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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

BİRİNCİ OTURUM 
Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümleri

nin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzi hü
kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâ
zı hükümler eklenmesi hakkında, 

Merkezî Andlaşma Teşkilâtının) Millî tem
silcilerin ve Milletlerarası Personelin statüleri 
hakkında anlaşma ve eki mektupların onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair, 

Ulaştırma Bakanlığının barışta düzenlediği 
veya denetlediği ulaştırma ve haberleşme işle
rinin olağanüstü hallerde ve seferde ne suret
le yürütüleceğine dair, 

5434' sayılı Emekli Sandığı Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarı
larının öncelik ve ivedilikle, 

Silâhlı Kuvvetlerde görevli, muvazzaf ta
bip, diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi 
hakkındaki tasarının da öncelik ve ivedilikle 
ve bütün işlere takdimen görüşülmelerine dair 
önergeler kabul olundu. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 bütçe kanun 
tasarısı ikinci defa açık oya sunularak kanun
laştığı bildirildi. 

İmar ve İskân Bakanlığı bütçesi üzerinde 
bir süre görüşüldü. 

Saat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşime 
ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili . Siirt 

Ferruh Bozbeyli Süreyya öner 
Kâtip 
Yozgat 

İsmet Kapısız 
İKİNCİ OTURUM 

İmar ve İskân Bakanlığı ve Toprak ve İskân 
İşleri Genel Müdürlüğü bütçeleri kabul olundu. 

İller Bankası Kanununun 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi, 3 ncü maddesine bir fıkra ve ka
nuna bir geçici madde eklenmesine ve, 

İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve vazife
leri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde eklen
mesine dair kanun tasarılarının Maliye Bakan
lığı bütçesinden evvel görüşülmeleri kabul edildi. 

İller Bankası Kanununun 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve 3 ncü maddesine bir fıkra ve 
kanuna bir geçici madde eklenmesine dair kâ

nun tasarısı üzerinde C. Senatosunca yapılan de
ğişiklikler benimsenerek tasarı kanunlaştı. 

İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve vazife
leri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair kanun tasarısı kabul olundu. 

Maliye Bakanlığı bütçesi kabul olundu. 
19 . 2 . 1965 tarihli ve 202 sayılı Kanunun 

geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısının maddeleri kabul olunarak tü
mü açık oya sunuldu ise de yeter çoğunluk sağ
lanamadığı, gelecek birleşimde tekrar oylanaca
ğı bildirildi. 

1965 bütçe kanun tasarısının 1 nci maddesi 
yapılan değişikliklerle kabul olundu. 

Saat 21,00 de toplanılmak üzere Birleşime 
ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Malatya 

Ferruh Bozbeyli Nurettin Akyurt 
Kâtip 

Amasya 
Nevzat Şener 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
İçişleri1 Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtın

da çalışan memurların maaş intibakı hakkında, 
Devlet Memurları aylıklarının tevhit ve te

adülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Bakan
lığı merkez ve il memurları kısmında değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifleri ile, 

Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görev
leri hakkında ve*Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı sağlık kurumlariyle esenleştir-
rae «Rehabilitasyon» tesislerine verilecek döner 
sermaye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarıları kabul 
olundu. 

29 . 5 . 1965 Cumartesi günü saat ,10.00 da 
toplanılmak üzere (Saat 00,40 da) Birleşime 

| son verildi. 
! Başkan Kâtip 

Başkanvekili Yozgat 
Mekki Keskin Veli Uyar 

Kâtip 
! Kastamonu 
! Sabri Keskin 
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2 — GELEN KÂĞITLAR 

Tezkere 
1. — Trabzon Milletvekili Nazmi ökten'in, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/1193) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

Rapor 

1. — Devlet memurları kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üyesi 
Rasim Hancıoğlu ve Kastamonu Milletvekili İs
mail Hakkı Yılanlıoğlu'nun, Ticaret Vekâleti 
teşkilât ve vazifelerine dair 3614 sayılı Kanuna 
ek 21 . 6 . 1943 tarih ve 4442 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinin tadiline, mezkûr kanuna 4 
madde ve bir geçici madde eklenmesine dair, 
Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu ve 3 ar
kadaşının, Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazife
lerine dair 4442 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinin tadiline ve bu kanuna l^r geçici madde ek
lenmesine dair, Kayseri Milletvekili Mehmet Sağ
lam ve 4 arkadaşının, Ticaret Bakanlığının va
zife ve teşkilâtına dair 3G14 sayılı Kanuna ek 
4442 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin tadiline 
ve mezkûr kanuna bir geçici madde eklenmesine 
dair, İzmir Milletvekili Şinasi Osmâ'nın, Ticaret 
Bakanlığı teşkilât ve vazifelerine dair 4442 sa

yılı Kanunun 3 ncü maddesinin tadiline ve bu 
kanuna bir geçici madde eklenmesine dair, Kü
tahya Milletvekili Sadrcttin Tosbi ve 7 arkada
şının Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazifelerine 
dair 3614 sayılı Kanuna ek 4442 sayılı Kanuna 
ek Kanun; Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Emeklilik Kanununa ek Kanun, İçel 
Milletvekili Yahya Dermancı ve 2 arkadaşının, 
Emekli Sandığına dâhil memurları ev sahibi 
yapmak amacı ile sermaye tahsisi hakkında; 
Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi İzzet. Birand 
ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Refik 
Ulusoy'un, ek görev ve aylık ödenekleri namı 
altında 1962 malî yılı Bütçesinden her hangi bir 
tediye yapılmaması hakkında, İçel Milletvekili 
Mazhar Arıkan'm, Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifleri ve Adalet, İçişleri, Dışişleri, Millî 
Eğitim, Maliye, Bayındırlık, Sağlık Ve Sosyal 
Yardım, Tarım, Çalışma, Ticafet, Sanayi, Turizm 
ve Tanıtma ve Plân komisyonlarından ikişer 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(1/723, 2/479, 800, 488, 483, 663, 753, 798, 73, 
667) (Gündeme) (S. Sayısı : 977) [Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 19651 



B Î E t N C Î OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

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

» . 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, birleşimi açıyorum. 

3 . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, lüt
fen beyaz düğmelere işaret buyurunuz. 

(Yoklama yapıldı) 

4. 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril-
mesvne dair Başkanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — Başkanlıktan gelmiş bir tez
kere vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula . 
Aşağıda adları yazılı Sayın Milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri 
Başkanlık Divanının 27 . 5 . 1965 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tasviplerinize arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuat Sirmen 

Yozgat Milletvekili Celâl Sungur, 2 ay, 
hastalığına binaen 21 . 5 . 1965 tarihinden 
itibaren. 

Gaziantep Milletvekili Hüseyin Incioğlu, 
15 gün hastalığına binaen, 5 . 5 . 1965 tari
hinden itibaren. 

Hatay Milletvekili Bahri Bahadır, 12 gün 
hastalığına binaen 4 . 5 . 1965 tarihinden iti
baren. \ 

Kastamonu Milletvekili Avni Doğan, 10 
gün, hastalığına binaen 20 . 5 . 1965 tarihin
den itibaren. 

Ur fa Milletvekeli Osman Ağan, 10 gün, 
hastalığına binaen 7 • 5 , 1965 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, muza--
kerelere başlıyoruz. 

Sivas Milletvekili Tahsin Türkay, 10 gün, 
hastalığına binaen 6 . 5 . 1965 tarihinden iti
baren. 

Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu 9 
gün, hastalığına binaen 6 . 5 , 1965 tarihin," 
den itibaren. 

Ağrı Milletvekili. Nevzat Güngör, 10 gün,, 
hastalığına binaen, 5 . 5 . 1965 tarihinden1 

itibaren. 
Ağrı Milletvekili Kerem özcan, 10 gün, 

hastalığına binaen 3 . 5 . 1965 tarihindest iti
baren, 

Bolu Milletvekili Zeki Baltacıoğlu, 12 gimy "~ 
mazeretine binaen, 25 . 5 . 1965 tarihindem 
itibaren. 

BAŞKAN — İsimleri teker teker okutup 
izinleri oyunuza sunacağım. 

Yozgat Milletvekili Celâl Sungur, 2 ay, has
talığına binaen, 21 . 5 . 1965 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiycnler.. 
Kabul edilmiştir. 

Gaziantep Milletvekili Hüseyin Incioğlu, 
15 gün hastalığına binaen, 5 . 5 . 1965 tari
hinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler,,s 

Kabul edilmiştir. 
Hatay Milletvekili Bahri Bahadır, 12 gün, 

hastalığına binaen 4 . 5 , 1965 tarihinden iti
baren, 

s 

— BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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M. Meclisi B : 119 
BAŞKAN — Kapul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Kastamonu Milletvekili Avni Doğan, 10 

gün, hastalığına binaen 20 . 5 . 1965 tarihinden 
itibaren. 

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

Urfa Milletvekili Osman Ağan, 10 gün, has
talığına binaen, 10 . 5 . 1965 tarihinden iti
baren. 

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

Sivas Milletvekili Tahsin Türkay, 10 gün, 
hastalığına binaen 6 . 5 . 1965 tarihinden iti
baren. 

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

Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu, 9 

29 . 5 . 196Ö O : 1 
gün, hastalığına binaen, 6 . 5 . 1965 tarihin
den itibaren. 

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

Ağrı Miletvekili Nevzat Güngör, 10 gün, 
hastalığına binaen 5 . 5 . 1965 tarihinden iti
baren. 

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

Ağrı Milletvekili Kerem özean, 10 gün, 
hastalığına binaen 3 . 5 . 1965 tarihinden iti
baren. 

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

Bolu Milletvekili Zeki Baltacıoğlu, 12 gün 
mazeretine binaen 25 . 5 . 1965 tarihinden iti
baren. 

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

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

.1. — 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Ka
nunun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (1/843) (S. Sayısı : 953) 

BAŞKAN — Geçen birleşimde oya arz edi
lip de nisap hâsıl olmıyan 19 . 2 . 1963 tarihli 
ve 202 sayh Kanunun geçici dördüncü mad
desinin değiştirilmesi haTckmdaki kanun ta
sarısı tekrar açık oylarınıza sunulacaktır. Ku
tular sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

2. — 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/825, Cumhuriyet Senatosu 1/525) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 970, Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı 587) 

II - Gelir Bütçesi : 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, geçen 
birleşimde bütçe kanunu tasarısının 2 nci 
maddesine gelmiştik. 2 nci maddeyi okutuyo
rum. 

MADDE 2. — Genel bütçenin gelirleri, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
11 696 419 113 lira normal kaynaklardan, 

2 325 000 000 lirası da özel kaynaklardan ol
mak üzere 14 021 419 113 lira tahmin edilmiş
tir. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında Sayın Şe
fik İnan söz istemişlerdir, buyurun. 

Bütçe Komisyonu lütfen yerini alsın. 
G.H.P. GRUPU ADINA ŞEFİK İNAN (Ça

nakkale) — Sayın Başkan, sayın arkadaşla
rım; iki aydan beri Karma Bütçe Komisyonun
da başhyarak Yüce Senatodan Meclisimize in
tikal eden 1965 bütçe müzakerelerinin son 
safhasını teşkil eden gelir bütçesi üzerindeki 
C.H.P. Partisi grupunun görüş ve düşüncele
rini arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum. 

* 
Sayın milletvekilleri, 
Geleneksel olarak, gerek Büt^e ve Plân Ko

misyonunda, gerekse yüce meclislerde, gelir 
bütçesi müzakereleri, bütçe müzakerelerinin 
son safhasını teşkil eder. Oysa ki, gider bütçe
lerinde öngörülen Devlet hizmetlerinin yerine 
getirilebilmesi, gelir bütçesinin gerçekleşmesi
ne bağlıdır. Diğer bir deyimle, bütçenin mec
lislerde müzakeresi sırasında giderler, gelirle
re nazaran önceliği haizdirler. Fakat, bütçenin 
icrası süresince, öncelik gelir bütçesindedir. 
Çünkü, gider bütçesiyle, bir hizmetin ifası için 
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M. Meclisi B : 119 
belirli miktarda harcama yetkisi verilmesi kâ
fi değildir. Bu harcamanın, fiilen yapılması, 
fiilen gerçekleşmesi lâzımdır. Bu da, gelir büt
çesiyle umulan gelirlerin gerçekleşmesine bağ
lıdır. 

Bu bakımdan, gelir meselesi, Devlet Mali
yesinin belkemiği, bütün Devlet faaliyetleri
nin muharrik kuvvetidir. 

Konuyu, çeşitli yönleriyle, bu açıdan ince
lemek faydalı olacaktır inancındayız. 

Sayın milletvekilleri, 
1965 Devlet Bütçesiyle katma bütçelerin 

konsolide gelir bütçesinin gelirler toplamı, Hü
kümet teklifi olarak 10 milyar 983 milyon li
rası vergi gelirleri; 2 milyar 988 milyon 840 
bin 864 lirası vergi dışı gelirler; 748 milyon 
28 bin 262 lirası katma bütçeli idarelerin öz 
gelirleri; 350 milyon lirası istikraz hasılatı ol
mak üzere cem'an 15 milyar 69 milyon 869 bin 
126 liradır. 

