman 
ileri sürmüşlerdir. Diğerlerinde olduğu gibi 
bunda da büyük bir insafsızlık vardır arkadaş
larım. 

Muhterem arkadaşlar, 1963 te plânda vergi 
hedefi 9 mîlyar. Fiilen gerçekleştDıi'len 8 mil
yar 424 milyon. Plâna nazaran 576 milyon li
ra aşağıdadır 1964 te, yine bir miktar plân he-
'deflerjnıden aşağıda kalımıştır. Sayın Alican pek 
iyi haitırüarlar ki, birinci Beş Yıllık P'lânı tat
bik. ettiğimiz zaıman Plânlama Dairemiz iç. 
programların tatbiki için bir mlllyar 200 mil
yonluk ek finansmana ihtiyacolduğunu ileri 
sürdü ve Hükümet bu ek finansmanı temin et
meyi kararlaştırdı. Ondan sonra dır ki, huzu
runuza vergi reform kanumlarmı getirdi. Bu 
konuda o vakit iki tez çarpışıyordu, biıCsi bu 
ek finansman ihtiyacının büyükçe bir kısmının 
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tarımdan alınacak vergi ile karşılanmalı fikri 
idi. Buna mukabil Malliyenim tezi, 'tarım sektö
ründen bu miktarda vergi alması mümkün" de
ğildin. Bu ihtiyacı yapılmakta olan vergi re
formlarından karşılamak, gerekir. Bu husus 
Hükümet içinde uzun boylu münakaşa edildi. 
Nihayet bildiğiniz şekilde 1963 te huzurunuza 
gelen tasarılar Hükümetçe kabul edildi. Bu ta
sarılarla elde edebileceğimiz ek finansman ih
tiyacını 900 milyon olarak tahmin ettik. Plâ
nın istediği 1 milyar 200 milyon idi, biz 900 
milyon liralık ek finansman ihtiyacını karşıîı-
yan tasarılar hazırladık. O vakit Hükümet için
de uzun boylu müzakere mevzuu oldu. Ve geri 
kalan ''kısmını fonlarla, başka kaynaklarla kar
şılamaya karar verdik ve bilhassa Sayın Ali-
can da bu mevzuda Hükümet içinde beni des
teklemişti ve benim yanımda yer almıştı. Bu 
tasanlar böylece meydana geldi. Binaenaleyh 
900 milyon lirası vergi kanuTtlarından elde 
edilecek hâsıla ve 300 ımilyonu da diğer kay
naklardan karşılanacaktı. 

Bumu.-tatbik ettik arkadaşlar, netice şu ol
du ; 1963 yılında sadece 4 milyonum altında kal
dık. 1963 yılında bütün kaynaklardan elde edi
lecek miktar 11 milyar 920 milyon; plân hede
fine göre tahakkuk eden 11 milyar 916 milyon. 
Kânın gerisinde kaldığımız miktar sadece 
4 milyondan ibarettir. 

Sayın Alican hafızıamhı yoklarlarda, zanne
derim bu hâdiseleri teferruatı ile hatırlarlar. 
Bu, Hükümetimizin yani ikinci koalisyon Hü
kümetinin karariyle tesbit edilmiştir ve bu ka
rar gereğince de netice elde edilmiştir. Binae
naleyh, 1963 te sadece 4 ımilyon liralık bir geri
leme mevcuttur, plânın gerisinde. 11 milyar 
içerisinde 4 milyon gerileme veya ilerleme el
bette caiz görülecektir. 

1964 e gelince; muhterem arkadaşlarım, 
1964 te de gene Plânlama Dairesi bir ek finans
mana ihtiyaç gördü, 800 milyon liralık ek fi
nansmana. Gene huzurumuza kanunlar getir
dik. Bu kaunların bir kısmı, bildiğiniz gibi, 
Temmuz ayında yürürlüğe girdi. Bir kısmının 
yürürlük maddesini, Yüksek Meclisiniz gelecek 
yıl olarak tesbit etti. Bir kısmımın da hüküm
lerinde geniş değişiklik yaptı ve bu yüzden 

. beklediğimiz 800 milyon lira yerine ancak 300 
milyon liralık bir varidat elde ettik. Bu sebep
ledir 'ki, 1964 te, gerek vergiler bakımından, 
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gerekse diğer gelirler bakımından plân hede^ 
finin maalesef bir miktar gerisinde kalmış bu
lunuyoruz ve kalacağız. Yüksek Mecliste, ihti
mal hatırlarsanız olur, o tarihte bana sual so
rulmuştu. «Bu vergi kanunları çıkmadığı tak
dirde ne olacak durum» diye. Aynen şunu arz 
etmiştim: «Bu vergi kanunları çıkmadığı tak
dirde buna isabet eden aynı miktardaki yatı
rımları belki yapamama durumuna gireceğiz. 
Cari masraflardan bu noksanı karşılıyaımıadığı-
mız takdirde belki de bu miktarda yatırımlar
dan vazgeçme zorunda kalacağız. İstikrar poli
tikası takibettimize ve bütçeleri açıkla kapat
mama kararında olduğumuza göre, yapacağı
mız budur.» demiştim. Ve bugün bu sözümüzü, 
va'dimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Hemen arz 
edeyim, biraz sonra işaret edeceğim; yatırımlar
da kısıntı yapmadık arkadaşlar. Bütün müş
küllere rağmen Hükümetimiz yatırımlarda kı
sıntı yapmamaya dikkat etti. Tenkid konusu 
olan, şikâyet konusu olan tasarruflar, kısıntı
lar, sadece ve sadece daha büyük mikyasta ca
ri masraflardan elde edilmiş tasarruflardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu vesile ile büt
çelerde tasarruf mevzuuna intikal edeceğim. 
Bütçe Komisyonundan başlıyarak birçok arjka-
daş bu mevzua değindi. Gayet gariptir, başka 
zamanlar bütçe açığından şikâyet edilirdi ve 
bütçe açığına meydan veren Hükümetler ten
kid edilirdi ve neden dolayı tasarruf yapmadı
nız, denirdi. Fakat bu defa da, neden dolayı 
tasarruf yapıyorsunuz, niye buna meydan veri
yorsunuz diye tenkide uğruyoruz. Bu, bütçe
ler hakkındaki görüşlerde ihtimal ki, bir tekâ
mülümden ileri gelmektedir. Anlıyoruz ki, ar
tık bütçe açıklan eskisi kadar tehlikeli görül
memekte ve bütçe açıklarına cevaz verilme
mekte ama bunun sonunda enflâsyon olur mu, 
olmaz mı, bu hesaba katılmıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ tasarruf, 
daha doğrusu gerçekleşen tasarruf, cebri ta
sarruf mudur, değil midir, bu nokta üzerinde 
duracağız. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim bütçelerimiz 
yapılışları itibariyle her yıl kendiliğinden bir 
bakiye bırakır. Yand normal olarak, hiçbir ted
bir almadığınız takdirde dahi, bütçelerimizde 
bir tasarruf olur, Bu yıllardan beri böyledir. 
Bu biziım bütçelerimizin bünyesinden doğan 
bir duruımdur. Bütçelerimizde bilirsiniz, Muha-
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sebei Uimumdye Kanunumuza göre, gider kar
şılıkları muhaımmenatını tam olarak veririz. 
Faraza münhal, serbest olan bütün memurları
nın da maaş karşılığını koruz. Koymaya mec
buruz çünkü sene içinde memuru taun olarak 
kullandığımız zaman bütçede açık verebiliriz. 

Ama sene içerisinde birçok kadrolar boş ka
lır, münhal kalır, yahult yukarı derecedeki kad
roda aşağı dereceden memur istihdam edilir. 
Yatırımlar keşif bedeli üzerinden konur. Keşif 
bedellerinde isabet edilmiyebilir, Yüksek tah
minler yapılabilir, ihalelerde tenzilât olabilir, 
tasarruf olabilir. Bu ve buna benzer akla gel-
miyen çeşitli sebepler dolayısiyle bütçelerde 
tasarruflar olur, maktan da oldukça ehemmi
yetlidir. Yıldan yıla yüzde 5 - 7 nisbetindedir. 

1953 ten bağlıyarak tasarruf miktarlarını 
arz edeyim. 1953 te iptal edilen tahsisat cari 
masraflarda yüzde 2, yatırımlarda 6. 

1954 te cari masraflarda 5,37; yatıranlLârda 
5,74. 

1955 te cari masraflarda 6,37; yatıranlarda. 
2,18. 

1956 da cari masraflarda '5,45; yatırımlarda 
3,04. 

• 1957 de cari masraflarda 5.54, yatırımlarda, 
3,20. 

1958 de cari masraflarda 5,34, yatırımlarda 
2,9. 

1959 da cari masraflarda 3,39, Yatırım mas
raflarında 1,82. 

1960 tâ cari masraflarda 4,31, yatırım mas
raflarında 17,94. 

1961 de cari masraflarda 6,79, yatırım mas
raflarında 4,77. 

1962 de cari masraflarda 10,16, yatırım mas
raflarında 7,8. 

Arz ettiğim gibi her sene ımuntazam hiçbir 
tedbir alınmadığı takdirde dahi kendiliğinden 
meydana geden tasarruflardır. Ama, 1962, 1963, 
1964 te Hükümet bu işi tesadüfe bırakmak iste
memiştir. Bütçeleri mümkün olduğu kadar az . 
açıkla, ekonomiye zarar vermiyeeek bir miktar 
açık ile veya açıksız kapatmayı kendi progra
mının, istikrar programının tabiî neticesi, ica
bı saydığı için işi tesadüfe bırakmak istememiş
tir ve kısıntı tedbirleri almıştır. 1962 bütçe yıyın-
da, Sayın Alican hatırlarlar, bu tasarruf tedbir
lerine Aralık ayı içinde başlandı. Aralık ayından 
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sonra zaten yatırımlar yapılamazdı. Yatırımlar
dan da o yıl tasarruf oldu. Çünkü 1962 bütçesi 
de hakikaten kabarık bir bütçe idi ve yatırım tah
sisatını daireler, müesseseler kullanmak için ha
zırlanmış, değillerdi, kullanamıyorlardı. Birçok 
işlerin projesi dahi yoktu, meydana getirileme
mişti. Bu tahsisat kullanılamadı, ihaleler olama
dı. 1963 yılında gene gelirlerin bir miktarının ge
ride kalması ihtimalini derpiş eden Hükümet yi
ne bir kısıntı tertibi düşündü. Ama zannedildiği 
kadar mühim olmadı. 1963 te yatırımlardan yapı
lan kısıntı sadece 245 milyondur. Bu 245 milyo
nun 200 milyonu kendiliğinden meydana gelmiş 
tasarruflardır; cebrî tasarruf değildir. Ya proje 
zamanında meydana getirilememiş ihale yapılma
mıştır veyahut da ihalelerde tenzilât olmuştur. 
Bu sebeplerden meydana gelen tasarruflardır. 

1964 te işin daha ehemmiyetli olmasına rağ
men Hükümetimiz Plânlama Dairesiyle tamamen 
mutabık kalarak, bilhassa durgunluğu ortadan 
kaldırmak için yaz aylarında yatırımları hızlan
dırmaya karar vermiş ve yatırımları süratlendir-
miştir. 

Binaenaleyh, 1964 te yatırımlardan hiç tasar
ruf olmıyacak veya olacak tasarruflar da kendi
liğinden meydana gelecek tasarruflardır. Buna 
mukabil 1964 de cari masrafları kısmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; bu doğru mudur, yan
lış mıdır, bütçeleroin samimiyetini bozar mı boz
maz mı? Belki münakaşa mevzuu olur. Bütçe
ler yapıldığı gibi kapansın denebilir. Bütçele
rin gelirlerini fazla tahmin ve bu suretle kolay
lıkla bir tatbik imkânı bulmak lâzımdır, denebi
lir. Elbetteki böyle olması daha iyidir. Daha 
çok şayanı arzudur. Tatbik edeni de yormaz. Bu 
şekilde arkadaşlara da tenkid mevzuu verilmemiş 
olabilir. Ama arkadalarım, bugünün bütçeleri 
üzerinde bu şekilde düşünmeye maalesef imkân 
yoktur. Adalet Partisinden bir arkadaşım da 
işaret etti, bugünün bütçeleri dünün bütçeleri 
değildir. Muhterem arkadaşlar, eski bütçeler, 
bilhassa liberal, kapitalizm devrindeki bütçeler 
gayet küçük bütçelerdi. Çünkü Devletin mümkün 
olduğu kadar az hizmet yapması arzu edilirdi, az 
vergi alması arzu edilirdi ve bütçeler üzerinde 
böyle bir düşünce mevcut idi; bütçeler hazırlan
dığı gibi kapanmalıdır, az farkla kapanmalı
dır, açıksız kapanmalıdır. Fakat bugün pek 
çok vazifeyi üzerine almış olan Devletlerin bütçe-
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leri biç.şüphesiz ne mulıteviyat itibariyle, ne 

• bünyeleri itibariyle ve ne de hacmi itibariyle! 
, eski bütçeler gibi değillerdir. Kaldı ki, bugünkü i 

. bütçelere başka vazifeler de verilmiştir. Bugün-; 
kü bütçeler sadece Devletin varidatı ile masrafı
nı bir araya toplıyan ve bunların sarfına mezu- i 
niyet veren bir kanundan ibaret değildir. Bu-1 
günkü bütçeler; aynı zamanda ekonominin emrin- ; 
de; ekonomi politikasının hizmetinde bir vasıta 
alarak, kullanılıyor. Binaenaleyh, konjonktürü 
takibctmeye mecburdur. Sone başında bütçe ya- \ 
parsınız, fakat konjonktür yüksek olur, o tak
dirde bütçeye vazife düşer, bâzı masrafları kıs- • 
mak lâzımgelir. Bu durumda talebi yükseltecek- î 
tir ve enflâsyon a götürecektir. O vakit. bütçe-
lerde yüksek konjonktür sebebiyle kısıntı yapmak , 
zarureti hâsıl olur. Bütçe senesi içinde resesyon j 
başlar, ekonomik hayatta durgunluk olur, bu [ 

takdirde bütçeye vazife düşer. O vakit, büteele- j 
rin daha fazla masraf yapması ve piyasaya gir- j 
mesi ve talebi artırması lâzımgelir. Bu takdirde j 
bütçe açık verebilir. Bugün muhtelif memleket- j 
lerde bütçe ekonomik hayatta bu türlü bir vasi- < 
ta olarak kullanıldığı için artık bütçelerin hazır-1 
landığı gibi tatbik edilmesi ve sonunda da hazır- j 
landığı miktar üzerinden veyahut ona yakm biı 
miktar üzerinden kapatılması diye bir şay mev- ; 

zuubahis değildir ve olmaması lâzımdır. Abr 
takdirde bütçeyi bugünkü bütçe anlayışı ile telif 
etmeye imkân olmaz. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketimiz eko
nomik bir devreye girdikten sonra bütçe plâ
nın bir vasıtası olmuştur ve plân tatbikatında 
bir vasıta olmaktadır. Bu sebepten dolayıdır 
ki, gene sene içerisinde yıllık programlarda de
ğişiklik yapılması zarureti hâsıl olduğu anda 
•ona'muvazi olarak, yani plâna muvazi olarak, 
bütçe içerisinde de bâzı ameliyeler yapılması 
zarureti.ile karşı karşıya kalınır. Bu sene de 
öylo olmuştur muhterem arkadaşlarım; bu sene 
durgunluk zamanında yıllık programda plânla-
lama dairemiz derhal program tatbikatında deği
şiklik yapmayı düşünmüş, ve bütçeye de vazife 
verilmiştir. Yatırımları hızlandırmak, hattâ açık 
fi&ansmana gitmek suretiyle harcamayı artır
mak vazifesi vermiştir. .Bütçeye Temmuz ayı 
başından itibar-en, plânlama, dairemizin kararı ı 
dâhilinde Hükümet yatırımları hızlandırmış ve 
Merkez Bankasının almış olduğu tedbirlerle | 
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'bir arada, açık finansmanı ıda göze alarak: eko
nomideki durgunluğu ortadan kaldırmağa ça
lışmıştır ve bildiğiniz gibi, başarı ile netice
lenmiştir. Bu sebepten dolayıdır ki, gerek Sa
yın , Alican'ın ve gerekse diğer arkadaşların, 
efendim bütçe samimî değildir, binaenaleyh 
açık olarak kabul etmek lâzımdır, denk olarak 
•kapanmış olması bir mâna ifade etmez yolun
daki mütalaalarına Hükümet olarak iştirak 
etmiyoruz ve sadece etmemekle değil bu. mü
talâaları aynı zamanda hatalı buluyoruz, zama
nın anlayışına uygun bulmuyoruz. 

Sayın Alican bu noktada belki de bize ya
kın düşünür. Nitekim konuşmasının bir nokta
sında işaret etmiştir. Açık finasmana icabımda 
gitmek mümkündür ve lâzım gelir, ancak bu
nu Meclis bilmelidir. Bunun mânası şudur ar
kadaşlarım ; bütçeyi yaptığınız zaman varidatı 
bu şekilde zorlama yerine, varidatı biraz ihti-

• yatla .'tahmin edersiniz ve aradaki farkı . açık 
olarak ortaya korsunuz, ondan sonra sene so
nunda "açık finehsmana 'gitmek suretiylö bütçe
yi tatbik edersiniz, bu daha samimî olur. Muh-

• terem 'arkadaşlarım, eğer mümkün olsa bu, 
doğrudur. Mülahazaya iştirak ederim. Yalnız 

)bunun için millî bütçe tanzim edecek bir sevi
yeye gelmemiz lâzımdır. Millî bütze yapılan 
memleketlerde, 'millî bütçe tahmini ciddi olarak 

yapılabilen memleketlerde, bugün Sayın Ali
can'ın dediği noktai nazar, dediği fikir gerçek
leştirilmektedir. Bir memleketin bütün kay
naklan hesabı tahmin edilmekte, bütün harca
maları tahmin edilmekte, eğer bir dengesiz
lik varsa, çünkü dengesizlik olduğu takdirde 
dengesizlik, lehte veya aleyhteki dengesizlik 
ler ya enflâsyona götürür veya deflasyona jgö-
türür. Binaenaleyh dengesizlik olduğu takdirde 
bu dengesizliği açık finansmanla ortadan kal
dırmak için daha sene başında karar verme im
kânı mevcut oluyor. Ama memleketimizde he
nüz millî hütçe tahminlerini lâyıkiyle yapma
ya imkân olmadığı için, sene başında önümüzde
ki, sene içinde bir açık finansmanı yapacak imi
yiz; yapmıyacak mıyız onun kararımı vermek 
şüphesiz mümkün olmaz. Açık finansman mev-. 
zuunda sadece bütçe de bir mâna ifade etmez, 
•Açık finansmanına gitmeyi düşünürken bütün 
cıjjnomiyi .tir aı&da. düşünınıe'k lâzrrogöur. 

H 6 -
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Bütün ekonomiyi itop yekûn ele almadığımız 
takdirde bütçe sadece ekonomi sektörünün ufak 
bir «üz'ümden ibarettir, sadece ekonomi sektö
rünün bir ufak cüzünden ibarettir, binaenaleyh 
sadece bütçe üzerinde bu ameliyeyi yapmak, 
ekonominin diğer kısımlarını nazara almamak, 
faraza özel teşebbüslerin bütün kaynaklarını, 
harcama imkânlarını, bütçe dışındaki resmî 
sektörün kaynaklarmı ve harcama imkânlarını 
toplu olarak hesabetmeden açık finansman yap
maya karar vermek mümkün değildir ve hattâ 
yanlıştır, bu tez memleketimizde de kabili tat
bik değildir. 

Sayın Alican 1965 bütçesi tahminleri üze
rinde de tereddütler izhar ediyorlar. Muhterem 
arkadaşlarım, 1965 bütçesi, söyliyebilirim ki, 
1964 gelirleri, daha ihtiyatla tahmin edilmiştir. 
1965 bütçesinde vergilerimiz 11 130 000 000 lira 
tahmin edilmiştir. 1964 tahakkukatı yani fiilen 
elde edilecek olan miktar 9 700 000 000 lira ola
rak hesabedilmektedir, arkadaşlarımız tarafın
dan, Buna göre, 1 424 000 000 lira fazladır. Ya
ni % 14 miktarında bir fazlalık arz etmekte
dir. Vergi dışındaki gelirler 1 100 000 000 lira 
fiilî tahsilat. 1965 de 97 milyin lira fazlasiyle 
tahmin ediyoruz. Karşılık paralarda, 1964 te fii
len alacağımız karşılık para bir milyar 500 mil
yondur, 1965 de 90 milyon lira fazlasiyle tah
min ediyoruz. Bunun 40 - 50 milyon lirasını da 
Bütçe Komisyonu ilâve etmiştir. Bu suretle bu 
tahminlerimiz 1964 yılma nazaran tahakkuk et
me şansı daha çok olan tahminlerdir. Mamafih 
bütün bunların tahakkuk edip etmemesi, arz et
tiğim gibi geniş mikyasta konjonktüre bağlı
dır. Eğer 1965 yılı ki, tahminlerimiz öyledir, 
hamdolsun kış yağışlı geçmiştir, önümüzdeki yıl
da bol mahsul elde edebileceğimizi ümidediyo-
rum, döviz'imkânlarımız mevcuttur. İthalâtı
mızı finanse edecek bütün dövizleri hazırlamış 
bulunuyoruz. Ayrıca hiç bir sene elimizde olmı-
yan bâzı imkânlar da vardır. Bu sene normal 
ithalâtımızı finanse edecek krediden maada 200 
milyon dolarlık proje kredisi mevcuttur. Bun
lar bize geniş ithalât yapma imkânını verecek
tir. Binaenaleyh, hem ithalle hem mahsul bakı
mından bu sene memleketimiz şanslı durumda
dır. Böyle olunea gelecek yılda konjonktürün 
yüksek olması lâzımdır ve bu suretle de gelirle
rin tahakkuk etmesi şansı daha fazladır. 
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Muhterem arkadaşlarım, Sayın Alican'm, bir 

tarizine bu vesile ile cevap vermek istiyorum. 
Alican bizi D. P. iktidarına benzetmek istedi. 
C. H. P. iktidarı ile, D. P. arasındaki fark şu
dur: D,. P. varidatı fazla tahmin eder, tahakkuk 
etmeyince Merkez Bankasına giderdi. Halbu
ki Cumhuriyet Halk Partisi henüz Merkez Ban
kasına gitmek cesaretini gösteremiyor. Bu se
beple belki eski iktidarla aramızdaki esaslı fark 
da burada arkadaşlarım. Hakikaten o vakit 
cesaretle ve göz kırpmadan Merkez Bankasına 
gidiyorlardı. Çünkü, enflâsyonist bir politika 
takibediyorlardı. Artık zaman gelmişti ki, poli
tikalarına bunu mesnet yapmışlardı. Çünkü 
o anda enflâsyondan kurtulmanın imkânı yok
tu. Halbuki biz istikrar politikasını ekonomik po
litikanın temeli haline getirmiş bulunuyoruz. 
Binaenaleys, Merkez Bankasına ancak konjonk
türün zaruri kıldığı hallerde, yani ekonomide 
dengeyi sağlamak lâzımgeldiği hallerde git
mek kararındayız. Bu sebeple Merkez Banka
sına gitmeyi hiçbir zaman düşünmedik, cesaret 
edemedik değil, düşünmedik. Ama ekonomi ge
rektirdiği takdirde hiç şüphesiz bu cesareti Ek
rem Bey arkadaşım kadar ben de gösteririm. 

Bu bahiste Sayın Alican'a bir noktayı daha 
hatırlatmak istiyorum. Bütçelerde sene içerisin
de operasyonlar yapılır mı, yapılmaz mı? Bu
nun bir tanesini kendileri tatbik etmişlerdir. 
1960 senesinde Millî Birlik Hükümeti zamanın
da ilk akıllarına gelen şey, tahakkuk etmeme va
ziyeti karşısında bütçede geniş operasyon yapıl
ması 1960 bütçesinde zannediyorum 5 - 6 yüz 
milyonluk bir tahsisat, kanun getirerek iptal 
etmişlerdir, ayrıca natamam kalmış birçok işle
ri - şüphesiz haklı sebeplere dayanarak - geri bı
raktırmak için yine Meclisten bir 'kanun geçir
mişler ve geri bırakmışlardır. Zaman içinde on
ları birer ikişer ele alarak tamamlamaya çalış-
mışızdır ve halen de tamamlamaya çalışıyoruz. 

Binaenaleyh, bütçelerde sene içerisinde ope
rasyon yapılması gerektiği zaman bunu yap
mak hükümetler için bir vazife sayılmak lâ
zımdır. Onu Sayın Alican'm da sayması lâzım, 
çünkü bizzat tatbikatını yapmıştır. Kaldı ki, 
1964, 1.963, 1962 bütçelerinde yaptığımız ame
liyeyi yine Sayın Alican'm bulunduğu Hükü
met yapmıştır ve onun da kararı inzimam etmiş
tir. Kendilerine bu vesile ile şükranlarımı arz 
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ederim. O devirde bu mevzularda Ibana çok da 
yardımı olmuştur, yardımını görmüşümdür. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Alican eko-, 
nomik kalkınmanın yüksek istihdamla, yüksek 
gelirlerle elde edileceğini. ileri sürmüştür ve 
yüksek gelirlerin de tahakkuk etmediğini söyle
miştir. Muhterem arkadaşlarım, bir memleket
te eğer istihdam ve yüksek gelir elde edilmiş ise 
o memleket kalkınmış demektir. Ama bunu fi
kir olarak rahatlıkla söylemek mümkündür. Fa
kat az gelişmiş bir memlekette yüksek gelirin 
bugünden yarına elde edilmesi ihtimalini, tah
min etmiyorum ki, Sayın Alican da düşünmüş 
olsun. Yılda yüzde 7 kalkınma hızını dahi müm
kün görmiyenlerimiz var. Yüzde 7 kalkınma hı
zını dahi mümkün görmezken birdenbire bir
kaç sene içinde bir memlekette yüksek gelir 
seviyesine ulaşmayı düşünmek hakikaten hayal 
olur. Bunun gibi yüksek istihdam da hayaldir 
arkadaşlar. Türkiye'de Beş Yıllık Plânımızın 
kabul ettiği gibi, büyük işsizlik vardır, gizli iş
sizlik vardır. Gizli işsizlik 1977 senesinde dahi 
mevcudolacaktır. Asırların ihmali sebebiyle, 
bir asır başka memleketlerden geri kalmış bir 
memlekette birkaç sene içinde yüksek gelir se
viyesine ulaşmak ve birkaç sene içinde ibütün 
işgücünü kullanmak ve bunu en yüksek randı
manla kullanmayı düşünmek hakikaten hayaldir 
arkadaşlarım. Biz kendimizi şüphesiz böyle bir 
hayele kaptıranlayız, Realist olmaya mecburuz. 
Bizden az gelişmiş memleketlerin bugün kal
kınmakta oldukları yoldan yürüyerek kalkın
maya mecburuz. Ve 'mâkul ölçüleri düşünerek 
çalışmaya mecburuz. Yoksa ben zannediyorum, 
seçimlerde Adalet Partili bir arkadaşımızın 
söylediği gibi, bana öyle naklettiler, «yüzde 7 
kalkınma hızı eliyorlar. Ne demektir yüzde 7 
yüzde 100 lâzım en aşağı» biz, hiç şüphesiz biz 
böyle şey düşünemeyiz.. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— O arkadaş da muhakkak lâtife yapmıştır. 

MALİ YE" BAKANI FERİD MELEN (De
vamla) — Belki lâtife yapmıştır. Başka türlü 
olmaz zaten. Veyaöıut ela vatandaş inanır diye 
söylemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Çalışma Bakanlı
ğından verilen bir cetvele göre 195,5 den bu ya
na ortalama sigortalı işçi sayısı artmaktadır.. 
Faraza 1955 de ortalama 460 bin iken, Eylülde 
535 bine, 1956 da 543 bine, 1957 de 577 bine, 
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1958 de 611 bine, 1959 da 618 bine, 1960 da 620 
bine, 1961 de 688 bine, 1962 de 680 bine,. 1963 te 
710 bine, 1964 te de 765 bine çıkmıştır. Sigor
talı işçi sayısı mütemadi olarak artmaktadır. 
Ama bunu yüksek istihdam seviyesi olarak ka
bul etmeye hiç şüphesiz imkân yoktur. Ama 
'bir terakki de mevcudolduğunu teslbit etmek 
lâzmıdır. işsizlik mevzuunda görüşümüz şu
dur arkadaşlar: Büyük Meclis ilk toplandığı za
man, belki görüyordunuz, birçok işsiz kafile
leri Meclisin önüne kadar gelmekte idiler, bu
gün hamdolsun memleketimizde böyle ibir du
rum yoktur. İşsizlik yoktur, diye bir iddiada 
bulunmuyorum. Ama işsizlik o günkü seviye
sinde değildir. Ve bilhassa dı§ memleketlere iş
gücü ihracetmemiz bize bu sahada şimdilik ol
dukça geniş bir nefes aldırmıştır ayrıca, bil
hassa yatırımların çok kesif olduğu yaz ayların
da da işçi sıkıntısı çekildiğini, de arz etmek is
terim. 

Sayın Alican konuşmasının büyük bir kıs
mını memleketimizde Anayasanın temin ettiği 
hürriyet rejimi içinde meydana gelen, daha doğ
rusu açığa çıkmış olan cereyanlara 'hasretti
ler, bunlar üzerinde geniş mütalâalarda bulun
dular. Bu konuda Sayın Aliean'dan farklı dü
şünmüyoruz. Gerek parti olarak, gerek Hükü
met olarak biz de ne sağda ve ne de soldayız. 
Ne sağ doktrini ve ne de sol doktrini benimse
miş durumdayız. Memleketi ilmî esaslar daire
sinde refaha ulaştırmak ve bilhassa refahı halk 
tabakalarına yaymak ve herkese insan şeref ve 
haysiyetine yaraşacak bir hayat temin etmek ve 
gelir dağılımını buna göre yapmak ve bunu 
metotlarını, yolunu ilmin gösterdiği yollardan 
yürümek suretiyle gerçekleştirmektir. Bizim 
do gayemiz ibudur. Bu mevzuda Sayın Aliean'
dan farklı düşünmediğimizi arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Alican dış 
ticarete de temas buyurdular. Yalnız yine şikâ
yette bulunacağım. Bir başka birisi bunu yapa
bilirdi ama Alican yap manialıydı. Mukayeseyi 
yaparken 1953 senesini aldılar. 1964 senesinde 
vardığımız neticeyi 1953 senesiyle mukayese et
meye koyuldular. Muhterem arkadaşlarım fil
hakika 1953 senesinde bir defaya mahsus olmak 
üzere, geçmiş devirlerde ilk ve son olarak bir 
defaya mahsus olmak üzere, eldeki mevcut 1951 
ve 1952 senesi stoklarının, büyük hububat sto-
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kıımuzun satılması sayesinde ihracatımız bir ka
lemde 390 küsur milyona varmıştır. Ama ondan 
sonra tekrar inmeğe başlamıştır. Hiçbir zaman 
350 milyonu aşmamıştır. 1954 de 384 milyonda 
kalmış. 1955 de 313; 1956 da 305; İ1957 de 345; 
1958 de 247; 1950 da 354; 1960 da 321; ve 1901 
de 347; 1962 de 381; 1963 te 368; 1964 te de 
451 e yükselmek suretiyle rekor kırmıştır. Bina
enaleyh, 1963 rakamı istisnai bir rakamdır, ne 
1953 ten evvel, ne de 1953 ten sonra 1964 e 
kadar böyle bir rakama varamamışızdır, ulaşa-
mamışızdır. Binaenaleyh, ondan sonraki sene
lerle, hiç olmazsa vasatisini alıp bir mukayese 
yapmış olsalardı daha doğru olurdu zannederim. 

