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1. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban» 
kası Kanununun 5453 ve 6617 sayılı ka
nunlarla değişik beşinci maddesinin birinci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Maliye, Ticaret ve Plân komis
yonları raporları. (1/716) (S. Sayısı 932) 389:390 

'2. — Artvin Milletvekili Sabit Osman 
Avcı'nm 3204 sayılı Orman Genel Müdür
lüğü Teşkilât Kanununa geçici madde ek
lenmesine ve aynı kanuna ek 3904 sayılı 
Kanuna 2 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ta
rım ve Plân komisyonları raporları (2/241) 
(S. Sayısı : 501) 390:399 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir ve Cumhuriyet 
Senatosu Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, 
Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanunun 
22 nci maddesine bir fıkra eklenmesine da
ir kanun teklifleri ve Bayındırlık ve Plân 

Sayfa 
komisyonları raporları (2/696, 2/699) (S. 
Sayısı : 941) 399:410,489:492,497:500 

4. — Siyasi partiler kanunu tasarısı 
ile Adana Milletvekili Kasım Gülek ve 
Kemal Sanibrahimoğlu'nun, Siyasi par
tiler kanun teklifleri ve Geçici Komisyon 
raporu (1/560, 2/378, 2/591) (S. Sayısı : 
527) 410,493:496,501:504 

5. — 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 
1965 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapı
lan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/825, 
Cumhuriyet Senatosu 1/525) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 970; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 587) 410:414 

6. — istanbul'da Taksim'de yapılacak 
otele Vakıflar Genel Müdürlüğünün katıl
masına dair kanun tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu (1/803) (S. Sayısı : 952) 410:414 

5. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 414 

1. — Diyanet İsleri Başkanlığı Kuru
luş ve görevleri hakkındaki kanun tasarı
sının bütçe müzakerelerinin başlamasın
dan önce görüşülmesine dair önergeler 414:466, 

466:488 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Maraş Milletvekili Hasan Fehmi Evliya, An

dırın ilçesinde geçen 'bir zabıta olayından bahse
derek karakollarda vatandaşlara gayrikanuni 
muameleleıin yapıldığı, 

Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin Uzun, 
Ergene ve ona bağı derelerin taşarak tarlala
rın sular altında kald ğı, bu nehir ve derelerin 
yataklarının temizlenmesi ve z.:rar görenlere yar
dım yapılması, 

Tekirdağ Milletvekili Hayrı Mumcuoğlu, 
Yargıtay kanunu teklifinin görüşülebilm si im
kânının azal lığı ve hâkim ve savcıların tazmi-
natlariyle ilg'Ii kanun tasalısının Meclis3 geti
rilerek bir an önce çıkarılması gerektiği konu
larında gündem dışı demeçte bulundular. 

Sakarya Milletvekili Yusuf Ulusoy'un, s'ya-
si partiler kanunu tasarısından sonra Diyanet 
İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkın
daki kanun tasarısının görüşülmes'nin tamam
lanmasına kad^r biri şimiıi devam ettirilmesine 
dair önergesi kabul edildi. 

Siyasi partiler kamunu tasarısı üzerindeki 
görüşmelere bir süre devam olundu. 

Saat 21,00 ds toplanılmak üzere birleşime ara 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Mekki Keskin 

Kâtip 
Yozgat 

Veli Uyar 

Kâtip 
Kastamonu 

Sabri Keskin 

İKİNCİ OTURUM 
Siyasi part'ler ka un tasarısı üzerindeki gö

rüşmeler tamamlanacak tümü açık oya sunuldu 
ise de, ayırım tonunda yeıter çoğunluk sağlana
cağı bildi ildi. 

Diyanet İş1 eri B^şkanl ğı kuruluş ve görev
leri hakkındaki kanun -tasarısı üz 21 i-da bir sü
re görüşüldü. 

Saat 00,30 da toplanılmak üzere birleşime 
ara verildi. 

Başkan 
Fuad Sirmen 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 

Kâtip 
Yozgat 

Veli Uyar 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görev

leri hakkındaki kemin tasarı 1 üzerindeki görüş
melere bir süre devam o" undu. 

Açık oylama neticesinde çoğun'uğun olmadı
ğı bild'rild'ğine göre birleşime devam olunamı-
yacağı hakkında Gümüşane Milletveki'i Nurel-
d'n özdemir'in itiraz! üzerine yapıla 1 yoklama 
sonucunda çoğunlrğun kalmadığı anlaşıldığın
dan 17 .5.1965 Pazartesi güıü saat 10 da top
lanılmak üzere (Saat 1,15 te) (birleşime son ve
rildi. ...' 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu 

Ferruh Bozbeyli Sabri Keskin 
x Kât'p 
Yozgat 

Veli Uyar 

2. - GELEN KAĞITLAR 

Tezkere 
1. — Sakarya Milletvekili Hami Tezkan'm 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/1186) (Anayara ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

Rapor 
2. — Devlet personeli meslek teşekkül* er* ka

nun tasansımn Millet Meclisine Vbenimsenmiyen 
maddeleri hakkımda Karma Komisyon raporu ile 
Millet Mecl'si, Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Komisyon metinleri (Millet Meclisi 1/546; Cum
huriyet Senatosu 1/434) (Gündeme) (S. Sayı
sı : 543 e 2 nci ek) 



BÎKÎNCÎ OTURUM 
Ağılma saati: 10.03 

BAŞKAN — Fuad Sirmen 
KÂTÎPLER : Nevzat Şener (Amasya), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Mııhterom arkadaşlar; Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Lütfen 
elektrikler yandığı zaman kabul düğmesine işa
ret buyurun. 

(Yoklama yapıldı.) 

. BAŞKAN —• Sayın arkadaşlar, çoğunluğu
muz hâsıl olmuştur, müzakerelere başlıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, bugünkü gündemimiz, 
yüksek malûmunuz olduğu üzere, 1965 bütçe 
müzakereleridir. Ancak Hükümetle, Başkanlık 
Divanı mutabık kalarak bütçelerin görüşmesine 
başlamadan evvel birer maddelik üç tasarının 
müzakeresini Yüce Heyetinize teklif etmekte
dirler. Bu tasarıların ne olduğunu arz ediyo
rum : 

Birinci tasan, T. C. Ziraat Bankası Kanu
nunun 5453 ve 6617 sayılı kanunlarla değişik 
5 nci maddesinin, l'nci fıkrasının değiştirilme
si hakkındaki kanun tasarısıdır. Bu, tabedilmiş 
ve tevzi edilmiştir ve Yüce Heyetin karariyle, 
öncelikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

İkinci tasarı, Artvin Milletvekili Sabit Os
man Avcı'mn 3204 sayılı Orman Genel Müdür
lüğü Teşkilât Kanununa geçici madde eklen
mesi ve aynı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 
ikinci maddesinin üçüncü fıkrasının değiştiril
mesine dair kanun teklifidir. Bu kanun teklifi
nin de öncelikle görüşülmesi, Yüce Heyetçe ka
bul edilmiştir. 

Üçüncüsü : Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir ve Cumhuriyet Sena
tosu Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, Karayol-
ları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hak
kındaki 5539 sayılı Kanunun 22 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifleridir. 

Bu teklifin de öncelikle görüşülmesi Yüce 
Heyetçe daha evvel kabul edilmişti. 

Riyaset Divanının teklifini oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Diğer takrirleri daha sonra oya arz edece
ğim. 

1. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası I 
Kanununun 5453 ve 6617 sayılı kanunlarla de
ğişik beşinci maddesinin birinci fıkrasının de
ğiştirilmişi hakkında kanun tasarısı ve Maliye, 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları. (1/716) 
(8. Sayısı: 932) (1) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen var 
mi efendim?.. Yok. Maddelere geçilmesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(1) 932 S. sayılı basmayazı 
nundadır. 

tutanağın so-

îvedilikle görüşülmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
' Birinci maddeyi okutuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu
nun 5453 ve 6617 sayılı kanunlarla değişik be
şinci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3202 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası Kanununun 5453 ve 6617 
sayılı kanunlarla .değişik beşinci maddesinin bi
rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının iti-
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bari sermayesi birbuçuk milyar liradır ve aşağı
da yazılı unsurlardan teşekkül eder:» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen?... Yok. 
Tasarının Heyeti Umumiyesini oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

2. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av-
ni'nin, 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununa geçici madde eklenmesine 
ve aynı kanuna ek 390i sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Tarım ve Plân komisyon
ları raporları (2/241) (S. Sayısı : 501) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen?.. 
Buyurun sayın Binay. 

SADÎ BlNAY (Bilecik) — Arkadaşlar, çok 
kısa konuşacağım. Bu bütün memleketimizi entrcse 
eder bir kanundur. 115 000 tane orman dâvası 
vardır. Orman mıdır, tarla mıdır? Burada Or
man Umum Müdürlüğü, hem şikâyetçi, hem sav
cı, hem de ehlivukuf durumundadır. Bundan 
hem ormancılar, hem de vatandaşlar şikayet ha
lindedirler. Istırap büyüktür, mahkemeler dol
muştur. Bu devrede çıkmış olmasından dolayı 
bir ormancı olarak duyduğum mcmııuni^veti arz 
ederim. Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Geçicioğlıı, buyurun. 
MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Muh

terem arkadaşlarım, orman içi köylüsünün ıstı
rabı hepinizce malûmdur. Bu kanunun çıkmasiyle 
orman içerisindeki köylülere ferahlık getirmiş 

(1) 501 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

oluruz. Bu kanun lehine reylerinizi kullanman] 
zı saygı ilç rica ediyorum. 

BAŞKAN — Tümü hakkında başka söz isti
yen var mı?.. Yok. Maddelere geçilmesini oyu
nuza sunyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü teşki
lât Kanununa geçici bir madde eklemesine ve 
aynı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair 

Kanun 

MADDE 1. — 3204 sayılı Orman Genel Mü
dürlüğü teşkilât Kanununa aşağıdaki yazılı ge
çici madde eklenmiştir. 

«Geçici madde 11. — 6831 sayılı Orman Ka
nununun 7 nci maddesine göre kurulan ve 3656 
sayılı Kanunun 9 ncu maddesinde yazılı geçici 
mahiyetteki hizmetlerden sayılan Orman Tah
dit Komisyonuna tâyin olunacak hukukçu üye
lere verilecek aylık ücret 1 750 liradan yukarı 
olamaz ve bunlar hakkında 7244 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesi hükmü uygulanmaz. 

Orman Tahdit Komisyonu Başkan ve üyele
rine maaş ve ücretlerinden ayrı olarak ayda 
700 lira tazminat verilir.» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 3204 sayılı Orman Genel Mü
dürlüğü teşkilât Kanununa ek 3904 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağı
da yazılı şekilde değiştirilmiştir. 

«Orman avukatı veya dâva vekili bulunmı-
yan yrlerde ve zamanlarda, Orman İdaresini 
kazai mercilerde temsil ve bunlara ait görevle
ri o yerin en yükseek dereceli orman memuru 
veya bu memur tarafından görevlendirilecek 
diğer her hangi bir orman memuru yapar.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Buyurun Sayın Sarıibrahimoğlu. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, bu madde birçok orman 
idaresi ve Hazine haklarının kaybına sebebola-
bilir. Birinci madde hukukçu üyenin ve mahke-
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melerde temsil edecek avukatın temini için istis
nai bir hüküm getirmiştir. Bu suretle avukatın 
ve hukukçunun bulunabileceği tasavvur olunabi
lir. Çünkü, bu maksatla getirilmiştir. 1 750 lira 
ücret verilmesini mümkün kılmaktadır. Artık, 
birinci madde getirilmiş ve bu suretle hukukçu 
üyenin ve avukatın temini mümkün hale getiril
miş bulunduğuna göre ikinci maddeye lüzum kal
mamıştır ve büyük dâvalar, büyük haklara, men
faatlere, taallûk eden dâvaların bahis mevzuu 
olduğu bir yerde ve sahada her hangi bir orman 
memurunun görevlendirilmesi caiz değildir. Pek 
çok dedikodulara, asıllı, asılsız ithamlara sebebo-
labilir ve orman idaresi büyük, haklı veya hak
sız ithamlar altında ezilebilir. Her hangi bir or
man memuru denince, her-hangi bir bakım me
muru da bunun şümulü içindedir. Orman dâva
ları, bir avukat tarafından görmesi iktiza eden 
dâvalar, her hangi bir memura gördürülmemelidir. 
Aslında avukatlık Kanununa göre dâvaları, ni-
zah hakları, mahkemelerde avukatlar müdafaa 
eder, temsil eder. Bu hüküm yani orman memur
larının yetkililerinin dâvaları takip imkânı istis
nai bir hükümdür ve istisnaların genişletilmeme-
si iktiza eder. Avukatlık Kanununun, avukatlar 
tarafından dâvalar görülür hükmünün bir mâna
sı vardır. Avukatlık bir sanattır, her önüne gelen 
dâva savunamaz. Burada kalkıp ayrıca devair 
rüesasına, orman bölge şefine kadar hattâ, tem
sil imkânı verildikten sonra her hançi bakım me
muruna kadar bunu teşmil etmek hem Avukatlık 
Kanununun lâfzına, ruhuna, felsefesine aykırıdır, 
hem de Orman idaresinin ve Hazine haklarını ih
lâle müncer olacak bir netice doğurur, tehlikeli 
bir hükümdür. Bu itibarla bu hükme lüzum 
yoktur. 1 nci madde zaten bu 2 nci maddeyi dü-
zumsuz hale getirmiştir. Onun için bu 2 nci mad
denin reddini istirham ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, bu okunan madde Hazine vekili bu-
lunmıyan veya avukat bulunmıyan yerlerde or
man memurlarının Hazineyi ve Orman idaresini 
temsilen, vekâlet görevini ifa etmesi yetkisini ken
dilerine vermek istiyen bir tasarı maddesidir. 
Kanunların birbiriyle hemayar olması ve yürür
lükte bulunan her hangi bir kanun hükmüne ay
kırı başka hükümler çıkmaması nasıl kanun tek
niğinin bir lâzımesi ise, avukatlık meslekinin, 
avukatlık ruhsatiyesini Adalet Bakanlığından al-
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mamış olan kimselerin meselâ malî müşavirlerin 
dahi kanunu çıkmadığı için onlar gibi, avukat
lara taallûk eden vazifeleri görebilme yetkileri
nin kendilerine verilmesi, eski tabiriyle alaylı 
kimselerin çizmeden yukarı çıkması demektir. 

Pek muhterem arkadaşlarım, maksat nedir? 
Hazinenin hukukunu, Orman idaresini savun
mak, vatandaşa karşı açılan dâvalarda Hazine 
lehine lâzımgelen delilleri mahkemeye ibraz et
mek, dâvayı sonuçlandırmaktır. Burada Orman 
idaresinin memurlarına düşen vazife haddizatın
da bilgi vermek, yani bilirkişilik yapmak, mese
lenin esası hakkında mahkemeyi tenvir etmektir. 
Yoksa ne Hukuk Usulü Muhakemelerini, ne Ce
za Usulü Muhakemeleri Kanununu, ne tatbikatı, 
ne de Yargıtaym içtihatlarını maalesef hiçbir or
man memuru bilmez, bunları bilmeyince de, dâva
yı hiçbir zaman mihveri lâyıkmda yürütmez, Or
man idaresine de zararlı olur, faydalı olmaz. Ka
zanılacak dâvayı kaybederler. 

Bir meseleye daha temas etmek istiyorum: Pek 
yakında Niğde ilinin Ulukışla kazasında bir or
man dâvasına şahit oldum. Malûmu âlileri, bu
rada birkaç defa arz etmiştim, Ulukışla ilçemiz, 
köylerinin büyük kısmı itibariyle Toroslarm en 
yüksek tepelerinin yamaçlarına serpilmiş bir ilçe
mizdir. Bu ilçenin, köylerinin ormanla olan nizaı, 
hemen hemen ananevidir, geleneksel bir şekilde 
her ailenin mutlaka mahkemede bir dosyası var
dır. iki keçisi, köyün yüz adım ilerisine gitti diye 
farazi, hududu belli olmıyan, güya Orman ida
resinde mevcut bir haritanın hududunu geçti di
ye orman memurları yakalarlar, mahkemeye ve
rirler. Her ailenin ödemekle mükellef olduğu, 
borçlu bulunduğu tazminatlar devasa bir kütle 
teşkil etmektedir. Bu dağ köylerinin hepsi bundan 
yakınırlar, bundan müştekidirler. Bizler ziyaret
lerine gittiğimiz zaman, bize ilk söyledikleri: 
«Allah aşkına bizi buradan kurtarın, ya buradan 
bizi aşağı alın, ya Orman idaresi hududuna teli
ni çeksin, ne yaparsa yapsın.» oluyor. 

Orman diye de birşey yok muhterem arkadaş
larım. Kırçıl yamaçlarda iki, üç tane çalı varsa, 
vaktiyle kesilmiş orman varmış fi tarihinde. Bun
ların hududuna tecavüz bir suç teşkil ettiği için 
mahkemelerde sürünürler. Bunları mı müdafaa 
edecek, orman memurları avukat olarak, anlamı
yorum. 

Bu itibarla, Avukatlık Kanununa sarih olarak 
aykırı olan bu hükmün, bugün yürürlükte olan o 
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kanunu muhil bir hüküm olması itibariyle, 
reddi icabeder. 2 nci maddenin bundan dolayı ta
sarıdan çıkarılması icabeder. Şimdi bunun reddi 
hakkında bir önerge takdim ediyorum, iltifat bu-
yurulmasmı ve birbiri ile çelişen hükümler ta
şıyan kanunlar çıkarılmamasını-bilhassa istirham 
ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner. 
ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
Bendeniz bu kanun tasarısı Tarım Komisyo

nunda görüşüldüğü zaman komisyon üyesi bulu
nuyordum. Aynı zamanda tatbikatı da bilen bir 
arkadaşınız olarak bu maddenin ne kadar önemli 
olduğunu ve zaruri olduğunu idrak eylediğimden 
komisyonda da bunun savunmasını yapmıştım. 

Değerli arkadaşlarım, bu tatbikatın zaruri 
bir neticesi olarak doğmaktadır. Yüksek malûm
larıdır ki; Orman Umum Müdürlüğü, taşra teş
kilâtı, halen adedini tam bilemiyorum ama, 18 ka
dar başmüdürlük, buna bağlı 160 kadar işletme 
müdürlüğü, ve her işletmede aşağı - yukarı 5 - 12 
arasında değişen veya 15 kadar çıkan bölge şef
liklerinden teşekkül etmektedir. Ve ormancıların 
hizmeti daha ziyade arazide olmaktadır. Bugüne 
kadar tatbikatta görülen aksaklıklar idareyi hare
kete geçirmiş ve bu kanun müzakere edilirken, 
gerek Hükümet temsilcisi, gerek kanunu teklif 
eden sayın arkadaşımız aynı görüşte birleşmişler, 
bu arada Adalet Bakanlığını temsilen gelen de
ğerli arkadaşlaımız da bunun zaruretine inandık
larından bir görüş birliği halinde madde tedvin 
edilmiş bulunmaktadır. Bütün işletme ve bilhassa 
bölgelere avukat kadrosu tahsisinin, eleman te
mininin mümkün olamıyacağı, bunun portesinin 
yüklü olacağı yüksek malûmunuzdur. Bu müda
haleler, yani bu geçici ikinci maddenin üçüncü 
fıkrasındaki değişiklik rutin olan basit işlerde, 
bölge şeflerinin ekseriya arazide bulunması lâ-
zımgelen tatbikatında daima ıstırap kaynağı ol
muş ve birçok defalar tatbikatta hâkimler, «Böl
ge şefinin buraya gelmesine ne lüzum var, bir 
hayli önemli işleri vardır, zamanını arazide da
ha iyi değerlendirebilir, memlekete daha fayda
lı olabilir, kanunen kendisine verilmiş olan gö
revleri daha verimli bir şekilde yerine getirebi
lir. Mahkemeye neden gelsin? Şu kanunlarda 
bir imkân olsa da, bölge şeflerinin görevlendire
ceği ve ekseriya rutin olan, yazılı olan bir müda-

faanameyi veya dâva açma şeklinde bir dilekçeyi 
versin, bir memur verebilsin.» şeklindedir. Eğer 
dâva önemli ise esasen bölgeler işletmelere bağlı
dır, işletmelerin her birinde avukat vardır. Ay
rıca çok önemli olan, dâva işleri yüklü olan bâ
zı bölgelerde de teşkilâtta avukatlar bulunmakta
dır. 

Çok değerli arkadaşlarım, şayet orman teşki
lâtının rasyonel çalışmasını istiyorsak, bölge şef
lerinin zamanında vatandaş ihtiyaçlarını karşıla
masını istiyorsak, orman ve halk münasebetleri
ni tanzim etmek istiyorsak, lütfediniz tatbikata 
büyük ferahlık verecek olan bu maddeyi kabul 
buyurunuz. Esasen Adalet Bakanlığı temsilcisi 
olan arkadaşlarımız da bunun karşısında olma
mışlardır. Aynen kabulünde memleket için fayda 
olduğu kanaatindeyim. 

Mâruzâtım bu kadardır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Aziz arkadaşla

rım, müzakere konusunu teşkil eden 2 nci madde
nin tayyedilmesinde, Asım Eren arkadaşımızın 
vermiş olduğu takririn kabul edilmesinde hukukî 
menfaat yönünden zaruret mevcuttur. 

Bugün Türkiye'de iktisadi hayatımızda ve 
millî savunma hizmetlerimizde çok önem teşkil 
eden ormanlarımızın kıymetini inkâr etmeye 
imkân ve ihtimal yoktur. Orman dâvalarından 
mütevellit ihtilâfların rüyeti, intacı ve takibi 
çok kıymete değer. Bu bakımdan gerek ceza 
dâvalarında olsun, gerekse hukuk dâvalarında 
olsun, orman dâvalarının takibi, bunların in
tacı ve muhakeme esnasında; gerekli delillerin 
ikame edilmesi ve nihayet kararın alınması, bu
nun temyiz edilmesi, gerekli cevabın verilmesi, 
haddi zatında meslekten gelen, hukuk ilmiyle mü
cehhez bulunan avukatlara, hukukçulara ihtiyaç 
vardır. Hukukçu olmıyan bir kimsenin milyon
larca liralık kıymeti haiz bir dâvayı kaybetmesi, 
aksi istikamete sevk etmesi ve yanlış deliller ika
me etmesi suretiyle dâvayı kaybetmesi mukadder
dir. Bu bakımdan ikinci maddenin tayyedilme
sinde menfaat mevcuttur ve mutlak surette avu
katların gerek ceza, gerekse hukuk dâvalarını 
takibetmelerinde Orman Umum Müdürlüğünün, 
Ziraat Vekâletinin ve Türk Milletinin sayısız 
menfaatleri mevcuttur. Her ne kadar tatbi-

ı katta Hazineye taallûk eden dâvaları, ormana 
I taallûk eden dâvaları, belediyeye taallûk eden 
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dâvaları takipte belediye başkanları, orman mü
şavirleri ve sair daire mümessilleri için bir malı-
zur mevcut değilse de, fakat bilhassa Türk mil
leti için kıymet arz eden orman dâvalannın bir 
hukukçu tarafından takibedilmesinde hakikaten 
sayısız menfaatler mevcuttur. Takririn kabul •" 
edilmesi istikametinde oyunuzu kullanmanızı is- • 
tirham eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN'— Sayın Halil özmen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar, gayet az konuşmak üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

Bu madde bir kolaylık gösterecektir. Ali Rı- • 
za Bey arkadaşımızın, Yüce Heyetinize arz etti- i 
ği veçhile, tatbikatı kolaylaştıracaktır. Bu mad- ; 
de bir avukatlık maddesi, büyük bir dâva mad
desi değildir muhterem arkadaşlar. Rica ede- \ 
rim, tatbikatı Yüce Heyete arz edelim, başınız- j 
dan geçti. 

Arkadaşlar, çok zaman bu gibi işler ilçelerde ; 
olur, kaza merkezlerinde olur; vilâyetle alâ
kası yoktur, küçük yerlere mahsustur. Böyle 
hallerde sulh ceza mahkemelerinde merkezden i; 
bir avukatın gelmesi orman idaresine büyük i 
külfet ve büyük masraflara mal oluyor. Otomo- ; 
bil parası verecek, harcırah verecek, orman ida
resinden bir avukat gelecek bu dâvayı takibe- < 
decek. tşte biz bu gibi küçük işlerde yani sulh ; 
ceza mahkemesinde bir ağaç kesilmiş onun dâ- , 
vasında, bir tarla açılmış onun dâvasında, Or
man İdaresi o dâvaya müdâhil olarak katılmış- \ 
sa biz o gibi hallerde Orman İdaresinin büyük ; 
masraflar sarf ederek dâvaya avukat gönder
mesini istemiyoruz. Ancak bölge şefini çağırı
yoruz. Eğer bölge şefi gelemiyorsa, o gün işi 
varsa onun yerine bölge şefinin imzası ile yet
kili bir orman memuru geliyor. Bu gibi işler 
küçük işlerdir, tatbikatı kolaylaştıracaktır. Esa
sen büyük orman dâvaları için Hazine avukatı- • 
mn bulunması şarttır. Hazine avukatının olma
dığı yerde Hazinenin haklarının müdafaa edil
mesine imkân yoktur. Bu madde yerindedir, 
büyük bir kolaylık sağlıyacaktır. Bunu kabul \ 
etmenizi rica ediyorum arkadaşlar*. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü Sayın Sez- < 
gin, daha 5 arkadaşımız söz istemiştir. Sonra 
mı konuşacaksınız, şimdi mi? 

17.5.1965 0 : 1 
KARMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU 

BAŞKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Son
ra. 

BAŞKAN — Sayın Eminağaoğlu. 
SAFFET EMİNAĞAOĞLU (Artvin) — 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Sarıibrahimoğlu 
arkadaşımız, birinci maddenin kabulünden son
ra ikinci maddenin kanundan çıkarılmasını tek
lif ettiler ve dediler ki. «Birinci maddenin ka
bulü ikinci maddeyi hükümsüz kılmaktadır. 
Çünkü birinci maddede esasen bir hukukçu üye
nin bulunması zaruridir» Birinci madde hük
mü tahdit komisyonlarında bulunacak hukukçu 
üyelere aittir yoksa Orman İşletmeleri nezdinde 
bulunacak avukatlar için değildir. O itibarla 
1 nci maddede sözü geçen hukukçu üye orman 
avukatlığı yapacak değildir. Binaenaleyh, bi
rinci madde başka, ikinci madde tamamen baş
kadır. 

Saniyen, bugüne kadar tatbikatta, Orman 
İşletme müdürleri, avukat olmıyan yerlerde dâ
vaları takibetmektedir ve fakat Orman İşletme 
müdürlerinin o kadar çok işi vardır ki, ve ma
lûmunuz olduğu veçhile mahkemelerde de o ka
dar çok orman dâvası vardır ki, Orman İşlet
me Müdürü, dâvayı mı yoksa kendi işlerini mi 
takibe koyulacağını şaşırmaktadır ve her ikisini 
birlikte yürütmek imkânından mahrumdur. Çok 
işletmeler ve çok kazalar bilirim ki, sabahtan 
akşama kadar ve haftanın mutlaka dört gü
nünde orman dâvaları rüyet olunur. Şimdi or
man işletme müdürü avukat olmıyan bu bölge
de, haftanın dört gününü mahkemede geçirirse 
- ki geçirmektedir - işletmenin işlerini kim ted
vir edecektir? Bu itibarladır ki, bu ikinci mad
de hükmü bu mahzuru da önlediğinden dolayı 
faydalı olacaktır. Binaenaleyh, kabulünde bü
yük isabet vardır. 

Salisen bendeniz de tatbikattan gelen bir ar
kadaşınız olaral? gayet iyi bilmekteyim. Orman 
dâvalarının % 99 u ceza dâvalarıdır. Hukuk 
dâvaları ekseriyetle büyük işletmelerde, büyük 
şehirlerde bulunur, küçük işletmelerde, kazalar
da ve vilâyetlerde hemen hiçbir orman avukatı 
yoktur. Çoğunlukla ceza dâvası olan muhakeme
leri, demin de arz ettiğim gibi, işletme müdür
leri takibetmektedirler. İşletmelerin nezdinde 
avukat bulunmasına imkân görülmemektedir. 
Çünkü, bin lira veya bin iki yüz lira gibi cüzi 
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bir ücret verilmektedir. Hemen hemen hiçbir 
avukat arkadaş, gidip orman işletmesi nezdinde 
avukatlık yapmamaktadır. Kaldı ki; avukatla
rın hakkını da ihlâl edici bir mahiyette değil
dir bu kanun maddesi. Çünkü, orman işletme
leri nezdinde bir avukatın bulunmasını önleyici 
mahiyette değildir. Avukat yine bulunabilecek
tir. Ama bulunmıyan yerlerde orman işletmesi 
müdürü veya tevkil edeceği bir memur, dâvayı 
takibedecektir. Mesele bundan ibarettir. Belki 
pvukatlık hukukuna dokunur tarafı görülür gi
bidir ama, hukukçu arkadaşlarım endişe etme
sinler, yalnız kendi menfaatlerimizi değil, biraz 
da mahkemeye giden köylü vatandaşların men
faatlerini hesaba katmak mecburiyetindeyiz. 
Bir avukatın dâvaya dâhil olduğu zaman, fakir 
vatandaşa yüklediği avukatlık ücreti ve sair 
masrafların .200 lirayı aştığını da düşünmemiz 
icabeder. 100 lira avukat alacak diye, .150 lirayı 
bir vatandaşın sırtına yüklemenin de hiçbir mâ
nası yoktur. Bu itibarla bu maddenin kabulün
de isabet vardır. Oylarınızı bu yolda kullanma
nızı istirham ederim. 

BAŞKAN — Kifayet takrirleri gelmiştir, 
okutuyorum. 

Başkanlığa 
Durum aydınlanmıştır, müzakerenin kifaye

tini arz ederim. 
Trabzon 

Ekrem Dikmen 

Yüksek Başkanlığa 
Durum anlaşılmış, mevzu aydınlanmıştır. 

Görüşmelerin yeterliğini arz ve teklif ederim. 
Bolu 

Ahmet Çakmak 

Başkanlığa 
ikinci madde hakkındaki görüşmelerin ye

terliğini arz ve teklif ederim. 
Antalya 

îhsan Ataöv 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Durum aydınlanmıştır, müzakerelerin kifa

yetini arz ederim. 
Adana 

Hasan Aksay 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde, Sarıibra-
himoğlu. 

17.6.1965 0 : 1 
KEMAL SARIÎBRAHlMOĞLU (Adana) — 

Burhan Beye verdim. 
BAŞKAN — Burhan Beye mi verdiniz; bu

yurun. 
BURHAN ARAT (Çanakkale) — Pek muh

terem arkadaşlar; bütçenin görüşülmesine baş
lanacağı bir sırada huzurunuza getirilen bu ka
nun, aslında 9 milyon köylünün hayatını ilgi
lendiren çok önemli bir hükmü ihtiva etmekte
dir. Bu itibarla acele ile geçiştirilmesine imkân 
yoktur. İkinci madde son derece mühimdir, ay-
dmlanmamıştır. Hiç olmazsa bir iki arkadaşın 
daha konuşmasına ve bu konunun aydınlanma
sına ve bu Meclisin 9 milyon insan karşısında 
şu ikinci maddeyi kabul etmesinin vebaline kat
lanmasına imkân vermiyecek sözlerin burada 
konuşulup zabıtlara dercedilerek arkadaşların 
aydınlanmasına imkân verilmesini istirham edi
yorum. Kifayetin bu sebeple aleyhindeyim. 

BAŞKAN — Kifayet takrirleri aynı mahi
yettedir. Kifayeti oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kifayet kabul edilmiştir. 

Bu maddenin tayyı hakkında önergeler var
dır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
ikinci maddenin tayymı arz ve teklif ederiz. 

Adana istanbul 
Kemal Sarıibrahimoğlu Reşit Ülker 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarıdan ikinci maddenin yani; «avukatlık 

görevinin, orman memurları tarafından ifası» 
hükmünü taşıyan maddenin, tasarıdan çıkarıl
masını saygı ile arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan orman kanunu teklifinin, 

2 nci maddesinin çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Denizli 
ismail Ertan 

(«Komisyonun görüşü nedir?» sesleri) 
BAŞKAN — Kifayet kabul edildi. Kifayet 

kabul edildikten sonra komisyon da görüşemez. 
Takriri oya koyarken komisyonun görüşünü so
racağız. 

ASIM EREN (Niğde) — Takririmin gerek
çesi okunmadı. 
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BAŞKAN — Gerekçenin okunmasını mı is

tiyorsunuz?. Okuyalım efendim. 
ASIM EREN (Niğde) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Gerekçeyi okutuyorum. 
Gerekçe; 
1. Kanunlara aykırıdır. 
2. Orman mercileri, hukuk ve ceza bilgisi

ne iyice sahip sayılamazlar. 
3. Hazine vekilleri her ilçede vardır. 
4. Kötüye kullanma ihtimali de vardır. 
(Asım Eren'in takririnin gerekçesi okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu, efen

dim? Katılıp katılmadığınızı ifade buyurun. 
KEMAL SARIÎBRAHlMOĞLU (Adana) — 

Mütalâa ileri sürerlerse biz de söz istiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon, yalnız katılıp katıl

madıklarını ifade etmek için çıktılar. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ 

BAY AR (Sakarya) — Efendim; takrirlere işti
rak etmiyoruz. Bu maddenin aynen kabulünde 
bilhassa köylü vatandaş bakımından sayısız 
menfaatler vardır. Reddini arz ve istirham edi
yoruz. 

BAŞKAN -— Komisyon katılmıyor, efendim. 
İkinci maddenin tayyma dair takrirleri oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

ikinci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
ve Tarım Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde buyurun Sayın Sarıibrahim-
oğlu. Lehinde mi, aleyhinde mi? 

KEMAL SARIÎBRAHlMOĞLU (Adana) — 
Aleyhinde. 

BAŞKAN — Aleyhinde buyurun. 
KEMAL SARIİBRAHÎMOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlarım, son derece ehemmiyet
li bir kanunun kabulü bahis mevzudur. Onun 
için ikinci defa huzurunuzu işgal etmek cüreti
ni gösterdim.. 

9 milyon insanı, Türk köylüsünü doğrudan-

doğruya, 30 milyon Türk halkını hayati şekilde 
ve dolayısiyle ilgilendiren bir-hususun kabulü 
veya reddi bahis mevzuudur. 

Muhterem arkadaşlarım, gayet masum ifa
delerle getirilmiş olan bu teklif, son derece bü
yük suiistimallerin kapısını ardına kadar aç
maktadır. Fakir vatandaşların, ıstırap içindeki 
Türk köylüsünün asırlar boyu ihmal edilmiş 
Anadolu halkının ıstıraplarına bir çare bulun
ması gibi bir slogan altında, hepimizin alkışh-
yacağımız bir fikir nüvesi etrafında, Anadolu 
halkına. Türk kövlüsüne bu kadar zararlı ve 
Türk Milletini büyük ölçüde zarara sokacak 
bir kanun teklifi daha görülmemiştir ve bu de
rece aceleye getirilmemiştir. Başkanlık Divanı
nın son derece mühim mevzularda İçtüzük ge
reğince hakkımız olan teklifleri, önergeleri İç
tüzüğü ihlâl pahasına Meclise getirmemekte ol
duğu bugünlerde, böyle hayati bir kanunu, bu 
kadar aceleye getirmesini esefle müşahade etmiş 
bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım; gündemde meveu-
dolmıyan ve Yüksek Meclisin kararlariyle Baş
kanlık divanlarının ve grup reislerinin katılma-
siyle tesbit edilen gündemleri hem de bütçe gibi 
mühim bir mevzuun görüşüleceği bir zamanda 
ortaya tepeden düşer gibi getirilivermesi cidden 
anlaşılacak bir şey değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, dediler ki ; avukat
lar endişe etmesin. Muhterem arkadaşlarım, 
Mussolini demiştir ki : «Avukatlar olmasa bu 
memleketi ben çok daha kolay idare ederdim.» 
Avukatlar, hattâ avukat olan, hattâ hâkimlik 
yapmış arkadaşlara da batmaktadır zaman za
man. Neden ? Çünkü, meselelerin altındaki nede
ni, yarın getireceği birtakım büyük mahzurla
rı ve millete ve memlekete olacak büyük zarar
ları daha evvelden görebilmektedir. Masum ke
limeler altındaki meşum maksatları avukatlar 
daha evvel sezebildikleri için dokunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, yarım milyonluk, 
on milyonluk, 100 milyonluk orman dâvaları 
görülecektir. Mahkemelerde mevcuttur bu. 
Adam, bir kibrit çakmıştır, canım ormanları 
yakmıştır, milyonlar gitmiştir. Büyük ceza dâ
vaları mevzuubahistir. «Burası ormandır, değil
dir» diye tescil dâvaları açılmıştır. Ormanlık sa
haları bir sene evvel yakmış, beş sene sonra 
tescil dâvaları açmıştır. Burada 20 dönüm, 50 
dönüm, yüz dönümlük arazi tapusuz tescil edil-
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sin veya edilmesin • diye kıyametler koparılır, 
seneler senesi uğraşılırken, binlerce, onbinlerce 
Devlet ormanının hemen hemen son derece ko
lay, son derece rahat bir şekilde şu veya bu zî-
kudret şahsın üzerinde tapulanması imkânı ya
ratılmış olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; mesele avukatların 
hukukuna tecavüz meselesi değildir. Elbette 
avukatların hukukuna tecavüz de bir meseledir. 
Çünkü; avukatlık mesleki birtakım arkadaşla
rın zannettikleri gibi, vatandaşları izaç veya sa
yın hâkimlerin canlarının istediği gibi hüküm 
vermelerini mâni olmak için ihdas edilmiş 
müessese değildir. Avukatlık bir sanattır, ulvi 
bir sanattır ve Mussolini gibi diktatörleri dahi 
rahatsız edecek derecede kudretli insanların sa
natıdır. Bu sanata elbette dokunu'mamalıdır. 
Iİerkes haddini bilmelidir. Nasıl ki, bir sıhhat 
memuruna ameliyat yapma imkânı tanınma
mışla, nasıl ki, bir malmüdürüne temsil yetkisi 
tanındığı halde bâzı hallerde o malmüdürünün 
odacısına veya kâtibine milyonluk, milyarlık 
arazi dâvalarının takibi, Hazino dâvalarının ta
kibi hakkı tanınmamışsa, bir zaruretin ifadesi, 
bir mecburiyetin karşılanması sadedinde bir 
bölgo şefine, bir orman müdürüne tanınmış olan 
bir hakkın icabında orman memurudur diye, 
bakım memuruna kadar ancak ilkokul mezunu, 
belki bâzıları ilkokul mezunu dahi olmıyan kim
selere tanınmasındaki garebet esefle müşahede 
'ed.lmektedir ve hukuk tarihine bu Meclisin övü-
nomiyeceği, bu Meclisin iftihar edemiyeceği bir 
hüküm getirmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; Hukukumuz, Ro
ma, İslâm ve Türk Hukukunun tesirleri altında 
tekemmül etmiş mükemmel denilebilecek ka
nunlara, nizamlara dayanmaktadır. Asırlar boyu 
atalarımız ve insanlık, bugün tatbik ettiğimiz 
hükümleri işliye işliye birer pırlanta gibi bize 
teslim etmiştir. Bizim bu hükümleri tahribet-
meye, bu hükümleri gölgelemeye, yarın tarih 
huzurunda evlâtlarımıza, ahfadımıza; yazıp 
ellerine verilmiş incileri, «boncukla değiştiril
miş». dedirtmeye hakkımız yoktur arkadaşlar. 

Evet muhterem arkadaşlar, seçim yaklaşı
yor, bu Meclis kürsüsü sık sık tavizlerin veril
diği bir yer haline geliyor. Buna da esef etmek
teyim. Köylü rahat edecekmiş, etmiyecek ar
kadaşlar. Köylü bu kanun yüzünden canım or-
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inanlardan olacaktır. Ormanları tahribedüecek, 
zîkudret şahıslarca tapulara raptedilecektir. 
Bir tane çamı kesildi diye veya arzuları yerine 
getrilmedi diyo köylüler, orman memurları ta
rafından zulmün dik âlâsına tabi tutulacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; Türk köylüsünü hi
maye, köylüye ferahlık temin etmek; katiyen, 
z'errece bunun alâkası yok, bu hüküm ile. 

Muhterem arkadaşlarım; asırlar boyu zaten 
Türk köylüsü, «köylü efendimizdir» diye diye 
bu hale getirilmiştir. Yolunan yine hacı emmi
nin sakalı olacaktır. Yine tahrif edilen Türk 
köylüsünün hakkı Türk milletinin menfaati 
olacaktır. Bu. kadar sorumlu olmıyalım. Bu 
kö^ü bir emsalin de yolunu açmaktadır. Yarın 
malmüdürlerine veril'en temsil, hakkı, malmü-
dürlerinin odacasma kadar teşmil edilecektir. 
önüne geçemiyeceksiniz. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İSMET 
SEZGİN (Aydın) — Ne münasebet? 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Devamla)1 

— Münasebeti üstünde. Çünkü, bu çeşit teklif
lerin, sonunda hangi teklifleri getirdiğini ar
kadaşlarım görmüşl'erdir, bunun şahididirler. 

Muhterem arkadaşlarım, elbette yarın mal 
müdürü de«yarm ben millî emlâk memurumu 
veya her hangi ıbir memurumu mahkemede tem
sile yetki vereceğim.» diyecektir. Bir teklif 
'gelecek, bunun ıkarşısında, «Böyle şey olmaz» 
diyen, İsmet Sezgin arkadaşım yine bu mevki
de bulunursa; dayanıma gücü bulamıyacak ve 
milyonluk arazi, büyük toprak parçaları şu ve
ya bu nüfuzlu zatın eline geçecekitr. 20, 50, 100 
dönüm münakaşaları yapan ve kanunları bu 
yüzden veto eden, Anayasa Mahkemesine götü
ren yüce makamların, elbette Türk köylüsü ve 
30 milyonun aleyhinde olan teklifler ıkarşısında. 
susacağını zannetmiyorum. Elbette üzerinde du
racaklar, lüzumlu ehemmiyeti tanıyacaklar ve 
gerekli yetkilerini kullanacaklardır. Bundan 
şüphe yok. Ama, bugünden bütün arkadaşları 
uyarmak ve yüce makamların da dikkat nazar
larına bu hususu arz etmek isterim. Hürmetle
rimle, sayın arkadaşlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Lehinde Sayın Uzuner, buyu
run. 

ALİ RİZA UZUNER (Trabzon) — Değerü 
arkadaşlarım, çok kıymetli arkadaşım Sarıibra,-
himoğlu karamsar bir tablo çizmemiş olsaydı, 
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Yüksek Huzurunuzu işgal etmiyeeektim. Sarı-
ibrahimoğlu, bu kanun karşısında olduğunu, 
suiistimallerin kapısını açmakta bulunan bir 
kanun bulunması vesilesi ile dile getirdiler ve 
3904 sayı'ı Kanunun ikinci maddesinin değişik
liği dolayısiyle tüm orman mevzuurun, köylü 
ialkinmasım, uzun uzun izah buyurdular. 

Değerli arkadaşlarım, mesele zannediyorum, 
konuşan bâzı arkadaşlarımız tarafından da yan
lış anlaşılmıştır. Hali hazırda yürürlükte olan 
3904 sayılı Kanunun ikinci maddesi şöyledir: 
«Orman avukatı ve dâva vekili bulunmıyan 
yerlerde ve zamanlarda orman idaresini, kazai 
mercilerde temsil ve bunlara ait görevleri, o ye
rin en yüksek dereceli orman memuru yürütür.» 
Burada ilâve edilen; bu temsil yetkisini, bu 
memur veya tarafından görevlendirilecek d!ğer 
her hangi bir orman memuru yapar.» Yüksek 
bir memurun kendisini temsil ettirmesinin pe
şinen bir suuniyete raptedilmesi hatalı bir görüş 
olmasa gerektir. 

Diğer taraftan Sarıibrahimoğlu'nu; «suiis
timallerin kapısını açmakta» demesinin hiçbir 
mesnedi yoktur, arkadaşlar. Çünkü mesele ka
zai mercilerde cereyan etmektedir. Adliyemizi 
böyle bir ithamdan, Orman idaremizi böyle bir 
ithamdan sureti katiyede tenzih ederim. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Adliyeye böyle bir ithamda bulunmadım. Ar
kadaşım tahrif etmesin, mugalâta yapmasın. 

BAŞKAN — Müsaade edin, oturduğunuz 
yerden müdahale etmeyin. Sizin söylediğiniz za
bıtta. 

ALÎ RIZA UZUNER (Devamla) — Suiisti
mallerin kapısını açmak mevzuu adliyede cere
yan ettiğine göre, orada olsa gerektir. Bunu 
yanlış anlamış o'abilirim. Fakat bu ifadeyi 
kendisinin geri almasını uygun görmekteyim. 

Mesele kazai mercilerdedir değerli arkadaş
larım; kazai merciler idareyi temsil edecektir. 
Hâkim, karar verecektir. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Hâkim müdafaa ile bağlıdır. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Sa-
rıibrahimoğlu. 

ALÎ RIZA UZUNER (Devamla) — Arka
daşlar, tümü üzerinde söz aldığım zaman, daha 
ziyade bunların; rutin işler, ceza dâvalarına 
taallûk eden basit işler olduğunu, önemli işlerle 

doğrudan doğruya idareyi temsil eden orman 
işletme müdürü veya bölge şefinin daha önemli 
hukukî mevzularda işletmede mevcut avukatın 
bu görevlerle tavzif edildiğini arz etmiştim. 
Diğer taraftan bu kanun kabul buyurulduğu 
takdirde, Say m Sarıibrahimoğlu'nun buyurdu
ğu gibi suiistimallerin kapısını açmak, köylü
nün ıstırabım artırmak değil, bilâkis köylünün 
ıstırabını bir ölçü içinde tahfif edici olacaktır. 
Süratle dâvalar neticelenecektir ve köylü kü
çük dâvalarda bir iki ağaç kesmiştir, mahkûm 
olmuştur, karşılığında ayrıca bir avukat ücreti 
ödemek gibi durumla karşı karşıya bırakılmı-
yacaktır. Arkadaşımın beyanlarından üzüntü 
duyduğumu arz eder, bu kanunun kabulünde 
büyük isabet gördüğümü «beyan ederim. 

Tefekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Burhan Arat, siz 137 nci 

maddeye göre, reyinizin rengini ifade için ga
yet kısa olmak üzere buyurun. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Ben lehinde 
söz istiyorum, 137 nci maddeye göre. 

Başkan — Peki efendim, lehinde. 
BURHAN ARAT (Çanakkale) — Muhterem 

arkadaşlar, bu kanunun, ikinci maddesinin 
aleyhinde oy kullanacağım. Çünkü bu kanun 
arkadaşlarımızla uzun müddet çalışıp 2 Ekim 
1963 tarihinde Yüksek Meclise vermiş olduğu
muz, o tarihten beri Geçici Komisyonda bekli-
yen ve 9 milyon tarafından beklenilen kanun 
olmadığı için oyumu aleyhinde kullanacağım. 

Oyumu ikinci maddenin aleyhinde kullana
cağım, çünkü doktor olmadığı için hastabakıcı, 
hastabakıcının bulunmadığı yerde hastane ha
demesi ameliyat yapar, diye bir kanunu nasıl 
çıkarmamış isek; bu ikinci maddeyi de sevk 
etmemize, Hukuk Usulü Muhakemeleri. Kanu
nunun 61 nci maddesi, Devletimizin müstenit 
bulunduğu kuvvatler ayrılığının dayandığı esas
lara aykırı olduğu için, avukatlık mesleki, üç 
.kuvvetten bir olan yargı organının bölünmez, 
ayrılmaz bir parçası olduğu için, yine aleyhin
de oy kullanacağım. 

Oyumu aleyhinde kullanacağım, çünkü; bu 
2 nci madde yürürlüğe girdiği takdirde hem 
Hazine hukuku tarumar olacak hem 9 milyon 
köylünün hukuku tarumar olacak. 

Oyumu aleyhinde kullanacağım çünkü, Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre hâ
kim, tarafların söylemediği şeylerle hüküm te-
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senelerden 'beri bütçeye orman tahditleri için 
15 - 20 milyon lira para konulmakta 
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sis edemiyeceği için, Hazinenin veya halkın 
aleyhine, lehine olan bir şeyi bir orman memu
runun yukardan aşağıya kadar, işletme müdü
ründen, başmüdüründen bakım memuruna ka
dar bütün orman teşkilâtı mensuplarına mah
keme huzurunda salâhiyet tanıyan bu 2 nei 
madde yüzünden, birçok hakların heba olca-
ğım, birçok suiistimallerin olacağını şimdiden 
gördüğüm için aleyhinde oy vereceğimi arz et
mek istiyorum. 

Yine aleyhinde oy vereceğim, çünkü; köylü
nün karşısına geçecek, zabıt tutacak, mahke
mede onun karşısına geçecek, onun anasını ağ
latacağı için buna imkân vermemek için 2 nci 
maddenin aleyhinde oy vereceğim arkadaşla
rım. Ve sizden de bu şekilde hareket etmenizi 
bu şekilde oy kullanmanızı, ikinci madde aley
hinde oy (kullanmanızı istirham etmek için söz 
almış bulunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde 137 nci madde
ye göre Sayın Reşat özarda, lehinde 'buyurun. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Muhterem 
arkadaşlarım, Cumhuriyet tarihimizden beri 
Türk Milletinin en mühim dâvalarından birisim 
orman dâvası teşkil etmektedir. Bugan bütün 
Parlâmento, bütün siyasi partiler toprak refor
mu, zirai reform dâvasını savunmaktayız. Size 
temin ederim ki, arkadaşlar, bu kanun çıkma
mış olsaydı, bu memlekette ne toprak reformu, 
ne zirai reformu tahakkuk ettirmeye imkân yok
tur. Çünkü; senelerden beri orman tahdit komis
yonları çalışamamakta, orman tahdidedileme-
mektedir. Bir memlekette hangi sahanın orman, 
hangi sahanın ziraat olduğunu tesbit edebilmek 
için, herşeyden evvel orman tahdit komisyon
larının faaliyete geçip bu sınırı tesbit etmesi 
lâzımdır. Ancak bugün ne Devlet, ne Hükümet, 
ne Ziraat Bakanlığı hiçbir kimse Türkiye'de 
kabili ziraat arazinin ne miktar olduğunu, or
man sahasının ne miktar olduğunu bilmemek
tedir. Bu kanunla orman tahdit komisyonla
rında bulunması şart olan kukukçunun çalış
ması temin edilmekte, orman tahdit komisyon
larını faaliyete geçirmeye muvaffak olarak ve 
böylelikle temenni ederim ki, kısa bir zaman
da orman tahdit komisyonları faaliyete geçe
rek memleketimizde orman ve ziraat sahası ay
rılmış olacaktır. 

Şunu esefle ve üzüntü ile ifade edeyim ki, 

BAŞKAN — Sayın özarda, yalnız reyinizi 
izah sadedinde kısaca konuşunuz, lütfen. 
• REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Ve bu para

lar Orman Tahdit Komisyonlarında hukukçu bu
lunum adığından israf edilmektedir. Fakat hiçbir 
netice alınamamaktadır. Buna müspet rey ver
mekle, kanunlaşmasını temin edeceğimiz, bu ka
nunla bu mahzurlar ortadan kaldırılacak ve büt
çenin tatbiki imkân dâhiline girecektir. Arkadaş
larımızın Orman Bölge Müdürlüklerinin yerine 
vekâlet eden orman memurlarına yetki verilmesi 
hakkındaki endişelerine kısmen iştirak etmekle 
beraber mesele o kadar büyük değildir. Orman 
dairelerinde, avukat veya dâva vekili bulunmıyan 
yerlerde ancak uzun mesafe olduğu takdirde Or
man Bölge Müdürlüklerine verilecek yetki ile bu
na iştirak edeceklerdir ki; hiçbir zaman Orman 
Genel Müdürlüğü, orman işletme müdürlükleri 
ve bölge şefliklerinin mühim dâvalara her hangi 
bir memuru tavzif ederek göndereceklerini asla 
kabul edemem. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketimiz... 

BAŞKAN — Sayın özarda, diğer hatiplere 
cevap vermeyiniz, lütfen siz niçin reyinizi nasıl 
kullanacağınızı kısaca arza mecbursunuz. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Şu bakım
dan da reyimi lehinde verebileceğim. 

Memleketimiz, o şartlar içerisindedir ki, bugün 
hâlâ Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
61 nci maddesine göre, avukat ve dâva vekili bu
lunmıyan yerlerde hiç tahsili olmıyan cahil in
sanlar dahi, hukuk mahkemelerinde dâva takibet-
mek yetkisini haiz bulunmaktadırlar. Kaldı ki, 
Ceza dâvalarında hâkimler, savcılar hiçbir zaman 
iddia ile bağlı değil, hâkim halin icabına göre her 
tedbiri almak her tahkikatı yapmak, her kararı 
vermek yetkisine sahiptir. Binaenaleyh şu veya 
bu orman memurunun, bir avukat dahi olsa, ceza 
dâvalarında hâkim onun iddia ve müdafaasiyle 
bağlı değildir. Hal ve şartların icabettirdiği bü
tün tedbirleri almak, hâkimin vazifesidir. Bu ba
kımdan büyük endişeye mahal olmadığı kanaatin
deyim. 

BAŞKAN — Sayın özarda kısa konuşacaksı
nız, çok rica ediyorum, reyinizi izah sadedinde 
yalnız. 
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REŞAT ÖZ ARDA (Devamla) — Bütün bu 

sebepler dolayısiyle reyimi memlekete hayırlı 
olacak, uğurlu olacak bu kanunun lehinde kulla
nacağımı saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, kanun tek
lifinin tümünü oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun teklifi Meclisimizce kabul edilmiştir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Cumhuriyet Senatosu Art
vin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, Karayolları Genel 
Müdürlüğü Kuruluş ve görevleri hakkındaki 
5539 sayılı Kanunun 22 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifleri ve Bayındırlık 
ve Plân komisyonları raporları (2/696, 2/699) 
(Gündeme) (S. Sayısı: 941) (1) 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde söz isti-
yen var mı? 

ALÎ DÎZMAN (Tokat) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Söz istiyorsunuz, buyurun Diz-

man. 
MALÎYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz

mir) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı söz mü 

istediniz? Tekaddüm etmek istiyor musunuz Sa
yın Bakan? 

MALÎYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz
mir) — Konuşsunlar efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dizman. 
H. ALÎ DÎZMAN (Tokat) — Sayın arka

daşlarım, Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkındaki Kanunun 22 nci madde
si Genel Müdürlük gelirlerinin her türlü resim 
ve vergiden tıuaf olduğunu belirtmektedir. Bu 
hükmün, tatbikatta kifayetsiz olduğu anlaşıl
mış ve bir teklifle ek bir fıkra eklenmesi suretiy
le bu hükme vuzuh verilmek istenmiştir. 

Müspet bir çalışma düzeni içinde bulunan 
Karayolları mümkün her imkânı tanımak, yal
nız hizmetin ifasına yardım yönünden değil, bu 
hizmeti ifa edenleri teşvik yönünden de bir ve
cibedir. Ancak, prensip sahibi olmak da umumi 
faaliyette başarılan, sadeliğin, normal düzen 
kurmanın ilk şartıdır. Gerekçeden öğrenmekte
yiz ve çıkardığımız birçok kanunlarla şahidiyiz 

(1) 941 S. sayılı hasmayazı hu hirleşim tu
tanağı sonundadır. 
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ki, istisnai hükümlerimiz bir mütehassıs heyetin 
dahi içinden çıkamıyacağı kadar çoktur. Artık 
bu yoldan ayrılmak lâzımdır. Ya modern bütçe 
ilkelerinden birini bir tarafa itelim, Devletin sağ 
cebinden çıkarıp sol cebine koyması şeklinde 
olan Devletle ilgili işlerde bir taraftan vergi 
tahsil edî j diğer taraftan ödenek tahsis etmesi 
genel olarak son verelim, gerekçede ifade edildi
ği gibi formalite güçlükleri işleri aksatıyor, lü
zumsuz para emek ve zaman israfına sebebolu-
yor, diyelim; yahut modern bütçe ilkesidir, faz
la ödenek tahsis ederiz ama istisnai hüküm bah
şedenleyiz, diyelim. Böylece rasgele, prensip dı
şı Devlet idare sistemine son verelim. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı. 
MALÎYE BAKANI ÎHSAN GÜRSAN (iz

mir) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaş
lar, Karayolları Genel Müdürlüğünün ithalâtı
nın gümrük vergilerinden muaf olması hakkın
daki kanun tasarısına, Bakanlığımızca iştirak 
edilmemektedir. Tasarı aşağıdaki sebeplerden 
dolayı mahzurlu görülmektedir : 

1. — Karayollarının diğer Devlet kurum-. 
larmdan ayrı olarak ithalâtının vergiden muaf 
kılınması diğer Devlet dairelerine nazaran fark
lı bir durum yaratır. Ve bu taleplerin arkası 
alınamaz. Bugün Karayolları, yarın başka bir 
kurum, bu tip taleplerle karşınıza gelmek duru
muna düşerler. 

2. — Bu idarenin bütçesinin hazırlanması sı
rasında yapacağı ithalâta ait bütün giderler ve 
bu meyanda vergiler nazarı itibara alınmakta
dır. Bu sebepten bu kanun tasarısı tatbikatta 
bir fayda sağlamıyacak, buna mukabil vergi sis
temimiz içinde istenmiyen bir müessese yarat
mış olacaktır. 

3. — Yatırım maliyetlerinin tam olarak he
sabı mümkün olamıyacak ve diğer idarelere na
zaran bir mukayese yapılmak imkânı hâsıl ola-
mıyacaktır. 

4. — Tahminen, bu tasarının bugün için he
saplanmış olan malî portesi; 20 milyon Türk li
rası civarında bir varidat kaybına sebeboluyor. 

5. — 474 sayılı Gümrük Tarife Kanunu plân 
hedeflerine uygun olmak kaydiyle Bakanlar Ku
ruluna gümrük vergisi nisbetlerini muafiyet 
haddine kadar indirmek yetkisini zaten vermiş
tir. Bu hükümden istifade edilmesi mümkün ol-
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duğundan. hususi bir muafiyet kanununa lüzum 
yoktur. Zaten hususi muafiyet kanunları vergi
lerin istinadettiği umumilik prensibini ihlâl 
eden bir mahiyet arz etmektedirler. Kaldı ki; 
tahakkuk edecek vergilerin 5 yılda taksitlerle 
ödenmesi de bugünkü mevzuatta kabildir. 

6. — Muaf olarak ithal edilecek malzeme
nin başka sahalara kayması ihtimal dahilinde
dir. Bu bakımdan bir tatbikat keşmekeşine mey
dan yerecek mahiyette olması sebebi ile de mah
zurludur. 

özet olarak bir hususu arz etmek isterim; 
Vergi sistemi bir bütündür. Bu bütünlüğü bo
zacak her tasarrufa hep birlikte karşı olmamız 
icabeder. Aksi bir tutum vergilerin umumiliğini 
bozar, benzer daireler 'arasında farklı muamele
ler yapılmasına sebebolur ve neticede bu muafi
yetlerin bütün dairelere teşmili zarureti doğar. 
Bunun mahzurlarını ise teker teker saymaya lü
zum yoktur. 

Esasen Karayollarının yapacağı makine it
halâtı için ödenmesi gereken gümrük vergisini 
muafiyet haddine kadar indirmeye Hükümet 
yetkili olduğuna göre; ve^gi sistemimizi bozacak 
bu tasarının reddini rica ederim. 

Huzurunuzdan, hürmetlerimle ayrılırım. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, Başkanlık Diva

nı ile Hükümet mümessili toplandığı zaman bu 
kanunun biran evvel çıkarılmasında Hükümet, 
mutabık olduğunu ifade etmişti. 

MALÎYE BAKANI, ÎHSAN GÜRSAN (İz
mir) — Ben mutabık değilim. 

BAŞKAN — Yani Çalışma Bakanı arkada
şımız da toplantıya iştirak etmişti. Neyse Sayın 
Ali Rıza Uzuner. 

ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Muhte
rem .arkadaşlarım, Karayolları Genel Müdürlü
ğünün Bütçe Komisyonunda iki yıl raportörlü
ğünü yapan, bu konuyu az çok tetkik etmiş bir 
arkadaşınız olarak kısaca maruzatta bulunaca
ğım. 

Sayın Maliye Bakanımızın, «emsali bir tat
bikatı yoktur» şeklindeki beyanına - af buyur
sunlar - iştirak edemiyeceğim. Zira aşağı - yu
karı müşabih bir kuruluş olan ve buna benzer 
makinalarla donatılmış bulunan Devlet Su İşle
ri Genel Müdürlüğü böyle bir muafiyetten fay-
dalanagelmektedir. Yaptığımız incelemelerde 
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zaman zaman Karayolları Genel Müdürlüğünün 
dışarıdan ithâl ettiği, yardım, ve saire anlaşma
larla sağladığı makinelerin aylar ayı gümrükte 
beklediği ve gümrük muamelesinin çeşitli for
malitelerin zaman alması dolayısiyle bu maki
nelerin evsafını, hattâ değerini kaybettiği ifa
de edilmekte, aylarca iki ay, üç ay gümrükte 
kalan, yağmurda, açık hava tesirinde kalan, 
bakımı yapılmıyan makineler değerinden çok 
kaybetmektedir. Hattâ iddia edebilirim ki, 
gümrüğe yakın bir kayıp da, gümrük kapıla
rında olmaktadır. Bunların biran evvel, çok 
muhtacolduğumuz bölgelere sevk edilmesi, ve
rimli hale getirilmesi zarureti aşikârdır. Kara
yolları teşkilâtının bunda haklı bir talebi var
dır. Kanun telifinde bulunan arkadaşlarıma' 
Yüce Huzurunuzda teşekkür etmeyi bir borç 
biliyorum. 

öyle ıstıraplı günler olmuştur ki, değerli ar
kadaşlarım, resmî bir teşekkül olmasına rağ
men aracı arayıp, gümrük komisyoncusu ara
yıp, bu makineleri biran evvel almanın ıstıra
bını çekmiş bir teşkilâttır. Tabiatiyle bu ıstı
raplar katre katre bütün yurt sathına yayıl
makta, yol bekliyen vatandaşlar da, aynı ölçü
de ıstırap duymaktadırlar. Kanun teklifinin ye
rinde olduğunu arz ederek, kabulünü ben de 
istirham ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon tekaddüm etmek is
tiyor, iki arkadaşımız daha var, buyurun Ko
misyon. 

PLÂN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ NURİ BAYAR (Sakarya) — Muhterem ar
kadaşlarım, Karayolları Genel Müdürlüğünün 
ithal edeceği malzemeyi gümrük resminden mu
af tutacak olan bu kanun tasarısı hakkında Ko
misyonun noktai nazarını kısaca ifade etmek 
için huzurlarınıza geldim. 

Efendim, istisnai bir muamele, sadece bu 
kanun ile Karayollarına yapılmamaktadır, bu 
hususu kısaca belirtmek istiyorum. 

Ali Rıza Uzuner arkadaşımızın ifade ettiği 
gibi, 6209 sayılı Kanunla Devlet Su İşleri Ge
nel Müdürlüğü, 6963 sayılı Kanunla, Türk - Al
man örnek Tatbikat Çiftliği İşletmesi, 132 sa
yılı Kanun ile Türk Standartları Enstitüsü, 173 
sayılı Kanunla Devlet Meteoroloji Genel Mü
dürlüğü, 179 sayılı Kanunla Orduevlerine taal
lûk eden ve ayrıca Orta - Doğu Teknik Üniver-
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sitesinin ithal ettiği malzemeyi gümrük resmin
den muaf tutan' kanunu hatırlarsak, Karayolla
rına muhassas bir istisna yapılmadığı kendili
ğinden ortaya çıkar. 

Muhterem arkadaşlarım, aslında bu mesele, 
Gümrük Kanunundan istifade edilerek, gümrük 
resmini muaf hale, sıfıra irca edecek bir tedbir 
ile halledebilecek bir mesele değildir. Büyük me
sele, gümrük resmi yüzünden meydana gelmek
tedir. Karayolları için bu, son derece mühim bir 
hâdise teşkil etmektedir. Gümrük numaralın 
şehirden şehire ve hattâ şahıstan şahısa değişmek
tedir. Bunun hâsıl ettiği birtakım karışıldıklar ay
larca hattâ senelerce malzemenin gümrükte bekle
tilmesine müncer olmakta, uzayıp giden dâvalara 
sebebiyet vermektedir. Hattâ malzemenin güm
rük kapılarında, gümrük depolarında bekleme
sinden doğacak, birtakım evsaf kaybına sebebol-
ttiaktadır. Mesele bu formaliteden süratle sıyrıl
maktır. Ve tahmin ediyorum ki, Karakolları 
Genel Müdürlüğüne bu imkân bahsedildiği tak
dirde, Karayolları asgari bir sene kazanacaktır, 
muhterem arkadaşlarım. Bir sene evvel bu mal
zemeyi hizmete sokacak ve bir sene evvel vatan
daşın hizmetinde bulunmanın bütün gayretini 
gösterebilecektir. Dâva uzar, mahkeme harcı 
ödersiniz, zaman zaman ithal müddeti biter bu 
formalite karşılığı yüzünden, hattâ malzemeyi 
gümrüklerden çekmenin imkânı ortadan kalkar. 
Mesele? mücerret gümrük resminden muaf kıl
mak değil, ama bu- büyük ölçüde gümrük mua
melelerinden bu gibi idareyi kurtarmak olmalı
dır. 

O itibarla istisnai muamele tek de değildir. 
Tahsisi varidat talepleri vardır, onun da bu ka
nunla birgûna münasebeti yoktur. 

Yüksek Heyetinize arz ettiğim sebeplerden 
dolayı bu kanunun lehinde bulunmalarını üstün 
saygılarımla arz ve istirham ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Şener, buyurunuz. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, bu kanunun istis
nai bir kanun olmadığını, yani yalnız Karayol
larına ait olmadığını sözcü arkadaşım ve diğer 
arkadaşlarım izah ettiler, buna değinmiyeeeğim. 
Yalnız bu kanunun iyi tarafları da var, kötü ta
rafları yani iyi örnek olmıyacak tarafları da 
mevcuttur, özel sektör mubayaa ederken vergi 
alacağız. 
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Ama, Karayolları mubayaa ederken vergi 

almamış olacağız. Arada tabiatiyle, Hükümetle
re karşı ve bu işin tatbikatçılarına karşı iyi bir 
örnek olmaz. 

İkincisi; Sayın Başkanlığın da ifade ettiği 
gibi, Sayın Maliye. Vekili vergiler yönünden bu
nun aleyhindedir. Vergi nizamı bozuluyormuş, 
hattâ bütçeye ve plân hedeflerine aykırılık teş
kil edeceği için ve yeni yeni örnekler vereceği 
için Maliye Vekili arkadaşımız bunun aleyhin
dedir, Komisyonda Bayındırlık .Bakanı arkada
şımız ise lehindedir. Üstelik çok âcil olarak çı
karılmasını da, bilhassa makinelerin mubayaası 
bakırcımdan daha önce, daha erken, memleketin 
hizmetine girmeleri bakımından çok lüzumlu ol
duğunu da sözcü arkadaşım ifade ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten bu ka
nunun söylediğim gibi iyi ve kötü tarafları var
dır. Fakat, benim vicdani kanaatim şudur ki, bu 
kanun memleket hizmetinde büyük hizmetleri 
bulunan Karayollarının bilhassa yol bakımın
dan, imar bakımından bu kanunun çıkarılma
sında büyük faydalar vardır. Çünkü Karayolla
rının mubayaa edeceği malzemenin Devlet hiz
metine biran evvel girmesini sağlamış olacaktır. 

Ancak zabıtlara geçmesi bakımından söylüyo
rum, bu kanunun hududu yoktur. Yani mubayaa 
edilecek lâstiklerin, araba veya makine parça
larının hududu yoktur. Bilhassa bunlar suiisti
male yol açar, düşüncesi bende belirmiştir. Ama 
ilgililerce, bu kanun, inşallah çıktıktan sonra 
bilhassa bunlar üzerinde durulmasını ve kötü 
örnekler vermememiz bakımından ve, bu gibi Bü
yük Millet Meclisinden iyi niyetlerle çıkan ka
nunların kötü örnekler vermemesi yönünden bil
hassa ilgililerin dikkatini çekerim. 

Muhterem arkadaşlarım, Karayolları hizmet
lerinin bugün Türkiye'de, hattâ her yerde söyle
diğim gibi yine tekrar söylüyorum, «Gidilmiyen 
yer, senin değildir,» parolası, levhası yazılıdır. 
Karayolları ve Bayındırlık Bakanlığının önün
de, ama mademki bizim yer bizim olacaktır, mut
laka yol yapıp gitmemiz lâzımdır. İktisadi bakım
dan, istihsalin artırılması yönünden, medeniye
tin o köylerin en ücra köşelerine gidebilmesi 
için, makinelerle teçhiz etmek • zarureti vardır. 
Onun için bu kanunun biran evvel çıkarılmasını 
hepinizden rica ediyorum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı. 
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MALÎYE BAKANI ÎHSAN GÜRSAN (İz

mir) — Muhterem arkadaşlarım, sadece bir nok
tayı tavzih hususunda huzurlarınıza tekrar çık
mak mecburiyeti ıi hissetim. O d 1 , Say n Ko
misyon Sözcüsü arkadaşımın bütün müşkülâtı 
vergi bakımından değil, formalitelere bağlamış 
olmasıdır. Karayollrr:nm yapacağı itha ât mua
fiyet su-etiyle vergiye tabi tutulmrş olsa dahi, 
gümrük formalitelerinden sureti katiyede kurtu-
lamıyacaktır. Vergi i ola. ak yapılan ithalâtta ol
duğu gibi, aynı jnucme'e aynı prosedüre tabi ola
caktır. Binaenaleyh gümrük f o mal teleri bu tak
dirde dahi azalt İm ş olmıyacaktır. Yani müşkü -
le:in bertaraf edilmesi meselesi bahis mevzuu de
ğil d r . Gümrük muameleleri aynı şekiide cereyan 
edecektir. Hü" metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Şefik înan. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — S~ym arkadaş
larım; bu kanun tasarısına Konrsyonda muha
lefetimin sebepleıin' Komisyonda arz etm'ştim. 
Burada (muhalifim) kaydında faydalanarak gö
rüşlerimi arz etmek istiyorrm. 

Evvelâ Sayın Mal"ye Bakanımıza teşskkür 
etmsk işiyorum. Çuııkü .bir Hükümet üyeıi ola
rak, bu kürsüye çıkıp doğruyu savunması; bir 
Devbt anhy şma sahibolduğunun bâ iz bir de
lilidir. 

Şurasına da işırat e'mek isterim : 
Hükümetin b :r üye^i 1 hindo, b'r üyesi aley

hinde ve bu ihtilaf, bu kürsüye kadar geliyor. 
(Soldan gürültüler) ihtilâf diyelim, anlaşmaz
lık diyel m, ,göıüş ay ılığı diyelim, b?nim Dav-
üet anlayışıma göre, Hükümet aılayışıım göre 
bu kürsülere bir kabinenin iki üyednin değişik 
görüşlerle çıkmaması iâzımgelir. Ben prensip
lerden bahsediyorum. 

Efendim, bizim Gümrük Tarif ? Kanunumuz 
yeni çkmıştır;- geç3.ı sene çıktı. Son derece iyi 
bir kanundur, iyi totkik mahsulüdür ve Hükü
mete, bu işin edebiyatında «Asma kilit kanunu» 
diye anılan bir yetkiyi de"~vermişt'r. Hükümet 
memleketi; ekonomisi gerekli ve faydalı gördüğü 
hususlarda gümrük tarifesi ile bir maddenin, 
yahut birkaç maddenin, üzerine konmuş olan 
Gümrük Resmini, sıfıra kadar indirebilir, bu 
yetkiyi haizdir. Böyle bir kolaylık verilmiştir. 
Hükümete. Şimdiye kadar, gümrük mevzuatı
mızda böyle bir kolaylık mevcut değildir. Fa-
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kat bugün Hükümet bu kolaylığa sahiptir. Mem
leket ekonomisinin icabına göre bu istikamette 
tedbir almak yetkisini haizdir. «Ortadan mü
dahale) Tarife Kanunu, kanunlaştı efendim. 

Şimdi deniliyor ki; «Efendim karayolları is
tisna istiyor ama başka istisnalar zaten mevcut. 
Meselâ, Devlet Su İşleri makina ithalâtı yaptığı 
zaman Gümrük Resmi alınmaz, emsali vardır. 
Daha pek çok istisna emsali saymak mümkün
dür.» Hatalı olan bunlar zaten. Bu istisnala
rı kaldırmak lâzımdır. Gümrük mevzuatının 
bu istisnalardan temizlenmesi lâzım. «Bâtıl, 
makisünaleyh olamaz.» Vaktiyle bâtıl bir iş ya
pıldı diye bâtılı çoğaltmanın mânası yoktur., 
O istisnaları temizlemek lâzım, mevzuattan. 
Aslı budur, doğrusu budur. Bir Devlet idare
sinin icabatı budur. 

Efendim, kolaylık olsun, gümrüklerden, ko
laylıkla alınması lâzım... Kolaylık, eğer bir 
prensibolacak ise; bütün gümrük duvarlarını 
kaldıralım, olsun bitsin. Son derece kolaylıkla 
girer çıkar mallar. Mantikî değil bu.. Kolay
lık, bir tedbirin mesnedi olamaz. 

Sonra arkadaşlarım, sanılıyor ki Devlet Ka-
vavollan bu istinaya kavuşursa daha ook ma
kina getirebilir falan... Hayır efendim, Karayol
ları bütçesi malûmdur, bu Karayolları bütçesi
nin giderleri hesaplanırken o yıl içinde hariçten 
makina getirilecekse; onun Gümrük Resmi de 
giderler meyanma konulur. Bir idare, gerçek, 
samimî bir bütçe yaptığı zamanda, bütün bun
ları hesabedip bütçesine koyduğu zaman hiçbir 
sıkıntı çekmez. Ama makina bedeli karşılığını 
bütçeye koyup da gümrük koyulmazsa o zaman 
elbette sıkıntı çeker. Bu, bütçe düzenlemek me
selesidir. Bundan başka bir şey değildir. Çün
kü siz, Gümrük Resminden muaftır desek. Sa
yın Maliye Bakanı arkadaşımızın biraz evvel 
arz ettikleri gibi, bütün gümrük formaliteleri 
yine yerine getirilecektir. Çünkü Devlet nere
den ne miktar, mal geldiğini bilmek zorundadır. 
Formaliteler bakidir, sadece ödeme yoktur. 

Yeni bir arkadaşımız söylediler, «Devlet bir 
elinden alıyor, diğer eline veriyor. Bu gibi 
şeylere son verelim.» Evet hakikaten karayol
ları ödiyecektir, kime, Maliye'ye.. Maliyenin 
gümrük bütçesinde Gümrük Resmi diye gelir 
hasılatı vardır. O rakamların gerçekleşmesine 
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hizmet edecektir. Karayolları kim? O da Dev- J 
let bütçesidir. Evet Devlet sağ eliyle ödediğini, 
sol eliyle alacaktır. Evet ama biz bu mantık 
dâhilinde devam edecek olursak, bütün devlet 
memurlarına maaş veren devlettir, vergiyi kesen 
devlottir... O halde ücretler üzerinden vergivi 
kaldıralım denir. («Tatbikat böyle» sesleri) Yan
lıştır bunlar. Tatbikat falan değil, bu düşünce
ler külliyen yanlıştır. Bir devlot nizamı konulur. • 
o devlet nizamına herkes uyar. 

Şimdi bir mütaahhit düşünelim, o yol maki-
nası ithal ediyor. Bilirsiniz Karayolları, yolları
nın bir kısmını kendisi yapar, emanet usulü ile 
yapmış olur, bir kısmını da ihale eder, mütaah-
hide verir. Ha... karayolları makinasına Güımrük 
Resmi ödememiştir, kendi makinasmı daha ucu
za mal etmiştir, mütaahhit Gümrük Resmi öde* 
mistir. Âmme sektörü ile özel sektör arasında 
eşitlik sağlamak başprensip değil midir? Niçin 
ihlâl edelim bunu? Olmaz böyle şey. Bir devlet 
nizamı herkese uygulanır, esası budur. Ama efen
dim vaktiyle falan daireye istisna tanınmış... 
Yanlış efendim, onların kaldırılması ve bu istis- I 
nalardan kurtarılması lâzım. Hattâ bendenizin I 
şahsi kanaatime göre bunların kaldırılması, on I 
dan sonra korunması icabeden bir şey varsa. I 
ona bütçeden açılacak bir özel bölüme - ki Süb- I 
vansiyonlar denir - oradan ödetmek lâzım. Bu- I 
gün birçok istisnalar vardır, şu veya bu hava- I 
ya göre çıkmış bâzı istisnalar vardır. Hazineye I 
bu kaça malolmaıktadır, Hazinenin yaptığı feda- I 
karlığın miktarı nedir, bunu bu istisnalar yü- I 
zünden hesaplamak mümkün değildir bugün. I 
Nedir, ne kârlılıkta bulunuyor? Değer mi, değ- I 
mez mi diye oturup bir iktisadi hesap yapmak I 
mümkün değildir. Bunları kaldırmak lâzım. I 
Kaldırmak lâzım olduğu bir zamanda, doğrusu I 
kaldırmazken biz yenilerini ilâve ediyoruz. Sis- I 
temi. gittikçe dejenere ediyoruz. Doğru değildir I 
yapLığıinız. I 

Onun için bu kanuna oy vermemenizi rica I 
ederim. Sayın Maliye Bakanı arkadaşımız tam I 
bir Devlet görüşü ile bu hususu savunmuştur. I 
Doğrusu budur. Doğrudan ayrılmıyalım, Devlet I 
nizamında şu veya bu şekilde rahneler açmııya- I 
hm. I 

Hürmetlerimi sunarımı. I 
BAŞKAN —* Buyurun Komisyon, | 
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: BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ-
SÜ NURİ BAYAR (Sakarya) — Muhterem ar
kadaşlarım, bir hususa işaret etmek sureti ile 
sözlerime bağlıyacağım. 

Şimdi hattâ Şefik îna,n arkadaşımızın az ev
vel işaret ettiği husus burada bir özel olarak 
görülmektedir. Bu kanun teklifi hakkında, bizim 
Komisyonda hakikaten Maliye Bakanlığı temsil
cileri ile Bayındırlık Bakanlığı temsilcileri ara
sında bir ihtilâf zuhur etti, ama bu iki vekâlet 
•temsilcileri huzurunda bu kanun teklifi bir ka
rara bağlanıdı. Şimdi huzurunuzda Komisyon 
Sözcüsü olarak, Komisyonda karara bağlanan bir 
kanunun müdafaasını yapmaktayım. Esasında 
Hükümet departmanları arasında bir görüş ay
rılığı vardı zaten. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Şefik inan 
Beyin bir beyanı ile sözüme başlıyacağım. De
diler ki, «Karayollarına bu muafiyet hakkını 
tanırsanız özel teşebbüs ile devlet arasında mu-
vazensyi bozarsınız.» Şefik inan arkadaşımızın 
bu mütalâaya nasıl bu ölçüde değer verdiğini an
lamanın imkânsızlığını bizzat duyuyorum. Muh
terem arkadaşlarım, karayollarının emaneten 
yapacağı için fiyat analizleri başkadır, ihale su
retiyle yapacağı işlerin fiyat analizleri başkadır. 
Bu muafiyetle özel teşebbüs aleyhine bir durum 
ihdası gibi Şefik inan arkadaşımızın ifade etti
ği mânada bir mevzu ile katiyen alâkası yok
tur. ihaleye çıkan işin fiyat analizleri bir baş
ka açıdan yapılır, karayollarının yapacağı işin 
fiyat analizleri başka ölçüyle yapılır. O itibarla 
ihaleye çıkan meselelerde, mevzularda elbette 
özel teşelMsün ödediği Gümrük Resminin bu 
analizlerde dikkat nazarına alınacağı izahtan va
restedir. 