13 Şubat 1965 te, Millet Meclisi tarafından 
reddedilen bütçenin, konsolide gelir bütçesi 
toplamı, Hükümet teklifi olarak, 11 milyar 100 
milyon lirası vergi gelirleri; daha Ekim'1964 te 
başlıyan müzakerelerin sona erdiği zaman dü
şüleceği öngörülen dış borç ertelenmesi netice
si hâsıl olan hesabi gelir toplamı olan 500 mil
yon lira düşülmüş olarak, 2 milyar 714 milyon 
154 bin 575 lirası vergi dışı gelirler; 736 mil
yon 913 bin 30.1 lirası katma bütçeli idarele
rin öz gelirleri; 300 milyon lirası iç istikraz 
hasılatı olmak üzere, cem'an 14 milyar 851 
milyon 67 bin 876 lira idi. 

Demek oluyor ki, bugün incelemekte oldu
ğumuz 1965 konsolide gelir bütçesi, Hükümet 
teklifi olarak, evvelce reddedilen bütçenin 
konsolide gelir bütçesinin, Hükümet teklifi 
olan toplamına nazaran, 218 milyon 801 bin 
250 lira fazladır. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Hükümetçe tek
lif edilen konsolide gelir bütçesinin, vergi ge
lirlerine 49 milyon 578 bin 249 lira; katma 
bütçelerin öz gelirlerine 25 milyon 848 bin 
180 lira; iç istikraz hasılatına 50 milyon lira 
ilâve etmek suretiyle, Yüce Meclisin tasvibine 
sunulan konsolide gelir bütçesi 15 milyar 
195 milyon 295 bin 555 liraya ulaşmıştır. Böy
lece, Bütçe ve Plân Komisyonu, Hükümetçe 
teklif edilen konsolide gelir bütçesine, 125 mil
yon 426 bin 429 lira ilâve etmiştir. 

29 . 5 . 1985 0 : 1 
.Demek oluyor ki, şu anda, incelemekte ol

duğumuz konsolide gelir bütçesi toplamı, red
dedilen bütçenin, Hükümet teklifi olan konso
lide gelir bütçesine nazaran, 344 milyon 227 
bin 679 lira fazladır. 

Sayın milletvekilleri, 
üçüncü İnönü Hükümetince hazırlanan 

bütçenin, konsolide gelirleri toplamı olan 14 
milyar 851 milyon 67 bin 876 liranın gerçek-
leşemiyeeeği; gelir tahminlerinin ciddî he
saplara dayanmadığı, çok iyimser tahminler
den ibaret olduğu iddiaları; başta, üçbuçuk ay 
öncesinin Adalet Partisi Sözcüsü, şimdiki Ma
liye Bakanı Sayın İhsan Gürsan ile, Y. T. P. 

, Sözcüsü Sayın Ekrem Alican, C. K. M. P. Söz
cüsü, şimdiki Adalet Bakanı Sayın İrfan Ba
ran tarafından ileri sürülmüştü. 

Bu sayın sözcülerden herbiri, gelir tahmin
lerinin malî yıl içinde, ne ölçüde eksik olarak 
gerçekleşeceği konusu üzerinde tahminlerde 
bulunmuşlar, 1, 1,5, 2 milyar lira civarında 
açıklardan bahsetmişlerdir. 

Üçüncü İnönü Hükümetinin getirdiği büt
çeyi reddederken, Dördüncü Karma Hükümeti 
teşkil eden partilerin Meclis grupları adına 
konuşan sözcülerin, gelir tahminlerinin ciddî 
hesaplara dayanmadığı, çok iyimser tahmin
lerden ibaret bulunduğu, asla gerçekleşemiye-
ceği, 1, 1,5, 2 milyar'lira civarında eksiklikle 
gerçekleşebileceği iddiasında bulunduktan kı
sa bir süre sonra, aynı gelir bütçesini 344 mil
yon 227 bin 679 lira fazlasiyle. huzurunuza ge-
tirmelerindeki tezat, Büyük Meclisin ve kamu 
oyunun gözünden kaçmıyacak, üçbuçuk ay ön
ce ileri sürülen iddialara verilmesi gereken 
sıfatın kolayca bulunmasında yardımcı olacak
tır. (Orta sıralardan «bravo» sesleri.) 

Sayın milletvekilleri, 
15 Ekim 1961 den bu yana, yeni Anayasa 

düzeninin dördüncü bütçesi üzerindeki müzâ
kerelerin son safhasında, Devlet Maliyesinin 
belkemiği, bütün Devlet faaliyetlerinin muhar
rik kuvveti, iktisadi kalkınmanın başlıca kay
nağı, toplum içinde gelir dağılışını sosyal ada
let ilkesine uygun olarak düzenlemenin başlı
ca vasıtası olan gelir konusunda gerçekleştiri
len hamlelerin toplu bir muhasebesini yapmak 
faydalı olacaktır inancındayız. 
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Sayın milletvekilleri, 
15 Ekim 1961 seçimlerinden sonra kurulan 

I nci İnönü Karma Hükümeti, 5 Yıllık Kalkın
ma Plânının temelini teşkil eden (plân hedef
leri ve stratejisi) ni kabul etmiş, II nci İnönü 
karma Hükümeti bunu teyidetmiş, III neü Kar
ma İnönü Hükümeti aynı yolda devam etmiş, 
böylece «hürriyet ve istikrar içinde plânlı hızlı 
kalkınma» politikasını gerçekleştirmek üzere 
gerekli malî kaynak olarak, (plân hedefleri ve 
stratejisi) adlı vesikadaki ifadelerle «enflâs
yondan sakınmak gerekir», «kamu tasarrufunu 
artırmak için başvurulacak en önemli vasıta 
vergileme olmalıdır.» prensipleri uygulanmış
tır. 

Devlet bütçesi gelirleri tahsilatı 1961 de 8 
milyar 58 milyon lira iken, 1962 de 8 milyar 
Q50 milyon liraya; 1963 te 11 milyar 440 mil
yon liraya; 1964 te 11 milyar 824 milyon li
raya yükselmiştir. Üç yıl içindeki artış 3 mil
yar 766 milyon lira, oran olarak % 46,7 dir. 

Devlet bütçesi gelirleri içinde en mühim 
yeri işgal eden vergi gelirleri tahsilatı, 1961 de 
6 milyar 699 milyon lira iken, 1962 de 7 mil
yar 114 milyon liraya; 1963 te 8 milyar 424 
milyon liraya; 1964 te 9 milyar 258 milyon 
liraya yükselmiştir. 

Üç yıl içindeki artış 2 milyar 559 milyon li
ra, oran olarak %.26,1 dir. 

Vergileme gayretleri, 19^3 malî yılı başın
dan itibaren uygulanmıya ^başlandığı cihetle, 
bu gayretlerin sonuçlarını, 1962 sonuçlarını 
esas alarak belirtmek daha isabetlidir.; Böyle
ce, Devlet bütçesi vergi gelirleri tahsilatı, 1962 
Sonunda 7 milyar 114 milyoailira iken, 1963 te 
8 milyar 424 milyon liraya; 1964 te 9 milyar 
258 milyon liraya ulaşmıştır ki, iki yıl içinde 
kaydedilen vergi geliri artışı 2 milyar 114 
milyon lira, oran olarak % 33,1 dir. 

1962 başından itibaren, kıymeti müstakar, 
sağlam para ile, üç yıl içinde Deylet gelirleri
nin tümü itibariyle kaydedilen % 46,7 artış*; 
Devlet bütçesi vergi gelirlerinde kaydedilen 
%26,1 artış; yeni vergileme gayretlerinin uy
gulandığı 1963 malî yılı başından itibaren, iki 
yıf: içinde, Devlet bütçesi vergi gelirlerinde 
kaydedilen % 33,1 artış hürriyet ve istikrar * 
içinde plânlı hızlı kalkınma politikasının uy
gulanmasında milletçe gösterilen gayretlerin 
önemini göstermiye kâfidir sanırım. 

29 . 5 .1985 0 : 1 
Demokratik düzen içinde elde edilen bu 

başarıları, kabul ettiği kanunlarla gerçekleşti
ren bu Meclisi ve Birinci, İkinci, Üçüncü İnö
nü hükümetlerini, malî tarihimiz hiç şüphesiz 
saygı ile anacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 
Yurdumuzun, herşeyden' önce milletin ken

di gücüne, kendi imkânlarına dayanarak hür
riyet ve istikrar içinde plânlı hızlı kalkınması 
için gelir sistemimizde, vergi adaleti, sosyal 
adalet ilkelerini daima.göz önünde bulunduran 
reformlar gerçekleştirilmiştir. Şöyle ki : 

I. Gelir ve Kurumlar Vergisi konusunda, 
1. Gelir Vergisinde, ücretler için, 1 Mart 

1962 den itibaren 1962 takvim yılında elde edi
len diğer gelirler için 1 Mart 1963 ten itiba
ren, küçük ve mütevazı gelirler için, % 15 ten 

% 10a indirilmiş bulunan vergi nisbetleri uygu
lanmıştır. 

Böylece, küçük ve mütevazı gelirlerden alı
nan vergi miktarı indirilmiştir. 

2. 1 Mart 1963 ten itibaren, en az geçim 
indirimi yükseltilmiş, böylece, en az geçim in
dirimi, evvelce bekârlar için 810 lira iken 
1 080 liraya; evli çocuksuz mükellefler için 
1 350 lira iken 1 800 liraya; evli üç çocuklu 
mükellefler için 1 890 liradan 2 880 liraya, dört 
çocuklu mükellefler için 1 890 liradan 3 240 
liraya çıkarılmıştır. 

Böylece, küçük ve mütevazı gelirler üzerin
deki vergi yükü, çok büyük ölçüde hafifletil-
miştir. 

3. özel teşebbüsün yatırımlarını teşvik 
maksadiyle, yatırım için harcanan miktarın 
genel olarak % 30 unu, vergiden düşmek im
kânını veren yatırım indirimi müessesesi kabul 
edilmiştir. Zirai yatırımlarla, bölge kalkınması 
ile ilgili yatırımlar için, yatırım indirimi % 40, 
geri kalmış bölgelere yapılacak yatırımlar için 
ise % 50 dir. 

Buraya kadar saydığım üçte birin uygulan
ması, yani küçük ve mütevazı gelirler için ge
lir vergisi nisbetlerindeki indirim, en az geçim 
indirimindeki artış, yatırım indirimi, 1962, 
1963; 1964 malî yıllarında uygulandıkları ta
rihlerden itibaren, üç yıllık toplam olarak, 
Hazine için, 350 milyon liralık bir fedakârlığı 
icabettirmiştir. 

4. Gelir Vergisine tabi olup, ticari kazanç
ları götürü usulde vergilendirilen mükellefle-
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rin yani esnafın, vergi matrahlarını üç sınıf ı 
yerine beş sınıf üzerinden takdir ve tesbit olun
ması, esnafın ilk zamanlardaki şikâyetlerini 
ortadan kaldırmıştır. 

5. Zararların mahsup müddeti, iki yıldan 
beş yıla çıkarılmıştır. I 

6. Serbest meslek kazançlarının vergilen-
dirilmesiyle ilgili hükümlere vuzuh getirilmiş, 
kısmi bir şekilde götürü gider indirimi kabul I 
edilmiştir. 

7. Fikir istihsalini teşvik etmek ve koru
mak üzere, telif kazançları istisnası iki misli
ne çıkarılmıştır. I 

8. Kendisi bir vergi olmamakla beraber; 
vergilerle birlikte tahsil edilen bir mecburi is- I 
tikraz mahiyetinde olan tasarruf bonosu istis- I 
na haddi, ayda 300, yılda 3 500 lira iken, 1962 
yılında bu had ayda 458, yılda 5 500 liraya 
çıkarılmak suretiyle, dar gelirli ücret erbabı- I 
nın büyük çoğunluğu, tasarruf bonosundan I 
muaf tutulmuştur. I 

II. Gelir ve Kurumlar Vergisiyle ilgili I 
olarak, Vergi Usul Kanununda, I 

1. Sanayiin gelişmesini teşvik maksadiyle, I 
azalan bakiyeler üzerinden amortisman usulü I 
getirilmiş ve böylece (teknik amortisman) sü» | 
ratli amortisman imkânı sağlanmıştır. I 

2. Bilançoya dâhil iktisadi kıymetlerin ye- I 
niden değerlendirilmesi sağlanmıştır. I 

3. Ikmalen ve re'sen salınan vergilerle L 
vergi cezalarına ilişkin olarak, uzlaşma mües- I 
sesesi kabul edilmiştir. I 

4. Gelir Vergisi ödemelerinde, mükellefle- I 
re kolaylık sağlamak amaciyle, taksitler iki- I 
den üçe çıkarılmıştır. I 

5. 1961 sonuna kadar, birikmiş vergi bor- I 
cu olan sanayi ve ticaret erbabına ödeme ko- I 
laylığı gösterilmek amaciyle, Vergi Usul Ka- I 
nununun öngördüğü iki yıllık tecil müddetine I 
ilâveten, eski yıllara ait vergi borçlarının on- I 
iki ayda oniki taksitte ödenmesi imkânı, 1962 I 
başlarında kabul edilen özel bir kanunla sağ- I 
lanmıştı. I 

1962 yılında, sanayicilerin o zaman içinde I 
bulundukları durum göz önüne alınarak, bun- I 
larm eski yıllardan kalma vergi borçlan, özel ı 
bir kanunla beş yıllık taksite bağlanmıştır. I 

6. Üzerinde çok tartışılmış olan servet be- I 
yanı, bir oto kontrol vasıtası olarak muhafaza I 
edilmiştir. Bilhassa yüksek gelirler için mües- I 
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i sir bir oto kontrol cihazı olan servet beyanı 

müessesesine karşı yükselen cihazlar, artık he
men hemen sönmüş, bu müessese ilgililer ta
rafından da benimsenmiye başlanmıştır. 