Muhterem arkadaşlarım, ihracatımız bu sene 
hakikaten hepimizi sevindirecek bir seviyeye 
ulaşmıştır. Bu konuda sadece bizler değil; bize 
yardım yapan memleketler de ilgilidirler. Bize 
yardım yapan memleketlerin bir zamandan beri 
şikâyet konusu olmaya başlamıştır, çünkü onların 
yardım nisbetine tesir etmektedir. Mütemadiyen, 
ihracatınızı artırın demişler. Türkiye'de esasen 
bunu yapmaya mecburdur. Kalkınmasının mes
netlerinden birisi de bu olacaktır. Kalkınma
sını ya ihracatiylc, ya da borçlanmak suretiyle 
yapacaktır. Döviz elde edilmesi mümkün oldu
ğu takdirde borçlanmaya gidilmez. 

Muhterem arkadaşlarım, ihracat mevzuunda 
Hükümetiniz gerçekten takdirinize lâyık çalış
malar yapmıştır. İhracat aslında her şeyden ev
vel bir istihsal meselesidir. Fakat istihsal edi
len mahsulü değer pahası ile satılması meselesi 
de bazan büyük bir problem olmaktadır. İstih
sali bir taraftan artırmak için büyük gayret 
içerisinde olduğumuz malûmdur. Yalnız ihracat 
sahasında, yeni pazarlar bulmak ve ihracatımızı 
tenovvü ettirmek, mahsul ve mamul çeşitlerimi 
artırmak mecburiyetindeyiz. Bilindiği gibi ihra
catımız bâzı muayyen maddelere inhisar etmiştir. 
Bunlar da üzüm, incir, pamuk gibi ürünlerimize 
inhisar etmiştir. Halbuki şimdi anlaşılmıştır 
ki, bunların yanına madenleri, sanayi mamulle
rini de katmak mümkün. Çünkü bugün Avru
pa ağır sanayie teveccüh etmiştir, elektronik 
sanayie teveccüh etmiştir. Fazla iş gücü istiyen 
sanayi artık bizim gibi memleketlere kalmıştır. 
Bu sebeple süratle bu sanayii inkişaf ettirip ve 
sınai mamuller ihracetmek imkânı bugün artık 
meydana çıkmıştır. Bundaın dolayı Hükümeti-
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niz bunların ihracını temin etmek için geçen yıl, 
kabulünüze mazhar olan bir kanun getirmiştir. 
Bu kanunu tatbik ediyoruz. Faraza bu sene ih
racatçılara ödediğimiz prim bir kaç ay içinde 
35 milyon liraya baliğ olmuştur. Ve bu sayede 
birçok mamullerin ihracı imkân dâhiline gir
miştir, Bunların bir kaç tanesini zikredebilirim. 
Evvelce pamuk, tütün, incir, yapağı yerine bu
gün artık şeker, pamuklu mensucat, yünlü men
sucat, şişe, cam v. s. gibi hattâ radyo, dikiş ma-
kinası, beton karıştırıcı makinaları gibi sınai ma
mullerini ihracetmeye başlamiş (bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, hiç şüphesiz bu bir 
başlangıçjtır. <Fakat Ibizi ümide seıvk eden bir 
başlangıçtır. Ve ümidediyorum ki, hirkaç sene 
içerisinde bu sahada geniş mesafeler alınır ve 
turizmle bir lkte belki 1972 yılından evvel de 
balkanlar toplantısında da ifade ettiğim gibi, 
çünkü bizim plânımızın tahminine göre 1972 
yılma kadar Türkiye dışardan program kredüsi 
almaya mecburdur. Eğer bu ümidimiz tahak
kuk ederse, yani ihracatın artması turizm, gelir
lerinin çoğalması ve petrol ikaynaiklarından bek
lediğimiz neticelerin alınması tahakkuk ederse 
belki 1970 yılından evVel de Türkiye artık prog
ram kredisi olanak dışardan yardım istemekten 
vareste kalabilecektir. 

Sayın Alican dış ödeme mevzuuna da temas 
ederek, bilhassa görünmiyen kalemler üzerinde 
çalışması gerektiğine işaret ettiler. Doğrudur. 
Hükümet içerisinde de daima bu nokta üzerinde 
dururlardı. Dış kalemlerin ıgerek aktif ve ge
rekse pasifi üzerinde çalışmalar mevcuttur. 
Bundan neticeler de almaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, turizm balhisine gir
mek istemiyorum. Bu bahsi müsaade ederseniz 
ilgili Balkana bırakacağım. Hakikaten turizmde 
övünülecek büyük bir çalışıma vardır ve turizm 
mevzuu (belki bizim içlin yeni keşfedilmiş bir 
mevzudur. Aıma turizm mevzuu üzerinde ciddî 
çalışmalar (ancak son iki', ifciibuçuk yıl içinde ol
muştur ve son iki yıl içinde yapılan o^ışmalar-
dan da (bü'yülk neticeler sağlanmıştır, bilhassa 
tanıtma mevzuunda. 1964 yılı içinde memleke
timize beşyüz bine yakın turist gelmiştir. 1965 te 
bir milyona çıkacağını ümidetmekteyiz. Ve za
ten bunu aşmamasını da istiyoruz, bu mitatarı 
aştığı takdirde (barınldırmak mjümMin olamaya
caktır:. Bunu taikiıbeden yıllarda -eğer ıbiz (bilıas-
sa barındırma metselesini halledebildiğimiz tak-
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dirde, yani Ibüyüik yatırımlarla geniş nisbette 
yaltak sağladığımız takdirde, memlekete artık 
turizm in yolu açılmış olacaktır. Ve bir yabancı
ya söylediğim gibi, «Avrupa Türkiye'yi (turizm 
foaknmında;n kaşf etmiştir.» Turizm bizim için bü-
yülk (bir istikbaldir. 

Yaibaneı sermaye mevzuunda Sayın Aliean'̂ -
dan farklı düşünmüyoruz. Yaibaneı sernlıayeyi 
Hükümetiniz teşvik etmdşlkir ve teşvik et'inekte-
dir. Yaibaneı Sermaye Kanununu olduğu -gilbi tat
bik 'etmektedir. Yalnız yaibaneı sermayenin hiç 
şühesiz imıtiiyazla .gallmemesini, 'veya fazla döviz 
götürmesini iltizamı ediyoruz ve memleketimizde 
vatandaşların kendi ilmikânları ile başarabildikleri 
işi de yabancı sermayeye vermeye ihtiyaç duy
muyoruz. Binaenaleyh, Türkiye'de yaibaneı ser
maye yardımına ihtiyaç gösteren, bilhassa tek* 
nisk bakımdan ve büyük sermaye bakımından liı-
ftiyaç -gösteren mevzulara, imtiyazsız olmaik sar
iliyle geniş niisbetite yabancı sermaye gelmesini 
Hükümetiniz iltizam etmiştir, etmektedir, toş-
vik etmiştir ve etmektedir» Bugün rahatlıkla 
söyliyebiliritm iki, Türkiye'miz her bakımdan ya
ibaneı sermayenin gelmesine ve yerleşmesine, ça
lışmasına çok müsait Ibir 'Mim Ihalimdedlir, 

Sayın Aliean idari reform ve personel re
formundan babseHitiler. Bunda gecikmeler oldu
ğunu itiraf 'edeyim. Gerdi İkinci Koalisyon Hü
kümeti zamanında>, gerek bugünkü Hükümet 
zamanında bu mesaide ıbiraz gecikme oldu. Ni
hayet Personel Kanununu binlbir müşkülât için
de 'huzurunuzla getirmeye muvaffak olduk. Çün
kü. teknik (bir mevzudur- Bunun arkasından da 
idari rofonmu devam ettiriyoruz. Birer ibirer 
bakanlıklar çalışmaktadırlar. Faraza Tarım Ba
kanlığı reformu tamamlanmıştır. Maliye Ba
kanlığı ile Dışişleri, Gümrük ve Tekel (bakan
lıkları yakında 'öle 'alınacaktır, Profesörler-ien 
mürekkep bir komisyon da kurulmuştur. Her 
Bakanlığı âyrı ayrı ele alacağız. Ondan sonra 
taşra teşkilâtı raıporunu gerçekleştireceğiz. 

Huzurunuzda Sayın Aliean'm ileri sürmüş 
olduğu konulardan) mülhim bir kısmına cevap 
arz 'gitmiş oluyorum. 

Şimdi, değerli meslek arkadaşım G-ürsan'm 
tenfcidlerine geliyorum : Sayın Gürsan'dan şi
kâyet ederek söze bağlıyacağım. Konuşmalarının 
muhtevam hakkında bir diyeceğim yok. Şüp
hesiz iştirak ektiklerim var, iştirak etmedırde-

İ3 .2.1065 0 : 2 
I rim konular vardır. Ama ifadelerinde her ne

dense incitici, hrrpalayıcı cümleleri Ibol ıböl kul
lanmakta f ayda buluyorlar, Gürsarl arkadaşınla 
'hemen arz edeyim ki, (bu tarz ifadeler konuş
mayı kuvvetlendirömez arkadaşlarım. Bunlar 
olmasaydı konuşmasinıh söviyöslj hiç şüphesiz* 
daûıa yüksek olacaktı. Ben aynı kelimeleri kul-
lanımıyacağum ve arkadaşımı incitmemeye çalışa
cağım. 

Muhterem arkadaşlar, Gürsan bütün konuş-
malaınnda, ihtimal ki Sayın Gürsan'ın mizacı, 

I mizacını çok iyi bilirim, çok eski arkadaşımdır, 
(hususi Ihayaitında 'bu türlü konuşmalar yapmaz, 
(belki grup sözcüsü olarak grup için böyle ko
nuşmuştur; olabilir. 

Muhterem arkadaşlar, S'ayın İhsan Gürsari'ı 
dinlerken elimde (bir kitap vardı ve (bir paısaji 
gözüme illetli İzin verirseniz (bunu okuyayım : 
«Muhtelif Memleketlerde Âmme Maliyesi» isimli 
bir kitap, Müellifi Prof. Nihat Sayıar. Muhte
lif memleketlerde bütçe nasıl hazırlanır ve na-
«il müzakere edilir, diyor ve Fransa'dan bahse-

I diyor. Fransa'da bütçe şöyle müzakere ediliyor, 
diyor. Muhalefet partilerine mensup 'milletve
killeri Ibütçe projesini şiddetli ve insafsızca teri-
ikid ederler. Böyle bir bütçe ile memleketin fe
lâkete sürükleneceğini, vatandaşların ağir vergi 
yükleri altında bırakılacağını, buna rağmen bir
çok önüne hizmetlerinin gereği kadar yapılaımı-
yacağıiii, iktisadeh kalkuli'lamıyacağıhi, isra
fın Önlenmiyeceğlni ileri sürerler. Umumiyetle 
Fransa'da yapılan budur, Ama bunı, mukalbil, 
faraza İngiltere'de bütçe müzakeresinde Maliye 
Bakanı benlim gibi uzun konuşmaz, kısa bir 
nutuk iradeder ve Mecliste herkes çekilir, ihti
sas erbabı, bütçeden anlıyanlaır kalır ve onlar 
Ibir komite halinde bütçeyi müzakere ederler, 
gürültüsüz, patırtısız çıkarırlar» Amerika'da 
dalha ziyade komisyon mesaisi yapılır. Ama 
işte bizOnı gilbi, birkaç memlekette, Fransa'da Ja 
böyle olur. Ve Ihemen her sene muhalefet çıkar, 
bilmuyorum ıbelfci biz de öyle yaptık, (A. P. 
Biralarından gülüşmeler) ama Gürsan'ı diı> 
lorken bu. aklıma geldi, gözüme ilişti, Ihuzuru* 
nuzda bir defa okumayı faydalı gördüm. Sa
yın laırkadaşrm üç senedir ıbütçe tenkidi yap-ar, 

j aşağı - yukarı bu fcütalbm yazdığı gibi, bir ta-» 
. raftan hakikaten işte bu bütçe ile ekonomik bün

yemiz altüst olacaktır, der, enflâsyona gidile-. 
I cektiir, enflâsyon kapımızı çalacak, bütçemiz 
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açıktır, eklonömik ıgelişmemiz durgundur, der- I 
Demek ki, ımuihalefetin vazifesi bunu yapmak. 
Böyle olmasa dathi Ibunu söyletmek bir nevi mu
halefet vazifesi sayılmaktadır. 

MuMerem aıtkada^lanım, Sayın Gürsan hu
zur ve 'güven noksanlığımdan (bahsetitiler. Belki 
Ibenden sonra konuşacak Sayın Barbakan bu 
hususa temas edeceklerdir. Fakat ben de bir 
i'ki kelime ile temas eteneden geçemiyecğLm. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimiz bir ihti
lâl geçirmiştir. İhtilâli takibeden yıllarda elbet- I 
te ki çeşitli istikamette huzursuzluk sebeplerinin I 
meydana gelmesi mümkündür. Nitekim memle
ketimizde bu ihtilâlden sonra iki defa daha ihti
lâl teşebbüsü oldu. Ondan sonra Kıbrıs olayları 
gibi bir hâdise daha geldi. Zaman zaman vatan
daşlarımız da bundan endişe etti ve ekonomik 
hayatımız bundan müteessir oldu. Ama emin 
olunuz ki, bunların hepsi geçici olmuştur. Bugün 
benim kanaat ve görüşüme göre artık ekonomik 
hayatı hu ıtlürlü 'huzursuzluklardan bihuızur de
ğildir. Üzüntü ile arz edeyim, huzursuzluk daha 
çok bu kubbenin altındadır. Ve Meclisten maa
lesef dışarıya aksetmektedir. Ve huzursuzluğu 
belki de vatandaşa biz götürüyoruz, vatandaşı 
endişeye biz sevk ediyoruz. (C. H. P. sıraların- I 
dan, bravo, sesleri) 

Bir ayrı huzursuzluk daha var, seçimler yak- I 
laşmca bunu tabiî karşılamak lâzım. Seçim endi- | 
şeşi milletvekilleri için büyük endişedir. Bun
dan da huzursuzluk duyanların mevcudolması 
çok muhtemeldir ve mevcuttur. Ben hamdolsun I 
beş sene için böyle bir huzursuzluk içinde deği
lim. (Gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlar, Sayın thsan Gürsan, 
«Milletin tasvibine mazhar olmıyan Hükümet» | 
diye mütemadiyen tekrar etmiştir. Bilmiyorum, 
hükümetler kurulduktan sonra arayı unmmiyeye 
müracaat etmek gibi bir usul mevcut mudur? I 
Yani her Hükümet teşekkül ettikten sonra mil
letin tasvibi alınır mı, böyle bir usul mevcut 
mudur, onu bilmiyorum. Hiç şüphesiz böyle bir 
usul yoktur. Meclisin tasvibine mazhar olan Hü
kümet, Meclisi mümessil eder ve temsil ettiği 
milletin de tasvibine mazhar olmuş demektir. 
Bunun aksini iddia etmek, bunun aksisini söy
lemek demokrasiye inanmamak, Anayasaya hür
met etmemek demektir. Eğer böyle olmasaydı Sa
yın Adalet Partisi Başkam, biz yalnız başımıza | 

İS. â. 1965 Ö:â 
I Hükümet kurarız, kurabiliriz demezdi. Demek ki 

o da kendi ekseriyeti Mecliste olmadığına göre, 
bir ekalliyet Hükümeti olacağına göre. o da di
ğer parti milletvekillerinin reyi lâhik olduğu 
takdirde kendisini milletin hükümeti sayacaktır 
ve buna dayanarak söylüyorlar, bu sebeple biz 

I de milletin Hükümeti olduğumuzu kabul edi
yoruz ve o sıfatla çalışıyoruz ve o sıfatla bu 
memlekete faydalı olmaya, hizmet etmeye gayret 
ediyoruz. Kim ne derse desin, iki sene içerisinde 

I ağır şartlara rağmen büyük bir başarı da sağla
mıştır, bu beğenmediğiniz hükümet arkadaşlarını. 
(Orta sıralardan bravo, sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşım, Sayın İhsan Gürsan bi
raz evvel okuduğum kitaptaki pasajda yazılmış 
olduğu gibi, yine her sene olduğu gibi. Türkiye'
nin ekonomik durumundan yana yakıla şikâyet 
etmiştir. Muhterem arkadaşlar, bir defa daha arz 
etmek mecburiyetindeyim, Türkiye'nin ekonomik 
durumu, Fransa'nın, ekonomik durumu, İtalya'
nın ekonomik durumu, İngiltere'nin ekonomik 
durumu gibi değildir şüphesiz. Yani Türkiye'
nin ekonomisini bu milletlerin ekonomisi ile mu
kayese ederek onlarda gördüğümüz 'hareketi 
Türkiye ekonomisinde beklemek, olmadığı tak-

1 dirde de berbattır, demek mümkün değildir. Bu 
memleketlerde Amerika'da millî gelir 2 50G do
lar, İngiltere'de 2 000 dolar, Almanya'da 1 800 
dolar, Fransa'da 1 800 dolar, hattâ Yunanistan'
da 450 dolar, Türkiye'de 200 dolandır arkadaş
lar, nüfus başına düşen millî gelir budur. Tür
kiye'nin bu vaziyeti ile az gelişmiş bir memleket
tir. Nüfusunun % 70.i köyde yaşar. İptidai bir 
metotla ziraat yapar. Türkiye'de nüfus süratle 
çoğalmaktadır. Türkiye'de birikmiş sermaye yok
tur. Teknik bilgi azdır. Görüyorsunuz Türkiye 

I bütün az gelişmiş memleketlerin hastalıkları ile 
malûldür. Bütâin şehirlerin etrafı gecekondu ka
leleri ile sarılmaktadır. Sadece Ankara nüfusu
nun yansı gecekondularda yaşamaktadır arkadaş
larım. Bumdan beş sene evvel, bu mevzu belki 

j endişe verecek bir konu değildi, Türkiye'de köy
den şshire akın henüz başlıyordu ama şimdi An
kara'nın nüfusu kadar bir nüfus birkaç sene Jein 
Ankara'nın etrafına yerleşmiştir. Beş sene son
ra? Belki bir milyon nüfws daha göreceksiniz An
kara'nın etrafımda. Bunlar hep sizden istiyecek-
tir, ekmek iötiyecektir. Türkiye böyle bir durum
dadır. Türkiye ekonomisini bu açıdan mütalâa 

I etmek lâzımdır. Binaenaleyh Adam Snıith şöy-
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İe demiş, filân profesör böyle dmeiş.. 0 kitapları 
'bir tarafa bırakıp son zamanlarda, az gelişmiş 
memleketler nasıl kalkmıyor, Birleşmiş Millet
lerin ve muhtelif memleketlerin yaptırmış olduk
ları geniş ilmî tetkiklerle ' buldukları metotları 
ele alarak o metotlarla ve salbırlı bir çalışma ile 
Türkiye'yi kalkındırmak lâzımdır. Bu mahiyeti 
ile bu durumu ile Türkiye ekonomisi durgundur. 
Buna şahit istemeye lüzum yoktur, arkadaşlar. 
Türkiye ekonomisi durgun idi, durgundur, dur
gun olacaktır. Binaenaleyh bu, bir senede iki se
nede, üç senede halledilecek bir mesele değildir 
arkadaşlarımı. Ne imiş, İhsan Bey arkadaşımızın 
iddiaları; «Efendim, millî gelirdeki artış hızı 
bir şey ifade etmemiş, vatandaşın durumunda, 
görülmeli imiş, vatandaşın halinde, tavrında dav
ranışında ve yaşayışında bir değişiklik var mı? 
Muhterem arkadaşıım bu değişme birdenbire ol
maz. % 7 yi bile gerçekleştirmek, görüyorsunuz, 
zordur. Bir lokma ekmek ile geçinen vatandaş, 
iki sene içinde ihsan Bey gibi müreffeh bir hale 
gelişin, bunu mu bekliyorsunuz? Vatandaşın sizin 
seviyenize gelmesi için ve sizin yaşadığınız ha
yatı yaşıyabilımesi için 50 sene çalışmak lâzım
dır. Arada bu kadar mesafe vardır, arkadaşla
rım. Bizim yaşayışlımızla o vatandaşın yaşayışı 
arasında bu kadar mesafe vardır. Vatandaş ha
linden memnun değildir, binaenaleyh ekonomi 
durgundur, demek insafsızlıktır ve yanlış görüş
tür. Eğer buraya saplanırsanız bu memlekete hiz
met edemezsiniz. (O. H. P. sıralarından bravo 
sesleri) Bu memlekete salbırlı ve tevazu ile hiz
met edilebilir. Bu melekette bu türlü vatandaşı 
biran evvel refaha kavuşturmak istiyenler oldu, 
çıktı ve biliyorsumua: (enflâsyona gittik, kısa za
manda kasaların ağzını açarak, minareden para 
ısaçar gibi para saçtı ve bâzı insanlar hakikaten 
ceplerinde para gördüler. Altı ay, bir sene hat
tâ iki sene, onun verdiği imkânla yaşadılar. Ama 
ondan sonra, bu memleket bir kuyruklar mem
leketi oldu. Nal ve mıh bulmak için kuyruk yap
maya başladı, ekmek için kuyruk yapmaya baş
ladı, et için kuyruk yapmaya başladı. (C. H. P. 
sıralarından bravo sesleri, alkışlar) îşte bu du
num, Sayın ihsan Gürcan arkadaşım gibi düşü
nenler yüzünden meydana geldi. Eğer Adalet 
Parti?» -yine bunları yapmayı düşünüyorsa vay 
bu memleketin haline dememek için insan ken
dini alamıyor. (Soldan, gürültüler) 

13 . 2 .1965 Û : â 
BAŞKAN — SaLonda biraz fazla gürültü var 

arkadaşlar. Sükûnetle Bakanı dinliyeyim. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN (De
vamla) — Muhterem arkadaşlar, bünyesi itiba
riyle memleket ekonomisi daha uzunca bir müd
det ihsan Gürsan arkadaşımıızı memnun edecek 
(bir hale gelemiyecekitir. Maalesef gelemüyecektir. 
O istediği, kendi arzu ettiği canlılığı (bulamıya-
caktır. Çünkü, onun arzu ettiği canlılık, bütün 
vatandaşların, artık, (hallerimizden memnunuz, 
Allah razı olsun, Devlete, millete, yiyip içip sa
fa ediyoruz, demesi lâzım... Bu vaziyete gelmek 
için çok çalışmaya, çok ter dökmeye mecburuz. 
Eğer çalışmadan, ter dökmeden bu vaziyete gel
mek istiyorsak işte o vakit asıl hüsran olur, işte 
o zaman yazık olur memlekete. 

Muhterem arkadaşlar, uzun zaman için eko
nomik durum hakkında söyliyeceğiım budur. Ama 
kısa bir devre için mütalâa edersek nispî yana 
bir 'mukayese yolu ile bir neticeye varmak ister
sek, memlekette yine İhsan Bey arkadaşımın 
söylediği gibi bir durgunluk mevcut değildir. 
'1)963 senesi bu bakımdan oldukça canlı geçen 
bir sene olmuştur. Artık bunu, ihsan Bey ar
kadaşım da inkâr etmiyor. Ama 1963 senesinde 
böyle düşünmüyordu. Yine bu arkadaşım dur
gunluk var diyordu, plân (tatbik edilemiyecek di
yordu, netice almaımıyacak diyordu. Ama bu de
fa görüyorum ki, hiç olmazsa 1963 ü kabul etti. 
Belki 1966 !da da 1964 ü kabul eder. Zararı yok, 
biraz geç kalsa dahi. Ama 1964 ite İde durum ay
nı. 1964 yılı başında durgunluk oîdu arkadaşlar, 
bir resesyon tehlikesi geçirdi memleketimiz. Bu, 
çeşitli sebeplere dayanıyordu. Şunu arz edeyim 
ki, memleketimizde ekonomik bakımdan iki mev
sim vardır. Birisi durgun geçer, diğeri canlı ge
çer. Bu her sene Martta başlar, tâ... yaz aylarına 
kadar, mahsulün idrak edildiği zamana kadar 
memleketimizde ekonomi umumiyetle durgundur. 
Hor şey düşer, yatırımlar düşer, mevduat dü
şer ve mahsulün elde edildiği zamandan sonra 
köylümüz kasabaya, şehre, piyasaya gelir ve o 
vakit piyasamız canlanır. 

Bu, loş ortalarına kadar devam eder ve böy
lece her sene bu seyri takibeder. Bütün fiyat 
endöMerifmizi, mevduat endekslerimizi, kredi 
endekslerimizi tetkik edersek, yaz aylarında dü
şer, kış aylarında yükselir. Bir d«<fa, her sene 
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olduğu gibi, (böyle (bir durgunluk mevcut Sdi. 
Buna ilâveten Kıbrıs buhranı dölayisiyle harbin 
eşiğine kadar memleketin (gitmesi, bir müddet 
memleketime bir sarsıntı yaratmıştır arkadaşlar. 
Bunun neticesinde piyasada hissedilir bir dur
gunluk olmuştur. (Mevduat azaldı, stoklar birik
meye başladı. işte o zaman Hükümetiniz, Merkez 
Bankası ile, Plânlama Dairesi ile mutabık ola
rak,. biraz eMvel izah ettiğim tedbirleri aldı. Bu 
tedbirler kısa aşamanda ekonomiye canlılık getir
miştir. 

Şimdi, değerli bir arkadaşım, bu tiedbirler 
muvakkat tedbirlerdir, palyatif tedbirlerdir, bunun 
bir neticesi çıkmaz, diyor. Uzun vadeli düşünür
se elbette doğrudur, bu «enıeye mahsus bir ted
birdir, bu seneki durgunluğu izale etmek için 
alınmış /bir tedbirdir. Gedecek sene ekonomimizin 
inkişaf seyri ne olabilir, bunu bugünden kestir
mek mümkün değildir. Ya bir yüksek konjonk
tür devresine girilir, çünkü bir memleketin eko
nomisi sadece kendi bünyesindeki hâdiselerden 
müteessir ollmaz, bir memleketin ekonomisi dün
ya konjonktürü içinde müspet istikamette veya 
menfi istikamette seyreder, onu takibeder. Enf
lâsyonlar bugün memleketten memlekete sıçra
maktadır. (Bugün Fransa enflâsyon tehlikesi ge
çiriyor. (Belçikalılar, Holândalılar, Almanlar gü
rültü koparıyorlar, Fransa'daki enflâsyonu bas
tırmak için bunlar gayret sarf ediyorlar. Sebep? 
FranSa'daki enflâsyon pek kısa bir zamanda ora
ya sıçrayabileceği için. Binaenaleyh başka memle
ketlerde olan bir hâdise elbette İki 'Türkiye'de 
müspet veya menfi istikamette ekonomisinde te
sirini derhal hissettirir. Binaenaleyh,, sizler Hü
kümet olarak şimdiden gelecek seneyi kestire
miyorsunuz demeye imkân yoktur. Bir hâdise çı
kar, büyür, gelişir bir de bakarsınız ekonomide 
fiyatlar yükselir ve bunlardan başka bir konjonk
tür meydana getirir. 

Muhtaram arkadaşlarum, ama ben ne söyle
sem, şüphesiz sayın arkadaşımı, ikna edemîyece-
ğim. izin verirseniz memleket ekonomimizi ikti
sadi ve malî durumumuzu her sene mütehassıs
lar göndererek tetkik ettirmekte olan üyesi bu
lunduğumuz Para Fonu mütehassıslarının bu se-

.ne yazdıkları ve bir sureti Para Fonu idare Mec
lisince kabul edilerek bize gönderilen rapordan 
bâzı pasajlar okuyacağım : «Ekonomi dışı faktör
lerin tesiri ile bir kamu ısektörünün harcamaları 
azalmış ve özel sektör ve birçok yatırım proje-

18 . * . 1*85 Ö : â ' 
lerinin tahakkuku geriye bırakılmış,, böylece gay-
risâfi millî hâsılada artış yavaşlamıştır.» 1964 
için böyle söylüyor. 

«Hükümet tarafından gayrisâfi millî hâsılada 
oldukça yüksek nisbettite yıllık artış temini karar
laştırılmış olmasına rağmen gdilştmedeM yavaş
lamayı önlemek üzere alman tedbirleri enflâsyon 
yaratmaksızın uzun vadeli kalkınma temin et
mek hususundaki politikayı tehlikeye sokmıya-
cak şekilde dikkatle tatbik etmiş olması Hükümet 
lehine kaydedilecek memnuniyet verici bir hu
sustur. ilk adım olarak Hükümet, âmme sektö
rüne ait yatırımların hızlandırılması için tedbîr
ler almıştır. Bilâhare kısmen halk efkârının da 
tazyikliyle ve düşük faizli kredi imkanlarını ar
tırmanın iç ekonomik duruma gözle görülebile
cek derecede faydalı olmaksızın tediye muvaze
nesi üzerindeki tazyiki artırması ihtimal dâhilin
de olduğundan, buna rağmen Hükümet kredi im
kânlarını kolaylaştırmıştır. Senenin ikinci yarı
sındaki hâdiseler Hükümet tarafından alman bu 
tedbirlerin yerinde olduğunu göstermiştir. Alı
nan tedbirler 1903 te temin edilen kalkınma hızı 
nı devam ettirecek kadar kuvvetli olmamakla be
raber, bir yavaşlamayı önliyecek nitelikte idiler. 
Yine neticede ekonomi dışı takdirlerin menfi te
sirleri ortadan kalkdıktan ısonra ekonomik faali
yetler süratle artmış ve bunun neticesi olarak 
hakiki gayrisâfi "millî hâsılada bu sene içinde 
% 5 in üstünde bir artış sağlanacağı ümidedil
mektedir.» 

Yine bir pasajını okuyayım : 
«Geçmiş birkaç sene zarfında millî paraya 

olan İhtiyaç Hükümetin kaynaklan kalkınmaya 
tevcih hususundaki gayretlerine ıbüyük ölçüde 
yardımcı olmuştur.»" 

Yine bir pasajını okuyorum : 
«1954 ten beri enflâsyoriist gelişmelerin ve 

bunların neticelerinin meydana getirdiği çökün
tülerin henüz tamaımiyle bertaraf edilemediğini 
ve iktisadi Devlet 'Teşekküllerinin Türkiye'nin 
ekonomik kalkınmasında tesirli bir şekilde yar
dımcı olabilmeleri içlin daha çok gayretlere ih'tir, 
yaç olduğunu ortaya koymuştur.» İşte bunlar, 
Para Fonunun Hükümet tedbirleri hakkında söy
lediği şeylerdir. 

Muhterem arkadaşlar, bu vesile île Avrupa 
İktisadi iş Birliğinin yine 1963 yılma ait rapo
rundan da bahsedeyim. Bir arkadaşım da bahset
ti, fakat o başka noktalarını almıştır. 
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Avrupa İktisadi îş Birliği raporunda netice 

kısmı aynen şöyle söylüyor : 
«Tür*k ekonomisi 1963 te tatminkâr bir şe

kilde gelişmiştir. Sanayi imalâtı takdire şayan 
bir miktarda artmış ve millî hâsıla plânlanan 
yüzde 7 hedefi aşmıştır. Vergilerdeki artış ve 
dış yardım karşılıkları Türk paralanılın kulla
nılması sebebiyle bütçe açığı muıvaızene halinde 
kalmıştır. Fiyat gelişmeleri genellikle memnuni
yet verici olmuştur. İktisadî Devlet Teşekkülle
rinin reorganİKasyonu, Türk Hükümetinin üze
rinde çalıştığı mühim bir problemdir. Bu konu
daki reform konuları Parlâmentodan geçirilmiş
tir. 1963 senesinde yenli vergi tedbirleriyle bütçe 
hasılatı büyük ölçüde artmıştır.» 