Şimdi efendim, Ahmet Şener arkadaşımızın 
bir endişesini izale etmek için ufak bir noktaya 
değinmek tetiyoru-m. «Bu işin hududu yoktur.» 
dediler. Bu işin yani muafiyetti hakkının tanın
ması karayollarına istediği nisbette, istediği öl
çüde ithalât yapana serbestliğini vermemektedir, 
Buna taallûk eden mravzuatla kayıtlıdır, kota sis
temli ile kayıtlıdır. Kotaya giren mallar ve ha-
riçLen ithaline izin verilen meselelerde güımrük 
muafiyetini Karayolları talebetmektedir. Arzu 
edildiği ölçü ve nisbette ithalât yapma talebi de
ğildir. 

— 4Ç3 — 
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Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir ehemmi- J 

yetli noktaya, Sayın Şefik inan arkadaşımızın I 
dokundukları bir hususa değinmek istiyorum. 

Efendim, yeni çıkan bir Gümrük Tarife Ka^ 
nunu vardır. Mevzulumuz Gümrük Tarife Kanu
nu ile bigûna alâkadar değildir, Yeni çıkan ka
nun Gümrük Tarife Kanunu ile alâkalıdır. 

Maliye Bakanı ve Şefik înan arkadaşımızın 
ifade ettikleri; «Bu formaliteler devam öder.» 
tarzındaki iddialarına, kısaca arzı cevap ederek 
sözlerimi bitiriyorum. Biliyorsunuz muhterem 
arkadaşlarım, gümrüklerde birtakım zorluklar 
vardır. Şimdi bunları ifade etmekte fayda mü
lâhaza etmiyorum. Bu kanun, bunları izale ede
cektir. Ayrıca gümrük ziorluiklarına ilâveten, bir
takım malî zorluklar da vardır. Bunlar hepinizin 
malûmudur. Tahsisat konur ama likit para yok
tur, şu yoldur, bu yoktur. Zamanında ödenmez. 
(jekemıeızsiniz. Az evvel de ifade ettiğim gibi bu 
büyük ölçüde endişe edilecek bir kanun değil
dir. Karayollarının'yatırımlarına sürat, verecek 
bir kanundur. 

Şimdi bir noktaya işaret edeceğim aziz ar
kadaşlarım: Karayollarına ait makinaların 
% 75 i teknik ömürlerini doldurmuştur. Kara
yollarının makiua parkının % 75 inin süratle 
yenilenmesi iktiza eder. Bu itibarla hu .«kanu
nun Karayollarına geniş ölçüde imkân bahşede
ceğini tekraren arz eder, saygılarımı, sunarım. 

v BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu. 
AZİZ ZEYTtNOÖLU (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlarım, bu kanun muhakkak ki | 
ihtiyaçtan doğarak huzurunuza gelmiş bulunu
yor. Yoksa durup dururken böyle bir kanun 
gelmez. Demek ki; bir müşkülâta mâruz ka
immiş, demek ki bir ihtiyaç hissedilmiş, onun 
üzerine bu kanun hazırlanmış ve huzurunuza I 
gelmiş bulunuyor. 

'Şimdi arkadaşlarım; bugün hepimizin malû
mu kî, gümrüklerde on ınilyonlarca liralık ye
dek parça yatmakta, buna mukabil Karayolla- I 
rmın malzemesi parklarda yedek-parçasızlıktau I 
beklemekte ve bir taraftan da memleket sat- I 
hında Türk köylüsü ve memleket yol bekle- I 
mekte, iş beklemekte; Bunu artık her hangi | 
•bir formalite yüzünden geciktirmede mâna yok. I 
Sağ cebimizden para almışız, sol cebimize koy
muşuz. Belki bugünkü bütçe mevzuatı bakı
mından jböyle bir yanlış görüş olabilir ama, her 1 
ne olursa olsun bu Karayollarına bir kolaylık ,j| 
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sağlıyacaktır, memleket işlerinin biran evvel 
yapılmasını temin edecektir. 

Gümrük muameleleri ne olursa olsun, bu
gün Karayolları para bulamayıp, gümrük res
mi ödiyemediği için bu kanun huzurunuza geti
riliyor. Demek ki ; bu gümrük resmini bulmak
ta bir müşkülât var, bu yedek parçaları çeke
miyor Karayolları. Onun için bu kanun gel
mektedir. 

Arkadaşlarım, istisnalar yalnız buna ait 
değil, Sayın Sözcünün de söyledikleri gibi pek 
çok kısımlarda istisnalar var. Binaenaleyh, bu 
tek olarak bir istisna değildir ve bu kanun bun
dan sonraki ithalâtı için de mevcut gümrükler-
dekiııden gayri, Karayollarına bir yol göstere
cek ve öncelik ve bir sürat yapacaktır, tnşaal-
lah bu kanun çıktığı takdirde bundan sonra 
Karayollarının memleket yollan ve diğer iş
leri de daha süratle yürüyecektir. Bu bakım
dan bu kanunu memleket hayrına görmekte
yim: LeUıinde oy vermenizi arz ve rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Güven. 

MUHlDDÎN GÜVEN (îstan'bul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; önümüze geti
rilmiş olan kanun, duyulmuş olan bir ihtiyacın 
karşılığında bir tedbir mahiyetindedir. Bu ted
biri düşünen arkadaş hazırlamış, icabeden ma
kamlarla gereken teması kurmuş ve teknik hu-
susatı yerine getirecek bakanlığın da bu mev
zuda müspet mütalâasını istihsal etmiş, ondan 
sonra Karma Bütçe Komisyonunda mütalâa 
edilerek müspet telâkki edilip huzurunuza ge
tirilmiştir. Gayet tabiîdir ki ; her şeyden evvel 
hizmet esastır. Hizmet de hakkm olana verilir, 
hak da millete aittir. Karayolları mevzuunun 
memlekette ne kadar büyük ehemmiyet taşıdı
ğını idrak etmiyen hiçbir arkadaşımız yoktur. 
bunu hepimiz tesbit etmiş bulunuyoruz. Yol 
diyoruz, kızamık oluyor, erişemiyoruz, yine 
yol diyoruz; mektep de yol, su da yol, her şey
de yol. Binaenaleyh; yolu en süratli ve ihtiya
cın karşılığında en iyi bir şekilde imar, inşa ve 
hizmete arz edebilmek için eğer kolaylıklar sağ
lanması icabediyorsa Yüksek Meclisin bu ko
laylığı esirgemiyeceğinc emin bulunuyorum. 

Fakat şu hususa da ayrıca işaret etmek isti
yorum: Elbetteki ihtiyaçların karşılığının; her 
zaman için devamlı bir şekilde parçalı tedbirler
le de izale,şi düşünülemez. Meselelerin tümüyle 



M. Meclisi B : 107 
birlikte mütalâa edilmesi istisnaların devamım 1 
değil, istisnaları önleyici tedbirlerin de gele
cekte alınmasını elbetteki temenni etmek ayrı
ca 'hakkımız olacaktır. Fakat bu temenninin 
yanıbaşında, ihtiyacın karşılığı olarak gelen bu 
kanunun kabulünde büyük fayda vardır. Ben, 
Sayın İhsan Gürsan arkadaşımı da takdirle ya-
detmek isterim. Çünkü kendisine ait meselenin 
ve vazifenin sahibi olarak prensiplerini müda
faa etmiştir. Ama biliyorum ki; hizmete ait 
hakkın tesliminde içten ve gönülden Meclisle I 
beraber, bizimle beraberdir. Hepinizi hür- I 
metle selâmlarım. I 

BAŞKAN — Üç kifayet takriri gelmiştir, I 
okutuyorum, I 

Başkanlığa 
Durum tavazzuh etmiştir, müzakerelerin I 

kifayetini arz ederim. 
Trabzon 

Ekrem Dikmen 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun hakkındaki görüşler aydınlanmış- I 

tır, müzakerelerin yeterliğine karar verilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, müzakerelerin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 
Aydın 

Reşat Özarda 
BAŞKAN — Kifayet takrirlerini oylarınıza 

sunuyorum. Kabul .edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerindeki müzakereler bu I 
suretle bitmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sıınuyo- I 
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka- I 
bul edilmiştir. I 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza sıınuyo- I 
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka- I 
bul edilmiştir. Maddeleri okutuyorum. I 

Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve gö- I 
revleri hakkındaki 5539 sayılı Kanunun 22 nci j 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun I 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlü- I 
ğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 553$ sayılı | 
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Kanunun 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir : 

«Teşkilât Kanununun 2 nci maddesi gereğin
ce Genel Müdürlüğün yapacağı inşa ve tesisler 
için ithal edilecek motorlu, motorsuz makina, 
(Binek arabaları hariç), cihaz ve vasıta, alet -
edevat ve bunların yedek parçaları ve lâstik
leri her türlü vergi, resim ve harçlardan muaf

tır.» 
* 

BAŞKAN — Madde üzerinde sö zistiyenl.. 
Çanga, buyurunuz. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Muh
terem arkadaşlar; maddenin tümü üzerinde ce
reyan eden müzakerelerde Sayın Maliye Bakanı, 
sayın bütçe sözcüsü arkadaşlarımız tamamen 
birbirlerin'e zıt görüşlerde bulundular. Bunun 
yanında konuşan arkadaşlarımızın da fikirleri 
nihayet iki noktada, ayrı istikamette toplandı. 

Bu kanun müzakere edilirken arkadaş] arım 
hatırlıyacaklardır; bundan iki yıl önce turizm 
belgesine haiz birtakım işletmelerin Gümrük 
Resminden muaf tutulması için bir kanun tek
lifi getirmiştim. Maliye Bakanlığı; Karayolla
rından daha farklı ve memleket için büyük bir 
kazanç kaynağı sayılacak turizm konusunda, bu 
teklifimizin • karşısına çıktı. Ama, en sonunda 
yine hatırladığıma göre bu konuyu Bakanlar Ku
rulu karariyle halletmiş olduk. 

Şimdi bu kanun vesil'esiyle oy kullanacağız. 
Samimî kanaatimi söyliyeyim; hangi istikamette 
oy kullanacağımı şu anda dahi tesbit etmiş de
ğilim. Çünkü Maliye Bakanı bir yandan Ha
zine bakımından bunun ölçülemiyetfek derecede 
ihtilâflar doğuracağını ifade eder, diğer taraf
tan Bayındırlık Bakanı arkadaşımızın bu bir 
kanun teklifi .olmasına rağmen ,bu kürsüye ge
lip bunun faydalarını bize izah etmesi lâzımdı. 
Bu da olmadı. Herne kadar Bütçe Komisyonu 
sözcüsü arkadaşımız-bu konuyu benimsemiş gö-
rünmüşse de bir tedbiri Hükümetin iki üyesi
nin bir araya gelip halletmesinde muhakkak ki; 
büyük faydalar vardır. Kanaatimce, bu konu
da, biraz evvel Şefik İnan arkadaşıma sordum, 
bir kanun teklifiyle değil, Bakanlar Kurulunda 
varılacak bir kararla halledilmesi mümkün ko
nulardandır. O itibarla, ben istirham ediyorum, 
selâmetli bir .neticeye ulaşmak bakımından, ya 
bu kanun teklifi, tekrar komisyona gider, mü-

— 405 — 
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zakero edilir, Hükümetin iki üyesi arasında 
mutabakat olur. yahut Hükümete gelir, bir ka
nun teklifine hacet olmaksızın Bakanlar Kurulu 
lüzum görürse, - ki, işin bu tarafı da düşü
nülürse memleketin bu kabîl süratli muafiyet
lere ihtiyacı vardır - ama bunun Bakanlar Ku
rulundan çıkması daha isabetli olur kanaatinde
yim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, iki arkadaş daha söz 
istemiştir, ondan sonra komisyona söz verece
ğim. Sayın özek. 

KADRİ ÖZEK (İzmir) — Muhterem arka
daşlarım; ' getirilen kanun teklifinde ve bu bi
rinci maddedo karayollarının hizmetlerinin sü
ratle görülmesi musip sebebine dayanılarak ithal 
edeceği birtakım malzemelerin ve vasıtaların 
gümrük muafiyeti içerisinde mütalâa edilmesi 
derpiş edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Çanga ar
kadaşımızın gayet isabetle beyan ettiği gibi, bu 
meselenin bir kanun teklifi mahiyetinde değil, 
Bakanlar Kurulunun bir kanun teklifi şeklin
de gelmesi çok daha uygun olurdu. Sebebine 
gelince; süratle hizmet ifa etmek durumunda 
bulunan yalnız karayolları değildir. Bugün 
memleketimizin süratle ifası iktiza eden, ka
rayolları kadar 'ehemmiyetli, birçok hizmetleri 
vardır. Binaenaleyh, her birini ehemmiyetleri 
itibariyle birbirinden ayırdetmeye imkân bu-
luhmıyan bu hizmetlerin heyeti umumiyesinin 
birden süratle ifasını temin edecek ve umuma 
şâmil bir kanun tasarısının getirilmesi elbetteki 
hizmetlerin ifası bakımından da çok faydalı olur
du. Aksi takdirde bu^ün karayolları hakkında 
böyle bir kanun teklifi geliyor, yarın Devlet 
Su İsleri için böyle bir kanun teklifi gelecek, 
bir diğer müessese için gelecektir; nihayet mü
esseseler bir muafiyet yarışı içine gireceklerdir. 
Binaenaleyh, böylesine çelişik bir durumu berta
raf edebilmek için bu meseleyi Bakanlar Kurulu 
ele almalıdır. Bu teklifinin belki bugün çık
ması iktiza eder ama Sayın Hükümetten şu hu
susu istirham ediyorum, bidayette arz ettiğim 
gibi, Karayolları gibi süratle hizmetlerinin ifa
sını iktiza eden daha birçok müesseseler mevcut
tur. Madem ki, bu süratle hizmetlerin görül
mesini temin eden bir muafiyettir, o müessese
leri de aynı muafiyet içine sokmakta fayda var
dır. 'Iftu'metlerimle. 

)7 17.5 1985 0 : 1 
BAŞKAN — Sayın Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, iki noktaya değineceğim: Birincisi 
evvelâ Sayın Maliye Bakanlığından ve sayın ko
misyondan rica ediyorum, lütfen bizi aydınlatsın
lar. 1 nci maddede zikredilen tesis ve inşalara 
ait malzemelerle makina parkına ait ithal etme
leri gereken miktarın, gümrük partesi nedir; 
yani Hazinenin kaybedeceği muafiyetin toplamı 
nedir? Bunu anlamak is':iyorum. 

İkincisi, demin sayın komisyon sözcüsü ma
kina parkının % 75 i işe yaramaz bir hale gel
miştir buyurdular. Bendenizin hatırladığıma 
Töre burada biz, Karayollarına vaktiyle bundan 
birkaç yıl evvel tamir tesisleri olarak bâzı ithâl 
ödenekleri vermiştik. Ve bu tamir tesisleri muh
telif merkezlerde kendi makina parkının daimi 
tamirleri için tesis halinde vücuda getirilmişti. 
Ve bunlar yakinen bildiğime göre zannediyorum 
ki halen çalışmaktadır... Şu halde bu tesisler mev
cut iken, makina parkının % 75 inin işe yara
maz bir hale geldiğini söylemenin neden ileri 
geldiğini anlamış değilim. Bunu da lütfen izah 
etsinler. 

Şimdi ayrıca bir noktayı arz etmek istiyorum. 
Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de, lâstik 

fabrikaları dâhil olmak üzere, yani tekerlekli 
araçların tekerlek lâstikleri dâhil olmak üzere 
birtakım makina parçaları da döken, imâl eden 
onları ithal edilen yabancı memleketler mamul atı 
derecesinde kuvvetli şekil de yapan tesisler vü-
cüde getirilmiş bulunmaktadır. Binâenaleyh yer-
limalı mevcutken bunları ithal etmek için bura
da bizden ödenek ve muafiyet alınması sebebi 
nedir? Bunu anlamıyorum. Kaldı ki, bizde 
Karayollarının kullandığı bu makinalarm, haddi 
zatında tamirleri için lâzımgelen her türlü esas
ları, Karabük Demir * Çelik Fabrikaları ve dün
den itibaren de Ereğli Demir - Çelik tesisleri 
vermektedir. En iyi çelikler, en iyi saclar bura
larda dökülmektedir. Şu halde bunlardan her 
hangi bir dökümhanede, tamirhanede, atelyede, 
bütün parçaların imâli mümkündür. Türkiye bu 
hale geldiğine göre bunlar için tekrar ithal dü
şünmek, bunların gümrük muafiyeti ile Büyük 
Meclisi böyle önemli bir günde, bütçeye başlıya-
cağımız saatleri ona tahsis ettirerek iş^al etmek
te doğru değildir kanaatindeyim, J3u madde 
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ümedetmcdiğimiz meseleleri getirmiştir, inşa ve 
tesisten bahistir, inşa ve tesis için ithale ne lü
zum vardır? Türkiye'de inşa demirleri, çimento, 
her şey vardır. Eğer maksatları tamirhane fi
lân vücuda getirmek ise onu maddede açıkça zik
retsinler. «Tamir makinaları getireceğiz» desin
ler. Yani makina parkına dâhil bir şeyler ge
tireceğiz desinler, tnşaat için bizim hariçten ne 
gibi ithalâta ihtiyacımız vardır anlamıyorum. 
Kaldı ki, bu lâstik gibi memlekette yapılacak 
şeylerin arz ettiğim şekilde ithaline lüzum yoktur. 
Böyle bir açık bono alıp da lüzumsuz yere mem
leketin dövizini dışarıya akıtmakta da mâna yok
tur kanaatindeyim. O itibarla birinci madde
nin söylediğim bilgiler bize verildikten sonra 
bir defa komisyonca bir kere daha mütalâa bu-
yurulmasmı arz ve istirham ediyorum. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Cevad Odyakmaz, buyurun. 

CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Çok muh
terem arkadaşlar, Karayollarının muhtac^lduğıı 
vasıtalara biran evvel kavuşmasını nenimiz Ka
im gönülden arzu ederiz. Fakat bu madde ile, 
görüyoruz ki, bâzı prensipler ihlâl edilmektedir. 
Bir defa her şeyden evvel vergi muafiyeti birçok 
meseleler için kabul edile edile, nihayet vergi 
mevzuu ortadan kalkacaktır. Ama iş yalnız bu
nunla kalmıyor. Asıl, sürat temini için gümrük 
formalitelerinden şikâyet ediliyor. Tasavvur edin, 
gümrüğü ıslah etmek, bu formaliteleri ortadan 
kaldırıp, her keşi süratle istediği vasıtaya kavuş
turmak mümkün iken, bunun halli cihetine git
miyoruz, bu sürati temin edebilmek için diğer bir 
prensibi her şeyden vergi alınması prensibini ih
lâl ederek vergiden muafiyeti noktası üzerinde 
duruyoruz. Eğer hakikaten işlerin süratle halle
dilebilmesi vergi almamakla mümkün olabiliyor 
ise; o zaman her şeyden vergiyi kaldıralım, her 
müessesenin sürate ihtiyaç var, ona kavuşsun. 
Yok, bütün her şeyden vergiyi kaldırmak imkânı 
yok idi ise; o zaman da bunun süratle temin edi
lebilmesi ne ile mümkün idiyse, gümrükleri mi 
ıslah edeceğiz, formaliteleri mi kaldıracağız; on
lar üzerinde asıl duralım. Binaenaleyh basit 
bir mesele imiş gibi huzurunuza getirilen bu ger
çek, bizi daha geniş ölçüde çalışmalar yapmaya 
zorluyor kanaatindeyim. Asıl meselenin derinli
ğine inmek .Haecburiyetindeyiz. Hükümetin bu j§ 
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üzerinde durması lâzım geliyor kanaatindeyim. 
Yani acele olarak vasıtaya yalnız Karayolları mı 
muhtaçtır; vatandaş da muhtaç değil midir? Bu
gün müteahhitler de bunu aynı şekilde yapmak 
istemezler mi?., özel teşebbüsü kalkındırmak isti
yoruz... 

Arkadaşlar, bir vatandaş fabrika kurmak isti
yor, fabrikayı kurabilmek için aylarca uğraşıyor. 
O halde ortadan kaldırılması lâzımgelen birtakım 
güçlükler var. Islahı lâzımgelen bâzı müesseseler 
var..Bunlar üzerinde duralım. Yoksa her müesse
se için hususi kanunlar çıkararak işi halledeceği
mizi zannediyorsak çok aldanırız. 

Hükümetin dikkatini çekerim, Komisyondan 
da istirham ediyorum, bu maddeyi geri alsınlar, 
topyekûn bu derdin devasını birlikte arayalım. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Komisyon. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURÎ 
BAYAR (Sakarya) — Efendim, sayın Çanga ar
kadaşımızın, özellikle üzerinde durduğu Gümrük 
Tarife Kanunundaki salâhiyete atfen Hükümetin 
bir Bakanlar Kurulu kararı ile bu muafiyeti te
min etme imkânına mâlik olduğu hususundaki 
beyanına arzı cevabetmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; bundan evvelki ko
nuşmamda da ifade etmiştim, Gümrük Tarife Ka
nunu ile bu kanunun bir gûna alâkası yok. Bu 
kanun ile bir âmme müessesesine ithal edilecek 
emtianın Gümrük Resminden muafiyeti tanın
maktadır. Gümrük Tarife Kanununda Gümrük 
Resmini sıfıra kadar indirmeye yetki veren ka
nun, bu mevzu ile hiçbir suretle alâkalı değil
dir. Orada bir umumiyet prensibi vardır muhte
rem arkadaşlarım. O kanun ile bir madde hak
kında veya bir makina hakkında, meselâ bir eks
kavatör hakkında; Gümrük Resmi sıfıra indiril
miştir, denilebilir. Bundan Karayollariyle birlik
te Türkiye'deki bilcümle ekskavatör ithal eden 
müesseseler de faydalanmak imkânına sahibolur. 
O kanunun özelliği buradadır. O kanun ile bir 
âmme müessesesine Gümrük Resminden muaf ol
mak hakkı tanınamaz. Muayyen maddeye mu-
hasses haklar tanınır. O zaman da bu, herkese 
şâmil bir hak olur. O itibarla, bu, kanunu Ba
kanlar Kurulu kanaliyle ısdar olunacak bir ka
rarnamenin şimdi bu Karayollarına verdiğimiz 
hakkı kullanması gayrimümkündür, onun ile alâ
kası hiç yok. 
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işaret ederek sözlerimi bitirmek istiyorum: Biz I 
kanunla Karayollarına özel bir ithal rejimi tan- I 
zim etmiyoruz, yani yapacağımız kanun bir ithal 
rejimi tanzimi değildir. Memleketin dâhilinde 
yapılacak bilcümle emtia mer'i mevzuat ile veya 
Hükümetlerin hazırladığı kararname ile memle
ket dâhilinde yapılmakta olan bilcümle âlet ede
vat, elbette bunun dışındadır. Karayollarının 
mer'i mevzuat muvacehesinde ithal etmek mecbu
riyetinde kaldığı emtia için cari olacaktır. • Bu 
itibarla maddenin Komisyona alınmasına taraf
tar değiliz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu. Sualler son
ra efendim. | 

AZÎZ ZEYTÎNOÖLU (Eskişehir) — Muhte
rem arkadaşlarım; bu kanunda resmî sektöre gös
terilen kolaylık özel sektöre gösterilmiyor diye 
bir şey burada mevzubahis değil. Bu en nihayet 
Maliyenin sağ cebinden parayı çıkarıp, sol. cebi
ne koyması bakımından; sağ cebinden zor para 
çıkarıyor, bu yüzden vakit geçtiği için sol cebe 
koyacağımıza bu kanunla yine aynı cepte kalsın 
diyoruz. Yoksa .bu kanunda resmî sektöre tanınan 
muafiyet, Özel sektöre tanınmıyor diye bir şey 
yök. Bu gayet tabiî bu resmî sektörün Gümrük 
Resminden muafiyeti, özel sektörü de bundan mu
af tutamayız ki. Çünkü bir Devlet sektörü bun
ları alıp, dışarıya para ile satmak için ithal et
miyor ki, memleket hizmetleri için ithal ediyor. 
Fakat özel sektör, kâr etmek için ithal ediyor, 
gayet tabiî, Gümrük Resmini verecek. Hakikaten 
bâzı arkadaşlarımın dediği gibi, bu istisnaları ta*-
mamen kaldırmalıyız. Ne olacak? Gümrük Res
mi bir milyar eksik olacak, olsun efendim. 

Biraz evvel arz ettiğim gibi, bütçemiz 15 mil
yar olacağı yerde, 14 milyon olsun, bu kolaylık
lar içindir. Bu resmî istisnaları hakikaten büt
çe dolayısiyle çok arzu ederim. Bütün bu istis
nalar olmalı, ama Bütçemizin de yekûnu az 
olacak, aynı mevzu. Fakat biz bu bir milyar
lık varidatı alabilmek için belki yüz milyon da 
masraf ediyoruz. Yüz milyon da memur, kırta
siye gibi masraflar oluyor, işte biz bu istis
naları kabul etmekle bu masrafların da bir 
bakımdan bunun özel sektör ile alâkası yok, 
resmî sektöre, kâr için değil, resmî hizmetler 
için ithal ettiği malların muafiyeti yani, bir nevi 
kolaylık. Hakikaten gümrük formalitelerinde | 
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belki fazlalıklar vardır, bu formalitelerin de ik
mali çok yerinde olur. O zaman bu gümrük for-
maliteleriinin hafifletilmesi hem resmî sektöre, 
hem de hususi sektöre beraberce bir ferahlık 
verecektir. Ama bu formaliteler değil, yalnız 
Gümrük Resminden muafiyeti ve kâr için değil, 
resmî hizmetlerin ifası için, olduğu için bu 
muafiyeti kabul ediyoruz. Onun için bu madde 
çok yerindedir. Lehinde oy kullanmanızı arz ve 
rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Demiray sual soracak
sınız değil mi? Buyurun. 

TAHSİN DEMİRAY (İstanbul) — Komis
yondan bir sual soracağım. Zabıtlara geçmesinde 
fayda mülâhaza etmekteyim. 

Karayollarında en çok aşman nesne lâstik
lerdir. Yerli lâstik imalinde sureti katiyede 
ithalattan istifade edilemiyeceğini ifade etme
lerini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Yılanhoğ'u, siz de sorunuzu 
sorun da ikisine birden cevap verilsin. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLTJ (Kasta
monu) — Benim öğrenmek istediğim şudur: 

Karayolları kendisine ayrılan malzeme, ye
dek parça lâstik vesaireyi dışardan ithal ede
bilecek ve gümrükten muaf olacak. Sayın Komis
yon sözcüsü tabiî memleket dâhilinde imâl edi
len bu yedek parçalar dışardan alınmaz dediler. 
Ben şu hususu; gerek Hükümetten gerek komis
yondan öğrenmek istiyorum. Bugün bu konuda 
Ibdr müeyyide ve mevzuat var mıdır, yok mu
dur? Yoksa" bu nasıl temin edilecektir. 

BAŞKAN — Buyurun komisyon sözcüsü 
oradan mikrofona ifade edin. 

PLÂ VE BÜTÇE KARMA KOMİSYONU. 
SÖZCÜSÜ NURİ BAYAR (Sakarya) — Efen
dim, Sayın Tahsin Demiray'ıh irat (buyurduklara 
suale cevabımız müspet, teyidediyoruz. Memleket 
dâhilinde, yapılması mümkün malzemenin ithali 
mevzırabahis değildir. 

Sayın Yılanlıoğlu'nun sualine arzı cevap et
mek istiyorum. Bunun hakkında bir Hükümet 
kararnamesi vardır. Her müessese istediği mad
deyi kendiliğinden, durup dururken ithal ede
cek salahiyetle mücehhez değildik esasen. Bir 
madde hakkında ithal karan vermeden, Sanayi 
Bakanlığının bu maddenin Türkiye'de yapılıp 
yapılmadığı hakkındaki mütalâasını almak zaru
reti vardır. O itibarla mümkün değildir. 
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madde hakkında başka söz istiyen arkadaşımız 
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen.. Yok. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde oylanmadan evvel lehte olmak 
üzere Sayın Mnslihittin Giirer söz istemiştir. 
Buyurun. 

ASIM EREN (Niğde) — Aleyhinde söz is
tiyorum. 

MUSLUHÎTTÎN GÜRER (Sakarya) — 
Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
Karayolları Genel Müdürlüğünün kuruluş ve 
görevleri hakkındaki kanuna ek bir madde 
eklenmesi hakkındaki işbu teklifin lehinde ko
nuşmak üzere söz almış bulunuyorum. Muhte
rem arkadaşlar, «özlerime başlamadan evvel şu 
hususu huzurunuzda arz etmek isterim ki, bu 
müzakerede Maliye ile ilgili vekaletin arasında 
ki durumu ben asla apolotik değil bilâkis tak
dirle karşılarım. Muhterem arkadaşlarım bili
yorsunuz, demokratik Parlömonter rejimlerde, 
Maliye Vekilleri daima istenmiyen adamlar ve 
sevümiyen kimselerdir. Ama Maliye Vekilleri, 
bu rijit kanunlar içinde mutlak olan bir şey I 
varsa, âmmenin hukukunu, hazinenin hukukunu I 
düşünmek mecburiyetindedirler. O hususta Sa
yın Gürsan'ın Hükümete karşı göstermiş oldu
ğu bu direnmeyi kendi yönünden takdirle kar
şıladığımı huzurunuzda peşinen arz etmek is- I 
terim. I 

Muhterem arkadaşlarım, cümlelerime bu şe
kilde başladıktan sonra, şu kususu da arz etmek 
isterim ki, biliyorsunuz hukukta bir kaide var
dır. Zaruretin kanunu yoktur muhterem arka
daşlarım. Zaruret odur ki, bugün Türkiye'de 
hizmet yarışında Karayollarının 15 seneden beri 
göstermiş olduğu büyük hizmet apâşikâr ve 
memleketîte en gerçek bir şekilde, en rantabl (bir | 
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şekilde olmuş bir teşkilâttır. Şimdi bu kadar 
büyük hizmetler yapmış, bu kadar büyük neti
celer doğurmuş olan bu teşkilâta elbette biz de 
Meclis olarak bu kanunla kendisine kolaylıklar 
gösterecek hususları tervicetmek, peşinen ken
dilerine bu hizmetlerde bulunmakta yardımcı 
olduğu büyük bir kanaattir. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün kabul etmiş 
olduğumuz gümrük resmi ' muafiyeti ve vergi 
muafiyetinden' kurtulmuş olan bu müessesede 
yalnız hizmetlerin çabuklaştırılmasını değil, ay
nı zamanda bürokrasi işlerinden ve vergi işle
rinden, gümrük muamelelerinden, bu hizmetle
ri kurtarmak suretiyle o müesseselerin gümrük
lerde, ambarlarında ambariye ücretinden ve ay
nı şekilde işin evsafını kaybetmesini bu kanun
la önlemiş oluyoruz. îşte zaruretin bir neticesi 
olan bu kanunun lehinde olduğumu belirtir ve 
Yüksek Heyetinizin de lehinde oy kullanmanızı 
istirham eder, Yüksek Heyetinizi hürmetlerim
le selâmlarını.. 

BAŞKAN — Tümü hakkında aleyhinde, Sa
yın Asım Eren.. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, Büyük Meclisin müzakere usullerin
de, millî iradeyi temsil eden Heyeti Umumiye-
nizden herhangi bir muhterem üyenin bir kanu
nun müzakeresi sırasında komisyona veya Sayın 
Hükümete tevcih ettiği sualin hiç cevaplandı
rılmadan, sayın sözcülerin kürsüden inmesi, 
Meclisin umumi mânevi şahsiyetine karşı yapıl
maması gereken bir hareket tarzıdır. Bendeniz 
gümrük muafiyet miktarının tutarını sordum, 
cevap vermediler. Gelecek olan malların yerli 
mallardan temini mümkün olduğuna göre, han
gi mallar acaba dışardan gelecektir? Çünkü 
birinci madde metninde, inşa ve tesisler malze
mesi de denmiş idi, yine maddenin sonuna doğ
ru lâstiklerden de kayıt vardır. Bunlar hakkın
da da ne Sayın Komisyon Sözcüsü, ne de ilgili 
Sayın Bayındırlık Bakam, benimseyip, huzuru
nuza gelip de cevap vermediler. Anlaşılıyor ki ; 
Sayın Meclisin önünde herhangi sayın bir üye
nin sualine cevap vermeden de kanunların geçi
rilmesi mümkün olduğu gibi bir sanı muhterem 
Bakanda ve muhterem Komisyonda vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, dikkat ettim, müza
kerelerin başından beri Sayın Bayındırlık Ba
kanı bu kanun hakkında hiçbir müdahalede bu-
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lunmadı, benimsemedi. Âdeta, Bayındırlık Ba
kanlığını Komisyon Sözcüsü temsil etti. Halbu
ki iş tersine olmalıdır. Sayın Komisyon; Meclis 
üyelerinin fikirlerini, eğilimlerini temsil etmeli, 
icabettikçe Bakanlığın karşısında olmalıdır. Ba
kan da Hükümet olarak getirdiği tasarıyı bize 
müdafaa etmelidir. Böyle tersine bir müzakere 
usulünün teamül haline gelmesi Meclisin mâne
vi şahsiyetine karşı - aflarınızı istirham ediyo
rum - en hafif tabiriyle bir dikkatsizliktir. 

BAŞKAN — Sayın Eren bu, kanun teklifi
dir, tasarı değildir. 

ASIM EREN (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, bu kanunda Hükümetin getirdiği 
programa aykırı bir hareket de gördüm. Hükü
met, özel sektörün de desteklenmesini, geçen 
devrelere nisbetle kamu sektörü kadar özel 
sektöre de önem verilmesini, çünkü onun da 
kalkınmada büyük, yüzde şu kadar payı oldu
ğunu programda zikrettiği halde, bugünkü ese
riyle, bununla çelişmiş bir harekette bulunmuş 
tur. Ve bunu müdafaa da edememiştir, özel sek
töre aidolan meseleyi, aletleri, edevatı, makina 
parklarını, mütaahhitlerin bu husustaki ihtiyaç
larını dile getiren arkadaşlara Komisyon Sözcü
sü arkadaşımız şifakâr bir cevap vermediği gibi 
Bayındırlık Bakanı da yine susmak suretiyle 
hiç duymamış gibi davranmıştır. Acaba Hükü
metin kendi programı ile çelişen bu tasarısı ara
sındaki bu mübayenet nasıl izah edilecektir?.. 
Bir Hükümet, programında bir prensip getirir 
ve bunu sonuna kadar uygular. Ertesi gün bu
nunla çelişen teklifler getirirlerse programının 
samimiyetine inanmak mümkün olmaz. Kaldı 
ki; özel sektörün bu husustaki eşitlik hakkı 
açıktır. Bunu burada düşünüp, kanun madde
sini öyle getirmek lâzımgelirdi. 

Muhterem arkadaşlarım, muafiyet meselesi 
üzerinde çok esaslı bir noktaya değinmek isti
yorum. Muafiyetler, gümrükte müesseselere ve
ya şahıslara muzaf olarak çıkarılmaz. Muafiyet
ler, herhangi bir maddeye muzaf olarak çıkar. 
(Şu cihetten ilişik listede yazılı şu kadar maki
na parkı ihtiyacı) denir. Ve o listede de kanun 
tasarısına ilişik olarak gözümüze çarpar. Şu ka
dar ekskavatör, şu kadar konkasör, şu kadar 
bilmem ne; bir sürü yol makinaları, tesviye ma-
kihalan, buldozerler filân gösterilirdi. Bu maki-
naların ismi zikredilmeden, adedleri bildirilme-
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den müesseseye muafiyet tanımak, şimdiye ka
dar mevcudolan kanun teamüllerine aykırı oldu
ğu gibi, bir iki arkadaşımın değindiği şekilde, 
kötüye kullanma ihtimallerini de artıracak ma
hiyettedir. Gidecek heyet veya burada bu mu
bayaaları tesbit için toplanacak olan karayolla
rındaki heyet veya Bayındırlık Bakanlığının bu 
husustaki ilgili dairesinin, ilgili heyetinin so
rumluları ne arzu ederse o gelecek demektir. 
Bu arzularının içinde, her türlü dış zararlı te
sirler olabilir muhterem arkadaşlarım. Devletin 
dövizini, milletin dövizini bir heyetin, bir mües
sesenin keyfine bırakmıya hakkımız yoktur. Sa
rih olmaları lâzımgelirdi. Bu adedleri getirmele
ri lâzımgelirdi. «Bize şu cinsten şunlar lâzımdır1» 
demeleri lâzımdı. Yoksa duvar inşa etmek için, 
bina inşa etmek için, çatı inşa etmek için inşa 
malzemesinin ithaline lüzum yoktur. 

Bunları kanun olarak önümüzden geçirmek, 
memleketin bugünkü durumu ile kabili telif de
ğildir. Onun için aleyhinde rey vereceğim 
muhterem arkadaşlar. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, kanu
nun tümü açık oya sunulacaktır. 

4. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım GüUk ve Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378. 
2/591) (S. Sayısı : 527) 

BAŞKAN — Dünkü B'rlcşinrle nisap hâsıl 
olmadığından dolayı Meclisçe kabul edilememiş 
olan Siyasi Partiler Kanunu da bununla birlik
te ova sunulacaktır. Kutular sıralar arasında 
gezdirilecektir. 

6. — İstanbul'da Taksim'de yapılacak otele 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün katılmasına dair 
kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/803) (S. Sayısı : 952) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, günde
me geçmezden evvel Devlet Bakanı Sayın Ata
man tarafından verilmiş bir önerge ile Geçici 
Komisyon Başkanı İbrahim Etorrı Kılıçoğln ta
rafından verilmiş iki takrir vardır. Okutuyorum: 

(i) 952 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Taksim'de yapılacak turistik otelde, Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün ortak olarak katılmasına 
dair kanunun, bütçe müzakereleri başlamadan 
evvel, ivedilik ve öncelik ile müzakeresine mü
saadelerinizi arz ve istirham ederim. 

Devlet Bakanı 
Hüseyin Ataman 

Başkanlığa 
İstanbul'da Taksim'de yapılacak otele Vakıf

lar Genel Müdürlüğünün katılmasına dair, ka
nun tasarısı Geçici Komisyondan çıkmış ve bası
larak üyelere dağıtılmıştır. Bir maddeden iba
ret olan bu tasarının önemine binaen gündeme1 

alınarak, takdimen öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Giresun 1 

İbrahim Etem Kılıçoğlu 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu ta- I 
sarı hakkında Yüce Meclisçe, müzakere ettiğimiz 
diğer tasarılarda olduğu gibi, henüz öncelik ka
ran alınmış değildir ve bu itibarla Başkanlık 
Divanı Hükümet mümessili ile birlikte bu kanun I 
üzerinde tetkikat yapıp sırasını tespit etmiş de
ğildir. Bu hususu arz etmiş bulunuyorum. | 

Bu durumda Hükümet, takririnin oylanma
sında ısrar ediyor mu? I 

DEVLET BAKANI HÜSEYİN ATAMAN 
(Ankara) — Evet. I 

BAŞKAN — Takririn lehinde Sayın Çanga. I 
buyurun. I 

Bunu bir usul meselesi yapacağım. Lehin 
de veya aleyhinde ikişer kişiye söz vereceğim I 

Sayın Yılanlıoğlu, lehinde mi, aleyhinde m'" 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta 
monu) — Aleyhinde. I 

BAŞKAN — Sayın Vefa Tanır? 
VEFA TANIR (Konya) — Aleyhinde. 

BAŞKAN — Sayın Geçioğlu? 
MEHMET GEÇİOĞLU (Ankara) — Üzê  

rinde efendim. I 

BAŞKAN — Üzerinde olmaz. Yalnız lehin- I 
de ve aleyhinde konuşulacak. | 
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TAHSİN TELLİ (Erzurum) — Aleyhinde.. 

BAŞKAN — Ancak bir kişiye daKa lehinde 
söz verebilirim. 

HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) — 
Lehinde. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Muhterem 
arkadaşlarım, İstanbul'da Taksim'de yapılacak 
otele Vakıflar Genel Müdürlüğünün katılması
na dair kanun tasarısı kanaatimce bundan evvel 
görüşülmüş olan kanunlar kadar mühimdir. 

Vakıflar Bankası, Taksim'de bugün Beledi
ye Gazinosunun dâhil olduğu sahayı satmal-
mıştır. Bu saha üç - dört yıldan beri bu şekilde 
bekleyip durmaktadır. Memldketimizin turizm 
dâvası için, Meclis olarak hakikaten açıldığı 
"Tünden bu yana büyük çalışmalar gösterm'şiz-
dir ve sevinçle kaydederim ki, turizm dâvamızda 
her geçen yıl, daha süratli ve memleketi daha 
memnun edici bir seviyeye ulaşıyoruz. 

Turizm için otel bellibaşlı en önemli vasıta
lardan biridir. Bu kanun Yüksek Meclisçe ka
bul edildiği takdirde buraya 400 - 500 yataikh 
büyük bir otel yapılacak ve yatırım projesi de 
aşağı - yukarı 80 - 100 milyon lira civarında ola
caktır. Bu itibarla önümüzdeki 1965 yılında 
aşağı - yukarı 10 - 15 milyon liralık bir yatırı
mı gerektirecek bu konunun -ki bir maddelik 
bir kanundur - şu anda Meclisten çıkmadığı tak
dirde bir dahaki seneye kalması gibi hem yatı
rımlar bakımından dondurucu bir hareket ola-
T»;k ve hem de bütün gayretimizle dest "ki edibi
miz, çalışmakta olduğumuz turizm dâvasında 
vo otel ihtiyacımız dâvasında bilhassa en az bir 
vıl daha geriye gidilmiş olacaktır. Arkadaşla
rınızdan istirhamımız, nihayet kanun b;r mad-
loliktir, şurada yarım saatimizi alabilir- ama 
sonucu itibariyle getirdiği -menfaat bizi bir yıl 
laha ileriye götürmüş olacaktır. Arkadaşları
mın bu takrir lehinde oy kullanmalarım çok ri
ca edeceğim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Yılanlıoğlu. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Tahsin Telli, aleyhinde 
buyurunuz, 
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TAHSİN TELLÎ (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlar, Meclis faaliyetinin sona ermesinin 
çok yakın olduğu bir devrede, ele alınacak ka
nunların Türk Milletine faydası bakımından 
hangisi önemlidir, bunlar nazarı itibara alına
rak ele alınması lâzımdır. Az önce Hükümet, 
bâzı kanunlarda mutalbakat beyan ettikleri için 
müzakere ettirdiler. Fakat Türk toplumunu da
ha çok alâkadar eden bir Diyanet İşleri kanun 
tasarısının, maalesef görüşülmemesi için Baş
kanlık Divanınca bâzı arkadaşlarımız sanki el
birliği etmiş durumdadırlar. Bu itibarla, Hü
kümetin teklif ettiği bu kanunun gündeme alın
mamasını saygıyla arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Nur Baki. 

HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karaihisar) — 
Kıymetli arkadaşlarım, evvelâ Diyanet İşleri 
Teşkilâtı kanunu tasamı ile bunun gündeme 
alınmasının en ufak bir ilgisi olmadığım arz et
mek. isterim.. O kanun arzu ediliyorsa, nitekim 
böyle bir temayül vardır, takrir de verilmiştir, 
herkes destekliyecektir, o da konuşulacaktır. 
Onun konuşulması için mutlaka, Türkiye'ye 
maddi gelir sağlıyaeak bir müessesenin temelli 
kaybına sebebolacak bir geciktirmenin yapılması 
zaruri değildir. Kanun çok kısadır. Üstelik yıl
da beş, altı milyon dolar döviz sağlıyaeak bir 
müessesedir. Plânda vardır, öngörülmüştür, kre
disi hazırlanmıştır. Yabancı şirketlerin de talip
leri jle birçok anlaşmalar, konuşmalar olmuş
tur. Bunun geri kalması doğrudan doğruya 
Türkiye için maddi bir zarardır. Ayrıca tasarı
nın, kanunlaşmaması hususunda aleyhinde ola
biliriz. Fakat bunun 10 - 15 dakika gibi kısa 
bir zamanda çıkmasında büyük fayda vardır. 
Bunun uzayacak, sakınılacak, bütçenin gecik
mesini sağlıyaeak bir tarafı da yoktur. Müspet 
oy Ikullanmanızı istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Aleyhinde Sayın Vefa Tanır, 
buyurunuz. 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, dünden beri bu kabîl 
tekliflerin lehinde konuşan arkadaşlarım, Yüce 
Meclis, sanki bütçeyi bitirdikten sonra derhal ta
tile girecek, memleketin mühim dâvaiları bu 
Mecliste bir kere daha konuşulamadan seçime 
gidilecek havası estirilmektedir. Çok sevgili ar
kadaşlarım, ben kanun teklifinin aleyhinde de-

17 . 6 .196Ö O : İ 
ğilim, ama şurada ne şekil müzakere edeceği-
ımizin bir neticesine varalım. 

Bir mevzuu alıyorsunuz, tam bu yarıda iken 
o, ondan daha mühimdir bir teklif ile ikinci bir 
kanun araya giriyor. Ortada yarı kalmış ka
nunlar vardır. Şimdi bu bir maddelik diye 
maddenin az olmasından dolayı öngördüğünü 
kanundan sonra da, arkadaşlar üç günden beri 
sabırsızlıkla bekledikleri Diyanet İşleri Teşkilâtı 
Kanununu görüşmek istemekte ısrarda hak kaza
nacaklardır. Bu noktadan dolayı kanunun gö
rüşülmesi aleyhindeyim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar. İki deh 
ve iki de aleyhte olmak üzere arkadaşlarımız ko
nuşmuşlardır. Takriri tekrar okutup oyunuza 
sunacağım. 

(Devlet, Bakanı Hüseyin Atanran'ın önergesi 
ikinci defa okundu.) 

BAŞKAN — öteki önerge de aynı mahiyet
tedir. önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

İstanbul'da, Taksim'de yapılacak otele Va
kıflar Genel Müdürlüğünün katılmasına dair 
kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu. Şim
di derhal görüşülmesini kabul ettiğiniz bu tasa
rının tümü üzerinde söz istiyen? Buyurun Sa
yın Hurrem Kubat. 

HURREM KUBAT (Manisa) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; memlekette yeni bir 
tesis getirecek her teşebbüsün, bilhassa turizm 
sahasında vukua gelecek her hamlenin takdirkâ-
n , imkân bulduğum takdirde yardım cısıyımdır. 
Fakat yüz milyon lira sarfiytle 400 yataklı bir 
otel yapmanın bugünkü şartlar içinde, Türki. 
ye'nin bugün içinde bulunduğu kıt imkânlar 
içinde büyük bir israf ve lüks olduğuna kaaniim. 
Şayet memlekete turizm sahasında yatırım yapı
lacaksa, bu yatırımın lüks otellere değil, daha 
çok motellere ve bu moteller vasıtasiyle elde edi
lecek gelirlere tahsisinin lüzumuna inanıyorum; 
yüz milyon lira ile 400 yataklı otel değil, ikibin 
üçjbin yataklı motel yapmak imkânı varken 400 
yataklı otele, böyle bir paranın tahsisi, bugün 
için Türkiye'nin imkânları bakımından, turizm 
dâvasına hizmet etmez, turizm dâvasını baltalar. 

Saygılarımla. 
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ÖAŞKAN — Başka söz istîyen?.. Buyurun 

Sayın Gülek. 

KASIM GÜLEK (Adana) - Sayın arkadaş. 
lamm, turizm Türkiye'nin bel bağladığı «konu 
lardan biridir. Kalkınmamızda birinci derecede 
nol oynıyacaktır. Turizmde, havayolundan gele
cek turistlerin, büyük şehirlerimizin başı olan 
istanbul'umuza vardıkları vakit, ilk gelecekleri 
ve oradan dağılacakları bir otel. Hilton Oteli 
kâfi gelmemektedir. Yeniden yapılacak birkaç 
otele ihtiyaç vardır. Ben bunu muhtelif vesile
lerle ve muhtelif konuşmalarımda bir ihtiyacola-
rak tesbit ettim. Genel olanak büyük, lüks otel
ler yaptırmak doğru değildir. Fakat bizim turiz
mimizin Türkiye'ye ilk giriş noktası olan İstan
bul'da büyük birkaç otele katî ihtiyaç vardır. 
Vakıflar Bankasının buraya katılması hayırl? 
•"•«> yerinde olur. Bunu şahsan gördüğüm bir ihıti 
va<solarak huzurunuzda belirtmek ve bunun le 
Hinde oy kullanmanızın yerinde olacağını ifadf 
"%ıek için söz aldım. Saıygılarıımlıa selâmlarım 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aküzüım. 

LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Çok mulhfteren 
jkadaşlarım, bu kanunun aleyhinde bulunmak, 

^eniniz takdir edersiniz ki, memleketimizin umu 
mi menfaatlerini zedelemek mânasına gelir. Çün
kü İstanbul, bütün dünyanın gözbebeği gibi dü
şündüğü ve daima gelmek üzere arzu duyduğu bir 
yerdir. Biraz evvel Sayın Kasım Gülek'in de de
diği gibi, Hilton Otelinden başka turistlerin ge
leceği bir yer yoktur. Şimdi İstanbul'da en az 
Hiltton Oteli kadar olmasa dahi ondan bir iki 
derece aşağı iki üç otelin bulunımaısı. zaruridir 
ve bu suretle fiyatlar daha çok düşük olur. Ge
len turistler kolaylıkla istirahatlerini temin ede
bilirler. Bu suretle de memleketlimizin medarı 
iftiharı' olan tarihî eserlerimizi yabancı turistle
re göstermek imkânını buluruz. 

. Bunun dışında Vakıflar Bankası gibi çok 
ciddî bir müessesenin buraya ortak olması mem
leket için gayet faydalı olacaktır kanaatindeyim. 
Bü itfalarla bu kanun tasarısı üzerinde hiç te
reddüt etmeden müspet oy kullanmanızı istir
ham ederim. Hürmetlerimle. 

SADRETTİN TOSBÎ (Kütahya) — Söz isti-
yorum. 

.BAŞKAN — Tümü üzerinde mi efendim?.. 

17.5.1966 0 : İ 
Meclissin kabul edeceği anlaşılmıştır. Ona rağ
men söz istiyor musunuz? 

SADRETTİN TOSBÎ (Kütahya) — Bir hu

susu arz edeceğim. 
BAŞKAN —. Buyurun efendim. 
SADRETTİN TOSBİ (Kütahya) — Efen

dim, ben bu mevzuun lehinde, aleyhinde bir şey 
söylemek istemiyorum. Yalnız birçok arkadaşı 
mın bilmediği bir noktanın mevcudiyetini görü
yorum. O da şudur İstanbul'da Tarabya'da Hil
ton otelinin iki misli bir otel bu sonbaharda iş
letmeye açılmak üzeredir. Hilton'un iki mislidir 
ve Hilton'dan daha lükstür. Bugün belki bir 
üçüncü otele ihtiyaç vardır. Bunun tetkifcaltını 
yapmış değilim. Bu bakımdan yapılsın, yapıl
masın diye bir şey söyleyip vebal altına ginmek 
istemem. Ama Tarabya'da oturuyorum, bilirim. 
Emekli Sandığı Umum Müdürü ile oranın hem
şehrisi olarak temasda' bulundum, 29 Teşrinde 
hizmete girecektir. Hiltonun 1,5 mislidir. Hür
metlerimle. («Yazlık mı?» sesleri) Yazlık değil. 
kişiliktir. Tarabyaya on dakikadır. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kalbul edenler... Etaniyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

'Birinci maddeyi okutuyorum. 
İstanbul'da Taksim'de yapılacak oteli inşa ede
cek ve işletecek Anonim Ortaklığına Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün katılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — İstanbul'da Taksim'de mül
kiyeti halen Türkiye Vakıflar Bankası Ano
nim Ortaklığına ait arsa üzerinde turistik ga
yelerle yapılacak otelin ticari esaslara göre inşa 
ve işletilmesi için kurulacak ortaklıklara idare 
meclisince akaar - toprak satış fonundan ayrı
lacak para ile Vakıflar Genel Müdürlüğü ku
rucu ve ortak oflarak katılabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında buyurun Sa
yın Gülek. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Bunları taksim 
olarak taJhdidetmek mahzurlu olur kanaatinde
yim. Vakıfların orada daha başka yerleri olabi
lir. İstanbul'un daha muafık yeri de mevcut ola
bilir. «Vakıfa ait İstanbul'da bir yerde» diye 

— 413 — 



M. Meclisi B : 107 
yazmak daha doğru olur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu. 
AZIZ ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlarım, bu kanun hakikaten çok ye
rinde bir kanun, bu madde de yerinde. Yalnız 
maddede bir kelime nazarı dikkatimi celbetti, 
onun için huzurunuza geldim. Burada yalnız 
otelden bahsediliyor, yapılacak otelden.. Bu ar
sa hepimizin bildiği gibi geniş bir arsadır. Belki 
otelin yanında yine turistik olaraık başka tesis
ler de kurulabilir. Onun için yalnız otelden bah
sedersek, diğer tesislere ortak olamaz Vakıflar 
İdaresi. Onun için; «Otelin ve sair tesislerin.» 
demeik lâzımgeleceği kanaatine vardığımdan do
layı huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Otelin 
yanma, «Otelin ve sair tesislerin» denirse yerin
de olacağı kanaatindeyim, arz ederim. 

i. —> Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkındaki kanun tasarısının bütçe 
müzakerelerinin başlamasından önce görüşülme
sine dair önergeler. 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar, Diyanet İş
leri kanun tasarısının görüşülmesine devam olun
ması hakkında teklifler vardır. Aynı mahiyette 
fakat bu görüşmenin yalnız geceleri saat 21 den 
sonra yapılacak oturumlarda görüşülmesine ait 
takrirler vardır. 

Bunları okutmadan evvel bir noktayı arz et 
mek isterim: Biraz evvel burada konuşan Sayın 
Tahsin Telli arkadaşımız Başkanlık Divanının, 
Diyanet İşleri kanun tasarısının çıkarılmasında 
âdeta müşkülât gösterdiğini imâ eder mahiyette, 
bâzı sözler sarf etmişlerdir. Bu sözleri kabul et
meyiz ve reddederiz. Başkanlık Divanı, Yüce 
Meclisin aldığı kararlara uygun bir şekilde ha
reket edip ve elinden geldiği kadar Meclisinize 
arz edilecek kanunların hepsinin süratle çıkarıl
masına gayret sarf eder. 

Takrirleri okutuyorum, 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Diyanet İşleri kanun tasarısının görüşülme

sine, her gün saat 10 da devam edilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Ankara Ankara 
İbrahim Imirzalıoğlu Ahmet Üstün 

17 . 5 .1965 0 : 1 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti

yen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. —. Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü Baş
bakan yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarı Meclisimiz
ce kabul edilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Diyanet İşleri kuruluş ve görevleri hakkın

daki kanun tasarısının, bütçe müzakerelerinden 
evvel, müzakeresinin yapılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görev
leri hakkındaki kanun tasarısının Yüksek Mec
liste müzakeresinin tamamlanmasından sonra 
bütçe müzakerelerine başlanılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Trabzon 
Ali Rıza Uzuner 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

- 16 . 5 . 1965 Pazar gecesi müzakere edilımeik-
te iken, nisabolmadığmdan yarıda kalan Diya
net İşleri Kanununun bitirilmesi için, bütçe mü
zakereleri başlamadan önce mezkûr kanunun gö
rüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Kastamonu Gümüşane 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu Nurettin özdemir 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Bugün bütçe görüşmeleri 19,30 da bittiği tak-

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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dirde 21 de toplanarak Diyanet işleri Kanunu
nun görüşülmesini, bugün bu gerçekleşmediği 
takdirde miitaakıp günlerde aynı şartların ta
hakkuku halinde aynı şekilde hareket edilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Sakarya 
Yusuf Ulusoy 

Niğde 
Asım Eren 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Büt.çs programı bugün normal gerçekleştiği 
takdirde, Diyanet İşleri Kanununun 21,00 den 
itibaren görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Adaıia İstanbul 
Mehmet Geçioğlu Reşit Ülker 

Yüksek Başkanlığa 

Bugün saat 21 den itibaren Diyanet İşleri 
kanun tasarısının, görüşülmesine devam edil
mesini arz ye teklif ederiz. 

Kocaeli 

Hâldan Kısayol ve arkadaşları 
Sayın Başkanlığa 

Diyanet İşleri kanun tasarısının her geoe sa
at 21,00 den sonra müzakere ve intacını arz ve 
teklif ederim. 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
okunan takrirlerin istediği üç çeşit usul vardır. 
Birir*4>ütço müzakereleri tehir edilerek her gün 
saat 10 da başlamak üzere Diyanet İşleri tasarı
sı hitam buluncaya kadar bütçeye geçilmemesini 
tazammun etmektedir. 

2 nci nevi takrirler; her gün bütçe müzake
resi d'evam ederken, gece saat 21 den sonra gö
rüşmeler o gün için ikmal edilmemiş olsa dahi 
toplantının Diyanet işlerine hasredilmesi ve 
programa konmuş olan bütçedeki, 

3 ncü kısım ise; programda tesbit edilen 
saatte, yani sabahleyin 10 dan 13 e ve öğl'eden 
sonra 14 ten 19,30 a kadar müzakereler bütçe 
üzerinde yapılacak ve o günkü bütçeye hasrc 
dilmiş olan görüşme programı ikmal edilmişse 
gece saat 21 4on sonra Diyanet İşleri tasarısı 
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görüşülecektir. 
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Şimdi bu üç teklifin en aykırısı bütçe gö
rüşmelerini tehir ederek, Diyanet Iş'-eri Kanunu 
')i.inceye kadar her gün görüşüîmesidir. Bu hu
lusa aidolan takrirleri oyunuza sunacağım. Ka
mi 'elenler... (An'aşılmadı sesleri.) 

Arkadaştı- bir kere daha anlatıyorum, lütfen 
likkatlo dinleyiniz. 

Verilmiş olan teklifler üç hususu ihtiva et
mektedir. Birincisi ve en aykırısı, bütçe görüş
meleri Diyanet işleri kanun tasarısı Meclisi
mizce kabul edilinceye kadar tehir edilmiş ola-
3ak ,o bittitken sonra bütçfc görüşmelerine bap 
anacaktır. Bu en aykırısıdır, evevlâ bunu oya 
ranacağım. ikinci teklif buna nazaran daha ay
kırı değil ama, üçüncü tekliften aykırı olduğu 
'çin onu ojaınuza sunacağım. O da şudur : Her 
?ün bütçe programında tesbit edilmiş olan iş1 er , 
ırograma göre bitmemiş dahi olsa der gün saat 
)l den sonra Diyanet işleri tasarısını görüş
meyi teklif 'etmektedir. Bu ikinci derecede ay-
'nrıdır. Birincisi kabul edilmezse bu teklifi 
'vinci olarak oyunuza sunacağım. 

Üçüncüsü, programımıza göre saat 19.30 a 
'adar bütçe görüşmeleri bitmişse o gün saat 21 
!o bir oturum yaparak Diyanet işeri tasarısı-
un görüşülmesine devam edilmesi istenmektedir. 
En az aykırısı da budur. 

Şimdi en aykırı o1 an birinci teklifi, yani büt
çeyi tehir edeceğiz. Diyanet işeri tasarısı bitin
ceye kadar onu görüşeceğiz. Bu hususu oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
'ÖI\ . . Kabul edilmemiştir. 

Şimdi ikinci kısım... 

İSMAİL HAKKI YILANLIOÖLU (Kasta
monu) — Bir şey söylemek istiyorum. Şimdi 
haşlanacak deniyor. Yani kanunun görüşülme
line ara vermeden mi başlanacak, yoksa tekrar 
voklama yapılıp da sonra mı başlanacak? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşım dikkat 
buyurur musunuz? Elimizdeki, bütçe programı 
çalışmaları akşam 19.30 kadardır, eğer program 
Kmal edilmezse 21 de devam edeceğini göster

mektedir. Binaenaleyh, bu 2 nci teklif, şimdi oya 
arz edeceğim teklif şudur : Programda gösteri-
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len işler 19,30 a, kadar bitirilmiş olsun veya ol- I 
masın akşam 21 de Diyanet işleri tasarısı ko
nuşulsun denmekt'edir. Bu takriri oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Şimdi en az aykırı olan yani bütçe programı 
19,30 a kadar ikmal edilmişse Yüce Meclis 21.00 
de toplanarak Diyanet İşleri tasarısını görüş
meye devam edecektir. Bu takriri oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Bu yolda hareket edilecektir. 

Sayın Maliye Bakanı, şimdi konuşmak isti
yor musunuz, konuşmanız ne kadar sürer? 

MALÎYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (iz
mir) — Birbuçuk saat sürer efendim. 14.30 da 
konuşabilirim. | 

BAŞKAN — 14.30 da konuşmak istiyorsu- I 
nuz. 

Muhterem arkadaşlarım, programımız 14.30 
diye tesbit 'edilmiştir. 

Açık oya sunulan tasarılara oyunu kullan-
mıyan arkadaşımız varsa lütfen kullansınlar. 
Vazifeliler koridorlarda milletvekili arkadaşla
rımız varsa haber versinler, açık oylama vardır. 

I. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Sayın 
Başkanım eğer yanlış öğrenmedimse Toprak Ka- I 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar'; Oturumu; I 
açıyorum. I 

Müzakerelere devam ediyoruz. Sabahki Otu- ] 
rumda Siyasi Partiler Kanunu ile Karayolları- ; 

5. — 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve . 
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1965 yılı j 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe . 
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nunu hakkında Sayın Tarım Bakanının bir ko
misyon kurulması hakkında bir önergesi yar
d ı r . . . 

BALKAN — Muhterem arkadaşım bu önerge 
geldi, bu önergede mevzuubahsedilen Anayasa 
Komisyonu Raporunu kalemden istedim, henüz 
gelmedi. Gelmediği için oylayamadım. 

öğleden sonraki celsede bu takriri oylıya-
cağım. 

Oylarını kullanmıyan arkadaşlar lütfen kul
lansınlar. Oylama muamelesi bitmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, Karayolları Genel Mü
dürlüğü kuruluş ve görevi eri hakkındaki kanun 
tasarısının açık oylanmasına 22̂ 1 arkadaşımız 
iştirak etmiş; 185 kabul, 29 ret, 7 çekinser oy 
çıkmıştır. Nisap mevcudolmadığı için, öğleden 
sonraki oturumda oylama tekrar edilecektir. 

Siyasi Partiler kanunu tasarısının açık oy
lamasına 220 arkadaş iştirak etmiş; 172 kabul, 
36 ret, 12 çekinser oy çıkmıştır. Nisap mevcudol
madığı için bunun da oylaması öğleden sonraki 
oturumda tekrar edilecektir. 

öğleden sonra saat 14.30 da toplanılmak 
üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 12.50 

I na ait, kanun teklifinin oylanmasında nisap 
hâsıl olmadığı için kanun tasarı ve teklifine ait 
oylamalar tekrar edilecektir, kutular sıralar 

I arasında dolaştırılacaktır. 

dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tekzeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 
Meçlisi .1/625, Cumhuriyet Senatosu 1/525) 

IKINOÎ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Fuad Sirırien 

KÂTİPLER : Sabri Keskin (Kastamonu), Veli Uyar (Yozgat) 

4. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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(Millet Meclisi 8. Sayısı : 970, Cumhuriyet Se
natosu 8. Sayısı: 587) (1) 

BAŞKAN — 1965 malî yılı Bütçe kanunu ta
sarısı üzerinde ilk sözü Sayın Maliye Vekiline 
veriyorum. Buyurun efendim. 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz
mir) — Muhterem Başkan, Millet Meclisinin 
muhterem üyeleri, 

Hükümetimizin kuruluşundan bir ay sonra, 
25 Mart 1965 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulmuş olan 1965 malî yılına ait 
bütçe tasarıları; Bütçe ve Plân Karma Komis
yonu ile Senatoda tetkik ve müzakere edildik
ten sonra, aldıkları nihai şekilleri ile Yüce Mec
lisinizin tetkikine arz edilmiş bulunmaktadır. Bu 
suretle aynı mâlî yıl içinde ikinci defa hazırlan
mış olan bütçe tasarılarının bugün Y.üksek He
yetinizde ikinci defa olarak müazekere edilme
sine başlanacaktır. 

Bunun da sebebi Yüksek Heyetinizin 
13 . 2 . 1965 tarihli toplantısında birinci bütçe 
tasarılarının, tümü üzerinde cereyan eden müza
kereler sonunda maddelere geçilmeden reddedil
miş olması ve Hükümetin de bu reddi bir gü
vensizlik telâkki ederek istifa etmiş bulunması
dır. 

Bilindiği gibi, 1963 yılından beri Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı ile bu plâna istinaden hazırla
nan yıllık programlar, kamu sektörü bakımın
dan, Devlet bütçesine esas teşkil etmektedir. 
Gerçekten; gerek yatırım giderleri, sermaye teş
kili ve transfer, harcamaları ile cari harcamalar
dan terekkübeden gider bütçesi ödeneklerinin 
tesbitinde ve bunların çeşitli masrafçı daireler 
ve ekonomik faaliyet sektörleri arasında dağı-
tıhşında, gerek bu giderleri karşılıyaçak olan 
ve vergi gelirleri ile vergi dışı gelirlerin tesbi
tinde bahis konusu plSn ve programlar ön sıra
da bir rol oynamaktadır. 1965 yılı programı da 
Hükümetin çekilmesinden çok evvel 25.11.1965 
tarihinde yürürlüğe konulmuş, bilâhara buna 
istinaden 1965 icra plânı da Devlet Plânlama 
Teşkilâtınca hazırlanarak tatbikatına başlanmış
tı. 

(1) 97Ö S. Sayılı basmayazı bu, Birleşim, tu
tanağı so.nundadw. 
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Yeni bütçeyi hazırlamakla görevli Hüküme

tinizin 26 , 2 . 1965 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde okunan ve tasvibinize mazhar 
olan programında takibedilecek ekonomik po
litikanın karma ekonomi düzenine ve plânlı kal
kınma esasına dayanacağı ve plânın demokra
tik düzen içinde hızlı kalkınmamızın en etkili 
bir aracısı sayılacağı ve 1965 yılı için hazırlan
mış olan yıllık programın da bir değişikliğe ta
bi tutulmadan uygulanacağı ifade edilmiştir. 

Bu sebeple tetkikinize arz edilen bütçe tasa
rıları, belirtmeye çalıştığım esaslara sadık ka
lınmak ve aynı zamanda 19 Şubat 1965 tarihin
de kabul edilen ve Hükümete geçici harcama 
yetkisi veren 544 sayılı Kanunda öngörülen 
süre nazarı itibara alınmak suretiyle hazırlana
rak zamanında Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulmuştur. Mamafih Yüksek Meclis tarafın
dan müzakeresine başlanacak olan yeni bütçe 
tasarısının, her ne ölçüde olursa olsun, reddedi
len bütçe tasarısına nazaran bâzı farklar gös
terdiğini de bilhassa belirtmek isterim. Bunun
la beraber, Yüksek Heyetinizin, hangi istika
met ve mahiyette olursa olsun, tevcih edeceği 
sorulara ve değerli tenkidlerine bu bütçenin so
rumluluğunu taşıdığımız Hükümetin bir bütçe
si olduğu anlayış ve idraki içinde cevaplarımı 
arz edeceğimden emin bulunmanızı rica ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
1965 malî yılı bütçesinin ana karakterini hu

lasaten arz ettikten sonra, yakın ilgimiz bulu
nan dünya memleketlerinin ekonomik durumu 
ile dünya ekonomisini yakından ilgilendiren ve 
bugün çok tartışılan bâzı konularla memleketi
mizin ekonomik durumu hakkında sizlere bilgi 
vermek isterim. 

Dünya ekonomisi 1964 yılında da yüksek 
konjonktürünü muhafaza etmiş, Batının sana
yileşmiş ülkelerinde ve ekonomik toplulukların
da gayrisafi hâsılalar ilerlemeler kaydettiği gi
bi dünya ticareti de % 9 artmıştır. 

İktisadi durumları ile yakînen ilgili bulun
duğumuz Ortak Pazar ülkelerinde, topluluğun 
gayrisafi hâsılasında ortalama % 5, sınai istih
salinde % 6,5 oranında bir artış kaydedilmiş, 
bu memleketlerin ekserisinde görülen enflâsyo-
nist tazyiklere karşı yıl içinde bâzı tedbirler 
alınmıştır. . . 

-m^-
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Avrupa serbest mübadele bölgesi memleket

leri de, (dış ödeme dengesindeki bozulmadan 
müteessir olan İngiltere hariç), bu yüksek kon
jonktürden faydalanmışlardır. 

Amerika Birleşik Devletleri gayrisafi millî 
hâsıla % 6,5, sınai istihsal % 6 oranında artmış, 
fiyatlar sabit kalmış, ödeme dengesindeki açık 
ise azalmıştır. ; 

1965 yılının ilk üç ayında da gerek Avrupa'
nın sanayileşmiş ülkelerinde, gerek Birleşik 
Amerika'da ekonomik gelişme aynı hızla devam 
etmiştir. 

Az gelişmiş memleketlerin ileri sanayi mem
leketleri ile olan ticaretlerinde, az gelişmiş ül
kelerin aleyhine olumsuz tesirler yapan bâzı en
gellerin bertaraf edilmesi konusunu ele alan 
Dünya Ticaret Konferansı, yıl içinde yaptığı 
müzakerelerde ticaret hadlerindeki bu gayrimü-
sait duruma bir son vermek için bâzı tedbirler 
alınmasına karar vermiştir. 

Son yıllaarda dünya ticari mübadelelerinde 
kaydolunan gelişmelerle birlikte türlü sebep ve 
âmiller altında dış ödemelerde meydana gelen 
dengesizlikler, dış hesapların tesviyesinde kul
lanılan vasıtaların kifayetli olup olmadığı mese
lesini bir tartışma konusu olarak ortaya çıkar
mıştır. 

Bilindiği üzere, milletlerarası likidite tâbiri 
memleketlerin ödeme dengesi açıklarının kapan
masında kullanabilecekleri kaynaklar toplamım 
ifade etmektedir. Bugünkü durumda, ödeme 
dengesi açıkları, Altm, Dolar. Sterlin, konver-

tibl döviz ve nihayet iki veya çok taraflı kredi 
kolaylıkları ianesiyle kapatılmaktadır. Dolar 
ve Sterlinin hem millî para ve hem de ihtiyat 
ve milletlerarası başlıca ödeme vasıtası olarak 
kullanılması son zamanlarda bâzı Avrupa mem
leketlerinde itirazlarla karşılanmaktadır. Br 
itirariarın önderliğini yapan Fransa, daha şim
diden Altm ve döviz ihtiyatlarının dolar yerine 
kendi millî parasiyle hesaplıyarak âcil ihtiyar 
dışındaki Dolarlarını Altına tahvil etmek siya 
setini takibetmeye başlamış bulunmaktadır. 

Milletlerarası likidite probleminin çözülmes? 
için şimdiye kadar bâzı teklifler ileri sürülmüş
tür. Bu mesele, başlıca ileri sanayi memleket
lerinden terekkübeden ve Paris'te toplanmam 
sebebiyle bazan Paris ve bazan da Onlar Kulübü 
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adı ile anılan bir heyet marifetiyle devamlı şe
kilde tetkik ettirilmektedir. Altm standardı 
veya dalgalı kambiyo kuru sistemine dönüş şek
linde yapılan bâzı teklifler, gerek yukarıda adı 
geçen Onlar Kulübü ve gerekse Para Fonu nez-
dinde olumlu karşılanmamıştır. ]964 te olduğu 
gibi 1965 yılında da üzerinde geniş tartışmaların 
yapılacağı bu mesele üzerinde kati bir anlaşma
ya varılması her halde güç olacaktır. 

Bununla beraber, milletlerarası likidite ko
nusunda Amerika ve İngiltere dışındaki Batı 
memleketlerinin rolleri gittikçe önem kazanmak
tan da nreri kalmamaktadır. Nitekim, Sterim 
kıymetinin korunması için geçen KasM\ ayında 
başlıca 11 Batılı memleket merkez bankaları ta 
rafından İngiltere Hükümetine verilen 3 milyar 
dolarlık krediye ait anlaşmanın Mayıs nihaytin-
de sona er.mê i üzerine bu memlekete açılacak 
ve-ni kredinin ölçüsünün ve mahiyetinin teabitin-
de, daha zıi-ya&e bahis konusu memleketler mü-
sraıir olmuşlardır. Bu cümleden olmak üzere Or
tak Pazar memleketleri Maliye bakanları ve 
Merkez Bankası Guvernörlerinin 4 Mayısta sona 
}?en toplantısında üye devletler İngiltere'ye ya
kacak destek kredisine 500 milyon dolarla -ka
tılmayı kararlaştırmışlardır. Genel İstikraz an-
' anmalarını imzalıyan Onr1ar Grupunuın çerçeve
linde yapılacak bu yardımın, % 26 ilâ 33 ne 
f.3kabül eden 350 ilâ 46Ö milyon dolarlık kısmı, 
Fransa'nın son avlardaki milletlerarası ödeme-
^rle ilgili yeni görüşlerine muvazi olarak altın-
\ karşılanacaktır. Altılarca yapılacak bu yar-
lımm mütebaki kısmı, miktarları itibariyle, sı-
rasiyle; mark Fransız franfkı ve dolardan ibaret 
olacaktır. 

Son yılların önnmli ekonom'ık olaylarından bi
ri de, Batı - Doğu arasındaki ekonomik müna-
nbetlerde görülen gelişmedir, özellikle Doğu -
\vrupa memleketleri, ekonomilerini kınnsn de 
Vsa, daha ziyade millî menf ati erine göre ayarla
maya ve düzenlemeye başlamışlar ve sınai geliş
meleri için lüzumlu yatırım malzemesinin Batı 
vahasından tedarik imkânlarını sağlıyaca'k döviz-
'eri kazanmak üzere bu saha ile olan ticaret mü
badelelerini bolaylaşltırımaik ve artırmak gayret
lerine hız vermişlerdir. Doğu blokunda vukubu-
^n bu teşebbüs1 er Batı nrnnlktlrinin cümylsin-
de bir makes bulmuştur. Bu cereyanın dışında 
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kalmıyan memleketimiz de birçoklarının komşu
muz bulunmasından da faydalanarak söz konusu 
ülkelerle ticari ve iktisadi münasebeti erinde 
mümkün olan âzami faydayı 'sağlamak üzere te
şebbüslere geçmiş bulunmaktadır. 

Millet Meclisinin muhterem üyeleri, 
Dünya ekonomisi ve bunun bâzı meseleleri 

hakkındaki kısa maruzatımdan sonra Türljiye-
mizin genel iktisadi durumu hakkında da bilgi 
vermek istenim. Bilindiği gibi, Devlet bütçesi ma
lî politikanın en öncmYı icra vasıtalarından biri
dir. Malî politika, beiMi ekonomik görüşlere da
yanan gider!er. vergiler, borçlanmalar giıbi büt
çe muameleleri ile harekete geçirilir ve ekonomi 
üzerinde teıirler icra eder. Buna karşılık bizzat 
memleketin ekonomik durumu da güdülecek malî 
politikayı tâyinde rol oynar. Bu bakımdan Dev
lot Bütçeli incelenirken memleketin ekonomik 
durumunun bilinmesi büyük bir önem arz eder. 

Son yıllarım Türk ekonomisine tepir eden, 
ona veçhe veren en mühim o*1 ayını şüphesiz ki 
1963 yılından beri plânlı devreye 'girilmiş olma-
RI 'tcdkil eder. 1962 yılı ekonomik istikran sağ-
iamp.k ve plânlı devreye geçme hazırlıkları yap
mak için gayretler sarf edilen bir yıl olmuştur. 
Bu yi'lda gayrisâfi mr'lî hâsıla sabit fiyatlarla 
% 6,4 bir artış kavdotmifi'i. Plânlı devrenin ilk 
yılı olan 1963 vılmda kalkınma daha hızlı ol
muş ve Devlot îstatirıtik Enstitüsünün 31.3.1965 
tarihinde yaptığı bir tahmine göre gayrisâfi 
millî hâsıla, 1961 sribit fiyatları ile, bir önceki 
yıla kıyaca % 7,4 artarak 56 milyar 91 milyon 
lirava ulaşmıştır. Bu artış hızı plân hedefi olan 
yıllık % 7 nin üstünde bir sonuçtur. Bu sonu
cun alınmasında e^vsr'sH hava şartlarının tarım 
rmhsııHi, özellikle hububat üzerindeki müspet 
t dir i önemli ro1 oynamıştır. Gerçekten Birinci 
Bcış Yıllık Plânda tarım sektörü için yıllık or
talama % 4.2 bir artış hızı öngörüldüğü halde 
bu artış 1953 yıkında müsrÂt hava şartları sebe
biyle % 7,4 olarrlk gerçeklenmiş ve tarım gelir
lerinin Türkivcmizdo igavrisâfi millî hâsıla için
deki nispî önelini sdbebiyle gelişime hızı da art
mıştır. 

Bu gelişmenin ekonomi dışı âmillerin, özellik
le dış siyani olayların tesiri ile yerini 1963 so
nundan itibaren bir durgunluğa terk ettiği ve 
bu halin 1964 yılının ilik yarısında kendisini kuv-
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vetl'e hissettirdiği görülmüştür. Bu devrede mû
tat mevsimlik değişmelerin hududunu aşan dur
gunluk; talep noksanlığı, satıcı elinde stok birik-
myji, mevduat ve kredilerde daralma şekillerin
de kendini göstermiştir. 

Memleketimizde hububat istihsalinin geniş 
bir müstahsil zümresini ilgilendirmesi bu istih
sal kolundaki düşüklüğün genel talep seviyesine 
ne tesir etmenine yol açmaktadır. 1964 yılında 
ekonomik faaliyetlerin daha durgun geçmesinin 
sebeplerinden birisi de budur. 

Ekonomik faaliyetlerdeki bu yavaşlama kar
şısında bankaların-Merkez Bankasına yatırmaya 
•mecbur oldukları % 20 nkıbetindeki mevduat 
karşılıklarının vadeli mevduat için % 10 a in
dirilmem, Merkez Bankası reeskont limitlerinin 
yükseltilmesi bâzı sanayi koiları için Iskonto had
lerinin düşürülmesi, Tefcol tdareoi, Toprak Mah
sulleri Ofisi, Tariş, Fiskobirlik gilbi teşekküllere 
dalha fazla kredi sağlanması, Devlet harcamaları 
için ödenek tevziinde daha geniş hareket edilme
si gibi moneter ve malî tedbirlere başvurulmuş
tur. Bu tedbirler ekonominin likitidesinde hızlı 
ve belirli bir genişleme yaratmış, 1964 yaz sonla
rında dış olayların nidbeteu durulması ve mev
simlik faktörlerin de eklenmesi ile Ekim ayın
dan itibaren ekonomide canlanmaya doğru bir 
harekeıt müşahade edilmiştir. 