7. Gider bildirimi, ortalama kâr haddi öl
çüsü; orta seviyedeki gelirler için birer oto 
kontrol cihazı olarak, malî sistemimizin işli-

I yen mekanizmaları haline getirilmiştir. 
I 8. Vergi ilânı müessesesi kabul edilmiştir. 

.Mükelleflerin birbirleri tarafından ve umumi 
efkâr tarafından kontrolünü sağlıyacak olan 
bu tedbir, servet beyannamesi, gider bildiri- „ 
mi, ortalama kâr haddi ölçüsü ile birlikte, ar-

I tık' halka malolmuş malî tedbirler olarak, asla 
I sarsılamıyacak köklü reformlar halinde, malî 
I sistemimize yerleşmiştir. Halka malolmuş bu 
I köklü reformların lüzumunu, isabetini, fayda-
I sini, kısa zamanda ilgili mükelleflerle meslek 
I gruplarının da benimsemesi, vatandaşlarda 
I vergi mükellefi olmak, böylece Devlet masraf-
I larma güçleri ölçüsünde katılmaktan, gurur ve 
I şeref duymak hislerinin gelişmesi bu reformla-
• rı malî sistemimizden çıkarıp atmıya, artık 
I hiç kimsede güç bırakmamıştır. 
I Nitekim, başından beri, her fırsatta, Ada-
I let Partisi Sözcüsü olarak bu reformların kar-
I şısma çıkmış olan bugünkü Maliye Bakanı Sa-
I yın İhsan Gürsan ile, aynı şekilde davranmış 

olan diğer partiler sözcüleri, kendi tabirleriyle 
I isabetsiz, faydasız, hattâ sadîk diye tavsif et-
I tikleri bu tedbirleri, vergi reform komisyonu 
I kurup o komisyona havale etmeden kaldırmak 
I imkânlarına üç aydan beri sahiboldukları hal-
I de, bugüne kadar hiçbir teşebbüste bulunma-
I mış olmaları, bu tedbislere halkın sahip çıkışı 

karşısında, güçlerini yitirmiş olduklarının açık', 
I bir delilidir. 
I III. Tapu ve kadastro harçlariyle, Damga 
I Resmi Kanununun emlâk alım satımlariyle il-
I gili hükümleri birleştirilmek suretiyle, Batıda-
I ki örneklerine uygun olan (emlâk alım vergi-
I si) adı altında birleştirilmiş, vergi nisbeti bin-
I de 55 ten binde 70 e yükseltilirken, mesken in-
I şaatı yatırımlarını, plân gereğince, sosyal mes- . 
I ken inşaatına yöneltmek üzere, binde 35 e in* 
i dirilmiştir. 
I s IV. Motorlu kara taşıtlarından alman tra-
I fik resmi ile hususi otomobil vergisi birleşti-
I rilerek, tek bir vergi haline getirilmiş, basitlik 
I sağlanmıştır. 
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V. Dış seyahatler için satın alınan döviz

lerden evvelce (istikrar fonuna katılma payı) 
adı altında alınan prim kaldırılmış, (Dış Seya* 
hat Harcamaları Vergisi haline getirilmiştir). 

VI - Dağınık ve karışık bir halde bulunan 
değerli kâğıtlara ait mevzuat birleştirilmiş, 16 
çeşit olan değerli kâğıtlar 6 çeşide indirilmiş
tir. . 

VII - Damga vergisi ye harçlar Kanunu ile, 
eski dağınık ve karışık mevzuat ıslâh edilmiş
tir: 

a) Evvelce hem resme, hem harca tâbi 
olan konular, ya Damga Vergisi Kanununda, 
ya Harçlar Kanununda birleştirilmiştir. 

b) Damga resmine tabi olmakla beraber, 
özel bir vergiye de tâbi olan konular, aidol-
dukları anavergilerle birleştirilmiştir. 

c) Ekonomik bakımından mahzurlu, veri
mi düşük, uygulanması müşkülât çıkararak hare 
ve resimler kaldırılmıştır. Böylece dilekçeler, 
meşhur 16 kuruşluk puldan kurtulmuştur. Nü
fus Cüzdanları, Vekâletnameler, Hisse Senet
leri üzerindeki hare ve resimler kaldırılmıştır. 

VIII - Gider vergisi üzerinde yapılan de
ğişikliklerle, montaj sanayii teşvik edilmiş, 
halı ipliği istisnası, iptidai boyahaneler muaf
lığı cam ve camdan mamul eşyada dekorasyon 
muaflığı, kabul edilmiştir. 

IX - Gümrük tarife Kanunu değiştirilmiş, 
s böylece kurulan sanayiin gelişmesi imkânları 

sağlanmış, gümrük edebiyatında (Asma Kilit 
Kanunu) adını taşıyan ve Hükümete, memle
ketin iktisadi hayatının gerektirdiği gümrük 
tedbirlerini almak imkânı verilmiştir. 

X - İhracatı teşvik etmek üzere ihracedile-
cek mallar üzerindeki vergilerin iadesi usulü 
ihdas edilmiştir. 

XI - Arsalardan alman verginin nisbeti yük
seltilmek ve yeniden kıymet takdir edilmek 
suretiyle, arsaya para yatırarak yapılabilecek 
spekülâsyonları önlemek, arsaya yatırılacak 
paraların, memleket ekonomisi için, faydalı 
alanlara yöneltilmesi öngörülmüştür. 

Sayın Milletvekilleri, 
Buraya kadar, vergi reform gayretlerinin 

başlıcalarma değinmekle yetindim. Vergi ada
leti ile sosyal adalet ilkelerini daima gözönün-
de bulundurarak, hürriyet ve istikrar içinde 
plânlı hızlı kalkınma azmi ile yürürlüğe ko
nulmuş olan Vergi Reform Kanunlarını ha- | 
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mlıyan karma hükümetlerimiz, kabul eden 
Meclislerimiz, Türk miletinin demokratik dü-
zen içinde, gerçekler kendisine olduğu gibi 
söylendiği zaman, kalkınmanın icaplarını se
ve seve yerine getirebileceğini isbat etmiştir. 

Sayın Miletvekilleri, . 
Grupum adına hepinizi saygılarla selâmla

rım. (Alkışlar.) 

BALKAN — Muhterem arkadaşlarım, 
madde hakkında başka söz istiyen? Yok. Bö
lümleri okutuyorum. İkinci maddeyi bağlı 
(B) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum. 

. (B) CETVELİ 
Bolüm Lira 

51.000 İrat ve servet yergileri top
lamı 3 629 578 249 
BAŞKAN'— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

52.000 Gider, Gümrük, istihlâk, dış 
seyahat harcamaları ve tekel 
vergi gelirleri toplamı 6 818 000. 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

53.000 Diğer vergiler toplamı 585 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

61.000 Devletçe yönetilen kurumlar 
hasılatı ve devlet payları 78 084 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

62.000 Devlet malları gelirleri 167 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirlor ve cezalar 418 756 864 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

64.000 özel gelirler ve fonlar 2 325 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. * 

İkinci maddeyi tekrar okutarak bölümleriyle 
birlikte oyunuza sunacağım. 

(İkinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — İkinci maddeyi bağlı (B) işa
retli cetveliyle birlikte oyunuza" sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
mişti;'. 
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MADDE, 3. — ödenekler toplamı ile tah

min edilen gelir arasındaki 400 000 000 lira 
fark iç istikrazda-karşılanacaktır. 

BAŞKAN —-Madde hakkında söz istiyen? 
Yok- Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiycnler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 19X>5 bütçe yılı içerisinde 
Millî Savunma ihtiyaçları için Birleşik Ame
rika'dan askerî yardım yoliyle veya sair su
retlerle fiilen sağlanacak malzeme ve eşya 
bedellerini, bağlı (B) işaretli cetvelde bu adla 
açılacak bir tertibe gelir ve mukabilini Millî 
Savunma Bakanlığı bütçesinde açılacak özel 
bir tertibe ödenek ve gider kaydetmeye Bakan
lar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde bakında söz istiyen? 
Yok. maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — a) Birinci madde ile sarfına 
mezuniyet verilen ödenek, altışar aylık dev
reler itibariyle tevzi olunur. Birinci altı aylık 
tevziat Bütçe Kanununun neşrini takibeden ay 
içinde, ikinci altı aylık devrenin tevziatı Ağus
tos 1965 ayı içinde hazırlanır. Maliye Bakanlığı 
ile ilgili Bakanlık bu tevziatı tahsilat, liberas
yon ve döviz durumunu ve umumî iktisadi şart
ları göz önünde tutarak tesbit eder. .+ 

b) Bakanlar Kurulu, tahsilat, liberasyon, 
döviz durumunun ve umumî iktisadi şartların 
elverişsiz seyretmesi halinde ödeneklerden bir 
kısmını mevkuf tutmaya yetkilidir. 

Bu madde hükmü katma bütçeler hakkında 
da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Yapılmış ve yapılacak bağıt
lara dayanarak 1965 malî yılı içinde kısa sü
reli avanslar almaya ve hesaplar açtırmaya ve 
en çok bir yıl süreli Hzine bonoları çıkarmaya 
ve banka ve kurumların Hazineye yatırmak 
istiyecekleri paraları alarak karşılığında Ha
zine bonoları vermeye Maliye Bakanı yetki
lidir. 

Özel kanunların verdiği yetkiler hariç, çı
karılacak Hazine bonoları toplamı 500 000 000 
lirayı geçemez*. 
;. Hazinede bulunan millî hisse senetleri ve 

tahviller karşılık gösterilmek suretiyle elde 
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edilecek krediler veya bunların satış bedel
leri ile uzun süreli Devlet tahvilleri satmalma-
ya, Hazinenin iştiraki bulunan ortaklıklardaki 
sermaye hisselerini ödemeye veya Bakanlar 
Kurulu kararı ile bu ortakların hisse senetle
rini satmalmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Özel fonlardan : 
a) 22 Ağustos 1960 tarihli ve 65 sayılı 

Kanunun 1 nci madcsine dayanılarak açılan 
(Kambiyo Karşılık Fonu hesabının aktarıldı
ğı «Kambiyo Karşılık Fonu» Provizyon He
sabına) 1965 malî yılı içinde yatırılacak mik
tarlar, 

b) 1967 sayılı Kanunun 6258 sayılı Ka
nunla değişik 1 nci ve 16 . 9 . 1960 tarihli ve 
79 sayılı Kanunun 9 ncu maddelerine daya
nılarak Bakanlar Kurulunun 2 . 6 . 1961 ta
rihli ve 5/1280 sayılı Kararı gereğince tesis 
edilen «İstikrar Fonuna» yatırılacak paralar. 

c) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasın
daki 34 sayılı NATO hesabında toplanan para
lardan Maliye Bakanlığınca belirtilecek meb
lâğ, 

ç) 16 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesinin 1, nci fıkrası gereğince 
T, C. Ziraat Bankasında açılan Akaryakıt fi
yat istikrar Fonunun 10 milyon lirayı aşan , 
kısmı, 

Bütçeye gelir kaydolunur. 
BAŞKAN — Madc hakkında söz istiyen? 

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

MADDE 8. — Dairelerin, 30 . 6 . 1939 ta
rihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu madde
sine giren hizmetlileri ile aynı kanunun geçici 
4 ncü madesinde sözü geçen maaşlı memurla
rı, bağlı (D) işaretli cetvelde, hayrat hade
mesine ait kadrolar da, bağlı (S) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Ba
kanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulur. 

Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır, 

i - 3 8 4 -
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BAŞKAN — Madde hakkında verilmiş bir 

önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işa

retli cetvelin Millet Meclisi kısmındaki 600 li
ralık hademe kadrosundan 1 adedinin çıkarı
larak Kanunlar Müdürlüğünde çalıştırılmak 
üzere 1 adet 600 liralık memur kadrosunun ih
dasını arz ve teklif ederiz. 

Yozgat İstanbul 
Veli Uyar Naci öktem 

Kastamonu Balıkesir 
Sabri Keskin Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

Balıkesir 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Evet. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu değişikliğiyle oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9. — 26 . 5 . 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Muhascbci Umumiye Kanununun 29 ncu 
maddesi gereğince: 

a) Gelir çeşitlerinden her birinin dayan
dığı hükümleri gösteren (C) cetveli; 

b) Kanunla bağlanmış vatani hizmet ma
aşlarını gösteren (Ç) cetveli; 

c) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişmeye yetki veren kanunları gösteren (G) 
cetveli; 

ç) Maliye Bakanlığı bütçesinin 14.480 nci 
(ihtiyat ödeneği) maddesinden aktarma yapıla
bilecek maddeleri gösteren (F) cetveli; 

Bu kanuna bağlıdır. 

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

MADDE 10. — Devlet gelirlerinin özel hü
kümlerine göre tarh ve tahsiline 1965 bütçe 
yılında da devam olunur. 