Muhterem arkadaşlar, ıgerek içte gerek 
dışarıda ıgörüyoruz kli, alınan tedb:rlerin te
siri müspettir. Müspet olarak Smrşılanımıştır, 
karşılanmaktadır ve bilhassa bu hadise b:ze 
dışarıda büyük itibar sağlamaktadır arkadaş
lar. Dışarıdan yardım almamızın, istedıiğimiz 
yardımları 'en iyi şartlarla ve bol miktardı 
almamızın bir şartı da budur. Ve arz ettiği
miz (bu başarıların (bu yardımların nfisheti 
üzerindle de büyük tesirleri vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Gürcan 
bundan sonra ekonomik durumumuzla ilgili 
çeşitli meselelere temas ekmiştir. îzin verir
seniz nazik konular olduğu için, bunlara 
cevaplarımı da arkadaşlarımın hazırladıkları 
noktalardan okuyarak arz edeceğim. 

Sayın Gürsan verdiği rakamlara bakarak 
©misyon için şöyle diyor : «Emisyon bir yıl 
içinde 1 mlilyar 700 milyon lira artmş ve 
serbest altın mevcudunda 99 milyon azalma 
olmuştur. 9 Ocak 1965 tarühli Morfoez Ban
kası haftalık vaziyetine göre fce 199 md'yon 
liralık serbest altına mukabil 147 milyon1 uk 
Ikonvertibl döviz borcu vsrdır. Para artımın
dan ödeme mekanıiızmasındıalki sıkışıklıktan ve 
tıkianaklıklardan ticarî senedkrde umumî te
diye protestoları sayısının 1961 yılındaki or
talama 13 ibinden, 1964 yılı Mart ayında 33 
bine yükselmesine sefoebolmrsjjtur ve gittikçe 
artan iflâslar, tasfiyeler, istihsaldeki durak
lamaları satış güçlüF.cleri, pdyasa tıkanıklıkla
rı iktisadi durgunluğun katî ve açık delil
leri olarak ortadadır. Sayın Gürsan bunları 
söylüyor. 

Muhterem arkadaşlar, eğer durum böyle 

13.2.1965 Ö:â 
olsaydı, yanii Sayın Gürsan'm söylediği sakil
de olsaydı ben de hiç şüpıhosiz kendisine il'.i-
bak ederdim. Ekonomimizde husule gelen bu 
kötü durumu izale etmek üzere tedbirler almamak
tan dolayı Hükümeti mazur göstermek de aklım
dan geçmezdi. Çok şükür ki, durum böyle değil
dir. Ve Sayın Gürsan'm tasvir ettiği şekilde 
değildir. Sayın arkadaşlarını, bu ifadesinde 
Sayın Gürsan bâzı önlemli maddi hatalara 
düşmüştür. Bu hataları biraz sonra birer 
birer arz edeceğim. Yalnız Sayın arkadaşımın 
ifadesi, zannediyorum ki bugünün vaziye
tini d'eğil belki ekonomimizin 6 - 7 sene evvelki 
vaziyetini tasvir eder haldedir. Ekonomimizin 
6 -,. 7 sene evelki vaziyeti... 

BAŞKAN — Sayın Mielen bâr dakikanızı 
rica edeceğim, arkadaşlar biraz fazla gürül
tü var. 

Sükûneti rica 'ediyorum. Vekili dinlemi
yorlar bâzı arkadaşlarımız. 

Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI FERÎD MELEN — 
Ekonomimizin beş, altı sene evvelki vaziyetine 
arkadaşımızın tasvirleri, filvaki uymaktadır. Ama 
bugünkü durum elbette o değildir. Gerçekten 
1964 yılı ortasında bütçe, para ve kredi sahaların
da alınan tedbirler neticesinde piyasadaki dur
gunluk tamamen zail olmuştur. Satışlar hızlan
mıştır, stoklar erimiştir, tediye protestolarında 
azalma olmuştur. Nitekim 1961 yılında sayın ar
kadaşımızın da işaret ettikleri gibi, ticari senet-
lerdeki protesto sayısı 13 bin değil, 18 bindir. 
Tashih ediyorum 18 bin olan aylık protesto sayı
sı.. Nedense arkadaşım eskilerini küçülterek ye
nilerini büyültüyor. 1964 yılında durgunluğun en 
şiddetli olduğu Haziran ayında 35 bine yüksel
miş; bundan sonra alman tedbirler sayesinde 
Ekim ayında 22 bine düşmüştür. Bu konuda 
birkaç kelime daha ilâve etmek mecburiyetinde
yim. Arkadaşlar, eski yıllarda protesto az olur
du. Maalesef bankacılık sistemimiz o tarihte bu 
hale düşmüştü. Bankalar müşterilerini fazla ko-
valamazlardı. Şimdi, bankalar daha sıkı bir mu
rakabeye alındı ve bâzı bankalar alacaklarını tah
sil edçmez hale gelip, iflâs haline ve yahut aciz 
hale düştükleri için artık hassas davranmakta ve 
günü gelen senetleri protesto etmektedirler. Mali
ye Bakanlığı murakıpları da bunu aramaktadır. 
Behemehal vâdesi gelen senetleri takibetmeleri 
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için bankaların faaliyete geçmelerini temin etme
yi bir murakabe vazifesi saymaktayız. Hiç şüp
hesiz bu sebeple de bankalardaki protesto senetle
ri artmaktadır. Kaldı ki, durgunluk devrinde 
hakikaten birçok sanayide stok birikmesi vardı. 
Sanayiciler borç senetlerini ödiyemiyecek hale 
gelmişti. Bunun tedbirlerini, biraz evvel söyle
diğim gibi, aldım. 

İstihsal durumuna gelince: Bütçeyi takdim 
konuşmamda da arz ettim. Bu rakamları tekrar 
etmiyeyim. 

Tedavüldeki bankmot miktarının artışına ge
lince : Sayın arkadaşım bu konuda büyük bir 
maddi hataya düşüyor. 

Şöyleki, mukayesesine başlangıç noktası olarak 
Merkez Bankası yayınlarında para arzı tablosun
da bankaların kasa mevcutları toplamını tenzil 
edilmek suretiyle bulunan bankmot ve ufak para 
rakamlarının ve bu itibarla tedavüle çıkan ban
kmot miktarının çok altında bulunan bir rakamı 
alıyor. Başlangıçta bu rakamı alıyor ve bunu 1965 
yılı Ocak ayı nihayetinde tedavüle çıkarılmış bu
lunan bankmot miktarını göstererek değişik ma
hiyetteki bir rakamla mukayese ediyor. Böyle 
olunca, tabiî birden bire bu yolla emisyondaki ar
tışı iki milyara çıkarma yolunu da arkadaşım bu
luyor. Halbuki arkadaşımızın 1964 Ocak ayı so
nundaki bankmot rakamı olarak aldığı 
4 926 000 000 hakikatte 468 milyon fazlasiyle 
5 294 000 000 dur. 1965 yılı Ocak ayı sonunda 
bankmot miktarı, ifade ettikleri gibi 6 milyar 600 
milyon değil, 6 milyar 532 milyondur. 

Hal böyle olunca arkadaşımızın nazara aldığı 
devredeki bankmot artışı kendisinin ifade ettiği 
gibi 1 milyar 700 milyon değil, 1 milyar 138 mil
yondur. Kaldı ki, mukayese daha çok yıl sonu 
itibariyle yapılır ve doğrusu da budur arkadaş
larım. Ve yahut da mütenazır aylarda yapılır. 
Yıl sonu itibariyle mukayese yapıldığı takdirde, 
nutkumda da ifade ettim, bir yılda bankmot 
artışı bir milyar 30 milyon liradan ibaret bulun
maktadır. Bu artış nisbeti de yüzde 18 dir. 

Ayrıca arkadaşımız 24 Haziran tarihli Banka 
Kredileri Tanzim Komitesince alman bir kararla, 
ticari senetlerin veya iskonto kabulünün kolay
laştırıldığını ifade ettiler. Bahsettikleri Banka 
Kredileri Tanzim Komitesi kararı, bankacılık sis
teminin likiditesini artırmak üzere vadeli mev
duatta karşılık nisbetinin yüzde 20 den 10 a indi- ! 

13.2.1&5 Ö:'& 
rilmesi ile ilgilidir. Bu suretle bankalara İ6B mil
yon liralık, iade yapılmış ve bankaların plasman 
imkânları da genişletilmiştir. 

Arkadaşımız 1964 yılının iktisadi durgunlu-' 
ğunun devam ettiğini tesbit etti. Devlet yatırım 
harcamaları bildiğiniz gibi bu durgunluğu kal
dırmak için süratlendirildi. Bunun için Merkez 
Bankası şu tedbirleri aldı : 

«özel sektör ihtiyaçları için bankaların rees
kont limitlerinde artışlar yaptı. Genel olarak 
reeskont mamullerinde kolaylıklar sağladı. Mevsi
min finansmanlar konusunda da rekorter finans
manlarının aksatılmadan yürütülmesi, mahsulün 
değer fiyatla satışının temini için artan rekolte 
miktarlarının dikkat nazarına alarak gerekli re
eskont kredilerini sağladı. Banka Kredileri 
Tanzim Komitesi de vadeli mevduat karşılıkları
nı bankalara iade etti ve Plânlama Teşkilâtın-. 
ca ön görülen sanayi kollarına verilen kredile
rin faiz nisbetinde indirme sağladı. Sanayi ma
mullerinin ihracını teşvik maksadiyle yabancı 
memleketlerden sipariş alındığını tevsik kaydiy-
le bu siparişlerin hazırlanması için gerekli kredi
lerin aynı düşük faizle uygulanması kararlaştı
rıldı.» 

Muhterem arkadaşlar, işte aldığımız tedbirler 
bunlardır ve şikâyet konusu olan tedbirler de ma
alesef bunlardır. Bir taraftan bu tedbirlerin fay
dalı neticeler verdiğini iddia edenler var, ama, bir 
taraftan da grup sözcüleri bu tedbirlerin fay
da vermediğini.ve emisyon hacminin da bizi enfi-
lâsyon kapısına kadar götüreceğini ifade etmek
tedirler. 

Muhterem arkadaşlar, basite irca ederek ifa
de etmek isterim. Hiç şüphesiz her yıl emisyon 
hacmi artar. Millî gelir artışına muvazi olarak 
artar, piyasadaki iş hacminin büyümesine mu
vazi olarak artar. Artmazsa durgunluk olur, en
flâsyon olur. Artması tabiîdir ve bir otomatik 
sisteme bağlanmıştır. Ama, belki tabiî olarak bı
raksaydık bir milyar değil, 500 - 600 - 700 mil
yon artacaktı. Bir milyar arttı Bunu şunun için 
yaptık arkadaşlar. Tekrar basite irca ederek arz 
ediyorum. Buna itiraz eden bulunursa lütfen kür
süye çıkarak ifade etmelerini rica ederim. Tütün 
rekoltesi rekor seviyede. Fındık rekoltesi rekor 
seviyede. Avrupa ihtiyacının iki misli. Binaen
aleyh, bunu bıraktığımız takdirde müstahsilin 
elinde kalacak ve çürüyecekti. Müstahsilin elin-
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deki malı değeri pahasına almak, kıymetlendire
rek, stok yaparak, değeri pahası ile yurt dışına 
ihracetmek üzere 550 milyon lira fmdık müstah-
sılına kredi verdik. Vermemeli mi idik arkadaş
larım? (C. H. P. sıralarından bravo sesleri) 
Bunun verilmemesini mi istiyorlar? Niçin emis
yon yükseldi? Hububat, geçen yıl rekor seviyede 
idi ve hububatın tamamını Toprak Mahsulleri 
Ofisi almak mecburiyctindeydi. Toprak Mahsul
leri Ofisinin kredi limitini artırdık. Artırmamak 

mı idik? Bunun aksini iddia eden arkadaşımız 
bulunabilir mi aramızda? 

Şeker pancarı; rekor seviyede şeker pancarı 
mubayaa edeceğiz. Çiftçinin elinde mi kalsın, 
çürüsün? Yoksa, köylüden alıp, bedelini, vaktiyle 
yapıldığı gibi, iki sene sonra mı ödiyelim, bunu 
mu istiyorlar, arkadaşlarım? (C. H. P. sıraların
dan, bravo, sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, bu •misalleri pamuk 
almak için verdik. Yarın tütün gelmektedir. Hü
kümetiniz tütünün son yaprağına kadar müstah-
sılımızdan değer fiyatına almak kararındadır ve 
alacaktır. (O. H. P. sıralarından bravo, sesleri) 
Bunu yarın ilân edecektir ve bunun için de icabc-
derse Ziraat Bankasının imkânları kâfi gelmezse, 
reeskont vasıtasiyle Merkez Bankasından belki 
300 milyon lira, belki 500 mliyon lira kredi ve
receğiz. Bunu vormiyelim diye var mı içinizde 
arkadaşlarım? (C. H. P. sıralarından bravo, ses
leri) Bulunabilir mi, tasavvur edebilir miyim?... 

Muhterem arkadaşlarım, durgunluk devri, sa
nayicinin elinde stok var, satamıyor. Sanayici 
işçisine yol veremez, fabrikasını kapatamaz. İş
lerini düzenli yürütmeye mecburdur. Jflâs ede
cektir. Stokunu bir zaman elinde tutturmak lâ
zım. Ne yapmak lâzım? Kredi vermek lâzım. Sa
tamıyor. Çünkü, yeni imalât da yapacak. Bunu 
yapmamalı mı idik? Bunu mu istiyorlar, arka
daşlarım? Muhterem arkadaşlarım, işte bu mi
salleri çeşitlendirmek kabildir1. O emisyonu bu 
sebeple yaptık. Emisyonu her Hükümetin yap
ması lâzımdır, mecburdur ve bunu yapmadığı 
takdirde memlekete hizmet edemez. 

Muhterem arkadaşlar, mesele buraya gelmiş
ken enflâsyondan bahesdeyim. Enflâsyon kolay-, 
lıkla çok kullanılabilir bir kelime haline geldi. 
Herkes, ufak bir bulut görünce, «enflâsyon ola
caktır» demeye başladı. Maalesef, bu yarışmada 
ilim adamlarımızı da gördük. Resesyona girdiği-

İ3.â.İ96Ö Ö:â 
miz devrede, durgunluk başlamış ve «enflâsyon 
olacak» diye yazı yazan ilim adamlarımızı da 
gördüm. Tabiî bunlar tetkiksiz olunca böyle olu
yor. Enflâsyon oluyor, enflâsyon olacak derler. 
Arkadaşlar, bu tesir yapmaz değil, bu tesir do 
yapıyor, psikolojik tesir yapıyor. Hattâ Maliye 
Bakanınıza dahi tesir yapacağını hesabetmek lâ
zımdır. Tesir yapabilir; -bir enflâsyon korkusu 
ve dehşeti sebepsiz olarak yaratılırsa. 

Muhterem arkadaşlar, enflâsyonun sebepleri 
çoktur. Enflâsyon, tedavül hacmim aşırı dere
cede artırırsanız olur. Enflâsyon ücretleri aşırı 
derecede artırırsanız olur. Enflâsyon ekonomi
deki muvazenenin bozulması hadisesidir. Enflâs
yon çeşitli yollarla olur. Enflâsyon, bütçe mas
raflarını artırırsanız olur. Hamdolsun öyle ar
kadaşlarımız da vardır. Bütçe masraflarının ar
tırılması için 3 milyarlık teklifler de vardır. On
ları, maazallah Yüksek Meclis kabul ettiği tak
dirde, asıl enflâsyonu doğuran sebepler çoktur. 
Ama jenflâsyonla mücadele imkânları da mevcut
tur. Binaenaleyh, enflâsyonist tazyik her kalkı
nan memlekette mevcuttur. Bugün Fransa hızlı 
bir kalkınma devresindedir. Enflâsyon tazyiki 
altındadır ve bunalmaktadır. Fiyatlar yüksel
miştir. Fransa, böyle devam ederse, turist mem
leketi olmaktan çıkmak üzeredir. Enflâsyonla 
mücadele etmek istiyor. Sadece kendisi değil, 
müttefikleri de kendine yardım ediyor. Oradaki 
enflâsyonun sebebi nedir. Hızlı kalkınma ve ücret 
artışları Bugün Avrupa'yı meşgul eden mesele 
şudur : Gelir, artık ücret olarak da ifade etmi
yorlar. Gelir dağılışını takibedilen ekonomik he
deflere göre ayarlamak. Gelir, takibettiğiniz 
ekonomik hedeflere göre dağılmıyorsa behema-
hal enflâsyon vardır. Yakında, yılbaşında 
Degol, büyük nutkunu tamamen buna hasret
mişti. Binaenaleyh, enflâsyonist tazyik daima 
mevcuttur, daima olacaktır. Biz de şu sebepten 
dolayı, faraza plân enflâsyona sebebolabilir. 
Bir bakıma : Yatırımlarımızın bir kısmı, bili
yorsunuz, istihsale bir zaman sonra bir ilâve 
yapacak mahiyette yatırımlardır. Okul yapıyor
sunuz, hastane yapıyorsunuz, başka hizmetler 
yapıyorsunuz, bunlar derhal istihsali artırma?;. 
Binaenaleyh, bu taleptir. Bu karşılıksız bir ta-
lebolarak piyasaya girer, bu nevi yatırımlar, 
bu bir enflâsyonist tazyiktir. Bunu başka şekil
de kontanse etmezseniz, enflâsyon olur. Bütün 
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hüner bu ayarı bulmaktır. Enflâsyonist tazyik
leri ortadan kaldıracak tedbirleri zamanında ve 
eksiksiz olarak almaktır. Bunu aldığınız takdirde 
enflâsyondan korkmayın. Ben yabancı mütehas
sıslara şunu ifade ettim : Bir Hükümet enflâs
yon istemezse o memlekette enflâsyon olmaz. Ar
kadaşlarım doğrudur. Bir hükümet enflâsyonu 
istemezse enflâsyonla ciddî olarak her gün mü
cadele eder ve enflâsyonist tazyikleri ortadan 
kaldıracak tedbirlerini alır. O zaman korkmayın. 

Memleketimizde iki seneden beri hattâ üç se
neden beri enfilâsyonist tazyikler mevcudolma-
sma rağmen enfilâsyon yoktur ve olmamıştır. 
Fiyatlar tam istikrar içindedir. Bütün bu çaba
larımızla kalkınmamızı istikrar içinde gerçek
leştiriyoruz. 'Toptan eşya fiyatları (böyledir, 
ve bu durumda el'an memleketi erde gıpta edi
lecek kadar azdır, arkadaşlarılm. 

Muihterem arkadaşım, bir finansmıan dur
gunluğu Sebebinden, finansman strüktüriinün 
yetersizliğinden! bahsettiler. Senatoda Adale1' 
Partisi Sözcüsü arkadaşıma bir kiitap Itaıvsiye 
etmiştim. Yakın zamanda 'bir do'çeritiimizin 
durgunluk üzerinde yazmış okluğu kitap. Sa
yın arkadaşımız bunu 'okumuş olacak, çünkü, 
konuşmasının yarısı aşağı - yukarı bu kitap
tan iktibas edilmişe benz'er. Şiipttresiz, eğer gö
rüşlerinde hata varsa, Iben 'bu İhatayı arkadaşı
ma değil, ki'tatbı yazana atfedeceğim. (Grülüşme-
ler) Bundan dolayı arkadaşım (mazurdurlar. 
O kitapta Jbir tez ileri sürülüyor. O kitap ne
dense parada kemiyet nazariyesini müdafaa 
eder. Halbuki 'bu nazariyenin olmadığı bun
dan yüız sene evvel anlaşılmıştır. Her okul ki
tabında bu 'vardır. Ama, o kemiyet naza
riyesini, Türkiye'de Ibu nazariye yürür der. 
Ona bina eder ve "onu müdafaa eder. Aynıca, 
Türkiye'de durgunluğun sebebini finansman 
strtiktürüne bağlar. Muihterem arkadaşlarım, 
durgunluk, finansmandan efvvel, talep aklığın
dan doğar, bizim bildiğimiz. Talep azlığından 
durgunluk doğar. Talep fazla ise finansman 
durgunluğa sebeboTmaz. Talebi karşılıyacak 
kadar mal olmaz, finansman eksikliği sebebiy
le; o zaman dungıınluk değil enflâsyion olur. 
Binaenaleyh, böyle durgunluğu finanşimian 
strüktürurie baîğlamak bence falhilş bir hatadır. 
Arkadaşım bunu nasıl benimsedi, bayret ede
rim. 

İ3.2.1966 Ö:â 
Muhterem arkadaglarım, Türkiye'de filvaki 

finansman strüktürü yeter derecede işlemiyor. 
Bu, bugünkü durgunluğun sebepleri arasında 
değil. Türkiye'de ekonomik bünyenin bir 
za'afı olarak ele alsa haklıdır derim muihterem 
arkadaşım. Sermaye azlığı bu memleketin dert
lerinden biridir. Sertmaye azlığı, bunun neti
cesi ıolarak kredi azlığı memjleketin dertlerin
den biridir. Ama, bu birbirine bağlı sebepler
den doğmaktadır. 

Bir; istihsal, millî gelir az, istihlâk iihtijya-
cı fazladır. Yani herkes kazancınım tamamına 
yakınını harcamak temayüMndedir. Çünkü, o 
kadar az kazanıyor ki, Ibiriktiremiyor.. 

Üçüncüsü, tasarruf az, dördüncüsü tasarruf
ları kanaliize edemiyOruız, Banka sistemimiz za
yıf, sermaye piyasası kurulmamış. Bütün bun
ların bir araya gelmesinden meydana ıgelir fi
nansman strüktürü. Yoksa, finansman strük-
türüriü 1964 senesinin dutlgunluğuna bir se-
bebolarak ortaya atmak 'hakikaten üzerinde du-
rulmıyacak Ibir meseledir. 

Muihterem arkadaşlar, Hükümetiniz, bil
hassa sermaye azlığının ekonomim iz, daha doğ
rusu 'kalkınma hızımız üzerindeki tesislerini 
müdriktir: Ve iki yıldan beri bu sahada geniş 
çalışmalar yaptık. Biliyorsunuz, yatırım ban
kaları kuruyoruz. Bir tane, 6 bankayı bir 
araya ıgetirerek özel sektör için kurduk, Dev
let Yatırım Bankasını kurduk. Huzurunuza »ge
tirdiğimiz bir kanun tasarısı ile ayrı bir .yatınım 
bankası kuruyoruz. Mevduatı ıgeliştirmeye ve 
teşivik let'meye çalışıyoruz. 'Banka sistemini ıs
lah etmeye 'çalışıyoruz. Bütün bunların üstün
de sermaye piyasasını kurmaya çalışıyoruz. 

Muihterem arkadaşlar, banka /vasıta olunca. 
ıh iç şüplhesiz sermayenin fiyatı da palhalılaşimak-
tadır. Çünkü, araya Ibir 'vasıta girmektedir. 
Halbuki, müteşebbis, doğrudan doğruya, bu 
parayı, tasarruf sahibi tahvilini sermaye piya
sasına satmak 'suretiyle elde etse, hiç şüıplhesiz 
da'ha ucuza para temin edecektir. îşte bütün 
mesele memleketimizde Sermaye piyasasısını 
kurmaktır. (Bu Ihusustaki çalışmalarımız bit
miştir; yakında buzurunuza kanunları getirece
ğiz. Bilhassa, halka açık anonim şirketler ku
racağız, arkadaşlar. Geniş halk kütlelerinin 
elindeki tasarruf lan emniyetle alıp kullanmak 
ve halka açık -anonim şirketlerin îhisSe senet' 
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lerini emniyet temin etmek, için icabında Dev
let ödiyecektir. Bu itibarladır ki, sermaye pi
yasasını kısa zamanda canlandırmak imkânını 
bulmuş olacağız. 

Bir görüşümüz daha var arkadaşlarım, bil
hassa husulsi teşebbüscü arkadaşlara arz edi
yorum, Devlet desteği olmaksızın, imemleketi-
mâzde sermaye piyasasını kurmak ve özel te
şebbüsü islediğimiz ölçüde .geliştirmek imkânı 
yoktur, ingiltere'de, 'bilhassa şirketler büyük 
şirketler şöyle kurulmuştur : Müstemlekecilik-
ten zengin olmuş, servet sahibi lolmuış insanlar, 
gelmişler şirketleri kurmuşlardır. Bunlar bü
yük zengin oldukları için, 'halk 'bunlara itilbar 
etmiş ve kurulan şirketlerin 'hisse seneltlerini 
almıştır. Ama, kıta Avrupa'sında ise böyle 
olmamıştır. Kıta Avrupa'sında, (bankalar şir
ketler kurmuşlardır ve şirketlerin arkasında 
(bankalar bunlara destek .olmuştur, itilbar sağla
mıştır, bu selbeple 'halk itibar etmiştir. Fara
za, memleketimiz«de îş Bankasının veya başka 
bir muteber bankamızın kurmuş olduğu şirket
lerin hisse senetlerini cesaretle hepiniz alabilir-
•siniz. Ama, öibür taraftan Ifıalettayin, tanımla
dığınız, ahlâkım, meşrebini bilıtnediğiniji bir 
insanın başında bulunduğu bir şirketin hisse 
senedini aynı cesaretle alamazsınız, İşte (bütün 
mesele bu şirketlerin de hisse senedini herkesin 
cesaretle ve tehlikesiz şekilde alabilmesini sağ
lamaktır. Kvivelâ kalkınma (bankalarını, ondan 
sonra da çok sayıda büyük şirketler kurmak 
lâzımdır. Sermaye .piyasasını hu şekilde kur
mayı «ve geliştirmeyi düşünüyoruz. 

Sayın arkadaşım, 19S5 prolgramınm plânı
nın priyoriteleri unutolmulştur, bu priyoriteler 
seçim esasına göre yapılmaktadır dedikten: son-
ra, bunun bir misalini 'de Tatvan'da yapılacak 
çimento fabrikasının Van'da yapılmasını gös
teriyor. Muhterem arkadaşlarım evvelâ şunu 
arz edeyim, ei'mento fabrikalarının yapılması
na bu yıl değil, 1962 senesinde karar /verilmiş
tir. 1962 senesinde Hükümet içinde Sivas'ın 
Şarkında çimento fabrikası olmaması ve halkın 
faraza Erzurum'daki, Kars'taki, Van'daki, 
Hakkâri'deki vatandaşın toıfoasına bilmem iki 
misli fiyat ve nakliye vermek suretiyle .çimen
to götürüp kullanması ile kalkınma olamıya-
cağı dikkate alınarak, birisi Gün'ey - Doğu'da 
ve diğeri de Kuzey - Doğu'da olmak üzere iki 
fabrika yapılmasına karar verilmiş ve bunun 
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yerinin seçimi de mütehassıslara bırakılmıştır. 
Bu yer seçimini de Van olarak tesbit etmişler. 
Diğerini de Trabzon olarak tesbit etmişler. Ar
kadaşım 'Trabzon'a itiraz et'miyfor, sadece 
Van'a itiraz ediyor; o da belki Maliye Baka
nı ile ilgili olduğu için.. Plânlaıma Kurulu, te
sadüfen benim bulunmadığım 'bir toplantıda bu
nu tasdik etmiş. . 

'Muhterem arkadaşlarım; Tatvan'da yapıl
mış, Van'da yapılmış, şurada yapılmış; bi
zim için memleketin her köşesi mukaddestir. 
Yalnız, şu zihniyeti görüyorum. Sayın ar
kadaşım «niçin Van'da yapılmasını istemiyor?» 
Çünkü, Van 1901. devresinden beri Adalet Par
tisine «oy vermemiştir. .1961 seçimlerinde Yeni 
Türkiye Partisine oy vermiştir? Yeni Türkiye 
Partisine 24 bin rey vermiş. 22 (bin de Cum
huriyet Halk Partisine 'vermiştir. Adalet Par
tisi 5 bin rey almıştır. Son seçimlerde yine 
oyları Yeni Türkiye Partisiyle biz paylaşmışıız-
dır. Ihlsan Gürsan Beyin de bulunduğu Ibir he
yetin ıgayet çetin çalışmalarına rağmen, Van'da 
3 bin rey almışlardır. Şimdi demek ki, Van'ı 
böyle cezalandırmak istiyorlar? 

OSMAN BÖDÜKBAŞI (Ankara) ^Bu da mı 
bütçeye dâhil? 

MALÎYE BAKANI FERİD MELEN (De
vamla) — Arkadaşlarım bu şu demektir; oy 
vermedi diye Kırşehir'i ilce yapan 'zihniyetin 
devamı demektir bu arkadaşlar. (Ortadan: Bra
vo sdsieri, alkışlar) O zihniyet hâlâ yaşıyor, 
demektir. 

Arkadaşlarımın Van'da epey ciddî çalıçana-
ları olmuştur. Bil'hassa 'vergi reformu yönün
den, benim yaptıklarımın Van'da aleyhimde 
işliyeceğini hesabederek, arkadaşım günlerce 
oturdu. Bira»z da çeşni olsun diye arz edeyim. 
Faraza, benim vergi reformunu tenkid etmiş
ler. Bir toplantıda, • efendim sizin hemşehri
niz ağaçlardan bile vergi alıyor, demişler. «Bi
risi sormuş hangi ağaçlardan?» Zeytin,- por
takal ağaçlan di'ye cevap vermişler. Ö zaıman 
kahkahayı atmışlar. Bakın şu dağlara zeytin 
ve portakal ağaçları var 'mı demişler. (Gülüş
meler) Mamafih hemşehrilerim, kendileri hak
kındaki sizin düşüncelerinizi öğrenmüş oluyor
lar. (Sizi onlarla karşı karşıya bırakırım. 

Sayın Gürsan arkadaşım, altın, döciız re
zervleri hakkında da bâzı mütalâalarda bulun-
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ctular. îzivtı verirseniz ehemmiyetli 'bir konu ol
duğu için İmha, aidlölarak arkadaşlarımın hazır
ladığı hatları aynen lokuyacağım. 

$aym arkadaşını diyorlar ki, 196Ö senesi 
Sjhtıhda serbest altınlarımız' 118 ton' iken, 1964 
sonunda İ9 tofta olu^müşttti'.- İ9İÖ senesi sio-
nunda .1.18 ton olarak gözüken âitııiiîârıiı ancak 
22,5 tonu seı'bestti, arkadaşlarım. 1İ8 tonun 
ancak 22,5 tonu serbestti. BUTLU Şefik İnan 
arkadaşım da konuşmasında (belirtti, 1Ü8 tonu 
nıerhun idi. Binaenaleyh mevcuttu ama (gayri 
mevcut sayılır. Sadece 22 ton altm mevcurt 
idi. O zamanlar, Merkez Bankasının (haftalık 
vaziyetlerinde altınlar serbest ve 'meıflmn ola
cak ayrı ayrt gösterilmezdi, Binaenaleyh, 'halk 
İtoüü ıbİİmezdi. Serkeş fc htî, ınierlitm nıtıf İth-
sah ârşadaşı'mız da elemek o tarihideki 6et-
velİere' ibaLkmış ve fbunıi öylece almiş,- biİmiye-
rek. Bugünkü vaziyete gelince; i l Şubat İ961?* 
günü itibariyle serbest altın '22,0 totidur. An
cak, Ibu rakama 7,5 ton ilâve etm'ek lâzımdır. 
@ühkü 1§6Ö sonesi ile mıtfeayeıse etmek içiiı Ibu 
İâzımdir; 1Ö60 da serbest altınlar m'eyahıhda 
bulunan ve beynelmilel standartlara üymiyan 
f,5 tdft altın ki, (bunların (bir kıısmı meşkûk aİ-
tmdır. Beynelmilel standartları (bulunmadığı 
için Para Fonu itiraz etmiştir Ve bunu stlökları-
11117 dıışiira çıkarmı'şizdır. Tİallbüki, 1960 dan 
evvel (bu da hesapta' İdi.- 30,5 tondur". Binaen
aleyh, ibu ihâri'ç 22,5 tondur; bunu da ilâve 
edersek altınımız .10,5 tondur. Binaenaleyh, 
1.ÖÖÖ a nazaran gerileme meivzaıdbalhis değildir. 
Bilâkis altınımız 10 ton «olstın artmıştır. 