1984 yılının arzına çalıştığım ekonomik du
numu plândaki genel kalkınma hızına ulaşılma
lına imkân vermemiştir. Devlet İstatistik Ensti
tüsünce 31.3.1965 tarihinde yapılan en son ge
çici tahmine göre gayrisâfi millî hâsıla 1961 sa
bit fiyatları ile 58 milyar 495 milyon lira ol
muştur ki, ıbuna göre 1964 ge\k«me hızı % 4,3 
ten ibaret kalmıştır. Hedefin gerisinde kalınma
sının mfühim bir sebebi de tarım sektörü istihsa
linde 1963 yılma kıyasla binde iki oranında vâ
ki olan düzmedir. Halbuki plân tarım sektörü 
için yıllık % 4,2 bir gelişme hızını öngörmüştür. 
Eğer tarımda bu % 4,'2 oranı gerçek1 ermiş olsa 
idi 1964 genel gelinme hızı % 5,9 oranında ola-
c:Jk, fakat yine de genel ortalama olan % 7 ye 
ulaşılamıyaccıktı. Çünkü 1964 te, tarım dışında, 
kalkınma hızı p?ân hedefine ulaşamiyan sektör
ler arasında sanayi, ulaştırma, inşaat gibi önem
li sektörler de vardır. Gerçekten bu söktörlerde 
rplişme hızları 1964 te sanavide plânın % 12,2 
ortalamasına karşılık, % 8,6; ulaştırmada plâ-
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ıım % 1.0,5 na karşılık •%• 6,8; inşaatta plânın 
% 10 na karşılık % 5,5 olarak gerçekleşmiştir. 

Plân hedeflerinin tahakkukunda sektörlerde
ki yatırımların taım ve zamanında, yapılalbilıme-
sinln önemi aşikârdır. Kamu sektörü yatırmala
rımda 1964 ün gerçekleşme oranları 1962 ve 
1963 ün altında olmuştur. Elde mevcut son bil
gilere göre genel ve kafana bütçeler, İktisadi 
Devlet 'Teşekkülleri ve döner sermayeler bir ara
da, yani kamu sektörünün tamamında 1964 
programının gerçekleşme oranı % 71 dir. Bu 
nispet 1963 te % 83,7, 1962 de % 85 idi. 

1964 yılı özel sektör yatiEiımlarına gelince, 
puogramda öngörülen yatırım toplam olarak ger
çekleşmekle 'beraber, yatırımların plân hedefle
rine uygun cereyan etmediği; enerji, Ikonut sek
törlerindeki uygunluğa rağmen, madencilik, ima
lât sanayiinde hedeflerin gerisinde kalındığı, bu
na karşılık ulaştırma, turizm ve hizimeftler sek
törlerinde plân hedeflerinin aşıldığı anlaşılmak
tadır. 

Yatır um! arın gerçekleşme oranlarında sektör
lerde görünen düşüşün sebepleri olarak, sorum
lu dairelerin projelerini zamanımda yapacak şe
kilde teçhiz edilmiş olmamaları-, ihalelere katılan 
gerçek ve tüzel kişilerin gereği gilb'i teşkilâtlan
mamaları, çimenti ve emsali temel yatırım mal
larının üretim ve dağıtımında güçlüklerle karşı
laşılması, dış yardımla yürütülmesi gereken ko
nularda kredi verenlerin aradıkları bâzı forma
liteler yüzünden bir kısım kredilerin iyi işleme
mesi, kuruluşların karar almada gösterdikleri çe
kingenlik, kendi yetkileri dahilindeki birçok hu
susları üst mercilerde neticelendirme temayülü, 
büyfük sınai projelerin iç ve dış finansmanı için 
değişik tertiplere başvurulmasmiin doğurduğu 
gecikmeler gibi hususları zikretmek mümkün
dür, Bunlara ilâveten iktisadi Devlet Teşekkül
leri ile ilgili1 olarak şu ciheti de 'özellikle belirt
mek isterim. İktisadi Devlet Teşekkülleri 1964 
yılında 1963 yılma kıyasla daha yüklü bir yatı
rım hedefine yöneltil mislerdir. Ancak bu teşek
küllerin artan ve yatırım görevini karşılıya<cak şe
kilde hazırlıklı ve teşkilâtlı olmadıkları anlaşıl
mış bulunmaktadır. 

idari metot ve onganizasyon çalışmalarının 
hızlandırılarak biran ön'oe sonuçlandırılmasının 
önemi bu vesile ile bir kere daha belirmektedir. 
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İktisadi gelişmede yatırımlar kadar iyi idare ve 
organizasyonum da önemini takdir ©den Hükü
met bu konu üzerinde hassasiyetle durmaktadır. 
Genel iktisadi durumumuzun 1965 in ilk ayların
daki gelişmesi konusuna biraz sonra temas ede
ceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Ekonominin genel durumu ve plân uygula

ma sonuçları hakkındaki bu mâruz-atımdan sonra, 
üretim, fiyatlar, geçinme endeksleri, para ve 
kredi, dış ticaret, ödemeler dengesi, Devlet 
borçlan ve KJonsıorsiyum çalışmaları hakkında da 
izahat Vermek isterimi. 

Yukarda bilvesile temas ettiğim giibi 1964 ta
rımsal üretimi 1963 ün altında gerçekleşmiştir. 
1963 yılma kıyasla hulbulbalt ve bakliyat üreti
minde '% 12,8, hayvan ürünlerinde binde 4 azal
ma; buna karşılık sınai bitkilerde % 13,7, mey-
va ve sebzelerde % 12, hayvanlarda % 3,5, or
man ürünlerinde % 4,5 artma olmuştur. Madde 
olarak zikretmek gerekirse buğdayda % 13, ar
pada % 25, pirinçte % 213, portakalda % 18 
azalma, şeker pancarında % 43, tütünde % 33, 
yaş çayda % 31, fındıkta % 1İ2İ1 artış olmuştur. 

Yün ipliği hariç diğer sınai mad
deler üretiminde artmalar kaydedilmiştir. -An
cak artış hızları 1963 le kıya« edilirse bâzı üre
timlerde fazla, hâizi 1 arında noksandır. Taş kömü
rü, krom, pamuk ipliği, yündü dokutma ve elek
trik üretiminde artış hızı 1963 ün üstümde, bu
na karşılık; linyit, haım petrol ve petrol ürünleri, 
demir ve çelik yo. çimen/bo'da 1963 ün altında 
kalmıştır. Kâğıt üretimi 1968 seviyesinde olmuş, 
kimyevi güibre üretimimde ise 1903 seviyesinin 
altına düşülmüştür. 

1963 ve 1964 sonları stoklarının mukayese
si n'de taş kömürü, linyit, ham petrol, petrol 
ürünleri, pik, pamuk ipliği, pamuMU dokuma, 
yün ipliği, yünlü dokuma stoklarının azaldığı, 
buna karşılık krom, çelik imgot, haddehane yarı 
mamul ve mamulleri, çimento, kâğıt stloklarmd'a 
artışlar olduğu görülmektedir. 

1964 te sigortalı işçi sayısında % 3,2 bir ar
tış olmuştur. 

Fiyatlara gelince : Elde mevcut sfon bilgilere 
göre 1964- yılında fiyatlar genel seviyesinde 
1963 yılına nazaran binde 8 oranında bir düşme 
kaydedilmiştir. Memleketimizde de fiyatların 
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genel olarak yıldan yıla yükselme seyri takibet- I 
tiği göz önünde bulundurulursa, genel fiyat se
viyesinin bir önceki yıla kıyasla düşmesi kayda 
değer bir olaydır. Bu gerileme gıda maddeleri 
ve yemler grupları fiyatlarının 1963 yılma kı
yasla düşmesinden ileri gelmiştir. Buna karşı- I 
lık, aıynı yıl içinde sanayi hammaddeleri ile yarı I 
mamullerin fiyatları yükseltmiştir. Bununla be- I 
raiber sanayi hammaddeleri ve yarı mamulleri 
fiyatlarındaki artma 1963 dekinden daha az ol
muştur. 1964 yılının öon üç ayında genel fiyat 
endeksi bir önceki yılın aynı devresinin üstünide 
bir seyir takübetmiş ise de, bu hareket yıllık en
deksteki düşüşü bertaraf edecek ölçüde olma
mıştır, • I 

1964 yılında geçinme endeksleri genellikle 
artış kaydetmekle beraber bu olağanüstü bir ar
tış dğiıldir. 1962 den 1963 e vâki artışlar çok 
daha yüksek idi. I 

1964 yılında altın fiyatları 1963 e kıyasla 
düşmüş, Türk parasının dış borsalardaki değeri 
ise bir miktar altmıştır. 

Elde mevcut son bilgilerin incelenmesinden, 
1964 yılının Ekim ayından başlıyarak 1965 yı
lına, da- intikal eden ekbnlomik canlılığın hemen 
hemen aynı tempoda devam etmekte olduğu an-
laşiılımaktadır. 

1905 Ocak - Şubat devresinin üretim rakam
ları, genel alarak, geçen yılın aynı devresine kı
yasla daha yüksek olmuştur. Bu arada, demir ve 
çelik, çimento, süper fosfat, taş kömürü ve elek
trik enerjisi iistihısalindeki artışlar önemli olmuş, 
akar yakıt üretimi aşağı - yukarı aynı seviyeyi 
muhafaza etmiştir. 

1964 yılının son üç ayında fiyatlarda görülen 
yükseliş seyri daha hafif olarak 1'905 yılının ilk 
üç ayında da devam etmiştir. Ocak ve Şubat ay
larında fiyatların, geçen yılın aynı devresine kı
yasla daha hızlı bir yükselme göstermesinde 
1964 deki nisbeiten düşük zirai istihsalin tesiri 
olduğu anlaşılmaktadır. Gerçekten, Ocak ve Şu
bat aylarında toptan eşya fiyatları cem'aaı 10, 
gıda maddeleri ve yemler fiyatları 14 puvanlık 
bir artış gösterirken sanayi hammaddeleri ve yarı 
mamulleri fiyatlarındaki artış sadece 3 puvan-
dır, 

1965 yılı Mart ayında genel fiyat endeksi 
bir puvanlık bir gerileme kaydetmiş, Nisanda 
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Marta nazaran tekrar 2 puvan artmıştır? Geçen 
yılın Mart ayında Şubata nazaran 7 puvanlık, 
Nisan ayında Marta nazaran 1 puvanlık gerile-
uneler vardı. 

Ankara ve istanbul geçinme endekslerinde 
1905 yılının ilk dört ayında kayda değer bir de
ğişiklik olmamıştır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Memleketimizin iktisadi durumu yönünden 

bugün üzerinde fazlaca durulan para politika
mız üzerinde durmakta ve Hükümetin bu ko
nudaki düşüncelerini açık ve kati bir şekilde 
belirtmekte fayda ve zaruret mülâhaza ediyo
rum. 

Dünya ekonomisinin bugüne kadar geçirmiş 
olduğu çeşitli iktisadi düzensizlikler sebebiyle 
edinilen tecrübelerden sonra, para politikası, 
bugün bir memleketin .iktisadi kaynaklarının 
optimal şekilde kullanılması yönünden daha 
direkt ve geniş vazifeler yüklemiştir. Para eko
nomisinin tam yerleşmediği az gelişmiş ülkeler
de dahi para politikası dengeli ve düzenli bir 
iktisadi kalkınma için çok yardımda bulunabilir. 
Ancak düzenli bir iktisadi kalkınmayı asıl sağ-
lıyacak olan Hükümetin ve halkın gayret ve 
davranışıdır. Dengeli ve düzenli bir kalkınma 
yolunda güdülen para politikasının (muvaffaki
yet şansına hükümetlerin ve halkın tutumu et
kiler yapar. Biz Hükümet olarak para politika
mızı memleketin iktisadi ıkaynaklarınm optimal 
ölçüde kullanılmasını mümkün kılacak şekilde 
yürütmeye kararlıyız, Halkımızın da bu politi
kamızı tutumu ile destekliyeceğine inanıyoruz. 

Hiç şüphe yoktur ki, gerçek bir gelişme ve 
ısrar, mücerret para ve kredi münasebetlerinin 
hâsılası değildir. îşçi, çiftçi, sanayici ve tücca
rın resmî mercilerce takibMilen temel politi
kaya ve bu arada para ve kredi politikasına gü
venmesi ve inanması müspet bir gelişmenin ger
çek temelidir. 

Daha evvel Yüce Senatoda arz etmiş oldu
ğum bir hususu yeniden tekrar etmek isterim. 
Para ve kredi politikamız istikrarı gözeten, fa
kat dinamik bir- politikadır. İktisadi faaliyet
lerin bir an için, bŞe durgunlaşmasına veya is
tikrarın' enflâsyon vşya deflasyon istikametinde 
bozulmasına müsaâcle etmemek maksadiyle, lü
zumlu olan dikkat ve ihtimam sarf edilmekte
dir ve edilecektir de. 
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Şunu bilhassa belirtmek isterim ki, gerek pa

ra, gerekse kredi politikasının tesbitinde gidi
lecek yollar ve bu yolların tatbikat şekilleri ne 
mahiyet arz edeme etsin, biz Hükümet olarak 
müspet ve faydalı bir para ve kredi politikası
nın başarı şansını ilmî esaslara, memleketin 
ekonomik şartlaıına ve bu şartların doğurduğu 
zaruretlere çok iyi bir şekilde intibak ettirilme
sinde görmekteyiz. Çünkü yanlın müşahede ve 
teşhislere dayanılarak takibedilecek bir para 
ve kredi politikasının çok zararlı neticeler vere
ceğine ve memleketimizin ekonomik hayatında 
telâfi edilmez rahneler açacağına kaani bulun
maktayız ve böyle bir neticeye meydan verme
mek karar ve azmindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
1964 yılı para ve kredi durumu hakkında 

gerekçede teferruatlı açıklamalar vardır. 1964 
gelişmelerine kısaca temasla bu bahiste 1965 
yılının geçen aylarına ait gelişmeler hakkında 
maruzatta bulunacağım. 

Geçen yılın ilk yansında görülen likidite 
darlığı ve ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlama 
aynı yılın sonbaharından itibaren zail olarak 
bu alanlarda bir genişleme ve hızlanma başla
mıştır. Neticede 1964 yılında, çoğunluğu yılın 
son üç ayında olmak üzere, para arzı % 15, 
mevduat % 14, 'banka kredisi % 13, Merkez 
Bankası kredileri % 31,3 artış kaydetmiştir. 

içinde .bulunduğumuz 1965 yılının para ve 
kredi durumuna gelince; para ve kredi faali
yetlerinin 1965 yılının ilk beş ayında özel ve 
resmî sektörün ihtiyaçlarına, kemiyet ve key
fiyet itibariyle kifayetle cevap veren bir inki
şaf kaydetmiş olduğunu memnunlukla ifade 
edebilirim. Bu inkişafın çok cepheli oluşu 
ehemmiyetini bir ka t daha artırmaktadır. 

Gerçekten, geçen yılın aynı devresinin dur
gunluğuna bu yıl istikrara dayanan bir canlılık 
tekabül etmektedir. Ayrıca bu canlılık hem 
1965 yılının konjönktürel ihtiyaçlarına, hem de 
millî ekonomimin uzun vadeli gelişmesine yar
dımcı olacak vasıftadır. Bu gelişme şahıs ve 
teşebbüslerin iktisadi düzene emniyet ve itimat 
gösterdiklerinin de ifadesidir, 

Anakarekterlerini kısaca arz etmiş bulundu
ğum para ve kredi hareketlerinin müsbet inki
şafını aşağıdaki rakamlar da teyidetmektedir. j 
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Filhak'ka 31 Aralık 1964 tarihine nazaran 

bütün bankaları temsil eden son geçici rakam
lara göre 1965 yılı Şubat ayı sonunda para arzı 
218 milyon liralık bir artış kaydetmiş, ayrıca 
13 banka ve 14 il itibariyle takibedilen haftalık 
rakamlara nazaran mevduatın Nisan ayı so
nunda 734 milyon lira artmış olması, para arzı
nın bu yılın ilk dört ayı sonunda ekonominin 
likidite ihtiyacını kaışılıyacak ölçüde geliştiğini 
göstermektedir. 

1964 yılının Şubat ayı sonunda para arzı an
cak 12 milyon lira, Nisan ayı sonunda ise 21 
milyon lira artmıştı. 1965 yılında haftalık ra
kamlar yalnız 13 bankada 734 milyon liralık 
mevduat artışı gösterdiğine nazaran, para arzı
nın bu yıl yeter ölçüde arttığı görülmektedir. 

1965 yılı ilk dört ayının diğer bir özelliği de 
para arzı artışının münhasıran bankmot emis
yonuna dayanmamasıdır. Vadesiz tasarruf ve 
ticari mevduat artışı da likidite artışına büyük 
ölçüde iştirak etmiştir. 

Bu rakamlar ekonominin likidite ihtiyacının 
yalnız kantitatif olarak arttığını değil, tasarru
fu teşvik eden itimadın da mevcudolduğunu 
göstermektedir. 

Filhakika, geçen yıl Şubat ayı sonuna ka
dar ancak 61 milyon lira artmış olan tasarruf 
mevduatı, bu yıl aynı devrede 350 milyon lira
lık bir artış kaydetmiştir. Bütün bankaları ve 
her nevi mevduatı gösteren rakamda da geçen 
yıl 271 milyon liralık azalışa karşılık, bu yıl 84 
milyon liralık artış mevcuttur. Resmî mevduat 
istisna edilirse, ticari mevduat ile tasarruf mev
duatında aynı devrede geçen yıl 134 milyon li
ralık azalış, bu yıl ise iki ayda 244 milyon lira
lık artış kaydedildiği görülmektedir. Ayrıca, 
Nisan ayı sonu itibariyle geçen yıl, bütün ban
kaları temsil eder. rakam 221 milyon lira azal
dığı halde, bu yıl yalnız 13 bankanın haftalık 
mevduat rakamı 734 milyon liralık bir artış gös
termektedir. 

Banka kredileri de mevsim ve konjonktür 
hareketlerinin seyrine uygun bir şekilde inkişaf 
etmektedir. Kredilerde 13 banka rakamlarına 
nazaran Nisan sonuna kadar 478 milyon liralık 
bir artışın meydana geldiği anlaşılmaktadır. Ge
çen yıl aynı devrede kredi artışı ancak 89 mil
yon liraya inhisar etmişti. Mevduatın krediler
den daha çok artması tabiîdir. Bilindiği üzere 
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bankalar mevduata dayanarak yalnız kredi aç- | 
mazlar, mevduat artışının bir kısmı kanuni kar
gılıklara, şirketlere iştirak etme işine, tahviller 
düzenine ve sair işlere de tahsis edilir. Mevduat 
artışının kredi artışından yüksek oluşunu bu 
zaviyeden kıymetlendirmek, detaylara inmeksi- I 
zin kredi talebi azlığından bahsetmemek gere
kir. 

Banka kredileri, bütün bankaları temsil eden 
rakamlarla incelenirse, geçen yıl kredilerin Şu
bat sonu itibariyle 93 milyon lira, Nisan sonu 
itibariyle 15 milyon lira azaldığı görülür. Buna 
karşılık bu yıl Şubat sonu itibariyle 44 milyon 
lira artış olmuş ve Nisan ayı sonunda yalnız 13 
bankanın kredileri 478 milyon lira artmıştır. 
Evvelce de belirtmiş olduğumuz gibi, kredi po
litikası, istihsal, ihracat ve yurt içinde mal ve 
hizmetlerin dağılışında durgunluğa müsaade et-
miyen bir canlılık içinde yürütülmektedir. Res
mî ve özel sektörde millî geliri artıracak şekil
de faaliyet gösteren teşebbüslerin likidite dar
lığı çekmemesi ve müstehlikin aşırı fiyat artış
larından zarar görmemesi için dikkat sarf edil- I 
mektedir. 

1965 yılı konjonktür ve mevsim şartlarının 
icaplarına göre seyretmekte olan Merkez Ban
kası kredileri rakamı, Nisan ayı sonu itibariyle 
3 milyar 892 milyon lira, emisyon ise 6 milyar 
615 milyon liradır. 1964 yılı sonuna nazaran 
kredilerde 248 milyon liralık azalış, emisyonda 
ise 4 milyon liralık artış kaydedilmiştir. 

1964 yılı kampanyasiyle ilgili bir kısım mev
sim finansmanlarının tasfiye edilmesiyle ilgili 
olan kredi azalışı, 1965 yılının nakdî istikrarı 
bakımından lehe bir inkişaf olarak kaydedilme
lidir. Tarım satış kooperatifleri ve diğer ihra
catçılara 1964 yılı mahsulü dolayısiyle açılmış 
olan kredilerin, ihracatın gerçekleşmesi ve 
yurt içi satışların yapılması neticesinde öden
mesi, birkaç ay sonra başlıyacak olan 1965 yılı I 
mevsim finansmanlarına daha geniş imkânlar 
sağlanmasında yardımcı olacaktır. 

Merkez Bankası kredilerindeki azalma, mev
duatı artan bankaların Merkez Bankasına olan 
borçlarını ödemeleri ile de yakından ilgili bu
lunmaktadır. 

Bankaların,, Merkez Bankası kredilerini liki
dite darlığında kullanıp, likidite genişliği ölçü- I. 
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sünde ödemeleri yalnız Merkez Bankası kredi-
lerini'n seyyaliyetiyle ilgili olmayıp, 1965 yılı
nın dinamik para ve kredi politikasının da tat
bikatı cümlesindendir. 

Bu vesile ile 1965 yılının geçen aylarının 
1964 yılının aynı devresine nazaran, konjonktür 
yönünden daha müsait geçmiş olduğunu ve ik
tisadi muvazenenin bir deflasyon veya enflâs
yon temayülü görülmeden muhafaza edildiğini 
belirtmek isterim. 

Bu durumu fiyatlar genel seviyesinde görü
len normal seyir ve mevsimlik hareketlere uy
gun değişiklikler de teyidetmektedir. Gerçekten 
toptan eşya fiyatları endeksi Ocak ve Şubat ay
larında cem'an 10 puvan arttıktan sonra, Mart 
ayında 1 puvan eksilmiş, Nisan ayında tekrar 
2 puvan artmıştır. Gerek artışlar, gerek eksiliş 
endeksin mevsimlik seyrine uygundur. 

1965 yılının mütaakıp aylarında da kon
jonktürün elverişli şartlar içinde gelişmesi bek
lenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Böylece Türk ekonomisinin 1964 yılında ve 

1965 yılının geçirmiş olduğumuz aylarındaki ge
nel durumu, zirai ve sınai istihsal, fiyat ve ge
çinme endeksleri, para ve kredi konularında 
bilgi arz etmiş bulunuyorum. Müsaadenizle şim
di de bütçelerimiz ve dolayısiyle ekonomimiz 
üzerinde gelir kaynakları, bütçe harcamaları ve 
yatırımlarla ilgisi bakımından küçümsenmiye-
cek bir rolü bulunan dış ve iç borçlarımız hak
kında maruzatta bulunmak istiyorum. 

Millî ekonominin istihsal gücünü artırmak 
ve halkımızın geçim şartlarını düzeltmek nıak-
sadiyle geniş yatırım hamlelerine girişen Türki
ye bu yatırımların finansman ihtiyaçlarını kar
şılarken bütçe kaynakları yanında Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı hedeflerinin zaruri kıldığı mü
sait iç ve dış kredi imkânlarından da faydalan
maktadır. Ancak şu hususu da hemen arz ede
yim ki, kalkınma çabalarımızın istenen müspet 
sonuçları verebilmesi her şeyden evvel kendi 
millî iç imkân ve kaynaklarımızın en uygun şe
kilde değerlendirilip kullanılmasına bağlıdır. 
Bu yıl gerekçesinde evvelkilerden farklı bir tas
nife tabi tutulan Devlet borçlarımız : 

1. Dövizle ödenek dış borçlar, 2. Türk li
rası ile ödenecek dış borçlar, 3. îç borçlar şek
linde üç kategoriye ayrılmaktadır. 
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yılı sonuna kadar kullanılmış olan dış kredile
rin toplamı 1 milyar 623 milyon dolar civarın
dadır. Buna karşılık aynı devre içinde 
anapara ve faizi olarak ödenen miktar ise 
1 milyar 240 milyon doları bulmuştur. Bu 
konudaki kararımız uzun vadeli ve düşük fa
izli kalkınma kredileri dışında borç yapmamak
tır. Nitekim son yıllarda alman kredilerin bü
yük kısmını bu mahiyetteki krediler teşkil et
mektedir. 

îkinci kategoriyi teşkil eden ve Türk parası 
ile ödenecek olan dış borçlarımıza gelince bun
lar Amerikan sürplü kredileri ile kalkınma ik
raz fonundan sağlanan kredilerden müteşekkil
dir. 1964 takvim yılı sonu itibariyle bu nevi 
borçlarımızın toplamı 3 milyar 57 milyon Türk 
Lirasıdır. Esas itibariyle uzun vadeli, normal 
faizli olan 3 milyar 57 milyon liralık bu mikta
ra bütçe dışı kamu sektörü ve özel sektör borç
ları da dâhil bulunmaktadır. 

Nihayet üçüncü grupta yer alan iç borçları
mızın 1964 yılı sonundaki toplamı da 9 milyar 
523 milyon liradır. Bu miktarın en önemli ka
lemlerinden birisini 154 ve 250 sayılı kanunlar
la konsolide edilen ve 7 milyara yaklaşan iç 
konsolidasyon borçları, diğerini de 2 milyar lira 
civarındaki tasarruf bonoları borcu teşkil et
mektedir. Diğer kamu kuruluşlarının iç borçla
rı da bu grup borçlara dâhil bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
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Dövizle ödenmesi gereken borçlarımızın 1964 

takvim yılı sonu itibariyle toplamı 986 milyon 
doları bulmaktadır. Bu miktarın 544 milyon 300 
bin doları genel ve katma bütçeli idareler, 179 
milyon 500 bin doları Merkez Bankası, Devlet 
Yatırım Bankası, İktisadi Devlet Teşebbüsleri 
ve benzeri bütçe dışı kamu sektörü ile, 53 mil
yon 100 bin dolan Sınai Kalkınma Bankası ve 
Ereğli Demir - Çelik Fabrikaları gibi özel sek
tör teşebbüsleri ile ilgilidir. Bakiye 209 milyon 
200 bin dolara gelince bu da 1959 Paris Andlaş-
ması ile konsolide edilen ticari borçlarımızdan 
ileri gelmektedir. 986 milyon dolarlık dış borç 
kategorisinden anapara ve faizi taksitleri ola
rak yıllar itibariyle itfa edilmesi gereken mik
tarlar gerekçeye ekli bir tabloda açıkça göste
rilmiştir. 

Bu taksitlerin tutarları, anapara ve faiz tak
sitleri bir arada, 1965 yılında 216; 1966 yılında 
172, 1967 yılında 154 milyon doları bulduğun
dan ve 1965 - 1967 yılları arasındaki devre ba
kımından ağır bir dış ödeme mükellefiyeti teş
kil ettiğinden, bu ödemelerin hafifletilmesini 
teminen geçen yıl ortalarında Türkiye'ye Yar
dım Konsorsiyumu nezdinde bâzı teşebbüslere 
geçilmiştir. Yapılan çalışmalar müspet şekilde 
netice vermiş ve ilk olarak EMA ye olan borç
larımızın taksitleri 70 milyon dolarlık yenileme 
kredisi ile bir nevi ertelemeye tabi tutulmuştur. 
Diğer taraftan bunun dışında kalan dış borç 
taksitlerimizin de ertelenerek yıllık borç ödeme 
yükümüzün, ihracat gelirlerimizin % 25 ini aş
mamak üzere yılda 90 - 100 milyon dolar ola
rak tesbit edilmesi hususunda müzakereler ya
pılmış, 29 ve 30 Nisan tarihlerinde Paris'te ya
pılan konsorsiyum toplantılarında bu nokta 
üzerinde mutabakata varılmıştır. Bahis konusu 
çalışma ve görüşmeler sonunda ayrıca bâzı eski 
borçlarımıza ait faizlerde de indirmeler yapıl
ması imkânı sağlanmıştır. Bu çalışmaların ikin
ci safhasını teşkil edecek olan ikili temas ve an
laşmalar sonunda dış borç ödeme yükümüzün 
millî ekonomimizi tazyik altında bırakmryacak 
ve kalkınma plânı hedeflerinin yıllık program
lara uygun şekilde ve zamanında gerçekleştiril
mesini aksatmıyacak şekilde daha ileriki yıllar 
arasında dağıtılması hedefini güden gayemiz ta
hakkuk etmiş olacaktır. 

Bir noktayı belirtmekte fayda görmekteyim. 
Memleketimizde îkinci Dünya Savaşından 1964 

Dünya ticaretinin daha ziyade sanayileşmiş 
ülkeler arasında geliştiği, dolayısiylc geri kal
mış dünya milletlerinin gelişmesinde ileri sa
nayi ülkelerinin de menfaatleri bulunduğu ar
tık meydana çıkmış bir gerçektir. Diğer taraf
tan dış yardımların müsait şartlarla alındığı ve 
verimli sahalarda ve iyi kullanıldığı takdirde az 
gelişmiş memleketlerin iktisadi kalkınmasında
ki önemi de bilinmektedir. Bu münasebetle eko
nomik işbirliği ve kalkınma teşkilâtı çerçeve
sinde faaliyette bulunan Türkiye'ye Yardım 
Konsorsiyomu çalışmaları hakkında mâruzâtta 
bulunmak isterim. 

Konsorsiyom son toplantısını 29 ve 30 Nisan 
tarihlerinde yapmış ve bu seneki dış finansman 
ihtiyacımızın karşılanması için gereken kararı 
vermiştir. Verilen bu karar gereğince ithalât 
programımızın finansmanı için talebettiğinıiz 
234 milyon doların 221 milyon 800 bin doları 
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şimdiden karşılanmış bulunmaktadır. Filhakika 
üye memleketler bir taraftan 103 milyon 300 bin 
dolar kredi vermeyi, diğer taraftan da İm yıl 
ödememiz gereken alacaklarının 50 milyon do
larlık kısmının ertelenmesini kabul etmek sure
tiyle 153 milyon 400 bin dolar tutarında bir dış 
finansman imkânı taahhüdetmişlerdir. Keza 
Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere, sıra-
siyle 75 milyon 300 bin ve 13 milyon 400 bin do
larlık kredilerine ilâveten toplu olarak 11 mil
yon 400 bin dolarlık bir kredi daha verebile
ceklerini bildirmişlerdir. Bundan başka Dünya 
Bankasının bir filyalı olan TDA ile Avrupa Ya
tırımlar Bankasından temin edilen 45 milyon 
dolarlık proje kredisinin takriben 7 milyon do
ları bulan kısmının, ithalât programımızın fi
nansmanında kullanılabilmesi imkânı sağlan
mıştır. Ve nihayet bu yıl içinde KMA ya öde
memiz gereken, borçlarımızdan 50 milyon dolar
lık bir kısmı da biraz önce arz ettiğim veçhile, 
Mart ayında O.E.O.D. Konseyinin aldığı bir ka
rarla ertelemeye tabi tutulmuş bulunmaktadır. 

.Böylece 1965 yılı ithalât programımızın fi
nansmanı için lüzumlu dövizin % 95 i tamamen 
sağlanmış durumdadır, deriye kalan €/< 5 ora
nındaki kısım da geçen seneden kullanılmamış 
kredi bakiyelerinin istimali ve bu da kâfi gel
mediği takdirde konsorsiyomdan sağlanacak 
munzam kredilerle temin edilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım 
Bu arada sizlere günümüzün en mühim hâdi

sesi ve Birinci Beş Yıllık Plânın da en büyük 
projesi olan Keban barajı konusundan ve bu 
projenin tahakkuku için sağlanan krediden de 
bahsetmek isterim: 

Hepinizin bildiği gibi bu baraj Fırat Nehri 
üzerinde elektrik enerjisi elde etmek ve aynı za
manda bu nehir üzerinde ilerde kurulacak tesis
leri çin Fırat sularını tanzim etmek maksadiy-
le kurulmaktadır. Barajın kurulu güç olarak san
tral kapasitesi 1 milyon 240 bin kilovat olup yıl
da üretilecek enerji 6 milyar kilovat saattir. Bu
gün Türkiye'nin mevcut bütün santrallerinin 
toplam kurulu gücünün 1,5 milyon kilovat ve 
üretilen yıllık enerji miktarının 4,5 milyar ki
lovat saat olduğu düşünülürse Keban'ın azame
ti daha iyi anlaşılır. 

Baraj kütlesi 2 milyar 43 milyon ve hava 
hattı da 688 milyon Türk lirası olmak üzere ta-
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mamı 2 milyar 911 milyon liraya mal olacaktır. 
Sonradan konulacak üniteler için de 300 milyon 
liraya ihtiyaç vardır, böylece nihai maliyetin 
3 milyar 211 milyon Türk lirasına varacağı he
saplanmaktadır. 

Hükümete geldiğimiz gündenberi bu mese
leyi önemle ele almış bulunuyoruz. Temsilcileri
miz dış ülkelerde, biz burada kredi verecek mem
leketlerin elçileri ile devamlı temaslar yaparak 
Mayıs ayına kadar sonuca varılması üzerinde 
ısrarla durduk. Nihayet 30 Nisan 1965 te Pa
ris'te Amerika, Avrupa Yatırımlar Bankası, 
Dünya Bankası (İDA), Almanya, İtalya, İngilte
re, İsviçre, Avusturya ve Türk Konsorsiyum 
Başkanı arasında yapılan toplantıda olumlu bir 
sonuca varılmış, taraflar prensip anlaşmasına 
varmışlardır. 

Finansman iştirak payları şöyle tesbit edil
miştir : 

Amerika 
Avrupa Yatırımlar 
Bankası 
Dünya Bankası (TDA) 
Almanya 
İtalya 
Fransa 

40 Milvon Dolar 

30 
25 
20 
10 
10 

» 
» 
» 
» 
» 

•» 

» 
» 
•» 

» 

Toplam 135 

Avusturya'nın 5 - 6 milyon dolarla katılma
sı bahis mevzuu olduğu gibi, Japonya ve Kana-
da'nın da katılmaları muhtemeldir. Bu suretle 
iştirak miktarı 145 veya 150 milyon dolara va
rabilecektir. 

Bu krediler genel olarak kalkınma kredisi 
mahiyetinde olup, düşük faizli ve uzun vadelidir
ler. Bu arada Dünya Bankasının (IDA) vereceği 
25 milyon dolarlık kredi 10 yılı ödemesiz olmak 
üzere 50 yıl vadeli, esasında faizsiz, ancak yüz
de sıfır 75 masraf karşılığı istiyen bir kredi
dir. Diğer taraftan İtalya ve Fransa da normal 
kredi şartlarını Keban projesi için değiştirerek 
çok daha müsait hale getirmişlerdir. 

İhalelerin biran önce yapılabilmesi için bü
yük gayret sarf edilmektedir. İhale hazırlıkla
rı bu ay içinde tamamlanmış olacaktır. 

Konsorsiyum hakkındaki sözlerime son ve
rirken bahsettiğim kredilerin ayrı ve proje 
kredisi olarak, Avrupa Yatırımlar Bankasın
dan, Keban Barajı için vereceği krediye ilâve-
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ma ile 948 milyon dolara düşmüştür. 

İhracat ve ithalâtımızda görülen bu iki zıt 
cereyan üzerinde biraz durmayı faydalı gör
mekteyim. 

1964 yılında ihracatımız, az önce de işaret 
ettiğim gibi, geçen yıla kıyasla oldukça önemli 
bir artış kaydetmiştir. 411 milyon dolara varan 
1964 ihracatımız son on senenin en yüksek ra
kamıdır. 1963 yılına kıyasla bu artış yüzde 
11,7 dir. Ancak, bu artışın esas itibariyle gele
neksel ihracat bünyemizde önemli herhangi bir 
değişiklikten ileri gelmediğini burada kaydet
mek gerekmektedir. 

İthalâtımıza gelince, dış mubayaalarımızın 
gerilemesi ile ilgili en önemli hareket buğday 
ithlâtmdaki 53,9 milyon dolarlık azalıştır. 1963 
yılı hububat rekoltesinin yüksekliği sebebiyle yu
muşak buğday ihtiyacımızın dahil en sağlanma
sına imkân hâsıl olmuş ve dolayısiyle ithalât dü
şük tahakkuk etmiştir. Ancak, hububat istihsali
miz el'an hava şartları ile sıkı sıkıya bağlı olup, 
önümüzdeki yıllarda bu ihtiyaç için dış pazar
lara müracaat zarureti maalesef ortadan kalk
mış değildir. 

İthalâttaki düşüş diğer bâzı kalemlerde de 
görülmektedir. Bu arada nakil vasıtaları, maki-
nalar, madenler gibi yatırım malları ile kauçuk, 
mensucat ve kâğıt ham maddeleri ile plâstik, 
deri ve ağaç gibi ham maddelerde de önemli aza
lışlara tesadüf olunmaktadır. Memleketin kal
kınması ile ilgili yatırım ve ham madde ithalâ
tında ikameler dışında görülen azalmalar üze
rinde önemle durulması iktiza etmektedir. 
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ten 5 milyon, IDA'dan da 10 milyon dolarlık 
bir kredi sağlandığını, bu arada Amerika Bir
leşik Devletlerinin de Keban Barajı kredileri 
dışında ayrıca 100 milyon doları aşan miktar
da proje kredisi verebileceğini bildirmiş oldu
ğunu açıklamak isterim. 

Konsorsiyumun bir üyesi olan Dünya Ban
kası da son zamanlarda Konsorsiyumun faali
yetleri ile yakından alâkalanmış ve bu tutu
mun bir neticesi olarak OECD uzmanlarının 
da katıldığı geniş kadrolu bir heyeti Mart ayı 
içinde memleketimize göndermiştir. Uzmanlar
dan müteşekkil geniş kadrolu bir heyetin ilgili
lerle görüşmek ve mahallinde tetkiklerde bu
lunmak üzere memleketimize ilk defa gönderil
miş olması, hiç şüphe yok ki, Dünya Bankası
nın, ekonomik kalkınma çabalarımızla alâka
lanması bakımından ayrı bir mâna ifade etmek
tedir. Görüşme ve tetkiklerini tamamlıyan he
yet, raporunu "VVashington'da hazırlamak üze
re, memleketimizden ayrılmıştır. Türkiye'nin 
bugünkü iktisadi ve malî durumu ve müstak
bel gelişme imkânları hakkındaki heyet görü
şünü tam olarak bu raporun elde edilmesin
den sonra öğrenmek mümkün olabilecektir. 
Bununla beraber heyet başkanının, Türkiye'
den ayrılmadan önce yaptığı açıklamalardan 
1961 yılından bu yana Türkiye'de bir iktisadi 
gelişme olduğunu müşahede ettikleri, Türki
ye'nin bâzı problemlerinin önemini muhafaza 
etmesine rağmen kalkınma yolundaki ciddî ve 
samimî gayretlerine inandıkları anlatılmakta
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
. Şimdi de dış ticari münasebetlerimizin arz 

ettiği neticelerin tahliline ve ödemeler denge
mizi etkiliyen faktörlerin izahına geçiyorum. 

Dış ticaretimizin memleketimiz ekonomisi
nin gelişmesi yönünden arz ettiği önem, buna 
karşılık bu ticaretin tatminkâr olmıyan bir se
yir takibettiği bilinmektedir. 

1964 yılında ihracatımız, bir yıl öncesine 
göre 43 milyon dolar ve yıllık programda ön
görülen miktardan yüzde 9,6 oranında bir faz
lalık kaydetmekle beraber ithalâtımızda vuku-
bulan 150 milyon dolarlık azalma sonucu olarak 
dış ticaret hacmi 1963 te bir milyar 56 milyon 
dolardan 1964 te 107 milyon dolarlık bir azal-

Dış ticaretimizin sahalar itibariyle dağılışına 
gelince, 1964 yılında ihracatımız 1963 e kıyasla 
dolar ve sterlink sahası ile Doğu Avrupa dışında 
kalan anlaşmalı memleketlere daha fa^la olmuş, 
APA memleketleri ile diğer memleketlere vâki 
ihracatta ise kayda değer bir değişiklik olma
mıştır. İthalâttaki azalış hemen hemen bütün 
memleketlerle ilgilidir. 

1965 yılının ilk üç ayına ait dış ticaret mü
badelelerine gelince: İthalât ve ihracattaki se
yir, genel olarak 1964 yılındaki seyre muvazi 
bir şekilde gelişmiştir. İthalâttaki düşüş yüzde 
12, ihracattaki artış ise yüzde 8 civarında ol
muştur. Maddeler itibariyle mübadeleler ise, ge
çen yılın aynı devresinden bâzı farklar göster
miştir. Hububat ve ham madde ithalâtında 
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— Sermaye teşkili transferlerde % 89,34 ü. 

yani 3 milyar 48 milyon lirası, 
Ve toplam ödeneklerin % 88,44 ü, harcanmış 

bulunmaktadır. 
Genel harcama toplamı 12 milyar 896 milyon 

liradır. 
Genel ve Katma Bütçeler hakkında bu toplu 

açıklamalardan sonra, 1964 yılı genel bütçesinin 
uygulama sonuçlarının izahına geçiyorum. 

Malûm bulunduğu üzere; 1964 malî yılı Büt
çe Kanunu ile genel bütçeli daireler için verilen 
13 milyar 484 milyon liralık toplam ödenek; yıl 
sonunda 13 milyar 994 milyon liraya baliğ ol
muştur. 

Bu değişikliğin yüzde olarak ifadesi : 
— Cari ödeneklerde % 3,65 artış, 
— Sermaye teşkili ve transferlerde % 5,80 

artış, 
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önemli yükselmeler kaydolunmuş, buna karşılık 
makina ve nakil vasıtaları ithalatındaki azalma 
seyri bu devrede de devam etmiştir. 

Bu münasebetle ödemeler dengemiz hakkın
da da mâruzâtta bulunmak isterim: 

ödemeler dengemizi etkiliyen esas unsurun 
dış ticaret açığımız olduğu malûmlarıdır. 1964 
yılında ve 1965 in ilk üç ayında, dış ticaret açı
ğımız azalmış ancak dış ticaret hacmmda bir da
ralma olmuştur. 

Gerçekten 1964 yılında dış ticaret hacmimiz 
1963 ün 1 milyar 56 milyonundan 948 milyon 
dolara düşmüş, buna karşılık müspet bir geliş
me olarak, dış ticaret açığımız 1963 ün 319 mil
yonundan 126 milyon dolara inmiştir. 

1965 yılının ilk üç ayında dış ticaret hacmi
miz 1964 ün 245 milyonundan 3 milyon dolar ek
siği ile 242 milyon dolara düşmüş, buna lî^rşılık 
yine müspet bir gelişme olarak üç aylık dış tica
ret açvığımız 1964 ün 49 milyon dolarından £0 
milyon dolara inmiştir. 

ödemeler dengemizde müspet gelişmeler kay
deden işçi gelirleri 1964 te 9 milyon dolara var
mıştır. Son gelişmelere nazaran işçi dövizleri ge
lirlerinin 1965 te 30 milyon dolara varacağı tah
min edilmektedir. 

Altın ve konvertibl döviz rezervlerimiz de art
makta olup 1964 sonunda 50 milyon dolar olan 
bu rezerv, Ocak 1965 sonunda 57; Şubatta 58, 
Martta 64 ve Nisanda 87 milyon dolara yüksel
miştir. Serbest altın mevcudu 1964 sonunda 12 
milyon 300 bin dolar iken Ocakta 21 milyon, Şu
batta 25 milyon 800 bin dolar olmuştur ve o ta-
rihtenberi aynı seviyeyi muhafaza etmektedir. 

Sayın Milletvekilleri, 
Yüce Heyetinize, 1964 malî yılı bütçelerinin 

geçici rakamlarına dayanan neticeleri hakkında 
da kısaca bilgi sunmak istiyorum. 

Genel ve Katma Bütçeli dairelere 1964 yılı için 
verilen ödenekler; 7 milyar 591 milyon lirası ca
ri masraflara, 3 milyar 578 milyon lirası yatırım
lara ve 3 milyar 412 milyon lirası sermaye teşki
li ve transfere aidolmak üzere 14 milyar 581 mil
yon liraya ulaşmıştır. Bu ödeneklerden yıl için
de : 

Cari masraflara taallûk edenlerin % 89,38 i, 
yani 6 milyar 786 milyon lirası, 

— Yatırımlarda % 85,58 i, yani 3 milyar 62 
milyon lirası, 

— Yatırım ödeneklerinde ise % 1,39 artış 
şeklinde görülmekte ve ödenek toplamlarının 
mukayesesi ise; % 3,77 artış şeklinde tezahür et
mektedir. 

1964 Genel Bütçesinin giderleri cari masraf
larda 6 milyar 182 milyon, yatırımlarda 1 mil
yar 605 milyon, sermaye teşkili ve transferler
de 4 milyar 826 milyon lira olmak üzere cem'an 
12 milyar 613 milyon lira olarak tesbit edilmiş
tir. 

Harcama nisbetlcri : 
— Cari masraflarda, % 89,8 

. — Yatırımlarda % 89,8 
— Sermaye teşkili ve transferlerde % 9,6 

ve toplum harcamalarda % 90,1 dir. 
1964 bütçe yılı gelirleri tahsilatı geçici ra

kamlara göre 11 milyar 824 milyon lira olarak 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bu miktara iç is
tikrazdan elde olunan 200 milyon liralık hasıla
tın da ilâvesi halinde bütçe yılının genel tahsi
latı 12 milyar 24 milyon lirayı bulmaktadır. 

1964 yılında tahsil edilen genel bütçe gelir
lerinin 9 milyar 258 milyon lirası vergilerden. 
1 milyar 263 milyon lirası vergi dışında kalan 
bütçe gelirlerinden ve 1 milyar 303 milyon lira
sı da karşılık paralardan olde edilmiştir. 

1964 yılı genel bütçe gelirleri tahsilatında, 
1963 yılına nazaran vergi gelirlerinde % 9,9 
nisbetinde 834 milyon liralık bir artış sağlandı
ğı; vergi dışında kalan bütçe gelirlerinde 10 mil
yon ve karşılık paralar hasılatında ise 493 mil-
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yon lira eksilme husule geldiği anlaşılmaktadır. 

Bütçe ile tahmin edilen genel gelir rakamı 13 
milyar 325 milyon lira olduğuna ve tahminin 
L milyar 501 milyon liralık kısmı gerçekleşme
diğine göre; tahsilat rakamı tahminine naza
ran % 11 oranında eksiklik arz etmektedir. 

Mamafih; 1964 genel bütçesi gelir tahsila
tının bir önceki yıl gelir tahsilâtına nazaran 
% 2,8 nisbetinde ve 331 milyon lira tutarında 
bir fazlalık gösterdiğini ve bilhassa vergi gelir
lerinde 834 milyon lira tutarında fazla tahsilat 
sağladığını tebarüz ettirmek yerinde olacaktır. 

1964 genel bütçesi gelirleri tahsilatının bir 
buçuk milyar lira eksiği ile gerçekleşebilmiş ol
masının başlıca sebepleri; karşılık paralar hası
latının tahmine nazaran 497 milyon lira geride 
kalması ve Yüksek Meclise sunulmuş olan ka
nun tasarılarından bir kısmının geç yürürlüğe 
girmesi veya tadilen kabul edilmesi, bâzılarının 
da- Hükümetçe geri alınması dolayısiyle gelir 
kaybına uğranılması, 1964 ithalâtının programa 
göre noksan yapılması sebebiyle ithalâtla ilgili 
çeşitli vergiler hasılatında 310 milyon lira civa
rında azalma husule gelmesi ve tekel idaresinin 
genel bütçeye aktarmak durumunda olduğu va
ridatın 130 milyon liralık kısmını kendi ihti
yaçlarında kullanması şeklinde izah olunabilir. 

Muhterem Milletvekilleri, 
1964 bütçe uygulamaları mevzuunda özetle 

şunlar söylenebilir : 
1964 bütçe yılında genel bütçe masrafları 12 

milyar 613 milyon lirayı bulmuştur. Bu masra
fın 11 milyar 918 milyon lirası nakden ödenmiş
tir. Bu nakit ödemesine; geçen yıllar bütçe ema
netlerinden yapılan iadeler tutarı olan 471 mil
yon liranın eklenmesi halinde genel nakit harca
maları 12 milyar 389 milyon liraya ulaşmakta
dır. Aynı yıl içinde genel bütçe geliri olarak 11 
milyar 824 milyon liralık tahsilat yapılmış, 200 
milyon lira da istikraz hasılatı elde edilmiştir. 

Bu duruma göre; genel bütçe gelirlerinin 
umumi hasılatı ile, yıl içinde bütçeye gider kay
dedilen miktar arasında 589 milyon liralık 
aleyhte bir fark teşekkül etmiş, aynı yıl zarfın
da Hazinece yapılan na-kit ödemeleri ise yılın 
genel tahsilatından (İstikraz hasılı dâhil) 365 
milyon lira fazla olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bütçe uygulamaları ile ilgili izahatı bitirir

ken; 1965 bütçe yılının ilk iki ayına ait netice-
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lerden de kısaca bahsetmek uygun olacaktır. 

Elde mevcut muvakkat rakamlara göre, 1965 
Mart ve Nisan ayları zarfında, Genel Bütçe ge
lirleri tahsilatı 1 milyar 982 milyon liraya ba
liğ olmuştur. Bu miktar geçen yılın aynı devre 
tahsilatından yüzde 8,8 nisbetinde ve 161 mil
yon lira tutarında daha fazladır. 

Geçen yıl Mart ve Nisan aylarında tekel sa
fi hasılatı ve savunma vergisi olarak genel büt
çeye intikal eden 57 milyon liralık hasılata mu
kabil bu yıl aynı aylarda bahis konusu kaynak
tan hiç gelir sağlanmamış olması, genel tahsilat
taki 161 milyonluk fazlalığın önemini bir kat 
daha artırmaktadır. 

1965 senesinin iki aylık devresinde vergi ge
lirleri tahsilatı ise geçen seneni naynı devresine 
nazaran % 8 nisbetinde ve 116 milyon lira tuta
rında bir artış göstermektedir. Ancak, bu % 8 
nisbetindeki artış aslında fiilî durumu ifade et
memektedir. Vergi gelirlerine aidolarak yukarı
da arz ettiğim tahsilat miktarlarına, bu devrede 
fiilen tahsil edildiği halde çeşitli formalite nok
sanlıkları dolayısiyle tahsilat hesaplarına gcç-
miyen 160 milyon lira tutarında gümrüklerde 
alınan çeşitli vergiler dâhil değildir. Sıhhatli bir 
•mukayese yapabilmek için bu miktarın da naza
rı itibara alınması lâzımdır. Böylece iki aylık 
devrede vergi gelirlerindeki artış yüzde 19 nis
betine ve Genel Bütçe gelirlerindeki artış ise 
yüzde 17 nisbetine çıkmaktadır. Bütçe yılının 
ilk aylarındaki gelir tahsilatı ilerisi için ümit 
verici bir gelişme göstermekle beraber, malî güç
lükler içinde bulunan Tekel idaresi ve Şeker 
Şirketi eliyle tahsil edilen vergilerin Hazineye 
intikali, tahminlerin gerçekleşmesi yönünden 
büyük bir önem arz etmektedir. 

Aynı aylar zarfında genel bütçeye gider kay
dolunan masrafların toplamı 1 milyar 687 mil
yon lira plarak tesbit edilmiştir. Geçen bütçe yı
lının aynı aylarında bu rakam 2 milyar 175 
milyon lira idi. 

Muhterem arkadaşlarım, 
1965 yılı gider bütçelerimizin mukayeseli tahli

line geçmeden evvel Bütçe giderleri konusundan 
maliye ilminin benimsenmesinde zaruret gördü
ğümüz bâzı kuralları üzerinde biraz durmama 
müsaadenizi rica edeceğim. 

Milletten istenen vergilerin haklılığı herşey-
den önce bu vergilerin finanse ettiği hareamala-
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rm memleketin faydasına olma yönünden göster
diği kifayetle ölçüler. Kamu harcamalarının ma
hiyetine yeteri kadar önem vermiyen bir malî 
politika kifayetsizdir ve noksandır. Bu, az ge
lişmiş memleketler için bilhassa önem arz eder. 
Çünkü bu memleketlerde kamu giderleri ikti
sadi gelişmede önemli roy oynar, yine bu mem
leketlerde Devletin elindeki kaynaklar mahdut, 
buna karşılık iktisadi gelişmeyi teşvik ve idame 
için Hükümete yapılan harcama talepleri hu
dutsuzdur. 

Hudutsuz harcama taleplerini bu prensibin 
ışığı altında frenlemeye çalışan Maliye Bakanlı
ğını zaman zaman sevimsiz kılan davranışın 
temelinde bu çok haklı ve milletin hayrına ol
duğunda şüphe bulunmıyan endişelerin bulun
duğunu burada belirtmekte fayda mülâhaza 
ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Şimdi esas konuya avdet ediyorum. Hükü

met tarafından sunulan Genel Bütçe tasarısı, 7 
milyar 217 milyon lirasr carilere, 1 milyar 817 
milyon lirası yatırımlara, 5 milyar 287 milyon 
lirası sermaye teşkili ve transfer harcamalarına 
aidolmak üzere 14 milyar 321 milyon liraya ba
liğ olmaktadır. 

Genel ve Katma bütçeler bir arada cariler 7 
milyar 975 milyon, yatırımlar 4 milyar 18 milyon, 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları 3 milyar 
76 milyon lira ve genel toplam 15 milyar 69 mil
yon liradır. 

Tasarıların Karma Bütçe ve Plân Komisyonu 
tarafından müzakere ve kabul edilen tahsisat top
lamları şöyledir : 

Genel Bütçenin carileri 51 milyon fazlasiyle 
7 milyar 268 milyon lira, yatırımları 1.9 milyon 
lira fazlasiyle 1 milyar 836 milyon lira, sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları 29 milyon lira faz
lasiyle 5 milyar 316 milyon ve toplam 99 milyon 
fazlasiyle 14 milyar 421 milyon liradır. 

Genel ve katma bütçeler bir arada olmak üze
re Karma Komisyonda yapılan değişikliği şöyle 
özetliyebilirim : 

Carilerde 52,9 milyon lira artış, yatırımlarda 
3,1 milyon lira eksiliş, sermaye teşkili ve transfer 
harcamalarında 75,1 milyon artış ki, toplamda 
Hükümet tasarısına nazaran 125,5 milyon tuta
rında bir artış hâsıl olmuştur. 

Bütçelerin Yüce Senatoda kabtıl edilen ödenek 
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toplamları ise şöyledir : 

Genel Bütçede 

Cari harcamalar 
Yatırım harcamaları 
Sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları 

Toplam 
lira; 

Konsolide Bütçede 

Cari harcamalar 

Yatırım harcamaları 
Sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları 

7 269 518 682 
1 835 908 943 

5 315 991 488 
14 421 419 113 

Toplam 

8 029 020 433 

4 014 569 369 

3 151 805 753 

15 195 395 555 
liradır. 

Cumhuriyet Senatosunda yapılan tadillerin 
özetini şöyle ifade edebilirim : 

Genel bütçenin yatırımlarından 125 000 li
ra, sermaye teşkili ve transfer harcamaların
dan 600 000 lira tenzil edilmiş ve 725 000 lira
ya baliğ olan tenzilât toplamı carilere ilâve 
edilmiştir. 

Katma bütçelerde toplamlara 
değiştirme yapılmamıştır. 

müessir bir 

1965 malî yılı bütçe tasarılarımızın gerek 
Devlete sağladığı harcama imkânı, gerekse ya
tırım hacmi bakımından geçmiş yıllardan üstün 
ve plânlı kalkınma gayretlerimizde önemli bir 
merhale teşkil edecek nitelikte olduğunu da 
belirtmek isterim. 

Yüce Meclisin Sayın Üyeleri, 
Gelir bütçesine gelince : 
Karma Bütçe Komisyonu tarafından yapı

lan değişikliklerden sonra 1965 yılı Konsolide 
Gelir Bütçesi Senato'dan geçen şekli ile 14 mil
yar 21 milyon lirası Genel Bütçe gelirleri ve 
773 milyon lirası da Katma Bütçeli idarelerin 
gelirlerinden olmak üzere 14 milyar 795 mil
yon lira olarak tesbit edilmiştir. 

1965 senesi Konsolide Gider Bütçesi 15 mil
yar 195 milyon liraya baliğ 'Olduğundan --00 
milyon liralık gelir noksanının iç istikraz yolu 
ile karşılanması derpiş olunmuştur. 
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1965 yılının Karma Bütçe Komisyonunca ve 

Senatoca 14 milyar 21 milyon lira olarak tesbit 
olunan Genel Bütçe gelirleri geçici rakamlara 
göre 11 milyar 824 milyon liraya vardığı an
laşılan 1964 senesi tahsilatından 2 milyar 196 
milyon tutarında ve % 18,5 nisbetinde fazlalık 
arz etmektedir. 1965 senesi bütçesinde yer alan 
tahminler anagelir grupları itibariyle 1964 se
nesinin geçici tahsilat rakamları ile karşılaştı
rıldığı takdirde 1965 yılı bütçesinde vergi ge
lirlerinin 1 milyar 774 milyon tutarında ve 
% 19,1 nisbetinde, vergiler dışında kalan bütçe 
gelirlerinin 185 milyon lira tutarında ve % 14.6 
nisbetinde, karşılık paralar hâsılatının ise 237 
milyon tutarında ve % 18 nisbetinde daha faz
la tahmin edilmiş olduğu görülecektir. 

1964 tahsilâtına nazaran, 1965 bütçesi gelir 
tahminlerinde görülen 2 milyar 196 milyon li
ralık bu artış, tahminlerin yüksek tutulmasın
dan değil, 1964 yılı tahsilatının aşağıda arz 
edeceğim sebeplerle çok düşük olarak gerçek
leşmiş bulunmasından ileri gclnlektedir. 

Filhakika, 1964 senesinde Yüksek Meclise 
sevk edilen vergi kanun tasarılarının değişikli
ğe uğrıyarak ve gecikmelerle kanunlaşmış ol
masının ve bir kısım tasarıların da geri alınmış 
bulunmasının 500 milyon lira, vergiye tabi it
halâtta husule gelen 95 milyon dolar tutarında
ki azalmanın 310 milyon lira civarında 1964 
tahsilâtına menfi tesiri olmuştur. 

1965 yılı tahmininde normal artışlarla bir
likte,. geçen yıl kanunlaşan hükümlerin tesiri
nin bu yıl tam olarak görüleceği, ithalâtın 
programda öngörülen seviyelerde gerçekleşece
ği ve Tekel gelirlerinin zamanında Hazineye 
ödeneceği nazara alınmış bulunmaktadır. 

Katma bütçeli idarelerin gelirleri geçen yı
la kıyasla 237 milyon lira daha fazla tahmin 
edilmiştir. Bu miktarın 76 milyon liralık kısmı
nın normal artışlardan ve 161 milyon liralık 
kısmının ise proje finansmanı suretiyle elde olu- • 
nacak kaynaklardan temin edileceği tahmin olun
muştur. 

Muhterem Milletvekilleri, 
Gelir bütçesi üzerindeki maruzatıma son ver

meden önce vergi politikamız üzerinde durarak, 
vergi sistemimizle ilgili, yapılmasını öngördüğü
müz çalışmalar hakkında kısaca bilgi vermekte 
fayda mülâhaza etmekteyim. ! 
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Bilindiği gibi bugün jandarma Devlet anla

yışı sona ermiş, muasır Devlet bir yandan gün
den güne artan sosyal ve kültürel hizmetleri ye
rine getirmek, öte yandan memleket ekonomisin
de vazifeler yüklenerek, yol gösterici istikamette 
düzenleyici bir rol oynamak durumuna girmiş
tir. Modern devletin artan hizmetleri ise millî 
gelirden vergi olarak alman payıri âzami şekilde 
büyümesini intacetmiştir. Verginin anlamında 
da değişiklik yaratan bu durum vergicilik ala
nında büyük ve sürekli reformlara yol açmış, 
her memleket vergi politikasına ve uygulaması
na kendi gerçeklerine ve özelliklerine göre «mo
dern vergi anlayışının» icaplarına uygun veçhe 
ve istikamet vermek zaruretini duymuştur. 

Biz de, iktisadi gelişme ve çabası içinde 
olan memleketimizde, vergi sistemimize modern 
vergi anlayışının icap ve zaruretlerine uygun 
bir hüviyet verilmesi lüzumuna kaaniiz. Ancak, 
vergi sahasında yapılacak reformların, Hükü
met programı ile benimsediğimiz temel iktisadi 
görüşün ruh ve mânasını zedeliyecek ve mem
leketimizin gerçeklerine ve şartlarına aykırılık 
arz edecek bir mahiyet göstermemesi gerektiği 
düşüncesindeyiz. 

Bu anlayış Hükümet programımızda: «Ver
gi yükünün muhtelif sektörler ve mükellef züm
releri arasında âdilâne bir şekilde dağılımı ve 
vergi uygulamasında vatandaşla Devlet arasın
da anlayış ve güvene dayanan bir münasebet 
kurulabilmesi için gerekli ıslâhatı tamamlamak 
kararında olduğumuz» şeklinde açıkça ifade edil
miştir. 

Vergide umumilik prensibinin, vergi yükü
nün muhtelif mükellef zümreleri arasında uy
gun ve âdil bir dağılımın emrettiği ve vergide 
âzami hâsılanın ancak bu şekilde hareketle sağ
lanabileceği, bilinen bir gerçektir. Bu, neticede 
vergi ödeme iktidarı olan her vatandaşın vergi
ye tabi tutulmasını ve zümreler arasında farklar 
yaratacak bir tatbikata gidilmemesini emreder. 
Biz de bu prensibin anlayışına uygun olarak 
vergi ödeme iktidarı olan her vatandaşın âdil 
esaslar dairesinde vergiye tabi tutulması lüzu
muna ve ancak bu suretle vergi adaletinin ger
çekleşebileceğine inanıyoruz. 
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Vergiden şikâyetler, toplumun daima deği

şebilen, seyyaliyet arz eden şartlarına sistemin 
uymamasından da olabilir. Bu bakımdan diğer 
birçok sahalarda olduğu gibi vergi sistemimize 
ds, değişen şartlara ve karşılaşılan zaruretle
re göre veçhe ve istikâmet vermek icaJbeder. 
Bu ise tetkiksiz, keyfî tasarruflarla olamaz. 
Bütün sisteme şamil olmak üzere vergi tatbi
katımızın yetkili ve ehil heyetler tarafından 
objektif bir şekilde ve memleket gerçekleri de 
daima göz önünde bulundurularak incelenme
si ve bu incelemelerin aynı esaslar dâhilinde 
devam ettirilmesi ile mümkün olabilir. Bu ya
pılmadığı takdirde sistemin bozulması, ger
çeklerden uzaklaşması ve bir tatbikat keşmeke
şinin devam etmesi genel olarak önlenemez. 

Vergi reformu konusunda kalkınmamızla 
ilgili olarak bir noktayı daha belirtmek iste
rim. iktisadi kalkınmada cnemi büyük olan ya
tırımların artırılması;, gayrisafi millî hasıla
dan yeterli miktarların yatırımlara tahsisi ile 
mümkündür. Kamu sektörü yatırımlarının en 
önemli kaynaklarından birisi de vergi gelirle
ridir. Girdiğimiz plânlı devrede vergi siste
mimizin millî gelirdeki artışları sektörler iti
bariyle izliyerek sosyal adalet anlayışı içinde 
vergiliyebilecek hale getirilmesi de lâzımdır. 
Ayrıca vergi sisteminin iktisadi hayatın geliş
mesini engelliyecek bir faktör haline getiril
memesine dikkat edilmesi gerektiği de şüphe
sizdir. Bir vergi sisteminden istenen sonuç
ların alınabilmesinde, sistemin kifayetli oluşu 
kadar onu uygulayacak teşkilâtın vasıf ve ma
hiyeti de üzerinde önemle durulması gereken 
hususlardandır. Vergi idaresinin mükellefle 
olan münasebetlerinde karşılıklı anlayış ve da
yanışma havasının hâkim olması, vergi mü
kelleflerinin daima âdil bir vergi tatbikatına 
muhatap bulundukları hissi içinde olanları ver
gi randımanına olumlu etkiler ' yapacak unsur-
lardii*. 

Vergi idaresinin yeniden organize edilme
si hakkındaki çalışmalar da yakında sonuçlan
dırılarak bu konuda hazırlanacak kanun tasarı
mı kısa zamanda Yüksek Meclise sunulacak
tı-. 

Üniversiteden ve özel sektörden elemanlar
la takviyeli olarak çalışmasına başlamış olan 
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I Vergi Reformu Komisyonu, biraz evvel belirt

tiğim prensiplerin ışığı ve ilhamı altında ver
gilerimizin randımanının ıslâh yolu ile artırıl
ması ve ekonominin gelişmesini teşvik edeeek 
hale getirilmeleri konularına öncelik vermek 
suretiyle çalışmalarını yürütecektir. 

Vergi politikamız hakkındaki bu mülâhasa-
I larımdan sonra umumi efkârın üzerinde durdu-
I ğu servet beyanı, vergi ilânı, tasarruf bonoları 
I konularına da kısaca temas edeceğim. 
I Bunlardan servet beyanı ve vergi ilânı ver-
I gi sistemimiz içinde yer almış yüzlerce vergi 

uygulama metotlarından ikisidir ve bu müesse
slerin dünya vergi literatüründe de yeri var-
dıı\ Bu iki metot Yüce Meclisin kabul etmiş 
olduğu kanunlar olarak halen yürürlüktedir ve 
tatbikatı da devam etmektedir. Bu kanunların 
tatbikatına müteveccih şikâyetler vardır. Bu
nun gibi diğer vergi kanunlarına müteveccih 
birçok şikâyetlerde vardır. Vergi kanunlarına 
müteveccih şikâyetleri objektik mahiyette ve 
ciddiyetle inceledikten sonra bu şikâyet ve ten
kitlerin haklı veya haksız olduğu hakkında bir 
karara varmak mümkün olabilir. Servet beyanı 
ve vergi ilânı müesseselerine karşı vâki şikâyet
ler konusunda da Maliye Bakanlığının tutumu 
başka türlü olmıyacaktır. 

Tasarruf bonolarına gelıiroe: Bu konuda 
vâki şikâyetleri, önlemeye matuf bir tadil tasa
rısı Yüksek Mecliste bulunmaktadır. Kanunlaş
tığında bu mahzurların büyük ölçüde giderile
ceğini ummaktayız. 

Muhterem Milletvekilleri, 
Sözlerime son vermeden evvel Yüksek Se

nato üyelerinden yaptığım bir ricaya müsaade
nizle burada tekrar edeceğim. Bu ricam Yük
sek Meclise takdim edilmiş olan bâzı kanun, ta
sarılarının biran evvel kanunlaşması ile ilgilidir.. 
Bu tasarıların süratle kanunlaşmasının Hükü
metin kalkınma yolundaki faaliyetlerinde yar
dımcı olacağına inandığım için bu ricayı yapı

yorum. 

Mahallî idarelerimizin malî bünyelerinin 
za'fı ve bu halin faaliyetleri üzerindeki men
fi tesirleri malûmlarıdır. Bu idareleri kendi 
fonksiyonlarını gereği gibi yerine getirecek 
ve ayrıca kalkınma gayretlerimizde üzerlerine 

| düşen vazifeleri başarabilecek hale getirmek 
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maksadiyle hazırlanmış ve Büyük Meclise su
nulmuş tasarılar vardır. Bunlar Emlâk Ver
gisi ve Malî denkleştirme kanun tasarılarıdır. 
Belediyelerimizin malî durumlarının takviyesi 
ile ilgili Belediye Gelirleri kanun tasarısı üze
rinde de çalışmalar devam etmekte ve sürat
le Yüce Meclise şevkine çalışılmaktadır. 

AyL'iea, mahiyetleri hakkında Yüce Mecli
se çeşitli vesilelerle malûmat arz edilmiş olan 
bâzı malî tasarılar da vardır. Bunları da mü
saadenizle ismen sayacağım. Hükümetin biran 
önce yürürlüğe girmesini arzuladığı bu tasa
rıların kanunlaşması için Yüksek Meclisin yar
dımlarını esirgemiyeceğinden emin bulunmak
tayım." Bu tasarıları ismen arz ediyorum: Ser
best Malî Müşavirlik kanun tasarısı; Özel Ya
tırımlar Bankası kanun tasarısı; 7129 sayılı Ban
kalar Kanununun 60 ncı maddesinin değişti
rilmesi ve 153 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı; tasarruf 
bonoları ihracı hakkında kanun tasarısı; Ge
nel Muhasebe kanun tasarısı; Devlet İhale ka
nunu tasarısı; Belediyelerin ve Belediyelere 
bağlı müessese ve işletmelerin bir kısım borçla
rının Hazinece terkin ve tahkimi hakkında 
kanun tasarısı; Menkul Kıymetler ve Kambiyo 
borsaları kanun tasarısı; 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı ve nihayet Devlet Memurları kanun 
tasarısı.; • 

Kambiyo denetleme kanun tasarısı ile ser
maye piyasasının tanzim ve teşviki konusu 
üzerindeki çalışmalara devam edilmektedir. 

440 sayılı Kanunun geçici birinci maddesi 
gereğince kurulan «İktisadi Devlet Teşekkülle
rini yeniden Düzenleme Komisyonu» çalışma
ları da aralıksız devam etmekte ve hayli iler
lemiş bulunmaktadır. 

Yüce Meclisin muhterem üyeleri, 
Sözlerime burada son verirken 1965 malî 

yılı Bütçe tasarıları üzerindeki çalışmalarını
zın memleket için hayırlı olmasını temenni 
eder, huzurunuzdan ayrılırken, hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Sayın İsmail Rüştü Aksal C. 
H. P. Grupu adına. 
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C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA İSMAİL 

RÜŞTÜ AKSAL (Ankara) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Bağımsız Kayseri Senatörü Sayın Suad Hayri 
Ürgüplü'nün başkanlığında Büyük Mecliste tem
sil edilen dört siyasi partimiz tarafından kuru
lan Karma Hükümetin takdim ettiği 1965 malî yı
lı Bütçe tasarılarının tümü üzerinde, C. H. P. 
Grupunun görüş ve temennilerini açıklamak üze
re söz almış bulunuyorum. 

Bilindiği gibi Dördüncü Karma Hükümet, 
Üçüncü İnönü Hükümeti tarafından hazırlanan, 
Karma Bütçe ve Plân Komisyonunda ve Yüce Se
natoda iki aydan fazla tetkik ve müzakere edil
dikten sonra, Yüksek Heyetinize intikal eden 
1965 malî yılı bütçesinin reddi sonunda İnönü 
Hükümetinin çekilmesi üzerine, kurulmuştur. 

Hükümeti her an değiştirmek için Anayasa
mızda normal yollar ve usuller mevcutken, Par
lâmentolar tarihinde pek az raslanan bütçeyi ret 
suretiyle bu neticenin gerçekleştirilmesi, bu yıl 
bütçe müzakerelerinin özelliğini teşkil etmiş ve 
reddedilen bütçeyi ağır şekilde tenkid edenler, 
şimdi savunucu mevkiine geçmek suretiyle, he
men hemen aynı olan bütçe tasarılarının Büyük 
Mecliste iki defa müzakere edilmesi gibi şaşırtı
cı bir durum yaratmıştır. 

Bu durumun, zaman unsuru dikkate alının
ca, Büyük Meclisin çalışmaları bakımından mah
zurlu olmadığı söylenemez, öte yandan, bütçesiz 
geçirilen bu üç aylık devrede, kamu hizmetleri
nin devamını sağlamak maksadiyle yeni Hüküme
te gelirleri tahsil ve muayyen esaslar ve ölçüler 
içinde harcama yetkisi veren kanunlar çıkarılmış 
olmasına rağmen, Devlet hizmetlerinin ve özellik
le yatırımların ve dolayısiyle iktisadi faaliyetle
rin, bu geçici sürenin üç ay uzamasından bir ma
bette müteessir olmadığını iddia etmek de güçtür. 
Her halde hangi ölçüde olursa olsun, gerek Mec
lis çalışmaları ve gerek Devlet hizmetlerinin yü
rütülmesi bakımından mahzurdan salim olmıyan 
bütçeyi ret suretiyle Hükümet değiştirmek usu
lünün, Parlâmento hayatımızda bir gelenek hali
ni almaması temenniye şayandır. 

Diğer arkadaşlarım, 
Bu usulle Hükümet değiştirilmesinin asıl sı

kıntısını çeken öyle anlaşılıyor ki; yeni Hükümet 
olmuştur. Gerecekten dayandığı Meclis Grupları-
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nın sayın sözcüleri tarafından çok ağır bir şekil
de tenkid edilen ve hakiki sebep ne olursa olsun, 
bu tenkidler sonunda reddedilen bütçeyi aynen 
benimsemekte izahı güç tezadı ve böyle bir davra
nışın kamu oyunda yaratacağı olumsuz siyasi 
akisleri hesaba kattığı anlaşılan yeni Hükümet, 
denebilir ki sadece bu maksatla eski tasarılar üze
rinde küçük de olsa bir değişiklik yapmak mec
buriyetinde kalmıştır. 

öyle görülüyor ki, bir yandan Saym Maliye 
Bakanı da dâhil olmak üzere, üyelerinden üçü ta
rafından yapılan tenkidlerin aşırılığı ve insafsız
lığı, öte yandan gerçeklerin ağırlığı ile karşıla
şan Hükümet, başlangıçta tutacağı yolu tâyin 
bakımından bir hayli tereddüt geçirmiştir. Nite
kim bütçe gerekçesinin önsözünde, bu konuda 
Hükümetin içinde bulunduğu ruh haletini açık
ça görmek mümkündür. Nihayet Hükümet bir ay 
sonra, altındaki imzaların değişik adlar olmasın
dan başka esaslı hiçbir yenilik getirmiyen ve da
ha çok «görünüşü kurtarma» endişesinin baskısı 
altında yapıldığı intibaını bırakacak mahiyette 
pek küçük değişiklikleri ihtiva eden bütçe tasarı
ları ile huzurunuza gelmiştir. 

Sayın Maliye Bakanı yeni bütçeyi, Bütçe ve 
Plân Karma Komisyonunda takdimi sırasında 
yaptıkları yazılı konuşmada, «Devraldığımız Hü
kümet sorumluluğunun icraatımızı yeterli bir şe
kilde aksettirecek bir geçmişi olmadığı için, şüp
hesiz ki, sizlere bu konuşmamda tahlil ve müda-, 
faasını yapacağım bir mütalâamız olmiyacak-
tır.» demek suretiyle pek yerinde bir gerçeği ifa
de etmişlerdir. Geçmiş Hükümetlerin icraatından 
Maliye Bakanı Saym Gürsan'm ve üyesi bulun
duğu Karma Hükümeti sorumlu tutmak elbette 
mümkün değildir. Fakat unutulmamak lâzımdır 
ki, son Hükümet değişikliği eski Hükümet bütçe

sinin reddi üzerine vukubulmuştur. Ve reddedi
len bütçe, Karma Hükümeti teşkil eden grupla
rın sayın sözcüleri tarafından ağır şekilde ten
kid edilmiştir. Bu tenkidleri yapan sözcülerden 
üçü yeni Hükümette vazife almışlardır. Bu ba
kımdan geçmiş icraatın değil, fakat reddedilen 
bütçe üzerinde sözcü sıfatiyle yaptıkları tenkid ve 
ileri sürdükleri mütalâaların, mânevi sorumlulu
ğunu taşımadıklarını düşünmek de mümkün de
ğildir. Bütçeler üzerinde Parti Meclis Grupları 
adına yapılan tenkidler, ileri sürülen fikir ve mü
talâalar; sorumsuz bir partilinin ve hattâ şahsı 
adına konuşan bir milletvekilinin düşünceleri ola
rak kabul edilemezler. Bu konuşmaların, özellik
le, Hükümet sorumluluğunu yüklenmek hususun
da iddialı ve her an bu sorumluluğu yüklenmesi 
mümkün siyasi teşekkülleri manen bağlayıcı bir 
mahiyeti ve ağırlığı olması lâzımgelir. Aksi hal, 
gaye her vasıtayı mubah kılar, sözünü doğrular 
ki, bundan bütün siyasi teşekküllerimizi tenzih 
etmek isteriz. Bu mülâhazalarımız sadece eski 
Hükümetin bütçesi üzerinde gruplar adına yapı
lan tenkidlerin mânevi sorumluluğunu hatırlat
mak içindir. Bu açıdan bakılınca reddedilen büt
çe üzerinde yapılan tenkidleri, sırası geldikçe ha
tırlatmamızın mazur görüleceğini ümidederiz. 

Muhterem arkadşalarım, 
Şimdi müsaade ederseniz Dördüncü Karma 

Hükümetin bütçe tasarıları ile reddedilen bütçe 
tasarılarını, Bütçe ve Plân Komisyonunda her 
iki tasarı üzerinde yapılan değişiklikleri dikkate 
almaksızın Hükümetten getirildiği şekilde, gelir 
ve giderleri bakımından anahatları ile karşılaş
tıralım : 

Gider bütçesi; yeni Hükümet tarafından teklif 
edilen genel ve katmalar dâhil konsolide Devlet 
bütçesinin; 

Cari harcamalar ödenekleri 7 975 324 295 
Yatırım ödenekleri 4 017 389 369 
Sermaye teşkili ve transfer harcama ödenekleri + 3 076 705 462 

Lira olmak üzere toplamı 15 069 869 126 liradır. 
Reddedilen bütçe tasarısında ise genel ve katmalar dâhil konsolide Devlet bütçesinin; 
Cari harcamalar ödenekleri 7 834 167 284 
Yatırım ödenekleri 3 922 251 315 
Sermaye teşkili ve transfer harcama ödenekleri -(- 3 594 649 277 

Lira olmak üzere, 15 351 067 786 liradır. 
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Her ilci bütçeye ait gider yekûnlarının karşı

laştırılması, ilk bakışta yeni Hükümetin teklif 
ettiği konsolide bütçedeki harcamalar toplamının 
reddedilen bütçe teklifindeki harcamalar topla
mına nazaran 281 198 750 lira daha az olduğu 
intibaını vermektedir. 

Halbuki hakikatte bu karşılaştırmadan çıkan 
netice tamamen aldatıcıdır. Zira eski Hükümet 
bütçesinin transfer harcamaları arasında görülen 
500 milyon lira, ertelenmesi hususunda konsorsi
yumla müzakerelerin başladığı ve prensip muta-
bakatine varılmak üzere olan dış borçlara ait tak
sit karşılığıdır. Nitekim biraz sonra belirteceği
miz gibi normal bir muvazene unsuru olarak ay
nı miktar gelir bütçesine gelir kaydedilmişti. Bu 
konudaki müzakereler yeni Hükümet zamanında 
sonuçlandığı için 500 milyon lira bütçe harcama
ları yekûnundan pek tabiî olarak düşülmüştür. 