Musul petrolerinden teraküm eden 100 mil
yon liralık hisseden 1965 malî yılı içinde tah
sil edilecek kısım, (B) işaretli cetvelin (Çeşitli 
gelirler) maddesine gelir kaydolunur. 

29.5.1966 0 : 1 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ? 

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

MADDE 11. — Millî Eğitim Bakanlığı ta
rafından idare edilecek okul pansiyonları hak
kındaki 6 . 7 . 1931 tarihli ve 1838 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerini değiştiren 11 . 6 . 1932 
tarihli ve 2005 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
gereğince öğrencilerden 1965 yılı içerisinde 
alınacak ücretler bağlı (M) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

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

MADDE 12. — 11 . 6 . 1932 tarihli ve 
2005 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince 
her yıl Bütçe Kanununa bağlanması gereken 
kadrolar bağlı (N) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

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

MADDE 13. — 30 . 6 . 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanun ve ekleriyle çeşitli kuruluş 
kanunlarındaki kadrolardan, bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1965 bütçe yılında kul
lanılamaz. 

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

MADDE 14. — 6245 sayılı Harcırah Ka
nunun 33 ncü maddesinin (a) ve (b) bendle-
rinde yazılı nisbet ve yevmiye miktarlarına 
ilişkin kayıtlâyıcı hükümler uygulanmamak 
üzere bu madde ile aynı kanunun 34, 45 ve 
50 nci maddeleri gereğince her yıl Bütçe Ka
nunu ile tesbiti gereken misil, nisbet ve miktar
lar, bağlı (II) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Ancak, belediye hudutları haricinde vazife 
gören defterdarlık kontrol memurları için en 
az yevmiye miktarı, 20 lira olarak tesbit edil
miştir. Bunların maliye müfettişi ve hesap uz-
manlariyle birlikte memuriyet merkezleri dı
şında tertibedilecek çalışmalara katılmaları ha
linde gündeliklerinin bu miktar üzerinde öden
mesine devam olunur. Ayrıca Harcırah Kanu
nunun 37 nci maddesindeki asgari 4 lira yev
miye de 8 liraya çıkarılmıştır. 
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Harcırah Kanununun 29 ncu ve 45 nci 

maddeleriyle sözü geçen kanuna ilişik (I) ve 
(II) cetvellerdeki 475 liralık tutar 950 liraya 
(II) sayılı cetveldeki 1 000 liralık tutar da 
2 000 liraya yükseltilmiştir. 

Yurt dışına ve yurt dışında uçakla yapacak
ları vazife seyahatlerinde Cumhuriyet Senatosu 
vo Milet Meclisi Başkanları, Başbakan, Bakanlar, 
Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları 
ile resmî davete icabet suretiyle seyahat eden 
eşleri birinci sınıf, bunlar dışındakilere turist 
sınıf üzerinden yol masrafı ödenir. 

Harcırah Kanununun 34 ncü maddesi şü
mulüne girenlerin yurt dışı yevmiyelerinde 
tatbik olunacak emsaller 4 . 8 . 1958 tarihin
den evvel ödenen döviz miktarını geçmemek 
üzere Bakanlar Kurulunca tesbit olunur. 

Harcırahın tesbitinde (H) işaretli cetvelde 
gösterilen tutar ve miktarlar nazara alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — 7 . 6 . 1939 tarihli ve 3(334 
sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu
nun 3ö nci maddesi gereğince Millî Müda
faa mükellefiyeti yoliyle alınacak hayvanların 
1965 bütçe yılı alım değerleri, bağlı (O) işa
retli cetvelde ve sözü geçen kanunun 38 nsi 
maddesi gereğince alınacak motorlu taşıtların 
alım değerleri de bağlı (P) işaretli cetvelde, 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesi gereğince kurumların satmala-
cakları taşıtların âzami satınalma bedelleri, 
bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 16. — Gider tertiplerinden yapı
lacak harcamalara ait formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; bu 
madde hakkında gelmiş iki takrir vardır. Şim
di, bu takrirleri okutacağım. Yalnız, takrirler
den birinde, Hasan Fehmi Evliya, Siirt - Sü
reyya Öner ve diğer bâzı arkadaşlarının imza
ladıkları takrirde «16 nci maddeye şu fıkranın 
eklenmesi» deniliyor. Maddeye mi fıkra eklen
mesini istiyorlar, yoksa (R) cetveline mi ek
lenmesini istiyorlar ? 
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SÜREYYA ÖNER (Siirt) — (R) cetve

line... 
BAŞKAN — (R) cetveline... Takrirleri 

okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
1965 malî yılı Bütçe kanunu tasarısının .1.6 

nci maddesine bağlı (R) cetveline ilişkin tadil 
teklifi, 

GEREKÇE 
Muhasebei Umumiye Kanununun 127 nci 

maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi hesap
larını Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın muraka
besinin dışında tutmuş, aynı kanunun 128 nci 
maddesiyle de hesapların tasfiyesi, ödeneklerin 
ahzi ve sarfını Türkiye Büyük Millet Meclisine 
bırakmıştır. 

Bu konuda Meclisin görevli organları He
sapları inceleme Komisyonu, denetçi ve ita 
âmiri olup, bunlar arasında uygulamada görüş 
ayrılığı zuhur ettiği takdirde nasıl bir işlem 
yapılacağı ve Meclis kararlarının ne suretle 
tatbik edileceği içtüzükte tâyin ve tesbit edil
memiştir. Bu itibarla 1965 malî yılı Bütçe ka
nunu tasarısının 16 nci maddesine bağlı (R) 
cetvelinin Millet Meclisine ayrılan yere aşağı
daki ilâvenin yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

(R) cetveline yapılması istenilen ilâve 
Milletvekillerinin her biri, Millet Meclisi ita 

âmirinin bilcümle işlem ve tutumlarına, Millet 
Meclisi Başkanlık Divanı nezdinde itiraz ede
bilirler. Başkanlık Divanı 3 gün içinde itirazı 
karara bağlar. Başkanlık Divanı, Millet Mec
lisinin tasvibine iktiran etmiş hususlarda Mil
let Meclisinin görüşüne aykırı karar veremez. 
Millet Meclisinin tahakkuk dairesi ve sayman
lığı, Başkanlık Divanının kararma iktiran eden 
konularda, Başkanlık Divanının kararını, ta
hakkuk evrakına eklemekle yetinip, verile em
ri aramaksızın tahakkuk ve tediye yapar. 

Van Hatay 
Şükrü Kösereisoğlu Saki Zorlu 

Tekirdağ 
Fethi Mahramlı 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bütçe Kanununun 16 nci maddesinin Mil
let Meclisi üyeleri tedavi giderleri bölümüne 
aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve teklif ede
riz. 
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«Şu kadar ki, üyelerin yurt dışında tedavi 

giderleri için hastalıklarının memleket dâhilin
de tedavisinin gayrikabil olduğunun Ankara 
veya İstanbul Üniversiteleri sağlık kurulları
nın verecekleri raporla tevsik edilmesi şart
tır.» 

İçel Maraş 
Sadık Kutlay H. Fehmi Evliya 

Siirt Erzurum 
Süreyya öner Nihat Diler 

İçel Kütahya 
Celâl Kılıç Sadrettin Tosbi 

Bolu 
Fuat Ümit 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Okunmuş olan birinci takrir 
hakkında mı söz istiyorsunuz? 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Efen

dim söz verilemez. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, söz ve

rilebilir. Çünkü konuşma mevzuu olan husus 
Bütçe Kanununun bir maddesidir. Geçen sene 
de aynen Bütçe Kanununun 14 ncü maddesi 
hakkında Sayın Turhan Bilgin'le Coşkun Kırca 
arkadaşımız tarafından bir önerge verilmişti. 
O önerge üzerinde de sizin gibi bâzı arkadaşlar 
söz verilemez iddialarını ileri sürdüler. Riyaset 
görüşünü belirtti ve Yüce Meclis kabul etti. 
Binaenaleyh, söz vermek zaruridir. Buyurun, 
efendim. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlarım, 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısını 
nihai safhada kanunlaştırmak üzereyiz. 16. ncı 
maddeye geldiğimiz sırada verildiğini, açıkça 
söyliyeyim, hayretle karşıladığım bu önerge, 
muhtelif bakımlardan Yüce Heyetinizin oyla
rına mazhar olacak bir önerge karakteri taşı
mamaktadır. Açıkça bilmek lâzımdır ki, bu 
önerge ile millet önünde tartışılması yapılan 
bir konunun, yani ödeneklerle ilgili konunun 
Anayasa Mahkemesi kararına iktiran etmeden 
önce halli gayreti, gizlcnemiyecek bir şekilde 
ortada durmaktadır. Arkadaşlarımın, sükûnet
le meseleyi incelemesinde fayda vardır. 

Okunan önergenin gerekçesine evvelâ dik
katinizi çekmek isterim, Millet Meclisi bütçesi-
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nin tatbikatı bakımından ita amirliği konusu* 
nun İçtüzükte düzenlenmemiş olması noktasın
dan hareket edilmekte ve böylece bir hukukî 
boşluk bu önerge ile, şimdi doldurulmaya te
şebbüs olunmaktadır. Şimdi böyle bir şey olur 
mu, olmaz mı? Huzurunuzda mulhtelif noktalar
dan, sırf hukukî açıdan sermeye çalışacağım. 

Evvelâ muhterem arkadaşlarım, saym öner
ge sahiplerinin düşündüğü gibi, konu bir içtü
zük noksanlığının giderilmesi ise, İçtüzük nok
sanlarının giderilmesinin belli bir yolu vardır. 
Hepinizin bildiği gibi, bu Meclis henüz kendi
sine ait İçtüzüğe sahibolamadı. Ancak bu ko
nuda çalışmalar oldu. Anayasanın geçici üçün
cü maddesinin atıf yaptığı veçhile bir. İçtüzük 
uyguluyoruz. Bu İçtüzük halen yürürlüktedir. 

İçtüzük değiştirilebilir arkadaşlar ye de
ğiştirilmesi zaten vazifemizdir de. Ancak İçtü
züğün yenisi yapılıncaya kadar, Anayasanın 
geçici üçüncü maddesine göre, Anayasadan 
kaynağını alan hükümlerin mecmuu olan İçtü
zük gerek değiştirmeyi ve gerekse yeni bir 
madde eklemeyi ayrı bir usule bağlı tutmuştur. 
Bütçe Kanununun müzakeresi sırasında bir 
yıllık Hükümeti ifa - eden kanunun içine , bir 
takrirle, son safhada bu mahiyette bir hüküm 
tesisini, Anayasa ve onun atıf yaptığı İçtüzük 
kesin olarak reddetmiştir. Şimdi okuyacağım 
İçtüzük maddesi muvacehesinde bizzat, sayın 
önergo sahibinin bir zühul eseri böyle bir 
önerge verdiği kanaatine vararak önergesini 
geri alacağına inanmak isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; İçtüzüğün, demin 
arz ettiğim gibi, değiştirilmesi, İçtüzüğün her
hangi bir hükmünün kaldırılması veya İçtüzü
ğe yeni bir madde ilâvesi kabildir. Bununla 
ilgili olmak üzere, İçtüzüğün 232 nci maddesin
deki hüküm şudur : 

«Bu Nizamnamenin tadil veya bir veyahut 
daha ziyade maddesinin ilgası veya - dikkat bu
yurun arkadaşlar- veya bu nizamnameye bir 
veyahut daha ziyade madde ilâvesi» olur böy
le bir şey, «İçtüzüğe bir madde ilâvesi hakkın
da vukubulacak teklifler,» şimdi bu önergede 
olduğu gibi ve gerekçesinde de ikrar ve itiraf 
edildiği giy , bir boşluğu doldurmak gayreti 
ile bir madde ilâvesi hakkında vukubulacak 
teklifler evvel beevvel, yani herşeyden önce, 
Teşkilâtı Esasiye Encümeninde, bugünkü adı 
ile Anayasa Komisyonunda, tetkik ve ondan 
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sonra kanunların müzakeresi usulüne tevfikan 
Mecliste müzakere ve intacedilir.» Demek ki 
arkadaşlar nasıl olurmuş içtüzüğe bir madde 
ilâvesi? içtüzüğe bir madde ilâvesi, bir hüküm 
ilâvesi nasıl olurmuş? Herhangi bir milletveki
li veya senatör, tabiî bizim için milletvekili, 
Millet Meclisi içtüzüğü olduğu için, bir teklif
te bulunacak, bu teklif evvelâ Anayasa Komis
yonuna havale edilecek, Anayasa Komisyonu 
şu veya bu şekilde lüzum veya ademî lüzumu 
hakkında bir mütalâa verecek, ondan sonra 
Yüksek Meclis kanunların müzakeresi usulü
ne uyarak bunu kabul veya reddedecek. Bu 
hüküm benim sözüm değildir. Bu sözleri Emin 
Paksüt'ün şahsi mütalâası olarak kabul etme
menizi rica ederim. Huzurunuzda hepimizin ay
nen uymak zorunda olduğumuz Anayasanın 
geçici üçüncü maddesi bakımından içtüzüğün 
reddedilmesi, cerh edilmesi, inkâr edilmesi, 
mümkün olmıyan açık bir hükmüdür. Acaba 
mesele yalnız bundan ibaret midir ? • 

Muhterem arkadaşlarım f şu anda Yüksek 
Meclisiniz içtüzüğünü yapmadığı gibi bir teş
kilât kanununu da yapmıyor. Şu anda Yüksek 
Meclisiniz 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanununun üzerinde bir değişiklik, kanun 
teklifi veya tasarısını müzakere etmiyor. Ne 
yapıyor? Şu anda Yüksek Meclisiniz 1965 yılı
na ait Bütçe Kanununun maddelerini nihai saf
hada kanunlaştırıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, hepinizin bildiği
niz gibi.. 