Döviz dunımumuza gelince; Merkez Banka
sı variyetlerini 't-akiibedenler (bilirler ki, 1963 
•ba'şmdan itibaren neşredilmekte olan. haftalık 
vaziyetlerde bir değişiklik yapılimışitır. Resmî 
rezervlerin hakikî ışeklinln görüldbiılmesi için 
comvertibilite 'olan ve olmıyan dövizler bdrlbi-
rinden ayrılmışlardır. Bu /bakımdan (halen res
mî rezervler, aktifte mevcut altınlar ve dö
vizler ile pasifteki döviz borçlarının Ibirbirin-
den mahsubu suretiyle kolaylıkla Ibulurmbilmiek-
tedir. Benim, 30 Ocak 1965 tarilhinde 58,9 do~ 
lâr olarak ifade ettiğim, dünyada kaibul edilmiş 
esaslara göre Ihesaplanımış olan resmî rezervler
dir. 

thsan (tursan arkadaşımız diyor ki, Maliye 
Bakanı umumi rezervden îbalhsediyor; fakat 
eonvertibjlite döviz iborcunu söylemiyor. Ar-
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kadaşlar, 5>8,$ olarak söylediğini rezerv, esa-
s&h 'bu (borçlar nazara alınmak suretiyle elde 
edilmiştir, Gürsan arkâdaşmıî gü noktada 'hata
ya düşüyorlar, Bir taraftan merînin altınları 
nazarı itibara alrfiryor, diğer taraftan da bu 
altınları teıjhin etmek süfliyle alınan kredileri 
ıborç alarak ortaya koyuyor. Merkez Ban
kası Ibilâhçosnndaki borç, olarak gb'zföken eon-
vertibilite dövizlerin karşılığı menhun altınlar* 
cîif. Bu bakımdan hem meı*hun altmlan naza
rı itibara* almamak, hem de (borçlan borç ola
rak mütalâa etmek tamamen yanlıktır. Gürsan 
arkadaşımız, Merkez Bankası 9 Ocak 1965 ta
rihli vaziyetini ele alarak serbest altılım 10,7, 
eonvertibilite döviz merinin raervcudunun da 142 
milyon liralık meıvcuda mukalbil 474 milyon li
ralık flon'vertifbilite döviz (borcunun ,buıluîiduğu> 
ntt ifade ediyorlar ve (bu ifadeleriyle 10 'tatna> 
tekabül -eden 199 milyon liralık altın ile 148 
'milyonluk döviz mevcudunun yekûnu 'olan 341' 
milyon* liralık mevcuda mulkaibil 474 milyon li
ralık Cfoti'VertîbiIKe döviz »borcu mevcudunu ile
ri sürütyorlar. 

Biraz evvel de arz etmiş olduğum i'zaiîıtan 
anlaşılacağı üzere, ;bu hesap tamamen yanlış
tır. #ira, Merkez Bankası (borçlantmaları mnlh-
telif 'şekillerde ölür. Bunların (bir kıs-mn röpıor 
şeklindedir; bir kısmı altm terhin etmek sure

tiyle alınan ve 'borçlu cari ıhesap şeklinde işliyen 
kredilerdir. Rapor muameleleri, malûm ol
duğu üzere, peşin satrş vadeli, vadeli alış şek
linde tarif edilir. Yani, altının- ileride satın-
alınmak vaadi ile peşin satılması ımukelbilinde 
ileride satmak vaadiyle döviz satınalınmasıdM*, 
Bu nev'i muameleler için ihsan 'Gürsan arkada
şımızın hesap şekli doğrudur. Ancak; haftalık 
vaziyetlerden de görüleceği üzere bunlanîî ye
kûnu 179 milyon liradan ibarettir. 

Sayın Gürsan arkadaşımızın diğer bir temas 
ettiği konuya geçiyorum. .0 da, ithalât - ihracat, 
•dış ticaret ve ihracat mevzuumuz, hakkında 
Sayın Alicana cevap verinken bu konu üzerinde 
durdum, geniş izahat verdim. Yalnız şunu arz 
edeyim, İhsan Gürsan arkadaşımız 1972 de dış 
ödeme açıklan ortadan kalkacaktır, plânlama bu
nu neye dayanarak hesaıbetmiştir. Bütün plân
lamadaki tahminler projeksiyonlara dayanır. 
Bunun bir hesabı ve metodu vardır. Ona göre 

I yaparlar. Elbette ki, bir miktar bata payı taşır, 
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İthalâtı daraltma tedbirleri almaktadır, Hükü
met diyor, arkadaşım. MuMerem arkadaşlarım, 
biz ithalâtı plânda tesibitt edildiği seviyede tut
mak vazifesi ile karşı karşıya bulunuyoruz. İtha
lâtı tamamen serbest bıraktığımız takdirde, hiç 
şüphesin, memlekette bir denge bozulur. Yani 
dövizini karşılayamaz hale geliriz. Bu takdirde, 
•memlekette kısa zamanda transferleri yapamıya-
eak duruma girer. Bu sebeple bütün gayretimiz 
de ithalât plânın tesbit ettiği seviyede tutturmak
tır. Bilhassa liberasyon ithalâtını biraz güçleştir-
dik ki; plânın tesbit ettiği seviyenin üstüne çık
masın. Maalesef, bütün tedbirlerimize rağmen, 
liberasyon ithalâtında yine istediğimiz seviyede 
tutamadık, 56 milyon dolarlık bir artış oldu. 

Değerli arkadaşımın söylediği dış borçlar ve 
bütçe açıkları hakkında, yine biraz evvel Alican'a 
verdiğim cevap sırasında mâruzâtta bulunmak 
için ayrıca zamanınızı almak istemiyorum. Yalnız 
arkadaşım, konsorsiyumdan alman kredilerin 
şartlarını ve vâdelerini sordu. İsterlerse, geniş 
bir şekilde cetvelleriyle birlikte okuyayım. İster
lerse, kendilerine vereyim. Bilhassa bir misal ol
mak üzere alalım. Bu sene Avusturya'dan aldı
ğımız kredi 20 sene vadeli 7 ısene ödemesiz dev
reli yüzde 3 faizlidir. 

Danimarka'dan aldığımız krediler, 20 ısene va
deli 6 sene ödemesiz devreli, yüzde 4 faizlidir. 
Fransa'dan aldığımız kredi, 3 kısımdır. 5 - 10 20 
sene vadelidirler. Beş sene ödemesiz devresi var. 
4,75 - 6 - 3,5 faizlidif. Almanya'dan aldığımız 
kredi 25 sene vadeli, 7 sene ödemesiz devreyi ih
tiva ediyor, yüzde 3 faizlidir. İngiltere'den aldı
ğımı iz kredi 25 sene vadeli, 7 ısene ödemesiz dev
re ihtiva ediyor, yüzde 0,5 faizlidir. Amerika'
dan 'aldığıımız kredi 40 sene vadeli, 10 sene öde
mesiz devreyi ihtiva ediyor, yüzde 0,75 - 2 faiz
lidir. Geniş bir cetvel halindedir, isterlerse ar
kadaşıma takdim ederim. 

Millet Partisi iSözcülsü iSayın Zekâi Dorman 
arkadaşımın üzerinde durduğu meselelerin mü
him bir kısmına temas 'ettim.. Bunları ayrı, ayrı 
ele alıp tekrar etmiyeceğim. Yalnız, enflâsyon 
konusunda ileri sürdüğü bir fikir var. Buna kı
saca cevap arz edeyim. 

Arkadaşımız Hazinenin Merkez Bankasından 
alabileceği avansın kanuni limitinden pek kısa 
bir müddet önce Yüksek Mecliste kabul edilmiş 
olan tadil ve tarım ürünlerimizin sürüm ve sa- i 
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tış finansmanını sağlamak üzere 1964 yılında 
Merkez Bankasından verilen kredilere Merkez 

' Bankasınca bâzı sanayi kollarına verilen işletme 
kredilerinde reeskont 'haddinde yapılan indirme
ye değinerek, 'memleketi uzun 'vadeli bir enflâs
yona mâruz bıraktıracak şartların olduğunu ileri 
sürüyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu konu hakkında, 
enflâsyon konusu hakkında imâruzatta bulundum. 
Yalnız, arkadaşıım bir şeyden bahsetmişti, Merkez 
Bankası kredilerinin yüzde 5 ten, yüzde 10 a çı
karılmasına ait kaiıun tasarısından ve onuin Büt
çe Komisyonunun tutmuş olduğundan... '(Duyul
muyor sesleri) 

Arkadaşımız, Merkez Bankasından alacağımız 
avans limitinin artırılmasına ait kanun tasarısı
nın Bütçe Karma Komisyonunda tutulduğundan 
bahsetmişti. Her halde kendüeri bulunmadılar. 
Bu, Yüksek Meclisten birkaç gün evvel kabul 
edilerek çıkmıştır. 

O. K. M. P. Sözcüsü Sayın İrfan Baran ar
kadaşımın, çok 'geniş ve aşağı - yukarı Türkiye'
de mevcut her meseleye kendi görüş zaviyesin
den temas eden konuşmasını dikkatle takibettim. 
Arkadaşımın 'gördüğü gözle Türkiye'ye (baktığı
mız takdirde, hiç kimsenin Türkiye'de yaşamak 
istemiyeceği muhakkaktır. 

Bu zaviyeden ele alırsanız hakikaten her 
yıl olduğu gibi, arkadaşımızın mizacı öyledir, 
bedbindirler, her meselenin gayet şey cephesi
ni görmektedirler. Bir cemiyeti hakikaten böy
le görüyorsak, güvenemiyorsak, o cemiyetin ya
şamasına imkânda kalmaz. Halbuki biz, Türk 
Milleti belki fakirdir, fakat zekidir ve çalışkan
dı)', maneviyatı yüksektir, Türk meziyetleri var
dır. Biz bu fakirliğimizi, Türk Milleti kabiliyet
leri sayesinde kısa zamanda ortadan kaldırabi
leceğimize, kısa zamanda olmasa bile mâkûl bir 
zaman içinde ortadan kaldırabileceğimize ina
nıyoruz. Binaenaleyh, bir bedbin görüşe sa
hip değiliz. 

Arkadaşımız, bilhassa suiistimallerden bah
setti. İstihsalin büyük ölçüde kaldırılması bâ
zını, artırılması lâzım. Doğrudur. Yolsuzluklar
dan bahsetti, arkadaşını, her cemiyette yolsuz
luklar, fenalıklar olur, olmaktadır ve olacak
tır. Bütün mesele, yolsuzluklarla mücadele edi
liyor mu, edilmiyor mu! Veya mücadele yeter 
bir halde midir, değil midir! İnsaf ile müta
lâa ederse arkadaşlarım; hiçbir zaman, bu 
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devrede olduğu gibi, hükümetler yolsuzluk
larla mücadele etmemişlerdir. Sık sık gazete
lerde yolsuzluk olduğu hakkında hâdiseler gö
rüyorsunuz. Bunlar kendiliğinden ortaya çı
kıyor. Teftiş heyetlerinin ve Hükümetin titiz
liği sayesinde ortaya çıkan meselelerdir. Biz 
hiçbir yolsuzluğa göz yumulmasına taraftar 
değiliz. Zaman olmuştur, yolsuzluk hâdiseleri
nin söylenmesinde mahzur görülmüştür ve bun
lar kapatılmıştır. Fakat, bizim devrimizde bu 
olmamıştır ve olmıyacaktır. Şundan dolayı ol
mamıştır, arkadaşlarım. Yolsuzluk hâdiselerine 
büyük kademedeki insanlar karıştıkları anda, 
yolsuzluklar ekseriya kapatılma, örtülme yo
luna gider. Eğer yolsuzluklar kapatılmıyor, 
örtülmüyorsa açıkça ortaya konuyorsa, bilinki 
bu bir devrin fazilet devri olduğunu gösterir. 
Elbetteki, aşağı kademelerde, şurada burada 
hırsızlık hâdiseleri, şu bu olacaktır. Fakat, ye-
terki bunu herkes ıbir arada Hükümet olarak, 
Meclis olarak takip, kontrol ve murakabe ede
lim. Yolsuzluklar elbetteki, murakabe sayesin
de mümkün olduğu nisbette azalar ve biz de 
bu murakabeyi geniş ölçüde yaptığımıza kaa-
niiz. Arkadaşım, hiç şüphesiz hâdise gösterme
den umumiyetle söyleyip geçmektedir. Eğer, 
bildikleri varsa, ayrıca bunları ifade ederlerse 
Hükümet olarak memnun oluruz. 

Kredi suiistimalleri millete açıklanmalı di
yorlar. Muhterem arkadaşlarım, kredi suiisti
malleri olmuştur. Kredi suiistimallerinden do
layı biraz da mazide cereyan eden hâdiseler 
sebebiyle bâzı bakanlar, maalesef acze düşmüş
tür. Bu bakanlar hakkında muamele yapmışız
dır. Bunları tasfiyeye götürmüşüzdür. Ama 
eşhası, mesulleri mahkemeye veriyoruz. Fakat, 
ayrıca bir teşhir cezası mevcudolmadığı için, ken
dimizi bunların mesullerini radyolarda ve gaze
telerde teşhir etmek gibi ıbir vazife ile karşı karşı
ya görmedik. Nihayet mahkemeler alenidir, her
kes mesulleri oradan öğrenebilir. 

Arkadaşımız, bütçe denk değildir diyor. 
Yabancı sermayeye bir taraftan taraftarız di
yor. Ama, bir taraftan da bâzı sanayii milli-
le$tirelim diyor. Bu, Hükümet olarak bizim 
aklımızdan geçmedi ve geçmiyor. Dı§ ticaretin i 
Devletleştirilmesi konnsu'nda memlekeitiıı çeşitli 
mehafillerinde, ileri sürülen mütalâalar, fikir
ler olmuştu1. Hükümetiniz bir sebep göstermek- j 

13 . 2 .1965 O : 2 
tedir, dış ticaretin. Devletleştirilmesi için... Bu 
Başbakanın ve Ticaret Bakanının ağziyle mü-
taaddit defalar ifade edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, değerli arkada-
daşlanmızuı üzerinde durduğu konulara, bütçe
lerin maddelerine geçiMği zaman bakanlık büt
çelerinde Bakan arkadaşlarım birer birer ce
vap arz edeceklerdir. Benden sonra da Sayın 
Başbakanım politik meselelere temas edecektir. 
Bu sebeple konuşmamı buraıda keserek huzu
runuzdan ayrılıyorum. 1905 bütçesi bu anda 
sizin elinizdedir ve sizin vereceğiniz son şek
liyle kanuniyet kesbedecektir. Türk milletine 
hayırlı olmasını temenni eder, hürmetlerimi 
sunarım. Teşekkür ederim. (O. H. P. sırala
rından sürekli alkışlar ve bravo sesleri.) 

BAŞKAN — Karma Bütçe Encümeni Söz
cüsü Sayın Kemal Okyay, buyurun. 

BÜTÇE ve PLÂN KARMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ KEMAL OKYAY (Kara) — Sayın 
Başkan muhterem arkadaşlarım, Karma Bütçe 
ve Plân Komiyonunun görüşlerini huzurunuz
da izah etmeye çalışacağım. Karma Bütçe ve 
Plân Komisyonu, malûmunuz olduğu gibi, 
50 kişiden mürekkeptir. 15 senatör 35 ımillet-
veMlinden teşkil -olunmuştur. Ve Anayasamızın 
emri icabı ekseriyeti iktidar kanadından olan 
millevekili ve senatörlerden mürekkeptir. Ku
mlusu böyle olunca, Bütçe ve Plân Komisyo
nunda cereyan eden uzun müzakereler sonunda, 
Karma Bütçe ve Plân Komisyonundaki Hükü
met kanadına mensubolan arkadaşlar, bir nok
tada görüşlerini birleştirmişler ve bu görüşün 
etrafında anlaşmaya varıldıktan sonra, ko
misyondan bütçe kanun tasarısı çıkmış ve 
Senatoya sevk edilmiştir. Bu itibarla, komisyon 
sözcüsü olarak konuşurken görüşlerimizin Hü
kümet görüşlerine aykırı olmadığını peşinen 
ifade etmek isteriz. 

Hükümet 1965 malî yılı bütçe kanun tasarı
sının Anayasanın emrettiği süre içerisinde Ko
misyonumuza getirebdlaniş ve Meclisimize. suna-
biimiştdr. Karma Bütçe ve Plân Komisyonu ka
nun tasarısını 12 nci ayın onunda görüşmeye 
başlamış ve bilinci ayın 21 inde geç 'saatte mü
zakeresini bitirerek .'kanun tasarısı üzerinde 
tam 43 gün çalışmıştır. Bütçe kanun tasarısı
nı inceliyebilme'k için, derinliğine,, genişliğine 
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didMiyebilmek için Komisyondaki her üye, Ko-
mlisyona iştiraJk •etmiş olan her (milletvekili ve 
senatör, sözleri tehdidedilmeden 'İstedikleri ka
dar konuşma imkânını bulabilmişler, teııklidleri-
ni yapaMlmişler, temennilerini sayabilmişler-
dir. Burada huzurunuzda bir noktayı memnuni
yetle kaydetmek isterim: Bütçe Karma Komis
yonu objektif bir görüşle bütçe kanun tasarı
sını incelemiş bulunuyor. Karma Komisyonda 
hiçbir zaman partizan gayretlere, hiçJbir partti 
girmemiş ve sapmamıştır. Karma Komisyonda 
domogojlye, siyahi yatırımlara sapılmaımıştır. 
Bütçe Komisyonu, bu falkir milletin imkânlan-
nı en iyi şekilde ımillete harcama yolları üzerin
de titizlikle durmuş, bütün arkadaşlar parti far
kı gözetmeksizin bütçe kanun tasarısının mü
kemmel bir vesika olaralk çıkarılmasına gayret 
etmiştir. Bu davranışıyla, Bütçe Karma Komis
yonunuz demokratik rejimin faziletlerinden mil
letimize mümkün (mertebe, âzami derecede isti
fade sağlıyabtillmiştir. Kanma Bütçe Komisyonu
nuz tahlillerinde câri harcamalar üzerinde titiz
likle durmuştur. İncelemelerini yaparken fa
kir >bir (milletin imkânlarından istifade ederek 
Devlet Hazinesinde toplanan gelirlerin harcan
masında büyük titizlik göstermek .mecburiye
tinde olduğunu: herkes bilerek müdrik idiler. 
Bunun İçin cari harcamalar üzerinde Komisyo
nunuz çok çalışmış ve titizlikle durmuştur. Kar
ma Bütçe Komisyonu, bütçe kanun tasarısını 
incelerken, bu kanun tasarısında yatırımlar 
üzerinde de titizlikle durmuştur. Kanma Bütçe 
Komisyonu, bilhassa bütçe kanun tasarısının, 
plân hedeflerine uygunluğu yönünden de bü
yük titizlik göstermiş, büyük incelemeler yap
mıştır. Bütün bu incelemelerin sonunda vardığı 
'kanaat şudur : 

Câri harcamalarda plânla uygunluğu tetkik 
edilince, plânın 1965 dilimi için öngördüğü câ
ri harcamaların bir nisböt dâhilinde geçildiği 
tesbüt edilmiştir. 1965 câri harcamaları için plâ
nımız, 7 milyar 336 ımlilyon 600 bin lira öngör
düğü hailde, 1965 bütçe kanun tasarısında 7 
milyar 834 milyon lira câri harcama getirilmiş 
bulunuyor. Bunun nedenlerini tetkik ettiğimiz 
zaman görürüz 'ki, câri harcamaların artışının 
baş sebebi, sayın senatör ve milletvekilleri 
tarafından yıl içerisinde gider artırıcı birçok 
'kanunlar teklif edilmiş ve bu kanunlar Meclis
lerimizden ika^uılaş'arak çıkmıştır. Bu kanunla-
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rm götüreceği vecibeleri 'bütçe kanun tasarısın
da gösterme «mecburiyeti cari harcamaları ar
tırmıştır. Dış hâdiselerin sebebolduğu ve plân
da düışünülmyen harcamalar,, cari harcamala
rın genişlemesine sebebolmuıştur. Diğer taraf
tan, memnuniyet verici Hükümet hizmetlerinin 
büyük bir kışımı da cari harcamaların artması
na sebebolmaktadır. Şöyle ki ; Maarifte -hiçbir 
devirde görülmiyen yatırım yapılmakta, on se
nede yapılamıyan okul adedi, bir iki sene için
de imkân dâhiline sokulmuştur. Okul yapacak
sınız, yapınca öğretmen göndereceksiniz; (kal
kınma içiin yatırım yapacaksınız ve onun muh-
tacolduğu teknik <erem'anları bulacaksınız; bun
ların giderleri cari harcamalardandır, bunun 
için câri harcamalar kabarmış bulunuyor. 

Diğer taraftan, sağlık hizmetlerini adalet 
ölçüsü içinde bugünkü iktidar yerine getirmiş 
bulunuyor. Geri kalmış bölgelerde sosyalizasyo
na gidilmiş, vatandaşın sağlığı ile yakından alâ
kadar olunmuştur. Sağlık hizımetlerliırjn yaygın 
hale getirilmesi ve sosyalleştirilmesi cari har
camaların kabarmasına sebebolımuştur. Bunun 
yanında, Bütçe Komisyonumuz, kanun tasarısı
nı incelerken, şunu tesbit etmiş bulunuyor. Tür
kiye'de gelir dağılımlarında büyük adaletsizlik 
vardır. Bu gelir dağılımındaki adaletsizlikleri 
bizzat Komisyonumuz, Türkiye Personel Reji-
iminde de müşahadc etmiştir. Türkiye'de per
sonel rejimi ile ücret sistemi 'büyük 'adaletsiz
likler ifade etmekte, personel rejumine zamıan, 
zaman meclislerden çıkan kanunlarla birçok ye
ni ilâveler yapılmakta, gücü ve sözü yeten küt
leler özlük halklarında başarılar göstermekte
dir. Sesi çıkmıyan geniş kütleler, sesini dııyura-
mıyan memur kütleleri haklarını tâlebedip el
de ' edememişlerdir. Komisyonumuz, bu adalet
sizliklerin sivri noktalarının personel kanunu 
ile bertaraf edileceğine inaıtmâkta ise de, 'bu ka
nunun gecikmesinin doğuracağı mahzurların 
nebzesini 'olsun telâfi edebilmek (için, sosyal za
ruretlerin icabı olarak câri harcamalarda ve 
personel rejimindeki adaletsizliği nisbeten gi
dermek yolunda 'bâzı artırmalar yapmıştır. 
1965 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı, plânın ön
gördüğü hedeflerden biraz fazla olarak huzurunu
za sunulmuş bulunuyor, Bu fazlalık, M'eclise 
sunulan kanun tasarısında câri harcamalar için 
34 milyon lira idi. Karma Bütçe ve Plân Komis-
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yonunuz buna bir miktar daha İlâve yaparak 
cari harcamaları 1965 yılı plânının diliminde 
öngörülen hedeften biraz daha ileriye götür
müştür. 

Yatınım harcanmalarına gelince: 1965 bütçe 
kanun tasarısında yatırım harcamaları serma
ye teş'kili ve transfer harcamaları şu şekilde
dir : Yatırım harcamaları üç milyar 922 'mil
yondur. Sermaye teşkili ve transfer harcamala
rı üç milyar 594 milyon lira olarak getirilmiş
tir. 

Burada şunu müşahede etmekteyiz. 1965 
programında plânımızın öngördüğü yatırım 
harcamalarından 17 milyon lira daha fazla ola
rak yatırımlara ödenek ayrılmıştır. Komisyo
numuz bunları memnuniyetle müşahede etmiş. 
plânla bütçenin uygunluğunu tetkik ederken, 
câri harcamalarda zaruri artıştan başka yatı
rım harcamalarında da plânın öngördüğü he: 
defleri aşmayı memnuniyetle müşahede etmiş
tir. Böylece, 1965 program hedeflerine göre, 
1965 bütçe kanun tasarısı, 51 milyon liralık bir 
fazlalıkla Meclise sunulmuş bulunuyordu. Bu
na Karma Bütçe Komisyonu 162 milyon küsur 
liralık bir ilâve yapmış ve plân hedeflerini 213 
milyon liralık bir fazlalıkla ileriye geçmiştir. 
Bu bakımdan, biz Komisyon olaralk, 1965 malî 
yılı bütçe kanun tasarısının, plânın 1965 yılı 
için öngördüğü hedeflerin daha da önünde gör
mekle memnun olduğumuzu ifade etmek iste
riz. 

Yatırımları incelerken Komisyonumuz bil
hassa şu noktalara dikkat etmiş bulunuyor: 
Yatırımlarda, kısa vadeli netice verecek ve 
Türk ekonomisine hizmet edecek yatırımlara 
öncelik verilmeli, bunlardan kısıntı yapılmama
lı, plânın öngördüğü hedefler için mutlaka tam 
olarak ödenek verilmelidir düşüncesi ile tetkik 
etmiş ve bu neticeye Komisyon ulaşmış bulunu
yor. Bu mevzuda, bilhassa sanayümizde, tarı
mımızda ve ulaştırmamızda plânın öngördüğü 
hedefin icabe'ttirdiği ödeneği vermekte büyük 
titizlik göstermiş bulunuyoruz. Böylece 12 
milyar 700 milyonluk yatırım hedefi olan 1965 
malî yılında, bizzat bütçe yoluyle direkt yatı
rım 3 milyar 922 milyon olarak görülmekte ise 
de buna endirekt 818 milyon lira daha Maliye 
Bakanlığı bütçesinden aktarılacak yatırımları 
da ilâve ederseniz, 4 milyar 710 milyon lira-
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lık bir direkt bütçe ile yapılacak yatınım gö
rürsünüz. Bu yapılacak yatınmlann % 37,3 ünü 
teşkil etmektedir. Geriye balan yatınmlar ikti
sadi Devlet Teşekkülleri tarafından yapılacak
tır. Mahallî idareler tarafından yapılacaktır, ve 
özel sektör tarafından yapılacaktır. 1964 bütçe
sini incelerken, tümü üzerinde konuşmalarda 
memnuniyetle tesftit etmiş bulunuyoruz ki* 1964 
yılında özel sektörden beklenen yatınmlar fazla
sı ile yapılmıştır. Bu bakımdan, 1965 yılında da
ha gelişmiş bir ekonomi, daha sürat kazanmış 
bir ekonomi içinde, emniyet ve huzurun daha 
da ileri gideceği bir devrede özel sektörün 'kendi
sinden beklenen yatırımı yapacağından bir en
dişemiz yoktur. 

Bütçe incelenirken, Komisyonumuzda mem
nuniyetle görülmüştür ki, bâzı sektörlerde 1964 
yılı yatınmlannda plânın öngördüğü hedef
ler açılmış bulunuyor. 

Yine memnuniyetle imüşahede ettik ki, Beş 
Yıllık Plânımız dış ticarette 1962, 1963 ve 1964 
yıllannda ihracat hedefi olarak tâyin ettiği he
defleri 1962, 1963 ve 1964 de geçmiş bulunuyo
ruz. Bu üst üste plânın hedefini geçiş olayı 1964 
yılı ihracatının 411 mülyon dolan bulmasının bir 
tesadüf olmadığını, bu, ihracat işlerinin bir dü
zene sokulduğunun, yeni maddelerin ilâve edil
diğinin, ihracat imkânlannın artınldığmm ve 
iyi sevk ve idare edildiğinin bir işaretidir. Bir 
sayın arkadaşımızın ifade ettiği gibi, mevcut 
stoklann 'eritilmesinin neticesi olarak telâkki 
edilemez. Bu netice 1962 de, 1953 te ve 1964 te 
plân hedeflerini geçmek suretiyle bir idarenin 
getirdiği bir netice olarak gözümüzün önüne se
rilmiş bulunuyor. 

1965 malî yılı bütçe 'kanun tasarısı bize ne
ler gdtiriyor? Demlin bir nebze işaret etmek iste
diğim gibi, Türkiye'ye gelir dağılımı bilhassa 
enflâsyonist iktisadi politikanın cereyan ettiği 
ekonomi dönemi içerisinde çok gayriâdil ol
muştur. Bu bütçe ile Türkiye'de gelir dağılımın
da niıspî bir adalet temin edilmeye başlanmış bu
lunuyor. Şöyle ki, yüksek kazançlardan yüksek 
vergi alınacak. Gelir vergisi sistemi ile Türkiye'
de istikrarlı bir ekonomi içerisinde yüksek ka
zançlardan y u t a k vergi almak suretiyle gelir
lerin dağılımında adalet sağlanacaktır. 

Bu bütçeyle şunu müşahede etmiş bulunuyo
ruz ki, yatırımlarda iktisadiliğe ranltabiliteye ve 
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yurt ihtiyaçlarına hassasiyetle riayet edilmişti]'. 
Artık bu 'memlekette, pold'tlik endişeler için ya
tırımların gayriiktisadd sahalara tahsis edilme
diğinin bir delili, bu bütçe kanun tasarısı ola
rak önümüzdedir. Bu bütçe kanun tasarısıyla, 
memnunliyetle sumu da 'müşahede eitımiş bulunu
yoruz; TürkiyeVle bir hakikat olan bölgeler ara
sındaki dengesizlik birkaç senedir bütçelerle gi
derilmeye çalışılmakta, memleketimizin bir ıstı
rap konusu olan bölgeler arasındaki dengesizli
ğin giderilmesine bütçeler yolu ile de. çalışıl-
mıalktadır. 

Bıı bütçe, geniş biir kütlenin refahını ön plâ
na almış ve bu prensiple geçirilmiş' bulunuyor. 
Bütçe istikrarlı 'ekonomik düzen içerisindedir, 
enflâsyonist iktisadi politikadan uzaktır. Bu
gün, fertler 'arasındaki gelir dağılımında, fertle
re tanınan eşit imkânlarla, gelir dağılımında 
nisbeten adalet ölçüleri içinde dağılan bir dev
reye girmiş bulunuyoruz. Bu bütçenin, 1965 
malî yıl bütçesinin hedeflere ve yıllık programa 
uygunluğunu müşahede etmiş bulunuyoruz. 

Ekonomik kalkınmamızın büyük bir desteği 
olduğunu görmüş bulunuyoruz. Bu bütçe, yapı
cı bir bütçe olarak huzurunuza takdim edilmiş 
bulunuyor. 