Bütçe gerekçesinde de belirtildiği üzere bu 
borç ertelemesi sebebiyle yapılan indirme hariç 
tutulduğu takdirde, yeni Hükümet tasarısının gi
der toplamının hakikatte 281 milyon lira daha 
az değil aksine reddedilen bütçe tasarısına naza
ran 218,8 milyon lira fazla olduğu anlaşılır. 

Yeni tasarı ödeneklerindeki bu artışın 
141 157 017 lirası cari harcamalar bölümünde 
olmuştur. Bu konuda a?ıl dikkate şayan olan ta
raf, reddedilen eski Hükümet bütçesinin tümü 
üzerindeki tenkidler sırasında bütçede büyük is
raflar olduğundan, yıldan yıla kabaran bütçe ra
kamlarının ekonomik bünyemizi tazyik ettiğinden 
şikâyet eden ve istenildiği takdirde bu bütçeden 
«yüz milyonlarca lira tasarruf» yapılmasının 
mümkün bulunduğunu iddia eden sayın sözcüle
rin büyü1: kısmı carilerde olmak üzere 218,8 mil
yon liralık bir masraf fazlalığını ihtiva eden bu 
bütçeyi teklif etmelerinde her han^i bir mahzur 
görmemeleridir. (Ortadan, alkışlar.) 

Gelir bütçesine gelince: Başta Savın Maliye 
Bakanı Gürsan olmak üzere yeni kabinede vazife 
ve sorumluluk yüklenmiş üç grup sözcüsünün es
ki bütçe tasarılarım bilhassa gelir tahminleri 
bakımından ne kadar ağır şekilde tenkid ettikle
ri, reddedilen bütçenin samimiyetsizliğine başlıca 
delil olmak üzere, gelir tahminlerini ileri sür
dükleri unutulmamıştır. Hâtıranızı tazelemek 
için, Sayın Gürsan'm Adalet Partisi bütçe söz
cüsü sıfatiyle bu konudaki düşüncelerini tekrar
lamakta fayda vardır. Filhakika Sayın Gürsan 
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reddedilen bütçenin tümü üzerindeki konuşmasın
da aynen şu mütalâaları ileri sürüyordu: 

«Bir bütçenin denkliğine ve samimiyetine te
sir eden faktörlerin başında gelir tahminlerinde-
ki isabet gelir. Bu bakımdan 1965 malî yılı büt
çe tasarısının gelir tahmilerinin hangi mesnetle
re dayandığı ve tahminlerdeki isabet derecesinin 
ne olabileceğini araştırmak, bütçenin denklik ve 
samimilik bakımından arz ettiği ciddiyeti tesbit 
için zaruridir.» dedikten sonra kendisine ^öre bâ
zı tahliller ve hesaplar yapıyor ve sonunda şu 
hükümlere varıyordu : 

«Aynı tahmin hataları, açığa müncer olan ay
nı tutum ve davranışlar 1965 malî yılı bütçe ta
sarısının hazırlanışında da devam ettirildiğine 
göre bu malî yılı sonunda karşılaşılacak açık bel
ki 2 milyarın da üzerinde tecelli edecektir. Şüp
hesiz bütçe bu hüviyetiyle aynı zamanda samimi
yetsiz bir bütçe olmak karekterini de göstermek
tedir.» 

Sayın Gürsan'm Adalet Partisi sözcüsü sıfa
tiyle reddedilen 1965 bütçesi ve gelir tahminleri 
hakkındaki hükmü budur. 

Y. T. P. sinin sözcüsü ise daha ihtiyatlı dav
ranarak açığın 1,5 milyar liradan az olmıyaca-
ğım ifade etmiştir. 

C. K. M. P. sözcüsü ve şimdiki Adalet Baka
nı Sayın îrfan Baran, daha da ileri giderek ver-
q;i gelir kaynaklarını da bütçe açığı içinde müta
lâa etmiş ve bu suretle 1965 bütçe açığının 3 mil
yar 730 milyon liraya baliğ olduğunu iddia et
mekte her hangi bir mahzur görmemiştir. Fakat, 
Sayın Baran'm en dikkate şayan ifadeleri, bu id
dianın sonunda vardığı hükümdür. 

Sayın Baran, kendisinin ve dâhil bulunduğu 
Hükümeti, en koyu muarızlarının bile reva gör-
miyeceği bir insafsızlıkla, aynen şu ifadelerle 
mahkûm ediyor : 

«1965 bütçesinin tahakkuk etmiyecek 1 mil
yar liralık geliri yanında borçlarla karşılanması 
düşünülen 2 milyar 730 milyon liralık kısmı da 
gerçek mânada bütçe açığı olduğu düşünülürse, 
açığın 3 milyar 730 milyon lira olduğu neticesi
ne varılmaktadır. Dörtte birden fazla açığı olan 
bir bütçeye dayanarak memlekette plân yürüte
bilmek, Hükümet yürütebilmek, memleketi ida
rede ısrar etmeye kalkışmak hakikaten bir cesa
ret işidir» (Ortadan alkışlar) 
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Sayın sözcülerin gelir bütçesi iddialarını 

böylece hulâsa ettikten sonra, şimdi takdim edi
len kendi bütçelerinin gelir tahminleri ile eski 
Hükümet bütçesinin gelir tahminlerini karşılaş
tırabiliriz. 

Reddedilen tasarı ile teklif edilen konsolide 
bütçe gelir tahminleri, vergiler hasılatı ve özel 
kaynaklar bir arada 15,051 milyar lira idi. Ye
ni Hükümet tasarasiyle teklif edilen gelir tah
mini toplamı ise 14,719 milyar liradır. 

tki rakam karşılaştırıldığı takdirde yeni 
Hükümet tasarısında gelir tahminlerinin, red
dedilen bütçenmkine nazaran 332 milyon lira 
noksan olduğu zannı hâsıl olmaktadır. Bü kar
şılaştırmadan ç/kan neticede de gider bütçesin
de olduğu gibi tamamen aldatıcıdır. Çünkü bu 
fark gelirlerin yeni Hükümetçe daha az tah
min edilmesinden değil, ertelenen dış borçla il
gili olan ve gider bütçesinin tahlili sırasında 
değindiğimiz, 500 milyon liramn giderlerden 
olduğu gibi gelirlerden de indirilmesinden doğ
muştur. Şu halde yeni Hükümetin gelir tah
minleri toplamı, reddedilen bütçe tahminlerine 
nazaran 332 milyon lira noksan değil 168 mil
yon lira daha fazladır. ' . • 

Gerçekten yeni Hükümet reddedilen tasarı
daki gelir tahminlerine Gelir Vergisiyle ilgili 
olarak 150 milyon lira «ki komisyonda 49 mil
yon lira ilâve edilmişti»1 dâhilde alman İstihsal 
Vergisinden 55 milyon lira ve faizlerden 8 mil
yon lira olmak üzere 213 milyon lira indirmiş 
buna mukabil diğer vergi ve özel kaynaklara 
381 milyon lira zam yapmıştır. 

Reddedilen bütçenin tenkidinde gelir tah
mini erindeki isabetsizlikler yüzünden bu bütçe
nin 2 milyarn da üstünde açık vereceğini iddia 
eden ve bu görüşünü bütçenin aynı zamanda 
samimiyetsiz bir bütçe oluşuna delil olarak gös
teren Sayın Gürsan ve arkadaşları eskisinden 
168 milyon lira fazla tahmin edilen gelir büt
çesi hakkında Büyük Meclise takdim edilen ge
rekçede şaşılacak bir rahatlıkla aynen su müta
lâayı ileri sürebilmektedir: «Gelir bütçesinin 
tanziminde ise... Devlet gelirlerinin geçen büt
çe yılı tahsilatı neticeleri ve ekonomik gelişme 
seyri önünde tutulmak suretiyle daha realist 
bir gelir tahmini yapılması sağlanmıştır.» 

17.5 1965 0 : 2 
Hükümetin ve Sayın Maliye Bakanının bu 

realizmi karşısında verilecek hükmü kamu oyu
nun takdirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Aksal, bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

Muhterem arkadşlar; malûmunuz olduğu 
üzere yazılı konuşmalar 20 dakika ile mukay
yettir. Yüce Meclisin kabul ettiği bir teamüle 
göre grup sözcülerini bundan müstesna tutu
yoruz. Yine aynı yolun kabul edilmesi husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Buyurunuz efen
dini. 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA İSMAİL 
RÜŞTÜ AKSAL (Ankara) — Değerli arka
daşlarım. 

Reddedilen bütçe tasarıları' ile yeni Hükü
metin takdim ettiği tasarılar üzerinde giderler 
toplamı ve gelir tahminleri açısından genel ma
hiyette yaptığımız karşılaştırma ve açıklama
lardan çıkan netice, reddedilen bütçenin gi
derler bakımından israfçı, gelir tahminleri ba
kımından samimiyetsiz olduğunu ileri süren 
partilerin bir ay sonra giderleri ve gelir tah
minleri daha da artırılmış bir bütçeyi getir
mek suretiyle ağır tenkid ye iddialarının ter 
melsizliğini umumi efkâr önünde bizzat tescil 
etmiş olmalarıdır. 

Bu netice karşısmda 0. H. P. olarak ger
çeklerin bu kadar kısa zamanda ortaya çıkmış 
olmasından sadece bahtiyarlık duymaktayız. 

Reddedilen tasarıları benimsemek ve hattâ 
övmek suretiyle bu tasarılara bizzat üyeleri ta
rafından yöneltilen ağır tenkidlerin haksızlığı
nı ve insafsızlığım fiilen kabul etmiş bulunan 
Saym Hükümeti de, bu gerçekçi davranışdan 
dolayı samimî olarak tebrik etmek isteriz. (Al
kışlar) 

Değeri", arkadaşlarım, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânımızın kabulünden 

sonra, plânın vergi sistemimizde iktisadi, sosyal 
vo malî bakımdan öngördüğü ıslahatın yapıl
ması, son üç yıllık siyasi hayatımızın, belki de 
gerçekleştirilmesi «en güç, en çetin ve en nankör 
konularından birini teşkil etmiştir. Plânlı, hızlı 
ve sürekli kalkınmayı mutlaka basan ile yürüt
meyi, demokrasimizin do zaferi olacağı anlayı
şından hareket eden inönü hükümetleri, vergi 
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sistemimizde esaslı ve şümullü değişiklikleri he
def tutan reform rareketine girişmişler ve kar
şılaşılan bütün güçlüklere, .gösterilen bütün mu-
kuvvetlere rağmen bunlardan mühimce bir kıs
mını gerçekleştirmeye muvaffak olmuşlardır. 
. Vergi reformlariyle gerçekleştirilmeye ça

lışılan bu hedef] eri ana hatlariyle, 
a) Vergilerimizde umumilik ve sosyal ada

letin sağlanması, 
b) Yatırımların plân hedeflerine uygun 

sahalara yöneltilmesi, 
c) Gelişmekte olan sanayiimizin çeşitli ted

birlerle himayesi, 
d) Plân ve programların sağlam kaynak

larla finanse edilmesi, 
e) Vergi uygulamalarının mükellef ve 

idare bakımından basitleştirilmesi suretiyle ver
gide kolaylık sağlanması ve nihayet, 

f) Vergi kayıplarının önlenmesi maksa-
diyle servet beyanı tedbirine ilâveten vergile
rin ilâm, ortalama kâr hadleri, gider beyam 
esası, tarım kazançlarından asgari vergi gibi 
tedbirlerin alınması şeklinde özetliyebiliriz. 

Vergi sistemimizde gerçekleştirilen bütün 
bu ıslahat çabalan ele alınarak C. H. P. aley
hine memlekette bir uçtan öbür uca, çok defa 
gerçeklerle hiçbir ilgisi olmıyan kesif bir pro-
poganda faaliyetine girişildiği de kimsenin meç
hulü değildir. 

Karma Hükümeti teşkil eden. bâzı partileri
mizin Meclis grupu adına g<erek kanun tasa
rılarının müzakeresinde, gerek bütçe konuşma
larında, bu kanunlarla vergi sistemimize geti
rilen hükümlerin ve güvenlik tedbirlerinin 
«yergi prensipler'yle telifi mümkün olmıyan sa
kat yollar» olduğu ileri sürülmütşür. Hattâ daha 
da ileri gidilerek bu hüküm ve usullerin «zorla
yıcı, ürkütücü, huzursuzluk, yaratıcı iptidai vergi 
tatbikatından başka bir şey olmadığı» iddia edil
mişti:'. 

«Memleketimizde vergi yükünün çok ağır» 
olduğu ifade edilmiştir. 

Hükümet değişiklğinden s#nra, pek yakın 
bir zamanda tekrarlanan bu ağır tenkid ve 
iddiaları hâtırlıyânlar elbette çok olacaktır. Şi
kâyet edilen vergiler ve vergi kayıplarını önle
mek maksadiylo getirilen hükümleri vo konan 
tedbirleri derhal kaldırmak, hiç şüphe yok ki 

'buniari koymaktan daha kolay ve siyasi ba-
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kımdan daha az cesaret istiyen bir iştir. Hü
kümetin böyle bir davranışı halinde Büyük Mec
listen fazla mukavemetle karşılaşacağını da san
mıyoruz. 

Sayın Maliye Bakanı Yüce Senatoda ve bu
gün burada yaptığı bütçeyi takdim konuşmasın
da vergi sistemimiz ve özellikl'e servet beyanı ve 
vergilerin ilânı ile ilgili olarak görüşlerini açık
lamış ve «vergi sistemimize müteveccih yüzlerce 
diğer şikâyet vo tenkidler de olduğu gibi tama
men objektif mahiyette ciddî ve esaslı tetkiklere 
tabi tutulduktan sonra bu şikâyet ve tenkidlerin 
haklı veya haksız olduğu hakkında kanaat ve 
mütalaa izhar edilecebileceğini» belirtmiştir. Bu 
görüşün tam bir sorumluluk duygusu içinde ile
ri sürülmüş olduğuna inanıyoruz. Ancak, şimdi 
ciddî ve esash tetk'klere tabi tutulmadan şikâ
yet ve tenkidlerin haklı veya haksız olduğu hak
kında bir kanaat ve mütalâ izhar edilemiyeceğini 
açıklıyan sayın Bakanın bu sözlerinde, vaktiyle 
yapılan ağır tenkidlerin ciddî ve esaslı tetkiklere 
dayanmadan, haklılığı veya haksızlığı araştır
madan ileri sürüldüğünün açık bir itirafını gör
meme!: mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu konuda asıl üzerinde durmak ve Hükü

metin dikkatini çekmek istediğimiz nokta; âcil 
ihtiyaç halinde beliren ve bu devrede çıkarıl
masında büyük faydalar olan, eski Hükümet 
tarafından çok evvel Yüksek Meclise sunulmuş 
Ibulunan bâzı tasarıların bu devrede kanunlaş
tırılmaları için yeni Hükümetçe belirli bir gay
ret sarf edilmiş olmasıdır. Tasarruf bonolariy-
le ilgili .kanun tasarısı, serbest malî müşavirlik 
kanun tasarısı, Vergi Usul Kanununda değişik
lik yapılmasına dair kanun 'tasarısı ve nihayet 
mahallî idarelerimizin bilinen malî durumlarını 
ıslâh ve takviye ve bu idarelerin gerek mahallî 
hizmetlerin lâyıkıyle ifası ve gerek kalkınma 
çabalarına olumlu bir şekilde katılmalarını sağ
lamak bakımından pek ehemmiyetli olduğu ye
ni Hükümetçe de kabul edilen «Emlâk Vergisi 
ve malî denkleştirme 'kanun tasarılarını» bu 
arada saymak mümkündür. 

Değerli arkadaşlarım; 

îktisaden az gelişmiş bir memleket olan 
Türkiye'mizin iktisadi, sosyal ve kültürel ba
kımdan hızlı, sürekli ve dengeli bir şekilde kal
kınmasının demokratik rejimimizin de en büyük 
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ve güçlü teminatı olduğu anlayışından hareket ı 
eden yeni'Anayasamız plân fikrini ve plânlama I 
anlayışını bir Anayasa müessesesi olarak kabul I 
ve tarif etmiştir. I 

Plânlı kalkınma fikri yakın zamana kadar I 
memleketimizde esaslı ve uzun tartışmalara ko- I 
nu olmuş ve plânın demokratik rejimle bağda- I 
şamıyaeağı fikrini ısrarla savunanlar görül- I 
müştür. Bu anlayışın iktisadi ve sosyal bakım-1 
lardan olduğu kadar siyasi bakımdan da memle- I 
keti nasıl bir çıkmaza sürüklediği malûmdur. I 
Bu bakımdan plân fikrine ve plânlama ani ayı- I 
sına yeni Anayasamızda özel bir yer verilme- I 
sinde şüphe yok ki yakın mazide geçirdiğimiz I 
acı ve memlekete oldukça pahalıya malolan tec- I 
rübelerin de tesiri vardır. ...... I 

Onbeş yıllık bir perspektif dikkate alınarak I 
hazırlanan ve İnönü'nün Başkanlığındaki Kar- I 
ma Hükümetler zamanında kanunlaşan Birinci I 
Beş Yıllık Kalkınma Plânımız üçüncü uygula- I 
ma yılındadır. I 

Hem bir Anayasa, müessesesi ve hem de ar- I 
tık millete malolduğu için bugün hiç kimse açık- I 
tan plân fikrinin karşısında görülmüyor. Bu- I 
nunla beraber plânlama anlayışı bakımından I 
Dördüncü Karma Hükümeti teşkil eden partiler 
ve özellikle Adalet Partisiyle aramızda esaslı I 
görüş ayrılıkları ta başından beri devam ede-
gelmiştir. Nitekim, reddedilen bütçenin tü
mü üzerinde yapılan müzakereler sırasında ik- I 
tidar partilerinin sayın sözcüleri tenkidlerinde, 
plânlama ve yıllık programların uygulanması I 
konusuna geniş ölçüde temas etmişler, açık ve j 
kesin hükümlere dayanan farklı görüşlerini I 
tekrarlamışlardır. Karma Hükümetin işbaşına I 
geldikten sonra tutumunu ve davranışını daha I 
iyi değerlendirmek ve bir hükme varabilmek 1 
için bu görüş ve tenkidlerin hatırlatılmasında 
fayda vardır. 

Maliye Bakanı sıfatiyle yıllık programların , 
uygulanmasında büyük vazife ve sorumlulukları 
olan Sayın Gürsan'm bütçe sözcüsü olarak son 
bütçe tenkidinde halen tatbik edilmekte olan 
Beş Yıllık Plân hakkındaki görüşü ve hükmü 
aynen şudur: I 

«Görülüyor ki, plân tatbikatının muvaffa
kiyetini sağlıya.cak neticeler tahakkuk ettirile
memiştir ve ettirilememektedir. Bunun 4a se
bep ve illeti plânın hazırlanışında memleketin I 
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sosyal ve iktisadi strüktürüne gereği gibi nüfuz 
edilememesi ve tavsiyelerde çok nazari (kalın
mış olmasıdır... Dış yardımların durumu ağır 
şartları, alma güçlükleri meydandadır, iç istik
razların hiçbir semere vermediği ise tecrübeyle 
sabittir. Şu halde gerçeklere aykırılığı sabit 
olmuş ve hatalı yapısı anlaşılmış olan plânın 
elde edilen tecrübelerden de faydalanılarak 
esaslı bir revizyona tabi tutulması lâzımdır. 

Hatalı tatbikatda ısrar, hem memleketin si
yasi ve iktisadi yapısını tahribeder, hem de bir
çok sebeplerle mevcut olan huzursuzlukların 
artmasına sebep teşkil eder, ve tahribat sosyal 
bünyeye de sirayet eder» 

Bu ifadelerden açıkça anlaşılacağı üzere A. P. 
sinin plân konusundaki görüşü ve tenkidi yal
nız uygulamaya yöneltilmiş değildir. 

Yapılan tenkid ve varılan açık ve kesin hük
me göre uygulamada iddia olunan başarısızlık; 
aslmda plânın bünyesinde plânın hazırlanışın
da memleketin sosyal ve iktisadi strüktürüne ge
reği gibi nüfuz edilmemesi ve tavsiyelerde çok na
zari kalınmış olmasından ileri gelmektedir. Mev
cut Beş yıllık Plânın esasına ve bünvesine yönel
tilen tenkidlerle uygulamadaki aksaklıklar yüzün
den plân hedeflerine varılmadığı iddiaları arasın
da bir çelişme olduğunu farketmemek mümkün de
ğildir. Filhakika bir taraftan bu plân memleket 
gerçeklerine uymuyor, tavsiyelerde nazari kalın
mıştır, Onun çİn plân hedeflerine varılmamıştır, 
deniliyor, öte yandan bâzı sektörlerde uygulama 
bakımından plân hedeflerine tamamen ulaşılama
mış olması geçmiş Hükümetlere tevcih edilen ten
kidlerin başlıca mihverini teşkil ediyor. 

Fakat Sayın Sözcünün asıl dikkate şayan 
olan görüşü «esaslı revizyon» zaruretinin sebep 
ve maksadında toplanmaktadır. İleri sürülen 
mütalâaya göre, dış yardımlara bel bağlamak 
doğru değlidr. İç istikrazlardan ise hiç ümit-
yoktur. Bu arada hemen ilâve edelim ki, 1965 
Bütçesindeki 400 milyon lira açığın iç istikraz
la kapamayı teklif eden de sayın Maliye Bakanı
dır. Biraz Önce değindiğimiz gibi A. P. Bütçe 
sözcüsü olarak Vergilerin çok ağır olduğu fikrin
dedir. 

Beş yıllık Kalkınma Plânımız iç ve dış kay
nak ve imkânlardan en geniş ölçüde faydalanı
larak yatırımların arttırılması esasına dayandı-
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gına ve plân hedefleri ve stratejisinde kabul edi
len yıllık ortalama % 7 kalkınma hızı, bu anlayış 
ve karar göz önünde tutularak tesbit edilmiş bu
lunduğuna göre Sayın Gürsan'm bahsettiği; fa
kat açıkça ifade etmediği «esaslı revizyondan» 
maksadın gerçekte %7 kalkınma hızına veda edil
mesinden başka türlü mânalandırılmasma imkân 
yoktur. Bu da bir görüştür ve muhteremdir. 

Bu takdirde memleketi hızla kalkındırmak
tan, vatandaşın refah ve seviyesini biran önce 
arttırmaktan bahsetmek, sadece oyalıyıcı ve avu
tucu sözler olmaktan ileri geçemez. 

Karma Hükümetin bir diğer kanadını teş
kil eden Y. T. P. nin lideri Sayın Alican ise tat
bik edilmekte olan Beş Yıllık Plânı Parlâmento
da savunanlardan birisi olduğu halde, son bütçe 
tenkidinde, hazırlanışı, espirisi ve hüviyeti bakı
mından bu plânı kusurlu bulmakta ve bugünkü 
Plâna hâkim olan temel fikirlerden vaz geçerek 
«esaslı ekonomik hedeflerimizi gerçekleştirecek 
muayyen ve müşahhas yatırım ünitelerine önem 
verilmesi» fikrini ileri sürmektedir. 

Hiç şüphesiz Sayın Alican önce savunduğu 
eseri şimdi kusurlu bulduğu için suçlamak ak
lımızdan gedmez. Zaman ve tecrübeler elbet+e 
fikirlerde ve görüşlerde değişiklik yapabilir. An
cak, plânlamayı iktisadi, sosyal ve kültürel yön
leriyle bir bütün olarak değil de sadece muay
yen ve mahdut yatırım ünitilerine inhisar ettiren 
bu anlayışın, bizi iktisadi, sosyal ve hatta siyasi 
bakımdan yeni çıkmazlara sürüklemesinden hak
lı olarak endişe edilebilir. Meselâ, kalkınmada te
mel unsur olan insan gücünü topyekûn kalkın
manın zaruret ve ihtiyaçlarına uygun olarak za
manında yetiştirilmesini sağlıyacak eğitim dâ
vası, kalkınma plânı içinde mütalâa edilmediği 
takdirde, tecrübe bize göstermiştir ki okul yapıl
dığı halde öğretmen bulamamak, fabrika kurul
duğu halde vasıflı mühendis ve teknisiyen sıkın
tısı çekmek, hastane yapıldığı halde doktor ve 
yardımcı personelden mahrum kalmak gibi neti
celerle karşılıyabiliriz. Hattâ karşılaşmamız mu
kadderdir. Sektörler arasında koordinasyonu 
öngörmiyen bir plânın, dengesizliklere yol aç
ması mümkündür. Daha da mühimmi, yakın geç
mişte acı ve bize pahalıya malolan neticelerine 
şahidolduğumuz gibi, siyasi maksatlar ve keyfî 
takdirlere dayanan tasarrufların alabildiğine 
gonişlpmeej cüzünden plânm amacı olari kıt 

17.5.1935 0 : 2 
kaynak imkânlarımızın rasyonel bir şekilde 
kullanılması yerine israf edilmesi mümkündür 
ve hattâ mukadderdir. Nihayet sosyal hedef
leri ve ihtiyaçları dikkate almıyan bir plân 
anlayışının yeni Anayasamızın 41 ve 129 ncu 
maddeleriyle bağdaşabilmesi esaslı bir tartışma 
konusudur. 

Sayın sözcülerin değişik anlayışlardan ha
reket ederek Beş Yıllık Kalkınma Plânımızın 
memleket gerçeklerine uymadığı, bünyesi iti
bariyle malûl olduğu yolundaki görüşlerine mu
kabil (OECD) Avrupa İktisadi işbirliği ve 
Kalkınma Teşkilâtının en yetkili ve tarafsız 
mütehassıslardan kurulu komitesinin plânı esas
lı bir şekilde tetkik süzgecinden geçirdikten 
sonra vardığı hüküm aynen şudur: 

'«Türkiye'nin Beş Yıllık Kalkınma Plânı, 
nisbeten kısa bir zamanda hazırlanmasına, elde
ki istatistiklerin yeterli olmamasına, Türk eko
nomisinde önetütlerin azlığına rağmen yeni 
kurulan Devlet Plânlama Teşkilâtının takdire 
şayan bir başarısıdır.» 

Bizce bu olumlu hükmün asıl ehemmiyeti, 
milletlerarası teşekkül ve müesseselerle temas
larda, kalkınma plânımızın dış finansman kay
naklarının sağlanması bakımından kıymetli bir 
vesika olmasıdır. 

Plâıiın temel yapısı hakkında menfi bir 
hükme varabilmek için henüz kâfi zaman da 
geçmemiştir. Ve bütün peşin hükümlere rağ
men plân disiplini içinde çalışmaya henü?; ye
ni yeni anlaşılan memleketimizde bugüne kadar 
elde edilen neticelerin tatminkâr olmadığı söy
lenemez. 

Bu ifadelerimizden bu plâna dokunulamaz, 
tecrübelerin ışığında gerekli düzeltmeler yapı
lamaz, uygulamada daha müessir tedbirler alı
namaz ve Plânlama Teşkilâtı takviye edilemez 
mânası elbette çıkarılamaz. 

* Bununla beraber edinilen tecrübelere göre, 
plânın temel felsefesi ve bütünlüğüne zarar ver
meden, gerekli düzeltmelerin yapılması başka 
şeydir, kalkınma dâvasını iktisadi, sosyal ve 
kültürel yönleriyle bir bütün olarak ele alan 
plânlama anlayışının bünyemize uymadığı id-
diasiyle • vaziyet almak başka şeydir. 

Gerçeklere aykırılığı sabit olduğu ve hatah 
yapısının anlaşılmış bulunduğu ileri sürülerek 
bu plânmi tatbikatında, ısrar edilmesinin menv 
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leket için âdeta bir felâket olacağının iddia 
edilmesine rağmen Karma Hükümet progra
mında ve bütçe gerekçesinde plânın demokra
tik düzen içinde hızlı kalkınmamızın en etkili 
aracı sayılması ve plânlı kalkınma ilkesine bağ
lı kalmanın başarılarının temeli addolunması, 
eğer plânlama anlayışında aramızda hâlâ bir 
görüş farkı mevcut değilse, memnuniyetle kar
şılanacak esaslı bir merhaledir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Hükümet programında yıllık programların 

uygulamasında karşılaşılan güçlüklerin azaltıl
ması ve giderilmesi için alınacağından bahsedi
len tedbirler arasında finansman konusuna da 
temas olunmaktadır. 

Hükümetin bu hususta ne düşündüğünü şim
diden açıklaması her halde faydalı olacaktır. 

Yeni Hükümet 1965 programını samimiyet
le tatbik etmek için gereken bütün tedbirleri 
alacağım taahhüdettiğine göre, bu konuyla il
gili bâzı kanuni tedbirlerin bu yıl içinde alın
ması, programların uygulanmasında başarı sağ
lanması bakımından çok isabetli ve faydalı 
olurdu. 

Bilfarz, (Genel Muhasebe) ve (Devlet İha
le Kanunu) gibi progranvn uygulanmasında 
büyük kolaylıklar sağlayacak tasarılar, Meclis 
komisyonlarında olduğu halde Hükümet ve ik
tidar grupları bu tasarıların biran evvel ka
nun1 asması m temin için her hangi bir gayret 
sarf etmemişlerdir. 

Keza, Özel Teşebbüs Yatırım Bankası kanun 
tasarısının bu yıl içinde kanunlaşmasının yine 
plân ve programın uygulanması bakımından 
büyük faydaları olduğuna şüphe yoktur. 

Hazırlıkları son safhaya gelmiş bulunan ve 
memleketimizde sermaye piyasasının kurulma-
siyle ilgili tasarının, Meclise şevki ve bu dev
rede kanunlaştırılması, kalkmma. çabalarımız 
bakımından çok faydalı ve büyük bir adımın 
atılmasma imkân sağlı yabilirdi. 

Nihayet bir Anayasa hükmü olduğu kadar 
hem plânda öngörülen; ve hem de Hükümet 
programında ele alman Toprak reformu kanun 
tasarısı da âdeta unutulmuş gibidir. Fakat bu 
konu ile ilgili olarak Hükümet programında 
şimdi okuyacağım kesin taahhütler kimse tara
fından unutulmamıştır: 
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«Topraksız köylümüzün topra?ğ& kavuşturul

ması ve modern usuller içinde ziraat yaftabi-le-' 
cek hâle getirilmesi hususu ise başarı ile uygu
lanacak bir toprak reformu hareketiyle tahak
kuk ettirilmesi icabeder. Bu itibarla önce ha
zırlanıp Meclise intikal ettirilmiş bulunan Top
rak reformu kanun tasarısının Hükümet tara
fından ciddî surette takibi ve T. B. M. Meclisin
de gecikmelere uğramadan müzakere imkânla
rının sağlanması için her gayretin yapılması 
lüzumuna inanmaktayız.» Denilmesine rağmen 
aradan geçen üç ay içinde iktidar partileri li
derlerinin ve sorumlu Hükümet üyelerinin za
man zaman yaptıkları ümit verici beyanlar dı
şında, bu kanunun biran önce çıkarılması için 
hiçbir istek gösterilmemiş ve şüphesiz gayret de 
sarf edilmemiştir. Halbuki, iktidar partileri ve 
Hükümet bu konuda samimî bir arzu göstermiş 
olsalardı bu kanun memleketimiz ihtiyaçlarına 
en uygun bir şekilde bu devrede çıkarılabilir, 
fedakâr ve kadirbilir Türk köylüsünün hizme
tine konabilirdi. 

C. H. P. Meclis Grupu olarak Hükümet 
programı ve bu programın Meclis müzakerele
rinde yapılan kesin taahhüde rağmen bu haya
tî dâvamızın çözülmesinde iktidar gruplarının 
ve Hükümetin ilgisizliğini üzülerek ifade etmek 
isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Plâna dayanan iktisadi kalkınma hamleleri

mizde, dış ödeme imkânlarımızın birinci dere
cede roy oynadığı malûmdur, özellikle ilk saf
hada kalkınmamız için gerekli yatırım madde
lerinin makina, malzeme ve teçhizatın ithal edi
lebilmesi, yeterli dış ödeme imkânına sahibol-
mamıza bağlıdır. Bu sebeple tediye muvazene
mizin en mühim kısmını teşkil eden dış ticare
timizle dış krediler ve borç ödemeleriyle ilgili 
konulara kısaca değinmek istiyorum. 

Bilindiği gibi dış ticaretimizde 1962 den bu 
yana önemli gelişmeler olmuş ve ihracatımız 
plânda öngörülen hedefleri de aşmak suretiy
le geçen yıl ilk defa olarak 411 milyon dolara 
ulaşmıştır. Plânlı devreye girişimizden bu ya
na memnuniyet verici bu gelişmeye rağmen ih
racatımızı artırmak konusunda, gerek ihraca
tımızın geleneksel bünyesi, gerek maliyetlerle il
gili temel meselelerimiz vardır. 

Pazarlama ve teşkilâtlanma yetersizliği bun
lara ilâve edilmek lâzımdır. 
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Hulâsa ihracatımızın artırılması hem bünye, 

hem maliyet, hem teşkilâtlanma ve pazarlama 
ve hem de üretim gibi çeşitli yönleri bulunan 
büyük meselelerimiz olarak sürekli ve ciddî 
gayretlere ihtiyaç göstermektedir. 

Miktar ve sağladığı döviz bakımından henüz 
pek önemli olmasada, vergi iadesi ve diğer 
teşvik edici tedbirler sayesinde 1964 yılında ye
ni ' 34 maddenin ihracatımız arasında yer-
alması, ihracatımızın geleneksel bünyesini de
ğiştirmek istikametinde olumlu ve başarılı bir 
adım olarak karşılanmak icabeder. 

Üçüncü İnönü Hükümeti zamanında plân he
defleri ve stratejisi göz önünde tutularak, bir 
taraftan üreticiyi ve ihracatçıyı teşkilâtlandır
mak, diğer taraftan ihracat faaliyetleri üzerin
de Devlet ve meslekî teşekküllerin müessir bir 
şekilde kontrolünü sağlamak maksadiyle ihra
catın reorganisazyonu konusunda yapılan ça
lışmaların biran önce tatbikata intikal ettirilme
sinde büyük faydalar vardır. İhracatımıza ye
ni pazarlar bulunmasının üzerinde ısrarla ça
lışılması gereken bir konu olduğunda şüphe yok
tur. Orta - Şark, Şimali Afrika ve Sovyetler 
bloku ile ticari mübadelelerimizin geliştirilme
si yolunda son zamanlarda artırılan gayretle
rin, daha da hızlandırılması bize yeni pazarlar 
açması bakımından ehemmiyetlidir. Dış ticaret 
konusunda iktidar ortaklarından Y. T. P. nin Li
deri Sayın Alican son bütçe konuşmasında «An
laşmalı memleketlerle dış ticaret bakımından 
içine düştüğümüz ürkeklikten kendimizi kur
tarmamız ve bu memleketlerle olan ticari had-
lerimizi artırmak için ciddî tedbirler alınmasın
da» ısrar etmiştir. Bu konuda Hükümetin or
tak görüşünü öğrenmekte fayda vardır. 

Tediye muvazenemiz üzerinde olumsuz tesir
ler yapan ve ihracat gelirlerimizin büyük bir 
kısmını yutan dış borç ödemelerimizin ertelen
mesi konusunda üçüncü İnönü Hükümeti zama
nında Konsorsiyum ve ilgililer nezdinde girişi
len teşebbüslerin sonucu olarak bu yıl için müs
pet netice alınmıştır. Ağır faizli ve kısa vadeli 
dış borçlarımızın şartlarının hafifletilmesi ve 
ödemelerin daha uzun bir süreye yayılması ko
nusundaki çalışmalara ısrarla devam edileceğin
den şüphe etmiyoruz. 

Geçen yıl çıkarılan kanunla dış memleketler
de çalışan işçilerimizin tasarruflarının memleke-
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te getirilmesini teşvik için alman tedbirler da
ha şimdiden meyvasmı vermeye başlamıştır. 
İçinde bulunduğumuz yılda 30 milyon dolara 
varacağı anlaşılan bu dış gelirin tediye muvaze
nemiz bakımından ehemmiyeti aşikârdır. Aslın
da bu kaynaktan elde edebileceğimiz dövizin 
çok daha artırılması mümkündür. Bu konuda 
ciddî çalışmalar yapılmasını ve gerekiyorsa ta
mamlayıcı tedbirlerin alınmasını ehemmiyetle 
tavsiye ederiz. 

Turizm konusunda plânlı döneme girdikten 
sonra İnönü Hükümetleri tarafından harcanan 
büyük çabalar şimdiden meyvalarmı vermeye 
başlamıştır. Bu endüstrinin geliştirilmesi, dış 
ödemeler dengesi bakımından kısa zamanda bü
yük neticeler alınmasını sağlıyabilir. 

Değerli arkadaşlarım, 

Karma Hükümeti teşkil eden partilerin grup 
sözcüleri, reddedilen bütçenin tümü üzerinde 
yaptıkları tenkidlerde, hazan geçici hadiseleri 
ele alarak bazan da kökleri çok gerilere ve de
rinlere giden meselelerimizi sanki son üç yılın 
konularıymış gibi mütalâa ederek memleke
timizin iktisadi ve malî durumu hakkında müm
kün olduğu kadar karamsar bir tablo çizmeye 
çalışmışlardır. Hükümet programında ise bi
raz daha çekingen ifadelerle «geçmiş Hükü
metlerin iktidar devrelerinde sabırsızlıkla bek
lenen refah seviyesine umulan nisbette erişile-
mediği, tüccar ve esnafın işlerin açılmasını 
gözlediği, sanayicilerin biran önce yardım bek
lediği, memur, işçi ve köylü arasında geçim der
dinin kendini hissettirir bir hale geldiği kana
atinin gün geçtikçe genişlediği» gibi tâbir ma
zur görülürse her nabza göre şerbet vermeye 
çalışan, fakat bundan yirmi yıl öncesine naza
ran bugünün çok farklı Türk toplumunda artık 
tesirini kaybeden sözlerle İnönü Hükümetle
rinin muvaffak olamadıkları belirtilmek isten
miştir. Bununla • beraber, bütçe tenkidlerinin 
ağırlığı ve insafsızlığı hatırlanırsa, Karma Hü
kümet programında iktisadi durumumuzla ilgi-
lo görüşlerdeki yumuşaklık gözden kaçmıyor. 
Bunun sebebi, belki de üç ıbuçuk yılı doldur-
mıyan geçmiş Hükümetler iktidar devresinin 
iki yılı aşan kısmında, Dördüncü Karma Hü
kümeti teşkil eden partilerimizden birinin yedi 
ay, diğer ikisinin bir buçuk yıla yakın bir sü-
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re memleket idaresinde ortak vazife ve sorum
luluk yüklenmiş olduklarını hatırlamalar, ola
bilir. Bu ifadelerdeki itidalin sebebi ne olur
sa olusun reddedilen bütçe tenküd'lerinde ve Hü- : 
kümet programında geçmiş Hükümetler icra
atına yöneltilen tenkid ve iddialar, bu devre 
Hükümetlerinde başlıca sorumluluğu taşımış 
bir siyasi teşekkül olarak, bizi Yüksek Huzu- I 
runuzda ve kamu oyu önünde bu devrenin ge- , 
nel hatlariyle bir muhasebesini yapmak zo- \ 
runluğu ile karşı karşıya bırakıyor. Grerçekto ı 

i 

C H. P. olarak bundan müteessir değil aksine j 
ıbize bu imkân verildiği için Sayın Hüküme- ! 
te müteşekkiriz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Hükümet programında bahsedilen geçmiş 

İnönü Hükümetlerinin iktidar devrelerinde 
gerçekten muvaffak olmamak için iç ye dış her 
sebep fazlasiyle mevcuttu. -Muvaffak olabilmek 
için ise pek az şans vardı. Memleket hesabına 
Öğünerek ifade ve iddia edebiliriz ki bu Hükü
metler, ağır iç ve dış şartların yarattığı güçlük
leri yenerek, tehlikeleri göğüşüyerek muvaffak 
olmuşlardır. (Alkışlar) 

İşimize geldiği zaman geçmişi pek çabuk 
unutuyoruz. Ne 15 Ekim 1961 seçimlerinden son
ra. bir aralık Büyük Meclisin toplanmasını bile 
tehlikeye düşüren gergin ve asabi havayı, ne 
22 Şubat ve 21 Mayıs silâhlı ayaklanma te* 
şebbüsleri ile demokratik rejime karşı girişi
len suiikastleri ve bu yüzden geçirdiğimiz teh
likeli dönemeçleri ve nihayet bir buçuk yıl ön
cesine kadar siyasi hayatımızdaki sorumsuz
lukların, hırçınlıkların, tahriklerin bir netice
si olarak yaratılan ve bu memlekette rejim ya-
şıyacakmı yaşamıyacakmı sualinin her gün her 
yerde sorulduğu bir siyasi ortamın huzursuz
luklarını, endişelerini, tereddütlerini şimdi ha
tırlamaz görünüyoruz. Kıbrıs buhranının pat
lak verdiği 1963 sonundan 1964 ortalarına ka
dar memlekette bir baştan öbür başa esen ger
gin ve esabi havayı biliyoruz, 

Bunlar iç ve dış siyasi şartlardır. Uzun 
zaman devam eden enflâsyoncu bir gidişin ikti
sadi, malî ve sosyal bünyemizde açtığı yara
lar ve bıraktığı tortular ise, şimdi deşmesini 
istemediğimiz ve bunda memleket menfaatleri 
bakımından fayda da görmediğimiz ayrı bir 
konudur. 
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İşte İnönü Hükümetleri kısaca değindiğim 

bu çetin, ağır ve tehlikeli iç ve diş şartlar için
de memleketi idare ve selâmete çıkarmak so
rumluluğunu cesaretle yüklenerek vazife gör
müşler ve hemen her sahada bâzan azımsana-
mıyacak kadar ehemmiyetli, bâzan Öğünülecek 
kadar başarılı neticeler almışlardır. 

Filhakika 1961 faktör fiyatları esas alına
rak yapılan hesaplara göre, gayrisafi millî hâ
sıla 1981 de 49,060 milyon lira iken 1964 te en 
son geçici öntahminlere göre 58,499 milyon li
raya yükselmiştir. Uç yıllık artışın hızı ortala
ma c/c 6 mm üstündedir. 

İstihsal ve gelir seviyeleri bakımından alı
nan mesafenin ve iktisadi gelişmenin en iyi.öl
çüsünün, nüfus başına düşen ortalama gelir 
artışı olduğu malûmdur. Devlet İstatistik Ens
titüsünden aldığımız rakamlara göre 1961 fak
tör fiyatlariyle nüfus başına düşen gelir: 

1961 de 1 715 lira 
1962 de 1 775 lira 
1963 te 1 854 lira 
1964 te 1 881 liradır. 
Bu rakamlara göre nüfus başına gelir 

1962 - 1964 arasında %. 9,6 oranında artmıştır. 
Mukayeseye imkân vermek için 1953 - 3960 ara
sında geçen yedi yıl içinde nüfus başına düşen 
gelirin sadece % 4 arttığını belirtmek isteriz. 
Diğer bir ifade ile 1953 - 1960 arasında nüfus 
başına düşen ortalama yıllık gelirde % 1 den de 
az artış olduğu halde, son üç yılda nüfus başı
na düşen yıllık ortalama gelirde önceki devre
nin üç mislisinden fazla yâni % 3,2 artış olmuş
tur. Aynı mukayeseyi 1961 den geriye doğru 
üç yıl için yaparsak nüfus basma gelirde bir 
artış değil, aksine azalış olduğunu görürüz. 

Bu karşılaştırmadan çıkan netice, İnönü hü
kümetleri zamanında ve plânlı dönemde ekono
mik sahada kaydedilen ehemmiyetli gelişmeyi 
açık ve kesin olarak ortaya koymaktadır. 

1962 başından 1964 sonuna kadar geçen üç 
yıllık devre içinde ekonomimizin başlıca sektör
lerinde ve bu arada tarım, endüstri, enerji üre
timinde ve maden ihracında önemli gelişmeler 
kaydedilmiştir. 

Meselâ tarım sektöründe 1Ö61 ve 1964 ra
kamlarına göre istihsal, hububatta 12,865 mil
yon tondan 14*388 milyon tona; pamukta 212 
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bin tondan 301 bin tona; tütünde 101 bin ton
dan 175 bin tona; fındıkta 76 bin tondan 200 
bin tona yükselmiştir. 

Smai istihsalde de son üç yılda ehemmiyetli 
artışlar olmuştur. 1948=100 itibariyle 1961 de 
261 olan sınai istihsal endeksi 1964 te 361 e 
yükselmiş, diğer bir ifade ile istihsal üç yılda 
% 38 artmıştır. 1964 te bir evvelki yıla naza
ran artış ise % 20 dir. 

İmalât sanayiinde başlıca sanayi mamulleri
nin yine aynı yıllar itibariyle istihsaline gelin
ce; demir istihsali 187 bin tondan 293 bin tona, 
çelik istihsali 281 bin tondan 404 bin tona, çi
mento istihsali 2,096 milyon tondan 2.936 mil
yon tona, kâğıt istihsali 63,366 tondan 98,552 
tona yükselmiştir. İmalât sanayiinin diğer kol
larında da önemli gelişmeler olmuştur. 

Yine aynı yıllar itibariyle maden ihracında 
da büyük artışlar kaydedilmiştir. Meselâ, ma
den kömürü 3,772 tondan 4,200 tona, linyit is
tihsali 1,594 tondan 4 milyon tona, demir cev
heri 764 bin tondan 964 bin tona, bakır istihsali 
20 bin tondan 26 bin tona yükselmiştir. 

Ham petrol istihsali de aynı devreler itiba
riyle 414 bin tondan.885 bin tona; elektrik üre
timi ise 3,011 kilovatsaatten 4,435 kilovatsaate 
çıkmıştır. 

Kredi, mevduat ve para arzında da 1961 so
nundan 1964 sonuna kadar büyük gelişmeler 
olmuştur. Nitekim, banka kredileri toplamı 
1961 sonunda 8,324 milyon lira iken 1964 sonun
da 13,449 milyon liraya ulaşmıştır. Üç yıl için
deki kredi artışı 5,125 milyon liradır. Bu arada 
ve yine aynı devreler itibariyle zirai krediler 
1,682 milyon liradan 2,991 milyon liraya, küçük 
sanat erbabı ile esnafa açılan krediler 159 mil
yon liradan 247 milyon liraya, smai krediler 
282 milyon liradan 494 milyon liraya yükselmiş
tir. 

Kredi haemındaki bu yükselişlerin başlıca 
kaynağını teşkil eden mevduat 1961 sonundu 
8,276 milyon lira iken 1964 sonunda 12 milyar 
liraıya yükselmiştir. Mevdutta kaydedilen bu 
önemli artış üç yıllık devre içindeki ekonomik 
gelişmeyi gösteren kıymetli bir iktisadi müşire
dir. 

Bu devredeki iktisadi gelişme ve genişlemeyi 
en iyi aksettiren unsurlardan biri olan para 
arzı ise 1961 sonunda, 10,025 milyon lira iken 
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1964 sonunda 13,995 milyon liraya yükselmiş
tir. 

İhracat 1961 de 347 milyon dolar iken, daha 
önce de temas ettiğimiz gibi 1964 sonunda 411 
milyon dolara yükselmek suretiyle plânın öngör
düğü miktarı da aşmıştır. 

Bütçelerimiz Beş Yıllık Kalkınma Plânımı
zın yıllık programlarının uygulanmasında en 
mühim icra vasıtası olarak daha mütekâmil bir 
hale getirilmiş, hizmet imkânları ve yatırım gü
cü son üç yılda ehemmiyetli nisbette artmıştır. 
Gerçekten 1961 yılı bütçesine nazaran 1964 yılı 
bütçesi ekonomik gelişmemize ve beliren ihtiyaç
lara uygun olarak % 40 civarında büyük bir ar
tış kaydetmiştir. Bu devrede Türk parasının 
değerinde sağlanan istikrar dikkate alınırsa âm
me maliyesindeki bu gelişme ve genişlemenin ge
rek'Devlet hizmetlerinin ifası ve gerek kalkınma 
gayretlerimiz bakımından ifade ettiği mânayı 
daha iyi kavramak mümkün olur. Hem iktisadi 
hayatımızdaki gelişmenin ve hom de vergi siste
mimizde cesaretle girişilen reforumların sonuou 
olarak, vergi hasılatımız 1961 malî yılında 6,698 
milyon lira iken 1964 malî yılında 9,258 milyon 
liraya yükselmiştir. Üç yıldaki artış nisibeti 
% 38 dir. 

Çalışma hayatımızda işçi haklarının korun
ması, huzurun sağlanması ve işverenle işçiler 
arasında karşılıklı anlayışa dayanan verimli bir 
işbirliğinin gerçekleştirilmesi amaciyle büyük 
hamleler yapılmıştır. Sigortalı işçi ücretleri bu 
devrede geçinme endekslerindeki artış düşüldük
ten sonra ortalama % 16,9 artmıştır. 

Tarım ürünlerinde fiat politikası müstahsili 
korumayı öngören bir anlayışla yürütülmüş, 
çiftçinin ve okicinin emeği değerlendirilmiştir. 
Hükümet değişikliğinden bu yana geçen çok kı
sa bir zaman içinde geniş bir ekici kütlesi eski 
ve yeni Hükümetin bu konuda tutumları arasın
daki farkı anlıyacak kâfi tecrübe geçirmiştir. 

Devlet hizmetlilerinin maaş ve ücrotleri de yi
ne bu devrede imkânsızlıklara rağmen a^ımsana-
mıyacak ölçüde artırılmış tır. 

Asıl ehemmiyetli nokta bütün bu olumlu ge
lişmeler malî istikrar bozulmadan, paramızın iç 
ve dış değeri muhafaza edilerek gerçekleştiril
miştir. Hattâ paramızın dış değerinde hissedilir 
bir yükselme olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, 
înönü hükümetlerinin işbaşında bulunduğu 
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devre ile ilgili olarak, mümkün olduğu kadar te
ferruata kaçmaiksızın ve sadece misal vermiş ol
mak için zikrettiğim rakamlar ve yaptığım kısa 
açıklamalar bu devrede iç ve dış şartların ağır
lığına rağmen memleketimizde iktisadi bakımdan 
ehemmiyetli gelişmelerin olduğunu ve sosyal me
selelerimizin çözülmesinde cesaretli hamleler ya
pıldığını göstermektedir. Nitekim Sayın Maliye 
Bakanının Yüce Senato'da da değindiği gibi, 
Dünya Bankasından mamleketimize davet edilip 
altı hafta tetkiklerde bulunan heyetin başkanı, 
ayrılırken yaptığı basın toplantısında, memle
ketimizde 1961 yılından bu yana gözle görülür 
bir gelişme olduğunu ifade etmdkle bu gerçeği 
ıtoyidetmiştir. C. H. P. Meclis Grupu olarak 
Dördüncü Karma Hükümdün aralarında daha 
ilk günden başlıyan çekişmeleri bir tarafa bıra
karak geçmiş înönü Hükümetleri kadar muvaf
fak olmalarını, memleket hesabına samimiyetle 
temenni ederiz. (Alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım; 
İnönü Hükümetlerinin iktidar devri ile ilgi

li olarak yaptığımız bu kısa açıklamadan sonra, 
şimdi memleketimizin iktisadi ve sosyal kalkın
ma dâvasına daha geniş açıdan bakabiliriz. 

Son yıllarda ağır iç ve dış şartlara rağmen 
c'.de edilen olumlu ve ümit verici neticeler han
gi partiden olursak olalım, bu vatanın çocukları 
olarfık ibize memleketimizin acı gerçeklerini 
unutturmamalıdır. Bizden evvelki nesle ve bi
zim neslemize bir yarı sömürge ve tam bir ha
rabe halinde intikal eden Türkiye'miz, Kurtu
luş Savaşından bu yana Cumhuriyet Hükümet
lerinin ve büyük milletimizin bütün çıplaklığı
na ve büyük fedakârlıklarına rağmen, Dünya 
milletler topluluğunda hâlâ az gelişmiş bir mem
leket hüviyetini üzerinden silkip atamamıştır. 
Bu acı gerçek zekâ, çalışkanlık ve fedakârlık 
bakımından ileri Batı ülkelerinin insanlarından 
daha eksik oluşumuzdan değil, tarihî ve sosyal 
çeşitli sebepler yüzünden millet olarak geç uya
nışımızdan, yarışa geç atılmamızdan ileri geli
yor. Gerçek mânada Büyük Atatürk'le başlıyan 
bu yarışta biz, bir bakıma Güney yarımküre
sinde yaşıyan ve Dünya nüfusunun 2/3 sini teş
kil eden milletlerden bir çoğuna nazaran da
ha tal'hliyiz. Kurtuluş Savaşı ve Atatürk inki-
lâplariyle sivasi, hukukî, sosyal ve kültürel 
alanlarda yüzyıllar boyunca iktisadi ve sosyal 
gelişmemize sed çeken zihniyet ve engeller ge-
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niş ölçüde yıkılmıştır. O tarihten bu yana sa
yısız güçlüklere ve imkânsızlıklara rağmen al
dığımız mesafe inkâr edilemiyecek kadar ehem
miyetlidir. Ancak bu netice 'bizim için bir te
celli kaynağı olamaz. Türkiye'nin jeopolitik 
durumu ve Türk toplumunda her geçen gün da
ha .belirli bir şekilde görülen sosyal uyanış ve 
silkiniş, bizi, bizden daha fakir ve daha talih
siz olanlara bakıp halimize şükretmeye değil 
aksine ileri Batı ülkelerinin ölçüleriyle düşün
meye, onların yaşama ve kültür seviyesine bir 

^ n önce ulaşmaya âdeta zorluyor. Türkiye'nin 
'uıgün karşılaştığı mesele, aslında, yapılanların 
iz olmasından değil, yapılması lâzımgelenlerin 
sınırsız denebilecek kadar çak, Batı ölçüleriyle 
anılması lâzımgelen 'mesafenin büyük olmasm-
lan doğuyor. Bugün toplumumuzda bir huzur
suz1 uk varsa bunun, «büyük bir sosyal gelişme 
'cinde bulunan Türk toplumunda duyulan ih
tiyaç ve isteklerin, imkânları çok aşmasının ya
rattığı tatminsizlikten ve sabırsızlıktan doğdu
ğunu unutmamak lâzımdır. Aslında Türk top
lumundaki bu sosyal gelişme sevindiricidir. Çün
kü hızlı ve sürekli bir iktisadi kalkınmanın 
sosyal ve psikolojik bakımdan temel şartı top
lumun bir lokma, 'bir hırka tevekkülünden ken
disini kurtarıp yaşama şartlarını ve yaşama se
viyesini yükseltmek için bütün enerjisini ve bü
tün imkânlarını seferber etmek hususunda ıka-
rarlı olmasıdır. Ancak iktisaden geri kalmış 
veya kâfi derecede gelişmemiş toplumların za
rarlı akımlara en çok bu merhalede açı'k olduk
larını da unutmamak lâzımdır, özellikle İkin
ci Cihan Savaşından sonra dünyanın bir çok 
bölgelerinde ve ülkelerinde şahidi olduğumuz 
gelişmeler bu gerçeği teyidetmektedir. Bu ba
kımdan cehaleti ve sefaleti alabildiğine istismar 
ederek Anayasa düzenimizi yıkmaya çalışan 
sağlı soMu aşırı akımlara karşı, Türk toplumu
nu korumak hürriyet nizamına yürekten bağlı 
'nitün fikir ve siyaset adamlarımızın özellikle 
siyasî teşekküllerimizin başta gelen vazifesi ol
mak lâzımdır. Ancak, dünyanın gidişinden ve 
Türk toplumunun geçirdiği sosyal gelişmeden 
hahersiz olanların veya şahsi çıkarlarından baş
ka bir şey düşünmeyenlerin ya da bu gibilere 
hoşgörünmek ve yaranmak istiyenlerin sandık
ları ve özledikleri gibi, bu akımlarla müessir bir 
şekilde mücadele sadece ceza maddeleri ve 
polis tedbirleriyle mümkün değildir. 
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Bu akımlara karşı en müessir tedbir sosyal 

adalet ve sosyal güvenliği sağlıyacak hıziı \Q 
sürekli bir iktisadi kalkınma ile cehaleti ve se
faleti biran önce ortadan kaldırmak ve Türk 
toplumun yaşama seviyesini yükseitmeklir. Sa
nıyorum ki, bu noktada hep ittifak halindeyiz. 

Türkiye'nin kalkınma dâvasına bu açıdan 
baktığımız takdirde hızlı ve sürekli iktisadi ve 
sosyal kalkınmanın milletçe bekamızın olduğu 
kadar, demokratik rejimin ve hürriyetlerimi
zin de en büyük teminatını teşkil ettiği husu
sunda yine sanıyorum ki, aramızda bir görüş aj* 
rılığı yoktum. 

Böylo bir kalkınmanın ancak bir plânla 
mümkün olabileceğine bugün inanmış görünü
yorum. Fakat bu plânı , yürütebilmek ve başa
rıya ulaşabilmek için gerekli kaynaklar bahis 
konusu . olduğu zaman çok defa birtakım hesap
lardan kendimizi alamıyoruz. Hürriyet nizamı 
içinde hızlı ve sürekli kalkınmayı sağlıyabilmek 
için hol' şeyden önce, kısa vadeli siyasi kayıp 
ve kazançlar hesaba katılmaksızın siyaset adam
ları vo siyasi teşekküller olarak Türk toplu
muna ihtiyaçları ve fedakârlıkları açıkça söy
lemek cesaretini göstermeye mecbuıuz. Her halde 
milletçe fedakârlığa katianılmaksızm birtakım 
tılsımlarla hızlı ve sürekli kalkınmanın mümkün 
olabileceği intibaını vermek hataların en bü
yüğü oiuı\ 

öto yandan bugünün insanından kalkınma
nın nimetlerinden haklı ve âdil ölçüler içinde 
faydalanmasını esirgiyerek fedakârlık istemek 
suretiyle hızlı kalkınmanın mümkün olacağı 
sanmak da bir hayaldir. Hürriyet nizamı içinde 
iktisadi kalkınmanın,, sosyal adalet anlayışiyle 
birlikte yürütülmes'nin sadece bir insanlık va
zifesi deği, sadece toplumumuzu aşırı cereyan-
larlan korumak için değil aynı zamanda bizzat 
hızlı kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi bakı
mından temel şart olmasının sebebi de esasen 
budur. Kaldı ki, iktisadi gelişmenin Bağlıyacağı 
refahı yaygın bir hal'e gelirmek amacını güt-
miyen bir iktisadi kalkınma felsefesi, çağımı
zın sosyal telâkkilerine uymadığı gibi toplumun 
bütün fertlerine fırsat eşitliği ve emeğinin kar
şılığının âdil ölçülerde alabilme imkânını sağ-
lamıyan, herkesin insanlık şerefini ve insanca 
yaşayabilme hakkını korumıyan davranış da 
yeni Anayasamızda ifadesini bulan sosyal Dev-

AAA 
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let anlayışı ve hürriyet düzeni ile bağdaşamaz. 
Bunun için de köklü reformlara cesaretle gir
meye mecburuz. (Alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, 

iktisadi ve sosyal kalkınma dâvamıza bu açı
lardan bakan G. H. P. iktisaden kâfi derecede 
gelişmemiş bir m'emleket olan Türkiyemiz 'de 
Devletin, iktisadi ve sosyal hayatımızda ve özel
likle hızlı vo sürekli gel şmeyi hedef tutan kal
kınma plânlarımızın gerçekleştirilmesinde mü-
teşebbüs, düzenleyici, teşvik edici ve koruyucu 
olarak ehemmiyetli yeri' VH» rolü olduğuna 
kaaniidir. İktisaden yeteri kadar gelişmemiş 
her ülkede olduğu gibi, hususi tasarrufun cılız 
kaldığı memleketimizde de hızlı ve sürekli kal
kınmanın başka türlü gerçekleştirilemiyeceği 
inancındayız. Bu anlayış, doktriner bir görüşün 
tatbikatı değil yurt gerçeklerinin bizi istesek de 
istemesek de zorladığı bir yoldur. Geçmişte 
olduğu gibi bugün do muhafazakâr ve liberal 
prensipleri savunan bâzı çevreler ve bâzı si
yasi teşekküllerimiz, C. H. P. nin özel teşebbü
sün karşısında olduğunu veya özel teşebbüse 
gereği kadar imkân ve fırsat vermediğini İsrarla 
tekrarlamayı meslek edinmişlerdir. C. H. P. i 
programında olduğu gibi, iktidarı zamanında da 
politika vo tatbikat olarak kalkınma çabaları
mızda özel teşebbüsün rolünü ve ehemmiyetini 
hiçbir zaman küçümsememiş, aksine özel teşeb
büssün gelişmesinde önderi k yapmak, gerekli 
ortamı hazırlamak vo lüzumlu tedbirleri almak-
t.°, tercdiüdctmcmiştir. özel teşebbüsün plân 
hedeflerinin gerçekleştirilmesinde daha faydalı 
olabilmelerini, daha büyük rol oynamalarını, ge
linme ve genişlemelerini sağlamak amaciyle, ge
rek vergi mevzuatımızda yapılan değişiklikler, ge
rek kredi ve diğer yollarla alman tedbirler mey
dandadır. Bununla beraber ileri Batı ülkelerinin 
bir başka devirde ve çok değişik siyasi, iktisadi 
ve sosyal şartlar içindeki gelişmelerini, değişmez 
bir iktisadi kanun sanmak ve bunu model ittihaz 
ederek iktisaden kâfi derecede gelişmemiş olan 
Türkiye'mizde 19 ncu asrın liberalizm anlayışı ile 
ve sadece özel teşebbüsün gayretiyle kalkımlabi-
leceği hayaline kapılmak, zamanın değiştiğini 
fark etmemek, yurt gerçeklerini görmemek ve hu
susiyle bizdeki özel teşebbüsün gücünü ve im
kânlarını çok mübalâğa etmek demektir. (Orta
dan, alkışlar) 
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İşte bu mülâhazalarladır ki, C. H. P, si, mem- I 

leketimiz için özel teşebbüsle Devlet teşebbüsleri
nin birbirlerini tamamlıyacak şekilde gelişmeleri
ni ve yaşamalarını sağlıyan karma ekonominin, 
alternatifi düşünülemiyecek tek yol olduğuna ve 
ancak böyle bir düzen içinde hızlı ve sürekli kal- I 
kınmanın mümkün bulunduğuna samimî olarak 
inanmaktadır. I 

Değerli arkadaşlarım, 
Yakında büyük seçimlere gidiyoruz, bu- seçim

ler siyasi hayatımızda yeni bir merhale, demokra
tik rejimimiz için büyük bir imtihan olacaktır. 
Siyasi partiler olarak, bu seçim mücadelelerinde; 
yurdumuzun iktisadi, sosyal ve kültürel bakım
dan bir an önce kalkınmasını ve ilerlemesini sağ-
lıyacak, hep birlikte özlemini duyduğumuz mesut 
ve müreffeh Türkiye ülküsüne bizi hızla yaklaş
tıracak yollar ve tedbirler üzerinde, karşılıklı 
saygıya dayanan tartışmaların bize hiçbir şey ka-
zandırmıyan fakat çok şey kaybettiren kısır çe
kişmelerin yerini alması, C. H. P. olarak en sa
mimî dileğimizdir. 

1965 bütçesinin memleketimiz ve aziz milleti
miz için hayırlı ve başarılı olmasını, Grupumu-
zun samimî bir temennisi olarak arz.eder, Yüce 
Heyetinizi saygiyle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaşları
mız var mı? Lütfen oylarını kullansınlar. 

Şimdi söz sırası A. P. Grupu adına Sayın Sa
bahattin Savacı'nmdır. 

A. P. GRUPU ADINA SABAHATTİN SA
VACI (Gümüşane) — Muhterem Başkan, muh
terem milletvekilleri, 

1965 malî yılı Bütçe tasarısı hakkında A. P. 
Meclis Grupunun görüş ve mütalâalarını arz et
mek üzere huzurunuzda bulunmaktayım. I 

Muhterem milletvekilleri : I 
4 ncü Koalisyon Hükümetinin getirdiği 1965 

malî yılı Bütçe kanunu tasarısı, Yüce Heyetinizin 
tetkik ve tasvibine arz olunmuş bulunmaktadır. 

Bu devrenin bu son bütçesini kabul ettikten 
kısa bir süre sonra yeni Anayasanın getirdiği Bi
rinci Meclisin son toplantı yılını bitirmek bah
tiyarlığına ermiş olacağız. 

Geri bıraktığımız yıllar Büyük Meclisimize 
ve onun mümtaz üyelerine şeref kazandıran olay
larla doludur. 

Cumhuriyetin Birinci Büyük Millet Meclisini 
tarihî görevini sizler bir defa daha ifa etmiş öl-
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dunuz. 4 yıllık devrede millet hayatı için küçüm-
senmiyen büyük hizmetleri başarı ile yaptınız. 
Bir İhtilâl sonrası teşekkül eden Yüce Heyetiniz 
kısa zamanda biribiri arkasına gelişen demokra
si aleyhtarı isyan ve ayaklanmalara imanınızla 
göğüs gerdiniz ve Kahraman Türk Silâhlı Kuv
vetleriyle bu davranışları bertaraf ederek demok
ratik rejimin kökleşmesine baha biçilmez hizmet
lerde bulundunuz. Türk Milletinin sizlere tevcih 
ettiği vekâleti dirayetle ve şerefle ifa ettiniz. De
mokrasi tarihimiz mümtaz Heyetinizi güc şart
larda gördüğü vazifeden dolayı minnetle anacak
tır. 

Bir ihtilâl geçiren milletimiz Cumhuriyet ve 
Demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığıdır ki, uğ
runa baş koyan siz değerli ve cesur evlâtlarını bu 
vekâlete memur ederek, demokratik rejimin mâ
nasını ve hayatiyetini teminat altına almış oldu. 

Yüce Heyetinizin rehberi Anayasa ve hedefi 
büyük milletimizin davaları olmuştur. Bu dert 
ve dâvaların temsili uğruna siz muhterem üyeler 
icabında en sert reaksiyonları gösterdiniz. Bu 
tepki ve münakaşalar yalnızca aziz milletimizin 
refahı ve saadeti uğruna meselelerin münakaşa
sında doğmuş ve bu suretle izhar olunan hassa
siyet millet şuurunda makes bulmuştur. 

Bu defa Yüce Heyetinizin reddettiği 1965 
Bütçesi yerine itimadettiğiniz yeni Hükümetin 
1965 yılı Bütçesini tetkik ve karara bağlıyacak
sınız. Bu büyük vazifeyi de liyakatle ifa edece
ğinize inanıyoruz. Ve katiyetle biliyoruz ki, ten
killeriniz ve kararlarınız büyük milletimizin ih-
tiyacl-arından ilhamını almaktadır. 

Bu istikamette göstereceğiniz dikkat ve titiz
lik millet hayatına ve kalkınmamıza bütçenin 
fonksiyonel finanıs görevinin müessiriyetdni te
mine matuf olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri : 
Bütçe siyasi bir vesika ve halk hâkimiyetinin 

Vır tecellisidir. Demokrasilerde giderleri ve ge
lirleri tasdik etmek ve bu suretle Parlâmento
nun huzurunda teferruatı ile incelenen ve onun 
tarafından tasvibolunan plân gereğice yasama 
kuvvetinin Hükümet işlerini yürütmek için lü
zumlu bulunan siyasi silâhı icra kuvvetinin em
rine. vermek mânasını tazammun eder. 

Haddizatında bütçe Hükümetin rakamlarla 
ifade olunan ve memleketin mümessilleri tarafın
dan tasdik edilen bir hareket plânıdır. 

— 445 — 
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Bu zaviyeden aynı bütçe getirildiği iddiala

rına karşı mühim olan bütçe rakamlarının ay
niyeti değil sosyal organizmaya -canlılık veren 
bu hareket p1 ânını tatbik edecek kurmay heye
tine itimattır. Hususiyle plânın bir icra vasıtası 
olan bütçe1 erin büyük farklar irae etmiyeceği 
bilinmiyen bir şey değildir. Asl'olan; plânda tes-
bit olunan hedefleri idrak etmek programlan 
tatibik etmek, dirayet ve idare cesaretini göstere
bilmektir. 

Bugüne dek tecrübelerimiz C.H.P. Hükümet
lerinin bu cesaret ve dirayetten mahrum olduk
larını ortaya koymaktadır. Bu sebepten ötürü 
bir Parlâmento azınlığından ibaret olan C.H.P. 
Hükümetinin getirdiği bütçe reddedilerek, azın
lık Hükümetinin devamına son verilmiştir. Tet
kik ei-mertte olduğumuz şu önümüzdeki bütçe 
Parlâmento çoğunluğuna dayanan bir Hüküme
tin getirdiği bütçedir. Millet hâkimiyetinin ger
çek siyasi belgesidir. 

İşte bütçenin en önemli özelliğini bu uygu
lama hususiyeti teşkil etmektedir. 

Mu'hterem milletvekilleri; 
Modern Devlette kuvvetli e'kon'omik sböyal 

bir vasıta olan malî bütçenin teşrihi ancak çev-
reoini tcçkil eden ekonomik olayların incelen- ] 
•ması ile mümkündür. Bu çevre hususi ve âmme 
fikonom;nlnin bir bilançosu mahiyetindedir. Ve 
millî bütçe hesaplarını genel hatlariyle akset
tirir. 

Bu noktadan hareketle evvelâ bütçenin han
gi hedeflere göre hazırlandığını aramak lâzım
dır. 1965 yılı program ilkelerinde (plân he
defleri ve stratejisi ile Beş Yıllık Kalkmmr 
Plânının öngördüğü esaslara uygun olarak ha
zırlanan program hayatiyetini bütçenin uygu
laması ile kazanacaktır.) ifade edilmektedir. 

Burada zikredilen hedefler şunlardır. 
1. Türk ekonomisinin % 7 dik hızla geliş

mesi sağlanacak 1965 yılında gayrisafi millî ha
sıla 1963 fiyatları ile 69 milyar 840 milyon lira
ya varacaktır. 

2. Dış ödemeler dengesindeki açığm azal 
ması sağlanacak, ikinci Beş Yıllık Plân dönem"' 
sonunda dış yardıma muhtacalmadan gelişmesi
ni devam ettirebilecek bir duruma getirilecek 
1965 yılında dış ödeme dengesinin cari işlemle*-
açığı 207 milyon dolara düşürülmüş olacak- ( 
tır. 

1 7 . 5 . İ966 Ö:â 
3. Yeni istihdam imkânları yaratarak ^ 

zamanla işsizlik azaltılacak, 1965 yında 
İ2 milyar 700 milyon yatırımla istihdam imkâ-
ıı birinci plânda mütalâa edilecek ve ayrıca 
yurt dışına işçi göndererek istihdam baskısını 
azaltmaya devam olunacaktır. 

4. Bölgeler ve sosyo ekonomik grupları 
arasında sosyal adalet dengesi sağlanacak; 
programın tatbikiyle bölğelerarası dengesizlik 
hafifliyecek ve sosyal adalet istikametinde olum
lu adımlar atılmış olacaktır. 

1965 programı ile sosyal ve ekonomik alan
da varılacak makro hedefler şanlardır : 

1963 fiyatları gayrisafi 
millî hâsıla 69,8 % 7 artış 
Nüfus basına 2,2 % 4 artış 
Toplam yatırım 12.7 milyon Tl. % 10,9 
İthalât 665.0 $ % 3,9 
İhracat 410.0 $ % 9,3 
Açık 207.0 $ — % 23.3 eksi 

Muhterem milletvekilleri : 
Bu genel hedeflerin dayandığı verilerin ve 

temel faraziyelerin değerlendirilmesi, ekonomik 
temayüllerin sıhhat ve müşahedesiyle ancak 
mümkün olacaktır. 

1962, 1963 ve 1964 neticelerini program ve 
Mitçe hedefleri bakımından gözden geçirdiği
nizde : 

1 nci Beş Yıllık Plânın 1964 ikinci uygulama 
yılında bâzı önemli alanlarda plân hedeflerinin 
gerisinde kaimmiş olduğu görülür. Bunlardan 
kalkınma hızı yatırım hedefleri seviyesi başta 
likkati çekmektedir. 

1962 geçiş devresinde gelişme hızı 6,10, 1963 
plânlı devrenin ilk yılında 7,5, 1964 ikinci uy
gulama yılında % 4 civarında olmuştur. Üç yıl
lık ortalama % 6 nm biraz altında olmuştur. 
Yani plânın öngördüğü % 7 ye varamamıştır. 
1963 de idrak olunan gelişme hızı fazlası ne or
talamayı ve ne de plânın yıllık hedeflerindeki 
eksikliği telâfi edeımemiştir. Burada Türk ekono
misine hâkim bir husus ortaya çıkmaktadır. 
Kalkınma hızı iyi mahsul yılında tahakkuk et
mekte hattâ geçilmekte ve bu suretle diğer sek
törlerin başarısızlığını örtmektedir. Plân devre
sinde Ziraat sektörünün gelişme hızı yılda orta-
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lama % 4,2 olarak hesaplanmıştır. Halbuki 1962 I 
yılında % 5,6, 1963 te % 7,4 olarak tahakkuk I 
etmiştir. Tamamiyle takibolunan plânlı ,ekono- I 
mik politikanın dışında, tesadüfi tesirlerin yü- I 
zünden meydana gelmiştir. Buna karşılık Beş I 
Yıllık Plânın maıksadınm ağırlığını teşkil eden I 
sanayi sektörü ile diğer sektörlerin gelişme hız- I 
lan hedefleri gerçekleştirilememiştir. Plân he- I 
deflerine göre % 12,9 olan sanayi sektörü ge- I 
lişme hızı çok geride tahakkuk etmiş ve 1962 I 
yılında % 6,9, 1963 te % 8, 1964 te % 7,9 ra
kamlarına ancak varabilmiştir. I 

Gayrisafi hâsıla 1961 fiyatları ile 1962 de 
52 milyar, 1963 te 56 milyar, 1964 te 58 milyar 
olmuş fert başına düşen artış ise 1963 te % 4,6 
olmasına karşılık 1964 te ancak % 1 olmuştur. 

Neftice olarak ziraat sektörü dışındaki sektör- I 
lerin plânda öngörülen nisbette gelişmeye mu-
vaffrfr olamadıklarını belirtmek mecburiyetinde
yiz. tstihdam yaratan ve ekonomik kalkınma'mı-
zm sıklet merkezini teşkil eden bu sektörlerdeki 
duraklama hali bütün ekonomik hayatımıza 
olumsuz tesir etmekte olduğu umumi kanaatini 
paylaşmaktayız. 

Birçc.k &q±ı tartışmalarda sözü edilen bir hu
susa değinmeden geçamiyeceğiz: 1960 dan evvel
ki devrenin bilhassa 1950 - 1953 arasındaki ikti 
sadi hayatımızdaki müspet gelişmenin, millî hâ
sıla ve sanayi hâsıla artışının mukayesesi yapıl
maktadır. Herkesi yerli yerinde değerlendirme
nin namuskârlığı içerisinde açıkça belirtmek 
mecburiyetindeyiz ki; 1950 - 1953 arası toplum | 
gelir artışı 100 den 139 a çukmıştır. 1961 - 1963 
artışı ise 102 den 114 e ancak çıkabilmiştir. Yi-
ne 1950 - 1953 kalkınma devri kalkınma plânı-
mızdauri tablolara göre yıllık ortalama endekste 
13 puanlık bir artış gösterdiği halde 1961 - 1963 
devresi yıllık ortalaması 6 puanı ancak bulmak
tadır. Bu mukayese 1961 - 1963 devresinin ba
şarılı bir kalkınma devresi olan 1950 - 1953 dev
resine nazaran çok geride bulunduğunu saraha
ten ortaya koymaktadır. 

Büyük vatandaş kütlelerini memnun etmiyen 
ve iş hayatını durgunluğa mahlkûm eden bu 
ekonomik politikanın nedenlerini burada aramadı 
gerekmeiktedir. 

istikrarlı ve süratli kalkınmanın tedbirleri 
!bu noktadan itibaren teemmül edilerek vatandaş 
şikâyetlerinin ve iş hayatının mâruz kaldığı dur-
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^unluğun bertaraf edilmesi, ekonomik gelişmeye 
verilecek devamlı hızla mümkün olacağı artık 
anlaşılmış bulunmaktadır. % 7 nin altında sey
reden gelişme hızının ne ekonomik gelişmemizi 
ve ne de tahakkuk ettirmeye kararlı olduğumuz 
sosyal adaleti temine yeterli olmadığı cümlenin 
malûmudur. 

Yatırımlara gelince : 
1964 yılı yatırımları da hedeflerinin gerisin

de kalmıştır. 
Kamu yatırımları 1962 de % 88, 1963 te % 

91, 1964 te ise % 78,4 tahakkuk etmiştir, özel 
sektör yatırımları ise 1963 te tahminleri geride» 
bırakmış olması üzerine dikkati çekmiştir. 

özel sektör 1962 de 3,6 milyar, 1963 te 3,8 
milyarlık yatırım yaparak kamu sektörü gecik
melerini telâfi etmiş ekonominin denkleşmesine 
yardımcı olmuştur. 

Muhterem milletvekilleri, 

1964 te ise durum farklı seyretmiştir. Kamu 
yatırımları % 78,4 gerçekleşirken hususi yatı
rımlarda bir olumsuz paralele girmişler % 25,30 
eksiği ile yatırımlar ancak gerçekleşebilmiştir. 

Sektörlere dağılışı ve kompozisyonu bakımın
dan da yatırımlarda önemli inhiraflar kaydedil
miştir. Belirtildiğine göre özel yatırımlar genel 
olarak % 20 - 25 program hedeflerinin gerisin
de makina kimya elektrik makinaları program 
hedeflerinin % 50 - 80 gerisinde, dokuma % 46 
program hedefinin ilerisinde gerçdkl esmiştir. 
Kamu yaitırımları îktisadi Devlet Teşekküllerin
den daha hızlı ve hedeflerine yakın tahakkuk 
.edenken sanayi kalkınmamızı temsil eden iktisa
di Devlet Teşebbüsleri önemli gecikmeler kay
detmişlerdir. Burada bir hususu daha dikkati
nize arz etmek isteriz. Gerek bütçe yatırımları 
ve gerekse Kamu İktisadi Teşebbüsleri yatırım 
larının önemli bir oranı verimsiz inşaata hasre-
dilmektedir. Bu suretle ekonomik yatırımlar ih
male uğramaktadır. Hizmet binaları şeklindeki 
bu yatırımlar daha ziyade uzun vâdede verimli 
olacaktır. Kalkınma Plânında zikredilen sermaye 
hâsıla kat sayısı üzerinde olumsuz tesir edecek
tir. Yatırımlar Plânda öngörüldüğü oranda ar
tarak yatırılsa bile verimsiz inşaatlar artacağı 
için plân hedefi olan 2,6 sermaye hâsıla kat sa
yısını gerçekleştiremiyecektir. Şüphesiz yatırılan 
sermaye birimlerinin kısa vâdelerde verimleri 
çok düşük olduğu için kalkınma hızı üzerine 
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i dir : (Ekonomik hayatta kısa vâdede her zaman 

karşılaşılması muhtemel enflâsyonist ve deflas-
yonist eğilimlerin doğurduğu problemlere yıllık 
programlarla çözüm yolları bulunması öngörül
müştür. «Yıllık programlarda yer alan çözüm 
yollarının esnek, etkili ve ahenkli kullanılması, 
ekonomik hayattaki gelişmelere göre gerekli 
tedbirleri zamanında almak zorunludur.» den
mekte, vergi zamları, vergi ihdasları ile gerçek-
leştirilemiyen gelir hedefleri kamu harcama he
deflerine ulaşılamamasınm sebebi olarak göste
rilmektedir. Kamu harcamalarının geride kalma
sı kamu sektörünün ekonomideki önemi ve millî 
gelirdeki büyük payı dolayısiyle millî gelirin is
tenilen ölçüde artırılmasını güçleştiren bir fak
tör olmaktadır. Bunun neticesi vergi gelirlerinin 
yeni vergi ihdası ve yüzdelerini artırmak sure
tiyle değil ekonomik sürkülasyonun hızlandırıl
ması yoluyla vergi hasılatının arttırılması çare
leri üzerine tekrar Hükümetin dikkatini çekeriz. 