(Bu sırada ceryan kesildi, Ankara Millet
vekili Emin Paksüt'ün konuşmasına ara veril-
di.) * 

BAŞKAN — Teyp çalışmıyor, bekliyeceğiz. 
(Elektrikler yandı.) 

BAŞKAN — Devam buyurun. 
EMİN PAKSÜT (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım, biraz evvel arz ettiğim gibi, şu 
anda 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nunun tadili ile ilgili bir kanun teklifini veya 
tasarısını müzakere etmiyoruz, keza içtüzük de 
yapmıyoruz, içtüzüğün tadili ile de meşgul de
ğiliz. Ne ile meşgulüz? 1965 yılımı ait Bütçe 
Kanununu nihai safhada maddelerini oylamak 
suretiyle kanunlaştırmıya çalışıyoruz. Yani kı
sacası, hepimizin üzerine titrediğimiz parlö-
manter rejim bakımından bütçe kanunlarının 
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bir özellikle mütalâa edildiği izahtan vareste
dir. 

(Elektrikler tekrar söndü.) 
BAŞKAN — idareci üyeler meşgul olsun 

efendim. 
(On dakika sonra elektrik cereyanı geldi 

ve görüşmeler başladı.) 
BAŞKAN — Buyurun devam edin efen

dim. 
EMİN PAKSÜT (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, kaldığım yerden fikirlerimi arza 
devam ediyorum. 

Parlâmento sistemleri yüzünden bütçe mü
zakerelerinin ve bütçe kanunlarının taşıdığı 
büyük öneme işaret etmiştim. Bizim Anayasa
mızda da aslında bu kanundan ibaret olan 
bütçe hususunda ayrı prosedür, ayrı hüküm 
sevk edilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Büyük Mec
lisin yetkilerini tâyin eden 64 ncü maddede 
-1924 Anayasamızda da olduğu gibi - Meclisin 
görevleri ve yetkileri zikredilirken, diğer ka
nunlar belirtildikten sonra bütçe için ayrıca 
önemine işaret olunmuştur. Anayasanın 64 ncü 
maddesi; - yüksek dikkatinize arz ederim -
Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yet
kilerini genel olarak sayarken aynen şöyle de
miştir : «Kanun koymak, değiştirmek ve kal
dırmak, Devletin Bütçe ve Kesinhesap kanun 
tasarılarını görüşmek ve kabul etmek...» ve de
vam ediyor. Bütçö de bir kanun olduğu halde, 
Meclisin görevleri arasında diğer kanunlardan 
ayrıca zikrinde fayda mülâhaza edilmiştir, 
öneminden dolayı. 

Bu bütçenin müzakere tarzına gelince; muh
terem arkadaşlar, bilhassa iktidar gruplarının 
dikkatine arz ederim; bütçeyi yapmakta asıl 
yetki, iktidarda bulunan partiye ve parti grup
larına tanınmıştır. Onun içindir ki Plân ve 
Bütçe Karma Komisyonunda iktidarda bulu
nan parti veya partiler grupları diğer komis
yonlardan farklı olarak daima çoğunluk teşkil 
ederler. Bugün de böyledir. En az 30 u iktidar 
partisine verilir, 50 kişinin. Demek ki, şu an
da kanunlaştırmıya çalıştığımız bütçe tasarısı, 
iktidar partisinin gruplarının üzerinde daha 
fazla söz sahibi olduğu bir kanun tasarısıdır. 

Şimdi arkadaşlarım, bu bütçe kanununun 
müzakeresi bakımından takibedilen prosedür, 
94 ncü maddede ifade edildikten maada, Ana-
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yasa bakımından bu kanunun diğer kanunlar
dan bir özelliğine de 93 ncü maddede işaret 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bilirsiniz ki, ka
nunlar Anayasaya aykırı oldukları, aykırı gö
rüldükleri ve mahzurlu görüldükleri zaman 
Anayasayı korumak için millet huzurunda ye
min eden Devlet reisleri, Meclisin kabul etmiş 
olduğu bu kanunu 10 gün zarfında neşir ve 
ilân ederek, ısdar ederek yürürlüğe koyacağı
na gerekçe ile Millet Meclisine yeniden tetkik 
için gönderebilir. İki kanun müstesna : Ana
yasa bir, bütçe kanunu iki. Demek ki, bu de
rece önemlidir. Demek ki, bütçe kanununu ya
parken meclisler çok daha fazla bir vebalin al
tındadır. öteki kanunlardan farkına işaret edi
yorum. 

Şimdi acaba bu bütçe kanununa her istenilen 
hüküm konulabilir mi? Ayrı prosedüre tabi 
olan, ikinci defa tetkiki Cumhurbaşkanınca 
istenemiyen, daima iktidar gruplarının daha 
fazla söz sahibi olduğu bir prosedür içinde 
komisyonlarda müzakere edilen, daha ge
nel kurullarda milletvekillerinin yetkileri 
94 ncü maddeye göre sınırlı olan, bütçe kanu
nu bakımındari, milletvekilleri her istedikleri 
hükmü veya hükümetler her istedikleri hük
mü bu kanunla yürürlüğe koyabilirler mi? 
Muhterem arkadaşlarım kimse hayal etmesin; 
hiç kimse hayal etmesin, Anayasa nizamına açık
ça sırt çevirmeden, bütçeye istenilen şekilde dai-
miyet ifade edecek bir hüküm ilâvesi müm
kün değildir. 
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nun şu vuzuhsuz hükmünü bir kanun hükmü 
ile tamamlamak veya şu veya bu neticeyi sü-
natle istihsal etmek amaçlariyle bütçe kanu
nuna hükmü bir yılı aşan bir hüküm koymaya 
şu şimdi okuduğum, insafla mütalâa ediniz, 
Anayasanın 126 ncı maddesinin sarahati mâ
nidir. (Bir milletvekili : «Hayır.») Mânidir ar
kadaşlar. Hayır diyen çıkar, burada öyle değil
dir, senin okuduğun 126 ncı madde okuduğun 
gibi değildir, asıl metin başkadır, der. 126 ncı 
madde budur. 

Şimdi arkadaşlarım, demekki Bütçe Kanu
nuna ancak bir yıl hüküm ifade edecek bir 
prensip koyacağız. Şimdi önerge sahiplerinden 
öğrenmek isterim. Söylediklerine göre gerekçe
lerine göre, Meclis İçtüzüğündcki bir açığı ka
patmak veyahut Muhasebei Umumiye Kanu
nunun bir hükmünü tamamlamak gayreti ile 
böyle bir teklif yapıyorlar. Soruyorum, bu yal
nız Türkiye'nin hayatında 1965 yılı için mi lâ
zım? 1966 için, 1967 yılları için? Oraları için 
o kadar lüzumlu değil, hele şimdilik olsun der' 
sek, bu yalnız bir seneliktir, dersek, o zaman, 
üzülerek arz edeyim, bunu en iyi niyetle ancak 
bir tek şekilde yorumlamak kabildir, o da üze
rinde tartışılan ödenekler konusu... Başka tür
lü yorumlamaya imkân yoktur. 

Şimdi arkadaşlar, madem ki, önerge sahip
leri Muhasebei Umumiye Kanunundan bahset
mişler, ben de bahsedeyim de mesele aydınlan
sın. 

Bugün de malî mevzuatımız arasındadır. 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 

altıncı maddesi, bugünkü nesillerin biraz güç 
anlıyabileceği eski bir dille bütçeyi şöyle ta
rif ediyor : «Bütçe Devlet devair ve müessesa-
tının senevi varidat ve masrif muhammenatı-
nı gösteren ve bunların tatbik ve icraatına me
zuniyet veren bir kanundur.» 

Yani arı Türkçe ile, Devletin gider ve ge
lirlerinin tahminlerini hem gösterecek, hem de 
bunları uygulamaya izin verecek bir kanun. 
Gene Muhasebei Umumiye Kanununun 28 nci 
maddesinde bir Muvazenei Umumiye Kanunu
nun tarifi yapılmaktadır ki, bu da her malî yıl
da Devletin toplıyacağı varidatı ödiyeceği 
masrafları tâyin etmektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, hangi mad
de dolayısiyle verilmiş bu önerge? 16 ncı mad
de dolayısiyle verildi. 16 ncı madde 1965 yılı 

Arz edeyim neden : Anayasanın bir 126 ncı 
maddesi var. Bakın arkadaşlar, «İktisadi ve 
malî hükümler» başlığını taşıyan bu 126 ncı 
maddeyi beraberce okuyalım : «Devletin ve 
kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu tü
zel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle ya
pılır..» 

Demek ki, bütçe bir yıl hüküm ifade edecek 
ve nevi şahsına münhasır bir üstün önemde 
kanundur. Şimdi bu 126 ncı maddenin bakınız 
sonunda ne diyor : 

«Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler 
dışında hiçbir hüküm konulamaz.» 

Demek ki, İçtüzüğün bir hükmünü Bütçe 
Kanununun şu veya bu maddesine serpiştir
mek, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu-
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Bütçe Kanunu metninin 16 ncı maddesi ne ile 
ilgilidir? 16 ncı madde Hükümetin teklif etti
ği şekilde Karma Bütçe Komisyonunda da ka
bul edilmiş olup, aynen gider tertiplerinden 
yapılacak harcamalara ait formül bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bizim verdiği
miz önergeler reddedilmiş olmasına rağmen 
Yüksek Meclis bir ödenek koymayı da düşün
dü ve'kabul etti, doğru. Nereye, koydu, bunu? 
Bütçenin Senato bölümü ile ilgili maddesine 
koydu. Millet Meclisindeki maddesine koydu. 
Şimdi elimizde bulunan 1965 Bütçe Jkanuri 
tasarısı ve Karma Bütçe ve Plân Komisyonu 
raporunun ikinci kısmında muhterem arkadaş
lar, (R) cetvelinde Cumhuriyet Senatosu üye 
ödenekleri başlığı altında şu hüküm yer al
mıştır : «Geçmiş yıllara ait ödenek farkları 
11.310 ncu maddeden ödenir. Cumhuriyet Se
natosu üye yollukları da geçmiş yıllara ait yol
luk farkları 11.330 ncu maddeden ödenir» Ne
dir bunlar?. Bütçe bir kanun olduğu' üzerinde 
şüphe götürmüyor... Hayaller yıkılsın diye söy
lüyorum, bütçe bir kanundur ve şu hükümler 
«en azından bizim kanun anlayışımıza göre Ana
yasayı zorlayarak konulmuş olan * kanun hü
kümleridir, en azından bizim kanun anlayışı
mıza göre, müsaade buyurun. Bir hufcuk dü
zeni içinde kim verecek kararını1? Bâzı arka
daşlar gibi facia olarak tasvir etmedim, ilk ko
nuşmamı da hatırlarsınız. Bâzı arkadaşlar Ana
yasaya uygun diyecekler, bâzı arkadaşlar ay
kırı diyecekler, yetkili merciler Anayasa Mah
kemesine dâva açmak yetkisini kullanmak ist 3 -
yenler, kimi samimî, belki kimisi gösteriş için 
Anayasa Mahkemesine başvuracaklar. 

Bir hayali yıkmak için söylüyorum, Anaya
sa Mahkemesi belki buna Anayasaya uygun de
mez ama, belki de hiç karışmaz veya Anayasa 
Mahkemesi bunu belki iptal eder ama iptal" 
edinceye kadar, af buyurun tâbirimi, atı alan 
Üsküdarı'ı geçmiş olur düşüncesi yanlıştır. 
Şu üzerine titrediğimiz, korumaya çalıştığımız 
Anayasanın yapılışında almteri olan bir arka
daşınız sıfatiyle arz ediyorum ki, yanlıştır. 
Anayasanın 152 nci maddesi arkadaşlarım... 
(Adalet Partisi sıralarından «anladık anladık» 
sesleri...) Biraz daha anlamanızı rica ediyorum. 
Millet de anlasın, anlamış olabilirsiniz, ben bu 
Meclis kürsüsünü yalnız zatıâlinizin ferasetine. 
hitap için kullanmıyorum, 
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BAŞKAN — Arkadaşlar karşıkarşıya ko

nuşmayınız, müdahale etmeyin söz istersiniz 
cevabınızı verirsiniz. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Milletin ba
na verdiği bir hakkı kullanıyorum, mâruzâtta 
bulunuyorum. Benim düşüncelerimi paylaşmı-
yan arkadaşlarımın düşüncelerini bilhassa öğ
renmek isterim. Çıkar bana bu kürsüden cevap 
verirler, millet anlar. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 152 
nci maddesini mütalâa etmeden önce bir soru
nun cevabını aklen ve vicdanen verelim. Tür
kiye Cumhuriyeti, hukuk devleti midir ? Mü
nakaşa edilemez, hukuk devletidir. Başlangı
cında Anayasanın öyle yazar, Devletin nite
likleri ikinci maddede öyle gösterilir, «Tür
kiye Devleti Cumhuriyeti bir hukuk devleti
dir. 