Adalet Partisi Sözcüsü Sayın İhsan Gürsan 
Beyefendinin dokunduğu bir iki noktaya biz 
de cevap iarz etmek İsteriz. Profesör, Zeyyat 
Hatipoğlu'nun bir 'etüdünden pasajlar okuya
rak ve bu etüde büyük' itimat gösterdiğini îma 
ederek, Hükümetin, ekonominin dışındaki te
sirleri kolay yenemiyerek, ekonomiye bir can
lılık getiremediğini, bunun için de kolay yol 
seçilerek para lıaomında »artırana yapıldığını ifa
de eden pasajı okumuş bulunuyor. Fakat, Sa
yın ihsan Gürsan'dan beklerdik ki, tümü ile bu 
'etüdün ne demek istediğini ifade 'etsinler ve 
desinler ki, bu etütte şu neticelere varılmıştır. 
Bıı ifade etmek istediği fikirlere uygun düşmi-
yen pasajları okuyabilsinler. Bu etüt açıkça 
şunu ortaya koymuıştur; Türkiye'de kalkınma 
yavaşlaması varsa eğer, !bu kalkınmada yavaş-
laıma, hızının düşüşü 1954 yılından başlar. Etüt 
Ibunu ispat etmek için ele alınmıştır. Bunu ob
jektif olarak, rakam ve istatistik! bilgilerle or
taya koymuştur. Şöyle k i ; bu etütte deniyor ki, 
fakir bir memleketin kalkınması için yatırım 
yapmak lâzımdır; yatırım yapabilmek için de 
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sermayeye ihtiyacı vardır'. .Halbuki, fakir bir 
memleket sermayeden mahrumdur. Bir fasit 
daire içindedir. Bu fâsıiit daireyi yırtıp mutla
ka yatırımı yapması lâzımdır. Bunu nasıl ya
pacaktır? Eser bunu izaha çalışıyor. B'en bu ka
naatteyim. Şu neticeye ulaşır : Der ki, 1954 ten 
sonra tutulan iktisadi politika yüzünden mem
lekette bir israf devri açılmıştır. Mevduatta bir 
gerileme .1954 te başlamıştır. Bunu mevduat sey
rine bakarak .söylemek mümkündür. 1954 te 
mevduat reel olarak ıbu eserde 212 dir. Reel he
saplara göre, 1954 yılından sonra 1961 yılma 
kadar mevduat mütemadiyen düşmüştür. An
cak, sayın profesörün ifadesine göre bu dü
şüş, 196.1 de durmuş, 1962 ve 1963 te yeniden 
yükselmeye başlamıştır. Etütten çıkan mâna 
şudur k i ; topyekûn millet olarak bir* tasarruf 
zihniyetiyle hareket etmeliyiz, tasarrufumuzu 
çoğaltımaılıyız, ne kadar müşkül şartlar içinde 
olursak olalım, tasarruf yoliyle mevduatimizi 
çoğarbnıah ve ekonominin -muhtacolduğu döner 
sermayeyi yamd likiditeyi, bu yolla temin etme
liyiz. Böylece elde ettiğimiz sermayeyi kısa vâ
dede netice verecek yatırımlara, Türk ekono
misine hi'ztmet edecek yatırımlara bilgi ile yö
neltmeliyiz. Türkiye'yi geıti kalmış olmaktan 
kurtarmalıyız. Sayın İhsan Gürsan para hac-
mındaki, kredi haommdaki artışları ileri süre
rek, buna rağmen fiyatlarda niçin artma yok
tur, altın fiyatları niye yükselmiyor, dışarıdaki 
para değerinin hâlâ istikrar içinde değeri niçin 
yükselmektedir? Diye soruyor. Bunu izah et
mek için şunu ileri sürmüştü. Demişti ki, para 
i'ddiharı vardır, Türkiye'de. Bugün vatandaş 
huzur içinde, yarınından emin olmadığı için 
parasını saklamaktadır demişti. Bir gün huzur 
avdet edince, bu paralar piyasaya dökülünce 
enflâsyon bütün şiddetiyle gelecektir, diye bu
yurmuşlardı. Sayın Gürsan eğer, bu etüdü dik
katle tetkik etmiş bulunuyorlarsa, burada Tür
kiye'de para iddiharı olmadığını ve onun ispa
tını görmüşlerdir. Yine aynı profesör, Türkiye-
de bir para iddıiharnıdan bahsedilesmiyeccğin-
den uzun uzun 'bahsetmiştir. Yine aynı profe
sör* ki, eğer onun etüdüne itimat ediyorsa, Tür
kiye'de para tedavülünde bir yavaşlanma olma
dığını söylemektedir. 

Ancak, bu etüt, iktisadi durgunluğumuzun 
sebeplerini izah etmek için ele alınmış bir etüt
tür. Adalet Partisi sözcüsü Sayın ihsan Gürsan 
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bundan geniş surette istifade etmiştir; iktisadi I 
durgunluğu eserdeki izahlara bağlamak istemiş
tir. Bu esere itimadettiğine göre, Türkiye'de para 
iddiharının olmadığı ve Türkiye'delki para te
davülünde yavaşlama görülmediği hakkındaki 
kısmını tetkik edip ve bu esere itimadederek, 
bunları ileri sürmemesi icabederdi. Türkiye'de 
mevduatta bir gerileme olduğunu Hükümet de 
kaıbul etmiştir. 1962 yılına kadar Türkiye'de 
mevduatta gerileme olmuştur. 

Çünkü, 1954 yılında 'enflâsyonist bir politi
ka şiddetle girince vatandaş bu devrede para 
birikt'irmenlin zararını sektiğini müşahede et
miştir. Bu yüzden bankaya mevduat olarak, ta
sarruf olarak parasını götürmemiş, üstelik o 
ekonomik politika vatandaşı istihlâke teşvik et
miş, böylece Türkiye'de istihlâkti bir devir açıl
mıştır. Bu da Türkiye'nin mevduatının çoğal
masını durdurmuş ve hattâ mevduattaki iler
leme: gerilemeye doğru yol almaya başlamıştır. 
Bu gerileme 1962 yılma 'kadar devam etlmiş, 
1962 yılında Türkiye'de plânılı ekonomi devri
nin başlamasiyle imkânların bilgi ile .milletin 
yararına en iyi şekilde kullanma devrinin açıl
mış olmasından sonra, mevduattaki artışlar, va
tandaşın parasına olan itimadı, vatandaşın is
tihlâkinden artırıp bir kenara bir jşeyler birik
tirme arzusunun yeniden gelmiş olması sayesin
de, Türkiye'de mevduatta yeni bir artış başla
mış bulunmaktadır. 

Bütçe Komisyonu raporuna değinen Sayın 
İrfan Baran, Komisyonun raporunda, basit dış 
ekonomik sebeplerden ötede bir hakiki iktisadi 
âmil aramayı, iktisadi durgunluğum toakiilki se
beplerini araştırmayı ve böylece bir teşhis koy
ma gayretini küçümsemiş oldular. 

Bütçe raporunda gösterilen sebepleri iktisa
di dıırg'unluğumuzdaki hafcikfi sebebi olmadığı
nı ileri sürerek, Türkiye'de ekonomik durgun-
luğun baş sebebi psikolojiktir diye, mütalâalar 
serd etmiştir. Bu bir görüştür. Ancak, Sayın 
irfan Baraaı'm dediği gibi, Türkiye ekonomisin
de bir durgunluk varsa bunu yalnız psikolojik 
tesirlere bağlayıp, iktisadi, haikiki sebeplerini I 
reddetmek için iktisat ilmini inkâr etmek lâ- I 
zımdır. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu I 
sıkıntıları ekonomistlerimiz incelemekte ve ha
kiki iktisadi sebepleri göstermeye çalışarak, I 
Türk ekonomisine hizmet etmektedirler. I 
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Sayın Baran raporum uzdaki huıbubat nak

li konusaına da değindiler. Bunda beraberiz, 
Amerika'dan gelen hububatın % 50 si gemileri
mizle taşınmaktadır. Sayıın îrfan Baran bunu 
istemektedir. Ancak Komisyonun raporunda 
teklif ettiğini, Sayın İrfan Baran biliyor. Arka
daşların hububat nakliyesindeki temennilerine 
Komisyon olarak ibiz de katılmış bulunuyoruz. 
Buradan şu neticeyi çıkarmış olacağız. Komis
yon büyük ekseriyetle iktidar kanadına nıensu-
bolmakla objektif olmaktan ayrılmamış, hata
lı bulduğu yerleri raporunda tenkid edebilmiş, 
doğru bulduğu şeyleri Hükümete tavsiye ede
bilmiş, temennilerini tenkidlerini ıbüyük bir ob
jektiflikle raporuna geçirebilmiştir. Bu arada 
Komisyonunuz Amerika'dan Türkiye'ye yapılan 
hububat nakliyesinde müşahede ettiği noksan
lıkları da raporuna geçirmiş bulunuyor. Bu 'ko
nuda Sayın îrfan Baran'a biz de hak vermekte
yiz. % 50 si Türk gemileriyle nakledilebileceği, 
başkalarına taşıtmamak temennilerimizi raporu
muza almış bulunuyoruz, diğer birçok temenni
lerimiz gibi... 

Muhteremi arkadaşlarım, Karma Bütçe ve 
Plân Komisyonu tetkiklerini yaparlken, bütçe 
denkliği üzerinde hassasiyetle durmuştur. Bir kı
sım muhalefet mensubu arkadaşlarıımızın ileri 
sürdükleri gibi, 1965 yılı bütçesinde 350 milyon 
liralık istikrazla kapatılacak açıktan başka bir 
açık olmadığı kanaJatine varmış bulunuyoruz. 
1964 yılında bütçemizin küçük bir açık ver
diğini, 1963 yılında ise Türkiye bütçesinin denk 
kapandığını Komisyonumuz yine tebit etmiş bu
lunmaktadır. 1964 yılında yapılan bütçe tasar
ruflarına değinerek bütçeyi denkleştirmek için 
hizmet ve yatırımlardan vazgeçildiğini bir kısım 
arkadaşlar fileri sürmüşlerdir. Biz, Komisyon in
celemelerinde gördük ki, 1964 yılında yatırımlar
dan yapılamıyaınların hakiki sebepleri ya proje 
yapılamamasından veya vaktinde ihaleye çıkarı-
lamamasmdan ileri gelmektedir. Projesi ve iha
lesi yapılmış her hangi bir yatırıma ödeneği veril
memiş diye bir durum tesbit etmiş değiliz. 

Hükümet cari harcamalarda 800 milyon ka
dar 1964 bütçesinden tasarruf yapaibilmişse, bu 
hizmetleri daha rasyonel ölçüde yapabilmenin 
neticesidir ve bütçede, kadrolardan tamamını 
kullanmamaktan elde ettiği tasarruftur. Böyle
ce, yatırımların, iş iaksamadan daha ucuza mal 
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edilmesinden tasarruf sağlanmıştır. Karma Büt
çe ve Plân Komisyonunuz aynı tasarruf tedbir
lerinin 1965 yılı bütçesinde de tatbik edilmesini 
temenni olarak Hükümetten istemiştir. 

Komisyonumuz, Türkiye'de günün büyük ko
nusu olan yabancı sermaye üzerinde de genişliği 
ne müzakerelere girmiş bulunuyor. Memnuniyet
le işaret edelim ki, komisyona mensup bütün par
tili arkadaşlar yabancı sermayenin aleyhinde ol
mamışlardır. Yabancı sermayenin geri kalmış 
memleketlere lâzım olduğunu bunda fikir olarak 
bir mutabakata vardığımızı ilâve etmek isterim. 
Türkiye'de daha bir müddet yabancı sermayeyi 
teşvik edici olmaya mecbur bulunuyoruz. Yaban
cı sermaye aleyhinde konuşanların dayandıkları 
görüşleri incelersek, daha ziyade bunların yan
lış rakamlara dayanmakta ve bir yanılma içinde 
olarak, büyük kârların transfer olarak yurt dı
şına çıkarıldığını iddia etmektedirler. Halbuki, 
yabancı sermayeyi şöyle mütalâa etmek lâzım
dır. Bir örnek olarak şunu vereyim. îlâç sa
nayiinde, 1964 yılnda, 4 milyon 243 bin rolârlık 
hammadde olarak bir ithalât yapmışız. Bunu 
hammadde olarak değil de ilâç olarak ithal etsey
dik, 17 milyon 438 bin dolar ödemiş olacaktık. 
yabancı sermayeden istifade ederek Türkiye'de ilâç 
sanayii kurulmuş ve böylece 17 milyon dolarlık 
ihtalât yerine, 4 milyon dolarlık ilâç hammadde
si ithalâtı yapmak suretiyle 13 milyon 195 bin 
dolarlık bir kâr sağlanmıştır. 

Şimdi, yabancı sermaye taraflısıyız derken, 
elbette sömürücü, istismar edici yabancı serma
yenin taraflısı değiliz. Türkiye'de meşru kazanç
larla, meşru rekabet içinde ve mevzuatımızın ica-
bettirdiği şekilde çalışan yabancı sermayeye, 
Türkiye ekonamisi daha uzun zaman muhtaçtır. 
Ancak, Türkiye'de Hükümetler şuna dikkat et
melidir. İkinci derecede ehemmiyetli sahalarda 
yapılan yabancı sermaye yatırımların da yabancı 
sermayeler dışarıya kârlarım döviz olarak değil 
de ihraç maddeleri olarak transfer etmelidirler. 
Bu husus komisyonumuzda tezekkür edilmiş ve te
menni olarak raporlarımıza geçirilmiş bulunuyor. 

Son olarak, şu hususu işaret etmek isteriz. 
Türkiye geri kalmış bir memlekettir. Ancak, bü
yük kalkınma çabası serf eden, kalkınma için 
milletçe bir uyanışa varmış olan bir memleket 
halindedir. Türkiye'nin 1943 bütçesi 1 milyara 
yaramamıştı. Türkiye'de para miktarı 1948 de 
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henüz milyar rakamı ile ifade edilemiyordu. Bu 
kısa zaman içinde bugün Türkiye bütçesi 16 mil
yara yaklaşan bir Devlet haline gelmişse, bu bed
bin olmamayı, nikbin olmayı icabettirir. Tür
kiye Şark'ta birçok devletlerden 50 yıl kadar me
safe almış, ileri gitmektedir? Garb devletlerin
den yüzlerce sene geride ise, Şark memleketle
rinin bir çoğundan 50 seneden fazla bir ileri 
hamle içindedir. Ancak, Türkiye'de tatbik edi
len açık rejim, demokratik rejim icabı olarak, 
vatandaşın taleplerinde büyük artışlar kısa za
manda görülmeye başlamıştır. Bundan 5-10 se
ne evvel vatandaşın aklından geçmiyen şeyler bu
gün Türkiye'de telebedilir bir devreye girmiş 
bulunuyor. Bu dar imkânlariyle Türkiye, uya
nan bir milletin, istemesini öğrenen bir milletin 
bütün ihtiyaçlarını kısa bir zamanda karşılıyama-
mak imkânsızlığı içindedir. 

Enflâsyonist bir iktisadi politikadan ayrıl
mış, istikrarlı bir iktisadi program ile plânlı 
bir şekilde memleketin .kalkınmasını ve halkın 
kalkınmasını temin etmek istiyen hükümetler 
için halktan gelen bu fazla talep hükümetleri 
elbette ki sıkışık durumlara sokacaktır. Bü
tün Türkiye kalkınma çabası içerisinde bulu
nuyor. Çabalar netice vermeye başladığını ve 
durmuş bir ağır yük arabasının hareket haline 
geçtiğini ve bu ekonomik yük ile dolu arabanın 
gittikçe hızlanmaya ibaşlamasmı idrak etmenin 
huzurunu tatmalıyız. Burada şunu ifade ede
rek sözlerimi bitirmek istiyorum. 

Bütçe Karma Komisyonunun çalınmalarını 
izah ederken ve Bütçe Karma Komisyonunun 
kuruluşunu anlatırken demiştim ki, Komisyon 
elli kişiden ibarettir ve bunun ekseriyeti ikti
dar kanadına mensuptur, bütün partiler bu Ko
misyonda temsil edilme imkânı 'bulmuştur. Mec-
lislımizdeki her parti Komisyonda temsil edil
mektedir. Kırküç günlük geceli gündüzlü bü
yük incelemelerden sonra, Karma Bütçe ve 
Plân Komisyonundan çıkardığımız bütçeyi, yal
nız bu komisyon üyelerinden iki sayın arkada-
çiıimz tasdük etmemiş, bunun dışında, bâzı bütçe
ler üzerinde söz hakkım mahfuz tutabilmek için 
bir kısım arkadaşlar «söz hakkım mahfuzdur.» 
demiştir. Fakat, bütçe kanun tasarısının tümü
nü imzalıyarak kabul etmiş bulunmaktadırlar. 
Muhalefet şerhi veren Kırşehir Milletvekili Sa
yın Ahmet Bilgin ile Konya Milletvekili Saym 
irfan Baran'dır. Bunun dışında «söz hakkım 
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mahfuzdur.» diyen arkadaşlar tümü ile bütçe
yi kabul etmiş, tasdik etmiş bulunuyorlar. An
cak bütçe müzakerelerinde konuşma fırsatını 
elde tutabilmek için feir kısım arkadaşlar «söz 
hakkım mahfuz» işaretini koymuş bulunuyorlar. 
Çünkü, söz hakkım mahfuz demeyince Bütçe 
Komisyonu âzası olarak tasdik ettiği, imza et
tiği bütçe hakkında Mecliste müzakerelerde 
çıkıp konuşmak imkânından mahrum kalır. Bu 
düşünüş ile bâzı arkadaşlar« tümü üzerinde söz 
hakkım» veya «şu bütçe hakkında söz hakkım 
mahfuzdur» diye şerh vermiştir. Bununla şu
hu izah etmek istiyorum. Sayın iki arkadaşı
mızın! dışında, Komisyonun bütün üyeleri Büt
çe Karma Komisyonu raporunu kabul etmiş, 
tasdik etmiş bulunmaktadırlar. 

IBRAHÎM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— öyle şey yok. 

KARMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ KEMAL OKYAY (Devamla) — Ra
por elimizde, imzalarınız mahfuzdur. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Hayır, öyle bir şey yok, Sayın Sözcü, öyle 
değil. 

CELÂL SUNGUR (Yozgat) — İçtüzük hük
müne göre doğru söylüyorsun, devam et. 

KARMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ KEMAL OKYAY (Devamla) — Ra
poru imza etmişlerdir. 

Şimdi, Bütçe Komisyonu üyeleri arkadaşla
rımız, bütçe kanun tasarısının tümü üzerinde 
görüşüldüğü şu anlarda, maddelere geçmeye 
imkân vermemek üzere kırmızı oy kullanır ise
ler, eğer maddelere geçmek üzere oy kullanır
ken, bütçe kanun tasarısının tümünü kabul et
miş addettiğimiz bu arkadaşlar, kanun tasarı
sının maddelerine geçme istikametinde rey 
vermez iseler, 'biz.... 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Sayın Başkan, Komisyon Üyesi olmam dolayı-
siyle sözcüden sonra söz rica ediyorum. 

KARMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ KEMAL OKYAY (Devamla) — Biz, 
bütçe kanun tasarısında hiçbir değişiklik ya
pılmadan, henüz Bütçe Komisyonundan geldi
ği şekilde huzurunuzda bulunduğu bir sırada 
bunların başka istikamette rey vermelerini izah 
edemiyecek duruma düşeceğiz. Bunu bilhassa 
belirterek sözlerime son verir, hepinizi saygı 
ile selâmlarım. (C: H. P. sıralarından alkışlar.) 
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BAŞKAN — Efendim, Hükümet Başkanı 

konuşmak istiyor. 
Sayın Başbakan, buyurun. (Vakit geldi ses

leri.) 
Devamı hakkında bir önerge var, onu okuta

yım, isterseniz. 
Muhterem arkadaşlar, bir önerge var, oku

tuyorum. Elimizdeki programa göre saat 10 -13, 
14,30 -18 e kadar devam ediyorduk. 19,30 dan 
gece sonuna kadar programı bifciriyorduk. Va
kit 18 e yaklaşmaktadır. 

Bâzı arkadaşlarımız tarafından verilen bir 
önerge vardır, aralıksız devam edilmesini iste
mektedirler. Tabiî bu sizin Ibileceğiniz bir iş
ti.*. 

önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugün gündemde görüşülecek işler çok oldu

ğundan saat 18 de tara verilmeden bütçenin tü
mü üzerindeki müzakerelerin ve oylamanın so
nuna kadar devam edilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Kırşehir Sivas 
Memduh Erdemir Cevad Odyakmaz 

Maraş Van 
Kemal Bağcıoğlu Şükrü Kösereisoğlu 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi okuttuk. 
Aralıksız devamını istiyen önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
önerge kabul edilmiştir, aralıksız devam ede
cektir, Meclis. 

Sayın Başbakan, buyurunuz. (C. H. P. sırala
rından sürekli ve şiddetli alkışlar ve bravo ses
leri.) 

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1965 'büt
çesinin tümü üzerindeki konuşmaları (bağlıya 
ruz. Yüee Mecliste 'bulunan siyasi partilerin 
Hükümetin takdim ettiği bütçe üzerindeki görüş
lerini dikkatle dinledik. İlk önce M. P. nin söz
cüsüne cevap arz etmek isterim. 

Sayın General Dorman, yanlış anlamadıysam, 
enflâsyona düşmemek için Hükümetin çaba gös
terdiğini takdir eder 'bir şekilde konıışmuştur. 
Gerçekten Hükümet, güç olan malî şartlar 'için
de enflâsyona düşmemeyi, istikrar içinde bir 
para siyaseti gütmek hedefini önemle takibet-
mekbedir. Dış ticaret üzerindeki mülâhazaları 
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değerlidir. Grev hakkı ve sendikaların, yeni sos
yal nizamımızda tatbikatını dikkatle izledikleri 
anlaşılıyor. Sosyali bayatımızda bu mevzuatın 
önemli bir yol üzerinde bulunduğunu teslim. et
mek yerindedir. M. P. si plânın hazırlanmasın
dan da bahsetmiş ve plânı nazari bulmuştur. 
Plân yeni Ibir müessesedir* îyi kurulmuş olduğu 
kanaatindeyiz. Her halde eksiklikleri mütema
diyen düzelmektedir ve düzelecektir, M. P. "dn 
Iboprak reformuna lüzumlu şartlarla taraftar 
olduğunu işitmekten memnun olduk. Ancak 
kanunun, yedi komisyon yerine geçici bir 
komisyonda tetkik edilmesi teklifini kabul etme-
ntiş olması, kanunun çıkmasını kolaylaştırmıya-
cakîtır. öeçen dört senelik Meclis hayatımızda 
M. P. ile daimia karşı karşıya bulunduğumuz 
için tenkidlerinden fazla şikâyete Ihakkımız yok
tur. 

Diğer muhalefet partileri ile durumumuz 
biraz daha farklıdır. Çünkü, mı geçen zamanda 
önemli devrelerde Iberalber çalışmış durumda ola
rak daha geniş tartışma sebeplerimiz vardır. 

Gerçekten 1961 seçimlerinden sonra nispî 
temsilin neticeleri belli olduğu vakit Türkiye'nin 
karşısında bulunduğu mesele B. M. Meclisinin 
açılıp, demokratik rejimin işlemeye başlayıp 
Ibaşlaımıyaoağı meselesi olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, 1961 Aralık ayında 
A. P. ile ilk Koalisyon Hükümeti bu şartlar al
tında kurulmuştur. Bu zamanın en önemli ko
nusu uzun Ibir «siyasi çekişme devrinden sonra 
demokratik rejim yeniden kurulunca vatandaş
lar arasında uzaklığın ve düşmanlığın bertaraf 
edilerek dostça vıatandaşlık münasebetlerinin ku
rulması için 'çalışacak Ibir Hükümet teşkili idi. 
Benim gözümde ilk Koalisyon Hükümetinin en 
mühim vazifesi Ibu olacaktı. A. P. ile (bu koa
lisyon yapıldı. Teşkil edilen Hükümet samimî 
Ibir anlayış [beraberliği içinde vatandaşların iyi 
münasebetlerini kurmak için çalışmış ve benim 
kanaatimce büyük basan kazanmıştır. Bu Hü
kümet zamanında bütün güçlükler Hükümet 
dışındaki A. P. Merkezlinin müdahale ve talep
lerinden gelmiştir. Bilindiği gibi, bir askerî 
ayaklanma bastırıldıktan sonra, süratle büyük 
ölçüde af talepleri siyasi hayatımıza hâkim ol
muş ve bu güçlükler yenilemiyerek nihayet Hü
kümet inlhilâl etmiştir. A. P. ile C. H. P. min 
Hükümet kurabilmesi çok emek mahsulüdür. 
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İlk önce A. P. Grupu Karmıa Hükümeti kabul 
etmemiş, ancak genel idare kurulu kararı ile 
Hükümet teşebbüsü ilerlemiştir. Ben, bizzat 
A. P. Grupunıda Karma Hükümet teşebbüsünü 
anlattım ve kendimi A. P. Grupunun suallerine 
cevap vermeye hazırladım. Bu hâdiseleri Birinci 
Koalisyon teşkilinde sarf edilen gayretlerin ge
nişliğine işaret için söyledim. Birinci Koalisyon 
programının ruhu, vatandaşlar arasında düş
manlığın giderilip tabiî münasebetlerin kurul
ması, plân teşekkülünden istifade edilerek eko
nomik kalkınmaya teşebbüs edilmesi, ve toprak 
reformu fikirlerini kaplar ve dış politikada iza
hat verir. Bu izahat içinde Sovyet Busya.ile 
'münasebetler şu ifade ile anlaşılmıştır : «Bu 
•arada 'komşu memleketlerle, hususiyle büyük 
Kuzey komşumuz Sovyetler Birliği ile münase
betlerimizi mevcut milletlerarası taahhütlerimize 
uygun olarak, karşılıklı saygı esasına dayanan 
iyi komşuluk münasebetleri çerçevesinde geliş
tirmeyi samimiyetle arzu etmekteyiz.» Mahsus 
bu cümleyi aynen laldım. Adalet Partisi sözcü 
sünün dünkü konuşmaları ile mukayesesini ni
hayette yapacağım. 

Birinci Koalisyondan) çektiğimiz müşkülâtı 
ben Adalet Partisi Başkanının Hükümet için
de bulunmamasından doğduğunu zannetmiştim. 
Onun için ikinci Koalisyonda bu eksiği düzelt
meye çalıştım. Birinci Koalisyon 6 ay 10 gün 
devam etti. 

Sayın milletvekilleri, İkinci Koalisyon Hü
kümeti 25 . 6 . 1962 tarihinde kurulmuştur. 
Bunun protokolünde görüşmeler ve kararlar da* 
ha tafsilâtlıdır. Bu Koalisyonun programına hâ 
ikim olan esaslar şunlardır : Günün meselesi ha 
line gelen siyasi özel ıaff konusunda çıkacak ka
nunların hudutları ve diğer alt kanunları te-
ferruatiyle tesbilt edilmiştir. Siyasi program 
olarak plân temel meseleyi teşkil etmiş, malî 
tedbirler, toprak reformu önemle ele alınmıştır. 
Talbiatiyle dı§ politika hemen hemen Birinci 
Hükümetin esaslarını kapsamıştır. 

Bu Koalisyon 1963 sonuna kadar sürdü. Bun
da da silâhlı bir ayaklanma geçirdik. Anayasa ni
zamının istediği bütün müesseselerin kurulması 
geniş ölçüde bu devreye raslar. Bu devirde Hü
kümet olarak çektiğimiz başlıca ıgüçlük Hükümet 
içinde istikrarın teessüs etmemesidir. Sayın Ali-
can'la umumi efkâr önünde bir ihtilâf çıkmadan 
bir ay vakit geçirmek mümkün olmamıştır. 
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Sayın Alican tou seferki tenkidinde plândan 

uzun uzadıya şikâyet etmektedir. Esasen ikinci 
Koalisyonu teşkil ederken, plân fikrinin aramız
da takarrür etmesi kolay olmamıştı. Bizim için 
plânlı çalışma birinci mesele idi. Sayın Alican, 
plânlı devreye girmeden bir iki sene geçirilmesini 
arzu ediyordu. Nihayet görüştük, mutabık olduk. 
Bunun gibi plânın istediği malî kaynaklar bizim 
için esaslı mesele idi. Onda da Sayın Alican la 
•uzun tartışmaya münasip ifadeler bulmaya mec
bur olduk. Beş Yıllık Plânın Büyük Mecliste ka
bul tarihi 21 Kasım 1962 dir. Hükümette bera
ber çalıştığımız zamanda, plânın ve plânda vazi
fe sahiplerinin Sayın Alican'a beğendirilmesi 
mümkün olmamıştır. Bu seferki bütün tenkidle-
rine karşılık samimî kanaatimiz odur ki, Devlet 
Plânlama Teşkilâtı çok iyi kurulmuş, çok iyi va
zife yapmıştır. Yerli uzmanlardan ve çok iyi ka
biliyetlerden geniş ölçüde faydalanılmıştır. Plâ
nın dış yardımlarını temin edebilmek için ulus
lararası teşekküller, bankalar ve mütehassıslara 
(hesap ve cevap vermek mecburiyeti çok olduğun
dan Plânlama Teşkilâtı çok salahiyetli yabancı 
mütehassıslar önünde de güç imtihanları başarı 
ile geçirmiştir. Plânlama ilik iki sene hazırlıktan 
sonra vücuda getirdiği Beş Yıllık 'Plân devrine 
1963 ten beri girmiştir. 1965 te 3 noü senesi ola
caktır. Bir Plân Bakanlığı ihdas edilmesi ve bu 
Bakanın merkezde ve uygulamada vazifeli olma
sı gibi bir teşekkülün her türlü mahzurları var
dır. Bu fikre katılmanın mümkün olmadığını, 
Özür diliyerek söylerim. Plânın muvaffak olma
dığına misal olmak üzere, 1960 tan, 1964 e ka
dar olan neticelerin, evvelki zaman üle mufcaye-
sesesi, zannımca yanlış hesaptır. Plânlama, 1963 
ve 1964 ü geçirdi. 1963 müstesna bir başarı sene
si oldu. Yüzde yedinin üzerinde bir netice aldık. 
1964 çok güçlük senesi oldu. Tahmin ederiz ki, bu 
sene bile cari fiyatla yüzde altı civarında bir 
netice elde edeceğiz. Yüce Meclise hatırlatmak is
terim ki, 1963 senesinin başarılı neticesi üzerin
de İkinci Koalisyon çözülünceye kadar Sayın 
Alicanla ıgörüş birliğine varamamıştık. Henüz 
iki senesi geçmiş plân için menfi hüküm söyle
mek, hem vakitsiz, hem insafsızdır. 