Kamu gelir hedefleri toplamı câri fiatlarla 
gerçekleşmesi 1962 de % 83, 1963 de % 89, 
1964 de % 86, mahallî idareler bu ortalamanın 
çok altında kalmakta ve yeni iktisadi Devlet Te
şekkülleri 1963 hariç, gerçekleşme nisbeti bu or
talamanın epeyce altında görülmektedir. Hal 
böyle iken özel sektör yatırımlarının teşviki ve 
ihtiyari tasarruf tedariki ikliminin hazırlanması 
çareleri süratle araştırılmalıdır. Daha evvelki 
devrelerde toplam yatırımların % 60 ma kadar 
varmış özel sektörün bu temayülünü geliştirecek 
ortamın kurulması kaçınılmaz zaruret olarak gö
rülmektedir. 

M. Meclisi B : II 
menfi tesir ederek gerçekleşmesine mâni olacağı 
•kanaati İsrarla ileri sürülmektedir. 

Muhterem milletvekilleri : 
özel ve kamu yatırımlarını global olarak et

kileyen faktörler ekonomik ve ekonomik olmı-
yan faktörlerdir. Bunların başında 1964 Kasım 
ayına kadar devam eden durgunluk gelmekte
dir. Bu hususu pİ3rasa içinde tanzim edilmiş bir 
anketten takdim etmek istiyoruz. İstanbul Top
tan Tüccarlar Derneği tarafından neşredilen 
üretim ve satışlara dair piyasa bülteninde 22 iş 
kolunda konjonktürel tezahürler şöyle belirtil
mektedir : 

Beş iş kolunda lehte gelişme, 11 iş kolunda 
aleyhte, beş iş kolunda değişme olmamış. 

Fiatlarda ithal malları % 5 -10 ile sıhhi te
sisat malları % 20-25 artış hariç genel 
olarak müstakar seyretmiştir. 1963 Kasım ayına 
göre satışlar 12 iş kolunda gerilemiş, 5 iş kolun
da aynı kalmış, pamuklu, yünlü, ipekli mensu
cat, züccaciye, demir hırdavatında % 10 - 20 ara
sında lehte gelişme göstermiştir. Borç ödemele
rinde 22 iş kolunun 6 smda iyi gitmediği, 9 un
da eski durumunu muhafaza ettiği, diğerlerinde 
iyi olduğu tabloda gösterilmektedir. Bu belirti
ler durgunluğun devam ettiğini açıkça ortaya 
koy n aktadır. 

1963 te ithalâtın süratle artması 1964 te bâzı 
.tedbirlerin alınmasına vesile olmuştur. Bu se
bep] e yatırım malları ithal güçlüğü belirmiş ve 
yatırımlara menfi tesir etmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, Kıbrıs olayları da 
hemen bir, birbueuk yıldan beri Türk ekonomi
sini tesiri altında bırakmaktadır. îç olayların te
sirinden kurtulan ekonomimiz, bir, birbuçuk yıl
dan beri Kıbrıs konjonktürünün tesiri altında 
bulunmaktadır, özel yatırım ve harcamalara 
olumsuz tesir eden Kıbrıs konjonktürü kriz sü
resince tesirini devam ettireceği anlaşılmakta
dır. Bütçe- yatırımları ve yedek yatırımlarla te
lâfi zarureti doğmaktadır. Yatırımcı vatandaş
ların Devletle işbirliği zihniyeti içinde olması 
düşünülebileceği gibi sosyal sermaye hareketinin 
gelişmesini hızlandırmanın hususiyle sermaye 
piyasasının biran evvel teşkilâtlandırılmasının 
gerektiği inancını paylaşıyoruz. 

Finansman yetersizliği, vaktinde temin edi
lememesi sebepleri de yatırımları aksatmaktadır. 
1965 programında bu husus şöyle özetlenmekte-

Muhterem milletvekilleri, 
Türk ekonomisine tesir eden ekonomi dışı di

ğer faktörlerin rolü de küçümsenmiyecek nis-
bct.tedir. Bunların başında bürokratik müşkülât, 
formalitelerin uzun ve yorucu oluşu, takip di
siplini ve müessir denetlemenin eksikliği gel
mektedir. .Bunlar sürat, emniyet ve kolaylık isti-
yen ekonomik ortama menfi tesir ederek durak
lamanın oluşuna veya uzamasına yardımcı ol
maktadırlar. Bunların bertaraf edilmesi, ekono
mik Devlet idaresinin gerçekleşmesiyle mümkün 
olacaği bir vakıadır. Sözün burasında ekonomik 
Devlet idaresinden söz açmak istiyoruz. 

Plân, program ve bunların yürürlüğünü 
sağlıyacak kanunlar geniş mânada bir idare 
kadrosu vasıtasiyle icra edilir. Bu icra heyetinin 
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miktarı, vasıflan, dirayet ve ehliyeti hizmetin 
neticelerine müessir olur. 

Evvelâ hizmetin gerektirdiği miktarda perso-
sonel istihdamı için, işin rantabilitesi önemlidir. 
Bir tarafta bol kadrolar ve bunlara tekabül eden 
personel, diğer tarafta personel sıkıntısı çekil
mesi, kadro masraflarına rağmen hizmetin lâyı-
'kiyle görülememesi, vatandaş şikâyetlerinin art
ması bir muvazenesizliği kemali ile ortaya koy
maktadır. Şikâyetler karşısında tedbir kadroları 
artırmak suretiyle meşhur Parkinson hastalığı
nın tezahürüne imkân hazırlamak ve bu suretle 
hizmet muvazenesizliğini çalışanların şikâyetleri
ne kadar vardırmış olmak; çünkü ihtiyaçlarına 
cevap veremediğimiz bir yığın kalifiye insanı bu 
fasit dairenin içine Devlet olarak biz davet edi
yoruz. Sözde içtimai Devlet fonksiyonu gördü
ğümüze inanıyoruz. İstihdam yönündeki ekono
mik başarısızlığımızın kefaretini vergi mükelle
fine ödettiğimizin farkında değiliz. Kamu hiz
metleri cari masrafları artışı yükseltir. Kalifiye 
iş gücü zayiatı yüksektir. Kamu hizmeti genel 
olarak pahalıdır. Âmme hizmetinde ehliyet ve 
liyakate değer verilmediği şikâyeti umumidir. 

Milletimiz kalkınma ve asgari refah mücade
lesi içindedir. Bu gayreti realize edecek perso
nelin vasıflı, ehliyet ve liyakat bakımından ye
terli kimselerden olması zaruridir. Vasıflı perso
nelin verimi ekonomik Devlet idaresi anlayışı 
bakımından önemli bir unsurdur. Bu itibarla, 
modern Devlet yapısını ekonomik Devlet anla-
yışiyle tamamlamak gerekmektedir. Gerçekleşti
rileceği umulan idari reform herhalde bu prob
lemlere cevap verecektir. 

Güler yüzlü idare, işinin ehli, vazifesini 
müdrik, hakkını alan, kanun teminatına bağlı, 
hizmette cesarete sahip memurlarla ancak müm
kündür. 

Muhterem milletvekilleri. 
Konjonktüre! gelişmeyi etkiliyen sosyo - eko

nomik karakterli bir faktörde iş ve istihdamdır. 
Memleketlerin bünyesine göre farklı oranlarda 
tesirler icra eden bu faktörün önemi sosyal Dev
let anlamı ile bir kat daha artmış bulunmakta
dır. 

Memleketimizde işsizliği ve istihdamı takibe-
dobileceğimiz sıhhatli göstergeler olmadığı için, 
kısmi tetkiklere dayanılarak, bâzı neticeler çıka
rılmaktadır. Ortalama olarak memleketimizde 

her yıl 400 000 yeni iş talebi doğduğu ve bunun 
mevcut iş îz kütlesine katıldığı ifade edilmekte
dir. Bunların ne kadarının iş bulduğu meçhul
dür. 

1064 yılının ilk altı ayında sigortalı işçi sa
yısında % 3,2 bir azalma görülmüştür. Ziraat 
dışı yerlerde iş ve îşçi Bulma Kurumunun yap
tırdığı anketlere göre 1964 Haziran itibariyle 
geçen yıla göre istihdam durumunda ancaK 
% 0,5 artış olmuştur. 

Yine bu kurumların tesbitlerine göre iş ta
lepleri yıldan yıla azalmaktadır. İktisadi dur
gunluk ve işsizlik şikâyetleri karşısında bu neti
celere pek inanamıyoruz. 

Yalnız bu baskıyı azaltan dışarıya işçi şevki 
olduğu, cümlenizin malûmudur. Her yıl artan 
rakamlarla iş gücü ihracı vahîm şekil alması 
mukadder işsizliği azaltan çare olmaktadır. 

Sözün burasında biraz da iş ve işçi ilişkilerin
den bahsetmek istiyoruz. İşçi ve işveren ilişkile
ri yurdumuzda süratle gelişmektedir. Serbest 
piyasa ekonomisi anlayışı ve uygulamasının tabiî 
neticesi gelişen sendikacılık şirketi, toplu sözleş
me,. grev ve lokavt haklarına kavuşarak güçlen
miştir. Millî hâsıla artışını sosyal ve ekonomik 
kalkınmamıza işverenin tutum ve formasyonu 
ile işçi ve işçi sendika liderlerinin tutum ve for
masyon dereceleri tesir edecektir. Ücretlerin art
tırılması talebi, bir taraftan çalışanların daha 
çok kazanmalarına ve munzam bir. talep ihdası
na, diğer taraftan iptidai tarzda üretimde bulu
nan ünitelerin modernizasyonu suretiyle üretimi 
arttırarak daha çok kazanmalarına vesile olacak
tır. Burada istidraten şu hususa da değinmek 
gerekmektedir: grevlerin işçinin menfaatine ve 
bahusus yukarıda arz ettiğim vesile istikametin
de olmasına itina olunmalıdır. İcrasına karar 
verilen grevlerden işçi ne kazanmakta ve ne 
kaybetmektedir? 

İşçilerin kaybına sebebolan grevlerin yerinde 
icra edilmediği neticesini çıkarmak lâzımgelir. 
Gerçekten bir ilim adamımızın dediği gibi, (Te
min edilebilecek menfaatler ve uğranılacak ka
yıplar hakkında isabetli bir hesaba dayanmıyan 
grevler, bedeli işçilere yüklenen bir iktisadi ma
cera karakterini taşıyacaktır.) Fiyatlar ve ücret
ler arasında 1961, 1962, 1963 ve 1964 yıllarında 
müşahede edilen neticeler ekonomimizin yönünü 
karakterize etmektedir. Şöyle ki : Yukarıda bir 
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münasebetle bahsettiğimiz fiyatların nispî istik- I 
rarına rağmen ücretler devamlı artmaktadır. I 
Hattâ 1961 yılı toptan eşya fiatlarında kronik 
gerilemeler müşahede edilmektedir. Normal şart
larda ücret - fiyat dengesi ya istikrar içindedir, 
ya da fiyatlar yükseldikçe ücretler buna paralel I 
yükselirler. Yükselen ücretler duran fiyatlardan I 
ancak üretimin artırılmasiyle munzam hisse
dar olurlar. 1963 de 23 000, 1964 de 30 000 i bu
lan protestolu senetlerin ekonomik ortamı ile bu I 
neticeyi ekonomik kaidelere göre telif etmek ol- I 
dukça güçtür. 1 

Bu durum tipik bir resesyon halinin seyrin' I 
ortaya koymaktadır. Hatırdan çıkarmamak lâ- I 
zımdır ki geri kalmış ekonomilerde resesyon, def- I 
lâsyon mahiyetinde tesir eder, esasen zayıf olan 
ekonominin süratle deflasyon felâketine itilme- I 
sine sebebolur. I 

Muhterem milletvekilleri, I 
Değerli muarızlarımız enflasyondan ve enf- I 

lasyon tehlikesinden bahsetmektedirler. Biz br I 
kanaata iştirak edemiyoruz. Çünkü enflasyon I 
korkusu ile alınan tedbirlerin Türk ekonomisin" I 
faydalı olmadığı geçirilen tecrübelerden anlaşıl I 
maktadır. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sos- • I 
yal İşler Komisyonu neşrettiği bir bültende, ge- I 
ri kalmış memleketlerin enflasyonist tedbirler I 
den kaçınmalarını, optimum hadler içerisind- I 
istihsali ve ekonomik sürkilâsyonu teşvik ede- I 
cek enflasyonist tedbirler tavsiye etmektedir. I 
Kanaatimize göre bu frenlerini koparmış % 20 I 
ye varan, bahusus sosyal dengesizliğe vesile I 
olan had enflâsyon demek değildir. % 2 veya I 
3 teşvik ekpansyonunun zaruretine ;kaani bu- I 
lunmaktayız. I 

Muhterem arakadaşlartm; I 
Para ve kredi durumunda da önemli geliş- I 

meler olmuştur. Maliye Balkanının beyanına I 
göre, para arzı geçen yıla nazaran % 15 arta- I 
rak 14 milyarı bulmuştur. Bir yılda emisyon I 
hacmmda bir milyar otuz milyon artış meydana I 
gelmiştir. Bu artışa sebebolarak da rekolte fi- I 
nansmanları ile, iadesi gereken Merkez Ban- I 
kası kredilerinin donmuş olması gösterilmekte- I 
dir. Emisyon hacmi 1964 de altı milyar altı- I 
yüz onbir milyon; 1965 de 27 Mart ' ta altı mil- I 
yar 340 milyonu bulmuştur. Konsolide mevzu- I 
at 12 milyar olarak görülmeıkte bir yıl evve- I 
üne nezeren % 14 artmış bulunmaktadır. Kre- | 
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dilerde keza önemli artışlar olmuştur. 1963 de 
1.1,9 milyon olan 'konsolide banka kredileri 1964 
sonunda ,13,7 milyona yükselerek % 15 n'sbe-
tinde artmış bulunmaktadır. Merkez Banka
sı reeskont .kredileri genişletilmiş diğer kredi
lerle Hazine avansları artmaya devam etmiştir. 

Para ve kredi hacmmdaki bu gelişmeleri 
b'z memnuniyetle karşılıyoruz. Fakat, bu ge
lişmelere rağmen fiyat seviyesinde muvazi bir 
yükseliş olmaması dikkati çekmektedir. Ekono
minin miktar nazariyesi tek başına müessir bir 
rol oynıyamamaktadır. Dolayısiyle tesiri arz 
ve talebe bağlı monoter mekanizma yetersiz 
kılınmaktadır. Demek oluyor ki, Türk ekono
misinde diğer ekonomik şartlar yardımcı olma-
d-'ğı zaman para ve 'kredi hacminin gelişmesi 
fiyatların yükselmesine tesir edememektedir. 
Bu noktadan elde bulundurulan diğer fren va
sıtaların fiyat istikrarı bakımından kullanıl
masına itina ile devam edilmelidir. 

Esasen tedavül vasıtaları millî gelirde hâsıl 
olan artışa paralel olarak artmalıda. Bu ölçü-
le para ve kredi hacmi gelişmelidir Sıhhatli 
bir ekonominin normal para ve kredi ihtiyacı 
V.kkatle takibolunmalıdır. Likiditeden mah
dum bir ekonomi anemi olmuş canlı organizmaya 
benzer. 

Muhterem milletvekilleri; 
Türkiye ekonomisini etkiliyen faktörlerin 

-m önemlisinin; dış ticaret dengesi olduğunda 
lüphe yoktur. Kalkınma projeksiyonlarının ak
lamasından tahakkuku, fiyat istikrarı ve sos-
yo - ekonomik denge dış ticaret hacminin ba
husus ithalât ve ihracatın artmasına ve lehimi
ze inkişafına bağlı olduğu gerçeği arti'k itirazsız 
kabul edilmektedir. 

Bu yönden dış ticaret dengesi ile ilgili prob
lemlerin üzerinde ısrarla durmak istiyoruz: 
tararımız sebepsiz değildir. Çünkü yukarda arz 
ve izah ettiğimiz gibi memleketimiz ekonomisin
le mıontoter tesirler kcaımi faktörler yani para 
ve kredi arzının yapamadığı olumsuz tesirleri 
ithalât daralmasının yaptığını, ithalât ve ihra
cat dar boğaklarının Türkiye'de fiyat dengesini 
süratle alt - üst ettiğini geçirilmiş tecrübeler is
patlamıştır. Bu sebepten fiyat dengesi, sosyo -
ekonomik denge ve kalkınma gayretlerinin seyri 
^eniş surette dış tioaröt dengesinin olumlu ge
lişmesinde, hususiyle ithalâtın azalmamasına bağ-
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lıdır. Bu istitrat1! yaptıktan sonra konunun tahli
line geçiyorum : 

Uzun yıllardan beri Idış ticaretimizin hac-
ımmda farklı daralma ve genişlemeler görülmek
tedir. 

Son 10 yılın sonuçları gözden geçirildiğinde, 
ticaret dengesi daima açık vermekle beraber, dış 
mübadeleler hacminin, 1955 yılına nazaran 1958 
yılında % 31 nisbetinde daraldığı, 1962 yılında 
% 23. 1963 yılında % 30 ve 1964 yılında da 
% 17 nisbetinde genişlediği teabit edilmektedir. 

Bununla beraber, dış ticaret hacminin, gay-
r isaf i millî hâsılaya oranı, aşağı - yukarı, aynı 
kalmıştır, denilebilir. Şüphesiz, bu nispet, millî 
ekonominin iç veya dış pazara dönük oluşuna 

Yıllar 1963 1964 

Gayrisâfi millî hâsıla 56 400 60 300 
Dış ticaret hacmi 8 235 9 009 
Niabetler % 14,6 14,9 

Bu itibarla, Kalkınma Plânında 1'5 yıllık 
pronpe'ktif idinde d^ş ödemeler dengesine ulaşıla-
b^mesi ve ikinci Boş Yıllık Plân dönemi sonun
da her hangi bir olağanüstü dış yaridııma ihtiyaç 
(kalmaksızın ekonominin kalkınma çabasını de
vam ettirebilmesi için, en azından plânda öngö-. 
rülen dış ticaret hacminin gerçekleştirilmesi ge
rekmektedir. 

Bununla beraber, millî gelirde tatmin edici 
bir artış hızını devam ettirebilmek için yalnız 
dış ticaret hacminin gerçekleştirilmesi değil, ge
lişmekte o1 an memleketlerin hemen hepsi aley
hine sev.redcn «Ticaret maddeleri» nin de olum
suz etkilerine karşı koymak için çaba gösterilme
si gerekir. 

Zira, bilinidiği gibi. yalnıs? 1957 - 1963 yılları 
arasında, iptidai madde ihraceden ülkelerin ih
raç mallarının fivatlarınıda % 15 nispetindeki 
bir düsmeve mukabil bunların ithal e+.t'kleri sı
nai mamuller fivaitlarınida % 5 nisbetinde bir ar
tış kavded.il m'ştir. 

Bu itibarla, gelinmekte olan memleketler ih-
tivazlarını karşılp.mak maksad'iyle, aynı miktar 
dövize tekpibül ctmrrine rağmen, her yıl bir ev
velki vıMnn diba fazla imin ihracetmek zo
run1 ucunda k^mp.kta, üretimi artırma gücüne 
sahi^oVsalar dpıhi, bu defa dünva tüket iım mik
tarından fazla üretilen ürünün fiyatları rekabet 
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göre memleketten memlekete değişmektedir. Yu
varlak rakamlarla bu nispet A.B.D. de % 7, 
Fransa'da % 23, Yunanistan'da % 28, Batı -
Almanya'da % 32, Norveç'te % 53, Belçika'da 
% 64, Holânia'da % 77 dir. 

Memleketimizde ise, yıllık dış mübadelelerin 
kıymeti gayrisâfi millî hâsılamızın % 14,5 u ka
dardır. 

•Birinci Beş Yrllık Kalkınma Plânımızda, ger
çekçi bir düşünüşle, dış ticaret hararında genel 
kalkınma emsali üstümde isabetle bir genişleme 
öngörülmemiştir. 

5 Yıllık Plâna göre gayrisâfi millî hâsıla ve 
dış ticaret hacmi şöyledir : 

1965 1966 a967 

64 500 69 000 73 900 
9 216 9 918 10 449 
14,3 14,4 14,1 

dolayısiyle tekrar düşmekte ve gelişen memle
ketlerin gelişmeleri büyük zorluklarla karşılaş
maktadır. 

(Muhtere'm milletvekilleri; 
'Gelişmekte olan memleketlerin istihsali ar

tırmak ve bunun için gerekli yatırımları yap
mak zıoru^uğu karşısında, ithalâtın önemini be
lirtmek z aittir. 

Memleketin mahdut döviz imkânları ve ku
rulacak ikame sanayiinin ilk ağızdu ithalât hac
mini daha da genişletme temayülünün yarataca
ğı dar boğazları, gelinmekte olan memleketlerin 
büııvelerinin taıbiî zaruretleri olarak- kabul et
mek lâzımdır. 

(Bununla, beraber, reeskont kredisi ile banka 
kredisi faizlerinin yüksekliğinin bankalarca alı
nan masraf ve komüsyon niabetinin ağırlığının, 
Hfihalâtta, ithal müsaadeline vaa'edilen Damga 
"Rehini gibi) diğer bâzı faktörler mevamnla, ma
liyeti yüksekten sebeplerin en mühimlerinden biri 
olarak kabul etmenin ve bu mabetleri hafiflet
menin gerektiğine inanıyoruz. 

Avnı şekilde, ithalâtçının, vaz'edilen yüksek 
naMî teminat dolavusiyle, t.pîhsis alıncaya kadar 
bağladığı senmaveriin ödediği fa;zin de, hem 
maliyeti yükselttiği hem de likit imkânları 
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daralttığı, bunun da piyasada durgunluğa se-
belbiolduğu yolundaki şikâyetleri haklı buluyo
ruz. 

Sanayicinin, madencinin, kamu sektörünün 
ithalâtının doğrudan doğruya kendilerince ya
pılması, birçok madldelerin belirli merciler em
rinde bulunması ve ithalâtının birçok kayittlarla 
icra edilmesi, bunun dışında kalan ve bir itha
lâtçının lıİKisesine düşen cüz'i kısmın da belirli 
par,* sallı ası nidan hattâ belirli memleket'ten ya
pılması gibi tahditlerle ve kredi temini, yüksek 
faiz ödenmesi, çeşitli formalite güçlükleriyle, 
esasen bunalmış ve faaliyeti kısmen selbedil-
miş ithalâtçının, bir de, bâzı piyasa maddeleri 
ithalâtının muayyen resmî müesseseler eliyle 
yaptırılmak hevesine feda edilmek istenmesi
ni isabetsiz bir temayül addediyoruz. 

Normal ve istikrarlı bir ithalâtın temelini 
» 

teşkil eden ihracaatımıza gelince son yılların 
gelişmesi gözden geçirildiğinde, ihracatımızın 
farklı seviyelere ulaştığı görülmektedir. Nite
kim, 1955 yılı esas alındığında, ihracatımızın 
1958 yılında % 21 nisbetinde azaldığı, 1962 yı
lında % 22, 1963 yılında % 17, 1964 yılında da 
% 31 nisbetinde arttığı tesbit edilmektedir. 

Adam başına düşen ihracat kıymeti ise, 
gerek ihraç maddelerimizin zirai karekteri ge
rek nüfusumuzun artış temposu muvacehesinde, 
son 10 senede fazla bir fark gösterememiş
tir. 

.Yıllar Adam başına ihracat $ 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962, 
1963 
1964 

13,0 
12,3 
13,5 
9,4 
13,1 
11,5 
12,1 
13,0 
12,2 
13,7 

Adam başına düşen ihracat kıymeti, her ne 
kadar bir memleketin sınai karekterine, nü
fusuna, ekonomisinin iç veya dış pazarlarda dö
nük olmasına göre büyük farklar gösterir 
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ise de, bu payın, yuvarlak rakamlarla, Belçika'
da 41.3, Holanda'da 376, Norveç'te 259, Batı 
Almanya'da 226, İngiltere'de 204, Fransa'da 
157, İsrail'de 111, Bulgaristan'da 83, İran'da 
(petrol dolay isiyle) 41, Yugoslavya'da 31, Yu
nanistan'da 27 dolar olması, ihracatımızın reel 
mânada geliştirilmesinin ne derece zaruri bu
lunduğunu ortaya koymaktadır. 

Bellibaşlı ihraç maddelerimizin son yıllar
daki ihracat miktarları ile vasati ihraç fiyat
larının incelenmesinde de, bunların olağanüstü 
bir değişiklik arz etmediği, zirai karekterleri 
dolayısiyle, dünya arz miktarı ve fiyatlarının 
kuvvetle etkisi altında kaldığı görülmektedir. 
Bu arada memleket gruplarına yapılan ihra
cat kıymetinin, umumi ihracat kıymetine % nis-
betleri ithalâtımızda olduğu gibi ihracatımızın 
da, serbest döviz sahası ile multilâteral anlaş
malı memleketler sahasına gittikçe daha çok 
yöneldiğini memnuniyetle müşahede etmekte
yiz. 

Millet Meclisinin muhterem üyeleri, 

Zamanımızda millî bir ekonominin kendi 
kendine yeterli düşünülemiyeceği gibi, geliş
mekte olan memleketlerin, gerek ihtiyaçlarını 
karşılamak gerek yatırımlarını gerçekleştire
bilmek için döviz temininde, geniş ölçüde ihra
cat zaruretlerinin önemi büyüktür. 

Bu nevi memleketlerin kalkınmalarını, te
minde esasen zayıf olan iktisadi bünyeleri se-
ebbiyle, ithalâtta fazla bir kısıntı yapmaları 
mümkün olamıyacağına göre, ihracatı geliştir
meleri. tek çıkar yoldur. 

Memleketimiz de bu zorunlulukla karşı kar
şıya bulunmaktadır. 

Bu itibarla, takibedilecek ihracat politika
sının çok sıhhatle tesbiti ve çok dikkatle tatbi
ki gerektiğine inanıyoruz. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânında ve yıllık 
programlarda öngörülen hususların; 

(Dış piyasaların incelenmesi, standartların 
tesbiti, ihracatçıya kâfi ve uygun kredi temini, 
ambalaj yetersizliğinin giderilmesi, ihracatta 
vergi iadesi, gibi} önemi büyük olmakla bera
ber, biz, ihracatımızın geliştirilmesinden, yal
ımı, 
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Mûtat ihraç mallarımız miktarının artırıl

ması, 
Mûtat ihraç mallarımıza yeni pazarlar bu

lunması, 
Yeni ihraç maddeleri bulunması veya ihda

sım değil, bunlarla beraber, fakat daha mü
him olarak ihracat gelirimizin maksimize edil
mesini yani, aynı miktar malın (maksimum) en 
yüksek fiyatla satılmasının teminini anlıyo
ruz. 

Ancak bu yolladır ki, mallarımızın ihracat 
adı altında, ne olursa olsun elden çıkarabilme, 
zihniyet ve zaruretlerden kurtulma imkânı 
bulacağına inanıyoruz. 

Bu maksatla, ihraç maddelerimizin yeniden 
ve çok dikkatle tetkik ve tasnif edilmesi gerek
mektedir. 

Dünya piyasalarında memleketimiz tekeli 
altında bulunan veya memleketimizle birkaç 
memleketin tekeli altında bulunan malların 
istihsallerinin dünya istiklâk hacmına göre 
ayarlanması, pazar ve fiyat hususunda anlaş
malar yapılması, 

Bunlar ve bunların dışında kalan madde
lerin istihsalleri maksimum bir döviz geliri el
de etme imkânına göre ayarlanmalı veya bu 
maddelerin mamul - yarı mamul ihraç imkânla
rı araştırılmalı, aksi halde tâbir caizse boğaz 
tokluğuna ihracattan sarfınazar edilmelidir. 

İhracat politikasında iktisat dışı görüş ve dav
ranışların ne ağır neticeler vereceğini, tütün ve 
fındık mahsulümüzün içinde bulunduğu tehlike 
göstermiş bulunmaktadır: 

Şark tipi tütünün dünya istihlâk miktarı yıl
lık ortalama 200 000 ton civarında olmasına rağ
men, 1965/1966 ihracat devresi başında dünya pi
yasasına arz edilecek miktarın, bunun % 100 faz-
lasiyle 440 bin tonu geleceği tahmin edilmekte
dir. 

Dünya istihsalinin fazlalığı dolayısiyle, esa
sen, ağır bir güçlükle karşı karşıya bulunan tü
tüncülüğümüz, diğer taraftan da son yılların dü
şüncesiz bir fiyat politikası neticesinde, ekim sa
hasının genişlemesi istihsalin artması ve kalitenin 
düşmesi ile tam bir çıkmaza girmiş bulunmakta
dır. 

Tütüncülüğümüzün içinde bulunduğu tehlike
nin süratle bertaraf edilmesi için bunun millî bir 
mesele olarak hemen ele alınması, objektif bir fi-
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I yat politikası tesbit olunarak kalitenin yükseltil

mesi, kredilerin tanzimi ve dış pazarlarda müca
deleci bir faaliyetin gösterilmesi gerekmektedir. 

Fındık mahsulümüz de aynı durumdadır. 
Fındık mahsulümüz için de objektif bir fiyat 

politikası tâyini ile bir taraftan istihsalin ayar
lanması, diğer taraftan stokların eritilmesine ça
lışılarak açılmış bulunan kredinin hiç değilse bir 
kısmının kurtarılması gerekmektedir. 

ihracatımızın geliştirilmesi konusunda bugün 
için özel sektörün maddi imkânları dolayısiyle 
tevessül edemediği veya devam ettiremiyeceği enf-
rastrüktürel mahiyetteki bâzı tesis ve işlerin Hü
kümetin ısrarlı çalışmalariyle mümkün olacağı 
kanaatindeyiz. 

I Diğer taraftan, ihracat rejiminin hazırlan
masında, tetkiklerin, ön hazırlıkların zamanında 

ı ve tam olarak yapılması zaruretine ve bilhassa 
istikrarlı uygulamaya işaret etmek yerinde ola
caktır. 

İhracatçıya tanınan kredilerde reeskont kredi-
I si faizi ile banka kredileri faizlerinin düşürülme-
j sinin ihracatımız üzerinde çok müspet tesirleri 

olacağından, dış piyasalarda rekabet imkânının 
artacağından hiç şüphe etmiyoruz. 

Yüksek kredi faizi ile ve güç şartlar altında 
I çalışan ihracatçının faaliyetlerinin kooperatifler 
j veya birliklere tekel mahiyetinde ihraç imkânları 
j tanıyarak kısılmasının isabetli olmıyacağı kanaa

tindeyiz. 

I Muhterem milletvekilleri, 
| Sözün burasında müsaadenizle dış ticaretin 

devletleştirilmesi iddiası üzerinde de biraz dur
mak istiyoruz. 

Son zamanlarda ortaya atılan «Dış ticaretin 
j devletleştirilmesi» konusu, aslında birçok cephele-
i ri bulunmakla beraber, şimdiye kadar daima her 

fikri kliğin kendi görüşüne uydurularak, bir cep
hesi ele alınmış ve tartışılagelmiştir. 

1. Hukukî bakımdan: 
i Dış ticaretin devletleştirilmesi, ithalât, ihra-
j cat ve bunlara müteferri mesleklerle iştigal eden 
i koca bir sınıfı ortadan kaldırmayı, müesses bir 

sosya - ekonomik nizamın bir tarafını göçürme-
j yi istihdaf etmektedir. 

i Bu ise doğru tipi sosyalist rejime geçmenin 
I en müessir ve büyük adımı olacaktır. 
| Hür rejimlerin hiçbirinde devletleştirilmiş 
j bir dış ticaret yoktur, görülmemiştir. Esasen ola* 
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maz da; ticaret branş olarak iç ve dış diye ayrı- I 
labilir ama, mahiyet itibariyle birbirinin devamı- I 
dır, biribirine sıkı sıkıya bağlıdır. Dış ticaretin I 
devletleştirilmesi, iç ticaretin de buna ayak uy-. I 
durmasını zaruri kılacaktır. Devletçe yapılan it- I 
halatta, mallar, ihtiyaç sahiplerine artık Devle
tin tevzi müesseselerince ulaştırılacaktır. İthalâtçı 
ortadan kaldırıldıktan sonra toptancıya, peraken- I 
deciye de lüzum görülmemesi, bu tezin tabiî bir 
sonucu olarak kabul edilecektir. I 

İhracatta ise, yine tüccara, toptancıya lüzum 
görülmemesi gayet tabiî olacaktır. Malın müstah- | 
sıldan kooperatifler veya emsali müesseselerce 
toplanması, doğrudan doğruya Devletçe yapılacak 
ihracatın, bizzarure, temelini teşkil edecektir. 

Bu Doğu tipi sosyalizmdir. 

Vakıa Anayasamız; Türkiye Cumhuriyetinin 
sosyal bir Devlet olduğunu gösterir ama sosyal 
devlet ne bir sınıfın ortadan kaldırılmasına cevaz 
verir ne de sosyalist bir nizama «Sosyal Devlet» 
mevcut sınıfların, müesses nizam içinde biribiri 
aleyhine olmadan millî gelirden kendi payına 
düşeni almasını, millî gelirin mevcut sınıflarca 
müştereken artırılmasını teminle mükellef bir 
Devlettir. 

Millet Meclisinin muhterem üyeleri. 
I I - iktisadi bakımdan : 
Dış ticaret özel sektörle yürütüldüğü müddet

çe dışarıya sermaye kaçırıldığı, döviz kaçırıldığı 
ve dolayısiyle kalkınmamızın engellendiği iddiası, 
dış ticaretin devletleştirilmesi tezini sürenlerin 
hararetle sarıldığı bir iddiadır. Ancak, yine bu 
tezi ileri sürenler de, değil sermaye kaçırarak, 
normal kanuni yollardan sermaye çıkararak dahi 
dışarda bir yatırım yapan veya bir sermayeye iş
tirak eden kaç sanayiciyi veya tüccar gösterebi
lirler. 

Âdi döviz kaçakçılığı, yani, ihracat bedelin
den bir'kısmını muhtelif şekillerden dışarda bı
rakarak bunu, mahdut ithal imkânlarından is
timal etmekte veya yüksek proforma fatura ile 
ithalât yapmakta (kaçırılan dövizle memlekete 
yine mal getirildiği cihetle, sermaye kaybı mev-
zmıbahsolmamakla beraber) sebep dünyanın I 
her tarafında görüldüğü gibi Devletçe bazan I 
bizzarure, fakat çok defa kısır bir görüşle hatalı I 
olarak vaz'edilen tahditler, müdahaleler değil 1 
midir? 

Merkez Bankasınca tahsis edilmediği halde, j 
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temin olunan döviz miktarı hakkındaki tahmin 
ve iddialar muhtelif olmakla beraber, (100 mil
yon civarında - senelik - ) iddia sahiplerinin bir
leştiği bir nokta, bu meblâğın yarısı civarındaki 
miktar yurt dışında çalışanlar ile yabancı tu
ristler tarafından yaratılmaktadır. Sermaye ve 
döviz kaçırıldığına dayanarak dış ticaretin dev
letleştirilmesini istiyenlerîn hudut kapılarını 
kapıyarak ne içeri turist sokmaları ne de dışarı 
çalışmaya gideni bırakmaları beklenmemelidir. 

Sadece, âdi döviz kaçırma meselesinin yal
nız bir cephesini, dış ticaretle ilgili cephesini 
alıp, suçu yalnız bu canibe vurup dış ticareti 
devletleştirmeye kadar varmak, iktisadi bakım
dan samimî bir görüş değildir. 

III - Ticari bakımdan : 
Dış ticaret devletleştirildiği halde, bugün bu 

sahada çalışan binlerce firmayı, binlerce müte
hassıs ve tecrübeli elemanı, yüzlerce, milyon
luk sermayeyi Devlet nasıl ikame edecektir? 

Aşağı - yukarı bugünkü Devlet teşkilâtına 
muadil bir organizasyon daha meydana getire
bilecek midir? 

Bu sahada yetişmiş, müteşebbis, iç ve dış pa
zarları iyice tanımış, tecrübeli, arz ve talebi 
kendi inisiyatifi ile takibeden sürat ve seyyali-
yetle karar alan elemanların yerine Devlet ne 
zaman ve nasıl eleman yetiştirecektir? 

Şahsi kazanç ile memuriyet vazifesini ifa tu
tumlarının verimi arasındaki fark ne olacaktır? 

Bunlar, artık, dünya literatürünün çoktan 
cevaplandırdığı basit hakikatlerdir. 

IV - özet olarak : 
Biz meseleyi, herkesin yalnız kendi görüş ve 

maksadına uygun geldiği gibi vaz'ettiği bir me
sele olarak almıyoruz. 

Biz meseleyi hüsnüniyetle telâkki ediyoruz 
ve bunu dış ticaretimizin arzu olunan şekilde 
işlememesi derdinin deşilmesine bir vesile adde
dilerek ileri sürüldüğünü kabul etmek istiyo
ruz. 

Öyleyse mesele, dış tiracetimizin içinde bu
lunduğu güçlükleri bertaraf etme meselesi; 
Anayasa rejimimize, sosyal ekonomik bünye
mize uygun olarak geliştirilmesi meselesidir. 

ihracatçı ve ithalâtç1 yi bu memleketin mah
sulünü değerlendiren, ihtiyaçlarının karşılan
masında birinci derece rol oynayan, iktisadi 
kalkınmamızın muteber ve vazgeçilmez unsur-
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l an olarak kabul ediyoruz. 

İktisadi kalkınmamızın serbest ekonomik 
düzende ve bağlı olduğumuz hür dünyanın. 
ekonomik bünyesine ve müesseselerine ve mev
cut bünyemiz ve müesseselerimizle tahakkukun
dan başka bir imkân olmadığında hemfikiriz. 

Parlâmentonun değerli üyeleri, 
Ekonomik gelişmemize tesir eden ve büt

çelerimizde ağırlığını hissettiren Devlet borç
larına da temas etmek istiyoruz. 1965 progra
mında verilen bir tabloda dış borç ödemeleri 
ihracatımızın 1962 de % 33,2, 1963 de % 39,5, 
1964 de % 36,5, 1965 de % 52,4 nü teşkil et
mektedir. Ayrıca 1965 de ödiyeceğimiz dış 
borçlar Konsorsiyum yardımlarının % 85 ni 
kapsamaktadır. 

1965 programı dış finansman kredilerinden 
şikâyet etmekte ve özet olarak şöyle denilmek
tedir. 

1. Krediler kifayetsizdir. 
2. Kalkınma kredileri niteliğinde değildir. 
«Gerçekten 1963 ve 1964 yıllarında sağla

nan kredilerin toplamı talebedilen seviyenin 
altında kalmış; faiz hadleri yüksek ve ödeme
siz dönemi kısa olmuştur, ayrıca kredilerin ço
ğu ya ülkeye ya da projeye bağlı olduğundan 
ithalât fiyat1 arını yükseltmiş ve programlama
yı güçleştirmiştir. Bu sebepten ötürü elveriş
siz EMA ve IMF kredilerine başvurmak mec
buriyetinde kalınmıştır. 

1965 yılı program finansmanı uzun vadeli 
ve düşük faizli kalkınma kredileriyle finans
manı zaruri görülmektedir. 

Meselâ, haber aldığımıza göre Keban pro
jesi için 4 ncü Koalisyon Hükümeti tarafından 
sağlanan düşük faizli ödemesiz devresi uzun ve 
50 yıla varan uzun vadeli krediler şeklinde ol
ması zaruretine inanmaktayız. Kalkınma kre
dilerinin bu nitelikte olmasına bilhassa itina 
olunmalıdır. 

«Plânda ve programda öngörülen miktar ve 
şartlarda dış yardım sağlanamadığı takdirde 
ekonomide dar boğazların ve fiyat kararsız
lıklarının belirmesi ve tesbit edilen yatırım se
viyesinin gerçekleştirilememesi kaçınılmaz bir 
sonuç olacaktır.» 

Devlet borçlarının hususi ile dış borçların 
etkilerine işaret ettikten sonra miktarlarını 
kaydederek konuyu bitirelim. 
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Sayın Maliye Bakanının beyanına göre son 

durum bütçe içi ve bütçe dışı özel sektör borç
ları da dâhil dış borçlar yekûnu 9S6 milyon do
ları bulmaktadır. Bunlar dövizle ödenecek 
borçlardır. 

Türk parası ile Ödenecek borçlarımızın ye
kûnu 3 milyar 57 milyon Türk lirasıdır. 

îç borçlarımız. 1964 sonu itibariyle 9 milyar 
523 milyondur. Tasarruf bonoları borcu ile 
konsolide edilen borçları kapsamakta, diğer ka
mu kuruluşları borçları bu yekûna dâhil değil
dir. 

Uzun vadeli ve düşük faizli kalkınma kredi
si dışında borçlanmama hususundaki noktai 
nazara iştirak ediyoruz. Yukarda seyrine işa
ret ettiğimiz dış borçlarımızın daha evvel ka
rarlaştırılan vâdeler sonunda ödenmesi girişti
ğimiz kalkınma finansmaları ile birlikte müm
kün görülememiştir. \ Bu sebeple Türkiye'ye 
Yardım Konsorsiyumu çerçevesi dâhilinde dış 
borçlarımızın bir tecil plânına bağlanması tek
lif edilmiş, prensibolarak kabul edilen bu te
cil plânı Nisan sonunda kesinleşmiştir. 

Dış borçlarımızın kalkınmamızdaki baskısı
nı azaltmak için daha ileri adımların atılması 
gerektiğine kaani bulunmaktayız. % 1 - 1,5 
faiz ve 30 - 40 yıllık vâdelere bağlanması önem
li bir kısmının hibe şeklinde azaltılması çare
leri araştırılmalı, bilhassa diplomatik yollarla 
siyasi iklimi hazırlanmalıdır. Unutmamak lâ
zımdır ki ; bizden alacaklı memleketler Türki
ye'de başarılacak hürriyet içerisinde kalkınma 
hamlesinde manen hissedar olacaklardır. Aksi 
halde çökecek bir ümidin enkazı altında yajnız 
Türk halkı değil Batı medeniyetinin muhteşem 
felsefesi de can verecektir. 

Konsorsiyum kredileri de bu espiri içeri
sinde değerlendirilmelidir. Kendi pahalı mal
zemesini satmak veya modası geçmiş malzemeyi 
ihraç etmek, serbest kredi yerine proje kredisi 
vererek kendilerine istihdam sağlamak, asrımı
zın yardım ve kalkınma kredisi anlamlariyle 
pek bağdaşamaz. 

Hükümetimizin bu hususları dikkatle ve iti
na ile izliyeceğine inancımız tamdır. 

Muhterem milletvekilleri. 
Dış yardımlardan söz ederken zaman za

man münakaşası yapılan yabancı sermaye ko
nusuna da temas etmek istiyoruz: 
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1964 Bütçesine nazaran (genel ve katma 

bütçeler bir arada) cari harcamalarda % 9,52, 
yatırım harcamalarında % 12,6, sermaye ve 
transfer harcamalarında % 0,82 fazla olmuştur. 
Toplam 1 .174 milyon ve % 8,38 artış olmuştur. 

1965 programına göre cari harcamalar 228 
milyon, yatırım harcamaları 92 milyon fazla, 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları dış 
borçlarımızın tecili ile 425 milyon eksik olarak 
bağlanmış bulunmaktadır. 

1965 Bütçesi 15 300 milyon olan program 
genel rakamına nazaran % 1 gibi cüzi bir inhi
raf kaydederek program hedeflerine uygun 
hazırlandığını göstermektedir. 

M Meclisi B :1i 
Memleketimizde bâzı mahrekler Türkiye'ye 

gelen yabancı sermayenin yalnız sömürücü ol
duğunu, hiçbir fayda sağlamadığım iddia et
mektedirler. 

Bu iddiayı iki bakımdan kıymetlendirmek 
lâzımdır. 

Evvelâ yabancı sermayenin millî ekonomiye 
hiçbir şey kazandırmadığı iddiası ciddî hiçbir 
mesnede dayanmamaktadır. Bu iddianın teme
li olan döviz, girdi - çıktıları bakiyesi olarak 
ele alınmakta, giren yabancı sermayenin diğer 
kalemleri olan aynı sermaye, gayrimaddi hak
lar nazarı itibara alınmamaktadır. Halbuki 
bunlarsız kurulmasına imkân olmıyan tesisin 
bunları döviz tahsisi suretiyle sağlayacağı ger
çeği herkezce kabul edilmektedir. Bu kalemle
rin ithal ve ihraç dengesine tesiri ihmal edile
mez. Burada önemli bir husus da yabancı ser
mayenin millî hâsılada ve istihdam seyrinde hâ
sıl ettiği müspet tesiri hesaba katmamaktadır. 
Yabancı sermayenin millî bilançoda gerçek yeri 
bu önemli unsurlar nazara alınmadan yapılamı-
yacağı neticesi şüpheden varestedir. 

Bu iddianın öbür yönü sermayenin millî eko
nomimize uygun şartlarla kabulü gelmektedir 
ki bunun üzerinde durulabilir. Yabancı serma
yenin memleketimize kayıtsız şartsız girmesini 
istiyenlerden değiliz. Fakat yabancı sermaye
nin lüzumuna inandığımız gibi bu sermayenin 
faydalı mâkul ve insaflı şartlarla alınmasına 
tarftarız. Şu hususu gözden uzak bulundur
mamak lâzımdır. Sermaye müsait şartlarla an
cak müsait ortama teveccüh eder. Sermayenin 
pahalılığını bizatihi geleceği ortamın şartları 
tâyin eder. Bu ortamın yavaş, yavaş kurul
duğunu memnuniyetle müşahade ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, 
1965 yılı Bütçesinin Karma Bütçe ve Plân 

Komisyonunda almış olduğu son şeklini incele
diğimizde cari harcamalar için 7 269 milyon, 
yatırım harcamaları için 1 836 milyon, sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları için 5 317 mil
yon olmak üzere genel bütçe ile toplam 14 421 
milyon ödenek istenmektedir. Genel ve katma 
bütçelerle bir arada cari harcamalar için 8 504 
milyon, yatırım harcamalrı için 4 014 milyon, 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları için 
3 152 milyon, toplam 15 195 milyona baliğ ol
maktadır. 

Bu ödeneklere karşılık tahmin olunan 1965 
yılı Bütçe gelirleri 14,21 milyon, genel bütçe 
gelirleri 773 milyon da katma bütçe gelirleri 
olmak üzere çem'an 14,795 milyon olarak tes*-
bit edilmiş bulunmaktadır. 15,195 milyonu bu
lan 1965 konsolide gider bütçesi ile 14,795 mil
yon olan gelir bütçesi arasında 400 milyon li
ralık bir açık bulunmaktadır. Bu gelir eksik
liğinin iç istikrazla karşılanacağı ifade olun
maktadır. 

1965 Bütçesi samimiyet ve açıklık kaideleri
ne riayet edilerek hazırlanmıştır. Ekonomik 
denkliğe kavuşturulmuş, düzgün ödeme şartla
rını kapsadığı intibaını uyandırmaktadır. 

Harcama ve yatırım imkânları bakımından 

ümit vericidir. 
Sözün burasında birbirine karıştırılan bütçe 

ve Hazine hesaplarına temas etmek istiyoruz. 

Bütçenin, Devletin bir yıllık ödenekleriyle 
bunları karşılayacak gelirleri gösterdiği yük
sek malumlarınızdır. Bu gelirlerin, yıl içinde 
giderleri karşı!ıyamaması sebebiyle Devlet bir 
Hazine Bankası mahiyetindeki Hazine imkân
larına başvurarak malî yıl içinde bütçe nam 
ve hesabına borçlanmalara sebebolur. Yıl için
de ödenmesi gereken bu borçlanmaların bizza-
rur aynı yıl içinde ödenmesi mümkün olmıyabi-
lir. Yıl içinde ödenmesi ideal olmakla bera
ber, gecikmesi halinde büyük mahzurların do
ğacağı kanaatini de paylaşamıyoruz. Bir ban
ka gibi çalışan Hazinenin bir yıldan diğer yıla 
aksamadan devam etmesi gerekli âmme masraf
larının bu imkânlarla karşılanması kaçınılma
sı mümkün-olmıyan bir keyfiyettir. 
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Asıl mesele bu imkânları iyi yürütülen eko- I 

nominin hizmetinde hüsnü istimal etmektir. 
Bunun için bütçe rakamlariyle Hazine borç ve 
alacaklarını birbirinden ayrı yürütmeye itina 
ederek, bütçenin gerçek durumunun vuzuhuna 
bu yönden imkân vermek bütçe * samimiyetinin 
bir belirtisi olacaktırr 

Kronik bir halde her yıl bütçe kalemleri 
Hazine muamelelerine, Hazine hesaplan bütçe 
rakamlarına sirayet-etmiş.olarak görülmektedir. 

Bunu önliyeeek Hazine ve bütçe hesaplarını 
ayrı ayrı gösterecek tedbirlerin alınması temen- I 
nişi ile buradaki maruzatımıza son veriyoruz. 

Muhterem milletvekilleri: .* . 
Bu bütçe ile 1965 yılında programda hedef

leri gösterilen kalkınma seviyelerine varılacağı I 
inancını taşımaktayız. Halkımızın, köylümü- I 
zün şehirlimizin sulama derdi, içme suyu der
di, okul derdi, yol derdi, hastane derdi, kredi 
derdi, mesken derdi, toprak derdi, işsizlik der
di, büyük nisbette halledilecektir. 

Bütün halkımıza ve köylümüze, daha iyi I 
hizmet, daJha müessir yardım, I 

işçilerimize ve onun çocuklarına, daha iyi I 
yaşama şartları, daha iyi güvenlik şartları, I 
daha iyi ücret şartları, I 

Memurlarımıza daha iyi çalışma şartları vo I 
daha iyi terfii ve maaş şartları, gençlerimize I 
müsait tahsil ve istikbal imkânları, program he- I 
defleri nisbetinde hazırlanmış olacaktır. I 

Muhterem milletvekilleri, I 
Mâruzâtımızı bitirmeden evvel Yüce Heye- I 

tinize şu Önemli .hususları da arz etmek istiyo- I 
ruz: I 

4 ncü Koalisyon Hükümetinin kurulması ile I 
bağlı olduğumuz demokratik rejim büyük bit* I 
mesafe almıştır, tktidar ve muhalefet olarak I 
bunda Yüce Heyetinizin büyük hissesi vardır. I 
Arka arkaya vukuu bulan ihtilâl ve ihtilâl te- I 
şebbüslerinin yurdumuzda hâsıl ettiği tereddüt- I 
ler ve karanlık bulutlar dağılmıştır, tçte ve I 
dışta rejimimizin itibarı artmıştır. I 

Bugün vukuf ve dirayetle yürütülen açık I 
rejim ve icrada gösterilen açık kalplilik, itim a- I 
di geliştirmiş, emniyet iklimini tesis etmiştir. I 

4 ncü Koalisyon Hükümetinin iktidar ve I 
muhalefet olarak memleket dâvalarında yan 
yana olma, muhalefetle danışma ve dayanış- I 
ma zihniyetini memnuniyetle karşılıyoruz. | 
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Açık ve gerçekçi dış politikasını azimli ve 

kararlı Kıbrıs politikasını ve tarafsız iş poli
tikasını yine takdirle karşılıyoruz. 

tşçi meselelerine, tütün mahsulünün değer- -
lendirilmesine, köylünün toprak ve kredi 
problemlerine, sağlık ve enerji dâvalarına, ge
cekondu, yol ve su dâvalarına gösterdiği alâka- ' 
dan dolayı Hükümeti ve onun değerli üyelerini 
tebrik ediyoruz. 

Çok ağır ve ciddî bir çalışma ile, 1965 Büt
çesini eksiklerini tamamlıyarak olgunlaştıran 
Plân ve Bütçe Komisyonuna teşekkür ederiz. 

Bu bütçeyi uygulayacak hükümetlere başa
rılar temenni ederiz. 

1965 Bütçesinin Büyük Milletimize hayırlı 
ve uğurlu olmasını Allah'tan dileriz. 

Bütçeye beyaz oy vereceğimizi arz eder, 
Adalet Partisi Grupu adına Yüce Heyetinize 
derin saygılarımı sunarım. (Sol ve sağdan al
kışlar) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaşı
mız var mı? Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

Y. T. P. Grupu adına Sayın Alican. 
Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 

(Sakarya) — Muhterem arkadaşlarım, 

12 ve 13 Şubat 1965 günlerinde yapılmış olan 
birinci bütçe müzakereleri sırasında, memleke
timizin çeşitli ekonomik,.sosyal ve idari mesele
leri üzerindeki görüşlerimizi. tafsilâtlı olarak 
Yüksek Heyetinize duyurmuş, alınması gerekli 
tedbirler hakkında da temennilerde bulunmuş
tuk. Bu iki günlük müzakereler sonunda, üçün
cü İnönü Hükümeti istifa etmek zorunda kal
mış, kurulan yeni Hükümet, 4 Mart 1965 tarih
li güven oylamasından sonra, yirmi gün içinde 
yeni Bütçe kanunu tasarısını hazırlıyarak, ge
rekçe ve ilişikleriyle birlikte, 25 Mart 1965 ta
rihinde Millet Meclisine sunmuştur. 

Bir taraftan uygulamaya konulmuş bulunan. 
bir programı aksatmadan uygulamak mecburi
yetinde olan, diğer taraftan da Devlet bütçesi 
hazırlamak gibi millet hayatının bütününü içine 
alan bir Hükümet faaliyetini çok kısa bir za
man içinde sonuçlandırmak vazifesi ile karşı 
karşıya gelen bir Hükümetin arzuladığı inisiya
tifi kullanmak yönünden, yani bütçe tasarısın
da tam bir hareket serbestîsine sahibolamıyaca-
ğında şüphe yoktur. En insafsız siyasilerin 
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dahi kabul zorunda oldukları bu gerçeği dik
kate alan Grupumuz, yeni bütçe tasarısının, 
ufak bâzı değişiklikler dışında, eski tasarıdan 
farklı bir nitelikte olamayacağını tabiî bulmak
tadır. Bu itibarla, eski tasarı vesilesiyle ortaya 
koyduğumuz görüşleri bir defa daha tekrara 
lüzum görmiyerek, bu görüşlerimize uyan tat
bikat hususunda, dünkü Hükümetin talebetti-
miz enerjik ve hamleci tutumu, yeni Hükümet
ten de istemekteyiz. 

Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu olarak, 
her zaman söylediğimiz gibi, biz, Türkiye'mizin 
bütün meselelerinin ekonomik kakmma yolun
dan geçtiğine, ekonomik kalkınma dâvasının 
halli için de Beş Yıllık Plânımıza ve yıllık prog
ramlarımıza hayatiyet kazandırmak gerektiğine 
ianmakta ve bu konuyu ısrarla savunmaktayız. 

Bütün iddialara rağmen, Türkiye, ciddî mâ
nada, gerçek mânada, işin esasına, derinliğine 
inilmek suretiyle, bir plânlı kalkınma hareketine 
girememiş, bu yolda pek çok emekler ve imkân
lar boşuna sarf edilmekten kurtarılamamıştır. 
1963, 1964 kalkınma hızı münakaşaları dahi, me
selenin esasına inilmek suretiyle yapılmamakta
dır. 

Memleketimizde bugün yapılan kalkınma hı
zı münakaşalarında, tarafların iddialarına kuv
vet kazandıran veya iddialarını zayıflatan tek 
unsur, hâlâ, yağan yağmur miktarıdır. Yağ
muru bol olan yıllarda kalkınma hızı nisbetimiz 
% 7 yi mutlaka bulmakta, yağmuru az olan 
yıllarda ise bu nisbet, % 7 nin mutlaka altına 
düşmektedir. 

Plânlama Teşkilâtının kuruluşundan önce de, 
sonra da, plânsız devrede de, plânlı dediğimiz 
bu devrede de, durum böyle olmuştur. (A. P. 
sıralarından bravo sesleri) 

Biz, Yeni Türkiye Partisi, memleket ekono
misi tabiat şartlarının mutlak etkisinden bir 
türlü kurtaramıyan bu faaliyet nevine, plânlı 
faaliyet diyememekte ve plânlı, programı ya
panlara ve bunları uygulıyanlara, Türk ekono
misinin bu durgunluktan, bu alışılmışlıktan 
kurtarmak için, memleket şartlarına gerçek
ten cevap verecek plânlı yöne yönelmeleri lü
zumunu, devamlı surette hatırlatmaktayız. 

Türk plânlı ve plânlı ekonomisi bakımından, 
sektörlerdeki üretim ve sektörlerdeki yatırım 
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hedeflerinin gerçekleşmeleri fikri, bizi bilhas
sa ilgilendirmektedir. Meselâ, birinci Beş Yıl
lık Plân, beş yılda, üretim hedefleri itibariyle, 
tarımda % 25,6, madencilikte % 52.8, imalât sa-
naiinde, % 72.8, enerjide % 83.3, ulaştırmada 
% 58,1 nisbetinde bir üretim artışını hedef ola
rak kabul etmiştir. Her_sektörde bu üretim 
gücünü sağlayıcı gelişmelerle birlikte, genel ola
rak % 7 kalkınma hızını elde ettiğimiz takdirde, 
plânımızın başarılı uygulandığı fikrini savuna
biliriz. Yoksa sektörlerde hedeflerin altında 
kalıp, üretilen zirai mahsuller miktarlarını is
tediğimiz gibi ve istediğimiz fiyatlarla tahmin 
etmek ve değerlendirmek suretiyle bulacağımız 
nazari bir millî hâsıla rakamı ile kendimizi avu-
tamayız. 

Plân sanayi sektörü için, genel olarak, 
% 12.2 nisbetinde yıllık bir kalkınma hızı kabul 
etmiştir. Biz, bu sektörde hâlâ % 8 nisbetinin 
etrafında dolaşmaktayız. Yani, kalkınmamızın 
iki temel unsurundan biri olan sanayi sektörün
de yıllık hedefin ancak üçte ikisini gerçekleş
tirebilmekteyiz. Plânsız devrede de bu böyle 
idi. Halbuki, tarım sektöründeki nüfus kesafe
tini azaltmak her yıl dört yüz bin kişilik mun
zam işgücüne iş imkânları açabilmek, noksan 
kalan bu üçte bir nisbetinin tahakkukuna bağlı 
bulunmaktadır. Plân, ancak o zaman memle
ket ekonomisine bir sınai, hamle getirmek isti
dadını kazanabilecektir. 

Plânlama Teşkilâtımız ve Hükümetlerimiz 
dikkatlerini, konunun asıl önemli olan bu yö
nüne teksif etmek yerine, yağmur durumuna 
ve cari fiyatlar, sabit fiyatlar münasebetlerinin 
karışık hesap şekillerine ümit bağlıyarak, plâ
nın genel kalkınma hedefine ulaşılmakta oldu
ğunu ispata çalışmaktadırlar. 

Türkiye'de tarım reformunu, toprak refor
munu, plânlı kalkınmayı gönülden arzuhyorsak, 
böyle bir sınai hamleye muhtaç bulunduğumu
zu, Hükümetlerimizin bu isi dikkatle ele alma
ları gerektiğini, Grupumuz adına, bir defa daha 
tekrar ederim. 

Vatandaşın içine girip onun meselelerine ku
lak verdiğimizde, bu hamle ihtiyacının lüzum 
ve zaruretini bütün deriliği ile kavramakta müş
külât çekmeyiz. 

Doğu - Karadeniz bölgesinde yaptığım bir 
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geziden iki gün önce döndüm. Samsun'dan, Ri
ze'nin Arde^cn kazasına kadar uğradığım, Or
du, Giresun, Trabzon ve Rize illerimiz ve il
çelerindeki vatandaşlarımızın bir müşterek der
di gübre, diğer bir müşterek derdi de mahsulü
nü ve fazla işgücünü değerlendirme bakımından 
sınai tesisler yani fabrikalardır. 

Orta - Anadolu'daki hububat müstahsili va
tandaşlarımız dâhil, Türk köylüsü gübrenin ta
rımdaki önemini anlamış ve ilgilileri kendilerine 
sun'i gübre temin etmek için şiddetle tazyik 
eder hale gelmiştir. Bu, Türk ekonomisi bakı
mından pek hayırlı bir gelişmedir. Fakat üzü
lerek gördüm ki, birçok yerde köylümüzün bu 
alâkası, Hükümetçe cevaplandırılamamaktadır. 
Türkiye'nin, meselâ amonyumlu gübre istihsal 
imkânları, sadece, Karadeniz bölgesindeki dört 
vilâyetimizin bugünkü taleplerini karşılıyabile-
cek nisbettedir. O halde, Plânlama Teşkilâtı
mız, yatırımcı dairelerimiz ve nihayet Hüküme-
miz, bu derece önemli bir konunun üzerine eğil
mek ve Türk ziraatinin gübre ihtiyacı konusunu 
hallediei bir gübre sanayii gelişmesi sağlamak 
için, acaba neyi beklemektedir? Plânlamanın 
ne (in-put) ne de (Out-put) hesapları, zanne
derim ki, Türkiye'de gübre sanayii ihtiyacına, 
«hayır» diyebilir-

Bıı yılki tatbikat bakımından, Zirai Dona
tım Kurumuna lüzumlu gübreyi temin etmemek 
suretiyle, Hükümetin yaptığı hataların da şüp
hesiz ayrıca şikayetçisiyiz. 

Eylül 1962 tarihli Gübre Kararnamesinin esas 
hedefi olan Türk köylüsüne zamanında, yerinde 
mâkul ve sabit fiyatlarla gübre temini fikri, 
Hükümetin hatalı tatbikatı sonunda maalesef 
bu yıl gereği gibi yürütülememiş, Zirai Donatım 
Kurumunun ihtiyaçlara cevap verememesi kar
şısında, köylümüz, kurum fiyatlarının bir hay
li üstündeki fiyatlarla ihtiyacını serbest piya
sadan tedarik etmek mecburiyetinde kalmıştır. 
Son zamanlarda serbest piyasa da talepleri kar-
Şilıyamamıştır. 

Türkiye'nin bir sanayi hamlesine olan ihti
yacının önemini ortaya çıkarmak bakımından. 
Rize ilimizin çay ziraati, çay mahsulü fiyatları 
çay imalâtı konuları da başlı başına birer deli1 

teıkil ederler. Rize ilimiz, komşu bâzı ilçelerle 
birlikte, geçimini tamamen çay ziraatine bağ-
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lamış bir vatan parçasıdır. Bu günlerde, bu 
ile yolu düşenler, yollar boyunca, kadın erkek, 
yaşlı, genç yüzlerce vatandaşımızın, yetiştirdik
leri çay mahsullerini, sırtlarındaki küfelerle, 
çay alım merkezlerine taşıdıklarını görecekler
dir. 

Bu vatandaşlar, rasladıkları hfîr ilgiliyle, çay 
mahsulü fiyatlarının düjüklüğünden ve memle
ketlerinin yetiştirdiği vasıflı çay mahsulünün 
Tekel İdaresince değerlendirilmediğinden şikâ
yet etmektedirler. 

Durumu kısa bir tetkike tabi tuttuğumuz 
zaman, Rize ilinde' mevcut çay fabrikaları ve 
atelyelerinin, Rize ilinde üretilen çay mahsulü
nün ancak üçte birini imâl edebilecek kapasite
de olduğunu kolayca tesbit etmekteyiz. Hal böy
le olunca; 

1. Müstasılm ürettiği çay tamamen iş
lenememekte, alman mahsul stoklarda birikip 
bozulmakta, idare bu yoldan her yıl külliyetli 
zararlara uğramaktadır. 

2. Mevcut fabrikalar ve atelyeler, kapasite
lerinin üstünde çay imâl etmek zorunda kaldık
ları için, imalât tekniğine riayet edilememekte, 
binnetice imâl edilen çay, mahsûlün kalitesi ile 
mütenasibolamamaktadır. 

3. Bu suretle Tekel idaresi çay imalâtında, 
hem maliyet hem de kalite itibariyle başarısız 
sonuçlar içinde yuvarlanır hale geldiğinden, 
müstahsilin mahsulünü lâyıkiyle değerlendire-
memekte, müstahsil da istihsal maliyetindeki 
yükseklikler karşısında, idareye verdiği mah
sulün vasfına önem verememektedir. 

Bu -kısa izahım göstermektedir ki, Türk Hü
kümeti, Türk plânlama uzmanları konunun üze
rine, teferruat içinde boğulmadan, bu anaçiz-
gileri içinde eğilmek zorundadırlar. 

Bir büyük çay fabrikasının beş milyon lira
ya, aynı vazifeyi daha küçük mikyasta gören 
bir çay atelyesinin 1,5 milyon liraya maloldu-
ğunu bizzat bu işin mütehassısları ifade etmek
ledirler. O halde, önemi aşikâr olan bu mese
leyi, bu önem içinde ele alıp, 50 - 60 milyon 
liralık bir yatırım programı ile en geç iki se
nede halletmenin, hiç de güç olmadığında şüp
he yoktur. Adları fabrika olan bu basit tesis
lerin yekûn maliyeti, başka sanayi kollarında 
kurulacak bir tek tesisin maliyetini geçmiyecek, 
buna mukabil, hem kaliteli çay imal etmek 
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mümkün olacak, hem de binlerce müstahsilin İ 
emeğinin değeri lâyıkiyle ödenebilecektir. Ta
mamı yerli imal edilebilen tesisler, dış tediyeye 
de ihtiyaç göstermiyeceklerdir. 

Şüphesiz Rize ilimize ait cay sanayii misa
linin, hayvan mahsulleri sanayii, maden sana
yii, meyva sanayii, turizm sanayii 'kâğıt sana
yii gibi sahaları dikkate aldığımız taıkdirde, bü
tün vilâyetlerimizde tatbik 'kabiliyeti taşıdığı
nı izaha lüzum yoktur. Biz, kalkınma politi
kamızdaki tutukluk ve kısırlığın, ancak böyle, 
hamleci bir tutum ile giderilebileceğine inan
maktayız. Bizim üzerinde hassasiyetle durduğu
muz husus, plânı, bir 'kırtasiyecilik ve israfçı-
lık vasıtası olmaktan ikurtarıp, ısektörler itiba
riyle üretim ve yatırım 'hedeflerine ulaşmasını 
sağlamaktır. Sosyal adalet ilkesinin de icabı 
budur. Güçsüz bir ekonominin, ne işverenin, • 
ne de işçinin karnını doyuramıyaoağı pek taibiî 
bir hakikattir. I 

Plân uygulaması yönünden de fevkalâde 
verimsiz ve hattâ laubali usuller içinde çalışır 
gözükmekteyiz. 1964 yılma ait yatırım uygu
lama nisbetleri, bu görüşümüzün en güzel de
lilleridir. Bu yılın genel uygulama nisbeti % 71 
dir. Bunun içinde imalât sanayii uygulama nis-
beti % 55,4 dür. Demek 'ki, 1964 yılında, ima
lât sanayiinde, isabetli, isabetsiz, plânlanan ya
tırımların dahi, sadece yarısı uygulanabilmiş
tir. Esasen kifayetsiz olan bir plân, bir de böyle 
kifayetsiz tatbik olunursa, özlediğimiz kalkınma 
elbet tahakkuk edemez. I 

Aziz arkadaşlarım; I 
Türkiye'mizin sınai hamle ihtiyacından bah- j 

sederken, petrol ve maden sanayii konuların
daki görüşlemizi de kısaca izahta fayda vardır. 

Bizim inancımıza göre, gere'k petrol, ge
rekse maden sanayiinin millî ellerde bulunması, 
elbet, benimsenmesi gerekli bir politikadır. 
Fakat, bunun yanında iki gerçeğin önemi de 
aşikârdır. Bunlardan birincisi, bu tabiî servet
lerimizi millî ellerde bulundururken, işletilme 
imkânları yönünden, zaman unsurunun dikkat
ten uzak tutul amıyacağı hususudur. Millet ola
rak, bu servetleri süratle değerlendirmek için, 
yalbancı tekniğin ve yabancı sermayenin yar
dımına ihtiyacımız olacak mıdır, olmıyaca'k 
mıdır? 

Yabancı teknik ve sermaye ihtiyaç hisse-
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dileceksıe, bunun hududu, şümulü ve şartları 
elbet millî menfaatlerimizle bağdaşıcı- olmak 
icabeder. 

Bu konuda, üzerinde durmaya değer ikinci 
husus, bilhassa petrol sanayiinde, gerek Petrol 
Kanunu ile, gerekse karşılıklı taahhütlerle ya
bancı petrol teşekküllerine tanınmış olan 'hak
lara, bundan böyle de hürmetkar olup olmıya-
cağımız hususudur. Biz, o kanaatteyiz ki, Tür
kiye, hâlâ yabancı sermayenin teknik ve ser
maye yardımından istifade zorunluğundadır. 
Bu itibarla, konuyu hissî plânda mütalâa edip, 
Türkiye'de petrol sanayiini topyekûn millîleş
tirmek fikrinin uygulanması gibi bir yola git
mek, Türkiye'yi yabancı teknik ve sertmayeden 
toptan yoksun kılmak demektir. Biz, böyle bir 
sonucu, ekonomimizin süratli ıkalkınması amacı 
ile bağdaşır görmemekteyiz. 

(•jerek petrol, gerekse yabancı sermayeyi 
teşvik kanunlarımızın hazırlanıp, uygulanmaya 
konulmalarında esas olan temel düşünceler de 
bunlardı. 

Bu kanunların ıslaha muhtacolan yönlerini 
ıslah etmek, ikili anlaşmaların millî menfaatlere 
aykırı işliyen hükümlerini de değiştirmek yo
lunda gayret sarf etmek elbet üzerinde durula
cak bir husustur. Fakat, böyle bir anlayış dı
şında, milletlerarası hukuka aykırıı tutumlarla 
yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi yolla
rını kapatmamak zorundayız. 

Beş yıllık plânımızın, «Millî Petrol kaynak
larımızın süratle geliştirilip değerlendirilmesine 
yardım, eden teşekküllerin çalışmaları kolaylaş
tırılacaktır» şeklindeki hükmünün ifade ettiği 
mâna da budur. 

Aziz arkadaşlarım; 

Buraya kadar, sayın C. H. P. sözcüsünün ne 
konuşacağını bilmediğim için kendi görüşleri
mi yazılı olarak hülâsa ettim. Sayın C. H. P. 
sözcüsü, konuşması sırasında, benim ayrıca ce
vaplandırmam bâzı mütalâalarda bulundu. Şim
di, müsaadenizle o mütalâaları cevaplandıraca
ğım. 

Evvelâ, sayın sözcü birinci bütçe müzakere
leri sırasındaki bütçe gelirleri tahminleri konu
sunda, o zamanki muhalefet grupları sözcüleri
nin 1965 bütçe gelirleri hakkında ifade ettikle
ri mütalâaları izah ederek, «o zamanki tutumu-
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çekleşebilecek rakamları benden iyi tahmin et
mesi gereken o zamanın Maliye Bakanı, bu ra
kamın 9 milyar 750 milyon civarında gerçek
leşeceğini bu kürsüden ifade etmi§ti. Vergi ge
lirleri gerçeklemen rakamlar, 9 milyar 245 mil
yondur, zannediyorum. Sayın Maliye Bakanın
dan bir müddet önce öğrenmiştim. Demek ki, 
ben 9 milyar civarında olacak demi§im, o günkü 
Maliye Bakanı 9 milyar 750 milyon demiş. Ger
çekleşen rakam benim dediğim rakamın 240 
milyon üzerinde. Hâdisenin içinde yaşıyan Ma* 
üye Bakanının o zamanki tahmininin 500 mil
yon altında gerçekleşmesidir. Şu halde bizim 
o zamanın muhalefeti olarak hâdiseleri rakam
lar halinde ifade edişimiz dahi, sizin ifade edi
şinizden daha sıhhatli imiş. Bu birinci husus. 
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nuzla bugünkü tutumlarınız tam aksi istikamet
tedir,» demek istedi. Zennediyorum, şu ana ka
dar bütçe üzerindeki yazılı konuşmam, o zaman
ki tutumumuzun aksi bir istikametini ortaya 
çıkarmış değildir. O zamanki tutumumuzun bir 
aksi yönü vardır. O zamanki Hükümete ret oyu 
verdik, bugünkü Hükümete müspet oy verece
ğiz. Bu tutumumuzun birbirinin aksi istikamet
tedir. Onun da izahını bizden çok daha güzel 
şekilde C. H. P. nin Genel Başkanı kendi gru-
punda ifade etmiştir. Demiştir ki; «ne aldıysak 
onu vereceğiz.» Yani «kırmızı oy vereceğiz büt
çeye.» Kendiniz ifade ediyorsunuz, «sadece büt
çenin altındaki imzalar değişiktir, kendisi aynı
dır...» Dediğiniz halde ve o zaman beyaz verir
ken bugün niye kırmızı oy vermek ihtiyacını 
duymaktasınız? (Sağdan ve soldan «bravo» ses
leri, alkışlar) 

Şimdi tahminler konusunda... (Niğde Milet-
vekili Asım Eren'in anlaşılamıyan müdahalesi) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz Sayın 
Eren. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALÎCAN 
(Devamla) — Beyefendi yakma gelin de müda
halenizi duyalım. 

BAŞKAN — Siz buyurun Sayın Alican. 

Y. T. P. MECLÎS GRUPU ADINA EKREM 
ALÎCAN (Devamla) — Vaktiyle bir müdahale
de bulundunuz, sonra sözünüzü geri aldınız. 
Üzerinize varılınca sözü geri alıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Eren, lütfen hatibin sö
zünü kesmeyiniz. Sayın Alican, siz de karşılıık-
lı konuşmayınız. 

Sayın Eren, hatibin sözünü kesmek îçtüzük 
hükümlerine göre caiz değildir, memnudur. 
Önün için sükûnetle dinleyin, sonra söz alır, ce
vabınızı verirsiniz. 

Sayın Alican, buyurunuz. 

Y. T. P. MECLÎS GRUPU ADINA EKREM 
ALÎCAN (Devamla) — 1965 bütçe gelirleri ko
nusunda geçen defaki konuşmamda «1964 malî 
yılı tahsilatı için vergi gelirleri olarak 9 milyar 
lira civarında gerçekleşebildi» diye ifade etmiş
tim^ 

1964 yılı için yani içinde yaşanılan bütçe 
yılma ait vergi gelirleri için, «9 milyar civa
rında gerçekleşebilir» demiştim. Şüphesiz, ger-

1965 malî yılı bütçe tahminleri hakkında 
500 liralık bir ertelenen borçlar mevzuu vardı. 
O dâhil, bu bütçenin 1,5 milyar lira civarında 
fazla tahmine dayandığını ifade etmiştim. Bu
gün de aynı ifademde ısrar ediyorum. Bugün
kü bütçede de aynı farklılık olur, 500 milyon 
lira olarak tasrih edilmiştir. Ben «1965 bütçe 
gelirleri tahminleri olarak önünüze getirilen 
tahminler için 1 milyar Ura civarmda yüksek
tir,» demişim. Bu rakamlar aynen gerçekleşe
cektir. 1964 bütçesinde de bir milyara yakın 
gerçekleşmeme payı olduğuna göre, 1965 bütçe
sinde de bu olacaktır. Ama konuşmamda görü
yorsunuz izah 'ediyorum, bu Hükümet, bu büt
çeyi 1965 yılı 4 Martında ele aldı ve 25 Mar
tında da Meclise sevk etti. 20 günlük bir zaman 
içinde bir Hükümet bütçe konusunda kendi ar
zuladığı inisiyatifi tatbike koymak imkânına 
sahip değildir. Hele bu memlekette bir de tat-
bika konulmuş bir program mevcut ise. Bugün
kü haliyle tahminlerde bu miktarda bir fazla-
lılık bugün de ifade edilebilecek bir husustur. 
Ama, Hükümeti biz şimdi dikkate davet ediyo
ruz, bu noksanlığı plâna aktarmadan, yani, 
memleketin yatırım tahsislerine aktarmadan 
birtakım tasarruflarla yıl içinde ciddî tatbi
katla karşılamalıdır. Bunu kendisine tavsiye et
mekteyiz. 

Şimdi, bu kadar rakama meraklı olan sa
yın arkadaşım da dâhil, yıllardan beri rakam 
söylerim bu kürsüden, bugüne kadar benim hiç
bir rakamımı tekzibedebilen çıkmamıştır, bu da 
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benim iddiam. (Sağdan bravo sesleri.) 

Ama, ben şimdi sayın C. H. P. sözcüsü ile, 
C. H. P. nin Üçüncü Hükümetindeki Ma.1 iye 
Bakanının vo Sayın Başbakanın, Türkiye'nin 
gayrisâfi millî hâsıla rakamları üzerinde an
laşmalarını tavsiyo edeceğim. 

Bakın, gayrisâfi miUî hâsıla rakamımızla il
gili 'eski Maliye Bakanı Sayın Ferid Melen'in 
12 Şubat 1965 tarihli bütçe konuşmasındaki, 
aynen ifadesi : «1961 fiyatlariyle gayrisâfi millî 
hâsıla 1961 do 53 milyar 719 milyon, 1962 de 57 
milyar 153 milyon, 1963 te 61 milyar 410 mil
yon ,1964 te 63 milyar 805 milyon...» 1964 
rakamın?, dikkatlerinizi çekerim : 63 milyar 805 
mi1 yon 800 bin. O zamanın Başbakanı Sayın 
înönü de rakamları, 1 Mart 1965 tarihinde yeni 
Hükümet programı üzerinde yaptığı konuşma
da teyidetti. 1961 fiyatları ile, kalkınmanın çok 
ilmî istikamette gelişmekte olduğunu ifade eder 
izahlarda bulunurken, bu iki, üç yıl zarfında 
plânlı kalkınma neticesi olarak yaşama seviyesi 
yükselmiş ve millî gelir artmıştır. 1961 fiyatları 
ile gayrisâfi millî hâsıla 1961 de 53,7 milyar 
iken, 1964 te, 1961 fiyatları ile, 64 milyon lirayı 
ulaşmıştır, dedim. Rakam burada. Şimdi, bugün 
Sayın Sözcü, 1964 gayrisâfi millî hâsılası 19G1 
fiyatları ile 58 milyar 499 milyondur... 

ŞEFÎK ÎNAN (Çanakkale) — Aynı. değil. 
Y. T. P. MECLÎS GRUPU ADINA EKREM 

ALÎCAN (Devamla) — Evet aynıdır, hepsi ay
nı. Onlar birtakım kelimelerin arkasına gizlen
mektir, hepsi odur. izah edin, gelin de buraya. 
Hepsi birdir. 

BAŞKAN — Sayın İnan, müsaade buyu
run, söz aldığınız zaman anlatırsınız. 