Anayasa Mahkemesi ne yapar? Anayasa 
Mahkemesi kanunların ve İçtüzüklerin Anaya
saya mugayeretini denetler. Şimdi değerli tak
rir sahibi arkadaşım şu arzu ettiği hükmü bir 
içtüzükte boşluk olduğu için, bunu doldurmak 
için, İçtüzüğe şöyle bir madde ilâve edin tar
zında verseydi, demin okuduğum İçtüzüğün 
132 nci maddesi muvacehesinde bunu kabul 
edemezdiniz* Demeniz lâzımgelirdi ki, iyi ama 
İçtüzüğün bir madde eklemesi, böyle birden 
bire Genel Kurulda bir önerge vermekle ol
maz. Nasıl olur? İşte 132 nci maddede yazılan 
ve gösterilen yolda evvelâ teklif Anayasa Ko
misyonuna gider, tetkik edilir, sonra kanunla
rın tetkikindeki usullere uyulur. Kabul edi
lirse, kabul edilir, kabul edilmezse kabul edil
mez. Peki bu arkadaşlar bunu Muhasebei Umu
miye Kanununun bir maddesini tadil için 
söylemese idi nasıl olurdu? Bir kanun teklifi 
yapsaydı. Meclis kuruluş ve görevleri hakkın
da kanun veya Muhasebei Umumiye Kanunun 
tadili hakkında kanun deseydi, arkadaşlar, 
kanun teklifleri nasıl görüşülürse öyle görüşü
lecekti. Meclise gelecekti, komisyona gide
cekti, komisyondan sonra Genci Kurula gele
cekti, öncelik ve ivedilikle tetkik edilmiş olsa 
dahi Mecliste behemehal bir kere müzakere 
edilecekti, Senatoya gidecekti ve ilk.. 

Bütçe Kanununa baştan Hükümet böyle 
bir şey koymaya kalkışsa idi demin okuduğum 
Anayasa hükümleri muvacehesinde yapamaz, 
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ya doğrudan doğruya yapmaya niyet etse idi. 
Arkadaşlarım o takdirde konu Bütçe ve Plân 
Karma Komisyonunda konuşulacaktı, Senato
ya gidecekti, Senatoda müzakere edilecekti 
buraya gelecekti ve ilâ ahiri.. Şimdi bunların 
hiçbirisi olmıyacak, ya nasıl olacak, içtüzükle 
olma yolu yok, kanunla olma yolu yok, Bütçe 
Kanununa koyma yolu yok olan bir hukukî hü
küm, sadece bütçenin nihai safhasında, hele 
bâzı arkadaşlarımın bir zühul eseri söyledik
leri gibi, yahut arzu ettikleri gibi müzakeresiz 
falan bir önerge ile ^parmakların kalkması 
suretiyle kanun olacak ve ondan sonra bizler 
de hukuk devletinde Meclis olmakda devanı 
edeceğiz. Olmaz böyle bir şey arkadaşlar. 
Açıkça söylüyorum olmaz! (Soldan gürültü
ler.) 

Şimdi lütfen beni dinleyin, ondan sonra 
ya cevap verin bana, yahut vicdanınıza daya
narak rey verin. Meclisin sağı veya solu diye J 
bir şey söylemiyorum, konuşmalarım Meclisin 
tümüne şâmildir arkadaşlarım, bir muayyen 
grup kendisine almasın.. ; 

Şimdi arkadaşlar, demek ki bu şekilde bir 
kanun hükmü meydana getirmek her yönden 
gayri mümkün. Düpedüz Anayasaya aykırı. 
Peki, buna rağmen oylasak şimdi bunu, kabul 
etsek ve sonra kabul edilmiş olan bu bütçe i 
Resmî Gazetede yayınlansa, yayınlanır yayın
lanmaz 1965 Bütçe Kanunu olur ya... Olur. 
Olunca, bu Bütçe Kanununun hükümleri yani 
Muhasebei Umumiye Kanununun 6 ncı madde
sindeki tarif, 28 nci maddesinde tariflerince 
tatbike, icraya mezuniyet verilmiş olur mu ? 
Olur. Bu mezuniyet işini kullanma meselesi. 

Meclisin âmiri itası kimdir? Hiç münakaşa 
etmiyelim, Türkiye Devletini biz kurmadık, 27 
Mayıs ihtilâlini yapanlara da siz kurmadınız 
dedik. Birinci Cumhuriyet devam eder, dedik. 
Büyük Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuri
yetinde Büyük Meclis âmiri italik sıfatını 
daima kendisinin Reisine bırakmıştır, o reis 
kim olursa olsun. Şimdi Reisin elindeki bu yet
ki, hadisenin cereyan tarzı içinde hoşumuza 
gitmemiş de olabilir, beğenmemiş olabiliriz de; 
ama ne yapalım, âmiri ita sıfatını taşıyan Re
isin görüşünü paylaşır* yan bir çoklukla onu 
ekalliyette bırakarak bu bütçe üzerinde tasar
ruf edelim. Yani muhasebeciye öde diyelim. 
Müterakim 40 ar bin lirayı öde diyelim. (Ada-
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let Partisi sıralarından «yeter yeter» sesleri). 
yetmez arkadaşlar hiç yetmez, göreceksiniz 
yctmiyecck arkadaşlar. 

BAŞKAN — Arkadaşlar karşılıklı konuş-
mıyahm. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Arkadaşlar 
bu konuyu eski yılların, Anayasada bu hüküm
ler yokken milletvekilleri ödeneklerinin artı
rılması konusnda lütfen tamamen ayırın. Eski
leri sadece siyasi bir takdir meselesiydi. Bun
larla tamamen ayrıdır. Yapılamıyacak şeyden 
bahsediyorum size. 

Şimdi Millet Meclisi Reisini azınlıkla bıra
karak sağladığımız çoğunlukla ne yapacağız? 
Muhasebeciye öde diyeceğiz. Muhasebeci ka
nunsuz emir müdafasına pek giremiyecek, çün
kü diyecek Bütçe Kanunu var, sen öde. Öde
necek ve bu parayı almakta kendilerini haklı 
görenler Anayasa Mahkemesine dâva açılıp 
aç.ılmamasiyle kayıtsız olarak, Anayasa Mah
kemesinin vereceği kararı beklemeye mahal 
kalmadan bu parayı almakla kendi kanaatle-
rince işin içinden çıkacaklar. Çünkü; tahmin 
ediyorum, denilecektir k i ; bu tarzdaki yanlış 
hukuk yorumları her zaman yapılır ; Anaya
sanın 152 nci maddesi muvacehesinde, Anaya
sa Mahkemesi iptal etse de iptal tarihinden 
itibaren hüküm ifade eder. Evvelce alman ya
nma kâr kalır, alınmış olur. İstirdat söz konu
su olmaz. 

Şimdi arkadaşlar; hukuk nizamından bah
seden her toplulukta kabinede bile, hukuk kö
tü niyetler varlığını muhafaza edemez. Hukuk
çu olanlarınız da, olmıyanlarınız da çok iyi bi
lirsiniz ki ; daha Milâttan yüz yıllar önce hu
kukun en sarsılmaz ilkesi özel hukukta, âmme 
hukukunda en vazgeçilmez ilkesi iyi niyet kai
deleridir. Bizim Medeni Kanun, kontinental 
hukukun bir güzel örneği, hepiniz bildiğiniz 
gibi, 2 nci maddesinde, «Herkes haklarını kul
lanırken ve borçlarını öderken iyi niyet kural
larına uymakla mükelleftir, bir hakkın sırf 
gayrı ızrar eden smistimalini kanun himaye et
mez.» der. Anayasa olmadan çok evvel, Ata
türk'ün bu memlekete getirdiği hukuk inkılâ
bının ilk parlak eseri olan Medeni Kanun, bir 
haldim gayrı ızrar eden suiistimalini, himaye et
mez de, eğer bizim zannettiğimiz, mütalâa et
tiğimiz gibi, Anayasaya aykırı olduğu hususun
da kamu oyunda belirdiği gibi, bir mevzu mü-
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nakaşa edilirken, sırf Anayasa kararını bekle- \ 
meden almak yolunda bir şahsı değil, milleti 
ızrar etmek kasdmı kanun veya Anayasa hi
maye eder mi • sanıyoruz ? (A. P. sıralarından 
gürültüler.) Sükûnetle dinleyin arkadaşlar ve 
iyi düşünerek karar verin. Lütfen iyi düşüne
rek karar verin. (A. P. sıralarından gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, müdahale 
etmeyin arkadaşlar. I 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Sen, oradan 
bana bağıran arkadaşım, sizi buraya getiren 
Anayasanın çıkması için alıhteri döken adam, 
sizin oradan bağırmanızla fikrinden vazgeç
mez. Varsa fikrin çık bu kürsüden söyle! (A. 
P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN •— Arkadaşlar, müdahale etmeyi
niz. Müdahale etmek • cezayı müstelzimdir, tat
bik ettirmeyiniz. Müsaade buyurunuz, hatip 
fikrini söylüyor. Bilâhara çıkar cevap verirsi
niz. (Gürültüler, «sinirlerine hâkim olsun» sö
zü.) 

BAŞKAN — Hâkim oluyor efendim. Dedi
ğinde bir şey yok ki, takrirde ifade edilen 
esas hakkında fikirlerini söylüyor. 

Buyurunuz efendim. 
EMİN PAKSÜT (Devamla) — Lütfen, ben 

konuyu bir politika mevzuu içerisine hiçbir 
zaman sokmak istemedim. Sözlerimi dinliyen-
ler insafla kabul edeceklerdir ki, şu anda 
Anayasa Mahkemesinin kararının ne tarzda 
tecelli edeceği hususunu da tartışmak istemi
yorum. O, hepimizin hürmet ettiğimiz yüce bir 
müessesedir, görevini Türk Milleti adına, Ajıa-
yasa hâkimiyetini korumak uğrunda kendi 
takdirine göre yapacaktır. Bırakın bunu, ben 
baştan da söyledim, 1 sayılı Kanundan bahset
tiğim zaman da, bu ödeneklerle ilgili artırma 
teklifleri karşısında konuştuğum zaman da, 
Yüce Heyetinize konuyu polemik açısından 
bakmamak suretiyle mütalâa etmesini, sırf hu
kuk açısından konuyu incelemesini arz ettim. 
Rica ediyorum, yine hukuk açısında kalarak 
işe devam edelim. 

Şimdi demek ki ; Anayasa Mahkemesinin 
Anayasanın 152 nci maddesi muvacehesindeki 
durumu; Anayasa Mahkemesinin kararları ma
kable şâmil değildir, geriye yürümez inancı 
ile düşünen arkadaşlarımız varsa bu zehabı 

2 9 . 5 . 1965 O : 1 
silmek amaciyle arz ediyorum. Zira muhterem 
arkadaşlar; bu hükmü İçtüzüğe koyarsanız İç
tüzük Anayasaya aykırıdır diye Anayasa dene
timine tabi. Bu hükmü bir kanunla getirirse
niz, bu kanun da Anayasa denetimine tabi. 
Şimdi Anayasanın 147 nci maddesi, Anayasa 
Mahkemesinin, kanunların ve içtüzüklerin Ana-
yasaya aykırılığım denetliyeceğini söylüyor. 
Kanun olursa Anayasa denetimine tabi, içtü
zük olursa Anayasa denetimine tabi olan bir 
şeyi değişik şekilde, ister (R) cetveli deyiniz, 
isterse başka bir şey deyiniz, usul değiştirme
si yolu ile Anayasa denetiminin dışına çıkar -
mıya imkân tasavvur eder misiniz ? Mantıkan 
ve hukukan tasavvur eder misiniz? Bunu ya
parsanız, âmme hukukçularının bildiği tâbirle
ri kullanacağım, buna Batı hukukçuları «d6tö-
urnemenet de procedure» usul saptırılması, 
«detournement ele pouvoir» salâhiyet saptırıl
ması, «usurpation de pouvoir» salâhiyet gaspı 
der ki, âmme hukukunda her devirde redde
dilmiş olan davranışlardır. Eğer bizim Anaya
samız, Türkiye Cumhuriyetini hukuk Devleti 
demeseydi dahi bunlar bu yollarla netice al
maya elverişli yollar değildi. 