Plân fikri, Cumhuriyet Halk Partisinin 20 se
neden beri takibettiği bir ekonomik sistemdir. 20 
senelik bir emek neticesinde, bugün plâna daya
nan bir kalkınma gayreti, bütün siyasi partilerin 
ve bütün millî ve ımeslekî kuruluşların müşterek 
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'kanaati olarak millette yerleşmüştir. Bu neticede, 
son Plânlama Teşkilâtının verimli çalışması bü
yük yardımcı olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Alican'ın, dış ti
carette, idarede malî ve ekonomik !her sahada hu
dutsuz ölçüdeki şikâyetlerini, güç beğenen iyi ni
yetli mizaçlarını temennileri olarak pekâlâ an
lıyorum. Fakat, bu şikâyetlerin, ümitsizlik dere
cesini bulan mübalâğalarının faydalı olduğunda 
tereddüdüm vardır. Sayın Alican'ın, Hükümet 
tenkili ve siyasi hayatımıza düzen vermek için 
tavsiyelerini anlamak, güçtür. İçinde bulunduğu 
Hükümet muvaffak olacak dilye daimî bir ra
hatsızlık içinde bulunan tutumu, Hükümeti ça
lışma imkânından malhrum eder. İçinde buuln-
duğu Hükümeti istikrarsız ıgöstermek için yap
tığı teşebbüsleri, izah etmek kimse için mümkün 
olmryacaktır. Meselâ Amerika'ya gidip devlet 
merkezi İle ilk teması yaptığım günlerde Anka
ra'da bulunan Hükümetin çekilmiş olduğu habe
rini Amerikalılar bana vermişlerdir. Dünkü be
yanında diyor ki, 1964 başında Hükümetin te
şekkülüne müsamaha etmesi, dış şartların müsait 
olmamasından ve şimdi Hükümeti düşürmek is
temesi böyle bir zaruret olmamasından dolayı
dır. ıSeçlm Kanunu münasebetiyle geçen hafta 
Mecliste açılan münakaşada Adalet Partisi ikti
darının içinde veya dışında olarak onu destek
lemek için sarf ettiği (gayretler cidden takdire 
şayandır, 

Bütçeyi reddetmek suretiyle Hükümeti dügür-
mek fikrinin muhalefet partilerinden hangisinin 
eseri olduğunu bilemiyoruz. Bu bizim siyasi ha
yatımızda yeni bir icattır. Bizim siyasi partileri
miz eliyle getirilecek neticeler her millet için ib
retle dolu ve istifadeli olacağını zannederim. 

Sayın Milletvekilleri, bütçe münasebetiyle C. 
K. M. P. ve A. P. nin bütçe münasebetiyle teb
liğleri bütçe reddi suretiyle Hükümet düşürmek 
için her türlü ölçüyü ve insafı aşan bir mübalâ
ğa üslûbu içindedir. 

A. P. tebliğinin dış politika kısmı üzerinde 
bir nebze durmak isterim. Türk dış politikasının 
ehliyetsiz, şahsiyetsiz ve âciz bir hüviyet İçinde 
gösterilmesi her Türkü dilhun edecek kaba bir 
iftiradır. (G. H. P. sıralarından, bravo sesleri, 
alkışlar) Kıfbrıs meselesi me şartlar içinde başla
dı. Bir sene sonra dünya önünde ne şartlar içln-
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de bir mahiyet kazandı. Ortada olan, iki gözü 
kör bir siyaset adamının görebileceği kadar ay
dınlık bir neticedir. (C. H. P. sıralarından, bravo 
sesleri, alkışlar) Kıbrıs idaresi ve onu destekli-
yen devlet, Sovyet Rusya'yı Türkiye için başlıca 
bir tehdit ve tehlike unsuru olarak bir senecten 
beri istismar etmiştir. Aradıkları neticenin tam 
aksiyle karşılaşmışlardır. (C. H. P. sıralarından, 
bravo sesleri, alkışlar) Rusya'dan Kıbrıs'a silâh 
gönderilmesi 'meselesini biz takibettik. Bize bu
nu izah, tasrih ve tekzibettiler. Tekzip neşredil
di. 6 ay evvel Sovyet Rusya ile bizi Kıbrıs ve 
onun teşvikçisi devlet, açıktan tehdidetmeye ça
lışıyordu. Aradaki değişikliği ters gösteren A. P. 
Sözcüsünün yakından bildiğim kıymetine ve in-
saiınn yakıştıramıyorum. 

Sayın Potgorny'nin ziyaretini mümkün oldu
ğu kadar yermek için gösterilen gayret yersiz ve 
haksızdır. Senato Başkanımız B. M. M. nin her 
partiden üyeleriyle Sovyet Rusyaya ziyaret 
yaptı. 

Sayın Potgorny çok değerli bir heyetle bu 
ziyareti iade etti. iki memleket arasında iyi kom
şuluk münasebetlerinin ciddî ve samimî olarak 
gelişmesi arzuları söylendi. Ekonomik münase
betlerin geliştirilmesi öne sürüldü. Bütün bu mu
amelelerin Türkiye'nin menfaatine, iyi komşuluk 
münasebetlerine ve uluslararası iyi inkişaflara 
faydalı olmaktan başka ne neticesi olabilir? A. P. 
bununla C. H. P. sini, Amerika'dan uzaklaşmak 
ithamı ile göstermeye çalışıyorsa, böyle bir gay
reti biz bir siyasi partimizin haysiyetiyle uzlaş
tırmaya muktedir değiliz. (C. H. P. sıralarından, 
bravo sesleri, alkışlar) Bu çeşit politikalar, ya
ranmak istenilenler gözünde de gayretçîleri dü
şürebilir. (C. H. P. den şiddetli bravo sesleri ve 
alkışlar) Evet; bu münasebetle tekrar edeyim ki, 
taahhütlerimiz ve ittifaklarımız hükümleri için
de Sovyet Rusya ile iyi komşuluk, iyi tanışma, 
mümkün olduğu kadar geniş iktisadi münasebet 
kurma arzusunda ciddî ve samimî olmak Türki
ye'nin menfaatinedir. (C. H. P. sıralarından, 
bravo sesleri) 

Sayın arkadaşlar, toprak reformunu uzun ça
lışmalar sonunda Meclise getirmeye muvaffak ol
duk. ifadelerinizden hep toprak reformuna ta
raftar olduğunuzu anlıyoruz. Toprak reformunu 
çıkarmak için amelî tedbir olarak bir karma ko
misyon teşkil edilmesi fikrini kabul buyurmadı-
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nız. Bu kanunun Türk köylüsünün imdadına 
yetişmesini uygun görmediniz. (C. H. P. sırala
rından, bravo sesleri) Yedi komisyonda tetkik 
her halde bu devrede güç yetişecektir. Bu nok
tayı başlıca müteessir olduğumuz mesele ol arak 
takdirinize arz ederim. Biz, C. H. P. nin her 
ehemmiyetli dâvasında olduğu gibi, toprak refor
munun gerçekleşmesi için de bu memlekette yıl
madan, yorulmadan çalışacağız. (C. H. P. sıra
larından, bravo sesleri ve alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, bütçe için ilk açık oy
lama yapılmak zamanı gelmiştir. Bütçeye veri
lecek ret oylarını Hükümete güvensizlik oyu te
lâkki edeceğiz. Anayasamıza göre, Hükümete gü
ven oyu 226 sayısıyla tesirli olabilir. Şimdiye ka
dar hiçbir güven oyunda bu şartı aramadım. Bir-
tek kırmızı oy fazla olursa Meclisin güveni ol
madığını 'tesbit ederek emaneti teslim edeceğim. 
(Orta sıralardan bravo sesleri, alkışlar) 

iç politika, malî ve iktisadi kalkınma ve teş
kilâtlanma ve reformları gerçekleştirme devri 
gibi geniş bir çalışma zamanında ve Kıbrıs me
selesinin buhranlı ve kanlı geçidini geçerken, 
Hükümet mesuliyetini üzerimizde bırakmayı uy
gun gördünüz. Güçlüklerden geçerken, ne kadar 
yardım gördüğümün takdirini, yüce Meclisin in
safına tevdi ediyorum. (Orta sıralardan, bii>vo 
sesleri) Şimdi, Hükümeti değiştirmek kararında-
sınız. Bunun için, bütçenin reddi usulünü seç
miş bulunuyorsunuz. Bütçenin reddi suretiyle 
Hükümet değiştirmek fikrini kavramak güçr.ür. 
Niçin 15 gün evvel değil, niçin 15 gün sonra de
ğil? Memleketi bir müddet bütçesiz bırakmanın 
muhalefet partilerimize nasıl bir zevk vereceği 
tahmin edilemez. Ümidederim ki, muhalefpfin 
vazife hissi, neticeyi aldıktan sonra memleketi, 
uzun müddet Hükümetsiz bırakmayı arzu etmi-
yecektir. Kuracağınız Hükümette ortakların müş
terek başarı için çalışmalarını ve birbirlerinin 
balonunu veya efsanesini söndürme hevesinde ol
mamalarını yürekten dilerim. (Orta sıralar lan, 
bravo sesleri, alkışlar) 

Sayın arkadaşlar, Yüee Meclise saygılarımı 
sunarım. (Orta sıralardan, bravo sesleri ve al
kışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 1965 yılı 
bütçesinin tümü üzerinde grup sözcüleri ve şahıs
ları adına altı arkadaşımız, Hükümet ve encümen 
konuştular. Hükümetten sonra partisi adına 
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söz istiyen arkadaşlarımızdan Mehmet Turgut 
Bey, söz sırasını, partisi adına konuşacak olan 
Sayın Ekrem Alican'a devrettiler. Bu itibarla, 
partisi adına söz istiyen Sayın Zekâi Dorman'a 
istediği sözü is'af edemiyorum. 

Sayın Bölükbaşı, tek kişiye söz vereceğim için 
affınızı rica ederim. Hükümetten sonra bir kişi
ye söz vermek mecburiyetindeyim. Ondan sonra 
kifayet önergesini okutacağım. 

Buyurun Sayın Ekrem Alican. 
Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALlCAN 

(Sakarya) — Çok muhterem arkadaşlarım, Sa
yın Başbakanın, bugüne kadar görmediğimiz bir 
üslûp içerisinde yazılmış olan konuşması ile (Sağ
dan, gürültüler.) dinledik. 

BAŞKAN — Bir dakika, otur Şükrü Kösere-
isoğlu Bey. Lütfen Kösereisoğlu yerinize oturu
nuz. Sayın arkadaşlar, Sayın Başbakanı nasıl sü
kûnetle dinledikse, Sayın Alican'ı da aynı sükû
netle dinliyeceğiz. Buyurun Sayın Alican. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALÎCAN 
(Devamla) — Sayın Başbakanın 1965 malî yılı 
bütçesi üzerinde bu bütçe hakkında görüşeceğini 
tahmin ederken, daha ziyade bu konuşması ile bir 
Alican muhasebesini yapmak niyetinde olduğunu 
gördüm. Hakikaten Sayın Başbakana bu bakım
dan teşekkürlerimi arz ederim. Bâzı meseleler 
üzerinde gerek Yüce Heyetinize, gerekse bu yolda 
Türk umumi efkârına açıklamak istediğim bâzı 
hakikatler hakkında bu açıklamayı yapmak im
kânını bana bahşetmiş bulunmaktadırlar. 

Siyasi hayatta bazan şahıslar üzerinde de ko
nuşmalar yapılabilir arkadaşlar. Bu itibarla, Sa
yın Başbakana belki ben de mukabil tarizlerde 
bulunacağım, ama, her halde siyasi mücadele üs
lûbunun dışında her hangi bir yola müracaat et-
miyeceğimden de şüphesiz emin olabilirsiniz. 
(Sağdan, «bravo» sesleri, alkışlar.) Sayın Baş
bakanın bu çeşit kritik müzakerelerin sonunda 
yaptığı konuşmalarda umumiyetle bana tarizler
de bulunmayı bir nevi usul haline getirmeye baş
ladığını sezmekteyim, görmekteyim. Şimdi bugün
kü müzakereler konusunda bir Alican muhasebe
si yaparken, bir noktada kendilerine müteşekki
rim. Dediler İd, «Zor beğenen, güç beğenen, iyi 
niyetli bir insanın yarattığı güçlüklerdir bun
lar.» Bunlar bir müspet değer hükmüne varır. 
Ama, yine kendileri aynı konuşmanın içerisinde 
tezatlara düştüler. Zannediyorum, orada biraz 
asaplarına hâkim olamamışlardır. (Soldan gü-
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lüşmeler) Arkadaşlar, medeni bir müzakere olu
yor,-olgunluk içinde cereyan ediyor. Grupumuz-
dan da istirham ederim. Biz, karşılıklı hürmet 
hislerini bir tarafa bırakacak değiliz. Onun için, 
serzenişlere mukabil serzenişlerimi lütfediniz, din
leyiniz. (C. H. P. sıralarından: Zaten dinliyoruz, 
sesleri.) 

Güzel bir hükme varmış, memnun oldum. Ama 
arkasından hangi hükümler geldi, okuyacağım: 
Diyorlar ki, arkasından, «îçinde bulunduğu Hü
kümet muvaffak olacaktır, diye daimî bir rahat
sızlık içinde bulunan tutumu, o Hükümeti çalış
mak imkânından mahrum eder.» Bu hükümlerin
de hakikaten hata etmiş , bulunmaktadırlar. Ali
can, ilk vardıkları kıymet hükmünde olduğu gi
bi hakikaten zor beğenen bir insandır, ama iyi 
niyetlidir, samimîdir, içinde bulunduğu Hüküme
te iyi niyetinin, samimiyetinin ifadesi olarak bir
takım hareketlere girişir, o hareketler güçlükler 
doğurursa, o güçlükleri siyasi hayatımızın de
mokratik esaslara intibak ettirilmesine eğer can
dan inanıyorsak alışacağız Muhterem Paşam. Bu
na alışmak mecburiyetindesiniz. Ben biliyorum 
ki, sizin uzun siyasi maziniz benim bu çeşit hare
ketlerime, hakikaten bu tecrübesiz politikaeı da 
bana karşı niçin bu çeşit tutumlara giriyor, gire
bilir diye içinizden birtakım isyan hisleri elbette 
doğacaktır. Ama, madem ki, demokrasiye gönül 
verdim diyorsunuz, ama madem ki, Türkiye'de 
demokrasiyi gerçekleştireceğim diyorsunuz, siya
si hayatta bunlara tahammül edeceksiniz ve bu 
çeşit kıymet hükümlerine varmıyacaksmız Muh
terem Paşam. (Soldan ve sağdan, bravo sesleri, 
alkışlar.) İkinci kıymet hükümleri: «İçinde bu
lunduğu Hükümeti istikrarsız göstermek için yap
tığı teşebbüsleri izah etmek kimse için mümkün 
olmıyacaktır.» Belki Muhterem Paşam bunu izah 
edememiş. Benim için izahı mümkün, ben kendi
lerine izah edeyim: Siz uzun siyasi alışıklarınız 
dolayısiyle haklı görürüm kolay değildir, 40 sene 
bir insan muayyen bir istikamette, muayyen si
yasi anlayışlar içerisinde yaşamış ve ondan sonra 
tam aksi istikamette bir siyasi ortamın içerisin
de kendisini bulmuş. Nasıl.".: (Orta sıralardan 
«O ortamı kendisi yaratmıştır.» sesi.) 

Pekâlâ, o ortamı kendisi yaratmaya çalışmış 
diyelim. Bu mevzudaki teşhislerimi de çeşitli ve
silelerle Yüksek Heyetinize ve umumi efkârı
mıza da arz ettim; Hakikaten öyle bir yola gir* 
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meye? teşebbüs etmiş, ama, her zaman kendilerini 
tenkid ettiğim gibi, ileriyi düşünmiyerek, şu de
mokrasiyi getireceğim ama, bu demokrasinin ne 
gibi müesseselere ihtiyacı vardır, ne gibi zihni
yetlere ihtiyacı vardır, Anayasa bakımından ne 
gibi esaslara ihtiyacı vardır, diye düşünmemiş
lerdir, şüphesiz. Ondan sonra da bir siyasi or
tamın içerisinde kendilerini bulmuşlar, devamlı 
surette müşkülât içerisinde, hem Türk siyasi ha
yatını, hem Türk siyasi bünyesini, hem de ken
dilerini bunalmak gibi bir durumla karşı karşıya 
görmüşlerdir. (Soldan ve sağdan alkışlar) Ali
can'm içinde bulunduğu Hükümeti istikrarsız 
göstermek için yaptığı teşebbüsleri izah etmeye 
imkân yoktur. Hayır Paşam. Alican'm miza
cıyla, Alican'm Devlet anlayışıyla, Alican'm 
siyasi anlayışlariyle Zatıdevletinizin Devlet 
anlayışı, siyasi anlayışınız, mizacınız tam aksi 
istikamette olduğu içindir ki, siz o halleri istik
rarsız tutumlar olarak görmüşsünüzdür, ben o 
halleri tekamül ettirilmesi lâzıgelen bir 
koalisyon sisteminin, tekâmül ettirilmesi lâzım-
gelen bir demokrasi sisteminin, tekâmül ettiril
mesi lâzımgelen reformlara tabi tutulması icabe-
den bir Devlet düzeninin ileriye gidebilmesi için 
yapması gerekli gayretleri saymışımdır. Sayın 
Paşam. (Soldan ve sağdan alkışlar) Aramızda 
mizaç farklığı vardır. Ben bugünü yaşamasını 
istemiyorum, Devletimin. Ben Devletin müte
madiyen ileriye doğru adımlar atmasını istiyo
rum. Ben, Devletimin plânını yapıyorum, ertesi 
gün acaba şu istikamete yönelmek kabil mi diye 
düşünmek lâzımgeldiği fikrini de beraber yürü
tüyorum. Ama, o plânın altında imzası olan ben 
dahi olsam, burada hatam vardır, bu istikamete 
yöneltilmesi lâzımdır, diyorum. Ama Zatidev-
le'tleriniz, «Zaman her şeyi halleder. Zaman 
halledecektir bu, müşkülleri» diyen bir felsefenin 
içerisinde; siz bu felsefeye uygun olarak benim 
bu mülâhazamı mütalâa edince, «bu adam geçim
sizdir», diyorsunuz, «bu adam istikrarsızlıklar 
yaratır» diyorsunuz, «bu adamla istikrarlı bir 
Hükümet kurulamaz», diyorsunuz. Aramızdaki 
fark bu, Sevgili Paşam. (Orta sıralardan müda
haleler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, J)ir daha 
tekrar ediyorum, sükûnetle dinliydim, fayda var. 
(Alkışlar ve gülüşmeler) Tabiî, bütün hatipleri 
sükûnetle dinleyişimizde fayda vardır. 
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Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİ-

OAN (Devamla) — Şimdi, aziz arkadaşlarım, si
yasi hayatta, Devlet hayatında prensibiniz sa
mimiyet olursa, prensibiniz iyi niyet olursa, 
her türlü tenkidin, her türlü ithamın altından ko
layca kalkarsınız. Onun için, zaman zaman, bu
na bu çeşit tenkidler teveccüh etmiştir. Fakat, 
samimiyetle yaptığım hareketler olduğu için 
daima izahı benim için gayet kolay olmuştur. 
Şimdi Sayın Başbakan, 1 - 2 hususta, gerek Kar
ma Hükümette beraber bulunduğumuz zaman 
cereyan etmiş bir, iki hâdiseyi; gerekse şu Mec
lisin içinde Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu 
Başkanı sıfatiyle takibetmiş olduğum bâzı poli
tika yönlerini ağır tenkidler konusu haline getir
meye çalışmıştır. Birer birer bu meseleleri Yük
sek Heyetinize arz edeceğim. Bakın, nasıl Sayın 
Başbakan hataya düştüğünü, nasıl hâdiseleri 
yanlış yorumlara tabi tuttuğunu sizlere göstere
ceğim. Bir vesile ile de izah etmiştim, burada 
tekrar ettiler. «Ben Amerika'da iken Hüküme
tin istifa ettiğini bana Amerikalılar bildirdiler» 
diyor. Yanlış. Hükümet istifa etmedi, Zatıdev-
letleriniz Amerika'da iken, Sevgili Paşam, (Or
ta sıralardan, Allah Allah, sesleri; grupunuzda 
karar aldınız, sesleri). 

Grupların mesaisiyle Hükümetlerin mesaisi ne 
zamandan beri beraber sayılmaktadır? (Orta sı
ralardan, gürültüler) O halde, müsaade buyu
run, şuradaki grupların, kırmızı oy kararlarını 
bütçe için, çok evvelden açıklamışlardır. Hükü
met düştü mü? (Soldan ve sağdan alkışlar) 
Adedler ortada. Niye burada müzakere yapıyo
ruz? Hükümetin düşmüş olması lâzım ki, yeni 
Hükümeti kurmak için teşebbüslere geçelim. Ha
yır, hayır.. (Orta sıralardan, gürültüler). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, heye
canınızı muhafaza edin. Ataklarla vakit geçirmi-
yelim. Hatibin sözünü kesmiyelim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALÎCAN 
(Devamla) — Cumhuriyet Halk Partisine men
sup arkadaşlarım söz verdikleri halde sözlerin
den cayıyorlar. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmalar daima 
geciktirir, müzakereleri. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALÎCAN 
(Devamla) — O defa kürsüden de izah etmiş
tim. Amerika'ya gitmeden, hattâ mahallî seçim
lerden önce bu deklârasyonlar yapılmıştı. Ameri-
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ka'ya gitme işi çıkmadan önce muhterem Başba
kanla görüşmüştük. Kararımı kendilerine açıkça 
ifade etmiştim. Sayın Başşbakan, Amerika'ya gi
derken, bir akşam evvel karara vardıkları halde 
beni fevkalâde güç bir durumla karşı karşıya bı
rakmışlardır. Beni kendilerinin yerine Hükümete 
vekâlet edecek, Başbakanlığa vekâlet edecek, diye 
kararlaştırıyorlar. Akşam saat 8.00 de de,.aşağı -
yukarı bu sıralarda, ertesi gün Esenboğa'dan ha
reketine yarım saat kala bana telefon ettirerek 
Amerika'ya gitmek üzere olduklarını, benim ken
dilerine vekâlet eedceğimi bildirtiyoıiar. 

Sayın arkadaşlarım, ben şimdi Sayın Başba
kanı- kötü niyetle mi itham edeyim? Siz, beni ye
rinize vekâlet etmem için bırakıyorsunuz, ben 
Başbakan Yardımcısı olduğum halde Amerika'ya 
giderken Esenboğa'ya kadar beni uğurlamaya 
geliyorsunuz, ben, Ekrem Alican, kendilerine ve
kâlet ediyorum, Başbakan gidiyor, vekâlet eden 
Ekrem Alican Hava Meydanına gidip kendileri
ni uğurlamıyor. Eica ederim arkadaşlar, beni bu 
vaziyete düşürmekten dolayı Sayın Başbakan, 
hangi zevki almışlardır, o zaman? Ben de bunu 
soracağım kendilerine. O halde müsaade ederse
niz, o olayda benim şikâyet edeceğim taraflar 
pek çok, kendilerinin şikâyet edeceği taraf hiç 
yoktur. Biz, kendileriyle de peşinen mutabık kal
dığımız gibi, acele Amerika'ya gitmek ihtiyacı 
hasıl olmuş, bana dahi haber verememişler, ve
kil olarak beni bırakmışlar gittiler... Grupumuz-
da normal olarak cereyan eden müzakereler ce
reyan etti. Grupumuzda karar verdik. Evet, Hü
kümetten çekilmemiz gerekir, dedik. Hükümetten 
çekilme hareketini tatbika koymak, ancak Baş
bakanın Amerika'dan dönmesiyle mümkündür, 
vazifelerimizi yapalım, bütçemizi hazırlıyalım, 
kanatlar olarak Başbakanın yokluğunda mem
leketin işlerini aksatmıyalım, diye geceli gün
düzlü gayret ettik. Plânı da zamanında Mecli
simize sevk ettik. İşlerimizi de zamanında yürüt
tük. Sayın Başbakan geldiği zaman da kendi
siyle istifa hareketini nasıl tahakkuk ettireceği
miz konusunda görüşmeler yaptık, karşılıklı 
oturduk, görüştük. Münferit kanatlar mı istifa 
edecek/ Hükümet mi hep birlikte istifa edecek, 
meseleleri konuşuldu ve ondan sonra seyahatle
rinden dönüşlerinde istifa hareketi tatbika kon
du. Şimdi, Sayın Başbakan ne diyorlar? Efen
dim, ben Amerika'da iken, memleketi idaresiz 
bıraktı Alican. Alican'ı ben bu ithamların altm-
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dan kaldırmıyayım diyor, bir türlü vicdanları 
müsait değildir, ama, bu politikadır diyor, poli
tikada bu ithamların altından Alicanî kaldırmı
yayım, yatırayım diyor. Hayır : Paşam, Ali
can'ı yatıramazsınız bu mevzuda.. (Sağdan, bra
vo sesleri) Meselenin esası bu. 

Şimdi gelelim bir başka meseieye; Sayın 
Başbakan, bu fikri ilk defa ortaya attılar. Dedi
ler ki, Alican, Hükümetteyken, plânın müzake
releri sırasında, plânı bir veya iki sene geriye 
attırmaya çalıştılar. Sureti katiyede böyle bir 
mesele olmamıştır. Katiyen böyle bir mesele ol
mamıştır. Alican, dünkü konuşmamda da ifade 
ettim, 1954 ten beri plân fikrinin savunucu
su Alican, 1960 İhtilâlinde Maliye Bakanı ola
rak gelmiş Alican, plânın esasını tahakkuk etti
recek Devlet Plânlama Teşkilâtı, Alican'm Hü
kümette Maliye Bakanı olarak bulunduğu za
manda en büyük gayretleri göstermesiyle ger
çekleştirilmiş bir fikir ve o Plânlama Teşkilâtı-' 
na Alican, plânın hazırlanması vazifesinin Hü
kümet olarak verilmesinde başta müessir olan
lardan birisidir. O da yetmez, Alican Devlet 
Personel Dairesini dahi Ibu kısa Maliye Vekil
liği zamanında tahakkuk ettirmiş Alican. On
dan sonra Alican 1962 de Hükümete girerken 
biz plânlı ekonomi fikrinden vazgeçtik, hele 
bir iki sene bu plânı dışarı atalım.. Hayır. Hatr 
tâ 1962 yaz aylarında bendeniz Ankara'dan 
iki saatlik, beş saatlik, bir günlük ayrılmam 
dahi birtakım gizli eller tarafından Alican 
plânı sabote etmek için Ankara'dan ayrıldı 
diye matbuata duyurulduğu için, Ankara'dan 
o yaz hiç ayrılmadım arkadaşlar. Aman aley
himde bir istismar vesilesi yapılmasın bu konu, 
bu plân konusunu bitirelim diye. Eh... Muhte
rem Başbakanın insafına sığınırım. Alican bu 
plânın iki sene geriye kalması için teklif de yap
tı diyen bir şekilde burada nasıl bir beyanda 
bulunabildiler? Hakikaten, .asıl bunu izah et
mek güçtür. 

Plânın üzerinde bir İslâhat yapmak fikrini 
savunmak başka, plânı geriye bıraktırmaya ça
lışmak başka, Muhterem Paşam. Plânın üzerin
de o yaz aylarında hakikaten çok mücadeleler 
oldu. Hakikaten. Ben o plânın ilk yazılış şek
line katî surette itiraz ettim. Birçok kısmını 
değiştirttim. Plânın 'ekonomik felsefesi bakı
mından, belki plânın esaslarında değil ama o 
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üslûp şekliyle başka bir felsefenin plânı ol
duğu ortada idi. Bunları değiştirttik. (Sağ ve 
soldan bravo sesleri, alkışlar) Benim yaptığım 
gayret bu istikamette olmuştur. Bugün de aynı 
hâdiselerle karşı karşıya kalırsam yine aynı gay
reti yapmakta hiçbir zanlan kendimi geri bı
rakmam, muhterem Başbakan. 

Şimdi, başka bir noktada Sayın Başbakanın 
ısrarla bizleri itham altında bırakmaya gay
ret sarf ettiğini huzurunuzda izah edeceğim. 

Şu toprak reformu mevzuu, Toprak Refor
mu kanun tasarısı, bizim Hükümette olduğu
muz sırada Tarım Bakanlığınca hazırlanmış, 
Sayın Mehmet İzmen tarafından da Hüküme
te getirilmişti. Tasarı hazırdır, tahmin ediyo
rum bugünkü tasarıdan da büyük değişiklik
leri yoktur. Tasarıyı Hükümette görüştük. İk
tisadi Kurul bu tasarı üzerinde evvelâ görüş-
aün, denildi, karar verildi. İktisadi Kurula al
dık. İktisadi Kurulda görüşmelerine başladık 
ve bu arada Hükümet değişmesi oldu. Şimdi, 
Hükümet değişti, istifa etti. Tabiatiyle Saym 
Başbakan yine, hani bazan grupuna gider «Ali-
can gibi Devlet adamı yoktur» der. (Ortadan 
«no zaman dedi» sesleri, gürültüler) Dedi in
kâr etmeyin arkadaşlar, dedi, biliyorum. 

VEFA TANIR (Konya) — İstihbaratın 
varsa, o başka. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Devamla) — Var istihbaratım, canım ben demek 
istemiyorum, «Paşam böyle bir kıymet hükmüne 
varmıştı*, Ertesi gün.. 

VEFA TANIR (Konya) — Tamam balon 
patladı. (Ortadan gülüşmeler) 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Devamla) — Korkarım sizin balon patlıyacak 
bugün. (Sağdan ve soldan şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tanır. 
Y.T.P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 

(Devamla) — Sayın Paşam, ertesi hafta veya 
gün gidiyor. Bizim bir grup tebliğimiz çıkmış. 
İşine gelmemiş. Ocak balkanı tipinde bir adam, 
bundan politikacı da, Devlet adamı da olmaz di
yor. (Gülüşmeler) Oldu Paşam, bunlar. 

Aziz arkadaşlarım, politika hayatımızda bun
ları hakikaten politikanın cilvesi olarak kaibul 
ediyorum. Paşama serzenişim de yok. Şu da yok, 
bu da yok. Bunlar olur diyorum. Bizim Şarklı 
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politikada bu alışkanlıklar bir müddet daha de
vam edecektir, diyorum. Benim görüşüm bu. 

Şiımdi, toprak reformu konusu, İkinci Karma 
Hükümette biraz evvel de arz ettiği gibi, bu saf
haya gelmiş; Hükümet değişmiştir. 

Muhterem Başbakan kendi grupunda bir ko
nuşma yaptı. Siz daha iyi bilirsiniz. Ben de si
zin kadar iyi biliyorum. Çünkü, gruptaki konuş
maları, zannediyorum, umumi efkâra intikal'etti
rilmesi icabeden bir konuşma olduğu için bülten 
halinde çıkmıştı, o zaıman. Orada dediler ki, 
«Toprak reformunu biz şimdiye kadar tahaüdkuk 
ettirecektik, ama, bizim Karma Hükümetteki or
taklarımız bunu kabul etmediler. Bunun gerçek
leştirilmesini önlediler. Şimdi tek başımıza Hükü
meti kuruyoruz, toprak reformunu ilk plânda 
gerçekleştireceğiz.» Bu isabetli bir ifade tarzı de
ğildi, arkadaşlar. Toprak reformu hakkındaki 
kanun tasarısı, arz ettiğim gibi, Bakanlıktan ya
ni Y.T.P. nin Hükümette işgal ettiği Bakanlıkça 
hazırlanmış, Hükümete intikal etmiş. Eğer, Top
rak raformu Kanununun gecikmesi bakımından 
artık bir noksanlık varsa, üzerinde durulacak bir 
taraf varsa, bilâkis Y.T.P. kanadı Hükümette 
vazifesini yapmış, Hükümet vazifesini yapmamış 
demektir. Hükümete intikal ettikten sonra bu
nu yürütmek vazifesi Saym Başbakana aittir. 
Ş'.mdi hâdise böyle iken biz demiyoruz ki, bu
nun inhisarını bize verin. Y.T.P. si bu işi tahak
kuk ettirmek için Hükümet kanadında şöyle gay
ret sarf etti, böyle gayret sarf etti, ama, biz Hükü
met olarak bu işi geciktirdik demeyin, hayır; 
Y.T.P. ne lüzumsuz tarizde bulunmayın Grupu-
nuzda, toprak reformunu biz yapacaktık ama 
Y.T.P., C.K.M.P. bunun karşısında durduğu 
içj'n, Toprak Reformu Kanunu maalesef Meclise 
intikal ettiremedi, demeyin. Bu, hakikaten 
bize haksız, isabetsiz, bir itham mânasını taşır. 
Şimdi, olay böyle cereyan etti. Sayın Hükümet 
Başkanı kendi grupunda bu beyanlarda bulun
du. Biz her hangi bir şey söylemedik, dikkat bu
yurmuştanız. Bekledik, hâdiseleri. Aradan biır 
sen3 geçti, bir seneden fazla bir zaman geçti. Ma
demki, toprak reformu mevzuunda, kendi ifade
leri ile, Türk köylüsünün imdadına yet'ışmeyi bu 
k^.iar arzu etmektedirler, geçmiş bir yıl içinde 
bu hazır tasarıyı Meclise niçin oevk etmediler! 
f Sol dan ve sağdan alkışlar, bravo sesleri) Asıl 
Türk köylüsünün ûmdadma yetişmemek zihniye-
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ti, bu bir yıllık gecikmeden doğan zihniyettir, 
sevgili Başbakan. 