Y. T. P. MECLÎS GRUPU ADINA EKREM 
ALÎCAN (Devamla)-— Bu mefhumların arka
sına gizlenmek suretiyle millî' hâsıla rakamlarını 

'mum,-. 

yükse'k gösterme çabalarıdır. Deflâtörleri de böyr 
le tesbit ederler. Söyliyeceğimiz hususlar vardır. 
Cari fiyatlar, sabit fiyatlar... 

Şimdi aynı şekilde Sayın-Ferid Melen, «Yi
ne fert başına isabet eden gayrisâfi millî hâsıla 
is.e 1961 fiyatlariyle 1961 de 1 878 lira iken, bu 
miktar 1962 de 1 943, 1963 te 2 030, 1964 te 
2 050 liraya yükselmiştir.» dedi. Sayın C. H. P. 
Sözcüsü, 1961 de 1 715, ki Sayın Melen'in raka-
<mı 1 878; 1962 de 1 775, Sayın Melen'in raka-
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mı 1 943; 1963 te 1 854, Sayın Melen'in ra
kamı 2 030; 1964 te 1 881, Sayın Melen'in ra 
kamı 2 050, nüfus başına. 

Şimdi, Sayın arkadaşlarıma evvelâ kendi ara
larında bu rakamlarda bir mutaıbaikat tesis etme
lerini ve başkalarının rakamları üzerinde tetkik-
siz sonuçlara varmamalarını tavsiye ederim 
(Alkışlar) Sabit fiyat, fa'ktör fiyatı, bir bulutlu 
havanın içinde, maksat kalkınma hızını kendi 
devrelerinde yüksek 'göstermek: arzusu. Bunu 
yapimıyalım arkadaşlar. , Ben, hiçbir zaman bu 
çeşit usullere başvurmadım. Bütçe tahminleri 
üzerinde yaptığım tetikliklerde de hiçbir zaman 
partizan istikametlere göre tahminler yapmadım. 
Yaptığım bütçe tahmini 1,5 milyar liralık, 500 
milyon lirayı indirdikten sonra, 1 milyarlık tah
mini yine aynen bugünkü tahminimdir. Böyle 
gerçekleşecektir. 1964 bütçesi üzerindeki tahmi
nim de aynı istikamette olmuştur ve öyle gerçek
leşmiştir. Millî gelir rakamları da bunlardır. 
Lüzumsuz yere millî gelir rakamlarını olduğun
dan başka çıkarmaya çalışmak suretiyle kendi
mizi aldatmıyahm. Sanayi sektöründeki gelişme 
hızı ortadadır. Sektörlerdeki gelişme hızları or
tadadır. Yüzde 12,2 nisbetini hedef olarak tesbit 
etmişim. Bunu sağlıyabildiğim takdirde sanayi
de; ulaştırmada şu nisbeti tesbit etmişim, bunu 
sağlıyabildiğim takdirde; diğer sektörlerde şu 
nisbetleri tesbit etmişim, bunları sağlıyabildiğim 
takdirde, bunlarla birlikte yüzde 7 genel kalkın
ma hızını sağlıyabiliyorsa Türk ekonomisi, o 
zaman hep beraber iftiharla neticeye doğru müs
pet adımlar atmaktayız, diyelim. Ama bu böy-
b ; olmayıp da, millî hâsıla rakamlarında, tarım
da birtakım tahminler yapıyoruz, tahminlere da
yanır. Yağmur bol yağıyorsa tahmini fazla ya
pıyorum. Demiyorum ki, tahmini yapanlar 
kasten değişik yapıyor. Tahmine dayanan bir
takım millî hâsıla rakamları çıkartıyorum. Dik
kat buyurursanız üçten başlayıp, 3, 3,9, 4,3 ra
kamları tarımdaki rekolte tahminlerinde ve hat
tâ millî galir hesaplarını yapanlar, hangi fiyat
lara göre yapıyorlar, onlar üzerinde de durmak 
icabedcT, oturup bunların hepsini görmek lâ
zımdır. 

Hangi fiyata göre yapıyorsunuz? Millî gelire 
dâhil ettiğiniz ziraat mahsulleri fiyatlarını na
sıl yapıyorsunuz? Geçen seneki ziraat mahsulle
rinin herhangi bir mahsulün fiyatını değerinden 
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düşük tutup, bu senekini değerinden 10 kuruş 
fazla yapsanız kalkınma hızı nisbetiniz bir iki 
puan artabilir. Bunlar üzerinde durulacak ve 
bunlar karşılıklı oturulup birlikte görülecek me
selelerdir, Deflâtör denilen şeyin dahi, câri fi
yatların sabit fiyatlara irca edilmesinde dahi çe
şitli şekillerde rakamları, nisbetleri yüksek gös
terici usuller tatbik olunabilir. Bu itibarla ben 
derim ki, asıl mesele sanayi sektöründeki geliş
me, sanayi sektöründeki hedefin istihsali ve asıl 
gelişme, yatırım nisbetlerinin gerçekleşme oran
larıdır. Yatırım nisbeti olarak yüzde yüzü sağ
lamak şöyle dursun, sanayide yüzde 55,4 nisbeti-
ni ancak gerçekleştirebilmişiz. Bu böyle devam 
ettikçe, bizim kalkınmamız düzenli yürüyor di
yemeyiz. 

Şimdi, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu ile, geçen müzakerelere nazaran plân konu
sundaki görüş ayrılığında, aramızdaki mesafe
nin biraz yaklaştığına ben bugün şahit oldum. 
Çünkü, geçen müzakerelerde muhterem Cumhu
riyet Halk Partisinin sercüleri plân üzerinde 
hiçbir suretle, plân devresi içinde değişiklik dü
şünemeyiz, demekte idiler. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Böyle 
bir şey demedik. 

Y. T. P. MECLÎS GRUPU ADINA EKREM 
ALÎCAN (Devamla) — Sayın Feyzioğlu, sizin
le münakaşamız bu istikamette idi. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu öyle söylüyor, 
sonra cevap verirsiniz. Sayın Alican, karşılıklı 
konuşmıyalım. Buyurun. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Böy
le söylemedik. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, söyle
dik, söylemedik diye oturduğunuz yerden müda
hale ederseniz cevap verecek, müzakere şekli bo
zulacak. Lütfen müdahale etmeyiniz. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Devamla) — Bugün Grupun Sayın Sözcüsü 
dediler ki; «Elbet tecrübelerden istifade edilme
si lâzımdır, elbet tecrübelerin ışığında plânda 
değişiklik yapmak icabeder. Bu konuda C. H. P. 
Grupu olarak biz de başka bir düşüncenin sahi
bi değiliz.» Şimdi bu bir büyük merhaledir. Hat
tâ benim geçmiş on seneye ait rakamı vermemin 
sebebi Sayın C. H. P. Sözcüsünün bu istikamet
teki beyanları idi. Sizin bu. mütalâanız haluka- I 
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ten isabetli olursa* geçmiş devrin ekonomi poli
tikasını tenkit etmiye hakkımız olmaz demiştim. 
Çünkü. o devrin vasati kalkınma hızının yüzde 
6 olduğunu ifade etmiştim. 

Hakikaten memnuniyetle karşıladım Sayın 
Sözcünün beyanını. Bu yönden aramızdaki ge
niş mesafe bir miktar kapanmış olmaktadır. Bu 
mesafe büsbütün kapanabilir. Bizim müdafaası
nı yaptığımız, bu memleketin asıl plânlamasın
da önemli olan ekonomik sınai hamleyi de be
nimsediği takdirde Sayın C. H. P. Grupu, me
seleler oldukça vuzuha ulaşmış olur. 

Orada derler ki, sayın arkadaşlarım; «Sek
törler arasında koordinasyon lâzım, sektörler 
arasında koordinasyon sağlanmadığı takdirde 
plân tatbikatı topyekûn kalkınmayı ifade et-
moz...» Şüphesiz bunlarda hep mutabıkız. Sek
törler arasında koordinasyon lâzım. Yalnız, ben 
derim ki, Türkiye'nin sadece sınai bir hamlesi 
ile Hükümet faaliyetleri bitecek değil. Ekono
mik faaliyetler yanında, sosyal politika bakımın
dan da hükümetlerin elbet vazifeleri var. Plân
ların elbet üzerinde duracağı esaslar vardır. 
Ama, bu plân, bir yıllık program, memleketin 
ekonomik kalkınma meselelerini bir yana bıra
kıp, bütün âmme hizmetlerini en basit teferru
ata kadar plânlayıcı bir istikamete girerse, esası 
biz usule feda etmiş oluruz. Bu itibarla, eğitim 
mevzuunu Sayın Sözcü ifade etti, elbet plânda 
Türk eğitiminin hedefleri tâyin edilmelidir. Ne 
istikamette gitmelidir Türk eğitimi? Teknik eği
tim bakımından hedefi ne olmalıdır? Bilmem, 
meslekî eğitim bakımından ne olmalıdır; yüksek 
öğretim bakımından ne olmalıdır ve bu hedefle
re göre yatırım hedefleri ne olmalıdır? Bunları 
anlıyorum ama bunların en ince teferruatını da
hi plânla ben düzeniiyeceğim dediğim zaman, 
bakanlıkları bir nevi plânlamanın bir umum mü
dürlüğü gibi bir Hükümet teşkilâtı, Devlet teş
kilâtı haline getirmekteyiz. O halde, o hedefleri 
plânla tesbit edeyim ama bakanlıkların düzenii-
yeecği hususlar da plânın içine bir bürokrasi 
vasıtası olarak programın içine sokup plânımızı 
verimsiz hale getirmeyin. Bunun prensip olarak 
kabul edilmesi halinde, koordinasyon konuları. 
teşkilâtlanma konuları elbet hep birlikte müta
lâa edilip, sonuca ulaştırılacak hususlardır. Ama 
Türkiye'de, biraz önce ifade ettim, bir vilâyeti
mizin çay meselesini, yerinde gördüm arkadaşlar, 
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50 - 60 milyonluk bir iştir, bunu bu ekonomi 
kolayca yapar, bir - iki senede bunu halletmek 
lâzımdır. Sayın Tekel Bakanı arkadaşım üç fab
rikayı dikkate aldım diye beyanda bulunmuş. 
Hayır, bu meseleyi bir senede halledebiliriz. De
diğim gibi bir tesisin maliyetidir, fabrika deni
len şey gayet basit bir tesisdir. Ama. Bu fabri
ka olmayınca orada çıkan yeşil çay mahsulü o 
fabrikada ben derhal imalâta sevk etmediğim 
takdirde, eminim ki, tekel idaresi her yıl milyon
larca lira zarara uğramaktadır. Ama, görün
mez zararlardır bunlar. Bu görünmez zararları 
tekelin kendi masrafları içerisinde kaybolan 
zararlardır muhtemelen, meselenin esası ihma
le uğramaktadır. O halde, benim plânını bu çe
şit ekonomik meseleleri süratle ele alabilecek 
bir plân olmalıdır. Benim plânım bunu; efen
dim uzun vâdede, sıra ona da gelecek, ikinci 

veya üçüncü beş yıl da gelecek, dediğim zaman, 
ben o zaman plânlı ekonominin esas hedefi 
olan gerçek kalkınmaya ulaşâmam. Açık. Bu, 
plânlama teşkilâtı bakımından çeşitli kırtasi
yeciliğin doğmasına da sebebiyet vermektedir. 
Açın, okuyun bu yıllık programları. Tedbirler, 
tedbirler, tedbirler, dünyanın tedbirleri, bu ted
birleri takibediyor musunuz? «deseniz, sahibini 
bulamazsınız. Hakikatte vardır, kâğıt üzerinde 
sahibi de vardır. Arkadaşlar gelecekler, efen
dim işte icra plânı, şu plânı, bu plânı diyecek
ler, sahibini bulamazsınız. Meseleyi, her- mese
leyi marifet ne ifrata, ne tefride götürmektir. 
Her meselenin en iyi şekilde düzenlenebilmesi 
imkânını sağlamaktır. Biz kâğıt üzerine bir 
sürü şeyler koyuyoruz, ondan sonra işin esa
sına girdiğimiz zaman, işin esasında maalesef 
neticeye ulaşamıyoruz. Neticeye ulaşamamak
tan dolayı da, tabiatiyle kendi kendimize olan 
güveni kaybediyoruz. Aslında meseleleri bu öl
çüler içinde mütalâa edecek olursak, lüzumsuz 
yere güvenimizi de kaybetmeyiz sevgili arka
daşlarım. Ben bir kısa gezide hakikaten Rize 
bölgesinde meselâ bir müşahedemi ifade ede
yim. Vatandaşıa, aslında sosyal seviye itibariy
le bii' hayli yükselmiştir. Bu bölgelerde, açıkça 
söyliyeyim, bu bölgede o sosyal seviye yüksek
liğini beklemiyorduk. Ama, vatandaş ekono
mik zaruretler dolayı siyle kılığını, kıyafetine 
bakmıyor; ama her hangi bir sosyal olayda gö
rüyoruz ki, vatandaşın sosyal seviyesi bir hay-
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li yüksek. Biz, ekonomik kalkınma istikameti
ne yöneldiğimiz zaman, öyle sanıyorum ki, sos
yal gelişme bakımından da kısa zamanda neti
ce alacağız. Benim temel düşüncem bu. Arka
daşlarım, bunu bugün için benimsemiyorlar. 
Ama, dediğim gibi, üç. ay önce daha sert tepki
leri vardı. Tepkilerinin biraz daha gevşemiş ol
duğunu müşahade etmekteyim, öyle zannede
rim. ki, zamanla bu son görüşlerimde de benim
le mutabakat tesis edeceklerdir. 

Şimdi, toprak reformu 'konusunda Sayın 
C. H. P. sözcüsü her zaman insaflı bir politika
cı olarak şöhreti vardır ve hakikaten böyle ta
nıyorum ve böyle olduğuna da inanıyorum. 

Bugün, toprak reformu konusunda öyle 
tahmin ediyorum ki, biraz insafsızlık yapmış
lardır, beyanları itibariyle. Sözcü, bu arada top
rak reformu konusuna da değinerek, nihayet bir 
Anayasa hükmü olduğu kadar, hem plânda ön
görülen ve hem de Hükümet Programında ele 
alman toprak reformu kanun tasarısı da âde
ta unutulmuş gibidir dediler. Toprak reformu 
kanun tasarısı unutulmuş değildir. Toprak re
formu kanun tasarısı ile, Hükümetin kuruldu
ğu günden beri dört parti kanadı devamlı şe
kilde meşguldür. Ama, muhterem arkadaşla
rım, geçen müzakereler sırasında münakaşa
sını yaptık. îknici Karma Hükümetin hazırla
dığı tasarıyı Üçüncü Karma Hükümete male-
debilmek için, yani tek partiden müteşekkil 
bir Hükümete maleddbilmek için ve içerisinde 
yapılabilen birkaç maddede değişiklik yapabil
mek için C. H. P. Hükümeti tam 13 ay vakit 
geçirmiştir; tam 13 ay. Biz dört partiyiz, dört 
partinin Karma Hükümetiyiz. Her partinin ken
disine mahsus görüşleri vardır. Bu görüşleri 
birleştireceğiz, bütün bu görüşleri Hükümet 
görüşü haline getireceğiz. Elbet, bunun bir iç. 
çalışmaya ihtiyacı vardır. Uç aydan beri bu 
iç çalışmayı yapmaktayız. Üç aydan beri yap
tığımız bu iç çalışması sonunda neticeye var
dık. Tasarı Anayasa Komisyinunda idi. Anaya
sa Komisyonunda 12 Mayıs tarihinde bunun gö
rüşmeleri yapıldı. Anayasa Komisyonunda Hü
kümet görüşü halinde şimdi Karma bir Komis
yon kurulabilir. Şimdi bir Karma Komisyon
da bu süratle ele alınabilir ve bütçeden sonra 
bu Meclis tatile girmeden çıkarılabilir dedik. 
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Anayasa Komisyonunda da böyle bir Karma Ko- I 
misyon kurulmasının Meclis Heyeti Umumiye-
sine teklif edilmesi kararına varıldı. Sayın 
Paksüt arkadaşım, bakıyor diyor ki, Karma Ko
misyon teklifini de C. H. Partililer yaptılar, siz
den gelmedi demek istiyor. C, H. Partisi kurnaz 
partidir. Bizim hazırlıklarımızın bitip Karma 
Komisyon talebetmek üzere olduğumuz anla
şılınca şüphesiz C. H. Partililer bize tekaddüm 
etmişler komisyon için (soldan ve sağdan alkış- I 
I ar). Sayın sözcü bu konuya böyle insafsızca 
temas ettikten sonra, son safhasını öğreneyim 
dedim. Çünkü, bugün saat 14.30 da Genel Ku
rul toplantısında Hükümetin, Riyasetten sa
bahtan Karma Komisyon kurulması yolunda 
yaptığı ricanın oylamaya arz edileceğini biz bi
liyorduk. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi söz
cüsü konuşmadan bu oylama işi bir türlü Ri
yasete gelmesi, Riyaseti teııkid etmiyorum bu 
mevzuda, gelemedi.. Bu işin esası nedir diye 
arkadaşlarıma sordum; hattâ Tarım Bakanı, ar
kadaşımızla sabahtan görüştük, «14.30 da (bir 
heyete, bir açılışa gitmek mecburiyetindeyim, 
bu Karma Komisyon teklifi de Umumi Heye
te sunulacak, 14.30 da hangisine gideceğimi şa
şırdım,» dedi. Gerekirse biz Umumi Heyette 
böyle bir komisyon teklifi olduğu zaman, me
seleyi izah eder, teklifin reddedilmemesi imkâ
nım sağlarız, sen oradaki vazifene gidebilir
sin diye arkadaşımla böyle konuştum, öğleden 
sonra geliyoruz, Sayın C. H. P. sözcüsü bu ko
nuyu burada «unutulmuştur» deyinceye kadar, 
Umumi Heyete getiremedik. Ondan sonra tah
kik ettim, komisyon raporu - ki, ayın 1.2 sinde 
komisyon karar vermiş, bugün ayın 17 si - de
mek beş gün geçmiş. Komisyonun Sayın Başka
nı Sayın Abdülhak Kemal Yörük Halk Partili. 
12 sinde Karma Komisyon kararma varılmış. 
Anadan beş gün geçmiş, Karma Komisyon He
yeti Umıımiyeye böyle teklif edelim diye ka
rar vermiş. Arkadaşlarımız bu kadar hassastır
lar, bu karar hemen ertesi günü Heyeti Umıı
miyeye arz edilir. Karma Komisyon bugün ku
rulmuş ve üç günden beri mesaisine başlamış 
olabilirdi. Beş günden beri... 

ŞEFlK İNAN (Çanakkale) — Beş aydır 
neredeydiniz? | 
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V. T. P. MECLÎSİ GRUPU ADINA EK

REM ALÎOAN (Devamla) — 13 aydır siz nere
deydiniz, biz de oradaydık, beyefendi. (Sağdan 
ve soldan alkışlar.) 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) Orada aylarca 
niye tuttunuz?. 

BAŞKAN — Sayın tnan, karşılıklı konuş
mayınız. 

Y. T. P. MECLİS GRUPU ADINA EK
REM ALİCAN (Devamla) — Şimdi, bu komis
yon üç günden, dört günden beri çalışma ha
linde olabilirdi. Pekâlâ esası nedir dedim. Ko
misyon kâtibi imzaları tamamlamaya çalışmış 
ve son dakikada alabildiği son imzada bir 
C H. P. li arkadaşımızın mııhalafet şerhi var
mış muhalefet şerhini almak için son dakikaya 
kadar beklemiş zannediyorum. Riyasete verildik
ten sonra ne yapalım o imzada bulunmadı, de
nilmek suretiyle Riyasete verilsin denmiş. Sa
yın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü konuştuk
tan sonra, bu mhhalefet şerhide gelmiş. Hâdi
senin gelişmesi bu. 

Şimdi, sayın arkadaşlarım, toprak reformu 
konusunda durum budur. Bu Anayasa Komis
yonunun aldığı karar Riyaset Divanına gel
miştir, benim de istirhamım odur, Meclis ola
rak Karma Komisyonu teşikl edelim ve gerçek
ten Haziran ayında, Temmuz ayında bu kanu
nu memlekete hediye edelim. Bu toprak refor
mu kanunu üzerindeki münakaşalarla lüzum
suz yere birbirimizi daha fazla incitici olmıya-
1 um. 

Sayın O. II. P. Sözcüsünün bu suretle üzerin
de durulması icabeden mütalâalarını cevaplan
dırdıktan sonra konuşmamı sona erdireceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi, 
söylenecekleri, ilk bütçe müzakereleri sırasında 
söylemiştik. 1966 programı ve ikinci beş 
yıllık plân bakımından, üzerinde durulma
ya özel önem atfettiğimiz bir, iki hususa 
bu konuşmamda ayrıca temas etmiş bulunmakta
yım. Yeni Hükümetin, temennilerimizi, eskileriy-
le birlikte dikkate alacağını ümidetmek isterim. 

• 12 Şubat 1965 tarihli konuşmamızda, partiler 
Meclis gruplarının bütçeler hakkında karara var
malarında, bütçelerin nitelikleri kadar, hattâ da
ha fazla, o bütçeleri getiren ve yürütme iddiasın-
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da olan Hükümetlerin niteliklerinin de önem taşı
dığına işaret etmiştik. 

O günkü bütçeyi Yüce Heyetinize sunmuş 
olan Hükümetle, bugünkü Hükümet arasında, 
grupumuz tabiatiyle ilginç farklılıklar müşahede 
etmektedir. 

Arz ettiğim bu görüşler içinde, Yeni Türkiye 
Partisi Meclis Grupu 1965 malî yılı Bütçe tasarl
ama müspet oy vermeyi uygun bulmaktadır. 

Yeni bütçenin memleket için hayırlı olması 
temennilerimle hepinizi saygılarımla selâmlarım. 
(Soldan, ve sağdan alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; şimdi söz 
sırası C. K. M. P. sözcüsünündür. On dakikada 
bitirmezsiniz değil mi efendim? (Sağdan «hayır» 

sesleri.) O halde şimdi açık oylama neticelerini 
arz ediyorum: 

Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve gö
revleri hakkındaki Kanunun 22 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifi oylama
sına 303 arkadaş iştirak etmiş 255 kabul, 35 ret, 
13 çekinser oy çıkmıştır. Kanun teklifi Meclisi
mizce kabul edilmiştir. 

Siyasi Partiler Kanunu tasarısının oylaması
na 309 arkadaş iştirak etmiş 235 kabul, 59 ret, 15 
çekinser. Bu suretle Siyasi Partiler Kanunu Mec
lisimizce kabul edilmiştir. 

Vakit geciktiği için bugün saat 21 de topla
nılmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati: 19,20 

» © - « 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 21,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KATİPLER : Süreyya öner (Sürt), İsmet Kapısız (Yozgat) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 1965 malî 
yılı Bütçe kanunu tasarısının görüşülmesine de
vam ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, görüşmesini yapmakta 
olduğumuz 1965 malî. yılı Bütçesinin Dışişleri 
Bakanlığı ile, Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve Te
kel Genel Müdürlüğü bütçelerinin görüşülmesi 
günlerinin değiştirilmesi hususunda bakanlıklar 
mutabakata varmışlardır. Tevzi ettiğimiz broşür
lerde Dışişleri Bakanlığı bütçesi ayın 22 sinde, 
Tekel Bakanlığı ise 25 inde idi. Şu hale göre, 
Tekel Bakanlığı ayın 22 sinde, Dışişleri Bakanlı
ğı ise avın 25 inde görüşülecektir. 

Bilgilerinize sunulur. 

Gruplar adına söz istiyen arkadaşlarımıza söz 
vereceğiz. C. K. M. P. Grupu adına Sayın Sad-
rettin To^bi. 

OK.M.P. GRUPU ADINA SADRETTÎN 
TOu>BÎ (Kütahya) — Muhterem arkadaşlar, 

Sözlerime Sayın Maliye Bakanının ve me
saisinde kendisine katılan personel, keza Bütçe 
Karma Komisyonunda kıymetli hizmetleri ge
çen arkadaşlarımıza 1965 Bütçesini kısa sayıla
bilecek bir süre içerisinde revizyona tabi tuta
rak Yüce HeyetinİEe zamanında sevk ettikleri 
için Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi adına 
teşekkürle başlamak- istiyorum. 

Bütçe üzerindeki tahlil, tenkid ve beyanlarını 
münhasıran partimin ekonomik ve malî görüşle
rinin sınırı içinde kalacaktır. Bilindiği üzere 
1985 bütçesi bundan evvelki Hükümet tarafın
dan evvelce Meclise getirilmiş, fakat tasvibinize 
mm-ihar olamamıştı. Hâdisenin bu suretle tccclii-
çfındeki selbepler üzerinde durmak istcm'vıorum. 
Çlinıkü bu hurucu Yüksek Meclisin takdirine 
raci bir keyfiyettir ve Yüksek Meclis takdirini 
kul"!a.nnmtır. 

Bu it'barla belki masen meıvcudolan bir büt
çenin bâzı retuşlarla kısmen değiştirilmesine mü-
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taallik mesai pek ehemmiyetli görülmiyebilir. I 
Fakat kanaatimizce baızan bir şeyin revizyonu o 
şeyin yeniden yapılmasından daha çetin bir 
problem teşkil edebilir. 

Diğer taraftan bütçenin mühim kısmını teş
kil eden cari masraflar, devam edip gelen bir 
Devlet telâkkisinin ve mevcut kanun ve nizam
ların tatbiki zaruretinin bir icabı olarak, gün 
geçtikçe, bir çığ gibi büyüdüğü için, bütçenin ye
ni Hükümetçe tatbiki evvelden derpiş edilmiş 
prensiplere göre, edasından değiştirilmesine va
kit bakımından imkân ciamıyacağı aşikârdır. 

Bu sebeple, bütçe üzerinde Hükümetin yap
tığı düzeltmelerden ileri bir revizyon yapılması 
imkânının bulunamıyacağmı kabul ederek bütçe
yi e?ski ve yeni Hükümetlerin mütekabil mesai
lerinin bir mahsulü olarak kabul ediyoruz. Bu 
bakımdan bütçedeki hata ve sevap payları, ha
lef ve selefe aynı zamanda aidolmak icabedecek-
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Cümlenizin malûmu olduğu üzere bir bütçe

nin ihtiva ettiği siyasi unsurlardan maada eko
nomik ve so'val unsurları da vardır ve modern 
devletlerde bilhassa bu iki unsur, yani ekonomik 
ve sosyal elemanlar ağırlık noktasını teşkil eder
ler. 

Bütçe ekonomik temevvüçler üzerinde tesir 
icra eder ve diğer taraftan bizatihi ekonomik 
konjonktüre müessir olur. 

Ekonominin muhtelif devreleri, deprasyon 
veyahut bolluk ve ferahlık çok açıkça bütçenin 
gelir ve giderlerine rtki yapar. Bu suretle ikti
sadi faaliyetlerdeki bir yavaşlama veya hızlan
ma vergiler, üzerinde, bilhassa vasıtasız vergiler 
üzerinde tesirlerini vazıhan icra eder. 

DifTpr taraftan Hükümet bütçe vasıtasiyle 
iktisadi hayatı ve faaliyetleri kanalize etmek, 
bunu kamçılamak imkânına sahiptir. Bu suretle 
modern devletlerin bütçeleri, iktisadi hayatın son 
derece mühim bir faktörü ve icra vasıtası olmuş
lardır. 

Sosyal bünyede de bütçe, pek büyük bir 
ehemmiyet taşır. Oiinkü bütçe, Devletin müessir 
fiilini, gelirlerin inkisammda ve tevziindc mey
dana çıkarır. Bütçe harcamalar kanaliyle, muay
yen kategorideki fertlere yüteek gelirler sağlı-
yabilir, vergiler kanalı ile de başka kategorilerin 
gelirlerini azaltabilir. | 
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Devlet bu suretle servetlerin inkisammı kon

trolü altında bulundurur. Sosyal sınıflar arasın
da, bâzılarının gelir ve servetlerini artırıp, bâ-
zılarmmkini azaltarak bir muvazene kurar. 
Bütçe bir nevi süzgeçtir. Bu süzgeçten geçerken, 
gelirler kollektivitoye tekrar intikal etmezden 
evvel şekil değiştirirler. Bu sebeplerden dolayı 
bütçe sosyal politikanın çok kudretli bir vasıta
sıdır. Bütçe reformları sayesinde cemiyette bir 
inkılâp yapmak mümkündür. Kendisine hâkim 
olan politik telâkki ve düşüncelere göre hareket 
ederek, âmme iktidarı bütçeyi sosyal bir tesviye 
unsuru olarak kulanır. îktisaden zayıf olanları 
himaye ve onların kalkındırması, veya kapita
list ve servet sahibi sınıfların bir müdafaa vası
tası veyahut da imtiyazlı bir ekalliyettin yara
tıcısı ve inkişafı vasıtası olarak kullanabilir. Bu 
itibarla bütçe Hükümetlerce takibi kararlaştırı
lan ekonomik ve sosyal politikanın birinci dere
cede, alet ve vasıtasıdır. 

Nitekim Savın Malive Bakam da bu vakıayı 
müdrik olarak Karma Bütçe Komisyonunda 1965 
Bütçesini takdim nutkunda aynen : 

«Bilindiği gibi Devletin yalnız siyasi bir te
şekkül deftil, avnı zamanda ekonomik ve sosyal 
bir teşekkül o1 ması hasebiyle, vergi, borçlanma, 
dış ticaret, masraf, nara ve kredi ve sair malî 
mevzı^arda, takibedilecek politikanın, memleke
tin ekonomik ve sosyal havatı üzerindeki tesir
lerinin nazara alınarak tevhit edilmesi icaboder» 
demektedir. Simdi sırası gelmişken bu politika 
üzerinde duralfm. Nrdir bu politika? Bundan ev
vel gelip gecen Hükümetlerin ekonomik ve sosyal 
politikalariyle yeni Hükümetin bu konulardaki 
politikası arasında ne gibi fark var? 

Koalisyon Hükümetti ekonomik politikasını 
bu senenin 26 Şubat tarihinde Mecliste okunan 
programında : (Karma ekonomi düzenine ve 
demokratik plânlı kalkınma esasına) dayandığını 
açıklamıştır. 

Bundan evvelki Hükümet de iktisadi politi
kasını aynı esaslara, ya.ni karma ekonomiye ve 
demokratik p^nl ı kalkınmaya istinadet'tirmiş bu
lunuyordu. O halde gerek geçen Hükümetin ge
rekle halihazır Koalisyon Hükümetinin ekonomi 
po1it'ka1arı bu noktada yekdiğerine tetabuk et
mektedir. Nitekim biraz evvel ifade ettiğimiz 
üzere, bütçeler, bunları hazırlıyan Hükümetle-
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rin ekonomi politikalarını tatlbik hususunda en j 
müessir b'ir alet ve vasıta rolünü oynamak du
rumunda olduklarına ve yeni Hükümet esasta 
her hangi bir değişiklik yapmaksızın bâzı rötuş
larla eski bütçeyi tatib'ik etmeyi Kararlaştırmış 
ve bunu Maliye Bakanının ağzından beyan et-" 
iniş bulunmakla, her iki Hükümetin ekonomi 
politikaları ve bunun tatbik vasıtası olan büt
çeleri arasında esaslı bir farka raslamamaktayız. 
Kanaatimizce butvakıa paradoksal bir durum ya
ratmaktadır, Filhakika gecen Hükümeti teşkil 
eden Halk Partisi, program ve beyanı itibariyle, 
daha ziyade devletçilik ve galip vasfı itibariyle 
Devlet kapitalizmine taraftar bir organizma 
olduğu halde, kolisyon Hükümeti içerisinde 
adedi müessiriyeti bakımından, siklet merkezini 
teşkil eden Adalet Partisi, daha liberal bir ikti
sadi görüşüne sahip siyasi bir teşekkül olarak 
tanınmıştır. Diğer ortak partilerin de yekdiğe-
rinden az, çok farklı iktisadi görüşleri olduğu 
muhakkaktır. 

Biz burada partilerin ekonomik strüktürle-
ııni tahlil etmek ve bunun bir ekspozesini yap
mak mevkiinde olmadığımıza göre sözlerimizi 
sadece kendi partimizin görüşlerine inhisar et
tirip, Türk ekonomik bünyesinin icapları muva
cehesinde bu husustaki kanaatlerimizi izharla 
iktifa edeceğiz. 

.Filhakika plânlama fikri Anayasamıza inti
kal etmiş bir prensip olduğuna göre artık bu 
nokta üzerinde burada münakaşa etmek bahis 
mevzuu değildir. Mesele plânın lüzum veya . 
âdemi lüzumuna değil, fakat plânın bizatihi 
kendisine taallûk etmektedir. Bu itibarla plânı 
bir muta, bir vakıa olarak ele alıp, bu vakıa 
muvacehesinde, Türkiye'nin ekonomik ve sos
yal problemlerini çözmek ve memleketin sürat
le kalkmdmlarak vatandaşın refahını sağhya-
cak tedbirleri en kısa zamanda almak mecburi
yeti ile karşıkarşıyayız. Binaenaleyh, bu mevzua 
girerken kısaca plân mefhumu üzerinde dur
makta fayda ve zaruret görmekteyiz. Hepinizin 
malûmu olduğu üzere plânlama totaliter plân
lama ve demokratik plânlama olmak üzere baş
lıca iki zaviyeden mütalâa edilebilir. İktisat 
terminolojisinde de bu iki nevi plânlama ayrı 
ayrı isimler alır, birincisine plânification veya 
plânvintschaft denildiği halde ikincisine plânsme 
veya Vintschofts plânın isimleri verilmektedir. 

17 . 5 . 1965 0 : 3 
Birincisi sert ve kati şekilde müdahalekâr 

okluğu halele, ikincisi dirijizm ile liberalizm 
arasında mutavassıt bir şekildir. Fakat her 
hal ve kârda yumuşak da olsa bir müdahaleyi 
mutazammındır. Bu tasnif şeklinden de anlaşı
labileceği üzere, esasta ekonomi sektörüne taal
lûk eden plânlama, bunun tatbik mevkiine ko
nulacağı memleketin siyasi rejimine ve bunu 
tatbik edecek olan Hükümetin siyasi fikirlerine 
göre değişir- ve bu itibarla, ekonomik karakte
rine ayrıca bir de siyasi karakter inzimam eder. 

Türkiye demokratik bir Cumhuriyet olduğu
na ve Türk Anayasası ferdî hürriyeti ve mül
kiyeti teminat; altına almış bulunduğuna göre, 
plânın tanzim ve tatbikinde bu esaslardan inhi
raf mümkün değildir. Binaenaleyh, Türkiye'de 
istihsal safhasından itibaren inkisam, tedavül, 
ve istihlâk safhalarına kadar bütün iktisadi fa
aliyetlerin totaliter bir zihniyetle plâna bağlan
masına ve entegral bir plânifikasyon tatbikine 
rejim müsaade etmez. Ancak plân bizzarure ik
tisadi hayata Devletin müessir bir şekilde mü
dahalesini icabettirdiğine, müdahale fikrinden 
maada bir plân fikri mevcudolamıyacağma, 
yani plân müdahale ile tev'em bulunduğuna gö
re, katıksız bir iktisadi liberalizm çerçevesi içe
risinde plânlı iktisat tatbik edilemiyeceği de bir 
bedahettir. 

O halde mesele bu müdahalenin hudut ve şü
mulünü ve kıstaslarını tâyinde memleket reali
telerine en uygun düşecek hal şeklini ve memle
ketin kalkınmasında tutulacak en kestirme yolu 
bulmaktadır. 

Böyle bir araştırmayı yaparken hiç şüphe 
yok ki, garp demokrasilerinin bilhassa İngil
tere ve Fransa'nın bu vadideki tecrübelerini ve 
bu memleketlerdeki tatbikatı kısaca gözden ge
çirmekte büyük faydalar vardır. 

İngiltere'de plânlama faaliyeti 1945 senesi 
Temmuzunda, İşçi Hükümetinin iktidara geç
mesi ve bir kısım teşebbüslerin millîleştirilme-
siyle başlamıştır. 

Bu cümleden olmak üzere kömür sanayii, 
demiryolları, İngiltere Bankası millileştirilen 
müesseseler arasındadır. Hükümet bu mevzuda 
neşrettiği bir (beyaz kitap) ile politikasını halk 
efkârına açıklamıştır. 

İşçi Hükümeti politikasını realize etmek ve 
plânı kurup yürütmek için güvenilebilir, kali-
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teli ve kifâyetli bir enformasyon teşkilâtı kura
rak, millî sanayi hakkında bilgi edinmek ve el
de edilen bu bilgileri kıymetlendirmek suretiyle 
milletin ihtiyaçlarını tesbit ve bunları formüle 
etmekle işe başlamıştır. 

Görülüyor ki bir plânın tatbik edilebilmesi
nin ilk ve evvel şartı memleket realiteleri hak
kında, köylüsü ile, işçisi ile, esnafı ile, tücca
rı ile memuru ile, velhâsıl bütün halk topluluk
ları ve sınıfları ile çok yakın bir .münasebet .kur
mak, bunların ihtiyaçlarını masa başında değil 
fakat bizzat mahallinde tetkik etmek, sıhhatli 
rakamlara dayanan istatistikler vücuda getir
mek bilgiler toplamak ve bunları ilmin ışığı al
tında kıymetlendirerek memleketin hakiki du
rumunun ve muhtelif halk tabakalarının ihti
yaçlarının tesbitine ve farmüle edilmesine bağ
lıdır. Meslekî teşekküllerin, Ticaret, Sanayi ve 
Ziraat odalarının, sermaye piyasasının borsa
ların, velhâsıl bütün sektörleriyle ekonomik ha
yatın en azından bir asırdan beri mükemme
ldi organize edilmiş bulunduğu ve istatistik tek
nik ve teşkilâtının son derece inkişaf etmiş 
olduğu İngiltere'de dahi, plân yapmak için mev
cut mutalarla ve malûmatla iktifa edilmiyerek 
derinden derine bu mevzuun yeniden incelenme
sine lüzum görülmesi bizim için de her halde bir 
mâna tşımak ve ibret örneği olmak gerektir. 
(Alkışlar) 

Fransa'ya gelince, burada plân harbden bü
yük sarsıntılara uğrıyarak çıkan ekonomisi 
buhran geçiren, endüstrisi büyük yaralar almış 
olan Fransa'nın süratle kalkmabilnıesini sağla
maya matuftur. 

1947 senesi Ocak ayında Monet plânla işe 
başlanılmış ve birbirini takibeden beş tane plân 
vücuda getirilmiştir. Beşinci plân taslağı 
J965 bütçesinden evvel Fransız Millet Meclisin
de müzakere edilmiştir. Kıymetli zamanlarını
zı almamak için bu plânlar hakkında konuşmak
tan tevakki edeceğim. Yalnız şu kadarını söy-
1 iyeyim ki, yine demokratik bir mahiyet taşı
yan Monet plânı hazırlanırken geniş tetkikat 
yapılmış, yeniden istatistikler meydana getiril
miş sanayiciler, bankacılar, yüksek memurlar, 
ziraatçiler, sendikacılar gibi, Fransa'nın çeşitli 
ekonomik sektörlerinde çalışan binlerce ve bin
lerce kişi bu faaliyete katılmıştır. 

17 . 5 .1965 O : 3 
Fransa'da gördüğümüz manzara plânın ha

zırlanmasında çok geniş bir ihtisas erbabı toplu
luğuna müracaat edilmesi, anketler yapılması, 
ve bunun neticesinde memleket realitelerine ve 
ihtiyaçlarına en uygun düşecek hal tarzının bu
lunmasıdır. 

Diğer taraftan Fransa'da son beşinci plân
dan itibaren plân faaliyetlerine Frazsız Millet 
Meclisinin de katılması karar altına alınmış ve 
Meclise nihai plân getirilecek yerde beşinci plân 
bir taslak olarak arz edilerek, son ve nihai şek
lin Meclisçe verilmesine itina gösterilmiştir. Ha
tırlarsınız ki ; Plân Kanunu burada müzakere 
edilirken, C. K. M. P. adına söz almış, şu nok
taya bilhassa işaret etmiştik; plân faaliyetine 
Meclisin katılmasının lüzumunu ifade etmiştik. 

Şimdi bir nebze maziye dönelim ve plânın 
bizde nasıl hazırlandığına bakalım. 

Bizim plânımız bürokratik bir zihniyet içe
risinde muayyen ve mahdut sayıda memurların 
çalışmasiyle meydana gelmiş ve maalesef, değil 
Fransa'da olduğu gibi binlerce ihtisas sahibinin 
mütalâası alınmak mahdut sayıda teorişyen ve 
pratisyenden mürekkep bir iktisat şûrasının 
toplanmasına dahi lüzum hissedilmemiştir. 

Gerekli tetkikata gelince, bunun mükemmel 
bir surette yapılmış olduğunu insaf sahibi hiç 
kimse iddia edemez. Esasen Devlet Plânlama 
Teşkilâtının kurulup bilfiil işe başladığı tarih 
ile plânın Türkiye Büyük Millet Meclisine ar
zına kadar geçen kısa devre içerisinde bu tetki-
katın ve anketlerin matluba muvafık bir şekil
de yapılmış olmasına da maddeten imkân yok
tur. Kaldı ki, Türkiye gibi istatistik teknik ve 
teşkilâtının kifayetsiz olduğu bir memlekette, 
elde edilebilecek ihsai mütalâaların ne sıhatine 
ve ne de modern mânada bir plânın tesisine me
dar olabilecek bir kifayette oluşuna kanaat ge
tirmek mümkün olmadığına göre, halen elimiz
de mevcut plânın sembolik bir mahiyet taşıdı^ 
ğma kaaniiz. Bununla beraber, memleketimiz
de ilk defa olarak bir plân tatbikatına yol açma
sı bakımından bu vadide bir yenilik olduğunu 
da kabul etmek zorundayız. 

Ancak bu yolda imkân nisbetinde muvaffak 
olmak ve müspet neticeler alınabilmesi içip. 
zaruri olan şu hususları tebarüz ettirmeden ge-
çemiyeceğiz. 
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Filhakika Türkiye'de iktidara gelen Hükü

metlerin müstakbel iktisadi tutumları hakkında 
halkın istikrarlı bir fıkra ve kanaate sahibolma-
larına imkân yoktur. Çünkü memleketimizde 
doktrin partileri henüz taazzuv etmemiştir. Hal
kın parti programlarına bakarak, o partinin 
iktidardaki müstakbel tutumu hakkında bir fi
kir sahibi olması, müteşebbislerin istikbaldeki 
tahmin ve yatırımlarını emniyet içerisinde yapa
bilmeleri son derece müşküldür. 

M. Meclisi B : İC 
1. Memleketin bütün mmtakalarmm tabiî, 

beşeri ve sosyal hususiyetlerini, karakterlerini 
ve ihtiyaçlarını mahallinde tetkik ve tesbit et
mek üzere en kısa bir zamanda ihtisas sahibi 
elemanlardan mürekkep ekipler teşkil edilmeli 
ve bunlar her türlü vesait ile teçhiz olunmalı
dırlar. 

2. Devlet İstatistik Enstitüsü kadrosu tak
viye edilmeli ve istatistik servisleri modernleş-
tirilmclidir. 

3. Tesbit edilen ihtiyaçları bunlara cevap 
verecek kaynaklara raptedecek ekonomik büt
çeler meydana getirilerek bu kaynakların millî 
kollektif yararlara en uygun düşecek şekilde 
kullanılmaları sağlanmalıdır. 

4. Hükümetin bu menbalar üzerinde tesiri
ni icra edebilmesi için ekonomik hayata müda
halesinin hudut ve şümulü vuzuhla tesbit olun
malıdır. 

Filhakika bir işletmenin muvaffak olabil
mesi için lüzumlu olan şartlara müşabih şartla
rın, dev bir işletme demek olan Devlet işletmesi 
için - muhakkak ki, birçok farklarla - cari ol
duğunu söylemekte kanaatimizce hata yoktur. 

Şayet biz Türkiye'nin tabiî, kaynaklarının 
ne olduğunu yakînen bilmez isek, sosyal, eko
nomik şart ve imkânlarımız hakkında tam ve 
sahih bir bilgiye sahibolmaz isek, kısacası Tür
kiye'nin tam bir envanteri gözümüzün önünde 
serili bulunmazsa sıhhatli bir plân yapmaya, isa
betli kararlar almaya imkân var mıdır? 

İhtiyaçlar eksiksiz ve hatadan salim olarak 
tesbit edilmeden bunlara cevap verecek kaynak
ların neler olduğu, bu kaynakların takatinin ne
ye vardığı ve neye varabileceği ilmî bir şekil
de tâyin olunmadan buna mütaallik ekonomik 
bütçeler tanzim edilmeden istihsalin artırılma
sına yarıyaeak tedbirlerin alınmasına, tam is
tihdama gidilmesine velhâsıl müspet bir netice 
elde edilmesine imkân tasavvur edilebilir rai1? 

Diğer taraftan demokratik dahi olsa plân 
bir müdahaleyi bchcmahal istilzam ettirildiğine 
göre bu müdahalenin şekil, hudut ve şümulü
nün uzun vadeli olarak tesbit ve halka açıklan
masında hususi,sektöre faaliyetlerinde bir isti
kamet ve ilerisi için emniyet vermek bakımın
dan katî zaruret mevcut değil midir ? 

O halde, Anayasada da yeraldığma göre, 
hiç olmazsa plânın belirli bir ekonomik tandan-
sı bulunması icabeder. Bu tandans yine bir 
Anayasa hükmü olan sosyal Devlet telâkkisin
den pek uzağa gidemez. Ancak sosyal Devlet 
- sosyal adalet mefhumları son derece elâstiki 

ve seyyal m af kumlardır. Demokrasi mefhumu 
da böyledir. Sovyet Eusya'dan tutunuz İsviç
re'ye kadar her devlet sosyal bir Devlet olduğu
nu ve sosyal, adaleti tesise çalıştığını iddia et
mektedir. 

Keza Doğu - Almanya'dan İsveç'e kadar her 
Devlet demokratik bir idarenin mümessili ol
duklarını beyan eylemektedirler. 

Bu itibarla memleketimizde hiç olmazsa plâ
nın bir ideolojiye dayanması bunun ekonomik 
hatlarının vuzuhla tâyin ve tesbiti hem plânın 
muvaffakiyeti ve hem de teşebbüs erbabının hu
turu bakımından elzemdir. Bir ideolojiye is-
tinadetmiyen ve tamamen plâtonik kalan bir 
plânın muvaffak olma şartları bir hayli güçtür. 
Plânın belirli bir ideolojiye dayanması ve re
alist olması lâzımdır. 

Diğer taraftan demokratik rejimlerde plân
ların icrası Hükümet yönünden sıkı bir kontrola 
tabi tutulmalarından ziyade Hükümet ile eko
nominin çeşitli sektörleri ve halk arasında bir 
işbirliği meselesidir. 

Hükümet ekonomik gayretlerini ve istikbal 
hakkındaki projelerini son derece açık olarak 
ve herkesin anlıyabilcceği bir ifade ile millete 
arz edip onu inandır malı ve milletin tasvip ve 
yardımını kazanmalıdır. Aksi takdirde muvaf
fakiyete erişmek çok güç olur. Maalesef bu 
en can' alacak nokta bugüne kadar çok ihmal 
edilmiştir. Meseleyi, bütün açıklığı ile, değil 
halka izah etmek, gelip geçen Hükümetler bu 
açıklamayı Meclise dahi yapmaktan her neden-
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se çekinmişler, değil halkın işbirliğini temin I 
etmek Meclisin dahi bu mevzuda fiilen Hükü
metle beraber çalışması imkânını sağlamak için 
zamanında bu küsüden tarafımızdan yapılan 
tekliflere iltifat etmemişlerdir. 

Halbuki biraz evvel bahsettiğimiz gib;, me
selâ Fransa'da birkaç av evvel hazırlanan plân 
Meclisle Hükümetin iş birliğinin güzel bir mi
saldir. Bu itibarla Hükümetle in bütün ekono
mik çal-,şmal"rını, bilhessa plân (mevzuun 1 a hal
ka teferruatlı ve açık olarak, mue p sebep1 er!yie 
ve halkı inan-iıracak ş k'lde arz etmedi kanıa-
tımızca şarttır. Çünkü bilh?esa demokratik ma
hiyetteki plânların muvaffakiyeti, tâyin edil
miş bulunan hedefleme yöneltilecek millet ça
lışması ve işbirliği ile mümkün olabilir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Malûmunuz olduğu üzere bütçe, gelecek 

bir sene içeririnde, icra otoritesinin, yani Hü
kümetin harcıyacağı paraların sarf mahallerini 
ve buralara tahsis edilebilecek âzami miktar
ları gösteron, muhtemel gelir ve gideri er'nin, 
ımüş'ir ıbir cetveldir. Sizlere arz edilen bütçe 
bu klasik mânadaki bütçedir. 

Halbuki p'ânlı ekonomi tatbik edilen memle
ketlerde bu bütçeye bağlı olarak bir de ekono
mik büçenin parlâmentoya get rilmesi plânın ka
çınılmaz bir icabıdır. Ekonomik bütçeler, âdi 
bütçelerden tamamen ayrı bir karakter taşırlar 
ve denk olmaları icabeder. Tabiî ve kanuni bir 
vecibe olduğu halde her nedense plânın tatbi
kine baş1 anıldığından bugüne kadar geçen büt
çe müzakerelerinde bu vecibeye riayet edilmemiş 
ve işin garibi bütçe tenkidi yapan arkadaşlardan 
hiç biri bu noktaya işaret etmek lüzumrnu his
setmemişlerdir. Plânın bütçe i e mutabıkı ihmal 
edilemiyecek bir şart olduğuna ve bu mut ab ı-
kat ancak ekonomik bir bütçenin de klâsik büt
çeye inz'mamiyle kontrol edilebi eceğine göre, 
bunun ihmâli bizzarur bütçe üzerinde Mee'is 
murakabesinin de eksik kalmacını intaeetmek-
tedir. Bu itibarla bu sene ar';ık yapılacak birş3y 
o'madiği için bu mevzuda fızla İslarda fayda 
görmomekteyiz. Fakat hiç olmazca bu bevammız 
zabıtlara intikâl ederek gelecek seneler için bu 
ihmâlin telaf'sine imkân verirse, bu vadide 
naçiz bir hizmetimiz dokunmuş olur. % | 

17 . 5 .1965 0 : 3 
Muhterem milletvekilleri, 
Türkiye'nin kalkınma şartlarının bir hayli 

çetin olduğuna ve hükümetler çok müşkil va
zifelere büyük mesuliyetlere terettübettiğine 
inanıyoruz. Fakat yine şurasına da iman edi
yoruz ki bizleri sinesinde barındıran şu anava
tan, eğer biz milletin emeğini tabiî kaynakları
mıza raptetmesini beeerebilirsek değil 30 mil
yon Türk'ü bunun birkaç misli Türk evlâdını 
refah ve saadete ulaştıracak imkânlara sahip
tir. Biz ne Türk vatanının kısırlığından ne de 
Türk milletinin tenbelliğinden .şikâyet edebili
riz. Biz olsa, olsa şurada toplanmış olan biz
lerden, yani kendi kendimizden davacı olabili
riz. 

Bununla beraber hiç şüphe yok ki, kalkınma 
problerimimizi pek basit bir dâva addetmemek, 
iktiham edilmesi icabeden şekilleri tanımak ve 
tedbirlerini almak lâzımdır. 

Memleketimiz kalkınmak ve gelişmek için 
tabiat ve emek unsurlarına sahiptir, fakat bu 
iki unsurun istihsal emrinde rasyonel olarak 
harekete geçirilebilmesi için muayyen bir tek
nik ve ilim seviyesine ulaşmamış olmamız lâ-
zımgelir. Bundan maada memleketin envestis-
man kapasitesinin gelişmiş olması, idare mev
kiinde yer alacak olan insan elemanının kifa
yetli ve kaliteli bir kadro teşkil etmesi ve bil
hassa umumi nüfusa nisbetle, memleketin kal
kınma faaliyetine katılacak genç kuşakların ge
rek sayı, gerek bilgi ve mânevi hasletler bakı
mından üstün olmaları icabeder. Gelişmenin 
modern faktörlerini meydana getiren bu şart
lar tahakkuk ettirilmedikçe memlekette sürat
li bir kalkınmanın meydana gelebileceğine 
inanmak safdillik olur. Modern normlara, bi
ze nazaran tedrici bir istihale ve tekâmül neti
cesinde kavuşmuş olan garp milletleri ve dev
letleri için büyük ölçüde halledilmiş olan bu 
meseleler karşısında biz henüz hareket nokta
sındayız. Türk topluluğu henüz modern Garp 
milletleri ölçüsünde ekonomik bir norma ula
şamamış ve bu sebeple de normal duruma gire
memiştir. 

Bilindiği üzere milletler tabiî ünitelerdir. 
Her millet müstahsil kuvvetler bakımından ay
nı seviyede değildir. Milletlerin tabiî ve tek
nik kabiliyetleri yekdiğerinden farklıdır. Her 
millet aynı inkişaf merhalesine ulaşmış değil
dir. Bizim ilk hedefimiz normal, yani iktisa-
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di ve sosyal bakımlardan modern Batı milletle- , 
ri seviyesinde normal toplum haline gelmek ol
malıdır. Bunun için konmpleks bir ekonomiye 
ihtiyacımız vardır. Ekonomik yönden normal 
bir millet demek, ziraatın, ticaretin, endüstri
nin velhasıl- ekonominin bütün sektörlerinin 
ahenkli bir tarzda gelişmiş olduğu bir yurda sa-
hibolan millet demektir. Türkiye'de henüz ma
alesef beşeriyetin ilk merhalesini teşkil eden 
ve mağara ve izbe devrini yaşıyan insanlar var
dır. Bir kısım vatandaşlarımız çobanlık devre-
sindedirler. Diğer büyük bir kısım ziraat dev
resinde bulunmaktadır. Memleketin muhtelif 
mmtakaları arasındaki tezatları ve ekonomik 
ve sosyal farkları izale etmedikçe, ziraat, en
düstri ve ticaretin ahenkli bir şekilde yekdiğe
riyle bağdaştığı mütekâmil bir merhaleye bü
tün yurdu ulaştırmadıkça normal bir ekono
mik seviyeye geldiğimizi iddia edemeyiz. 

Garp milletlerine nazaran taşıdığımız bu 
'handikapa mukabil onlara kıyasen avantajlı ol
duğumuz bir taraf mevcuttur. Biz Garp mil
letlerine nisbetle dinamik bir milletiz. Dina
mik durumdaki milletler, gelişmek için rezerv 
halinde ekonomik kuvvetlere ve menbalara sa-
hibolan milletlerdir. Bu ekonomik kuvvetler ve 
ihtiyatlar insan emeği ve bakir tabiî kaynaklar
dır ki, bunların her ikisi de memleketimizde 
mezbulen mevcuttur. Bize nazaran Garp mil
letleri statik durumdadırlar. Bunlar tabiî in
kişaflarını artık tamamlamışlardır. Veya ta
mamlamak üzere bulunmaktadırlar. Oralarda 
kaydedilen terakkiler tekniğin, bilginin ve ser
mayenin zoriyle meydana gelen cebri ilerleme
lerdir. Bu milletler artık bizzarur ekonomi il
minde «azalan randıman mmtakası» denilen 
hududa dâhil olmuşlardır. Halbuki Türkiye 
henüz çoğalan randıman mıntakasınm başlan
gıcındadır. Teknik bilgimizi, kifayetli idareci 
elemanlarımızı kalifiye personelimizi ve yatırım 
sermayemizin çoğalttığımız nisbette, tabiî kay
naklarımızdan faydalanmaklığımız ve kalkın
ma hızımızı artırabilmemiz git gide süratle 
mümkün olabilecektir. Bu bakımdan asla yei
se kapılmamamız doğru olur. 

Devletimize gelince yeni Anayasanın yürür
lüğe girmesine rağmen Türk Devleti, bünyevi 
bakımdan Garp devletleri normuna henüz ula
şamamış ve bu bakımdan normal bir Devlet ol-
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mak vasfını ihraz edememiştir. Normal Dev
let, bütün elemanları ahenk içerisinde, birbir
leriyle irtibat halinde ve her fonksiyonu yerli 
yerini bulmuş olan, en uygun düşen vasıtaları 
kullanarak, müşterek gayenin tahakkuku uğ
runda akople gayret sarf eden organik bir üni
tedir. 

Türk Devleti halihazır durumu ile bu tari
fe uymaktan uzaktır. Biz maalesef bütün Dev
leti Hükümette toplamak temayül ündeyiz. Bu 
dar ve demode görüş iktisadi hayatımıza hâkim 
olmakta ve onu felce uğratmaktadır. Devleti 
idare edenler ise fiiliyatta memurlardır. 

Ekonomi sahasında Devletin aksiyonu Os
manlı devrinden Cum'huriyet devrine intikal 
eden paslı idari mekanizma elinde felce uğra
maktadır. Biz burada en mükemmel kanunları 
tedvin edelim. Bunları tatbik etmek mevkiin
de bulunan idari mekanizma, halihazır durum
da ve zihniyet içerisinde kaldıkları müddetçe 
bir ilerleme kaydetmeye ve müspet bir netice 
elde etmeye maddeten imkân yoktur. 

Bu idari mekanizmanın taşıdığı zihniyet iş
leri daima aksatacaktır. Zamanımızda ekono
mik-hayat çok çeşitli şekiller iktisabetmekte, 
halbuki idarenin şekilli ve simeterik olarak kal
maktadır. idari üniteler bugünkü ihtiyaçlara 
cevap vermekten çok uzaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Müsaadenizle şimdi bütçenin iktisadi kal

kınmamız bakımından envestismanlara, yani 
yatırımlara taallûk eden veçhesi üzerinde dur
mak istiyorum. Hemen şurasını ilâve edeyim 
ki; elimizdeki bütçe ananevi telâkkilere sadık 
kalınarak meydana getirilmiş bir bütçedir, 
yoksa muhakkak olarak bir envestisman bütçe
si değildir. Bilhassa harbden sonra birçok Av
rupa memleketlerinde artık demode olmuş klâ
sik tasnifler vazgeçilerek jestiyon bütçe ve 
envestisman bütçeleri tasnifine gidilmekte ve 
bütçeler parlâmentolara bu tasnif altında tak
dim olunmaktadırlar. Dördüncü Cumhuriyet 
devrinden sonra Fransa'da da bu usul tatbika 
başlanılmıştır. 

Envestisman, bütçede üzerinde ehemmiyetle 
durulması iktiza eden esaslı noktalardan bi
ridir. 

Envestisman, bilindiği üzere tasarruftan 
doğar. Kapital malları dediğimiz mallar, nihai 
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olarak emek ve tabiattan elde ettiğimiz ham I 
maddelerden meydana gelirler. Fakat bunla
rın istihsali tasarrufu istilzam ettirir. Yani ha- I 
lihazır bir istihlâkten imsak ederek istikbalde 
daha müsait şartlaı altında üretimde buluna
bilmek için tasarruf ettiğimiz müstahsil kuv- I 
vc.tl.erin yardımiyle kapital malları elde ede- I 
riz. Yani yatırım yaparız. Bu hale göre mem
lekette gerek âmme sektöründe gerekse öze] I 
sektörde yatırım yapılabilmesi için ilk ve evvel 
şart tasarrufun sağlanmasıdır. 

Biz malesef bu şarta layıkiyle riayet edilme
diğini görüyoruz. Tlvvelâ Amme sektörünü ele I 
alalım. 

Elimizdeki bütçenin giderler kısmı tetkik 
edildiği vakit, bir sürü fuzuli masrafların göze I 
çarpmamasına imkân yoktur. Devlet varida- I 
tından yatırımlara tahsisi mümkün olabilecek I 
büyük meblâğlar istihlâk tarafından yutulmak
tadır. Bizim gelecek nesillere karşı vazifemiz, I 
bâzı mahrumiyetler pahasına da olsa bu duru
mu ıslah etmek ve yatırımlara ayrılan hisseyi 
her fedakârlığa katlanarak, mümkün olabilecek 
âzami seviyeye ulaştırmaktır. Bu itibarla işe I 
evvelâ Devlet bütçesinden başlayıp fuzuli mas- I 
raflara son vermemiz ve buralardan yapacağı- I 
mız tasarrufları yatırımlara aktarmamız mem- I 
leketin âtisi ve kalkınması için kaçınılmaz bir I 
zarurettir. Bu vazife Hükümete olduğu kadar I 
ve belki de ondan fazla bütçeyi murakabe ve I 
kabul etmek mevkiinde bulunan bizlere düşer. I 

Bilhassa bir kısım vekâletler memurları I 
arasında birbirleriyle rekabet edercesine Avru- I 
pa'da vazife almak, tetkik, teftiş, fuar, sergi, I 
toplantı, davet velhasıl olur olmaz her vesile I 
ile Avrupa'ya, Amerika'ya gitmek, oralarda I 
mümkün olduğu kadar fazla kalmak, servet 
sahibi olmak hususunda gösterilen tehalük ve 
bu uğurda sarf edilen milyonlarca dolar, bizim I 
gibi beher senti titriyerek 'harcatmak mecburi- I 
yetinde olan bir memleket için katlanılması çok I 
ağır külfetler tahmil etmektedir. I 

Şurasını da üzülerek beyan edeyim ki. Kar- I 
ma Bütçe Komisyonundaki bâzı arkadaşlarımız, I 
vâki bütün çırpınmalara ve uyarmalara rağ
men, bilhassa bu vadide hudutsuz bir cömert- I 
lik göstermekten her nedense çekinmemişlerdir. [ 
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Muhterem arşadaşlar, 
Malın, mülkün ve paranın hakiki vSahibi mil

lettir. Bizler burada onun vekilleri olarak 
onun parasının fuzulen harcanmasına veya ta
sarruf edilerek istihlâke gidecek bir meblâğın, 
envestisman kapitali haline gelmesine karar 
vermek mevkiindeyiz. Bu paralar ya muayyen 
sayıda imtiyazlı personelin mevcudiyetinin ida
mesine yarıyacak veyahut da istikbalde gele
cek Türk nesillerinin karınlarının biraz daha 
iyi doymasına,sırtlarmm biraz daha iyi örtül
mesine, yaralarının biraz daha iyi sarılmasına 
imkân verecektir. Meclisin bütçe fasılları üze
rinde bir artırma yapmaya salâhiyeti yoktur. 
Fakat fuzuli görülecek harcamalardan yapabi
leceğimiz tasarruflar envestismana yarayacak 
masraflar için pekâlâ münakale edilebilir. 
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi bütçenin fa
sıllarına geçildiği 'vakit lüzumlu gördüğü mü-
nakele önergelerini takdim edecektir. 

Şurasını da ilâve edeyim ki, bilindiği üze
re bütçenin varidat bölümünün pek büyük bir 
kısmı halktan alman vergilerden meydana gel
mektedir. Yani Devlet millî gelirin bir parça
sını halktan vergi yoliyle almakta ve bu para
yı âmme hizmetlerinin icrasında ve yatırımlar
da kullanark halkın emniyet ve huzurunu ve 
refahını temin edeceğini iddia eylemektedir. Bi
naenaleyh bu paralardan hususi sektörde en
vestismana tahsis edilebilecek miktarlar, bu 
suretle Devlet kesesine girmektedir. Şayet biz
ler halktan alınan ve hususi sektörün yapacağı 
envestismanlarm azalmasını intaceden bu para
ların fuzuli istihlâklerle heba olmasına göz yu
marsak her halde iyi bir iş yapmış olmayız. Bu 
yoldaki tercih Yüksek Heyetinize aittir. 

Hususi sektöre gelince; 

Bu sektördeki envestismanlar da kifayetsiz
dir. Bunun başlıca sebeplerinden biri memle
ketimizde tasarruf fikrinin ve malî piyasanın 
henüz lâyikiyle inkişaf etmemiş olmasıdır. Fa
kat bunlardan evvel ve en başta gelen en mü
him sebep millî hâsılanın düşüklüğüdür. Sayın 
Maliye Bakanı Bütçe Karma Komisyonundaki 
beyanında: 1963 yılında gayrisâfi millî hâsıla
nın 1964 faktör fiyatlariyle bir önceki yıla oran
la % 7,5 artarak 55 milyar 99] milyon liraya 
ualştığını, bunun elverişli hava şartlariyle 
mümkün olduğunu ifade etmişlerdir. 
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Görülüyor ki Türkiye'nin ekonomisi ve kal

kınması hâlâ hava şartlarına bağlıdır. Hava 
şartları müsaidolursa o sene bütün milletin yü
zü güler hava şartları müsaidolmazsa durakla
rız, hattâ geri gideriz. 

'Bunun sebebi memleketimizin bir ziraat mem
leketi oluşu değil, fakat biraz evvel arza çalıştı
ğım üzere normal ekonomik bir seviyeye henüz 

ulaşamamış bulunmaklığımızdır. Bu noktai na
zardan Türkiye'nin bir ziraat memleketi olduğu
nu iddia edemeyiz. ilk nazarda insana biraz ga
rip gelmekle beraber, ilmî kıstaslar yönünden 
bilfarz Holânda, Danimarka ve hattâ Belçika 
Türkiye'ye nazaran daha büyük ölçüde birer zi
raat memleketidirler. Zira oralarda zirai istihsal
le uğraşan nüfustan her birinin ürettiği zirai 
mahsul ve mamullerin kıymeti, memleketimizde 
ziraatle uğraşan nüfustan her birinin ürettiği 
mahsul ve mamullerin kıymetine nazaran birkaç 
misli fazladır. Bu itibarla her şeyden evvel nor
mal iktisadi bir seviyeye ulaşarak ferdin istihsal 
kapasitesini yükseltmek, millî hâsılayı çoğalt
ma, tasarrufu sağlamak, tasarruf edilen serma
yeyi envestisman haline getirmek mecburiyetin
deyiz. 

Sayın Maliye Bakanı, 
Belki içinizden şu anda buraya kadar söyle

diklerimi sizce malûm olan hususları ilâm oldu
ğu, nazariyatın memleket ekonomisinin problem
lerini çözmeye kifayet etmiyeceği düşüncesi geç
mektedir. Böyle düşünmekte belki de kısmen 
haklısınız. Ancak şüphesiz siz de kabul edersi
niz ki, ekonomik bir problemin ilmî donelerini 
bilmoden onu halletmeye uğraşmak, geometri 
teoremlerini bilmeden bir geometri problemini 
halletmeyi tecrübeden farklı değildir. Şimdi de 
biraz memleket için faydalı olacağına inandığı
mız pratik tedbirlerden kısaca bahsetmek istiyo
rum. 

îşo evvelâ ziraat sektöründen başlıyalım. 
Biraz evvel Türkiye'nin modern ekonomi an

lamında Holânda ve saire gibi Garp memleket
lerine kıyasen daha zaif ölçüde bir ziraat mem
leketi olduğunu söylemiş olmakla beraber, Türki
ye halkının çok büyük bir ekseriyetinin köyde 
oturduğunu ve ziraatle geçinmeye uğraştığını 
inkâr etmek bittabi kimsenin aklından geçmez. 
Memleketimizde endüstri inkişaf ettikçe, bu iş 
gücü rezevri hiç şüphesiz endüstri merkezlerine 
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akacak ve bu suretle nispî bir muvazene teessüs 
edecektir. Ancak bu, zamana mütevakkıftır. O 
halde biz bugün köylerde oturan bu nüfus ekse
riyetinin istihsal kapasitelerini ve dolayısiyle 
gelirlerini artırmak mecburiyetindeyiz. Elimiz
de istihsalde bulunabilmek için ekonomik başlı
ca iki faktör, yani tabiat ve emek mevcut. O hal
de iş bunları birbirine raptetmeye, yani tabiat 
unsuru ile emek unsurunu birbirine bağlamaya 
kalıyor. (Tabir caizse negatif ve pozitif elektrik 
kablolarını ampule bağlıyan düğmeyi çevirip 
ampulü yakacağız.) Bunu yapabilmek için ilk 
şart elimizdeki istihsal faktörlerini tanımaktır. 

Tabiat faktörü hakkında çok az malûmatımız 
var. 

Türk'ün ebedî vatanı olan bu topraklar üze
rinde tarihin bilinmiyen devirlerinden beri mu
azzam medeniyetler kurulmuştur. Harabelerin
den dahi turistik maksatlarla istifade ettiğimiz 
veya edemediğimiz bu medeniyetlerin kuruluş 
yeri olarak Küçük Asya'yı seçmiş bulunmaları
nın bir sebebi olmak lâzımdır. Bu sebep coğra
fidir, ekonomiktir. Bu sebep tek kelime ile Ana
dolu'nun dünyanın .en güzel ve en verimli bir 
vatan oluşudur. 

Biz, her şeyden evvel bu vatan topraklarının 
verim kapasitesini ve imkânlarını öğrenmek ve 
tanımak mecburiyetindeyiz. 

Bunun için derhal harekete geçerek Türkiye'
nin zirai kadastrosunu yapmak ve amenejman 
plânlarını vücuda getirmek lâzımdır. Bizim açık
lamak istediğimiz husus, Türkiye'nin hangi böl
gelerinde hangi cins mahsullerin toprağın bün
yesine, iklimine, meteorolojik şartlarına göre en 
uygun düşeceğinin prodüktivite ve kıymet bakı
mından hangi ürünlerin hangi mmtakalarda ye
tiştirilmesinin millî ekonomimiz cephesinden 
ranteble olacağının, mahsul çeşitleri arasında 
periyoritenin tâyin ve tesbitindeki zarurettir. 

Bittabi bütün memleketin bu şekilde taran
ması zamana mütevakkıftır. Binaenaleyh işe ter-
cihan en elverişli görülecek pilot bölgelerden baş
lamak yerinde bir hareket olur. 

Bu çalışmaların yapılabilmesi için yeniden 
teşkilât kurulmasına ihtiyaç yoktur. Bütün fa
aliyetlerde tasarruf fikri hâkim olmalıdır. Top
rak Mahsulleri Ofisi, Devlet Zirai istihsal Ofisi 
haline kalbedilerek ve kadrosu Devlet teşkilâtın
da muattal duran büyük sayıdaki işsiz memur-
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larla takviye edilmelidir. Bu hayırlı teşebbüste 
şeker şirketini mütehassıs ve muvaffak olmuş 
elemanlarından dirijan mevkilerde istifade te
mini mümkündür. Gerekli tesbitler yapıldıktan 
sonra bu mıntakalarda kurulacak zirai istihsal 
kooperatifleri vasıtasiyle tesbit edilen mahsulle
rin ekimini kabul eden çiftçiye Türkiye Şeker 
Fabrikaları Türk Anonim Şirketinin takibettiği 
ve muvaffak olduğu usullerle gübre, alet edevat 
ve kredi tevzi edilir. Çiftçinin yetiştirdiği mah
sul de, tıpkı pancar mubayaasında olduğu gibi 
kendisinde Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 
satmalmarak piyasa emniyeti sağlanmış olur. 
Şeker Şirketinin muvaffakiyeti bu noktadadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Her biriniz yurdun birer köşesinden buraya 

gelmiş bulunuyorsunuz. Mensubolduğunuz böl
gelerin zirai hususiyetlerini herkesten daha iyi 
bilir ve takdir edersiniz. Türk köylüsüne yol 
gösterildiği, istihsal imkânları tanındığı, tohum
luk, gübre, alet ve edevat ve kredi sağlandığı 
ve hepsinden mühimi, istihsal edeceği ürün de
ğer pahasiyle satınalınmak garanti olunduğu va
kit tenbellik edeceğine, çalışmaktan kaçacağına 
ihtimal verimlisiniz. Bunu iddia etmek Türk 
köylüsünü tanımamak demektir. Şayet Türk köy
lüsü tenbel olsa idi, evini, yerini istemiye istemi -
ye terk edip gurbet ellere, yabancı ülkelere rız
kını aramaya gitmezdi. En çalışkan, en kabili
yetli işçinin Türk işçisi olduğunu bugün bütün 
Garp, istisnasız kabul ediyor. 

Arkadaşlar, 

Türk köylüsünün rızkı ne Almanya'da, ne 
Fransa'da, ne İsviçre'de ve ne de Hollanda'da
dır. Türk köylüsünün rızkı bu mübarek toprak
larda, yurdunda, yuvasında, Anadolu'muzun tâ 
kendisindedir. (Alkışlar) 

Sayın Bakanlar Kurulu... 

BAŞKAN — Sayın Tospi, bir ricada bulu
nacağım, Heyete hitabetmenizi rica ederim. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA SADRETTÎN 
TOSBÎ (Devamla) — Sayın Başkan, bu, parlâ
mentolarda teamül olan bir adettir. Ben bir haf
ta müddetle Garp parlâmentolarındaki Fransız 
Parlamentosundaki müzakereleri tetkik ettim. 
Orada da elbette ki, Heyeti Umumiyeye hitabe-
diliyor. Ama, alâkalı olduğu zaman Maliye Ba
kanına dönüyor, ona hitabediyor, Bakanlar Ku
ruluna dönüyor, ona hitabediyor. Çünkü gerek 

Maliye Bakanı, gerek Bakanlar Kurulu Parlâmen
tonun bir cüzüdür. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Saym Tosbi, Hükümet 
ve Komisyonumuz, Karma Bütçe Komisyonumuz 
bütçeyi getirmiştir. Heyet, müzakeresini yapı
yor. Bu müzakereye hâkim olarak reylerini, din
leyip oy verecek arkadaşlarımız dinliyecektir. On
lara hitabedilecektir. 

SADRETTÎN TOSBÎ (Heyeti Vekileye 
dönerek) (Devamla) — Sayın Bakanlar Kurulu, 
Sizlere hitabediyorum. Türk köylüsünün Türk 
işçisinin kendi öz yurdundaki rızık kapılarını ona 
açın, onü yâd ellerde perişan etmeyin! Bu mak
satla bu sahaya yapacağınız yatırım, yatırımların 
en verimlisi ve en hayırlısı olacaktır. Şimdi- en
düstriye geçiyorum. 

özel sektörün endüstri branşında envestisman 
için akla gelebilecek iki yol vardır. Bunlardan 
birincisi otofinansman, ikincisi ise sermaye piya
sasına ve dolayısiyle tasarrufa müracaat suretiy
le yapılan envestisman şekilleridir. Bu itibarla 
memlekette tasarruf hareketlerinin geliştirilmesi, 
teşvik edilmesi ve tasarruf edilen meblâğların en
vestisman sermayesine münkalibolmak üzere ser
maye piyasasına kanalize olunması Devletin bu 
yolda takibedeceği politikanın mahiyetine ve mü-
essiriyetine bağlı bulunmaktadır. 

Zira tasarruf edilen her meblâğın mukadder 
olarak envestismana inkılâbetmesi bahis konusu 
değildir. 

Fert vaktiyle muayyen bir^ meblâğı tasarruf 
etmiştir, ömrünün sonuna kadar yetişecek bir 
nakdi rezerv meydana getirmiştir. Çalışmaz, bu 
parayı yer. Ve yahut bu parayı bir üçüncü şahsa 
ikraz eder, bu üçüncü şahıs da bu para ile istih
lak malları satmalır. Veyahut bu parasını Dev
let tahvillerine, Devlet de bu paralarla memur 
maaşlarını öderse yine bir envestisman söz 
konuşsu olamaz. Halbuki bütün bu saydığı
mız hallerde kullanılan para vaktiyle ta
sarruf edilmiş bir paradır. Fakat bilâhara 
envestismana değil' fakat tekrar şu veya bu şe
kilde istihlâke hasrolunmuştur. 

Keza gelirlerinden bir kısmını tasarruf etmiş 
olan bir şahıs bunu kâğıt para ve yahut altın ola
rak muhafaza eder, saklarsa, ortada bir tasarruf 
mevcudolduğu halde, envestisman yoktur. Tezeri-
-^asyon vardır. Memleketimizdeki ferdî tasarruf
ların büyük bir kısmı bu şekilde âtıl halde duran 
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paralardır. Bu paralardan millî ekonomimiz is
tihsal faaliyetlerinde istifade edememektedir. 

işte, Devlete ve onun icra organı olan Hükü
mete bu vadide düşen vazife bu paraları envestis-
mana kanalize etmektir. Her türlü plasman en-
vestisman telâkki edilemiyeceğine ve para ancak 
kapital vasfını iktisabederek istihsalde kullanıl
dığı vakit bir yatırım meydana gelebeileceği için, 
Devletçe bu yolda takibedilecek politikanın, bil
hassa kredi politikasının bu esası daima göz 
önünde bulundurması gereklidir.,. 

Filhakika, müteşebbisler yapacakları yatırım
lar, tesislerine yeniden ilâve edecekleri makina-
lar ve sair teçhizatın kullanılması sonucunda ka
vuşacakları kârın, borç alacakları paraya ödemek 
mecburiyetinde bulundukları faizden yüksek ola
cağını ümideyledikleri takdirde teşebbüse girişe
ceklerdir. Ekonomik ifadesiyle sermayenin mar
jinal müessiriyeti piyasada teşekkül etmiş olan 
faiz haddine tetabuk ettiği vakit istikrazda bulu
narak, parayı yatırımda kullanacaklardır. 

Bilhassa Japon Hükümetinin bu vadide taki-
bettiği politika kayda şayandır. Sıhhatli bir kre
di politikası ve büyük ölçüde yapılan envestis-
manlaf sayesinde Japonya'da son senelerde birçok 
endüstri branşlarında istihsal muzzam ölçüde 
artmış ve bu suretle maliyet masraflarının azal
ması neticesinde, gümrük duvarlarına rağmen, 
Japon endüstri mamulleri Avrupa endüstrisi için 
çok ciddi bir tehlike teşkil etmeye başlamıştır. 
Bilfarz metalorji kolunda istihsal birkaç sene içe
risinde iki misline ulaşmıştır. Bunun sebebi Ja
ponya'da millî gelirden envestismana tahsis olu
nan miktarın millî gelirin % 37 sine baliğ olu
şudur. 

Bize nazaran çok ileri bir memleket olan 
Japonya'da millî gelirden envestismana tahsis 
edilen bu yüzde nisbetine mukabil bizdeki nisbet 
çok düşüktür. Halbuki az gelişmiş bir memle
ketin kalkınabilmesinin ilk şartı millî gelirden 
envastismana tahsis edilecek miktarın âzami de
recede yüksek tutulması ve bunu temin edecek 
tedbirlerin alınmasıdır. 

Burada bir noktaya işaret etmeden geçeımi-
yeceğiz. Bütçede yatırımlara taallûk eden ra
kamların yekûnu, umumi yatırım baliğini gös
termektedir. Bütçe, daha evvel ifade ettiğimiz 
üzere, ekonomik bir ibütçe, veyahut bir enves
tisman bütçesi mahiyetinde olmayıp, ıklâsik bir 
jestiyon bütçesi olduğu için yatırımlarda net 
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yatıran, bürüt yatırım mefhumları bittabi na
zarı itibara alınamamıştır. Bu itibarla enves
tisman kalemlerini gayrisafilik karekteri altın
da görmemiz zaruridir. 

Bu durum kargısında nasıl ki; Türkiye'de 
bir yıl içerisinde doğan çocukların adedi yekû
nunu, çocuk ölümlerini nazarı itibara almadan, 
o sene zarfında nüfusun net artışı olarak göre
mez isek, Türkiye için derpiş edilen envestisman 
nisbetini de bir bakımdan bir tashihe tabi tutmak-
lığımız ieabeder iki, bu takdirde millî hâsılaya 
ni'sbetle envastisman yüzdesi daha bir hayli 
düşecektir. 