Şimdi arkadaşlarım; Anayasa Mahkemesine 
bir konuyu intikal ettireceğiz. Elimize bir fır
sat geldi diyelim, bir çoğunluk sağladık. Bu 
Parlâmentonun bir güzide partisinin aleyhine 
elimizdeki imkân ile tasarruf çıkardık. Meclis 
tasarrufu ile. Malını aldık, diyelim ki tabelâ
sını yıktık, bir şey yaptık; Anayasa Mahke
mesine bu aykırı davranış sebebiyle ilgili par
ti, «Malımı yok yere aldılar.» diye başvurdu, 
diyelim Adalet Partisi. Anayasa Mahkemesi 
kararı iptal edecek. Zerrece şüphe yok, Ana
yasaya aykırı. Bir çoğunluk bir ara Adalet 
Partisi aleyhine tecelli eden oy çoğunluğu ile 
böyle bir netice aldı ama, Adalet Partisinin de 
Anayasa Mahkemesine başvurmak hakkı var. 
Peki bu iptal edildiği zaman geriye yürümez 
gasp, hukukî değer taşımakta devam mı ede
cek zannediyoruz? Arkadaşlar, geriye yürü
mez şudur; bilinmesi için söylüyorum yani 
ümidedilmesin diye söylüyorum. Anayasanın 
152 nci maddesindeki geriye yürümez hükmü, 
muhterem arkadaşlarım, bir kanunun yürür
lükte bulunduğu bir devrede iyi niyet sahip
lerinin o kanunun muteberiyetine ve meşrui
yetine inanarak sağlamış oldukları hukukî du-
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rumları bilâhara bir iptal yönünden heder edil
memesidir. Lütfen bunu böylece düşününüz. 
Şimdi bizim hâdise en küçük ölçüde şöyle bir 
duruma elverişli midir? Demin bilvesile iyi ni
yet kaidelerinden bahsederken Medeni Kanu
nun ikinci maddesini hatırlattım, tzin verirse
niz şimdi üçüncü maddeyi hatırlatayım. Bir 
hakkın doğumu için kanunen hüsnüniyet şart 
kılman ahvalde bilirsiniz ki; aslolan onun 
vücududur. Ama, kendisinden beklenen ihti
mamı sarf etmiyenler, iyi niyet iddiasında bu
lunamazlar. 

Netice; 1965 Bütçe Kanununa evvelce Di
lekçe Karma Komisyonumuzun bir eski senatö
rün dilekçesi hakkında vermiş olduğu karar; 
Senato ve Meclis genel kurullarında çoğun
luk oylariyle kabul edildiğinden, bununla ilgi
li olmak üzere 1965 yılı Bütçesine Senatoda ve 
Mecliste Cumhuriyet Senatosu üyeleri ödenek 
ve yollukları, Millet Meclisi ödenek ve yolluk
ları için o Karma Komisyonun "kabul tarzına 
uyarak yapılan bir hesapla 1 sayılı Kanun de
ğiştirilmediği, aynen baki kaldığı halde, bir 
hesapla bir ödenek ilâve edildiği malûm. Bu 
ödeneğin konmaması hakkındaki takrirlerin 
reddedildiği de malûm. Bunlara bir diyeceğim 
yok. Diğer taraftan en azmdanbu memlekette 
bir büyük siyasi partinin yetkili organının 
Anayasa Mahkemesine müracaat etme kararı
nı açıkladığı malûm. Bir diğer partinin, ikti
dar kanatlarından birisidir, değerli Başkanı 
Bölükbaşı'nm bu kürsüden bir vesile ile Ana
yasaya aykırı olarak zabıtlara tescil ettirdiği 
bir ödenek olduğu malûm. Yani, bile bile lâ
des. Tâbirimi mazur görünüz, en azından be
nim için, Bölükbaşı için bile bile lâdes. 

Şimdi arkadaşlar, böyle bir durumda bunun 
ödenmesine mütaallik ödeneği, Anayasa Mah
kemesinin kararma iktiran etmeden biz halle
deriz, tediye safhasına getiririz, alırız. Bir ke
re aldıktan sonra da, tâbirimi mazur görün; 
Allah kerim, Anayasa Mahkemesi ya iptal ka
rarı verir, ya vermez. İptal kararı verirse ia
desi uzun zaman işidir, iptal kararı verirse 
kaldı ki; 152 nci maddedeki; geriye işlemez 
hükmüne sırtımızı dayar ve bunu ancak iptal 
tarihinden itibaren bundan sonraki milletvekil
leri alamazlar ama, bizim aldıklarımız aldıktır 
tarzında mütalâa etmiye hukukan imkân yok
tur, Böyle bir Devlet düzeninde; açıkça söy-
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liyeyim, hukukan bahsetmeye imkân yoktur. 
Kanunların Anayasaya aykırılığı denetimin
den bahsetmeye imkân yoktur ve ' Anayasa 
Mahkemesini itibarlı bir organ olarak ayakta 
tutmaya imkân yoktur. Üzülerek arz ediyorum 
arkadaşlar; bize aidolmıyan bir kasanın anah
tarına sahibolan âmiri itadır. Rica ediyorum, 
anahtarına sahibolmadığımız kasaya el sürmek 
teşebbüsünde bulunmıyalım. Anahtarına sahi
bolmadığımız kasayı bir başka vasıta ile açmak 
teşebbüsünde bulunmıyalım. Teşekkür ederim. 
(C. H, P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaş
larımız var mı efendim? («Var» sesleri.) Var
sa lütfen istihcal buyurunuz. 

C. H. P. Grupu adına Sayın İsmet İnönü. 
C. H. P. GRUPU ADINA GENEL BAŞ

KAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyçlerinin 
ödeneklerine zam münakaşası bugün yeni ve 
son safhasına girmiş bulunuyor. 

C. H. P. Lideri olarak ben ve benim fik
rimde olan arkadaşlarım böyle "bir zam mese
lesinin Anayasaya aykırı, haksız bir tasarruf 
olduğu inancında bulunduk. Diğer partilerde 
olduğu gibi bizim partimiz içinde de bu mua
melenin Anayasaya aykırı olmıyan bir hukukî 
tasarruf olduğu kanaatinde bulunanlar olmuş
tur. Nihayet bir hak münakaşası sayarak bu 
hususta kararı grup hükmüne bağlamaksızm 
üyelerimizi Mecliste serbest bıraktık. Ancak, 
Anayasanın parti merkezlerine ve Anayasa 
Mahkemesine müracaat yetkisini verdiğini ele 
alarak Büyük Meclisten bu tahsisatın ödenme
si kanunu çıkarsa Anayasa Mahkemesine şikâ
yet kararını alacağımızı ilân ettik. 

Meclisten tahsisat kanunu "çıkıyor. Meclis 
Başkanı kanunun Anayasaya aykırı olduğu ka
naatindedir. Ve bunun tatbiki kendi yetkisi 
ve sorumluluğu altında olduğu için Anayasa 
Mahkemesi hükmü belli olmadan ita emri ver-
miyeceğini belirtmiştir. 

Meclis Başkanını tatbikat alanından çıkar
mak için Meclis tahsisatında ita amirliğinin, 
Meclis Reisinden -alınıp diğer bir vazifeliye 
verilmesine Bütçe ve Plân Komisyonunda te
şebbüs edildi. Fakat bu teşebbüs komisyondan 
geçemedi, reddolundu. Şimdi bir teklif ile 
Meclis Reisini nihai safhada ita amirliğinden 
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çıkarıp tahsisat kanununun hemen tatbikine 
geçilmesi, yani haksız zam dediğimiz ödemele
rin hemen verilmesi imkânı sağlanmış olacak
tır. Tahsisat kanununun Resmî Gazetede ilânı
nı mütaakip Anayasa Mahkemesi bu dâvaya 
müracaatımız üzerine elkoyacaktır. Bugün zam 
edilen paralar da ödenmiş bulunacaktır. Hal
buki Bütçe Komisyonu Sözcüsü bu kürsüde, bu 
tahsisatın Anayasa Mahkemesine şikâyet edil
mesi ve Yüksek Mahkemenin hüküm vermesi
ne, imkân hazırlanması maksadiylc konduğunu 
söylemişti. Bununla Bütçe Komisyonu, tartış
malı olan tahsisatın verilmesi veya verilmeme
si Anayasa Mahkemesinin kararma fiilen bağ
lanmış olduğunu ifade etmiş oluyordu. Bu kı
sa tarihçeden sonra karşısında bulunduğumuz 
durum bugün şudur : 

Bütçeden yani millet Hazinesinden ödene
cek bir paranın hakedilmemis olduğu şüphesi 
ortada dururken, bu tahsisatın alınması emri
vaki yapılmak isteniyor. Fertler kendilerini 
bir dâvada haklı görebilirler ve nihayete ka
dar haklarını almıya çalışabilirler. Fakat Bü
yük Millet Meclisinin haklı olduğu ancak Ana
yasa Mahkemesi kararıyla anlaşılabilecek bir 
tediyeyi emrivaki yapma yoluna sevk edilmesi 
gayreti, milletin tarihinde görülmemiş bir hâ
disedir. (Orta sıralardan «bravo» sesleri.) Mil
let Meclisi ve demokratik rejim hüküm sür
mediği zamanlarda dahi bcytülmal denilen 
millet hazinesine haksız olduğu şüphesi mev
cut iken heyet kararı veya tertibi ile el uza
tıldığına misal gösterilemez. 

Bu sebeple, teklif edilen yeni kanun tadili 
haksız bir tasarrufu emrivaki yapmak neticesi
ni doğuracaktır. Ve iddia ediliyor ki, Anayasa 
Mahkemesi bu- tahsisatı iptal etse de sarf edil
miş tahsisatın iadesi mümkün olmıyacaktır. 
Bile bile haksız bir tediyenin hem emrivaki, 
hem tamir edilmez şekle girmesi için bu kadar 
tertipler alınmasından Millet Meclisinin şuu
runu, basiretini ve haysiyetini korumayı vazife 
sayıyoruz. (Orta sıralardan «bravo» sesleri, al
kışlar.) Bu teklifin reddolunması lâzımdır. 
Takririn açık oylamaya konmasını ayrıca tek
lif edeceğiz. Bütün bu gayretlere rağmen, hak
sız yere Hazineye el uzatılmasını önliyemezsek, 
bu parayı almak için rey verenleri, bilebildiği
miz kadar, herhalde bu haksız paranın alınma
sını Anayasa Mahkemesinin kararını bekleme-' 
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den emrivaki yapanları önümüzdeki seçimler-
de seçim mekanizmasının ilk kademesinden iti
baren seçmen vatandaşlara şikâyet edeceğiz. 
(Orta sıralardan «bravo» sesleri, alkışlar.) 
Haksız ve sebepsiz bir tediyenin yapıldığı Ana
yasa Mahkemesi karariyle sabit olursa bu pa
ranın Hazineye iadesi gerekecektir. Farzımu
hal, bugünkü mevzuat haksız alınan parayı 
tekrar geri almak imkânını vermiyorsa elimi
ze iktidar geçerse bu paraları geri almak için 
kanuni çare arıyacağız. («Allah Allah» sesle
ri.) Çünkü hukukî hiçbir tasarrufun haksız 
maksatla, bilerek, tasarlıyarak emrivaki yap
mak için kullanılmıyacağı kanaatindeyiz. (C. 
H. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Kürşad. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Daha evvel 

söz istedim. 
BAŞKAN — Gelmedi bize. Sayın Kürşad'm 

isteği geldi. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Söz is

tiyorum. 
AHMET OĞUZ (İstanbul) — Söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, Grup adına 

mı efendim? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Evet. 
BAŞKAN — Sayın Kürşad, bir dakika, Sa

yın Bölükbaşı Grup adına istiyor. 
Buyurun, Sayın Bölükbaşı. 
M. P. GRUPU ADINA GENEL BAŞKAN 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlarım, milletvekilleri ödeneklerine zam 
yapılmasına müncer olan bir kararın Yüksek 
Meclisten çıktığını biliyorsunuz. Bu karar çık
madan önce burada yaptığım konuşmada ka
rarın Anayasaya aykırı olacağını açıkça ifade 
etmiştim. Böyle bir kararın alınmasını önliye-
cek kuvvete ve imkâna sahibolan partilerin 
kendilerine düşen vazifeleri de yapmadıkları 
milletçe bilinmektedir. (M. P. sıralarından 
«Bravo sesleri» alkışlar) Sayın Halk Partisinin 
bu mevzuu alabildiğine vatan sathında istismar 
ettiği de cümlenin malûmudur. (Sağdan ve sol
dan, alkışlar, «bravo» sesleri) 

Arkadaşlar, Türk Milleti Sayın inönü'nün 
şikâyetlerini yarın seçim zamanı kıymetlendi
rirken, benim şimdi temas edeceğim gerçekleri 
de nazara alacaktır. Her şikâyetin altında ya-
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tan niyeti bu millet anlıyacak kadar tecrübe 
sahibidir. Bilhassa inönü hakkında tecrübe sa
hibidir. (Sağdan, soldan bravo sesleri alkışlar) 
Çok rahat konuşan bir insanım, kanaatimi vak
tiyle bu kürsüde söyledim. Anayasaya aykırı 
olduğunu söyledim, Halk Partisinden bir me
bus arkadaşım buraya geldi. Ben bu parayı al-
mıyacağım dedim, arkadaşlarımın yanında. 
Millete de bunu açıkladım. Hiçbir menfaat mü
lâhazasının tazyiki altında burada konuşmuyo
rum. 

Arkadaşlar; biz vaktiyle de böyle şeyler 
yapıldığı zaman alman kararları tasvibetme-
mis, verilen parayı millete iade etmiş in
sanlarız... (Sağdan, bravo sesleri) 

Arkadaşlar; bir gerçeği göz önünde bulun
durmaya mecburuz. Bu milletin 40 000 000 lira
sını mebuslara yedirmiyeceğim diye demagojik 
bir yoldan halkı tahrik edenlerin niyetlerim de 
tesbit etmek lâzım. (Sağdan, soldan «bravo» 
sesleri) Bu milletin değil 40 000 000 liranın, 
haksız yere, bir kuruşunun dahi yenilmesini 
kabul edecek insanlar değiliz. 