Bir meseleyi insaflı mütalâa etmek azimdir, 
arkadaşlar. Karşı taraflara tarizde bulunurken, 
biz'an boş bıraktığımız taraflar da olabilir, kar
şı taraf çıkar bu boşlukları ortaya koyabilir diye 
de düşünmek mecburiyetindeyiz. Tasarı hazır, 
İktisadi Kuruldaki tadarı hazır. Benim Başkanlı
ğını yaptığım Kurulda idi, bu tasan. Sayın Sa-
tır'a Başbakan Yardımcılığını devrederken ta
sarıyı da beraber devrettim. Şimdi, hâdiseler bu 
şekilde gelişiyor. Bir yıl, hattâ daha fazla bir ge
cikme ile bu tasarı Meclise geliyor. Ondan sonra
ki tutumda da Sayın Başbakanın bâzı hareket
lerini tenkid konusu yapacağım. Bu kanun tasa
rısı Meclise geleli hayli zaman oldu, zannederim, 
•bir aya yakm. Sayın Turhan Şahin hangi tarih
te olduğunu bilirler. Zannediyorum bir aya ya
kın. Bize, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu ile 
şu «on günlerin tartışmalı havası doğmadan ön
ce, bu kanttnunn Karma Komisyonda görüşme 
fikri üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grupu-
mtn bâzı düşünceleri olduğundan bahsedildi. De-
d'k ki, süratle olsun. Ama, bu kanun bu kadar 
önemli olduğuna göre, acaba C.H.P. bu Karma 
Komisyona gıtmerai fikrinden vazgeçer mi? Dedi
ler ki, hay hay, vazgeçtim, normal komisyonlar
dan geçsin. Aradan bir müddet geçti. Bütçe oy
laması dolayısiyle Hükümetin düşmesi durumu 
meydana gelince... (Ortadan gürültüler, karşı
lıklı konuşmalar) Müsaade edin, biz de bir yoru
mumuzu burada yapalım. C.H.P. Meclis Grupu 
tam reforumcu gözükmenin zamanıdır ve karşı 
partileri de tam reform karşısında göstermenin 
zamanıdır, dediler, (Soldan ve sağdan alkışlar) 
bir takrirle bu Karma Komisyon fikrini ortaya 
atalım ve bu arada... 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Ya
rımız da kaçalım. 

Y.t.P. GRUPU ADINA EKREM ALÎCAN 
(Devamla) — Yanmız da hakikaten iştirak et-
miyelim. (Sağdan, soldan şiddetli alkışlar, «bra
vo» ısesleri) Bir karambola gelmek suretiyle, işi 
bir karambola getirerek Karma Komisyon fikrini 
reddettirirsefc, efkân umumiye önünde biz refo
rumcu, karşı partiler antireformist (soldan, 
«gerici» sesi) gerici partiler durumuna girer. 
Olmaz... (Alkışlar) 

Şimdi yapılan ve Sayın Başbakanın bu ko
nuşmasında hususiyle önemle üzerinde durduğu 
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reformist olma iddiasının altında yatan mâna 
budur, sevgili arkadaşlarım. 

Mademki, Sayın Hükümet bu kadar reform
cudur ve Sayın Başbakan bu kadar reforma me
raklıdır. Ben, dün idari reform hakkında üç say
falık konuşma yaptım. Bunun üzerinde durma
dılar. O da bir reform. (Gürültüler) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — O getir
mez de onun için. 

EKRElki ALÎCAN (Devamla) — Buna da 
ehemmiyet verselerdi ya. Her çeşit reforma ehem
miyet verelim. 

Muhterem arkadaşlarım, toprak reformunu 
gerçekten istiyoruz. (Sağdan, biz de istiyoruz, 
sesleri) 5 Yıllık Plânda benimsedik. Hükümette 
iken bunu takip konusunda elimizden gelen gay
reti sarf ettik. Ama, toprak reformunun bir nevi 
siyasi istismar vesilesi haline getirilmemesini, 
toprak reformunun Türkiye'nin zirai gelişmesi 
bakımından 1945 yılında çıkanlmış olan Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanunu gibi, sadece 3-5 toprağı, 
3-5 vatandaşa dağıtmak gibi fevkalâde basit bir 
hareket halinde tahakkuk ettirilmemesi için gay
ret sarf ediyoruz. Bizon gayretimiz bu. Türk 
köylüsünün imdadına yetişmek icalbediyorsa, hep 
birlikte bugünden itibaren oturalım, Toprak 
Kanununu komisyondan komisyona, altı komis
yondan, yedi komisyondan geçirilsin ama, her 
komisyon vazifesini bir haftada, on günde bitir
mek surotiyle bitirelim. Türk köylüsünün imda
dına böyle yetişilir. (Sağdan ve soldan alkışlar) 
Ama, alelacele bir komisyon kuruyoruz, alelacele 
kurulan komisyon hiçbir ihtisas ehliyle istişare 
etmiyen, meselelerin üzerinde düşünmeye vakit 
bulamadan tasanlar geliyor, ondan sonra kanun
lar çıkar çıkmaz, bir ay geçmeden haydi o kanun-
lann yeniden değiştirilmedi için yeni taşanlarla 
bu Meclisleri meşgul ediyoruz, arkadaşlanm. 
Hele Toprak Reformu Kanunu, her türlü ihtisas 
ehlinin üzerinde fikirlerinin sorulması icabeden 
fevkalâde önemli, hem ekonomik, hem de sosyal 
bir büyük meseledir. (Sağdan, soldan bravo ses
leri, alkışlar) • 

Sayın Başbakan, bu bütçeye muhalefet par
tilerinin oy vermeleri meselesini de nedense 
benim mütalâa ettiğim açının tam dışında bir 
acıdan mütalâa ekmektedirler. Hele Sayın Baş
bakan b'ıraz da bu meselede sanki, «Alican Hü
kümetti hususiyle düşürmek gayreti içindedir», 
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gibi ıbir havayı da (Ortadan, «yok yok» sesleri) 
Müsaade ediniz «Yok» demeyin, arkadaşlar; de
lil göstereceğim. Müsaade buyurun arkadaşlarım.. 
Serinkanlılıklar kayboluyor... (Gülüşmeler). De
lilimi! lütfen dinleyiniz, ondan sonra bana hak 
verip, vermediğinizi isterseniz ifade ediniz. Ba
lkın bir noktada, ağır bir itham gibi geldi, bana. 
Seçim Kanunu müzakereleri sırasında, «Adalet 
Partisi iktidarını desteklemek için sarf ettiği 
gayretler bugün neticesin1! vermektedir», gibi bir 
cümle sarf ettiler. Eh; demek ki; ben bu işe da
ha Seçim Kanununun müzakeresi sırasında baş
lamışım. (Ortadan; «öyle bir şey söylemedi», 
sesleri) Cümleyi aynen okurum, lütfederlerse; 
lütfetmezlerse, orada bir başka, metin var, bana 
verin, size metinden aynen, okuyayım. (Sağdan, 
«Aliican Bey, altıncı sayfa 12 nci satırda» ses
leri) Aynen lokuyorum, arkadaşlarım : «Ameri
ka'ya gidip, 'müttefik Devlet merkezi ile ilk te
ması yaptığım günlerde, Ankara'da bulunan Hü
kümetin çekilmiş olduğu haberini Amerikalılar 
bana vermişlerdir.» (Ortadan, doğru doğru ses
ler1!) Siz doğiru deyiniz. 

BAŞKAN — Sayın Alican siz cevap verme
yiniz, devam ediniz, lütfen. 

Y.T.P. GRUPU ADINA EKREM ALÎCAN 
(Devamla) — Biz kanaatimizi ifade ederiz, siz 
istediğimiz gibi anlamakta devam edersiniz. Ben 
metni okuyorum. Dünkü beyanında diyor ki, 
1.964 başında Hükümetin teşekkülünde, teşekkü
lüne müsamaha etmesi dış şartların müsaidolma-
masmdan ve şimdi Hükümeti düşürmek istemesi 
böyle bir zaruret olmamasından dolayıdır. Seçim 
Kanunu münasebetiyle geçen hafta Mecliste açı
lan münakaşada Adalet Partisi iktidarının için
de veya dışında olarak onu desteklemek için sarf 
ettiği gayretler cidden takdire şayandır. 

Sayın arkadaşlar; o kanundan dolayı Adalet 
Partisi ithamları altında idik. Bugün bu iş dö-
layisiyle sizin ithamlarınıza uğradık. Nasıl çıka
cağız, bunun içinden? Bu aradaki partiler bu 
meselelerin içerisinden nasıl, çıkacaklar, muhte
rem arkadaşlarını? Hem şu küçük partileri ayak
ta tutalım dersiniz, hem de küçük*partileri ara
da sıkıştırmak için 'elinizden gelen her türlü 
gayreti sarf edersiniz. Olmaz ki... 

Şimdi aziz -arkadaşlarım, geçen hafta Seçim 
Kanunu müzakereleri sırasında bendeniz hiç
bir gayretin içinde değilim. Ben o kanunun 
müzakeresi dolayısiyle hattâ kürsüye çıkmak 
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niyetinde de değilidlkn. Yüksek Heyetinize kür
süye çıktığım zaman da ifade ettim. Adalet 
Partisi Sözcüsünün bizleri samimiyetsizlikle it
ham etmesi dıolayısiyle; biz samimiyetsiz bir tu
tumun liçinde değiliz, hâdiselerin esası şudur : 
Bu kanun dolayısiyle görüşümüzü sorarsıaınız, 
iki parti de bu kanunun karşısındaki tutumları
nı samimiyet esasına göre tesbiît etmiş değildir
ler, dedik. Bunda Adalet Partisini iktidara ge
tirmek için gayret sarf etme ile ne alâkası vfaır-
dır sayın arkadaştanım? (Ortadan gürültüler) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız lütfen, 
Sayın Soyer.. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Konuşan ben de
ğilim Sayın Başkan. Başkaları mırıldanıyor, 
bana söylüyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, galiba hepsini gö
rüyorum. Ama konuşuyorsunuz beyefendi. Mü
samahamı suiistimali etmeyiniz. Konuştuğunuz 
için söylüyorum. Yani hiddete lüzum yoktur. 
Konuşmazsanız söylemem, her halde. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALÎCAN 
(Devamla) — Şimdi sevgili iarkadaşlanım, bu 
mevzularda nişlerinizden tamamiyle uzaklaşabil
mek ımülliim bitr meseledir. Onun için bâzı arka-
daşlarıım; efendim, Adalet Partisi Hükümeti 
kurmaya teşebbüs ederse desteklerim dedin Ali
can; bu suretle bu işi ortaya cılklardın demek 
istemekte, benim eski dostum, benim eski 
muavinlim, benimi hocam da-, (Gülüşmeler) 
Gayet tabiî muhterem arkadaşlarını, • bir Par-
'lâmenlto düzeni içinde, Parlö>m!anıter çalışma ne 
demektir? Bir Hükümet düşerse, bir başka par
tinin grupu bir Hükümet kurmaya teşebbüs 
ederse, yahut teşebbüs etmek ihtimali doğdu
ğumda «Ey Y. T. P. Grupu sen ne düşünüyor
sun?» derse ben buna cevap vermez miyim? 
Ben o cevabı veriıyorum. Adalet Partisi ile bir 
ihtilâfımız Oldu, o gün, Adalet Partisi Meclis 
Grupunu itham ettim. Ben tahmin ediyorum 
ki, sikler o gün o sözlerimi alkışladınız. (Bu
gün de onlar alkışlıyor, sesleri) Bugün de on
lar alkışlıyor, tlamam. (Gülüşmeler) Ben on
ları ithaım ederken ne dedim arkadaşlar? «Siz 
hem Hükümeti düşürmeye çalışıyoruz, ama, Y.T. 
P. düşürtmüyor dersiniz; hem de Hükümetin düş
üne ihtimali belirdi mi kaçarsınız» dedim. Bugün 
ide aynı şeyi söylüyorum. Benim fikirlerimde 
hiç değişiklik yok. O zaman arkadaşlarıma de-
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d im kft, (bana siz nasıl simidi lâf atıyorsanız, 
on'kır lâf attılar.. Pekâlâ kuracak olursak dostelk-
ler misin, dediler*- Destekleriz, dedim. Dediğim 
(bu ve her zaman da söyiiyeceğim sözdür. Yamıı 
Adalet Partisi Hükümeti kurar, onıun düğmesi 
ihtimali belirir de sizin Hükümetli 'kurmanız ih
timali ortaya çıkarsa, siz de aıynı suali sorama-
nız size de 'aynı cevabı veririm. 

VEFA TANIR (Konya) — Bu olmadı. 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşma yapmayınız, 

Sayın Alicam konuşmanıza devam ediniz, lütfen. 
Sayın Vefa Tanır, lütfen... 

Y. T. P. GRUPU ADINA HJKBEM ALÎCAN 
(Devamla) — Arkadaşlarım neden? Benim bu 
beyanımı zayıf (buldu? Neden 'buldu anlamadım. 
Üçüncü Hükümeti kurarken sordunuz, eevap 
verdik. «Hay hay, sizi deistek'.eriz. ama, şu şu 
esaslarda mutalbık kaliirtsalk» dedik. Sayın Paşam, 
«Plân 'benim idealimdir, ben plân üzerinde kim
seye lâf ettirmem.» dediler. O ihalde buyurun 
idealinizi tahakkuk ettiriniz, dedik. 1964 pro
gramı: ortaya çıktı. Arkadaışlar, ıgayet tabiî, 
yarın siz de Hükümet kurma vaizliyetiyle karşı 
karşıya gelirseniz, bize sorarsanız, aynı ceva
bı söyiiyeceğim. Ondan s'onra masanın önüne 
oturup da, «Plân 'benim idealimdir.* dersiniz;. 
'buyurun HüMimetini kur, bu müşkülât içinde 
Ibir defa daha memleketi kıvrandır, derim ıgeçe-
rian- (Ortadan gürüMTer) (Gayet tabiî... (Sol
dan alkışlar) 

Şimdi, bir noktaya geleceğim; Sayın Başba
kan bir sual sordu, o suali cevaplan di ı-a cağını. 
Bu itibarla, şu bütçe konusundaki tutumumu
zu biraz daha vuzuha vardırayım. Başındaın 
itibaren bu Parlâmentonun içinde normal fonk
siyonunu icra eden bir siyasi parti grupu olarak 
hareket etmeye kararlıyız, böyle hareket ede
ceğiz, dedim. Basına intikal eden beyanlarını 
da böyledir. Muhterem Adalet Partisinin Ge
nel Başkanı bana gelip «bir Hükümet düşme
si bahis konusu olur, Adalet Partisinin Hü
kümeti kurması ihtimali belirecek olursa, tu
tumunuz nasıl olur onu öğrenmeye geldim» de
diği zaman da aynı şekilde cevap verdim. Bey
ler dedim, biz normal fonksiyonunu ifa eden 
bir Parlâmento grupu halinde vazifelerimizi yü
rüteceğiz. Bütçeyi tetkik ediyoruz, bütçenin 
tetkiki sonunda bütçeye kırmızı oy verme ne-
neticesine ulaşabilir, bu kanaatlerimiz, (lideriz, 
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grupumuzda bu meseleyi görüşürüz, kırmızı oy 
vermeye karar verdiğimiz takdirde, kürsüye çı
kar bütçe hakkında görüşlerimizi ifade ederiz. 
Bu oylarımızı da deklare ederiz. Ondan sonra 
hâdiselerin gelişmesini takibederiz. Hâdiseler 
gelişir, 'bizim kırmızı oyumuza rağmen Hükü
met beyaz oy alır, kendine bütçesiyle birlikte 
başarılar dileriz. Hükümet kırmızı oy alır, is
tifa ihtiyacını duyor. O zaman Devlet Başkanı 
bilecektir, yapılacak işi. Devlet Başkanı, size 
Başbakanlık vazifesini verir, Hükümet kurmak 
vazifesini verecek olursa, bizim cevabımız şu
dur: Sizi kürsüdende ifade ettiğim gibi destek
leriz. Bu desteğimiz Hükümetinize adedimizle 
mütenasibolarak girmek mânâsını da taşır. Yal
nız, Hükümet programının üzerinde anlaşmalı
yız. Şartlarımız olacaktır. Tıpkı, C. H. P. ile 
Hükümet kurarken, nasıl bir koalisyon proto
kolü hazırlamışsak; sizlerle de oturur, bir ko
alisyon porotokolü yapar, o zaman Hükümete 
girebiliriz. Tek başınıza girerseniz, size Anaya
samıza uygun bir programla Meclise ıgeldiğiniz 
takdirde sizin. Hükümetinizi destekleriz, dedim. 
Bizim bu husustaki tutumumuz budur. Bizim 
bu mevzudaki tutumumuzu, Muhterem Başba
kan kendi arzusuna göre, bir takım yorumlara 
tabi tutmak suretiyle hakikaten bize haksızlık 
etmiştir-. 

Şimdi, «bütçeyi reddetmek suretiyle Hükü
meti düşürtmek fikrinin muhalefet partilerinden 
hangisinin eseri olduğunu bilemiyorum. Bu bi
zim siyasi hayatımızda yeni bir icattır» diyor
lar. Bendeniz, bunun cevabını vereyim. 

Bu işin, bu eserin esası 1964 yılı başında 
Üçüncü Hükümetin kurulması sırasında Sa
yın Başbakan'in yarattığı eserdir. (Sağdan ve 
»oldan bravo sesleri) Kendi eserleridir, bu iş. 
Kendi eserleridir. Dünkü konuşmamı bilmiyo
rum tetkik etmem üş olacaklar. Dün sonunu bi
tirirken ifade ettim. Dedim ki, o zamanın şart
ları içerisinde Yeni Türkiye Partisi Meclis Gru
pu olarak meseleyi tezekkür ettik ve Hükümeti 
desteklemeye karar verdik. Ama, bir yıl de-
vamınca Hükümete bu anormal bir durumdur, 
Mecliste ekseriyet grupuna dayanımıyan parti
ler Hükümet kurabilirler, kanaatimce. Ama, 
bu hükümetler madem ki 'karma olarak kıırul-
maımışlardır, bu hükümetlerin grupları Mecliste 
devamlı surette ımuayycn bir meselenin halline 
kadar kendilerini destekliyecek gruplarla pe-
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§inen mutabakatı sağlamak mecburiyetindedir
ler. Bu mutabakatı sağlamadığımız takdirde 
sevgili arkadaşlarım, vicdanlarınıza hitabedi-
yorum, bu Meclislerde her gün kritik meseleler, 
her gün Hükümetin ekseriyet alması icabeden 
meseleler bu Meclislere gelecektir. Ekalliyet 
grupuna dayanarak her hangi bir diğer grup
la da anlaşma yapmaksızın, muayyen bir müd
det içerisinde, ben Hükümet kurmaya cesaret 
ettim derse, bir Başbakan, ertesi gün her hangi 
bir kanun geldiğinde karşı gruplar kendisini 
desteklemeyince; vay efendim siz nasıl bu yol
da gidebilirsiniz demesine hakkı olabilir mi? 
İnsaflı olalım. Bunu söylemek istiyor Sayın 
Başbakan. Diyor ki; bu fikir kimden çıktı, aca
ba? Bu fikir kimden çıkacak? Sizin 1964 yılı 
başında Üçüncü Hükümeti, Üçüncü İnönü Hü
kümetini kurması fikrinizden geldi, geldi bura
ya geldi. Esas sizindir Sevgili Başlbakan. 

Şimdi, bir sayın arkadaşımız 15 giin sonra 
olsaydı diyor. (Ortadan 15 gün evvel olsaydı, 
sesleri) 15 gün evvel güvenlik meselesi vardı. 
(Gülüşmeler) Yani, bunda da siyasi bir tat var, 
sizde. Arkadaşlarım derler ki, 15 »gün evvel 
olsaydı, tabiî o zaman güven oyu mevzubahis 
olacaktı; güvensizlik oyu da 226 olması lâzım
dır. Şimdi, esasında bu yatıyor. 15 gün sonra 
niye değil diyor, Saym Başbakan. 15 gün son
ra da bütçe yok ki, Biz bütçe dolayısiyle, demin 
izah ettiğim gibi, muhalefet grupları olarak 
normal Parlâmento içinde fonksiyonumuzu ya
pıyoruz. Bu fonksiyonumuzu yapacak, kırmızı 
oy vereceğiz, düşerse Hükümet - düşmesi aslında 
Anayasaya göre 226 oya ihtiyaç var, aıma Sa> 
ym Başbakan der ki, bir kırmızı oy fazla ise 
istifa ederim, e... istifa ederse bu demokratik 
rejim içkide benim düşüneceğim bu safhada, Sa
yın Devlet Başkanı meseleyi ele alacaktır. Bir 
Başbakan namzedi seçecek, bu Başbakan nam
zedi de Hükümeti kurmaya çalışacak. Beni bu
nun dışında bir takım mülâhazalar içine sok
maya muhterem Başbakan'm ne hakkı var; ne 
hakkı var? Hâdiseleri bir takım tefsirlere tabi 
tutup, ya şu neticeler doğarsa, ya bu neticeler 
doğarsa diyerek, bir takım mülâhazaların içine 
gir/meye ne hakkı var Saym Başbakan'in? (Or
ta sıralardan gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Günay, müdahale etme
yin lütfen. 
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(Devamla) — Arkadaşlar, muayyen bir miktar
da, siyasi tahammül bakımından, tahammül ede
biliyoruz. Hepimiz böyleyiz. Sadece size söyle
miyorum. Bir noktaya kadar tahammül ediyoruz. 
Sayın Rahmi Arıkan serin kanlıdır, hakikaten 
hürmetim vardır; o dahi kendisini tutamıyor. Bi
raz daha serin kanlı olalım çok istirham ediyo
rum. Bu rejimi yürüteceğiz. Yürüteceğiz ama, 
işte bâzı sert mücadeleler olacak. 

Şimdi, fazla uzatmıyayım. Galiba biraz fazla 
uzattım. (Gülüşmeler) Gruplar heyecanlı, çünkü. 
(C. H. P. sıralarından «Biz değiliz.» sesleri.) Ben, 
Saym Başbakandan rica ediyorum. Bu Hükümet 
düşmesi meselesini bu kadar asabiyetle karşılamak 
gibi bir usulden vazgeçsinler. ( C. H. P. sırala
rından «Biz memnunuz.» sesleri.) Şimdi muhte
rem arkadaşlarım, hep beraber bu rejimi yürüte
ceğiz. Hep beraber muayyen dönemeçleri geçece
ğiz. Eskiden beri söylediğim bir fikir: tnönüsüz, 
C. H. P. siz bir Hükümet kurulabilmesi fikri. Ha
kikaten rejimimizin bir dönemeci geçmesi bakı
mından önemli bir fikirdir. Bu sizleri de çok ya
kından ilgilendirir; bu vatanın çocukları olarak 
hepimizi çok yakından ilgilendirir. Saym Başba
kanın da böyle hal tarzını memnuniyetle karşıla
yacağından eminim. Ama ilk anda fevrî birtakım 
çıkışlar yapmakta Saym Başbakan. Bana not ge
tirmişler, diyorlar ki, böyle bir ihtimal belirir be-
lirmez, birleşin çıkın karşıma. «Birleşin çıkın. 
Bileşsinler karşıma çıksınlar.» Ne varnvoruz, biz? 
Biz yani... (Orta sıralardan «Kim demiş?» sesleri.) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın, devam 
edin Sayın Alican. 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — ilk Hükü
met kurulması safhasında yani C. H. P. dışında 
bir ilk Hükümet kurulması safhasında, Saym 
Başbakan, çok iyi hatırlıyorum, zannederim o za
man her gün yürüyorlardı. Orman Ciftliğinde-
ki yürüyüşleri sırasında, her gün de basınla te
mas ediyorlardı. «Birleşsinler karşıma çıksınlar.» 
dediler. Bcm vesikaları fazla toplama heveslisi de
ğilimdir. (Gülüşmeler, «Bölükbaşı» sesleri.) 

OSMAN BÖLÜKB AŞI (Ankara) — Sicil mu
hafızı teyidediyor, doğru... 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALtCAN 
(Devamla) — Şimdi, bu defa da Saym Başba
kan bir, iki vesile ile buna benzer ifadelerde bu
lundular. Nihayet, buna benzer en son ifadeleri 
burada benden önce yapmış oldukları konuşma-
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landır. Bu konuşmalarında hakikaten sert be
yanlar vardır. O konuşmalarında, hakikaten kar-
şımdakiler birlensinler gelsinler, havasını telkin 
eden cümleler vardır. Bu itibarla, ben kendile
rinden rica ediyorum. Türk siyasi hayatında bu 
merhaleleri aşmakta kendilerinin büyük hizmetle
ri olacaktır. 1961 yılından bu yana çok yoruldu
lar, gayret sarf ettiler. Meselenin, bu merhale
sinde de gayretlerini esirgemiyecek olurlarsa, bu 
dönemeç rahat dönülecektir. Bundan sadece mem
leket ve rejimimiz istifade edecektir, sevgili ar
kadaşlarım. Hepinizi tekrar hürmetle selâmla
rım. (A. P.; C. K. M. P.; Y. T. P. ve M. P. sı
ralarından, aklışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, bütçenin tümü üzerin
de parti grupu sözcüleri, şahıslan adına arkadaş
larımız konuştu. Encümen, Hükümet ve Hükü
metten sonra bir arkadaşımız konuştular. 

Yeterlik önergesini okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
Bütçe Kanununun tümü üzerindeki konuşma

ların yeterliğine karar alınmasını arz ederim. 
Diyarbakır 

Alp Doğan Şen 

(Ortadan «Başbakan söz istiyor» sesleri. «Hü
kümet adına konuşacak.» sesleri.) 

BAŞKAN — önerge reddedilirse. (Ortadan, 
gürültüler.) önergenin aleyhinde söz istiyen 
var mı? 

NlHAT DÎLER (Erzurum) — Aleyhinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — önergenin aleyhinde Nihat Di-
ler'e söz veriyorum, efendim. (Ortadan, Başba
kan söz istiyor, sesleri.) Sükûneti muhafaza edi
niz, sayın arkadaşlarım. (Ortadan, gürültüler.) 

FAHİR GÎRÎTLİOĞLU (Edirne) — önerge
nin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Daha evvel Sayın Nihat Diler 
söz istemiştir, önergenin aleyhinde Nihat Diler'i 
davet ettim, sizden çok evvel söz istedi. 

FAHİR GlRÎTLÎOĞLU (Edirne) — Efen
dim yerimden hemen fırladım. Çok evvel. Evve
lâ o tarafa baktın. 

BAŞKAN — Sizden çok evvel söz istedi. İster
seniz siz konuşun, ister o. Benim için hepsi birdir. 
Hiç yapmam, merak etmeyin..Buyurun Sayın Di
ler. 

NİHAT DİLER (Erzurum) —Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlar; bütçenin muhtelif 
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fonksiyonları ve rolleri vardır. Bu bakımdan, 
çeşitli meseleler ve rolleri üzerinde, kıymetli grup 
sözcüleri milletvekilleri ve Hükümet kendi fikir
lerini beyan ettiler. Bu arada, diğer bâzı arka
daşlarımızın da bu mevzu üzerinde kendine has 
fikirleri olabilir. îşte bu bakımdan, verilmiş ki
fayet önergesi altı kişinin konuşmasından sonra 
olmuştur. Bir kısım arkadaşların daha kendine 
has fikirlerini ifade etmeleri bahis mevzuudur. 
Kabul edilip edilmemesini Yüce Meclisin takdiri
ne bırakıyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan sataşma iddia
sında bulunuyorlar. Ne bakımdan sataşma iddi
asındasınız Sayın Başbakan? (C. H. P. sırala-

- rından, gürültüler, «öğle değil» sesleri) Otu
runuz rica ederim, arkadaşlar. Müzakereler gü
zel, güzel seyrinde gidiyor. Usul ne ise onu ya
pacağız. Hükümete ve kendisinin beyan ettik
leri fikirlere aykırı konuştukları iddiasındalar. 
Riyaset, bu sahada bir hareket görmemektedir 
(Ortadan, şiddetli gürültüler). 

Direniyorlar mı efendim? (Ortadan, «dire
niyoruz» sesleri, şiddetli gürültüler) Direniyor
lar oylarınıza sunuyorum. Sataşma olup olma
dığını Heyeti Umumiyenin oyuna sunuyorum. 
(Ortadan şiddetli gürültüler) Olmaz. Olmaz. Sa
taşma yok bence. Sataşma olduğunu kabul eden
ler... Etmiyenler... (Ortadan, şiddetli gürültüler, 
«usul hakkında söz istiyoruz» sesleri) Sayınız.. 
(Ortadan, şiddetli gürültüler). 

SUPHÎ BAYKAM (İstanbul) — Bu kararı 
verirken vicdanına danıştın mı, danışmadın mı? 
(Ortadan şiddetli gürültüler). 

BAŞKAN — İhtar vereceğim Suphi Bay kam 
Bey; İsmail Bey ihtar vereceğim. Oturunuz 
lütfen. İçtüzüğün hükmü budur. Sataşma oldu
ğu iddiasında bulunan bir milletvekili veya... 
(Ortadan gürültüler) Oturun be Coşkun Bey, 
niçin böyle kızıyorsunuz? 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — «Be» diye 
hitabedemezsiniz bana. Ben edebimle söz istedim. 
(Gürültüler). 

BAŞKAN — Affınızı rica ederim. Sizin çı
kışlarınız karşısında ben hiddete geliyorum. Muh
terem arkadaşlar tekrar ediyorum.... 

SABRÎ VARDARLI (İstanbul) — Bitaraf 
hareket etmiyorsunuz, bitaraf değilsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Vardarlı size ihtar cezası 
vermeye mecbur etmeyiniz. 
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Muhterem arkadaşlar, tekrar ediyorum; tiayıu 

Başbakan kendilerine sataşma olduğu'iddiasında 
bulundular. -

CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Sataşma de
ğil, sataşma iddiası değil. 

BAŞKAN — öyle dediler. Söz verebilmem 
için sataşma olacak. Ben sataşma olduğu kanaa-
tmda değilim. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul)--Hayır efen
dim, sataşma olduğu iddiasında < değiller^ usul 
hakkında söz veriniz. Sataşmadan katiyen söz is
tenmedi, tahrif ediyorsunuz. (Ortadan devamlı 
ve şiddetli gürültüler ve kürsüye yürümeler.) 

Ben usul hakkında söz istiyorum. 