Bizim elimizdeki bu bütçe ile de, plânlı kal
kınmada vukua gelen şeyleri ölçmemize imkân 
yok. Ben burada hayret ediyorum, kalkınma 
hızı % 3,5 mu; bunun üzerinde münakaşa edi
liyor. Kalkınma hızı % 7 olması lâzım. 0 kadar 
büyük fark var arada. Bu bizi 4 sene oyaladı, 
yine de gider... (Alkışlar.) 

Temenni ederdik ki, Hükümet karşımıza ge
lip vasfı itibariyle bir istihlâk bütçesiyle değil, 
fakat bir envestisman bütçesiyle çıkmalı idi. 
Bugünün, ihtiyaçlarını tatminden kısmen fera
gat etmez isek; elbet envestisman yapamayız. 
İstihlâk günü gününe yaşamak, envestisman ise 
istikbali hazırlamak demektir. 

Hükümetin bu vadideki bir gayreti de men-
baları ihtiyaçlara yaklaştırmak olmalıdır. Bu 
itibarla halihazır ticari, zirai, «mai ve hipotek 
ıkredi sistemleri gözden geçirilmeli ve yeniden 
organize edilmelidir. Ferdî maden işletmeleri 
hemen hemen tamamen krediden mahrumdurlar. 
Bu eksik telâfi edilmelidir. Amma ve yarı âmme 
kredi organizmalarının rolleri ve işleyiş norm
ları vuzuhla tâyin edilmelidir. Bu sahada keş
mekeş vardır. Bankalara halkın yatırdığı pa
ralar nihayet millî tasarruftan meydana gelmek
tedir. Bunları babadan 'kalma miras gibi.kullan-
maya kimse mezun değildir. Kredi müessese
leri üzerindeki Devlet murakabesi son derece 
kifayetsizdir. Bu murakabe yokluğu dolayısiy-
ledir ki, büyük ölçüde suiistimaller olanakta, 
kredi namı altında şuna, buna menfaat muka
bili yersiz ve karşılıksız paralar verilmesi sonu
cunda bankalar hali acze düşmektedir. Son 
Ray Ban hâdisesi Ibunun en bariz ve müşahhas 

. misalidir. 
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memleketin istikbâldeki istihsal gücünü çoğal
tacak, yeni iş imkânları yaratacak, döviz tasar
rufu sağlryaeak istihsal, mallarının ithalinin güç-
leştirilmesi son derece yanlış bir harekettir. Bil
hassa memlekette yeni fabrikaların ve işyerle
rinin açılmasına imkân verecek olan makina ve 
tesisatın derhal liberasyona alınarak serbestçe 
ithallerini her ne fedakârlık pahasına olursa 
olsun sağlamak elzemdir. 

Bir taraftan envestisman azlığından şikâyet 
ederken bir taraftan da bunu güçleştirmek ba-
siretkâr ve ciddî bir iktisat politikasiyle telif 
edilemez. Adam, fabrika açmak istiyor, müra
caat ediyor, aylarca bekliyor, makinayı getir
temiyor, bununla uğraşacağım yerde apartman 
yapayım diyor. Ve biz burada bağırıyoruz, 
«envestismana gitmiyoruz» diye. 

Dış borçlara gelince : 
Yine Sayın Maliye Bakanının bildirdiğine 

göre; memleketimiz İkinci Cihan Harbi sonun
dan 1964 yılı nihayetine kadar dış borç olarak 
fiilen 1 milyar 623 milyon tutarında bir kredi 
kullanmış buna mukabil aynı devre zarfında 
faiz ve ana para olarak 1 milyar 240 milyon tu
tarında borç ödenmitşir. Bu hesaba göre yirmi 
sene içerisinde elimize kalan para 383 milyon 
dolardan ibarettir. Bize borç para veren dost
larımız vo müttefiklerimiz zahiren bu parayı 
ekonomik kalkınmamız için veriyor gözükmek
tedirler. Ekonomik kalkınma ise bilindiği üzere 
uzun vadeli bir iştir ve bittabi 20,30 ve hattâ 
daha uzun vadeli krefeilere ihtiyaç gösterir. 
Halbuki borç aldığımız ve buna mukabil aynı 
devre içerisinde ödemek mecburiyetinde kal
dığımız, miktarlar göstermektedir ki, bu kredi
ler uzun vadeli kalkınma kredileri değil bilâkis 
kısa ve orta vadeli plasman kredileridir. 

M. Meclisi B:Wî 
' Diğer taraftan, verimli yatırımların finans

manına müteallik gayretler ıaynı zamanda di- ^ 
ğer bâzı organizmaların da faaliyetlerini geliş
tirmeye racidir. Bu organizmalar memleketi
mizde bilhassa Emekli Sandığı, îşçi Sigortaları 
ve diğer sigorta şirketleridir. Binaenalayh, bun
ların bu mevzudaki faaliyetlerine, bekalarını 
tehlikeye düşürecek ifratlardan tevaikki etmek 
şartiyle hız vermek gerekmektedir. 

Bilhassa sigorta şirketlerinin ihtiyatlarından 
envestisman sahasında faydalanmanın artık za
manı gelmiştir. Şimdi 'kısaca dış ticaret ve 
dış borçlardan bahsetmek istiyorum. 

Hepimizin malûmu olduğu üzere, dış ticare
timiz senelerden beri açık vermektedir. Bunun 
sebebi istihlâkimizle istihsalimiz arasında eko
nomik kıymet bakımından mevcut farktır. Bu 
fark izale edilmedikçe bu açığın devam etmesi 
mukadderdir. 

Sayın Maliye Bakanının Bütçe Karma Ko
misyonunda verdiği izahat da bu ciheti teyidet-
mektedir. Bu izahata nazaran 1963 yılında ih
racatımız 368 milyon dolar, ithalâtımız ise 688 
milyon dolardır ki, aradaki menfi fark 328 mil
yon dolardır. 

1964 yılında ise ihracatımız 43 milyon do
lar artışla 411 milyon dolara yükselmiş buna 
mukabil ithalâtımız 688 milyondan 150 milyon
luk bir azalışla 537 milyon dolara düşmüştür. 
Şayet bu terakki normal bir iktisadi gelişme ne
ticesinde vukubulsaydı çok sevindirici olurdu. 
Ancak durum maalesef böyle değildir. İhracat
taki artış geçen senelerden birikmiş olan stok
ların bir defada eritilmesi ve konjüktürel te-
mevvüçler neticesinde dış piyasa fiyatlarında 
vukubulan arızî yükselmelerden ileri gelmiştir. 
İthalâttaki azalış ise müsait hava şartları dola-
yısıyle eskisine nazaran daha az miktarda hu
bubat ithal eylem'ekliğimizden ve makina âlet, 
ve edevat ve hammadeler gibi istihsal malları
nın yurda daha az girmesinden neşetetmektedir. 
Görülüyor ki; bu müspet netice tamamen arızî ve 
devamsız sebeplerin sonucudur. Burada bilhassa 
bir nokta üzerinde ehemmiyetle durmamız gerek
mektedir. 

Döviz imkânsızlıkları dolayısiyle Hükümet 
tüketim mallarının ithalini kota rejimleriyle ve 
sair tedbirlerle kısıtlıyabilir ve bunda haklı gö
rülebilir. Fakat makina, tesisat, âlet edevat gibi 

İşin daha anlaşılması güç tarafı arada bir 
kısım faiz de ödediğimiz halde halihazır borcumu
zun 986 milyon dolara baliğ oluşudur. Bu du
rum karşısında elimizde kalan 383 milyonluk 
bir kredi bakiyesine mukabil, 603 milyon do
larlık faiz ödemek gibi bir mecburiyete giriş
miş bulunuyoruz ki; bu suretle faiz haddi yüzde 
yüze baliğ olmaktadır. 

Mesele bununla da bitmiyor. Bize borç para 
veren Amerikalı dostlarımız bu krediyi Ame-
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rikf.'nm dışındaki memleketlerde kullanmamızı 
m'enederek behemahal Amerika'dan mal alma
mızı şart koşmaktadırlar. Halbuki ekser ahval-
do Amerikan malları Avrupa memleketlerine 
nazaran vasati yüzdü 30 daha pahalıdırlar. Bu 
durumda bilfarz yüzde 3 faizle aldığımız bir 
kıudi, malın behemahal Amerika'dan ithal 
edilmesi mecburiyeti muvacehesinde, daha bida-
yotto °/c 33 haddinde bir faiz seviyesine ulaş
maktadır. 

Bu müşahedenin yeni Hükümetçe de yapıldı
ğını ve yeni borçlanmalarda daha bas î'e.li ve 
durendiş hareket edileceğini ümidetmek istiyo
rum. 

Muhterem arkadaşla!', 
Bütçe gibi şümullü bir mevzuda muhakkak 

ki, daha pek çok söylenecek şeyler vardır. Fa
kat sabrınızı suiistimal etmemek için söz'Jerime 
son vermeyi münasip görüyorum. 

Şimdi, Başbakan olsa idi; ona da hitabede-
cektim. Vo şöylo diyecektim; 

Sayın Başbakan ve Kabinenin sayın üyeleri, 
Sözlerimize oon verirken bir nokiayı bilhassa 

ifado 'ötmeden geçemiyeceğim. Hayatta talihli 
vo talihsiz insanlar vardır. Fakat talihlerin en 
büyüğü muhakkak ki, millete ve memlekete hiz
met imkânını elinde bulundurabilecek bir ma
kama ulaşmaktır. Çünkü millete hizmet kadar 
şerefli ve sevaplı hiçbir hareket tasavvur edile
mez. Bütün dinlerin vo ahlâk kurallarının tel
kin ettiği do budur. 

Biz Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ola
rak, sizlerin liyakatımzdan vatanseverliğinizden 
eminz. Sizlerden men^eket için büyük hizmet
ler bekliyoruz ve sizlere itimadediyoruz. Va
tan ve millet uğrundaki hayırlı mesainizde 
Allah yardımcınız olsun! (Alkışlar.) 

BAŞKAN — M. P. Grupu adına Sayın Kâ
mil inal. 

M. P. MECLÎS GRUPU ADINA KÂMÎL 
ÎNAL (Bolu) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlar : 

1965 yılı bütçe kanunu tasarısı hakkında 
Millet Partisi Meclis grupunun görüşlerini arz 
etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Tenkid ve temennilerimize geçmeden evvel 
müzakerelerin milletimiz için hayırlı neticeler 
vermesini, temenni ederiz. 

Hükümet tarafından hazırianıp Karma Büt

çe Komisyonu ve Yüce Senatodan geçtikten 
sonra Yüksek Huzurunuza getirilmiş bulunan 
tasarının karakteri itibariyle, reddedilmiş bu
lunan tasarıdan geniş ölçüde farklı olduğu id
dia olunamaz. O tasarı hakkındaki görüşleri
mizi ise 12 . 2 . 1965 günü yapılan müzakereler 
sırasında Yüksek Heyetinize açıklamış bulun
duğumuzdan bugün tekrarında bir fayda mü
talâa etmemekteyiz. 

Bu görüşlerimizde bir değişiklik olmamıştır. 
Ancak Beş Yıllık Plânın hükümleri ve evvelce 
hazırlanmış bulunan 1965 yılı icra programının 
aynen uygulanması mecburiyeti sebebiyle Hü
kümeti, getirdiği tasarının karakteri bakımın
dan mazur görmek mümkündür. 

Bu itibarla tenkidlerimiz bu tasarı ile red
dedilen tasarı arasında mevcut farklar ve ge
tirilen yeni görüşleri belirtmekten ibaret ola
caktır. 

1. — Gelir bütçesi: 
Gelir tahminlerine bakıldığı zaman reddolu-

nan bütçe tasarısına nazaran beş kalemde 
önemli değişiklikler yapıldığı görülür. 

a) Gelir vergisi tahmini (150) milyon, lira 
dâhilde alman istihsal vergisi tahmini ise (55) 
milyon lira indirilmiştir. Geçen yıllarda bu kay
naklardan elde olunan gelirler nazarı itibara 
alındığı takdirde yapılan indirimlerin isabeti 
aşikâr olur. 

b) Çeşitli gelirler tasarruf bonaları ve 
akar yakıt istikrar fonu gelir tahminlerine ya
pılan ilâveleri benimsemek mümkün değildir. 

Çeşitli gelirler (150) milyon lira fazla tah
min edilmiştir. Bütçe gelirlerinin anakaynak-
ları tasarıda ayrı ayrı yer almış bulunduğuna 
çeşitli gelirler ise geçmiş yıllar tatbikatı muva-
cahesinde reddedilmiş bulunan, tasarı da bugün 
daha az olarak konulmuş bulunduğuna ve bu
nun 1965 yılı içinde artacağını gösteren ele' •. en 
ufak bir delil ve emare mevcut bulunmadığına 
göre bu kaynaktan tahmin olunan gelirin sağla
nacağını kabul etmek mümkü.n değildir. 

C) Reddolunan bütçede vergilerde vukua 
gelen otomatik artışlar göz önünde bulunduru
larak tasarruf bonoları ve akar yakıt istikrar 
fonu tahminleri artırılarak konulduğu ve Hü
kümet de alınacak yeni tedbirlerle bu miktar
ların daha da artırılmasını ifade etmediğine 
göre bu kalemler tahminlerine yapılan ilâve-
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lerin tahakkuk edeceğini ve tahminlerin isabe
tini kabul etmek mümkün değildir. 

Bu itibarla, gider bütçesinin karşılanması 
için yapılan bu ilâvelerden kaçınılması, cari 
masraflar içerisinde yer alan ve tasarrufu müm
kün giderlerin azaltılması cihetine gidilmesi j 
daha isabetli olurdu. 

2. — Gider bütçesi : 
Gider bütçesine yapılan ilâvelere gelince : 

Diyanet îşleri Başkanlığı bütçesine 22 milyon 
587 bin 855 lira, 

Millî Savunma Bakanlığı 'bütçesine 28 mil
yon lira, 

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlü
ğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçesine 
toplam olarak 52 m'lyon 337 bin 500 lira, 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine, 4 milyon 
700 bin lira, 

imar ve iskân Bakanlığı bütçesine 10 mil
yon lira. 

Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine 41 
milyon lira, 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü bütçesi
ne 7 milyon lira, 

Tekel Genel Müdürlüğü bütçesine de 6 mil
yon 971 bin 965 lira ilâve yapılmıştır. 

Hükümet, bu tarz hareketiyle Diyanet işle
rine memleketin huzur ve asayişine Millî Sa
vunma. okul, yol ve su dâvamıza imar ve iskân 
işlerine, köy ve köy dâvamıza, verdiği önemi 
ortaya koymuş ve Hükümet bu konularda prog
ramında yaptığı taahhütlere bağlılığını ispat 
. etmiştir. 

Programda yer alan diğer taahhütlerin de 
tahakkuk ettirilmesini ve Hükümetin bunlara 
sadakat göstermesini tmenni ederiz. 

1963 ve 1964 yılları Bütçe tatbikatı plân ve 
uygulamaları hakkında da görüşlerimizi kısaca 
arz etmekte fayda mülâhaza etmekteyiz. I 

Ekonominin çeşitli soktorleriri.de önemli I 
oranlarda üretim artışlarının kaydedildiği 1963 I 
yılında müsait hava şartları sayesinde tarımda I 
plânın öngördüğü hedefin ilerisine geçilmiştir, I 
1964 yılında ise, plân uygulanması, plân hedef
lerinin altında kalmıştır. 

Ekonominin başlıca sektörleri ayrı ayrı ele I 
alındığında tarım için plânda öngörülen artış I 
hızı her sene için bir evvelki yıla göre % 4,2 ol- | 
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masına karşılık 1963 te bu artış % 7.4 oranında 
olmuş, 1961 te ise artış yerine % 1.6 oranında 
bir gerileme göstermiştir. 

Diğer sektörlere gelince bunlardan sanayi 
için plânda bir evvelki yıla göre tesbit edilen 
artış hızı % 12.2 ye mukabil 1963 te bu hız % 8 
1964 te % 8.3 tür. Ulaştırma sektöründe plân
daki % 10.5 oranına karşılık, 1963 te % 8.3 1964 
te ise % 7.4 olmuştur, inşaat sektöründe % 10 
a karşılık 1963 te % 5,2 1964 te % 6,2 olarak 
gerçekleşmiştir. 

Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere; 1963 
ve 1964 programlarının uygulanması sonucun
da elde edilen netice plân hedeflerinin gerisin
de kalmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, plân hedefi olarak tes
bit edilen gelişme hızının gerçekleşmesi herşey-
den önce, çeşitli sektörler için öngörülen yatı
rımların tam olarak tahakkuk etmesine bağlıdır, 
plânın ilk iki yıllık uygulama neticeleri bu açı
dan tetkik edildiği takdirde âmme sektörü yatı
rımlarında programlara göre gerçekleşme ora
nının 1963 te % 91,1 1964 te ise % 78,4 olduğu 
görülür. 

ÖTCI sektör yatırımlarında ise plânın öngör-
liiğü hedef gerçekleşmiştir. 

Âmme sektöründe plânın öngördüğü hedefe 
ılfişımamanm sebepleri incelendiğinde şu hu
lusları tesbit etmek mümkündür. 

1. — Sorumlu dairelerin ve bilhassa iktisa
di Devlet Teşskküllerinin yatırım projelerini 
samanında yapabilecek şekilde teçhiz edilmemiş 
olmaları. 

2. — Çimento ve emsali temel yatırım malze
melerinin üretim ve dağıtımında güçlüklerle 
karşılaşılması. 

3. Bâzı lüzumsuz formaliteler sebebi ile dış 
kredilerin zamanında temin edilememesi. 

Görülüyor ki, memleketimizde yatırımların 
özel sektör eliyle yapılması Devlet yatırım
larının özel sektörün el uzatmadığı veya başa
ramadığı sahalara kaydırılması zaruridir. Hal 
böyleyken Devletin kârlı sahalara yatırım yap
ması ve bilhassa tamamen özel sektörün elinde 
bulunan dış ticaretin devletleştirilmesini iste
mek bu hakikatleri inkâr etmek demektir. 
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Karma ekonomide ferdî mülkiyet ve hususi 

teşebbüsü, temel olarak benimsemesi hürriyet
lerin muhafazası bakımından da zaruridir. 

Döviz kaçakçılığını önlemek için böyle bir 
tedbirin zaruri olduğu iddiasını da ciddiye al
mak mümkün olamaz. Aksi takdirde her yolsuz
luğu önlemek için müesseseleri ortadan kaldır
mak yolu açılmış olur. Diğer taraftan Devlet 
eliyle yapılan birçok işlerde de suiistimallerin 
yapıldığı her zaman görülegelmiştir. Devlet bu 
ve buna benzer kötülükleri önliyecek veya as
gariye indirecek tedbirler alabilir. 

Millet Partisi Grupu olarak, Devletin tica
retle iştigal etmesi ve dış ticaretin devletleşti
rilmesi fikrinin daima karşısındayız. 

Bu vesile ile ifade edelim ki; iktisadi faali
yetleri devletleştirmede fazla ileri giden bir re
jimin insan haklarını ve fert hürriyetlerini tah

lilde mecbur kalmaması mümkün değildir. 
Anayasanın sosyal adalet prensibi mutlaka 

gerçekleştirilmelidir Bu mevzuda geç kalındığı 
ölçüde cemiyette huzursuzluk artar ve birta
kım zararlı cereyanlar, bundan faydalanır. Fer
dî mülkiyeti ve özel teşebbüsü zedelemeden her
kesi Devlet denilen rakipsiz patronun esiri yap
madan da sosyal adaletin gerçekleşebileceğine 
inanıyoruz. 

Sosyal adalet, fertlerin gelirleri arasındaki 
aşırı farkları âmme vicdanının tasvibedeceği bir 
dereceye indirmektir. 

Bu anlayışımızda Allah'ın eşit yaratmadığı 
ve cemiyete eşit hizmette bıılunmıyan insanları 
gelir ve servette eşit yapmak gibi zararlı bir 
hayal mevcut; değildir. 

Rnıek ve sermaye1 arasında âdil münasebet
ler kurulmadıkça, karşılıklı sömürmeler önlen-
nıedikçe içtimai sulh ve sükûn da sağlanamaz. 

Km ek sahipleri insanca bir hayata kısa za
manda kavuşturulmalı ve istikbal endişesinden 
kurtarılmalıdır. Çalışanların alın teri üzerinde 
•gayrimeşru servet âbideleri yüksel'nıemelidir. 
Millet Partisi Grupu olarak her zaman prensi
bimiz; fakirin ve zayıfın koruyucusu namuslu 
servetin de dostu olduğumuzu belirtmeyi borç 
biliriz. 

Bu anlayışla hareket edildiği lakdirde cemi
yetimiz zararlı cereyanlara karşı korunmuş olur. 

Muhterem arkadaşlar, tarih göstermiştir k i ; 
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kanunlar ve müesseseler ve rejimler ruh ve ha
yatiyetlerini onlara yürekten inanmış faziletli 
ve ahlâklı insanların varlığında bulmuşlardır. 
Fazilet ve ahlâkın öldüğü yerde demokrasiyi ya
şatmak mucizesini hiçbir millet gösterememiş
tir. 

Demokrasi de her rejim gibi mânevi temel
leri ve şartları olan bir rejimdir. Daha doğrusu 
bir hayat felsefesi, bir yaşayış, bir tefekkür tar
zıdır. Bir terbiye meselesidir. Bu mânevi temel
lere bağlaıımıyanlarin elinde ise demokrasi sa
dece halkı sömürmeye ya riyan bir mânevi kara
borsacılıktır. 

Demokrasinin içinde yaşıyabileceği mânevi 
iklimin başlıca unsurları ise; itidal, müsamaha, 
samimiyet ve fazilettir, karşılıklı sevgi ve say
gıdır. Vatandaşların birbirine kardeş gözüyle 
bakmalarıdır. Bunun içindir ki, (Cumhuriyet 
fazilete dayanır) demişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar şimdi de nüfusumuz 
ve millî gelir kaynaklarımız hakkında ifadede 
bulunacağım. 

Nüfusumuzun çalışanlar mesleklere göre 
oranları ve millî gelirimizin gelir kaynaklarını 
incelidiğimizde şu hususları açıkça görmekte
yiz. 

Halen nüfusumuz 30 milyonun üzerindedir. 
Bunun % 10 u calışamıyan yaşlılar ve hastalar. 

% 40 çiftçiler, 
% 10 diğer meslek erbabı, 

. rr 40 calışamıyan, 
15 yaşından küçük çocuklar. 
Yani nüfusumuz senede 800 000 den fazla 

artıyor. Bu demektir ki ; biz her yıl bu artan 
nüfusa iş sahası açmak zorundayız 3 yıldan beri 
ancak bugüne kadar biriken işsizlerimize iş 
sahası açamamış durumdayız. Bu yılki pil ân 
tatbikinde de bütün işsizlerimize iş bulunacağı
na kaan'i değiliz. Bunun çözüm yolu bulmasının 
prensiplerinden biri memleketteki özel "teş'dbbüs 
sahiplerini desteklemek, bu sahaya yeni atılan
ları teşvik ve korumakla mümkün olacağı kana
atindeyiz. Oünkü Devletin her yıl açtığı iş sa
hası bıı duruma kâfi gedmektedir. 

Millî gelirimiz % 40 ziraatten, % 25 sanayi 
ve ticaretten % 35 i ise inşaat, mesken, ulaştır
ma, serbest meslekler, İdari ve malî servisler gi
bi işlerden tahassul etmektedir. Millî gelirimizin 
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% 40 ı ziraatten geldiğine göre çiftçimizin sene
de nüfus başına ortalama bin lira, diğer meş
kuklerde ise yılda fert. başına düşen gelir 3 bin 
liradır. 

Ziraat alanında çalışmalarımız verimsiz bir 
haldedir. Hiç vakit kaybetmeden gübreli ve su
lu ziraat yapmak imkânı olan yerlerde bu du
rumu sağlama yolu tutulmalıdır. 

istihsali artıracak ve kaliteyi yükseltecek 
tedlbirlere muvazi olarak zirai maddelerimizi 
memleket içinde işleyip kıymetlendirdikten son
ra satmak çarelerini de aramalıyız. Bu takdirde 
her yıl ihracettiğimiz 90 bin ton civarındaki pa
muğumuzdan bu günkünün iki misline yakın 
döviz elde etmek imkânına sahiıboluruz. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'nin iktisadi 
hayatını incelediğimizde halen şu durumu görü
rüz. 

1. Kalkınma Plânımızın teslbit ettiği % 7 
kalkınma hızına ulaşıl mamaktadır. 

2, Devlet giderleri memleket ekonomisinin 
gelişme temposundan dalha süratli artışlar kay
detmektedir. Nitekim son beş yıl içindle bütçe 
harcamalarında yüzde yüz bir yükseliş olmuş
tur. 

Hulâsa harcamalar millî gelirle mütenasibol-
maJdıkça ve istihsali besleyip ihracatı artıracak 
bir itli al rejimine gidilmedikçe durumun düze
leceğine kaani değiliz. 

1964 yılı ihracatının 400 milyon d'olârı geç
tiği mü,fdelend'iği halde ilharacat ve ne de dış 
yardımların borç taksitlerinden elimizde kalan
lar Devlet masraflarında ki artışın sebebolduğu 
talep fazlasını karşılamıya yetmemektedir. 

Devletin iç borçları gittikçe artmaktadır, 
1962 do 9 milyara yaklaşan iç. borçlar iki yıl 
içinde % 9 bir artışla dokuz buçuk milyarı geç
miş bulunmaktadır. 

Dış borçlara gelince, aynı yıl içinde % 40 ı 
aşan bir artışla 7,5 milyara ulaşmıştır, bu borç
ların 19*62 tahminleri ile (2008) yılında tasfiyesi 
beklenirken 1964 borçlanmaları ile bu müdidetin 
(2014) yılma kadar faiz ve taksit ödemelerinin 
devam edeceği muhakkaktır. 

îktisadi Devlet Teşekküllerinin Hazine kefa
leti ile yaptıkları borçlanma 1962 de 723 milyon 
lira iken, iki yıl içinde 1 milyar 367 milyona va
rarak % 85 oranında bir artış göstermiştir. Yıl-
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dan yıla kabaran iç ve dış borçlarımız ekonomi-
mizi ağır bir baskı altında tutmaktadır. Ve kal
kınma gayretlerimizi engelliyecek bir ölçüye 
vardığını görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimizin iıktisa-
den içinde bulunduğu zorluklar hepimizce ma-
lûmdur. İthalât, istihsali teşvik ve iktisadi kal
kınma yönünde değildir. Zirai istihsal ' nüfus 
artışına ayak uyduramamakta ve memleket içi 
tüketim ihracat lebine ayarlanamamaktadır. 

1952 de 124 milyon dolar tutarındaki' pamuk 
ve buğday ihracımız 1964 te 50 milyon dolara 
düşmüş ve buna rağmen Amerika'dan buğday 
ithaline zaruret hâsıl olmuştur. 

Dış ticaret açığımızı kapamaya matuf borç
lanmalar, yükümüzü artırmaktadır ve bizi yeni 
kredilere ve dış yardımlara beklemeye zorla
maktadır. 

Hakikatte dengeli bir iktisadi gelişmeyi ve 
yaşama standardını yükseltmeyi, temin için daha 
çok kendi emek ve gayretlerimize dayanmak 
zorundayız. 

Bu işte asıl mühim olan yatırım hacımları 
ile birlikte istihsal ve istihlâkte bir genişleme 
olup olmadığı, gelirlerin yatırımlarla dengeli 
olarak çoğalıp ejoğalmadığı, bu artışın vatandaş
lar arasındaki dağılışında sosyal adaletin işleyip 
işlemediği ve yaşama standartlarında gir geliş
me bulunup bulunmadığı hususlarının dile gel
mesidir. 

Memleketimizin bu şartlar içinde kalkınma 
hızını tâyin bakımından Devlet İstatistik Bül
teninin 1964 Mart sayısına göz attığımızda 1955 
ten bu tarafa 9 yıllık mukayese cetvellerine gö
re (Elektrik, madenler) Karabük demir istihsali, 
çimento tekstil ve tekel mamullerİndeki artışın, 
ancak nüfus artışına tekabül ettiği anlaşılmakta
dır. 

İstihsalin kredilerle ilişkilerini gözden geçir
diği minele durum şudur : 

1959 da 5 milyara varan banka kredilerin
de mühim bir artış olmamış, artışlar ancak pa
ra kiymet-indeki düşüşü karşılıyabileeek bir sevi
yede kalmıştır. 

Bankalarda mevduat 1959 da 7 milyar 400 
milyon lira iken, 1963 te 10 milyar 380 milyona 
çıkmış. Buna rağmen kredilerde artış olmaması 
biriken sermayenin ekonomi hayatı dışına 
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rıldığı veya dondurulduğu endişesini yaratmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlar, istatistik1 ere göre mem
leketimizin istihsal artışı yılda ortalanın % 4 
tür. Türkiye nüfusu her yıl % 3 çoğaldığına 
göre bu artış % 1 demektir. % 1 in en az yarısı 
vernfı olarak Hazineve intikal etmekte ve para 
delerini de hesaba kattığımızda kalkınma edebi
yatınızın bugüne kadar ne olduğunun takdirini 
Yüce Meclise bırakıyoruz. Yukarda saydığımız 
(bâzı mevzuların kanuna lüzum şrörmeden alına
cak bâzı tedbirler savesinde düzelebileeeği kana
atinde olduğumuzu belirtiriz. 

Mem^eketimiz'n istihsal alanında bünvevi 
olarak srörülen değişmelerin millî serveti artırıcı 
bir faktör olması lâzım iken, ortaya yeni prob
lemler çıkmaktadır. 

Fazla istihsalin bizde, bazan ivi tedbirler 
alamadığından dert haline geldiği malûmdur. 
Men^â, 1964 yılında seftaM istihsali r n W halde 
idi, fakat piva.sada mal fazlalığı yüzünden dü
şen fivatkar müstahsili endiseve sokmuş ve eli
ne a;z mal istihsal ettiği zamandan daha az pa
ra geçmiştir. 

B1! vı 1 fmdık istihsali de rekor sevivede ve 
bu vüzd^n müstmhrul endişe içindedir. Ic pazar
larda müstahsil Ve jnîHeıhük arasında bir fiyat 
muvazenesi kurulamamıştır. 

Mcın'ekotimiz gel'.sen istihsali hammadde 
o^rak kullanacak sanaive gıahip bıılunmadığın-
dan. talep hacmi dar ve fiyatlar istihsal miktarı 
ile ters oranlıdır. 

îr». pivafialn-Hn. fivnf, denesini kurmak ve 
istihsal ile istihlâki bağdaştırmak için ciddî ve 
«ağl^m çalışmalar varHması lâzımdır. 

Muhto-pom ankadn.sior. Avrur>a İktisadi İşbir
liği ve Kalkınma Teşkilâtı tarafından m^m^ke-
timizin 1963 - 1964 ekonomik durumu hakkın
da yavmlanan raporda bizim hurava kadar say
dığımız durumlar, açıkça belirtilmektedir. 

1. Türkiye dün'vanın dıs borçları en yüksek 
seviyede olan bir memleketidir. 

'2. Türkiye'nin bu^ün içinde bulunduğu gül
lüklerde yakın geçmişteki hataların büyük rolü 
vardır. 

3. 1963 kalkınmasının başarısı bereketli bir 
mahsul yılı idrak edilmiş olmasındandır. 
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4. Dış ödemeler bilânçpsundaki açıklar de

vam etmektedir. 
5. İktisadi Devlet Teşekkülü zararlarının, 

Hazinece kapatılması tehlikelidir. 
6. İhracat klâsik maddelere münhasırdır. 

Dış borç taksileri, ihraç gelirinin ancak % 37 
sine tekabül etmektedir. 

7. Bütçe açığını kapamak için vasıtalı ver
gilere yapılan zamlar bir reform sayılmaz. Va
sıtasız vergilerde miPî geHrle mütenasip bir ar
tış temin edilememiştir. Hulâsa olarak geçmiş 
yılların Türklve ekonomisinin durumu bn rapora 
göre par1 ak bir durum arz etmemektedir. 

Aşağıda ctfVıterilen maddelerde şu tavsiyeler 
göze çammaktadır : 

1. İhracat gelirlerinin artırılması, 
2. ödeme bilançosunun daha radikal bir 

şekilde tanzim ve ıslahı. 
3. Turizmin değerlendirilmesi. 
4. Dışırdaki isçilere ait tasarrufların, Tür

kiye Ve transfer edilmesi. 
Muhterem arkadaşlar, 

Dışardan ise^erimizin m°m1eketimize trans
fer edecekleri t a s ınıf lar ının dıs ticaret açıkları
mızı kapatmak değil, yeni kurulacak tesis1 ere iş
çiyi hissedar kılmak voln tutulmalıdır. E^er bu 
yol tntı^mavısa ilenki yıllarda memleketin en 
büyük külfeti işsizlere iş bulma zorluğu olacak
tır. 

Muhterem arkadaşlar, esas olarak yurdumu
zu dıs tehlike ve tecavüzlerden korumakla ödev
li ve 'buçrünkü anlamda, tonveknn harb kuvveti
mizin temel kadrocunu teşkil eden Türk Ordu
cundan bu vazifev'i başarma kudret ve kabiliye
tini bekVmek millet ve Devletçe bekamızın za
ruri kıldığı bir hak teşkil etmektedir. Ancak 
ma^î ve iktisadi imkânlara ilmî ve teknik tekâ
m ü l bağlı bulunan bir Savunma, p-ür^inıüzün 
harikalarının vardımma ihtivac <rö<5terdi#l müd
detçe bu hakkın muhafaza ve icabında istirdadı
na emniyetle ulaşmak mümkün olamaz. 

Harb meydanında saf dışı edilen silâhımızın 
verine, yenisini kendimiz kovamadığımız tak-
d'rde durum iyi olamaz. Kendi imkânlarımız 
nikotinde bu işi başarma yolu tutulmalıdır. Do
nanma bakımından alınan fîayırlı kararlarımızı 
diğer sahalarda da uygulama yolunu en kısa 
zamanda tutmalıyız. 
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Muhterem arkadaşlar, bugün her şeyden ön

ce birlik ve beraberliğe muhtacız, iç ve dış dâva
larımızın halli buna bağlıdır. Bilhassa son yıl
larda Kıbrıslı ırkdaşlarımıza reva görülen hak
sız muamele ve dünya devletlerinin tutumu dert
lerimizin hallinde sadece kendi kuvvet ve kud
retimize güvenmemiz, gerektiği gerçeğini ortaya 
koymuştur. 

Yüce milletimizin ve şanlı ordumuzun hakla
rımıza uzanan namert elleri kırmaya muktedir 
olduğuna inanıyoruz. 

Atatürk'ün koyduğu; «Yurtta sulh cihanda 
sulh» prensibine sadık kalmakla beraber hakları
mızın korunmasında her türlü fedakârlığı göze 
alacağımız dost ve düşmanlarımız tarafından 
bilinmelidir. 

Sözlerime non verirken Millet Partisi Grupu 
adına 1965 bütçesinin milletimize hayırlı ve 
u'furHı obasını diler Yüce Meclisin bütün üye
lerini hÜT-metle se1aMn1anm. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Grupları adına söz istiyen arka
daşların konuşmaları bitti. Şimdi şahısları adı
na söz istiven arkadaşlara söz vereceğim. 

Nazmi özoğul arkadaşımızın bir önergesi var, 
okutuyorum. 

Savın Başkanlığa 
Bütçenin tümü üzerinde söz alan milletvekille

rinin sırasının lehte, aleyhte ve üzerinde olarak 
konuşmalarının kabulünü arz ve teklif ediyorum. 

Edirne 
Nazmi özoğul 

BAŞKAN — İçtüzüğün 85 nci maddesi «He
yet tasvibederse kabul edileceğini» âmirdir. Nas-
mi özoğul arkadaşımız Tüzüğün 85 nci maddesi
nin ikinci fıkrasındaki hususu üzerinde değil, 
hakkında olarak tashih etmelidirler... 

NAZMÎ ÖZOĞUL (Edirne) — Tashih ediyo
rum. 

BAŞKAN — Arkadaşımız tashih etmiştir. He
yete arz ediyorum, arkadaşımızın önergesini ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Söz almış olan arkadaşlarımızın bu hususta 
nasıl konuşacaklarını, yani lehte, aleyhte veya 
hakkında konuşacaklarını tasrih etmelerini rica 
ediyorum. İsimlerini okutuyorum. 

Sayın Hilmi Aydmçer arkadaşımız haklarını 
Sayın Sadi Binay arkadaşımıza vermişlerdir. Sa
yın Binay lehinde. Sayın Fahir Giritlioğlu, bura
da yok. Sayın Reşit Ülker, yok, Sayın Hasan Tah

sin Uzun, aleyhinde. Sayın İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu; aleyhinde. Sayın İsmail Sarıgöz, yok. Sa
yın Müştak Okumuş, yok. Sayın Mehmet Geçioğ-
lu, yok. Sayın İhsan Kabadayı, yoklar. Sayın 
Mustafa Kemal Çilesiz, yoklar. Sayın Turgut Çul
ha?.. Yoklar. Sayın Naz«ıi özoğul?.. Hakkında. 
Sayın İhsan önal?.. Hakkında. Sayın İbrahim 
tmirzalıoğlu?.. Yoklar. Sayın Ahmet Tahtakılıç?.. 
Yoklar. Sayın Nihat Diler?.. Lehinde. Sayın Mus- ^ 
lihittin Gürer?.. Yoklar. Sayın Ali Dizman?.. Yok
lar. Sayın Hâldan Kısayol?.. Yoklar. Sayın Hil
mi Baydur?.. Yoklar. Sayın Burhan Arat?.. Yok
lar. Sayın Hatipoğlu?.. Aleyhinde. 

Burada mevcut arkadaşlarımızdan konuştura
lım. 

ZİYA ALTINOĞLU (İstanbul) — Saym 
Başkanım, grup sözcüleri konuştuktan sonra 6 
kişinin konuşması mı lâzım? 

BAŞKAN — Öyle bir şey yok. Yeterlik öner
geniz geldiği zaman önergeyi usulünce oya koya
rım. Yalnız arkadaşlarımızın talebi budur, ona 
göre konuşacağız. 

Bir önerge daha var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Bütçenin tümü üzerindeki konuşmaların 10 

dakika ile tesbit edilmesini arz ve teklif ederim. 
Nihat Diler 
Erzurum 

BAŞKAN — Nihat Diler arkadaşımızın öner
gesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Lehinde Sayın Sadi Binay, buyurunuz efen
dim. 

ŞADI BİNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar. 

Hükümet değişikliğinin ikinci Beş Yıllık Kal- * 
kınma Plânının hazırlanmasına başlandığı bir za
mana tesadüf etmesinin ekonomik hayatımızın ge
leceği üzerinde müspet etkiler yapmasını bekle
mekteyiz. Zira iktisadi politikayı tâyinde kendin
den evvelki iktidardan farksız görünen yeni Hü
kümetin ekonomik faaliyeti içerisinde- Özel sektö
re ve bilhassa piyasa mekanizmasına son yıllar
da olduğundan daha çok önemli bir yer yermesi
ni tabiî saymak lâzımdır. 

Koalisyonu teşkil eden siyasi partilerin hepsi 
de iktisadi felsefe sisteminde C. H. P. ne nazaran 
liberaldirler. Bu durumun ilk tezahürü yatırım 
hacminde- öael sektör payının artırılması şeklinde 
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olacaktır. Filhakika iktisadi kalkınma' çabasını 
bir plân içersinde yürütmek ve istihsal faaliyet
lerinde karma sistemi yani hem Devletin, hem 
hususi şahısların pay sahibi olmasını kabul etmek 
Anayasamızın benimsediği prensiplerden birisi
dir. Lâkin bilhassa son iki yılda özel sektörün" 
yatırımda Devlet payının yüksekliğinden ve Dev-

, letten yeterli teşvik ve yardım görmediğinden 
haklı şikâyetleri olmuş ve bu itibarla özel sektör 
yatırım hacminde kendi üzerine düşen görevi ya
pamamıştır. 

özel sektör bir yandan piyasada huzur, istik
rar ve emniyetten mahrum bırakılırken, yatırım
ların bu nisbette paylaşılması ve bâzı cereyanlar 
sosyalist bir ekonomiye .kayma ve Devlet yatırım
ları için daha fazla vergiye tabi tutulmak endi
şesini tevlidetmiştir. Bu sebeple Hükümetin yer
gi yükünü sabit tutarak yeni vergilere gitmemesi 
en samimî temennimiz olacaktır. 

Hükümet, bir çoğunluk Hükümeti olmadı
ğından, program ve bütçenin tatbikatında psi
kolojik bakımdan müsait bir ortam içerisinde 
çalışacaktır, buna inanıyoruz. 

Demokrasi tarihimizde mümtaz örnekler ve
receğine güvendiğimiz Sayın Ürgüplü Hükü
metinden Ibâzı temennilerimiz olaıöaktır. 

Evvelemirde, Ürgüplü Hükümeti, kendinden 
evvelki Hükümetlerin, icraatında düştüğü ha
talardan şiddetle tevakki etmelidir., Program 
ve plânına, bütçe rakamlarına ne koydu ifse 
onu tahakkuk ettirmeye çalışmalıdır. 

Halkımızın yer yer plâna karşı itimadı sar
sılmıştır. 

İ964 kalkınma ' hızının plâna göre tahak
kuk edememesinin sadece zirai sektördeki dü
şük istihsale. hamletmek doğru değildir.. Gerek 
1963 ve gerekse 1964 yılında zirai -sektörlerin 
dışındaki sektörlerden hiçbiri plân hedeflerine 
ulaşamamıştır.. 

Hükümetin tedbirleriyle yakın alâkası bu
lunan sanayi sektöründeki gelişme gerek 1963 
ve gerekse 1964 te % 8 civarında olmuştur. 
plânda bunun % 13 olacağı derpiş edilmiş idi. 
Yakınlarda ise birçok sektörde yatırım hede-
1 erine ulaşmak şöyle dursun plânın ileriki ya
tırımlarının son derece aksatacak gerilemeler 
olmuştur. Meselâ 1964 plân uygulamasının ten
kidini yapan Yüksek Plânlama neşriyatından 

17.5 1965 O :3 
öğreniyoruz ki; petrol «pipe line» projesi ha
zırlık safhası uzamış ve projede gecikmeler ol
muştur. Taşıt imalâtı sanayii yavaş gelişmek
tedir. M. K. E. Kurumunun çeşitli yatırımla
rında önemli ölçüde gerilemeler görülmüştür. 
Turizm yılı olarak ilâm edilen 1964 yılı gerek 
turizm çalışmaları ve gerekse turizm yatırım
ları bakımından başarılı olmamıştır. Bu sektör 
ile ilgili Bakanlıklar ve kuruluşlar işe gereken 
önemi vermemişlerdir. 

Kendi mıntakamdan kısa birkaç misal arz 
edeyim. 

1964 icra programında olmasına rağmen Bi
lecik Şerbetçiotu Kurutma tesisinin ihalesi an
cak 1965 yılında yapılabilmiştir. 1964 yılında iş
letmeye açılması lâzımgelen Bilecik Konser
ve Fabrikası hâlâ işletmeye geçememiştir. Bo
züyük - Eskişehir arasındaki yolun 21 kilomet-
lik kopuk kısmin asfaltlaması 1963 yılından 
beri yapılamamıştır. 

Köy içme sularında, köy yollarında küçük 
sulama ve bendlerde ve diğer birçok tahsisat 
tenkisi olmuş, icraat programından çıkarılma
mıştır. 

Başka misaller vermek mümkündür. Buna 
çeşitli sebepler aramada bilhassa varidat nok
sanı gösterilmiş ve bütçede daha fazla açık ver
memek için, yatırımlardan kısılmak yoluna gi
dilmiştir, Bundan evvelki Hükümetler bütçe 
masraflarında rasyonalizasyona gitmemişler, 
tasarrufa riayet etmemişler, masrafları Kısma
mışlar, israfı önliyememişler, çığ gilbi artan Dev
let masraflarını karşılamak için milletin, köy

lünün, esnafın takatinin üzerinde vergi koy
muşlardır. Vergi ziyamı 'önlemek kasdiyle alı
nan tedbirler, vergi ziyamı önlemek bir tara
fa, aksine mükellefi Devlete karşı ürkek hâle 
getirmiştir. 
- Böylece köylü, esnaf, tüccar hattâ memur 
durumundan gayri memnun hale getirilmiş-

Bundan evvelki Hükümetlerin bütün prog
ramlarında, ormanlar içerisinde 13 800 köyde 
yaşıyan, her türlü dünya nimetlerinden, mede
niyetten uzak, millî gelirden en az hisse alması
na rağmen, mahkeme kapılarında sürünen 
9,5 milyon köylü vatandaşımızın dertlerine 
maalesef çare bulunamamış, ıstıraplar her gün 
biraz daha artmıştır. . ' . 
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Orman, tarla - orman mera münasebetlerin

de ve vatandaşın zati ihtiyaçları mevzuunda 
Sayın Ürgüplü Hükümetinin yakın alâkasını 
ve komisyonlardan geçmiş vatandaş - orman 
münasebetlerini düzenliyen tasarıların kanun
laşmasının alâkasını beklemekteyiz. 

Arkadaşlar, köylümüzün en büyük ve en 
haklı isteği yol ve içme suyudur. Bunu muhte
lif seyahatlerimizde hepimiz ' görmekte ve bil
mekteyiz. 

Karayollarının 18,5 milyon dolarlık yol ma-
kinası ithal edeceğini sonsuz memnuniyetle öğ
renmiş bulunuyoruz. îçme suları için köylere 
bilhassa boru tevziatının artırılmasını temenni 
etmekteyiz. 

Köy elektrifikasyonunda atılan adımlar çok 
müspettir. Ancak, '% 25 ini önceden köylünün 
yatırması ve- fakir köylünün bütçesine ve ne de 
sosyal adalete sığmamaktadır. Nihayet 15 - 20 
milyon tutan bu külfeti şehirlerdeki gibi Devle
tin yüklenmesi bilâhara cereyan parasından te
lâfi etmesi yerinde olacaktır. Aksi halde birçok 
köy bu medeniyet nurundan bizzarure mahrum 
kalacak, program da tahakkuk edemiyecektir. 

Arkadaşlar; Hükümetin tarafsız bir idare 
kurma yolundaki gayretlerini takdirle anıyo
rum. Ancak, Devlet çarkını çeviren ve plânı 
tatbik eden memurlarımızın bir kısmında kendi
sine tevdi edilen işleri benimsememek veya yer
siz bir mesuliyet iddiasında bulunmak gibi bir 
durum vardır. Bu hal Hükümetimizce süratle 
izale edilmelidir. Fedakârlıkla, dürüstlükle ça
lışan memurlarımızın hakları ise bir an evvel 
verilmelidir. Yüz binlerce memurun beklediği, 
işlere sürat ve randıman sağlıyacak personel 
rejimi kanununu bu devre çıkarabilirsek hem 
vatandaşımızın, hem de memurlarımızın lehine 
neticeler alacağız. . 

Bu kanun sadece maaşlara zam kanunu de
ğildir. Bir randıman alma, bir hak tşsis etme, 
Devlet hizmetlerinde bir randıman, bir rasyonel 
sistem getirme rejimidir. Hükümetin prensiple
rine; Hükümet için halk değil, halk için Hükü
met şeklinde olacağına inanıyoruz. Hükümet 
daima fakirliğin, ıstırabın, pahalılığın, felâket
lerin karşısında ve vatandaşımızın yanında ol
malıdır. 

Muhterem arkadaşlar; Hükümet altında ko
münizm ideolojisi yatan servet düşmanlığını en 
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kısa zamanda izale etme çarelerine başvurmalı
dır. 

3 - 5 senelik devre içerisinde demokrasi re
jimi, temellerinin oturması istikametinde büyük 
bir mesafe almıştır. Şerefli Silâhlı Kuvvetleri
miz demokrasinin yanında olduğunu Anayasa
mızın ve Türk demokrasisinin haysiyetli bekçi
leri olduğunu ispat etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'nin kurtul
ması ve geri kalmış ülke vasfından çıkması için 
ilmin ve tekniğin emrettiği tedbirleri beraberce 
almaya mecburuz, önce kendi gücümüze güven
meye mecburuz. Bu memleketi sevip realitele
rini anladıktan sonra birleşemiyeceğimiz, bera
ber olmıyacağımız mevzular yoktur. 

Dünya basınında mutena bir mevki işgal 
eden cefakâr ve uyanık Türk basın mensupla-
riyle ilgili olan basın suçlarının affı konusunun 
bu Hükümet zamanında halledilmesini candan 
diler, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Aleyhinde Sayın Hasan Tah
sin Uzun. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — Sa
yın Başkan ve^değerli arkadaşlarım; 1965 yılı 
gelirler bütçesi hakkındaki görüşlerimi şöylece 
Özetlemek mümkündür. 

Geçen yıl bütçe müzakerelerinde, bütçenin 
tümü üzerindeki görüşlerimi belirtirken 1964 
yılı gelirlerinin tahmini için kullanılan kaynak
ların güvenirlilik derecesini endişe ile karşıla
mış ve açık vereceğimizi belirtmiştim. 1965 yılı 
4 neü Karma Hükümetin bütçe kanunu tasarısı 
ve Karma Komisyonu raporunu tetkik ettiğim 
zaman bu tahminimde yanılmadığımı müşahede 
etmiş bulunuyorum. 1964 yılı sonunda gelir tah
silatında 1 milyar 200 milyon liralık bir noksan
lık tahmin edilmektedir. Buna göre 1965 »yılı 
bütçesi gelir tahminlerini yaparken faydalandığı
mız Devlet gelirlerindeki yıllık artış ve 1965 yılı 
içerisinde beklenen ekonomik gelişme ve mükel
lef sayılarındaki artışlar 'gibi kaynaklar yine 
önemli oranda tahmin hatasına yol açacaktır, 
kanısındayım. 

Geçen yıl gerçek bir vergi reformu ile muh
temel açıklığı kapatmaktan bahsetmiştim. Hal
buki 1964 yılı içinde Yüce Meclisimize sunulan 
vergi kanun tasarıları ya geç kanunlaşmış veya 
geliri azaltacak değişikliklere uğramıştır. Do-
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layısiyle ekonomimizdeki durgunluk gibi çeşitli 
faktörlerle birlikte gerekli kanunların geç çı̂  
kartılması bütçe açığını artırmıştır. 

Şu nokta artık açıklıkla anlaşılmıştır ki, 
gerçek bir vergi reformuna şimdi daha çok ihti
yaç duyulmaktadır. Reform adı altında 'birta
kım vergi zamlarının çıkarılması maksadı kar-
şılamaktan"~çok uzak kalacaktır, kanaatindeyim. 

Gerçek vergi reformu anlayışımız şu olma
lıdır : Genel, âdil ve verimli bir vergi sistemi 
koyarak hem gelir kaynaklarımızı harekete ge
çirmek ve hem de vergi kaçakçılığını asgariye 
indirmek. Böylece sosyal adalet' ilkelerine uy
gun olarak sosyal hizmetleri genelleştirmek ve 
âdil ölçüler içinde dağıtmak mümkün olacak
tır. 

1965 yılı Bütçesi bunları sağlıyacak nitelik
te midir; sorusuna bâzı şartlarla (evet) demek 
mümkündür. 

1. Getirilecek vergi kanun tasarıları re
form tarifi içinde mütalâa edilmeli ve' süratle 
kanunlaşmalıdır. Bu sorumluluk Yüce Meclisi-
mizindir. 

2. Ekonomimize dinamik ve hareketli ola
bilecek ortam sağlanmalıdır. 

3. Mümkün olduğu kadar karşılık paralar 
hasılatında bir denge sağlanmalıdır. 

Belirttiğim üç anaşartm, yerine getirilmesi
nin millî bir görev olduğu kanısı ile çeşitli par
tilerdeki arkadaşlarımın bu yöndeki olumlu 
davranışlarını beklemek en yerinde bir hareket 
olur, düşüncesi içindeyim. 

Sayın arkadaşlarım, bir diğer önemli nokta 
da bütçe tasarrufları konusudur. Her malî yı
lın son iki ayı bunun tatbikatına sahne olmak
tadır. Aslında bu konu bütün uygulayıcıları il
gilendiren bir tasarruf zihniyetinin yaratılması 
ilo olumlu sonuçlar verir. Şunu mutlaka kabul 
etmek gerekir ki, tasarruf, israftan kaçınma, öl
çülü harcama, hizmeti aksatmadan en ucuza 
nıaletme demek olmalıdır. Yoksa yatırım veya 
hizmetlerden vazgeçme şekli tasarruf olmamalı
dır. Kaldı ki, bu yönde çıkan Başbakanlık ge
nelgeleri çoğu dairelerde ikinci şekilde anlaşıl
makta dolayısiyle çok cüzi bir tasarruf sağlan
makla beraber mâlî yılın son iki ayında hizmet 
hissedilir oranda aksamaktadır. Yönetici arka
daşlarımızı her zaman tasarrufun açık anlamı 
içinde hareket etmeye yöneltmek ve bunu mura-
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kabe etmek görev ve sorumluluğunu hissetmek--
te fayda ümidetmeliyiz. Bu belki de bizi bir ida--
ri reorganizasyonun yapılması konusuna götü--
recektir ki, bu konu da, hayati önem taşıyan' 
konularımızdan biridir. İlgili Personel Kanunu 
tasarısı Yüce Meclisimize geldiğinde o hususa 
ait görüşlerimiz de açıklığa kavuşmuş olacaktır. 

Son olarak, samimî inancım, 1965 yılı Büt
çesinin açıksız kapanması mümkün değildir, 
hattâ enflâsyonist davranışlara yol açacak nite
liktedir. Çok dikkatli olmak gerekir. 

1965 yılı Bütçesinin memleketimiz için ha
yırlı olması temennisi ile hepinizi saygı ile se
lâmlarım. (Ortadan, alkışlar) 

BAŞKAN — Hakkında Nazmi özoğul, bu
yurun. 

NAZMI ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem ar
kadaşlar, bütçenin tümü üzerinde pn dakikalık 
zaman zarfına göre hazırlanmış değilim. Bu ba
kımdan birkaç noktaya temas edip kıymetli za--
manlarmızı almıyacağım. 

Muhterem C. H. P. si Sözcüsü, ismet Paşa' 
Hükümetinin getirdiği bütçenin rakamlariyle' 
yeni Hükümetin bütçelerinin rakamlarının he--
men hemen eşidolduğunu ve yeni Hükümetin de 
telâşla bu rakamları savunduğunu ifade ettiler.. 
Ban kanaatimi ismet Paşa Hükümeti düşmeden 
altı ay evvel yaptığım konuşmalarda aynen 
şöyle ifade etmiştim. Türk Milletinin mesut ve 
muvaffak olması için ilk şart C. II. Partisi ik
tidardan düşmesi ile mümkündür. Bu konuşma
ları muhtelif vilâyetlerde yaptım. Bunu niçin 
yapmıştım, bunu izah etmek istiyorum. (Orta
dan, «nereden biliyordun?» sesleri) Bilip bil
mediğimi izah ettiğim zaman anlıyacaksmız. 

Arkadaşlar, memleketin her tarafında yapı
lan propaganda şu idi : Adalet Partisi iktidara 
geldiği zaman ordu iktidarı vermiyecektir, slo
ganı maalesef en yüksek noktada her yerde pro
paganda olarak yapılıyordu... 

BAŞKAN — Sayın özoğul bütçe üzerinde 
konuşun. 

NAZMI ÖZOĞUL (Edirne) — Bütçe üzerin
de konuşuyorum efendim. 

İBRAHİM IMÎRZALIOĞLU (Ankara) — 
Orada çok dinledik. 

NAZMI OZOĞUL (Devamla) — Diııliyecek-
siniz, dinlemeyi öğreneceksiniz, 
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ÎBRAHlM ÎMİRZALIOĞLU (Ankara) — 

Çok dinlettin bunu özoğul, başka :şey söyle. 
BAŞKAN — Muhterem Imirzalıoğlu, lütfen 

müdahale etmeyiniz. Buyurun Nazmi Bey. 
NAZMI ÖZOĞUL (Devamla) — Arkadaşlar, 

Türk Ordusu Türk Milletinin özü, Türk Milleti 
Türk Ordusunun özü olduğu için ve bunu yakın, 
en yakından takibeden, istihbar eden bir arka
daşınız olarak Türk Ordusunun bu yolda olma
dığını biliyordum. Fakat maalesef bâzı politika
cılar kendi menfaatleri için bu hâdiseyi bir slo
gan olarak memlekette devam ettiriyorlardı. Bu 
slogan memleket dışına çıkmış, hattâ diğer mil
letlerin milyonluk tirajlı olan gazetelerinde de 
aynı şekilde devam ediyordu. 

Arkadaşlar bir partinin yaptığı bu propa
ganda memleketin iktisadi durumunda büyük 
tesirler yaratmıştı. Bu olay karşısında bu mem
lekette rejim yaşıyaeak mıdır, yaşamıyacak mı
dır, bunun tecrübesine geçmek ve bu iktidarı 
mutlaka reyle düşürmek icabediyordu. işte bu
günkü. iktidarda bulunan kanatlar bu harekete 
geçti, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını dü
şürdü. 

Durumu bugün şu.vaziyette görüyoruz : Bu
gün Türk Ordusu kanunlara, nizamlara sadık 
ve esas Atatürk ilkesinin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi olduğunu kabul etmiş ve bu yola git
tiğini ispat etmiştir. (C. H. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar), («Kongre» sesleri) 

Arkadaşlar, bâzı C. H. P. li arkadaşlar, 
«kongre» diyorlar. Hakikat, realite budur, bunu 
zamanla anlıyacaksmız. (C. H. P. sıralarından, 
alkışlar) (Gürültüler) 

Bu hareketler arkadaşlar, memlekette özel 
sektörün yatırım yapmamasına sebebolmuştur. 
Yine çkonomik ve smai kalkınma, bu hareket
lerle baltalanmıştır. O tarihlerde eğer bankalar
daki mevduat tetkik edilirse o zamanki rakam
larla bu zamanki rakamlar arasında ne kadar 
fark olduğunu her halde arkadaşlarım tesbit 
ederler. (Gürültüler) 

Arkadaşlar; bir noktaya daha temas etmek 
isterim. Servet beyannnamesini muhterem Hü
kümet, programına almadılar ve muhterem 
muhalefet sözcüsü Feyzioğlu da Hükümet prog
ramı okunurken servet beyannamesinin kaldı-
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rılıp kaldırılmıyacağmı mütaaddit defalar bu 
kürsüden sordular. Ben, Hükümete şunu ifade 
edeyim; servet beyannamesi mutlaka kalkmalı
dır ve kalkacaktır. (C. H. P. sıralarından «bra
vo» sesleri) Arkadaşlar; bravo diyenler de gö
recektir; servet beyannamesi bu memlekette 
kalkmadıkça normal duruma gidilmiy e çektir. 
(C. H. P. sıralarından gülüşmeler) Eski Mali
ye Vekili servet beyannamesini oto kontrol ola
rak getirdiklerini ifade ettiler. Evet bugün 
Amerika'da ve diğer milletlerde servet beyan
namesi alınmıştır. Fakat servet beyannamesinin 
alınması zamanı doğru değildir. Bir ihtilâlci 
dahi ihtilâle başlamadan evvel bankadaki para
sını çeker ve cebine kor. Yine ihtilâlden sonra 
birçok tüccar parasını servet beyannamesinde 
göstermemiştir. C. H. P. li arkadaşlarımızın işi
ne gelmediği için (C. H. P. sıralarından gülüş
meler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, karşılıklı konuş
mayınız. Partileri bırakın Sayın Özoğul. Bütçe 
üzerinde konuşunuz. Karşılıklı konuşmalara 
meydan vermeyiniz, lütfen. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Devamla) — Arkadaşlar, 
yine eski Hükümetin Kıbrıs politikasında dış 
politikada Atatürk 'ün ifade ettiği politikayı ta-
kibetmiyerek pasif bir politika takibetmiş ve 
C. H. P. Hükümetinin hareketi dolayısiyle bu 
müşkül duruma düşülmüştür. Atatürk sağken, 
Orta - Şarkta bulunan bütün milletler Türkiye'
nin politikasının dümen suyunda gidiyorlardı. 
Acıdır ki; inönü Hükümeti zamanında pasif po
litika dolayısiyle müşkül duruma düşülmüştür. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar,) Sözlerimi bağ
lıya rum, muhterem arkadaşlar, 

BAŞKAN — Sayın özoğul, sözlerinizi bağ
layınız lütfen vaktiniz dolmuştur. 

NAZMI ÖZOĞUL (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar; yeni Hükümet aynı rakamlarla za
man gösterecektir k i ; C. H. P. iktidarından da
ha çok muvaffak olacak ve bu millet bu iktidar
la iyi netice alacaktır. Hürmetlerimle. (C. H. P. 
sıralarından «bravo» seslen, alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim; 1965 yılı Bütçesi üze
rinde gerek grup sözcüleri gerekse şahısları adı
na konuşan arkadaşlarımız lehte, aleyhte ve 
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hakkında konuştular. Ziya Altınoğlu arkadaşı
mızın yeterlik önergeleri var. Ancak yeterlik 
önergesini oylarınıza sunmadan evvel Maliye 
Bakanını, ondan sonra grup adına söz dstiyen 
İsmail Rüştü arkadaşımızı konuşturmak icabe-
decek. Bu da çok vaktimizi alacaiktır. Yarın 

lİ,6Am Ö:3 
sabah da çalışacağımız bakımından, bu önergeyi 
yarınki birleşimde oylıy&cağım. 

18 Mayıs Salı günü saat 10,00 da toplanıl
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 23,18 

..i»V« >+< ..«**.. 
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Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun 22 nci maddesine bir fıkra 

eklenmesine dair kanun teklifine verilen oyların sonucu 
(Yeter sayı yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 221 

Kabul edenler : 185 
Reddedenler : 29 
Çekinserler : 7 

Oya katılmıyanlar : 21 6 
Açık üyelikler : 13 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Yusuf Aktknur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
tbrahim Tekin 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Rayif Aybar 
İbrahim Imirzalıoğltu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
tlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat GedSk 
Reşat özarda 
tsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 

Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BOLÜ 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kâmil înal 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
İbrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
tsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
îhsan Tombuş 

DENIZLI 
Sinan Bosna 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 

Ilhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Ali İhsan Göğüs 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Neomeddün Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğh 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Ankan 
Mehmet Ali Arslan 
Sadık Kutlay 
Ilışan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altııîoğlu-
Cilıad Baban 
Fer'ruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Tahsin D emi ray 
Ömer Zekâi Dorman 
Muhiddin Güven 
Ali Coşku Kırca 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
N'aci öktem 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Zeki Zeren 

İZMIR 
Mehmet Ali Aytaş 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Sabrı Kesürin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
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KIRKLARELİ 
Abdunahman Altıığ 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
İhsan Kabadayı 
Abdüssamet Kuzucu 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Ki ray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyı r t 
Mehmet 0<>l i kaya 

MANİSA 
Neriman Agaoglu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit llatiboğlu 

Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

AFYON KÂRAHISAR 
Halûk Nur Baki 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Nihat Berkkan 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Fennî Islimyeli 
•Süreyya Koç 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 

BURSA 

Sadrettin Çan^a 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
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MARAŞ 

Kemal Ba&uıoglu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Kelimi Evliya 
Ali Hüdayioğiu 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Seyfi (iüneşîan 

MUÖLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

NEVŞEHİR 
llalit Kikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NÎĞDE 
FTaydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Refct Aksoy 
Ata Bodur 
Kerda (iüley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 
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RİZE 

Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet (Jüııer 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bay ar 
Hami Tezkan 
Vusuf Uİıısoy 

EAMSUN 
Mehmet Başaran 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Ilaşim Tan 

SİVAS 
Nebati Hasta oğlu 
(îüner Sansözen 
Kesat Turhan 

[Reddedenler] 
Şefik tnan 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
riüdni Ornl 

DİYARBAKIR 
Şehmuz Arslan 

ELÂZIĞ 
Hürrem Müftügil 

ERZURUM 
Oıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 

Tahsin Telli 
GİRESUN 

Nizaminin Krkmen 
GÜMÜŞANE 

Nureddirı özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

İZMİR 
ihsan G ursan 

KARS 
Sırrı öktem 
Rıza Yalçın 

[Çekinserler] 

İSTANBUL 
^uplıi Bavk***" 

KASTAMONU 
ismail Hakkı Yılanlı-
cğlu 

KONYA 

Ömer Kart 

TOKAT 
H. Ali Dizman 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 
Ali Rıza ITzııner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Kethi ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
Kadri Ero&an 

UŞAK 
Ali Rıza Aktnyıkoğlu 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
tsmet Kapısız 
Turgut Nizam oğlu 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat 
fiamiz Karakaşoffhı 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

KONYA 
Yefa Tanır 

NİĞDE 
Asım Eren 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim flöker 
Rahmi Cünav 
Ccvad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ * 
Turhan Kut 

TOKAT 
Bekir Şeyhoğlu 

VAN 

İhsan Bedirhanoğlu 
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ADANA 
Kaşım Oülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar 
Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlıı (B.) 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Şevki nüler 
Mehmet Turerııt 

AĞRI 
Kerem Özcan 
Rıza Pnlat 

AMASYA 
Reşat Arpaeıoglu 
Mustafa Kemal Karan 
fsmail Sarıgöz 

ANKARA 
Burhan Anavdın 
Osman Bnlükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Eeevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Et€ 
İsmail Oenet 
îhrahim Sıtkı Ilatip-
ojrlu 
îhsan Köknel 
Mehdi Mıhgıoğlu (t.) 
Perhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etera Ağrva 
îhsan AtaÖv 
Fi asan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

[Oya k 
AYDIN 

< »rhatı Apaydın 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Ahmet Aydın liolak 
'fökharı Kvliyao&lu 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Anal 

BİTLİS 
Nafiz Oiray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki l'altaeınğlu 
Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Kethi Çelik baş 
Mehmet "özhey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V 

ÇORUM 
NTuri Ahıskalıoğlu 
\hdurrahman (îüler 
Kanık Küreli 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 
Vtıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
\dnan Aral 

Yusuf Azizoğlu (1.) 
Ifilmi (Üildoğan 
Recai Iskenderoğlu 
Ve.fi k Pirinçcioğlu 

atıhnıyanlar ] 
EDİRNE 

Süleyman Bilgen (l.C.) 
Farıır (îintlioğiu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZmCAN 
Zeynel Uündoğdu 
Sadık l'erinçek 
Naci Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
ibrahim Ceıııalcılar 
Rrtugrul Oazi Sakarya 
Seyfi Öztürk (B.) 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin tncioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San (B.) 

GİRESUN 
\ l i Cücpoe'lu 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis l'avramnjrlu 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı ÎTocaoğlu 
Sekip İnal (B.) 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
'Vlâl Kılıe 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Ratip Tahir Burak 
Saadet Evren 
Orhan Eyübnglu 
Kahrettin Kerim doka-
'filmi Oben 
Oğuz Oran 
Vahyi özarar 
Mhami Sancar 
Fîüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülkeı 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 

Mâlik Yol aç 
İZMİR 

Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif hr-tuıitfa 
Ziya ilan han 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi OKTU a 
Kadri özek 
M u at a fa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Dura 
\li özdikmonli 

KAYSERİ 
\bdülhalim Araş 
Vpdat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Kik ret Filiz 
I Tasan Tahsin îTzun 

KIRŞEHİR 
\hmet Bilirin 
Mernduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Ervu 
Süreyya Sofııoğlu 

KONYA 
"ipifiık Aytan 
İrfan Baran (B.) 
\hnıet (Jürkarı 
Kadirean Kaflı 
Mekki Keskin 
(Bgk. V.) 
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Büstü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan (B.) 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpalar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Ha'lit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Kara-
osmanoğlu 

MARAŞ 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Mehruo* Ali A n b n 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu (I.) 

Talât Oğuz 
MUĞLA 

Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami Öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy (B.) 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Sadi Pehlivanoğlu 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
MusMh îttin Gürer 

SAMSUN 
;\!i Fuat A lisan 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 

(Açık üı 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İsparta 1 
istanbul 1 
izmir 2 
Kocaeli 1 

1 Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
îlyas Kılıç 

1 Osman Şahinoğlu 
SÜRT 

Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 

SİVAS 
Adil Altay 
Ahmet Kangal 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 

' ' TOKAT 
Zeyyat Koca m emi 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy (t.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 

jelikler] 
Manisa 1 
Muş i 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

— . 
Yekûn 13 

1 Nazmi ökten 
Kâmuran Ural 
leki Yağmurdere1"' 

URFA 
Osman Ağan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
Müslih Görentaş (1. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Mehmet Ali Pestil e i 

—-««e» >•«!»-
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Siyasi Partiler kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savruıı 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHISAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
İbrahim îmirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mithat Şülkrü Çavdar-
oğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BOLU 
Turgut Çulha 
Kâmil İnaü 

Üye sayısı 450 
Oy yerenler : 220 

Kabul edenler 172 
Reddedenler 36 
Çekinserler 12 

Oya katılmıyan lar : 217 
Açık üyelikler 13 

[Kabul edenler] 
BURDUR 

Nadir Yavuzkan 
BURSA 

fîdip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim Öktem 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Hilmi İncesulu 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Şehmuz Aralan 

EDİRNE 
Talât Asal 
lihami Ertem 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 

Adnen Şenyurt 
ESKİŞEHİR 

Şevket Asbuzoğlu 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan l>ilen 
Ali İhsan, Göğüs 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
SaM Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
ömerzZekâi Dorman 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 

Selim Sarper 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
İhsan Gürsan * 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Kemal Güven 

T> xr_ı 
Rıza Yalçın 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 

KONYA 
Kemal Ataman 
Abdüssamet Kuzucu 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erlbftk 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
ismet inönü 
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MANİSA 

Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Ilatipoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrerıı Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yehişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcı oğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Seyfi Cüneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İT ilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

AMASYA 
Nevzat Şener 

AYDIN 
Reşat Azarda 

BÎLECÎK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat A kay 
Refet Sezdin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 

EDİRNE 
Naz m i Özuğul 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mehmet Geçioğlu 

ANTALYA 

Nazmı Kerim oğlu 

M. Meclisi B : 107 
NEVŞEHİR 

ılalit Kik ret Ak» 
Ali Baran Numanoğlo 

NIGDE 
Asım Err»n 
fTaydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Perda fi ü ley 
Orhan Naim TTazineda-
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 

17.6.İ935 0 : 3 
1 lami Tezkan 
ûısuf TTlusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Kâmran Evliyaoğlu 

StlRT 
Cevdet Aydın 
Hayrettin O/tren 

SİNOP 
Cemil Karahan 
Mustafa Kaptan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekl: 
tbrahim Çöker 
Rahmi Oünay 
Nebati TTastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Oüner Sarısözen 
Reşat Turhan 

TEKÎRDAG 
Turhan Kut 

[Reddedenler] 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Vihat Diler 
Tahsin T*lli 

GÜMÜŞANE 
kabahattin Savacı 

İÇEL 
Mazhar Ankan 
İhsan önal 

İSPARTA 
Mi İhsan Balım 

İSTANBUL 
Tahsin Derniray 

Muhiddin GÜV<MI 
fsmail Hakkı Tekinel 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
^abri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
fsmail Hakkı Yılanlı 
oğlu 

KOCAELİ 
Baldan Kısayol 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

RlZE 
Cevat Yalçın 

IÇekintierler] 

AYDIN 
Melâhat (îedik 
İsmet Sezerin 

BOLU 

Ahmet Çakmak 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

ESKİŞEHİR 
tbrahim Omaleılar 

GİRESUN 
tbrahim Etem Kılıcoğlu 

Orhan öztrak 
TOKAT 

Sabahattin Bay bura 
Mehmet Kazova 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ahmet Şener 
Ali Rıza l'7uner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Pethi Ülkü 

URFA 
-Malay Akan 

UŞAK 
Mi Rıza Akbıyıkoğlıı 
tbrahim Bu la naip 

YOZGAT 
tsmct Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziva Yü(;<-1''iri' 

SAMSUN 
Hamit Kiper 
Ilüsoyitt O/alp 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

. URFA 
'•Cadri Eroğan 

UŞAK 
Ahmet Tnhtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 

ZONGULDAK 
Feyzi Pırat 
Rami/. Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğ! 

İSTANBUL 
Perruh Bozbeyli 

KONYA 
Ömer Kart 

TOKAT 
II. Ali Dizman 

-m 
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[Oya katılmıyanlar] 
ADANA 

Kasım (îülek 
Ahmet Karamü-flüoğlu 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar 
Cavit Oral 
Ahmet Topaloşlu (B.) 

ADIYAMAN 
Arif A t alay 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAK 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut (B.) 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Kıza I'OIHÎ 

, AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karat» 
ismail Sansröz 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erkovan 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
ibrahim Sıtkı Ilatip-
oğlu 
fh^an Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu (t.) 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat NUH Vıldmn. 
Abdülhak JCemal Yörük 

ANTALYA 
Etem A&va 
İhsan Ataöv 
TTasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
KafVt Eker ' 
NihaV Su 

ARTVİN 
Nihaî Ata 
Sabit Osman Avcı 

Saffet Eminağaoğlu 
AYDIN 

Orhan Apaydın 
Nedim Mürcn 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Ahmet Aydın Bulak 
'îökharı Evliyaoğlu 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
llalit Hıza Ünal 

BÎTLÎS 
Vafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlıı 
Kemal Demir (î.) 
Fuat ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet 07hey 

BURSA 
Hikmet Akalm 
Ziya Uğur 
Raha Cemal Zaera 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
\bdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Necini ökten 

DENtZLİ 
Mehmet. Çobanoğlu 
îsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 
\tıf Şohoğlü 

DİYARBAKIR 
Adnan Ara l 
Yusuf Azizoğlu (t.) 
I Filmi Oiildnjran 
Recai Iskenderoğlu (B.) 
Vefik l'irinçcioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen (t. Ü.) 
Fahir Giritlioglu 

ELAZIÖ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündugdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat DıırsunuiHu 

ESKİŞEHİR 
Rrtuğrul (îazi Sakary, 
Seyfi öztürk (B.) 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Muzaffer Carıhnlat 
Hüseyin. tneioğlu 
Kudret Mavi tan 
Mithat San (B.) 

QtRESUN 
Ali Cücenglu 

GÜMÜŞANE 
IlaJis Bayramoğlu 
Nureddin Ozdemir 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hoca oğlu 
Sekip inal (B.) 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Ratip Tahir Burak 
Saadet Evren 
Orhan Eyübnğhı 
Fehrottin Kerim Gökav 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Vahyi özarar 
tlhami 'Sancar 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 

Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Volaç 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Erıuııga 
/Aya Ilanhan 
Necip Mirkelâmoğliı 

|--Sinasi Osm a 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Uahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Oura 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Fzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet liiljrin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran (B.) 
Ahmet (îürkan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
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Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Sait Sına Yücesoy 
Faruk Sükan (B.) 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Yakııp Kadri Karaos-
manoğlu 

MARAŞ 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arık an 
Esat Kemal Aybar 

Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu (1.) 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Turan Şahin 
İhsan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Melun et Altmsoy (B.) • 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat A lisan 

Nurettin Ceritogiu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
İl yas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut AlicanoS;s-

SİVAS 
Adil Altay 
Ahmet Kangal 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ x JGJXa.x£,vjLs n v r 

Fethi Mahramiı 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT JL \SXV A . J. 

Zeyyat Koeamemi 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy 

[Açık üyelikleri 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 
Kocaeli 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

Yekûn 13 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Nazıni ökten 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

URPA 
Osman Ağan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Celâl öncel 
Sabri Kılıç 

VAN 
Şükrü Kösereiscğlu 
Muslih Görentas (t. Ü.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
B.) 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Mehmet Ali Pestüei 

l>-t"»-«ri*S*—•-
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Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun 22 nci maddesine bir 

fıkra eklenmesine dair kanun teklifine verilen oylann sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Oavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Veli Eaşaran 
Hasan Dinçer v 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoglu 

AĞRI 
Kerem Özcan 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Pıı a t Börekçi 
Bülent Bcevit 
tbrahim îmirzalıoğlu 
thsan Kökıtel 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Ahmet Üsıtün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
thsan Ataöv 
Ömer Eken 
Nazmi Keritmoğlu 

Üye Bayım 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

ÇeMnserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
: 303 

255 
. 35 

13 
134 

13 

[Kabul edenler] 
ARTVİN 

Nihat At» 
Sabdt Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğiu 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Reşat Özarda 
tsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
e.;iu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet Ilışan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Kâmil inal 

BURDUR 

bethı Çelıkbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
İbrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
tsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Panik Küreli 
îhsan Tombuş 

DENÎZLÎ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
tsmail Ertan 
tbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 
Alp Doğan Şen 

- EDİRNE 
Talât Asal X CA*LCA/V X X O t U İ 

tlhami Ertem 
Nazmd özoğul 

ELAZIĞ 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
tbrahim Etem Kılıç-
oğlu 
Ali Köymen 

GUMUŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlıı 
Abdullah Cülli 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Ankan 
Yahya Denmancı 
Celâl Kılıç 
thsan önal 

İSPARTA 
Ali thsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
tbrahim Abak 
Ziya Altıiıöğlu 
Cihad Baban 
Ferruh Bozbeyli 
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Nurettin Kulak 
Katip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Hilmi Ohen 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
ismail Hakkı Tekinel 
Sab ri Vardarh 
Zeki Zeren 

IZMÎR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Ay taş 
İ-Lref Kakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Saim Kayea.ı 
Nihad Kürşad 
Ş/ınasi Osma 
Kadri özek 

KARS 
Neornettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal düven 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Üura 
Sabri Kesıkin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Ab<lülhalim Araş 
Mehmet (îöker 
Hüsamettin fîümüşpab 
Vedat Ali özk an 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
\İMİurrahıımn Allııö 
Mehmet Alâeddin E r 
Kik ret Kiliz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
rinli] özrnen 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Ayîan 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
\bdiissamet Kuzucu 
Pakih özfakih 
Kakih Özlen 
r*ahit Yılmaz 
^ait Sına Vüeesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
liauf Ki ray 
^ezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Vıırettin Akyıırt 
Mehmet Delikaya 
İsmet inönü 

MANİSA 
.Veriman Ağaoğiu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Kaşıt Hatipojr 
Vusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Şahit Yonisehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Kajrcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
\li Ilüdayioglu 
\dnan Karaküejik 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankan 
K*at Kemal Aybar 

Talat Oğuz 
MUĞLA 

(Vvdet Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
11 al it Kik ret Aka 
Knmazatı Dcmirsov 
•Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Kuhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
1 »rluın .Maim Hazineda 
Arif Hikmet Onat 
Sadi İVhlivanoğlu 
\ ta Topalnglu 

RİZE 
Rrol Yılmaz Akçal 
\rif Hikmet Güner 
'evat Valem 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Miri Kayar 
Uuslihittin Oürer 
Ifarni Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
\li Fuat A lisan 
\ure t t in Ceritoğlu 
Kânıran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kipcr 
Hvas Kıhc 
Hüseyin Özalp 
'sınan Şa hinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Hayrettin özgen 

Adil Yaşa 
SİNOP 

Mustafa Kaptan 
ı'emiI Karab-ı 11 
Ilaşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Sabati Hasta oğlu 
Güner Sarızözen 
Reşat Turhan 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baylmra 
Mehmet Kazova 
Ifnsit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener ' 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdercli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 
Valıap KısoŞln 

URFA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
IVkir Sami Karnhanlı 

UŞAK . 
\hmet Tnhtakılıe 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
l'urtrut Niznmoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
'{»miv KMrnknso&ln 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Yusuf Ziya Yüeebilffin 
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[Reddedenler] 
ANKARA 

ismail Rüştü Aksal 
Nihat Berkkan 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Fennî Islimyeli 
Süreyya KOQ 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik inan 

ÇORUM 
Nuri Ahıskahoğlu 
Hilmi incesulu 

AFYON KARAHISAR 
Halûk Nur Baki 

ANKARA 
Mustafa Kemal Erko-
van 

BALIKESİR 
Gökhan Evliyaoğlu 

ADANA 
Ahmet Karamüftüoğlu 
(t) 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Meihımet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 
Burhan Apaydın 

DENIZLI 
Hüdai Oral 
,4tıf Şohoglu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Vefik Pirinçcioğlu 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Oemalcılar 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

IZMÎR 
Necip Mirkelâmoğlu 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Kemal Okyay 
Rıza Yalçın 

KONYA 
İrfan Baran 
Rüştü özai 
Vefa Tanır 

MALATYA 
II. Avni Akşit 

NİĞDE 
Asım Eren 

[Çekinserler] 
BlTLlS î İSTANBUL 

Müştak Okumuş 
BURSA 

Sadrettin Çatığa 
ÇANKIRI 

Rahmi inceler 
GÜMttŞANE 

Nureddin öademir 

Ali Coşkun Kırca 

KASTAMONU 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

[Oya kahlmtyanlar] 
Osman Bölükbaşı 
Muhlis Ete 
ismail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğJu 
Mehdi Mıhçıoğlu (İ.) 
Abdullah Kemâl Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Nihat Su 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Nedim Müren (1.) 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Ahmet Aydın Bolaik 
Mehmet Tiritoğlu (t.) 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halat Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki BaLtacıoğlu 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik (İ.) 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Necmi ökten 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (t.) 
Reeai Iskenderoğlu (B.) 