.BAŞKAN — Sataşma olduğunu kabul eden
ler... (Gürültüler, orta sıralardan in, in, böyle 
Başkanlık olmaz, suiistimal ediyorsunuz» sesleri) 
Kabul etmiyenler... Kabul.edilmemiştir. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Riyasetin 
tutumu hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen sükûneti muhafaza ede
lim. Yeterlik önergesini oylarınıza sunuyorum. 
(Ortadan gürültüler) kabul edenler... ETmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul)N—Reis Bey, 
Riyasetin tutumu hakkında' ~söz istiyorum" 

BAŞKAN — Olmaz. 
COŞKUN KIRCA (tstanbul) — İçtüzüğün, 

95 nci maddesine aykıra hareket ettinM >• Söz is
tiyorum. (Gürültüler)., 

BAŞKAN — Efendim, maddelere geçilmesini 
oylarınıza sunacağım., Bütçenin tümü hakkında.. 
(Gürültüler) Muhterem doktor oturmazsanız si>-
zin hakkınızda ihtar «ezası.vereceğim.. Oturunuz.. 
(Ortadan gürültüler). 

Efendim, maddelere geçilmeden evvel. bâzı 
önergeler var, onları okutup; oylarınıza, sunaca
ğım. 

Yüksek Başkanlığa • 
Bütçenin tümü üzerinde konuşan' muhalefet 

sözcüleri; gruplarının 1065 malî yılı bütçesine 
ret oyu vereceklerini açıkça ifâde etmişlerdir. 

Millet Meclisinde çoğunluğu teşkil eden mu
halefet gruplarının bu kararlan, bütçenin Yüce 
Heyetinizce reddedilmesi ihtimalini ortaya çıkar
maktadır. 

Bu durum karşısında 'gerek Hükümet, gerek

se 'bütçe durumumuz bakımından ortaya çıkacak 
güçlüklerin malı yılbaşına kadar halledilebil-
melerinr temin etmek üzere, tümü üzerindeki mü
zakerelerin hitamında maddelere geçilmesi hafc 
kındaki* oylamanın açık oylama şeklinde y^pıU 
masını arz ve teklif 'ederiz. 

Hatay 
Sekip İnal 

Ankara 
Raif Aybar 

Erzurum 
Nihat Diler 

Kara 
Sırrı öktem 

Siirt: 
Hayrettin özgen-

Tokat 
Zeyyat Kocamemi 

Urfa 
Celâl öncel 

Van-
Şükrü Kösereisoğlu 

Diyarbakır -
Recai Iskenderoğlu 

Bitlis 
Nafiz Giray 

Gümüşane 
Necmeddin Küçüker 

Mardin 
Seyfi Güneştan 

Tokat 
H. Ali Dizman~ 

Tunceli 
Vahap Kışoğlu 

Van 
ihsan Bedirhanoğlu 

Van 
Muslih GÖrentaş 

Millet- Meclisi Başkanlığına 
1965 yılı bütçesinin tümü üzerindeki müza

kerelerin. 'hitamında: maddelere ^geçilmesi hu su
sunun açık oya konulmasını arz ve teklif ede.̂  
vbır 

Ankara 
Osman Bölükbaşı 

İstanbul.. 
ö. Zekai Dorman 

Konya" 
Ömer. Kart 

Konya. 
K&mal' Ataman. 

Nevşehir, 
Ali Baran Numanoğkr 

Oğuz- Demirtüzün 
Yozgat-

ismet Kapısız 
Amasya 

İsmail Sarıgöz 
Bingöl 

Halil »Rıza Ünal 
Balıkesir 

Gökhan Evliyaoğlu 
Kütahya 

Mehmet - Kesen 

Ankara; 
Hüseyin Ataman. 

Yozgat' 
İsmail H. Akdoğan 

Bolu 
Kâmil İnal 

Kırşehir. 
Ahmet Bilgin 

Kırşehir 
Memduh Erdemir 

Kırşehir 
Halil özmen. 

Adana 
Hasan Aksay 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

Niğde 
Haydar Özalp 

Sakarya 
Hami Tezkan 

Afyon K. 
Veli Başaran 
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Yüfesekv Başkanlığa 

1965 • yılı1 B ütç# Kanun tasarısının? ıtümür hak
kındaki-görüşmelerin 'liıkmalini takiben,^madde
lerin müzakeresine geçilmesinin, ? Yüee,-Meeüsin 
açık oyuna sunulmasını jarzrve •teklif- ederiz. 

Çanakkale rAf yon JC. 
r-Refet bezgin ? ̂ efki. Güler 

Kastamonu Rizo 
Osman Zeki Oktay Cevat Yalçın 

Giresun izmir 
. Nizamefctin Erkmen Şükrü Akkan 

"Tekirdağ 'Ankara 
Fethi Mahramlı • İsmail Gence 

Ankara Sakarya 
ZüMü Pehlivanlı Müslihittin' Gürer 

Konya Adana 
Ahmet Gürkan Yusuf Aktimur 

Balıkesir " Trabzon 
Cevat Kanpolat Ekrem Dikmen 

Çorum Antalya 
' Muzaffer. Dündar . İhsan Ataöv 

İzmir Samsun 
Şinasi Osma , Hüseyin. ;özalp 

Erzincan İzmir 
"Hüsamettin Atabeyli J Muzaffer, Döşemeci 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar aç'ık oya 
. sunulması hakkında 15 i mütecaviz arkadaşımız 
-talepte bulundukları için açık oya gidilecektir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunacağım." Zar
fa koymak suretiyle mi istiyorsunuz, yoksa.. (Or
ta sıralardan, «Hayır, hayır, ayakta, ayakta oy
lansın.» sesleri) 

İsim okunmak suretiyle,mi oylanmasını isti
yorsunuz. (Orta sıralardan ayakta, isim okuna
rak sesleri) Peki efendim. 

137 nci maddenin ikinci fıkrasına göre, açık 
isim okumak suretiyle oylamaya devam edece
ğiz. 

Yalnız, Sayın Cevad Odyakmaz'm İçtüzüğün 
137 nci maddesinin 6 ncı fıkrasına göre, kendi 
reylerinin menfi olacağını bildirmek için söz is-' 
temektedirler. Buyurun. 

"C. K. M. P. GRÜPU ADINA CEVAD OD-
YAKMAZ (Sivas) —' Çok muhterem "•arkadaş
l a r /C . K. M. P. Grupunun 1965 yılr bütçe- ka
nununun tümü üzerinde-kullanacağı aleyhte oyun 

-mucip sebeplerini, İçtüzüğün 137 ner maddesi: ge
reğince • kısaca -açıklamak maksâdiyle-söz-almış 
bulunuyorum. 

.Bütçenin • mahiyetirve hüviyetiyle beraber, 
möttleketin içinde bulunduğu .sosyal,, ekonomik 
vöjpoUlik darumu i grupumuz gözden, geçirmiş
tir. 

) Karşıla|ılan^müşküll«re .feülunacak çarelerin 
başında -ekseriyetiı temsil--eden ahenk ve huzur 

i içinda^şakştaa imkânlaıcııaa sahip bir Hükümetin 
kurulması ilüzumuna-samimiyetle inanan grupu-
»muz,.İkinci Koalisyondan bu, temel görüşe sadık 
kalarak çekilmiş ve bu yüzden.kurulan C. H. P. 
ekalliyet HükÜBiötine^de itimat oyu vermemişti. 

Halen-miltetçe'geçirmekte-olduğumuz sıkıntı
ların ağırlaşmasiyle birlikte seçim ve iş emniye
tinin sağlanması zarureti gseniş mânada millî ira
deyi temsil.-eden, bir; Hükümetin, kurulması lüzu-

,(anunu> aratırmaş bulunmaktadır. 
f Kaldı ki^btitçenin tümün© verilecek oyun- ay-

> nı̂  zamanda 'ieraciî* mevkide bulunanı Hükümete 
itimadı- veya i âtimatelığı ifade ettiği gerçeğini 

> de> -göz-vönünde» tutmak) mecburiyetinde olduğuna 
dımımn-g^upumuz repoyu .kullanmak kararına 
'.yarm^tır. 

"Bu ^ebeplefrle' C.KMiP; Grupu olarak kırmızı 
oy kullanacağımızı Yüce Heyetinize saygüarı-
mfe-la arz- ederiz.* (Sagd-an-ve soldan* alkışlar) 

.v&^ŞKAN —,,S,ayın. Nur,. Baki lehinde.. XSöz 
yerilmez sesleri, gürültüler.) 

137-nci-mâddenin 6 ncı fıkrasına göre lehte 
ve -aleyhte * birer "mebus konuşacaktır. Sayın Coş-
ltuö Kırca biliyorunl bunu. 

CQŞKUN KIRCA (İstanbul) — Doğrudur. 

HALÛK "MUR BÂKİ : (Afyon Karahisar) 
—•< Kıymetli •- ûrkadaşianm,- Bütçe Kanununun 
tümümden * maddelerine. geçilirken hâsıl olan 
idıtrum • dbiayısiyle Bütçe Kanununu ret veya 
kabul etmenin açık oylamas* sırasında niçin 

! Bütçe Kanununa - müspet rey vereeeğimi arz 
etmek için huzurunuza geldim. 

Kıymetli - arkadaşlarım, - Bütçe Kanununun, 
yıllardan beri 'ekonomik İstıraplar içerisinde 
kalmış -memleketimiz için ciddî önemler taşı-

- yan- ve-mutlaka Çıkarılmasında zaruret ol-an bir 
kanun olduğuna inamyorm. Gerçi muhalefet 
pairlö-manter 'vazifesM yaptığı iddiasındadır. 

•*An«&k ^paTİö-manter-vazifenin millî' vazifenin 
daha üstünde olduğuna inanmıyan <bir niil-
letvekiliyiim. 
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İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 

Başkalarının reyi seni neye alâkadar ediyor? 
BAŞKAN — Sayın Akdoğan, arica ederim bı

rakın konuşsunlar. » L. I 
HALÛK NUR (BÂKl (Devaîmla) —Kıy

metli arkadaşım, Bütço Kanununa müspet oy 
verirken; buna müspet oy verilmemesinin 
bir zaruret haline gelmesi şeklinde ifade olu
nan fikri çürütmek mecburiyetindeyim, tabiî. 

(Sağdan gürültüler.) 
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz rica ede

rim. Kendi kanaatinizi lütfedin Sayın Nur 
Baki. 

HALÛK NUR BAKÎ (Devamla) — Kendi 
kanaatim, kimsenin kanaati değil zaten. 

Bütçe Kanununun hazırlanması, Bütçe Ka
nununun reddi halinde yeniden meydana çıka
cak ihtilâflar, yeniden Hükümetin kurulma-
siyle beraber; (siyasi ihtilât aklınıza her za
man kötü şey getirmeyin.) Yeniden meydana 
gelecek siyasi ihtilâtlar dolayısiyel memle
kette bütçe gecikmesinin meydana getireceği 
hâdiseleri nazarı itibara alarak müspet oy 
kullanıyorum; bir. 

İkincisi .şimdiye kadar gelen bütçelerden 
mutlaka bir gömlek daha üstün olan bir büt
çeye, daha evvelkilere beyaz oy kullanarak 
buna kırmızı oy kullanmanın tenakuzuna düş
memek için beyaz oy kullanıyorum; iki. 

'Bir şey daha, beyaz oy kullanıyorum arka
daşlar. Dünyanın hiçbir parlâmentosunda mü
zakerelerin memleket için, Parlâmento için, 
yeni kurulacak, kabineler için bu kadar âcil, 
zaruri ihtilâtlar yaptığı bir oturumda 'bir Baş
bakanın konuşturulmaması dahi sırf benim 
beyaz oy kullanmama vesile teşkil etmektedir. 
Bunu ,tarih ibretle kaydedecektir. (Ortadan 
bravo sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Lehinde ve aleyhinde iki arka
daşımız konuştular. 

Başkanın İçtüzük tatbikatından başka yap
tığı hiçbir iş yoktur. Hükümet ve Başbakan 
konuşturulmuştur. Başbakan konuştuktan son 
ra bir milletvekili konuşmuş ve Başbakanın 
yaptığı sataşma iddiası (C. H. P. sıralarından 
gürültüler, sataşma iddiası yok, tahrif ediyor
sun, sesleri) oylarınıza sunulmuş, kabul edilme
miştir. Kifayet önergesi vardır. (Gürültü
ler.) 
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<.c Bütçenin tümü hakkındaki konuşmalar bit
ti. Maddelere geçilmesini açık oylarınıza su
nuyorum; bir bir isimleri okuyacağım ^»ka
laslarımız ayağa kalkarak, ret, kabul veya çe-
kinser cevabını versinler. ,;> 

Ordu'dan başlıyoruz, 
Ordu milletvekilinden başlanarak isimler 

okunmak suretiyle oylar tesbit edildi.) 

BAŞKAN — Oylama sonucunu arz ediyo
rum. 

Bütçenin maddelerine geçilmesinin açık oy 
neticesini arz ediyorum. 

Oylamaya 424 arkadaşımız katılmış, 225 ret, 
197, kabul ve 2 çekinser oy çıkmıştır. Böyle
ce maddelere geçilmesi kabul edilmeyince, bütçe 
tasarısı da reddedilmiş oluyor. 

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başbakan. (Or
ta sıralarda verme verme, sesleri) yeterlik öner
gesinden sonra söz verilmez. (C. H. P. sıraların
dan şiddetli alkışlar ve bravo sesleri) 

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — 
Sayın milletvekilleri, muhterem arkadaşlarım; 
oylamadan evvel Sayın Alican benim beyanatı
mı cevaplandırdılar. Karşılıklı konuşmak müm
kün olmadığı için bir taraflı konuşan insan 
kendisinin çok güzel söylediğini ve ikna etti
ğini zanneder. Ümidederim ki, Sayın Alican ce
vap almadığı için kendisinin ikna edici bir su
rette konuştuğu hayaline kapılmıyacaktır. 

Söyledikleri içinde benim bahis konusu etti
ğim mevzulara büyük ölçüde cevap vermemiş
tir. Efkârı umumiye bu cevapları, benim şikâ
yetlerimle karşılaştıracak ve hükmünü verecek
tir. Meselâ Amerika seyahatimdeki hal bunun 
misalidir. Şundan veya bundan dolayı kendi-

I leri zaten Hükümetten çekilme kararı vermiş-
j lerdi, bir grup kararıdır. Fakat kimsenin gö-
I zünden kaçmaz ve yüksek nazarınızda aşikâr 
| olmuştur ki, bir Hükümetin Başkanı dışarı 

memleketle temasta iken onun merkezinde or
tak olan partilerin gruplarında, idarelerinde 
her hangi bir havadisin tesiri küçük görüle
mez. Bunun gibi Hükümet içinde iyi geçinme 
ile yardımcı olarak çalışmak hassası için Sayın 
Alican'a söylediğim sözlerin mesleki için, yeni 
vazifeleri için uyarıcı olmasını dilerim. Ümide
derim ki, bulunduğu teşekküllerde, hizmet et-
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mek için daha dikkatli olacaktır. Bsçüan söy
lerken Sayın Alican'm bana yaptığı' tavsiyele
ri de hulûs ile cevaplandırmalk isterim. Benim 
uzun siyasi hayatımın neticesi olarak birtakım 
sabit kanaatler ve iddialar içinde bulunduğu
mu zannetmektedir. Bu zan yanlıştır. Ben ku
surunu bilen ve hayatında kendisini mütema
diyen düzelten ve tekamül ettiren bir insanım. 
(Ortadan bravo sesleri alkışlar). Benim kuvvet
li tarafım budur, sabit fikrim yoktur. Bana ya
pılan her tavsiyeyi hakiki değeriyle kıymetlen
dirmek isterim ve istifade etmek isterim. 

Sayın Alican ile olan bu münakaşalar umu
mi olarak bu üslûpla cereyan etmiştir. Umumi 
efkâr bunlara hükmünü verecektir. Belki bu 
hususta gelecekte de birtakım münakaşalar açı
lırsa yeniden izahlarda bulunuruz. 

Yalnız iki nokta üzerinde de ısrar etmek 
isterim. Birisi, Hükümet kurarken plânlama 
üzerinde kendisi daha bir iki sene bunun tat
bikine heves göstermiyordu. Bir, iki sene son
ra plânın tatbikatına başlıyabiliriz diyordu. 
Bu aramızda geçmiş bir muhaveredir. Sayın 
Alican tböyle bir şey geçmedi diyor. Hafıza
ma güvenirim; ben bu kanaatimi muhafaza edi
yorum. Aramızda öyle geçti. Onun hatırında 
öyle kalmış, ibenim hatırımda böyle kaldı. Söy
lediğim samimî bir kanaate müstenittir. 

Muhterem arkadaşlarım, plân hakkında Sa
yın Alican taraftar olduğunu söylüyorlar. Be
yanatımda söyledim ki; plâna esas itibariylo 
siyasi partilerde, millî teşekküllerde bugün mu
halefet eden kimse yoktur. Mesele bunun tat
bikini takibetmekte, kolaylaştırmakta, elinde si
yasi kudderti olanların buna yardımcı olma
sındadır. Eğer Sayın Alican plânlamayı, teşki
lâtını, insanlarını takdir etmek için kendisi
nin plân taraftarı olmasında bize bir taahhüt 
vaziyetinde bulunuyorsa, bunu memnuniyetle ve 
minnetle karşılarım. Ümidederim ki, eline fır
sat geçtiği zaman plânın kadrini bilecek, plân-
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lamada çalışanların kadrini bilecek ve bu fik
rin başarı ile ilerlemesine hizmet edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu toprak refor
mu konusunu bir seçim manevrası olarak tav
sif etmek istediler. Söylediklerinden anlaşılıyor 
ki, toprak reformu üzerinde Hükümette çalışma
lar, Y. T. P. kanadı içinde çalışmalar samimi
yetle ve geniş ölçüde olmuştur. Şu halde ken
dilerinin toprak reformunu bilerek, tetkik ede
cek hazır ve taraftar oldukları mânasını çıkar
maya hakkımız vardır. «Biz toprak reformunu 
buraya seçim kampanyası olarak getirdik» 
Şimdi iktidar bu andan itibaren manen ve bir 
saat sonra da resmen bizim elimizden gidecek, 
muhalefet partilerinin eline geçecektir. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar, bravo sesleri) Halep 
orda ise arşın burada. Sayın Alican toprak re
formuna taraftar ise bu müddet esnasında çı
karır. (Ortadan bravo sesleri) Biz o zaman ken
dilerine yalnız teşekkür ederiz. Bu taahhütleri
ni sfcnet ittihaz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mülâhazalardan 
sonra söylenecek başka şey yoktur. Şimdi Ba
kanlar Kurulunu toplıyacağım. Oylama netice
sine göre, oylamanın mantiki neticesi üzerine 
karar vereceğiz ve Hükümetin istifasını Sayın 
Cumhurbaşkanına göndereceğim. Bu akşam bu 
vazifeyi ifa edeceğim. 

Hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. (C. H. 
P. si sıralarından bravo sesleri ayakta alkış
lar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, katma 
bütçeler hakkında ıbir karara varılmasına, Hü
kümetin çekildiğini izhar etmesine binaen, ar
tık imkân kalmamaktadır. Esasen bütçenin tet
kiki için her gün sabah, akşam toplantılarına 
başlamıştık. Bütçe tetkik edilmiyeceğine göre, 
normal günlerimiz olan 16 Şubat Salı günü 
saat 15 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

(Kapanma saati : 20,35) 
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ABLANA i 
'ıMehmet Geçiöğlu 
"Ahmet Karamftftüö&lu 
1 Melih Kemal Küçükte-
pepmar f 

Kemal Sariibrahim'öğlu 
ADIYAMAN 

Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHÎSAR 

. Halûk Nur Baki 
„ Asım Yılmaz 
.,Şükrü Yüzbaşıpğlu 

AĞRI 
. Rıza Polat 

AMASYA * 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANJGARA : 
km ail Rüştü-<Ak«al i 
Burhan Apaydın $ 
sNihati ıBerkkan 
Fuat: Börekçi i 

»Bülent'Eeestit i 
; Muhlisi Ete t 
İbrahim SıtkıHKiatip- i 
oğlu 
İbrahim îmirtalıoğiu ; 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

itRTVtN 
Ŝiefifet; Emin«£aoğlu 

dfcYDIN 
Orhan Apaydın 

'.Mustafa- Şükrü Koç 
-Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın, Bulak 

* Fennî, Islimyeli 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritaglu 

BiTLİS 
.Müştak Okumuş 

**BOLÜ 
''Zteki^®falta«ıöğlu 
^'Konat îkrmir 

BURDUR 
Fûthi Çalikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip' Rüştü Akyürek 
Sadrettin, Çanga 

i ibrahim öktem 
ÇANAKKALE 

Burhan, Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi incesulu 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
ismail Ertan 
Hüdai Ora! 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR . 
Şehmus, Arslan 
Hilmi Güldoğao 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDÎRNE < 
*SüieyiBiın«Bilf«n « 
Fahiı^îfitHdğlu t 

^ELÂZIĞ % 

Nurettin ArdıçÖğlu 
^ürrenfMirf tüp j 

Kem'ar Satır 

"Z^ynel^üıİdöğdu * 
" Naenfoldırım r 

i 
ERZURUM 

l}evarDursunOglu \ 
Gıyasettin* Karaca * 

"ŞefaMtin "Konuray s 

Adnan^Şenyurt f 

"ESKİŞEHİR 
Şevket *Asbuzöğlu ' 
IbraMm'Cematcılar 
Celâlettiri TJzer j 

MOAZIANTBP Î 
* .Osman Jdvkan 'Biten r 
. Muzad&er Ganbölat s 
Jklii IhsanvX$öğşiş % 
Hüseyin İneioğlu 

GÎRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

OÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahrafetf Sîrrıî Hooaoğlu 

r'Sâki Ztxrlu 
VİÇEL 

*Mlehmlet Ali BAMan 
1 Yahya*l>ermaırcı 
SâdıkT"Ktftlay 

•İSPARTA 
* Lokman "Başaran 

İSTANBUL 
-.Cihad $Baban 
Suphi Baykam 

r*RjffiprTahiıTBurak 
X)rhari" Eyüböğlu 

r FaJh retti rî Kerim"Gö kay 
*Ali' Coşkun "Kırca 
Hihni~Oben 
Oğuz Oran 

"Vahyi"* özarar 
'İlhami Sancar 
v Selim'Sarper 
"ReşifUlker 
SabrrVardarh 

* Mâlik'Tolaç 
ZekrZeren 

IZMtR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 

I Kadri Özek 
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Mustafa U$*w? 
Lebit YunddğM i 

KARS.? 
Hasan Erdoğan 
KeHT»l:Güv«ü 
Kemal Okyayy 
BahtiyamrVttmiîJ 

KASffAMoanr 
İhsan ŞenatMraft 
Ali öâdiktaenli! 

K8kff8&Bt 
TurhannFeytioğia 
Mehmet fOöket r 
Mehmet Sdğiöinrr 
Bahri Yazasr 
Mehmet Yüoelete? 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altüğ" 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ* 
Sahabettin Bilgim. 
NiKât Enm-

KONYA' 
İhsan Kabbdriyr̂  
AbdüsMtrtıot Katnmn 
Rüştü ÖSüal 
Fakih özfikHth 
Fakth özlen-ı 
VefaıTSm*; 

KÜTMBTA 
Ahnıefĉ BbBbaıyi' 

M: Mecliött Bî5T7 
lAliEctohK.'^' 
Rauf Kftraryv 
I MALAflSnfc 
(Nurettin AJkyjtrin 
Mehmet Mdkayaf: 
lAhmet Fırarteı 
[İsmet İnönöâ 
[Halit Zi**aöaktaıaı 

MANİSA 
| Muammer Ertenu 
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MAJtAŞC 
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Şevki Aytann 
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•Talât Opaı 

MUĞLA 
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Cevdet Oskay; 
Yakup, Kadri Karaoa-
m an oğlu 
; Turan-Şahine 

NEflfiŞBHÎRu 
Halit ,d&mrtftAk»&: 

NİODE 
Asım Efen 
Ruhi Sdyer 
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Yusuf İzaettfoı Ağâoğiu 
[Ferda Gö%v 
Orhan NainnHffzifieâi» 
Arif Hikme**Ofia1?* 
Ata TSpaldpt" 

SAKARYA 
Burhan Akdağc, 
ÎYusuiâUlâsDpy 
! SAMflOTP 
[Nurettin CerifliffKta 
Fevzi CeyWA> 
Kftmran*EWM â©ğlu 
FevainOftrfçH 
fîl5bw*HMr 

1 Cevdet Ay£mu 
Süreyya öner.1 
Adil Ya§*, 

Mahmut AlicanoğTö 
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srv*Ag 
Adil AJftfjn" 
Rahmi ÇelteW§3 
İbrahim Göltot 
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Mahmut.vVttiai i 

TEJCÎHBtĞ 
Turhan Kut?', 
Hayri Mürasnağln 
Orhan (fotirdkv, 

TOKAT, 
Reşit önder 
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TRABZON 
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YOZGAT 
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[Reddedenler] 
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BALIKESİR 
Cihat BilgefeaBî: 
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Cevat KEnpııUit. 
Cihat Tursfirfet 

BîtEClK * 
Sadi Biriay 
Orhan Tuğrul" 

BİNGÖL; t 
MİSıddık Ayda*. 
Halit Rjfaâ Ütıal 

4Mr 



M. Meclisi B : 57 13.2.1965 O : 2 
BİTLİS 

Nafiz Giray 
BOLU 

Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kâmil tnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok ' 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
îhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Recai Iskenderoğht 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
îlhami Ertem 
Nazmi Özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrnl Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeyiinoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Maritan 
Mithat San 
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GİRESUN 
Nizamettin Erkraen 
tbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMtfŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Saracı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğln 
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I İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
thsan önal 

İSPARTA 
Ali îhsan Balım 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
îbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Muhiddin Güven 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
tsmail Hakkı Teldnel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdurrahman Yazgan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 

Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gttrsan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşâd 
Şinasi Osma 

KARS 
Necmettfeı Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Fethi De^ançay 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
tsmail Htıkkı Yılanlıoğln 

KAYSERİ 
Abdüîhalim Araş 
Hüsamettin Oümüşpalâ 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOOAELt 
Hâldan <Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Trfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mefcki Keskin 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpasar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Aksi t 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 

Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğln 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Günestan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
tlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Ttizün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlü 

RİZE 
Erol Yılmaz Akça! 
Arif Hikmet Gttner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Hamit Kiper 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
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SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahrarah 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 

ADANA 
Kasım Gülek 

ANTALYA 
Nazmi Kerimoğlu 

BALIKESİR 
Akmet İhsan Kırımlı 
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1 H. Ali Dizman 

Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Zeki Yağmurdereli 

URPA 
1 Kemal Badıllı 
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1 Kadri Eroğan 

Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

! VAN 
thsan Bedirhanoğlu 
Muslis Görentaş 
Şükrü Kösercisoğlu 

[Çekinserler] 
AĞRİ 

Kerem özcan 
MANİSA 

Yakup Kadri Karaos-
mannoğlu 

[Oya kattlmıy anlar] 
DİYARBAKIR 

Yusuf Azizoğlu 
EDİRNE 

Talât Asal 
İSTANBUL 

Saadet Evren 

KARS 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

[Açık üyelikler] 
Aydın 1 
Erzurum 1 
x£atay 1 
İsparta 1 
istanbul 1 
İzmir 2 
Kocaeli 1 

Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 

Zonguldak - 2 

Yekûn 13 

1 YOZGAT 
fsmail Hakkı Akdoğaı 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Niza m oğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SİNOP 
Cemil Karahan 

TUNCELİ 
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Millet Meclisi 
ft-ONDEMİ 
'57. BÎRLEŞÎM 

13 . 2 . 1965 Cumartesi 

Saat : 10,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - iKlNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

ÎKl DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 
A - ÎKINCÎ GÖRÜŞMESI YAPILACAK IŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

X I . — 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1065 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikli
ğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tıez-
feeresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi 1/738; C. Senatosu 1/496) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 854; C. Senatosu S. Sayısı : 
493) [Dağıtma tarihi , 10 . 2 . 1965] 

X 2. —• Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Kar
ma Bütre Komisyon Başkanlıkları tezkereleri. 
(M. Meclisi 1/737; C. Senatosu 1/439) (M. Mec

lisi S. Sayısı : 834; O. Senatosu S. Sayısı: 495) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1965] 

X 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Karına Büt
çe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi 1/749; C. Senatosu 1/440) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 833; C Senatosu S. Sayısı : 494) [Da-' 
ğıtma tarihi '.: 10 . 2 . 1965] 

X 4. — Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair O. Senatosu ve Karma, Bütçe 
Komisyon Başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi 1/739, C. Senatosu 1/455) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 838, C. Senatosu S. Sayısı : 498) [Dağıt
ıma tarihi : 10 . 2 . 1965] 

X 5. — Ege Üniversitesi 1965 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Karma Bütçe 
Komisyon Başkanlıkları tezkeresi. (M. Mec
lisi 1/736, C. Senatosu 1/456) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 839; C. Senatosu S. Sayısı : 499) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 2 . 1965] 

X 6. — istanbul Üniversitesi 1965 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyon Başkanlıkları tezkertelerd. (M. Meclisi 
1/744; C. Senatosu 1/452) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 836; C. Senatosu S. Sayısı : 496) [Dağıtma 
tarihi : 10 . 2 . 1965] 

X 7. — istanbul Teknik Üniversitesi 1965 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Karıma 
Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri. 
(M. Meclisi 1/745; C. Senatosu 1/454) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 837; C. Senatosu S. Sayısı : 497) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1905] 

(Devamı arkada) 



X 8. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
19G5 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Kar
ma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri. 
(M. Meclisi 1/741, C. Senatosu 1/468) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 842, C. Senatosu S. Sayısı : 501) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1965] 

X 9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karra Bütçe Ko
misyonu raporuna da'ir C. Senatosu ve Karma 
Bütçe Komûsyon Başkanlıikları tezker elleri. 
(M. Meclisi 1/746, & Senatosu 1/467) (M. Mec
lisi S. Sayısı • 841* € . Senatosu S. Sayısı : 500) 
[Dağıtma tarihi : 10 , 2 . 1965] 

X 10. — Hutkıt ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlümü 19$5 yılı Btirt-çie kanunu tasarısı ve 
1965 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan de
ğişikliğe dair Cujmhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi 1/743, C. Sonatosu 1/469) (M. Mec
lisi 8. Sayısı : 855, ö. Senatosu S. Sayısı : 502) 
[Dağıtma tarfbıi : 10 . 2 . 1965] 

X 1.1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarlısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Karma Büt-
çjâ Komisyon Başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi 1/748, C. Senatosu 1/470) (M. Meclisi S. Sa
yısı Î 835, G. Senatou S. Sayısı : 503) [Dağıt
ma tarihi : 10 . % . 1055] 

X 12. — Devlet Üretime Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair C. Se
natosu ve Karma Bütçe Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri. (M. Meliki 1/742; C. Senatosu 
1/462) (M. Meclisi S. Sayısı : 844; C. Senatosu 
. Sayısı ; 504) [Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1965} 

X 13. — Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
(Bütçe kaiunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair O. Senatosu ve Karma Büt
çe Komisyon Başkanlıkları tezkerîeleri. (M. Mec
lisi 1/747, C. Senatosu 1/471) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 834; C. Senatosu S, Sayısı : 505) [Da
ğıtma tariihi : 10 . 2 . 1965] 

X 14. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Gemisi Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarı
sı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/740 C. Senatosu 
1/472) • (M. Meclisi S. Sayısı : 845; C. Sana^osu 
S. Sayısı ı 506) [Dağıtma tariihi : 10 . 2 . 1965] 

X 15. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Karma Büt
çe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri. (M. 
Meclisi 1/ 733; C. Senatosu 1/494) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 840, C. Senatosu S. Sayısı : 507> 
[Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1966] 
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