SİVAS 
Rahmi Çcltefkli 
İbrahim Göker 
Rahmi Güna.v 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcu oğlu 

URFA 
Sabri Kıîıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 

KONYA 

Ömer Kart 

TOKAT 
H. Ali Dizman 

VAN 

ihsan Bedirhanoğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen (I.Ü.) 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hür rem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin tncioğlu (İ.) 
Kudret Mavitan 
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GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Höcaoğlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Aralan 
Burhan Bozdoğan. 
Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Saadet Evren 
Fahrettin Kerim Gökav 
İlhami Sancar 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Abdurr-ahman Yazgan 
Malik Yolaç 

İZMtR 
Osman Sabri Adal 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
thsanGtirsan (B.) 

M. Meclisi B : 107 
Ziya Hanhan 
Mustafa Uyar 

KARS 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Avni Doğan 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdeımir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Faruk Sükan (B.) 

KÜTAHYA 
Ali Enbek 
Mehmet Kesen 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya Özkan 

17 . 5 . 1965 O : 3 
MANİSA 

Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hurrem Kubat 

MARAŞ 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu (t.) 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Bay dur 
ilhan Tekinalp 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy (B.) 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 

SÜRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 

SİVAS 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay • 

TOKAT 
Zeyyat Kocamemi 
Ali Eıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Kâmuran Ural 

URFA 
Osman Ağan 
Celâl Öncel (t.) 

VAN 
Muslih Görentas (1. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail HaJkkı Akdoğ»o 
(B.) 
îsmet Kapısız 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Mehmet Alî Pestilci 

[Açtk üyelikler] 

m 

Aydı» 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 
Kocaeli 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 13 

——""•IBgg'ft > fl) -•'. 
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Siyasi Partiler Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Haltûk Nur BâM 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşı oğlu 

AĞRI 
Kerem özcan 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
İbrahim İmirzalıoğhı 
thsan Köknel 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ARTVİN 
Ndhat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 

Oye sayım 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

450 
309 
235 

59 
15 

128 
13 

{Kabul edenler] 
Mustafa Şükrü K©ç 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî îslimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Oihat Turgut 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
J J KAL 11(111 JT\.İ. Cl \J 

Şerik inan 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Ora] 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Aralan 
Hilmi Güidoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
tlhami Ertem 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satıı 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Cevkt Dursunoğlu 
Gıyasettia Karaoa 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyuırt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemaldi ar 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğılu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip înal • 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bdügiç 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Nurettin Bulak 
Ratip Tabir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
<»rhan EvüboSlu 
Ali Coşlkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
Naci Öktem 
Vahyi özarar 
İlhami Sancar 
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Selim Sarper 
Sabri Vardarlı 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri Özek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpaîa 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KONYA 
Selçulk Aytan 
İrfan Baran 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

M- Meclisi B : 
İhsan Kabadayı 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şefket Raşit Hatip-
oğlu 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

107 17.5.1965 O :3 
MUŞ 

Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Şâdi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
4.1i Fuat Alışan 
Nurettin Ceritoğlu 
Kârnran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
llyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Haşim Tan 

[Reddedenler] 

AYDIN 
Reşat özarda 

BOLU 

Turgut Çulha 

BURSA 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 

Ahmet Nihat AJkay 

ÇANKIRI 

Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 

| Şaban Keskin 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Turhan (Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazsova 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli ' 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğju 
Fethi Ülkü 

URPA 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

DENİZLİ 

Mehmet Çobanoğlu 

DİYARBAKIR 

Adnan Aral 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 
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ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Muhiddin Güven 
ismail Hakkı Tekinel 

ADANA 

Hasan Aksay 
Mehmet Geçioğlu 

ANKARA 

Mustafa Kemal Erko-
van 

ADANA 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
(i.) 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
ibrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AH Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Turgut (B.) 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
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İZMİR 

Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Saim Kaygan * 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Sabrı Keskin 
İsmail Hakkı Yılamı-

oglu 
KIRŞEHİR 

Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Hâldan Kıs^yol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Hurrem Kubat 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

RİZE 
Oevat Yalçın 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 

[Çekinserler] 
ANTALYA 

Nazmi Kerimoğlu 
AYDIN 

Melâhat Gedik 
BALIKESİR 

Gökhan Evliyaoğlu 
BİTLİS 

Müştak Okumuş 

[Oya kata 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Osman Bölükbaşı 
Muhlis Ete 
ismail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu (İ.) 
Zühtü Pehlivanlı (t. Ü.) 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Nihat Su 

1 AYDIN 
Orhan Apaydın 
Nedim Müren (t.) 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

GİRESUN 
İbrahim Etem Knlıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 

Jmtyanlar] 
BALIKESİR 

Cihat Bilgehan (B.) 
Ahmet Aydın Bolalk 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Haldt Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ziya Uğur 

SİVAS 
Mahmut Vural 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Nazmi ökten 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlıı 
Sadık Tekin Mü£tüoğl;a 

KONYA 
, Ahmet Gürka-n 
Ömer Kart 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

TOKAT 
H. Ali Dizman 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik (t.) 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Necmi ökten 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (I.) 
Recai tskenderoğlıı (B.) 

EDİRNE 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 

Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 
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ERZİNCAN 

Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi Öztikk (B.) 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin İnceoğlu 
Kudret Mavitan 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

HATAY 
Ba,hri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Mehmet AM Aralan 
Burhan Bozdoğan 
Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Fahrettin Kerim Gökaj 
Oğuz Oran 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 

Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
ihsan Gürsan (B.) 
Ziya Hanhan 
Mustafa Uyar 

KARS 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Avni Doğan 

KAYSERİ 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgteu 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman 
Kadirean Kaflı 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Faruk Sükan (B.) 

KÜTAHYA 
AH Erhök 
Mehmet Kesen 

[Açık ü\ 
Aydın 1 
Erzurum i 
Hatay 1 
İsparta 1 
istanbul 1 
izmir 2 
Kocaeli 1 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya özikan 

MANİSA 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

MARAŞ 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu (t.) 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
ilhan Tekinalp 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy (B.) 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cöımert 

SİİRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

yelikler] 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

Yekûn 13 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 

TOKAT 
Zeyyat Kocamemî 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Kâmuran Ural 

URFA 
Osman Ağan 
Celâl Öncel (t.) 

VAN 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan, 
(B.) 
ismet Kapısız 

•Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Mehmet Ali Pestilci 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . —• Siyasi partiler kanunu tasarısı 
(1/560, 2/378) (S. Sayısı: 527) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞ-
TıRıLAN IŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 
A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK IŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

X I . — 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dai r Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet. 
Meclisi 1/825, 'Cumhuriyet iSenatosu 1/325) 
(Mîllet Meclisi ıS. Sayısı : 970, Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı 587) [Dağıtıma tarihi : 
1 5 . 5 . 1 9 6 5 ] 

X 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1905 yılı 
Bültçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Kanma Bütçe Komisyonu raporu (Milllet 
MeolM 1/826, Cumhuriyet Senatosu 1/526) 
(Millet Meclisi S. Sayısı: 968, Cumhuriyet Se

natosu S. :S. Sayısı : 588) [Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1965] 

X 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarıısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raploruna dair. Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon haşkanflıkları tezkere
leri (Millet Meeliısi '1/8127, Cumhuriyet Senato
su 1/527) (MMet MeclM S. SayM : 956, Cum
huriyet Senatosu !S. Sayısı : 589) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 5 . 1965] 

X 4. — Ankara Üniversitesi 1965 yılı bütçe 
kanunu tasarısı ve Kartma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karıma 
Bültçe Komisyon başkanlıldıafrı tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/828, Cumhuriyet Senatosu 1/533) 
(Millet Meclisi S. Sayıısı : 957, Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 590) [Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1965] 

X 5. — Ege Üniversitesi 1965 yılı bütçe ka
nunu tasarısı ve Kanma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karına 
Bültçe K'omiisyion 'başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/829, Cumhuriyet Senatosu 1/532) 
(Milet Meclisi S. Sayısı : 958, Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı: 551) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1965] 

X 6. — istanbul Üniversitesi 1965 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/8130, Cumhuriyet Senatosu 1/529) 
(Milllet Meclisi S. 'Sayısı : 959, Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 592) [Dağıtıma tarihi : 
15 . '5 . 1965] 

X 7. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1965 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Bültçe Komisyon başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/831, Cumhuriyet Sena
tosu 1/531) (Millet MeclM S. Sayısı : 960, 



Cumhuriyet Senaltosu S. Sayısı : 593) [Dağıtma 
tarihi : 15 . 5 . 1965] 

X 8. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1905 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kanma Büt
çe Komisyonu raporuna dair Cumihuriyeit Sena
tosu ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/832, Cumhuriyet 
Senatosu 1/530) (Millet Meclisi S. Sayısı: 961, 
Cuimhuriyat Senatosu S. Sayısı : 594) [Dağıtma 
tarihi : 15 . 5 . 1965] 

X 9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 
yılı bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/833, Cumhuriyet Senatosu 
1/528) (Millet Meclisi S. Sayısı: 962, Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı: 595) [Dağıtma tarihi: 
15 . 5 . 1965] 

X 10. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1965 yılı bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/834., 
Cumhuriyet Senatosu 1/534) (Millet Meclisi S. 
Sayısı: 963, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 
596) [Dağutma tarihi: 15 . 5 . 1965] 

. X 11. — Tekel Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
bütçe kanunu tasarısı ve Karana Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karana Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/835, Cumhuriyet Sena
tosu 1/536) (Millet Meclisi S. Sayısı: 964, 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 597) [Dağıltma 
tarihi: 15 . 5 . 1905] 

X 12. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1965 yılı bütçe kanunu tasarısı ve 
Karnı a Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
(başkanlıkları tezkereleri ( Millet Meclisi 1/836. 
Cumhuriyet Senatosu 1/536) (Millet Meclisi 
S. Sayısı: 965, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 
598) [Dağıtıma tarihi: 15 . 5 . 1965] 

X 13. — Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
lıütçc kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/837, Cumhuriyet Senato
su 1/537) (Millet Meclisi S. Sayısı: 966, Cum-^ 
huriyet Senatosu S. Sayısı: 599) [Dağıtma tari
hi : 15 . 5 . 1965] 

X 14. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1965 yılı bütçe kanunu tasa
rısı ve 1965 yılı bütçe kanunu tasarısında ya
pılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/838, Cumhuriyet Sena
tosu 1/538) (Millet Meclisi S. Sayısı: 969, Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı: 600) [Dağıtma ta
rihi: 15 . 5 . 1965] 

X 15. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 yılı 
bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu vo 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/839, Cumlhuriyet Senatosu 
1/539), (Millet Meclisi S. Sayısı: 967, Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı: 601) [Dağıtma tarihi: 
15 . 5. . 1965] 
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Ddnem : 1 
Toplantım M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

İstanbul'da Taksim'de yapılacak otele Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
katılmasına dair kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/803) 

T. C. 
Başbakanlık 15 . 2 . 1965 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/39/648 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 11 . 2 . 1965 tarihinde kararlaştırılan 
«İstanbul'da Taksim'de yapılacak otele Vakıflar Genel Müdürlüğünün katılmasına dair kanun 
tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
ismet İnönü 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

2762 sayılı Vakıflar Kanunu, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ticari ve sınai İşletme ve teşebbüs
lere katılma imkânını vermemiştir. 

Her ne kadar anılan kanunun 13 ncü maddesinde: «... satılacak mallardan ele geçecek para-
nın bu maddelerde gösterilen yerlere sarfedilinaeye kadar nemalandırılması....» öngörülmüş ise de 
bu hükümle akaar ve hayrat satışlarından elde olunan paranın; kanunun gerekçesinde de açıklandığı 
üzere tahdidi olarak o zaman faaliyette bulunan Vakıf Paralar İdaresinde ve bu gün için de 
6219 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Vakıflar Bankasında faizlendirilmesi kasdedilmiştir. 

Bunun dışında adıgeçen kaynaklardan elde olunan paranın yeni bir yagrimekul ingaa veya 
satmalınmasma kadar hiçbir ticari ve sınai teşebbüse yatırılması kabil olmamaktadır. 

Bu zorunluklardır ki Vakıflar Genel Müdürlüğünün herhangi bir ticari veya sınai teşebbüse ka
tılması ancak özel kanunlarla sağlanagelmiştir. 

Nitekim Bursa Çelik Palas Otel ve Kaplıcalarına 923 sayılı Kanunla Vakıflar Genel Müdür
lüğünün katılması temin edilmiş, Vakıf Zeytinlikler ve Menba Sularının ticari esaslara göre işletil
mesi hakkında yürürlüğe konulan 3913 sayılı Kanunda 2762 sayılı Kanundaki boşluğu doldur
muştur. 

Ancak her iki kanun da belli konular hakkında özel ve kısıtlayıcı nitelikte bulunnraştur. 
Son defa yürürlüğe giren 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankasının kurulmasına dair kanunla 

da Vakıflar Genel Müdüılüğünün Bankaya ortaklığı sağlanabilmiştir. 
Saydığımız ve tamamen istisnai bir mahiyet arz eden ve istisnaiyeti de ayrı ayrı tedvin olunan 

kanunlarla teyidolunan bu 3 saha dışında Vakıf ar Genel Müdürlüğü mameleki meyanma dâhil 
parasını ticari ve sınai bir teebbüse yatırma imkânından yoksundur. 

Bu durum karısındadır ki hazırlanan Kanun Tasarısını teklif etmek zorunluğunda kalınmıştır. 
Tasarı ile verilmesi teklif olunan iznin gerektirdiği olay şudur. 
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1957 yılında Türkiye Vakıflar Bankası tarafından (10 milyon lira) bedelle satın alınan Tak

sim gezisinde ve halen Taksim Belediye gazino ve müştemilâtının işgal etmekte olduğu sahada 8 000 
M2 lik ve şehir imar plânında otel inşaat mahalli olarak tefrik edilen yer, İstanbul'un en mu
tena ve değerli bir yeri olmasına rağmen aradan geçen 8 yıla yakın bir zamandanberi tahakkuk 
ettirilmemiştir. 

îki yıldan beri Vakıflar Bankası tarafından konu üzerinde çeşitli yönlerden yapılan hazırlık 
çalışmaları sonunda adı geçen yere yapılacak batı anlamında birinci sınıf bir otelin birinci 
derecede rantabl bir teşebbüs ve yatırım olacağına inanılmıştır. 

Diğer taraftan Turizm dâvasının on plânda ele alındığı ve bu dâvaya yurdun gelecekte en 
mühim döviz kaynaklarından biri olarak bakıldığı şu anda yapılacak yatırımın yurdun turizm kal
kınmasında ön plânda bir yer işgal edeceğine de kesinlikle inanılmıştır. 

Yukarda arz edildiği gibi Vakıflar Bankasının sermayesine % 55 nispetinde mazbut vakıflar 
adına doğrudan doğruya, % 20 nisbetinde de murakabesi altındaki mülhak vakıflar dolayısiyle 
olmak üzere % 75 nisbetinde iştirak etmiş bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğünün; esas itibariyle 
bizzat idare ve murakabesine mevdu iken Banka vasıtasiyle işletilmekte olan vakıf servetten bir 
kısmının değerlendirilmesi amaciyle adı geçen Bankaca teşebbüs olunan bu işle çok yakından il
gilenmesi gerekmektedir. 

Teışebbüsle Vakıflar Genel Müdürlüğünün Bankanın yanında yer alarak; ve kurulacak ortak
lığa sermaye koyarak iştiraki, klâsik ölçüler içinde bekliyen sermayenin rantabl bir sahaya plase 
edilmesi sonucunu doğuracaktır. 

Böyle bir (beraber çalışma, şu olumlu sonuçları ver&cektir : 
. a) Vakıflar Genel Müdürlüğüne hizmetlerini daha iyi bir şekilde yapabilecek malî imkân ve 

gelir kaynağı sağlıyacaktır. 
b) Vakıflar Bankasının da muatal Ikalan kalan sermayesine işleme ve dolayısiyle gelir getir

me imkânını verecektir. 
c) Banka sermayesinin işlemesi ve rant temin etmesi, Bankanın en büyük sermaye ile ortağı 

sıfatiyle yine Vakıflar Genel Müdürlüğüne bu rant tan büyük bir Ikısoımm rücu etmesi sonucunu 
doğuracaktır. 

d) Yurdun turizm dâvasında Önemi küçümsenmiyecek bir adım atılmış olacaktır. 
Bütün bu gerçeklerle ilişkin kanun tasarısının düzenlenmesi gerekli görülmüştür. 
Tasarı, 3 madde halinde tertibedilmiş olup : 
1. Maddenin amacı, Vakıflar Kanununda ki bir boşluğu belirli bir olay dolayısiyle doldur

maktadır. 
Bu suretle Vakıflar Genel Müdürlüğüne Taksim'de yapılacak otel için ticari esaslar dairesinde 

kurulacak ortaklıklara katılmak imkânı verilecektir. 
2 ve 3 ncü maddeler yürürlük ile yürütmeğe yetkili mercileri tâyin etmektedir. 

Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi . ; 
Geçici Komisyon 12 . 5 . 1.96*5 
Esas No. : 1/803 
Karar No.: 2 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul'da Taksim'de yapılacak otele Vakıflar Genel Müdürlüğünün katılmasına dair kanun 
tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle 'Komisyonumuzda görüşüldü : 

M. Meclisi ( S . Sayısı : 952) 
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Tasarı gerekçesinde arz edilen hususlar Komisyonumuzca yerinde görülmüş, kanun başlığı de

ğiştirilerek, maddeler ise aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı Sözcü 
Giresun Trabzon 

/. Etem Kılıçoğlu A. Şakır Ağanoğlu 

Sivas 
R. Günay 

Ağrı 
N. Güngör 

İmzada bulunamadı. 

Erzurum 
N. Diler 

Adana 
A. Bozdoğanoğlu 

Sivas 
R. Çeltekli 

Hükümetin teklifi 

İstanbul'da Taksim'de yapılacak otele Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün katılmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — istanbul'da Taksim'de mül
kiyeti halen Türkiye Vakıflar Bankası Ano
nim Ortaklığına ait arsa üzerinde turistik ga
yelerle yapılacak otelin ticari esaslara göre 
inşa ve işletilmesi için kurulacak ortaklıklara 
idare meclisince akaar - toprak satış fonundan 
ayrılacak para ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 
kurucu ve ortak olarak katılabilir. 

MADDE 2. • 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
bakan yürütür. 

Başbakan 
tsmet İnönü 

Devlet Bakanı 
/. S. Omay 

Devlet Bakanı 
N. Yetkin 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
/. öktem 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunun hükmünü Bas

i l . 2 . 1965 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

K. Satır 
Devlet Bakanı. Y. 

M. Yüceler 
Adalet Bakanı 

8. Atalay 
İçişleri Bakanı 

O. öztrak 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bakanı 

A. B. Onat 

Millet Meclisi Geçici Komisyonunun değiştirişi 

İstanbul'da Taksim'de yapılacak oteli inşa ede
cek ve işletecek Anonim Ortaklığına Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün katılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakanı 
F. Islimyeli 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Yüceler 

Ulaştırma Bakanı 
M. Vural 

Sanayi Bakanı 
M. Erten 

Trz. ve Tanıtma Bakanı 
A. L Göğüs 

Sa. ve So. Y. Bakım 
K. Demir 

Tarım Bakanı 
T. Şahin 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
H. Oral 

İmar ve İskân Bakanı 
8. Kutlay 

Köy İşleri Bakanı 
L. Yurdoğlu 

. . > • . . »e<( .«.. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 952 ) 
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Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L I S İ S. Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Mehmet Ali Demir ve Cum
huriyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, Karayolları Genel 
Müdürlüğü Kuruluş ve görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanunun 
22 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifleri ve Bayın

dırlık ve Plân komisyonları raporları (2/696, 2/699) 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Âli Demir'in, Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş 
ve görevleri hakkındaki Kanunun 22 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 

(2/696) 

31 . 3 , 1964 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Karay/olları Genel Müdürlüğü Kuruluş -ve görevleri hakkındaki '55&9 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gerekli muamelenin yapılmasını arz ederim. 
Tunceli Senatörü 
Mehmet Ali Demir 

GEREKÇE 

5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve ıgörevleri »hakkındaki Kanunun 22 nci 
maddesinde yazılı; 

(Madde 212. — «Genel Müdürlüğün gelirleri her türlü resim ve «yengiden muaftır.» Hükmü 
'bugünkü İhtiyaçlara cevap verememekte ve kifayetsiz (bulunmaktadır. (Bu sebeple esasen Genel 
Müdürlüğe tanınmış olan ıbu muafiyetin genişletilerek her gün biraz daiha gelişen karayol
ları hizmetlerinin en kısa zamanda, âmmenin istifadesine terk edilmesi arzu edilmektedir. 

'5539 sayılı Kuruluş Kanununun ilk tatbik yıllarında idarenin geliri, giderini karşılamakta 
iken, bilâ'hara karayolları faaliyetlerinin artması sonucunda bütçe açığının Haizine yardımları 
il o kapatmak mecburiyeti hâsıl olmuştur. Bugün mevcut yollara ilâveten iktisadi, siyasi, as
kerî ve turizm bakımından daiha kaliteli ve ıgeniş yol ağlarının yapılmasına ihtiyaç duyul
maktadır. Bu gayeye ulaşmak, halihazır gelir kaynaklarına ilâveten yeni finansman kay-, 
naklarmın bulunması ile mümkündür. Gelir kaynaklarının artırılması yolunda gayret sarf 
edilirken, diğer yandan ıbu gelirlerden sarfiyat esnasında veoıgi lalınması Genel Müdürlüğün 
faaliyetlerini aksatmaktadır. 

Itlhal mevzuu olan malzemelerin vergi ve resim 'bakımından tabi olduğu takyidedici hü
kümler mubayaaların ve ihalelerin 'hazırlanmasında ve yabancı firmalarla yapılan anlaşma
larda çeşitli ihtilâfların doğmasına sebebiyet vermektedir. Bu itibarla biran evvel memleket 
hizmetino konulması (hayati bir ehemmiyet arz eden makina ve malzemeler yurda getirileme
mekte, getirilse de vergi ve resimlerin ödenmesino taallûk eden muamelelerin ikmali, mahallî 
saymanlığa tahsisatın gönderilmsi ve nakdin temini Genel Müdürlüğe büyük bir külfet taih-
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inil etmekte ve ayrıca zaman kaybına, fuzuli ahdiye ücreti ve komüsyon ödenmesine, millî serve
tin muattal kalmasına müncer «olmaktadır. 

Türk - Alman örnek r e tatbikat çiftlikleri işletmesi kurulmasına dair 6963 sayılı Kanunun 
5 nci maddesinin' birbirini tamamlıyan (hükümleri ile çok şümullü bir muafiyet bu müesse
seye'tanınmış ve 30 . 1İ2 . 1$60 tarihinde 173 say ıh Kanun ile Devlet Meteoroloji işleri G^enel 
Müdüıiüğüno aynı muafiyet balhşedilmiş bulun m aktadır. 

Yakın tarihe kadar Bayındırlık Bakanlığına bağlı bulunan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
6200 sayılı Teşkilât Kanunu ile bu Genel Müdürlüğün varidatı Kurumlar Vergisinden, 'muame
leleri-her türlü vergi, resim ve harçlardan muaf tutulmuştur. 

Ayrıca, Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Kanununun 16 ncı maddesi ile ayın muafiyet üniver
siteye tanınmış ve 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 2.1 nci maddesi kurumu her çeşit vergi, 
resim ve harçtan istisna etmiştir. 

Bu sayılanlar dışında Ordu Evlerini, Bina Vergisinden muaf tutan .177 ve yine haliçten satm-
almaıı buharlı ve matöıiu gemilerle memlekette yapılan mümasilleri için getirilecek eşyanın güm
rük resminden istisnasına dair 3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair 179, 
ve Türk Standartları Enstitüsünün her türlü gelirleri, muameleleri ve sahibi bulunduğu gayri-
menkulleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutan 132 sayılı kanunlar zikredilebilir. 

Karayolları G-enel Müdürlüğünün ithal ettiği ve edeceği makina ve yedek parçaların gümrük 
resmi ve harçtan muafiyetinin temini için 1960 yılında yapılan kanun teklifi Bayındırlık Encü
meninde Karayolları Genel Müdürlüğü, Maliye ve Gümrük ve Tekel bakanlıkları temsilcilerinin 
hazır bulundukları toplantıda görüşülmeye başlanılmış, mezkûr teklifin heyeti umumiyesi kabul 
edilerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. Ancak Gümrük ve Tekel Bakanlığı temsilcisinin 
kanuna müstakil bi-r madde eklenmesi yerine Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununun 
22 nci maddesine bir fıkra ilâvesinin daha muvafık olacağı yolundaki mütalâası üzerine ba
kanlık temsilcileri toplanmış ve kanun tasarısını yeniden kaleme alınmasına ve Bayındırlık Encü
menine takdim edilmesine karar vermiş fakat kadük duruma düşmüştür. 

Yukarıda izah edildiği sebepler dolayısiyle d ger müessese ve teşekküllere tanınan işbu mua
fiyetin Karayolları Genel Müdürlüğüne de tanınarak teklifimizin 'kanunlaşması zaruri görül
mekte, Karayolları Genel Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanunun 
22 nci maddesine «Teşkilât Kanununun 2 nci maddesi gereğince Genel Müdürlüğün yapacağı inşa 
ve tesisler için dâhilde imal ve hariçten ithal edilecek motorlu, motorsuz makina, cihaz ve vasıta, 
alet - edevat ve bunların yedek parçalan ve lâstikleri (binek arabaları hariç) her türlü vergi, 
resim ve harçtan muaftır.» fıkrasının eklenmesine mütedair kanun teklifini Yüksek Meclise sun
mak zaruretini duymuş bulunmaktayım. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 941) 



Öumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü kuruİuş 
ve görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanunun 22 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 

teklifi (2/699) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

«Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş vo görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifim» ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 6.4. 1964 
Cumhuriyet Senatosu 

Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan 

GEREKÇE 

5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun'22 nci 
maddesinde yazılı; 

«Madde 22. — Genel Müdürlüğün gelirleri her türlü resim ve vergiden muaftır.» hükmü, bu
günkü ihtiyaçlara cevap verememekte ve kifayetsiz bulunmaktadır. Bu sebeple esasen Genel Mü
dürlüğe tanınmış olan bu muafiyetin genişletilerek her gün biraz daha gelişen karayolları hiz
metlerinin en kısa zamanda âmmenin istifadesine arz edilmesi gerekmektedir 
• 5539 sayılı Kuruluş Kanununun ilk tatbik yıllarında idarenin geliri, giderini karşılamakta 
iken bilâhara karayolları faaliyetlerinin artması sonucunda ıbütçe açığını Hazine yardımları ile 
kapatmak mecburiyeti hâsıl olmuştur. Bugün mevcut yollara ilâveten iktisadi, siyasi, askerî ve 
turizm bakımından daha kaliteli ve geniş yol ağlarının yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
gayeye ulaşmak, halihazır gelir kaynaklarına ilâveten yeni finansman kaynaklarının bulunması 
ile mümkündür. Bir taraf tan' gelir kaynaklarının artırılması yolunda gayret sarf edilirken diğer 
yandan bu gelirlerden sarfiyat esnasında vergi alınması Genel Müdürlüğün faaliyetlerini ak
satmaktadır. 

îthal mevzuu olan malzemelerin vergi ve resim bakımından tabi olduğu takyidedici hüküm
ler, mubayaaların ve ihalelerin hazırlanmasında ve yabancı firmalarla yapılan anlaşmalarda çe
şitli ihtilâfların doğmasına sebebiyet vermektedir. Bu itibarla bir an evvel memleket hizmetine 
konulması hayati bir ehemmiyet arz eden m akma ve malzemeler yurda getirilememekte, getirilse 
de vergi ve resimlerin ödenmesine taallûk eden muamelelerin ikmali, ırtahallî saymanlığa tahsi
satın gönderilmesi ve nakdin temini Genel Müdürlüğe büyük bir külfet tahmil etmekte ve ayrı
ca zaman kaybına, fuzûli ardiye ücreti ve komüsyon ödenmesine, millî servetin muattal kalmasına 
müncer olmaktadır. 

Türk - Alman örnek ve tatbikat çiftlikleri işletmesi kurulmasına dair 6963 sayılı Kanunun 
5 nci maddesinin birbirini tamamhyan hükümleri ile çok şümullü bir muafiyet bu müesseseye ta
nınmış ve 30 . 12 . 1960 tarihinde 173 sayılı Kanun ile Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlü
ğüne aynı muafiyet bahşedilmiş bulunmaktadır. 

Yakın tarihe kadar Bayındırlık Bakanlığına bağlı bulunan ve Karayolları Genel Müdürlüğü 
ile kardeş teşekkül olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 6200 sayılı Teşkilât kanunları ile 
varidatı kurumlar vergisinden muameleleri hor türlü vergi ve resim ve harçtan muaf tutulmuş
tur. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Kanununun 16 nci maddesi ile aynı muafiyet üniversiteye 
tanınmış ve 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 21 nci maddesi kurumu her çeşit vergi resim 
ve harçtan istisna etmiştir. 

M. Meclisi ( S. Bayisi : 941) 
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Bıı sayılanlar dışında Ordu Evlerini bina vergisinden muaf tutan 177 ve yine hariçten satın-

alınan buharlı ve Motorlu gemilerle memlekette yapılan mümasilleri için getirilecek eşyanın 
gümrük resminden istisnasına dair 3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair 179 
ve Türk Standartları Enstitüsünün her türlü gelirleri, muameleleri ve sahibi bulunduğu gayri-
menkulleri her türlü vergi resim ve harçtan muaf tutan 132 sayılı Kanunları zikredebiliriz. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün ithal ettiği ve edeceği makina ve yedek parçaların gümrük 
resmi ve harcından muafiyetinin temini zımnında bir milletvekili tarafından 1960 yılında yapılan 
kanun teklifi Bayındırlık Komisyonunda, Karayolları Genel Müdürlüğü, Maliye ve Gümrük ve Te
kel Bakanlıkları temsilcilerinin hazır bulımduklan toplantıda görüşülmeye haşlanılmış, mezkûr 
teklifin heyeti umumiyesi kabul edilerek -maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. Ancak Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı temsilcisinin kanuna müstakil bir madde eklenmesi yerine Karayolları Genel 
Müdürlüğü Teşkilât Kanununun 22 nci maddesine bir fıkra ilâvesinin daha muvafık olacağı yo
lundaki mütalâası üzerine bakanlık temsilcileri toplanmış ve kanun tasarısının yeniden kaleme 
alınmasına ve gelecek celsede Bayındırlık Komisyonuna takdim edilmesine karar vermiş; fakat 
o haliyle kalmıştır. 

Yukarıda izah edilen sebepler dolayısiyle diğer müessese ve teşekküllere tanınan işbu muafi
yetin, Karayolları Genel Müdürlüğüne de tanınması zaruri görülmekte, Karayolları Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanunun 22 nci maddesine «Teşkilât Ka
nununun 2 nci maddesi gereğince Genel Müdürlüğün yapacağı inşa ve tesisler için dâhilde imal ve 
hariçten ithal edilecek motorlu, motorsuz makina, cihaz ve vasıta, alât - edevat ve bunların ye
dek parçaları ve lâstikleri (binek arabaları hariç) her türlü vergi resim ve harçtan muaftır.» 
fıkrasının eklenmesine mütedair kanun teklifini Yüksek Meclise sunmak zarureti hâsıl olmuş bu
lunmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın teklifi 

Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görev leri hakkındaki 5539 sayih Kanunun 22 nci madde
sine lir fıkra eklenmesine dair kanun 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 5539 sayılı Ka
nunun 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Teşkilât kanununun 2 nci maddesi gereğince Genel Müdürlüğün yapacağı inşa ve tesisler için 
dâhilde imal ve hariçten ithal edilecek motorlu, motorsuz makina, cihaz ve vasıta, alet - edevat ve 
bunların yedek parçaları ve lâstikleri (Binek arabaları hariç) her türlü vergi, resim ve harçlardan 
muaftır.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yüıjürtyüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi •( S. Sayısı : Ö4i) 
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Bayındırlık Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Baytndvrhk Komisyonu 

Esas No. : 2/699, 2/696 30 . 6 . 1964 
Karar No. : 9 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanunun 22 nci maddesine bir fıkra eklenmesine: dair kanun tekli
fi ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, Karayolları Genel Müdürlüğü 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun 22 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi aynı mahiyette olduğundan, her iki teklif birleştirilerek, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştira
kiyle görüşüldü:. 

Gerekçede arz ve izah edilen hususlar komisyonumuzca muvafık mütalâa edilerek teklifler 
aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
Bayındırlık Komisyonu 
Başkanı ve (bu rapor 

Sözcüsü 
Eskişehir Artvin , Ordu Kars 
8. öztürk N. Ata î. Ağa^ğlu B. Vural 

Zonguldak 
M. A. Pestilci 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 5.4. 1965 

Esas No. : 2/696, 2/699 
Karar No. : 40 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın ' 
«Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanunun 22 nci (mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi» ile aynı mahiyette olduğundan Bayındırlık Ko
misyonunca birleştirilen Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in kanun teklifi 
ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştiraikiyle incelendi ve görüşüldü. 

Kanun teklifinde; Karayolları Genel Müdürlüğünün yapacağı inşa ve tesisler için gerek dâhil
de imal olunan ve gerekse hariçten ithal olunan motorlu vasıta, motorsuz makina, cihaz ve vası
ta, alet - edevat ve bunların yedek parçaları ile lâstiklerinin (binek arabaları hariç) her türlü vergi 
resim ve harçlardan muaf tutulması derpiş olunmaktadır. 

Kar ayoll arttım görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde «Genel Müdürlü
ğün gelirlerinin her türlü resim ve vergiden muaf olduğu» yazılıdır. Bu kanunun kabul edildiği 
yıllarda geliri «giderini ikarşılıyan Karayolları Genel Müdürlüğünün bugünkü haliyle Devlet yardı
mı görmekte olup, malzeme bakımından dahilî ve haricî münasebetleri çok genişlemiş bulunmakta
dır. , 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 941) 
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Kanun teklifi ile istenen muafiyetleri faydalı olduğu için daha evvel /kabul olunan emsalleri de 

mevcuttur. Şöyle ki: 6200 sayılı Kanunla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne, 6963 sayılı Kanun
la Türk - Alman örnelk ve Tatbikat Çiftlikleri İş lef mel erine, 132 sayılı Kanunla Türk Standartları 
Enstitüsüne, 173 sayılı Kanunla Devlet Meteorolnji Genel Müdürlüğüne, .179 sayılı Kanunla Ordu 
evlerine ve Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Kanununun 16 ncı maddesiyle de hu üniversiteye 
benzerî muafiyetler tanınmıştır. 

Tahdidedici hükümler ve formaliteler dolayısiyle vâki gecikmelerden mubayaaların ve ihalele
rin hazırlanmasında ve yabancı firmalarla yapılan anlaşmalarda çıkan ihtilâflar sebebiyle mühim bir 
âmme hizmeti gören Karayolları Genel Müdürlüğünün tatbikatta birçok müşküllerini izale gayesiy
le hazırlanan bu kanun teklifi Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

Kanun teklifi maddelerinin müzakeresinde, 1 nci maddedeki «dâhilde imal» ibaresi istihsal vergi-
ısini ilgilendirdiğinden ve bu kanun metniyle ilgili görülmediğinden, «ve hariçten» ibaresinin anla
mı mütaakıp «ithal» kelimesinde mündemiç bulunduğundan metinden çıkarılmış ve parentez için
deki (binek arabaları) kısmının da redaksiyon bakımından yeri değiştirilmiştir. 

i thal edilen malların kullanma yerlerine bir an evvel intikalinde de faydası olacak kanun tek
lifi bu değişikliklerle kabul edilmiştir. , 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başlkan Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Aydın Gümüşane Sakarya Nevşehir 

/. Sezgin N. Küçüker N. Bayar A. B. Numanoğhı 

Ankara 
/. Seçkin 

Balıkesir 
alefet şerhi ilişiktir. 
A. A. Bolak 

Diyarbakır 
H. Güldoğan 

tamir 
N. Kürşad 

Maraş 
E. Kaplan. 

Ankara 
M. Ete 

-. 

Bursa 
Söz hakkım mahfuz. 

A. Tiirkel 

Erzincan 
H. Atabeyli 

Kam 
Muhalifim 
K. Okyay 

Mardin 
E. K. Aybar 

Sakarya 
M. Gürer 

Artvin 
8. 0. Avcı 

Çanalkkale 
Muhalifim 

Ş. înan 

Erzurum 
Muhalifim 

A. Şenyurt 

Konya 
H. C. Yümaz 

Mardin 

Aydın 
Muhalefet şerhim ilişiktir. 

0. Apaydın 

Çorum 
F. Küreli 

istanbul 
M. Güven 

Konya 
Muhalefet şerhine işti

rak ediyorum, muhalifim 
R. özal 

Rize 
Muhalifiz, muhalefet şehi- E. Y. Akc.al 

miz ilişiktir. 
Ş. Aysan 

Tralbzon 
E. Dikmen 

M. Meclisi ( S . Sayısı : 941) 
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31.3 . 1965 

Muhalefet Şerhi 

Teklife Maliye Bakanlığı taraftar olmadığını ifade ederken, Bayındırlık Bakanı şiddetle ta
raftar olduğunu; teklifin, malî güçlükleri halden ziyade sıkıntısı çekilen gümrük formalitelerin
den Karayollarını kurtarmak gibi 'bir hususiyet taşıdığını, fazilet ve isabetinin bu noktada top
landığını ifade etmiştir. Bu beyanın tam değeri: 

Yürütme organının kendisinden, Yasama organına şikâyettir k i ; üzerinde ciddiyetle durma
ya değer. Bu takdirde vatandaşın kimden kime şikâyet edeceği suali cevapsız kalır. Tahsisi vari
dat prensibine aykırı olan teklif, bünyesinde gümrük vergisi prensiplerini hudutsuz ihlâl eden hü
viyeti de ihtiva etmektedir. Bütçe gelirlerinden azalmayı ihtiva eden bir teklif hakkında ı Hükü
metin aykırı görüşleri ifade etmesi de inzimam edince teklife müspet rey vermek mümkün de
ğildir. 

Kaldı ki maddenin kabul edilen metninin yazılış tarzında tanınan muafiyetin hududu da belli 
değildir. 

Bu kısa sebeplerle muhalifim. 

Mardin Konya Balıkesir 
>j\ Aysan H. Özal A. A. Bolak 

Muhalefe Şerhi 

T) Kanun teklifi endirekt olarak, bütçe ile daireye verilen tahsisatı artırıcı mahiyettedir. 
Zira; Bütçe Kanunu ile Karayolları Genel Müdürlüğünün makina ve teejhizat alımı için. verilen 
tahsisat içinde, Gümrük Resmi, verrgi, harç ve sair masraflar da derpiş edilmektedir. Bu selbeple 
teklif 'bütçe esaslarını ihlâl eder mâhiyettedir. 

IB) Âmme sektörünün tabi olduğu rejim, 'bir sistemi ifade etmelidir. Âmme teşeküllerinin 
gümrük ve vergi rejimi içindeki durumunu, istisnalar tesis ederek değil, bir sistem meselesi 
olarak mütalâa etmek îCalbeder. 

C) Kanun teklifini ıberiimsiyen ve şiddetle müdafaa eden Bayındırlık Bakanı, Maliye Ba
kanlığı temsilcisi ile tartışmaya teşebbüs etmiştir. Müşterek meisuliyet esasları ile kabili 
telif olmıyan bir durum müşahede edildiği gibi, Hükümetin kanun teklifi karşısındaki görü
cünü do bu sebeple tesbit etmek mümkün olamamıştır. 

»Biıınetice önemli bir kanun teklifi karşısında ciddî bir Hükümet davranışı müşahede 
edilmediğinden, konu / hakkında icranın 'görüşünün istenmesi icabederdi. 

D) Kanun tatbikatında, 'gümrüksüz birtakım mallar çeşitli yollarla hususi şahısların 
ellerine geçebilecektir. 

Mâruz, sebeplerle teklifin kabulüne muhalifim. 

Konya Milletvekili Aydın Milletvekili 
R. Özal O. Apaydın 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 941) 
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Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi M. A. De

mir'dn teklifi 

Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görev
leri hakkındaki 5539 sayıh Kanunum 22 nci mad

desine bir fıkra eklenmesine dair kanun 

MADDE 1. -— Karayolları Genel Müdürlü
ğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 5539 sayılı 
Kanunun 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir : 

«Teşkilât Kanununun 2 nci maddesi gereğin
ce Genel Müdürlüğün yapacağı inşa ve tesisler 
için dâhilde imal ve hariçten ithal edilecek mo
torlu, motorsuz makina, cihaz ve vasıta, alet - ede
vat ve bunların yedek parçaları ve lâstikleri 
(Binek arabaları hariç) her türlü vergi, resim 
ve harçlardan muaftır.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun değiştirişi 

Karayolları, Genel Müdürlüğü kurulup ve görev
leri hakkındaki 5539 sayılı Kanunun 22 nci mad

desine bir fıkra eklenmesine dair kanun 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlü
ğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 5539 sayılı 
Kanunun 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir : 

«Teşkilât Kanununun 2 nci maddesi gereğin
ce Genel Müdürlüğün yapacağı inşa ve tesisler 
için ithal edilecek motorlu, motorsuz makina, 
(Binek arabaları hariç), cihaz ve vasıta, alet 
- edevat ve bunların yedek parçaları ve lâstik
leri her türlü vergi, resim ve harçlardan muaf
tır.» 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 941) 
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Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 5453 ve 6617 sayılı 
kanunlarla değişik beşinci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret ve Plân komisyonları 

raporları (1/716) 

TC. 
Başbakanlık 24 . 8 , 1964 

Kanunlar ve kararlar 
Tetkik Dairesi 

Say* ; Tl -. 2282/3688 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 

13 . 8 . 1964 tarihinde kararlaştırılan «3202 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 
'5453 ve 6617 sayılı Kanunlarla değişik beşinci Maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında Kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur, 

Gereğinin yapılmasını rica ederim, • İsmet İnönü 
Barbakan 

GEREKÇE 

3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 6617 sayılı Kanunla değiştirilen 
5 nci maddesine göre, bankanın itibari serftnayesi 750 000 000 (Yediyüzelli milyon) liradır. 

Bankanın ödenmiş sermayesi 31 . 12 . 1963 tarihi itibariyle 725 746 800 liraya ulaşmış bulun
maktadır. 

Bu miktar, 1959 - 1963 yılları Banka bilançolarının İktisadi Devlet Teşekkülleri Genel Kuru
lunun onaylamasından sonra sözü geçen yıllara ait 136 665 045 lira kârın da ilâvesi halinde 
862 411 845 liraya yükselecektir. 

Ayrıca 1964 yılı Devlet bütçesine bankanın sermaye hissesi ve Toprak - Su fonu olarak ko
nulan ceman 45 000 000 liranın da mahsubu yapılacağından - bankanın ödenmiş sermayesi 
907 411 845 liraya ulaşmış olacaktır. 

Diğer taraftan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında tarım alanında yapılacak yatırımlara 
büyük bir yer ayrılmıştır. Memleket istihsalinin artırılması için özel vsektörce yapılması öngörü-* 
len yatırımların büyük bir kısmının tahakkuku Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası kredilerine 
bağlı bulunmaktadır. Çiftçinin sermaye terakümü yapmasına imkân verecek orta ve uzun-vadeli 
kredilerin inkişafı ise Bankanın özel kaynaklarının artırılması ile mümkün olabilecektir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin reorganizasyonunu 6 . 12 . 1960 tarihli ve 154 sayılı "Kanu
nun 17 nci maddesi uyarınca Hükümet tarafından yaptırılan inceleme sonunda hazırlanan raporda 
banka serilmesinin beş milyar liraya yükseltilmesi ve bunu sağlamak için de beş yıl süre ile her se
ne banka sermayesine 750 milyon liralık bir ilâve yapılmasının uygun olacağı belirtilmiş bulunmak' 
tadır. 

Ancak, bankalarda itibari sermaye ile ödenmiş sermaye arasında bulunmakta olan müteamel 
nisbeti aşmamak ve Hükümete 5 Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen bütçeden ödenen % 1 ora
nındaki ödeneğin çok üstünde bir mükellefiyet yüklomemek üzere, ilk merhale olarak banka ser
mayesinin bir buçuk milyar liraya yükseltilmek uygun görüldüğünden ilişik kanun tasarısı hazır-
lanmıgtır. 
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Maliye Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Maliye Komisyonu 
Esas No. : 1/716 
Karar No. : 25 

18 .12. 1964 

Yüksek Başkanlığa 

T. C. Ziraat Bankası Kanununun 5453 ve 6617 sayılı kanunlarla değişik beşinci madde
sinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin 
iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü : 

T. C Ziraat (Bankasının Sermayesinin bir buçuk milyar liraya çıkarılmasını öngören ta
sarının, çiftçilerimizin kredi ihtiyaçlarının karşılanabilmesindeki ekonomik ve sosyal zarureti 
dikkate alan komisyonumuz öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar vermiş; 

Tasarının gerekçesindeki hususlar komisyonumuzca da makbul görülerek maddelerin mü
zakeresine geçilmiş ve maddeler aynen ve ittifakla kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz 
olunur. 

Maliye Komisyonu Başkanı Başkanvekili 
Edirne Aydın 

/. Erten N. Müren 

Ağrı 
N. Güngör 

Ordu 
O. N. Hazinedar 

Sözcü 
Erzurum 

G. Karaca 

R. 

Adana 
Y. Aktimıır 

Sivas 
Çeltekli 

Millet Meclisi 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/716 
Karar No. 12 

Ticaret Komisyonu raporu 

28 . 1 . 1965 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 5453 ve 6617 sayılı kanunlarla değişik be* 
şincı maddesinin birinci fıkraısının değiştirilmesi 'hakkında kanun tasarısı ilgili Maliye ve Ticaret. 
bakanlıkları ve Ziraat Bankası temsilcilerinin de iştirakleri ile komisyonumuzda görüşüldü. 

Gerekçede arz ve izah edilen hususlar komisyonumuzca das uygun bulunmuş ve tasarı aynen 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 
istanbul Ordu Amasya* Balıkesir Bursa 

V. Özarar A. Topaloğlu R. Arpaeıoğlu C. Kanpıdat Z. Uğur 

Kütahya 
A, Bozbay 

İmzada bulunamadı 

Siirt 
//. Özgen 

Trabzon 
E. Dikmen 

İmzada bulunamadı 

Urfa 
0. Ağan 

imzada buluMmadt 

M- Meclisi ( S. Sayısı : 932 ) 
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Bütçe ve Plân Komisyonu rapora 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. 1/716 
Karar No. 32 

29 . 3 . 1965 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza dıavale -edilmiş bulunan «Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 
5453 ve 6617 sayılı kanunlarla değişik beşinci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısı» ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle incelendi ve görüşüldü. 

Kanun tasarısında; 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 5 nci mad
desinde kabul edilen 100 milyon, 5453 sayılı Kanunla 300 milyon liraya, 6617 sayılı Kanunla da 
750 milyon liraya çıkarılan itibari sermayenin 1,5 milyar liraya çıkarılması derpiş olunmakta
dır. 

Bankanın ödenımiiş sıeırmıayesi ,1963 yıl* sonunda 725 746 800 liradır. Banka bilançosunun 
onaylanmasından sonra 1959 • 1963 yıllarına ait 136 665 045 lira kâr ve Toprak Su fonu olarak 
ayrılan 45 milyon lira ilâve edilirse bankanın ödenmiş sermayesinin 907 411 845 lira olduğu an
laşılmaktadır. 

Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin tahkimi (hakkındaki 154 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesi ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin reorganizasyonu gereğince yapılan inceleme sonunda 
banka sermayesinin her sene 750 milyon lira ilâvesiyle 5 senede 5 milyara çıkartılması belirtil
miştir. 

Kanun tasarısı, itibari sermaye ile ödenmiş sermaye arasındaki müteamel nisbeti aşmamak 
gayesiyle banka sermayesinin ilk merhale olarak 1,5 milyara yükseltilmesi şeklinde tedvin olun
muştur. 

Ziraat Bankasının ıgördüğü ehemmiyetli âmme 'hizametini göz önüne alan komisyonumuz tasarıyı 
aynen kabul etmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Bu rapor Sözcüsü Kâtip 
Âydm Gümüşane Trabzon Nevşehir 

/. Sezgin N. Küçüker A. Ş. Ağanoğlu A. B. Numanoğlu 

Ankara 
î. Seçkin 

imzada bulunamadı 

Ankara 
M. Ete 

İmzada bulunamadı 

Aydın 
0. Apaydın 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

Bursa 
A. Türkel 

Diyarbakır 
H. Güldoğan 

Erzincan 
H. Atabeyli 

Erzurum 
A. Şenyurt 

Erzurum 
N. Diler 

Giresun 
/. E. Kılıçoğlu 

Kars 
K. Çkyay 

Konya 
C. Yılmaz 

Konya 
R. özal 

Rize 
E. Y. Akçal 

Mardin 
E. K. Aybar 

Sakarya 
M. Gürer 

Mardin 
Ş. Aysan 

Jtmzada bulunamadı 
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Hükümetin teklifi 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 5453 ve 6617 sayılı kanunlarla değişik beşinci .mad
desinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. - 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 5453 ve 6617 sayılı 
kanunlarla değişik beşinci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının itibari sermayesi birbuçuk milyar liradır ve aşağıda 
yazılı unsurlardan teşekkül eder:»' 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür 
13 . 8 . 1964 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı 
N. Yetkin 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Ticaret Bakam 
F. îslimyeli 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

K. Satır 
Adalet Bakanı 

S. Çumralı 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Sağ. ve Sos. Y Bakanı 
K. Demir 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Ulaştırma Bakanı 
F. Alpiskender 

Turz. ve Tanıtma Bakanı îmar ve tskân Bakanı 
-v. A. î. Göğüs C. üzer 

Devlet Bakanı 
/. 8. Omay 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Millî Eğitim Bakanı 
/. öktem 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Yüceler 

Devlet Bakanı 
M. Yolaç 

İçişleri Bakanı 
O. öztrak 

Bayındırlık Bakanı 
A. H. Onat 

Tarım Bakanı 
T. Şahin 

Sanayi Bakam 
M. Erten 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
//. OrdL. 

Köy İşleri Bakanı 
L. Yurdoğlu 

ı>+<m~-+« 
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Dönem : 1 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı'nın, 3204 sayılı Orman Genel 
Müdürlüğü Teşkilât Kanununa geçici madde eklenmesine ve aynı 
kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Tarım ve Plân komisyonları 

raporları (2 /241) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

32Ö4 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununa geçici bir madde eklenmesinin ve 
aynı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair 'ka
nun teklifi gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ve istirham ederim. 
Saygılarımla 

Artvin Milletvekili . 
Salbit Osman Avcı 

3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununa geçici bir madde eklenmesine ve aynı 
kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 

teklifinin gerekçesi 

1. Yürürlükten kaldırılmış bulunan 3116 sayılı Orman Kanununun 10 ncu maddesinde, Devlet 
ormanlarının sınırlandırılması işinin taşıdığı önem ve bir ian evvel ısonuçlandırılımasındaki lüzum 
ve fayda nazara alınarak bu faaliyet ve hizmetin 5 yılda tamamlanması hakkında âmir hüküm 
mevcut bulunduğu halde aradan çeyrek asır geçmesine rağmen Devlet ormanlarının ancak üçte bi
rinin sınırlandırılması yapılabilmiştir. 

Bu gecikmede; tahdide ilişkin hükümlerin değişmesi, bu işe lâyık olduğu önemin verilmemesi 
ve bilhassa tahdit 'komisyonlarının teşekkülünde uğranılan güçlük hattâ imkânsızlıkların âmil 
olduğu (bir vakıadır. 

Ta'hdit komisyonlarının teşekkül tarzını tesbit eden 6831 ısayilı Orman Kanununun 7 nci mad
desinin, bu teklife muvazi olarak yapılan bir teklifle değiştirilmesi suretiyle komisyona katılacak 
üyelerin asgari hadde indirilmesi ve bu yoldan ela işlerin daha çalbuk ve 'kolay yürütülmesinin 
sağlanması düşünülmüş ancak hukukçu üyenin eskiden olduğu «gibi komisyon çalışmasına sürek
li olarak katılması hizmetin mahiyeti itibariyle yerinde görülmüştür. 

6831 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle 'kabul edilen hükümlere göre, hukukçu üyenin beş yıl 
hâkimlik veya avukatlık yapmış olması şartı 'bu vasıftaki elemanın maddi bakımdan 'kendisine 
tanınan haklarla tâyinini hemen, hemen imkânsız hale sokmuş ve bu yüzden 1956 yılından (beri 
komisyonları kurup 'faaliyete geçirmek mümkün olamamıştır. 

Orman Genel Müdürlüğü Bütçesine hukukçu üye için aylıik 1 250 lira ödenek (konulmuş ilk. 
zamanlarda bu ücretle çalışmaya az da olsa istekli bulunmakta iken 1959 yılında yürürlüğe giren 
7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki «Hizmet kadrolarında istihdam edilenlere verilecek üc
ret, emekliye esas ücret derecelerinin üç yukarı derece ücretini geçemez.(» şeklindeki kayıtla-
yıcı hüküm, bilfarz devamlı olarak 5 yıl meslekî faaliyette bulunmuş ve fakat memuriyet 
vermemiş ibir 'avukatı 700 lira aylık ücretle çalıştırılması mecburiyetini yaratmıştır ki, hizme
tin güçlüğü, yıpratıcılığı, geçici mahiyeti ve memurlara tanınan diğer haklardan faydalanma-
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ması gibi sebepler göz önünde bulundurulduğu takdirde bu ücretle hukukçu üye bulmanın 
imkânsızlığı kendiliğinden orftaya çıkar. Nitekim yıllardan beri kanunun tâyin ettiği formas
yona sahip bir hukukçunun çalıştırılması mümkün olamamıştır. 

Bu tasarı, Yirmi Tahdit Komisyonunun derhal faaliyete geçirilmesi sağlanarak Devlet or
manlarının en kısa zamanda sınırlanması işinin tamamlanması amaciyle hazırlanmış ve 3204 
sayıb. Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununa geçici bir madde eklenmesi suretiyle; hu
kukçu üyelere verilecek aylık ücretin 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki kayıttan istis
na edilerek 'asgari 1 750 lira taylık ücret verilmesinin imkân içine sokulması ve ayrıca bu ko
misyonlara katılacak başkan ve üyelere hizmetin arz ettiği yorucu, yıpratıcı çalışma tarzı, 
ağır şartlar altında "arazi üzerinde ve aylarca ailelerinden uzak kalmaları keyfiyeti nazara 
alınarak bu hizmetin maddi bakımdan çekici hale getirmek ve sonuç olarak yeteri kadar ve 
istekle çalışacak eleman bulmak için bunlara maaş ve ücretlerinden ayrı olarak aylık tazminat 
verilmesi, yerinde ve isabetli olacağı düşünülmüş ve bu hususlar maddede hüküm altına alın
mıştır. 

2. 8204 sayılı Kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası «Orman 
avukatı veya dâvavekili buiunmıyan yerlerde ve zamanlarda bunlara ait vazifeleri o yerin en 
yüksek dereceli oıman memuru bulunmadığı takdirde onun namına imzaya salahiyetli orman 
memuru yaparj» şeklindedir. 

Sözü edilen fıkranın taşıdığı bu hükümler karşısında; avukat veya dâvavekili buiunmıyan 
işletme ve bölgelerde işletme müdürünün ve bölge şefinin bu görevi bizzat yapması gerekmek
te ancak, hastalık, vazife, izin gibi haller karşısında geçici olarak imza yetkisine haiz me
murların mahkemelere kabulü mümkün olabilmektedir. Bütün işletme ye bilhassa bölgelere 
avukat kadrosu tahsisinin, eleman bulunması ve daha önemli olarak bu hizmetin malî portesi 
bakımından imkânsızlığı karşısında belirtilen istisnai hallerin dışında avukat olmıyan işletme 
ve iböl'geleırde ıbizizarure ikiletme müdürü .ve bölıge şeflerinin bu işlerle uğraşması gerekmektedir. 
Ormancılığın çeşitli hizmetlerinin önemi ve hacmi nazara alındığı takdirde işletme müdürleri
nin ve bö'lge şeflerinin bizzat dâva işleriyle de görevlendiril meşindeki güçlük kendiliğinden orta
ya çıkmakta ve bu yüzden bâzı önemli faaliyet ve hizmetlerin sekteye uğradığı görülmektedir. 

Bu itibarla söz konusu edilen fıkranın, bu işlerin avukat veya en yüksek dereceli orman 
memuru tarafımdan yapılması prensibi korumakla beraber gerektiğinde işletme müdürü veya 
bölge şefi tarafından görevlendirilecek her hangi bir orman memurunun da yetkili âmirlerin 
sorumluluğu *ve gözetimi altında mahkemelerde idareyi temsil etmesinde ve bu işleri sürekli 
olarak yürütmesinde bir sakınca bulunmadığı gibi bu kabil hizmetlerin sürüncemede kalmasını 
da önliyecektir. Binaenaleyh sözü edilen fıkrada bu hususun sağlanması bakımından değişik
lik yapılmasının isabetli ve uygun olacağı düşünülmüştür. 
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Tarım Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Tarım Komisyonu 
Esas No. : 2/241 
Karar No. : 13 

11 . 10 . 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı'nın, 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât Ka
nununa geçici madde eklenmesine ve aynı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi, komisyonumuzda ilgili Hükümet temsilcilerinin de 
iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Komisyonumuzda daha önce müzakere ve tadilen kabul edilen; Artvin Milletvekili Sabit Osman 
Avcı'nın, 6831 sayılı Orman Kanununun 7, 112 ve 113 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ile kabul edilen hususların, tahakkuk edebilmesi için, gerek kanun teklifinin gerekçesinde 
ileri sürülen hususlar ve gerekse Hükümet temsilcilerinin vermiş oldukları mütemmim izahat ko
misyonumuzca da muvafık mütalâa edilmiştir. 

Filhakika, Devlet ormanlarının sınırlandırılın asının (Tahdit ve kadastro) gerçeklerimiz muva
cehesinde arz ettiği öneme, Devlet Orman İşletmeciliğinin düzenli ve plânlı çalışma şartlarına ka
vuşabilmesinin lüzum ve faydasına komisyonumu:: kaani bulunmaktadır. 

3116 sayılı Orman Kanununun yürürlükten kaldırılan 10 ncu maddesi ormanlarımızın sınırlan
dırılması işinin 5 yılda tamamlanmasını âmir bir hüküm olarak vaz'etmişti. Aradan uzun bir za
man geçmiş olmasına rağmen bilhassa tahdit komisyonlarının teşkilinde uğranılan güçlükler, bu 
önemli işin zamanında tamamlanamamasmm başlıca âmillerinden biri olmuştur. 

İlgili Bakanlık temsilcilerinin de İsrarla belirttikleri üzere, Orman Genel Müdürlüğü bütçesine 
tahdit komisyonlarının hukukçu üyeleri için aylık 1 250 lira ödenek konmuş, başlangıçta bu üc
rete talip bulunmakta i'ken 1969 yılımda yürürlüğe giren 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki 
kayıtlayıcı hüküm muvacehesinde hukukçu eleman teminine imkân bulunamamıştır. 

Tahdit komisyonlarının derhal faaliyete geçirilmesi zarureti dolayısiyle hukukçu üyeye hizme
tin güçlüğü/ geçici mahiyeti ve memur haklarından mahrum bulunması sebebiyle kendilerine tat
min edici ücretin verilmesi lâzımgelmektedir. 

Kanun teklifinin geçici 11 nci maddesiyle teklif edilen aylık ücretin 1 750 liradan aşağı olma
mak. hususu, komisyonumuzca tadil edilerek 1 750 lira ücret âzami bir ücret olarak kabul edil
miş ve bunun dununda da ücret verilebileceği uygun mütalâa edilmiştir. 

Geçici 11 nci maddenin son fıkrasında belirtilen, komisyon başkan ve üyelerine verilecek taz
minatın 800 lira olmayıp 700 lira olarak verilmesi uygun görülmüştür. 

Kanun teklifinin 2, 3 ve 4 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla 

sunulur. 

Tarım Komisyonu 
Başkanı 
Trabzon 

A. Şener 

Adana 
A. Savrun 

Bu rapor Sözcüsü Kâtip 
Trabzon 

A. R. Uzuner 

Amasya 
R. Arpacıoğlu 

Antalya 
R. Eker T. 

Kastamonu 
(700) lira ödeneğe 

muhalifim. 
/. H. Yılanhoğlu 

Bursa 
H. Akalın 

îmzâda bulunamadı. 

Adana 
M. Geçioğlu 

İmzada bulunamadı. 

Denizli 
Söz hakkım mahfuzdur. 

M. Çobanoğlu 

Yozgat Niğde 
Nizamoğlu H. Özalp 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/241 
Karar No. : 205 

9 . 10 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı'nm, 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât Ka
nununa geçici madde eklenmesine ve aynı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Tarım Komisyonu raporu komisyonumuza havale 
edilmiş olmakla Tarım ve Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görü
şüldü : 

Teklif, bugünkü şartlar içinde hukukçu üye bulunmadığından teşekkül edemiyerek bütçede 
ödeneği olduğu halde çalışamıyan orman tahdit komisyonlarının teşekkülü için hukukçu üyelere 
1 750 lira ücret verilmesini ayrıca bu komisyon başkan ve üyelerine de maaşlarından ayrı olarak 
bir ödenek ödenmesini derpiş etmektedir. 

Gerçekten 20 komisyon olarak çalışılacağı dikkate alınarak bütçeye ödenek konulduğu halde 
şimdiye kadar ancak iki komisyonun teşekkül ederek çalıştığı verilen izahattan anlaşılmıştır. 

Beş sene avukatlık veya hâkimlik yapmış bir şahsın tesbit edilen miktarlar ile çalışmadığı 
cihetle bu komisyonların faaliyetleriyle ilgili pek çok işler yüzüstü kalmaktadır. 

Bu sebeple çok lüzumlu olan bu meselenin hallini sağlıyacak olan teklif, komisyonumuzca ve 
Hükümetçe de uygun görüldüğünden Tarım Komisyonunun tadili şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan • Başkan V. Sözcü Kâtip 
Hatay Balıkesir Ordu Yozgat 

Ş. İnal F. Islimyeli A. H. Onat V. Uyar 

Ankara 
M. Ete 

Çanakkale 
§. İnan 

îzmir 
Muhalifim. 

İV. Mirkelâmoğlu 

Aydın 
0. Apaydın 

Aydın 
/. Sezgin 

Kars ' Kırşehir 
K. Okyay Söz hakkım baki. 

A. Bilgin 
Sivas 

Muhalefet şerhi ilişiktir. 
M. Vural , 

Muhalefet şerhi 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

Mardin 
Ş. Aysan 

Trabzon 
A. Şener 

Meycut teadül esaslarına külliyen aykırı olup, geçici hizmetlerde istihdam edilecek olanların 
da daimî kadrolara alınması yeni personel rejimi prensipleri meyanmda bulunduğundan, yapıla
cak sınıflandırma ve hizmetlerin mahiyetine göre, kimlere ne miktar mahrumiyet tazminatı veya 
başka namda tazminat verileceği hususlarının personel dairesince yeni rejim içinde kül halinde in
celenip sonuçlara bağlanacağı, 

Bir kanunla özel özlük hakları tanınmasının şimdiye kadar görüldüğü üzere, kamu sektörün
deki emsali personelin benzeri ve haklı birçok tekliflerine yol açacağı ve bu suretle sosyal gü
venlik tedbirlerinin kül halinde bir- çözüme bağlanması prensibinin zedeleneceği sebebiyle muha
lifim. 

Sivas Milletvekili 
M. Vural 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 501 ) 
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ARTVİN MİLLETVEKİLİ 
SABİT OSMAN AVCI'NIN 

TEKLlEÎ 

3204 sayılı Orman Genel Mü
dürlüğü teşkilât Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine ve 
aynı kanuna ek 3904 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin 3 ncü 

fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 3204 sayılı 
Orman Genel Müdürlüğü teş
kilât Kanununa aşağıda yazılı 
geçici madde eklenmiştir. 

«Geçici madde 10. — 6831 
sayılı Orman Kanununun 7 nci 
maddesine göre kurulan ve 
3656 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinde yazılı geçici mahi
yetteki hizmetlerden sayılan 
Orman Tahdit Komisyonuna 
tâyin olunacak hukukçu üyele
re verilecek aylık ücret 1 750 
liradan aşağı olamaz ve bun
lar hakkında 7244 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesi hükmü uy
gulanmaz. 

Orman Tahdit Komisyonu 
Başkan ve üyelerine maaş ve 
ücretlerinden ayrı olarak ayda 
800 lira tazminat verilir.» 

MADDE 2. — 3204 sayılı 
Orman Genel Müdürlüğü teşki
lât Kanununa ek 3904 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin 
üçüncü fıkrası aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Orman avukatı veya dâva 
vekili bulunmıyan yerlerde ve 
zamanlarda, Orman İdaresini 
kazai mercilerde temsil ve bun
lara ait görevleri o yerin en 
yüksek dereceli orman memu
ru veya bu memur tarafından 
görevlendirilecek diğer her 
hangi bir orman memuru ya
par.» 

TARIM KOMİSYONUNUN 
DE&tŞTÎRtŞÎ 

3204 sayılı Orman Genel Mü
dürlüğü teşkilât Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine ve 
aynı kanuna ek 3904 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin 3 ncü 

fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 3204 sayılı Or
man Genel Müdürlüğü teşkilât 
Kanununa aşağıda yazılı geçici 
madde eklenmiştir. 

«Geçici madde 11. — 6831 
sayılı Orman Kanununun 7 nci 
maddesine göre kurulan ve 
3656 sayılı Kanunun 9 ncu j 
maddesinde yazılı geçici mahi
yetteki hizmetlerden sayılan 
Orman Tahdit Komisyonuna 
tâyin olunacak hukukçu üyele
re verilecek aylık ücret 1 750 
liradan yukarı olamaz ve bun
lar hakkında 7244 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesi hükmü uy
gulanmaz. 

Orman Tahdit Komisyonu 
Başkan ve üyelerine maaş ve 
ücretlerinden ayrı olarak ayda 
700 lira tazminat verilir.» 

MADDE 2. — Kanun tekli
finin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİS
YONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

3204 sayılı Orman Genel Mü
dürlüğü teşkilât Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine ve 
aynı kanuna ek 3904 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin 3 ncü 

fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Tarım Komis
yonunun 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

M. Meclisi S. Sayısı : 501 ) 



TeM'M 

MADDE 3. — Kanun tekli
finin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Kanun tekli
finin 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

— 6 -
Tarım Ko. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerini Maliye ve Tarım Ba
kanları yürütür. 

Bütçe ve Plân Ko. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

•mmm-

f 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 501 ) 



Dönem : 1 
Toplantı :4 M İ L L E T M E C L İ S 1 S. Sayısı 

1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
ile 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu 

raporu (Millet Meclisi 1/825; Cumhuriyet Senatosu 1/540) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 587) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 . 5 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayt : 5036 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

ilgi : 30 . 4 . 1965 gün ve 1/825 - 50 sayılı yadınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 13 . 5 . 1965 tarihli 84 ncü Birleşiminde 1965 yılı Büt

çe kanunu tasarısı değiştirilerek kabul edilmiş, dosya ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

Enver Aka 

Karma Bütçe Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 14 . 5 . 1965 

Esas No. : M. Meclisi 1/825 
C. Senatosu 1/540 

Karar No. : 55 

Millet Msclisi Yüksek Başkanlığına 

Cum,'hu<rlye.t Senatosunda görüşülerek KomisyonınriDU'aa havale edilımıjş bulunan, «1965 yılı Büt
çe kanunu tasarısı» üzerinde yapıdan değişiklikler yeniden incelendi ve gör<üşüldü: 

Cumıhuriyet Senatosunda; ilişik cetvellerde görüleceği üzere İçişleri, Ticaret, Sağlık ve Sos
yali Yardam,, Millî Eğkitm ve Mal'iye .bakanlıkları bütçeleri ile bu değişikliklere mütenazır ola
rak tasarının 1 n.ci 'maddesinde ve ayrıca (R) formolünde yapılan değişiklikler yerinde görüle
rek Komisyonumuızca da 'benimsenmiştir. 

Ancak; Cumhuriyet Senatosunun (R) formülüne yaptığı değişiklik neticesinde (R) formü
lünün 23 ncü sayfasının «Türk kültür varlığını koruma ve tanıtıma giderleri» kısmının 4 ncü 
f-iknasında bulunan «... ve yabancı ülkelerdeki Türk Kültür Kurumu veya derneklerine...» iba
resi lüzumu kalmadığından metinden çıkarılmıştır . 

Raıpomıımuz Genel Kurulun tasvibine arz edil .ıck üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 
Aydın Afyon K. Sakarya Nevşehir 
/. lezgin R. Ilancıoğlu N. Bay ar A. B. Numanoğlu 

970 
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Balıkesir 

A. A. Boldk 

Gümüşau© 
N,. Küçük&r 

tamir 
N. Kürşad 

Konya 
II. C. Yılmaz 

Çanakkale 
§. İnan 

içel 
C, 2V Okyayıız 

Kanı 
K. Okyay 

Sakarya 
M. Gürer 

1. 

Çorum 
A. Çetin 

İstanbul 
0. Gümüşoğlu 

İmzada bulunamadı 

Kayseri 
M. Sağlam 

Trabzon 
E. Dikmen 

Yozgat 
Yeşilyurt 

Erzurum 
A. Şenyurt 

îstanbııl 
M. Güven 

tmzada bulunamadı 

Kayseri 
H. Dikeçligil 

Van 
Muhalifim. 
F. Melen 

M. Meclisi (S. Sayısı :.§7fr) 



1965 yılı Bütçe Kanunu 

Karma Bütçe Komisyonunun 
kabul etitiği 

Madde 1. — (rene! bütçeye giren daireler cari 
harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (7 268 793 682) lira, yatınım narea-
maları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (1 836 033 943) lira, Sermaye te#ali ve 
transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (o 316 591 488) lira ki, 
toplam olarak (14 421 419 113) lira ödenek ve
rilmiştir. 

C. Senatosunca değiştlriiieîrek 
kıaibu! edilen 

Madde 1. — Genel bütçeye giren dairelere ca
ri harcamaları için (A/l ) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (7 269 518 682) lira, yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretüi cetvelde gös
terildiği üzere (1 835 908 943) lira, sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları için de 
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(5 315 991 488) lira M, toplam olarak 
(14 421 419 113) lira ödenek verilmiştir. 

Karı 
b 

Aynen 

R - CETVELİ 

Savfa No. 

23 Madde 16.450 
Yukardaki 1, 2, 3, 4, 7 ve 9 ncu fıkralardaki for
mül yurt dışındaki Türk işçileri için de uygulanır. 
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Sayfa 
No. Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Karma Bütçe Komisyonunca 
evvelce kabul edilen 

Karma Bütçe Komisy 
kabul edilen 

208 12.000 Üeretler kesim top. 

208 12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
209 Yolluklar kesim top. 
209 12.842 Hudut ihtilâfı heyetleri yol

luğu 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

12 385 980 

219 780 
6 826 201 

80 000 

12 406 

240 
6 805 

59 

MALİYE BAKANLIĞI 

295 22.000 22.312 Büyük sanayi çarşıları ve Aynen 
siteleri kuracak kooperatif 
ve belediyelere yapılacak 
kredi yardımı için Türkiye 
Halk Bankasından teşkil edi
lecek fona yardım (Tahsis
ler, Sanayi Bakanlığınca, 
ilgili yönetmelik esaslarına 
göre yapılır.) 

300 
302 

302 

34.000 

34.559 

Malî transferler 
İkrazlar ve avanslar kes. 
top. 
Diğer hizmet kesimine giren
lere 

2 839 071 644 

133 904 500 

113 000 000 

Organize sanayi bölgele 
eak kooperatiflere, bele 
ticaret odaları, ticaret 
ve sanayi odalarına ve 
ların müşterek teşekkül 
şebbüslerine yapılacak k 
dımı için T. Halk Ba 
veya Maliye ve Sanay 
lıklarınca müştereken 
tırılacak diğer bir ban 
kil edilecek fona yardı 
sisler, Sanayi Bakanlığ 
gili yönetmelik esaslar 
yapılır.) 

2 838 771 

133 604 

112 700 
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Sayfa 
No. 

303 
305 

305 

305 

3§6 

306 

307 

309 

309 

309 

311 
311 

V 

Bölüm 

35.000 

34.000 
35.000 

Madde 

35.717 

35.720 

35.733 

35.735 

35.749 

35.780 

35.781 

35.782 

Ödeneğin çeşidi 

Sosyal transferler böl. top. 
Dernek, birlik, kurum, kuru
luş, sandık ve benzeri teşek-
lere yardımlar kesim top
lamı. 
Türk Kanser Araştırma ve 
Savaş Kurumuna (İnşaat 
ve teçhizat için) 
İstanbul Zeynep Kâmil An
ne ve çocuk sağlığını koru
ma Derneğine 
Ankara Halk Sağlığım Ko
ruma Derneğine yardım 
Halk evleri Genel Merkezine 
yardım 
Türkiye Millî Talebe Fede
rasyonuna yardım 
Türk Anneler Derneğine 
(Hazırlanan Atatürk Plâğı
nın bastırılması için) 
Bağımsız Türk Ortadoks Ki
lisesine yardım 
Türk Gazeteciler Derneğine 
yardım 
Malî transferler böl. top. ı 
Sosyal transferler böl. top. 

Karma Bütçe Komisyonunca 
evvelce kabul edilen 

413 064 071 

12 495 000 

500 000 

500 000 

500 000 

190 000 

2 839 071 644 
413 064 071 

Karma Bütçe Komisyonunca 
kabul edilen 

413 364 071 

12 795 000 

650 000 

450 000 

50 000 

490 000 

200 000 

30 000 

50 000 

100 000 
2 838 771 644 
413 364 071 
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Sayfa 
No. Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Karma Bütçe Komisyonunca 
evvelce kabul edilen 

Karma Bütçe Komisy 
kabul edilen 

347 32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar böl. top. 

347 32.100 Kamulaştırma ve satmalma-
ma bedeli 

348 35.000 Sosyal transferler böl. top. 
348 

349 

350 32.000 

350 35.000 

Dernek, birlik, kurum, ku
ruluş, sandık ve benzeri te
şekküllere yardımlar kes. 
top. 

35.740 Memleket içi bilim ve mes
lek kurumları ile gençlik te
şekküllerine yapılacak yar
dımlar. 
Kamulaştırma ve satınalma-
lar bölümü top. 
Sosyal transferler bölümü 
toplamı 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

19 500 000 

19 500 000 
17 525 129 

17 395 127 

70 000 

19 500 000 

17 525 129 

19 350 

19 350 
17 675 

17 545 

220 

19 350 

17 675 

407 16.000 16.370 İç fuar ve sergiler giderleri 
407 16.380 Dıs fuar ve sergiler giderleri 

TİCARET BAKANLIĞI 

200 000 
2 025 000 

250 
1 975 
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ayfa 
Mo. Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Karma Bütçe Komisyonunca 
evvelce kabul edilen 

428 12.000 

12.222 

431 12.370 

435 14.000 
436 
43G 14.726 

446 12.000 

446 14.000 

447 23.000 

447 23.911 

450 35.000 

450 

Personel giderleri 
Bölüm toplamı 
Ücretler kesim top. 
Devlet Rasathaneleri hiz
metlileri ücreti 
Sosyal yardımlar 
kesim toplamı 
Emekli keseneği karşılık
ları 
Hizmet gider. böl. top. 
Sağlık hizmetleri kes. top. 
Malzeme alım ve giderleri 
Personel giderleri 
Bölümü toplamı 
Hizmet giderleri 
bolümü toplamı 
Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 
bölümü toplamı 
Makina, teçhizat alımları ve 
büyük onarımları 
Sosyal transferler 
bölümü toplamı 
Dernek, birlik, kurum, ku
ruluş, sandık ve benzeri te
şekküllere yardımlar 
kesim toplamı 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 

342 141 279 
113 495 028 

32 194 260 

22 056 000 

18 000 000 
34 504 402 
30 324 400 
3 250 000 

342 141 279 

34 504 402 

16 831 000 

15 445 000 

17 045 001 

17 045 000 

Karma Bütçe Komisyonunca 
kabul edilen 

BAKANLIĞI 

343 066 279 
114 360 028 

33 059 260 

22 116 000 

18 060 000 
34 304 402 
30 124 400 
3 050 000 

343 066 279 

34 304 402 

16 706 000 

15 320 000 

16 445 001 

16 445 000 
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Sayfa Karma Bütçe Komisyonunca Karma Bütçe Kom 
No. Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi evvelce kabul edilen kabul edile 

450 35.750 Sağlık ve sosyal hizmet te
sisleriyle sağlık eğitim tesis
leri kurma ve yaşatma der
lerine yardım 3 500 000 . 2 9 

451 35.000 Sosyal transferler böl. top. 17 045 000 16 4 
451 Sermaye teşkili ve trasfer 

harcamaları toplamı 24 418 661 23 8 