Ve karşısına dikilmeyi şeref borcu bilen in= 
sanlarız. («Grup kararı aldınız mı?» sesleri, 
«demegoji yapıyorsun» sesleri) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
MÎLLET PARTİSİ GRUPU ADINA OS

MAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Demagoji 
asıl reyi eriyle, bunu kanunlaştırıp da, karara 
bağlatıp da, önüne geçmeyip, sonunda da, tâ
birimi mazur görün, deveyi kuyruğundan dön
dürmeye çalışan samimiyetsizlerin hareketidir. 
(Sağdan ve soldan bravo sesleri, alkışlar) (Or
ta sıralardan gürültüler) 

Türk Milleti bu kürsüye mefluç olan millet
vekillerinin kollarına girilerek getirildiğini, 
menfaat ve ikballeri uğruna onlara rey kul
landırıldığını bilir, iki gün evvel midesinden 
ameliyat olmuş bir arkadaşı bile hayatını teh
likeye koyarak, bir partinin iktidarının deva
mını sağlamak için, bu kürsüye getirip rey ver
direnleri bilir. (C. H. P. sıralarından «millete 
hizmettir» sesleri) Evet bilir, millete hizmet 
ölçüsünü her yerde tatbik etseniz takdir edece
ğim. Ama işinize geldiğinde deve oluyorsunuz, 
işiniztJ geldiğinde kuş oluyorsunuz. (Sağdan 
bravo sesleri) 
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192 milletvekili var C. H. P. sinin. (C. H. P. 

sıralarından 190 sesleri) 190 a mı indi, inşallah 
daha azalır. (Sağdan, soldan gülüşmeler) 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar müdahale etmeyi
niz, hatibe, müzakerelerin selâmeti bozuluyor. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Evet, 
192 veyahut 190 milletvekilini burada ameli
yatlısı, meflucu dâhil hazır bulundurursunuz. 
Ondan sonra bu zam kararının çıkmasını önli-
y£cek her türlü imkân elinizde, Senato mensup
larınız çatır çatır rey verir, o zaman harekete 
geçilmez. Mesele Meclise gelir; o zaman da ha
rekete geçilmez. «Bir hak meselesidir, herkesi 
serbest bırakalım» diye burada sözler söylenir. 
Ben mecbur oldum samimiyetsizliği teşhir için 
bir şeyi burada açıklamaya... Hatırlar mısınız, 
Reisicumhurun huzurunda bu mesele bahis 
mevzuu olduğu zaman, aşağı - yukarı aynı mü
talâaları serd ettim. O zaman C. H. P. nin muh
terem Genel Sekreteri Kemal Satır arkadaşı
mız, Reisicumhurun huzurunda «zam aleyhinde 
karar almaya grupumuzda gücümüz yetmedi» 
dedi. (Sağdan ve soldan bravo sesleri, ortadan 
gürültüler) 

Arkadaşlarım; bu dâvada samimî iseler, ön-
liyecek kuvvet, kudret kendilerinde sayı itiba
riyle mevcudolduğuna göre gruplarında bu işi 
halletmeleri lâzımdı. Ben 13 kişi ile Meclisin 
karar çıkarmasına engel olamazdım, ama 192 
kişilik mevcudu olanlar mâni oabilirlerdi. (Gü
rültüler) 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Grup kara
rı var, siz de aldınız mı ? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, Sayın Bö-
lükbaşı takrire hasrediniz konuşmanızı. 

MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA OS
MAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Evet, evet. 
(Gürültüler), 

BAŞKAN — Sayın Kırca, müdahale etme
yiniz. 

MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA OS
MAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Samimiyet
sizliği böylece bir kere daha tesbit ve tescil et
tikten sonra, verilen takrire geliyorum. Takriri 
asla asvibetmiyorum. Bu kadar münakaşalı bir 
meselenin, böyle bir takrir ile hâl yoluna sokul
masını uygun görmüyorum. («Niye?» sesleri) 
Uygun görmüyorum. 
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BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 

Sayın înan müdahale etmeyinzi efendim. 
MÎLLET PARTİSİ GRUPU ADINA OS

MAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Uygun gör
müyorum ve aleyhinde rey vereceğim. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Yalnız sen 
bir şey ifade etmezsin, grugun ne oluyor? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz arkadaş
lar, Sayın Üstün soru sormayınız efendim, ha
tibe müdahale etmeyiniz efendim. 

MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA OS
MAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bizim 13 
kişinin hesabını sorar, 192 siyle de pusuya ya
tar (Gülüşmeler.) 

Arkadaşlar, ben verilen tekriri doğru bul
muyorum. i ta âmiri olan Meclis Başkanı doğru 
veya yanlış kanaatini açıklamış, «ben bunu 
Anayasaya aykırı görüyorum, i ta âmiri olarak 
imza etmiyeceğim» demiş, Bu takrir otomatik-
man kabul edilirse, şu neticeyi verecek: Yarın 
Meclisin Başkanı bunu imza etmedi mi, bir ili 
tilâf çıktı; denecek, başka imza edecek hir in
san aranaca-k. Hedefinin bu olduğa intibaı 
bende de hâsıl olmuştur. Bu itibarla takririn. 
aleyhindeyim, aleyhinde rey vereceğimi, Fakat 
gözüne sarımsak sürüp de ağlıyanlarm seçme 
nin huzuruna çıkıp beytümâle el uzatanlara 
karşı cihâd açacağım, demesindeki samimiyet 
sizliği de Türk Milletinin tesbit edebilmesi için 
biz de seçmenin önünde onları teşhir edeceğiz 
(Sağdan ve soldan bravo sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, buyurun grup 
adına... 

C.K.M.P. GRUPU ADINA GENEL BAŞ
KAN AHMET OĞUZ (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım; ita âmirinin fonksiyonuna taal
lûk eden bir takrir münasebetiyle mevzu baş
ka bir sahaya intikâl ettirildi. Bunda haklı 
olunduğu kadar bunun altında yatan nedenle
rin de mânasının büyük olduğunda şüphe yok
tur. Bu bahse girerken Sayın inönü'nün grup 
adına söz alarak grupunda bir karara bağ-
lanmıyan ve parti genel başkanı sıfatiyle gö
rüşlerini ifade etmesi hususuna dikkat nazar
larınızı çekerim. Ortada ödenekler mevzuu 
münasebetiyle evvelâ Sayın Senato Başkanı
nın huzurunda yapılan bir konuşma da, gelen 
arkadaşlarımızın ifadelerini telhis etmek lâ-
zımgelirse, bütün gruplara rica olmak üzere, 
başta Saym inönü bulunmak suretiyle hiç 
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kimse şahsi tasarruflara taallûk eden bu hu
sus da, gruptan bir selâhiyeti bulunmadığı hu
susunu sarahatle öne sermişlerdi. 

COŞKUN KIRCA («İstanbul) — Grup ka
rarı vardır. 

AHMET OĞUZ (Devamla) — Öylesine sa
rahate varılmış idi ki, Sayın İnönü, grupum 
adına, arkadaşlarım adına bir söz söyüyecek 
durumda değilim, ama Saym Meclis Başkam 
Sirmen'in konuşmalarında hakikat payı gör
mekteyim, buyurmuşlardı. Bendeniz 1962 yı
lında CKMP sözcüsü olarak bu ödenekler 
hakkındaki fikrimizin sarih bulunduğunu, 
mevzuata aykırı bulunduğunu, bu ödeneklerin 
alınamıyacağı hususundaki parti görüşümüzde 
ısrar etmiş bulunduğumuzu tekrar ettim. Haki
kat şudur ki arkadaşlar; T.B.M.M. ni teşkil 
eden grupların hiçbirisi Türk milletinin karşı
sında bu ödeneklerin alınması bahsinde bir 
grup kararı alma kuvvet ve kudretini kendi
sinde görememişlerdir. Hattâ o kadar göreme
mişlerdir ki, Sayın B.ölükbaşı'mn temas ettiği; 
o toplantıda «Biz C. H. P. olarak gruptan bir 
karar almak durumunda ve kudretinde deği-
lizdir» sözleri de ortaya getirilmiştir. (Sağdan 
«bravo» sesleri.) . 

Şimdi, arkadaşlarım; netice ne oluyor? De
mokratik sistem, asgari ahlâkın, faziletin, fe
ragatin bulunduğu bir sistem olmak lâzımge-
lir. Gruplardan böylece karar alamıyanlar, mil
letvekillerinin şahsi tasarruflarına el uzatmak 
da hukukan ve vicdanen kendilerinde hak göh 
remiyenler, bir seçimin arifesinde Türk mille
tinin karşısına geçip, onun istismarını yap
maktan başka bir yola giremediklerini acı ile 
tesbit etmiş bulunuyoruz. (Sağdan ve soldan 
bravo sesleri, alkışlar) 

Türk milleti demokratik hayatı yaşatmak 
zorunda ise bu küçük hesapların sahiplerini ar
tık bu memleketten sıyırıp atmak zorundadır. 
(Ortadan gürültüler, sağ ve sol sıralardan bra
vo sesleri, alkışlar). Yıllarca, yıllarca Devletin 
milyarların üzerinde, hakkı tasarufa sahip hü
kümetler, onun başkanları olarak milletin han
gi ızdırabının hangi medeni acısını duydunuz 
da bunların peşinde gezdiniz de, bu memleketi 
selâmete götürdünüz? (CHP sıralarından - gü
rültüler.) Bugünkü Türk Cemiyetinin ıztırap-
ları irtikâp, irtişa, hırsızlık dalgalarına ne za
man göğüs gerdiniz de fakir Türk Milletinin 
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varlıklarım yok ettiniz? (CHP sıralarından 
gürültüler). (Sağdan ve soldan bravo sesleri 

- alkışlar). 
BAŞKAN .—. Saym Oğuz, takririn üzerinde 

konuşunuz lütfen. 
AHMET OĞUZ (Devamla) — Saym arka

daşlarım takririn hakiki mahiyeti.. (CHP sıra
larından gürültüler.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Lâ-
simgelen ikazı yapıyorum. (Gürültüler.) 

AHMET OĞUZ (Devamla) — Takririn ha
kiki, mahiyeti şudur: (C.H.P. sıralarından gü
rültüler, ayağa kalkıp yüksek sesle konuşma
lar ;•«bunları söylemiye haki yok» sesleri.) 

BAŞKAN — Oturunuz yerinize efendim. 
(C.H.P. sıralarından gürültüler.) 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Beyin ka

namasından gidecek Reis Bey... 
(Gürültüler C.H.P. sıralarından «mevzuun 

dışına çıkıyor» sesleri.) 

BAŞKAN — Oturmazsanız Reis müzakere
yi idare edemez, lütfen Saym Oğuz, konuşma 
mevzuu takririn lehinde, aleydinde olup olma
dığınızı belirtmektir. Bunu ifade ediniz. (Or
ta sıralardan gürültüler.) 

AHMET OĞUZ (Devamla) — Takririn ha
kiki hüviyeti, ita âmirine taallûk eden mevzu 
ile ilgili olmak icabederken Sayın İnönü'nün, 
mevzuu ödeneklere kaydırmak suretle memle
ket çapında jurnalcilik yapmasına mesağ ve
renlerin... 

(Orta sıralardan şiddetli gürültüler, anla-
şılmıyan bağırmalar, ayağa kalkmalar.) 

' SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Seviyesine 
göre konuşuyor... 

BAŞKAN — Saym Oğuz tahriki mucip şe
kilde konuşmaya hakiniz yok... 

Siz takrir hakkında mütalâanızı beyan edi
niz. (Sağdan ve soldan gürültüler). Müsade 
buyurun efendim. (Gürültüler). Arkadaşlar 
gürültüye devam ederseniz, müzakereyi talika 
mecbur kalırım. 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Ne biçim 
konuşuyor, ancak seviyesi bunu icabettirir. 

BAŞKAN— Sayın Baykam sükûtu muha
faza ediniz. 

S$yın Oğuz siz de tahrik edici şekilde ko
nuşmayınız. Herkes fikrini istediği gibi söy
ler efendim. 

29 . 5 . İ966 0 : 1 
AHMET OĞUZ (Devamla) — Ben bir şey 

yapmıyorum. 
BAŞKAN — Şahsiyet yapıyorsunuz. Yap

mayınız efendim. Buyurunuz fikrinizi söyleyi
niz. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA AHMET OĞUZ 
(Devamla) — Mütecavizleri susturunuz. 

BAŞKAN — Ben susturuyorum, siz tekrar 
sebebiyet veriyorsunuz. (Gürültüler). Müsaade 
buyurun arkadaşlar, lütfen susunuz. Siz bağı
rırsanız o anlamaz, ben anlamam nasıl idare 
ederiz? Susunuz lütfen. Sükuneti muhafaza 
ediniz. 

Riyaset idare etmesini bilir, siz gürültü et
meyin yetişir, buyurunuz efendim. Sizde şahsi
yet yapmayınız, fikirlerinizi söyleyin, önerge
nin lehinde mi aleyhinde misiniz fikrinizi söy
leyin. Buyurun efendim. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA AHMET OĞUZ 
(Devamla) — Sayın arkadaşlarım meselenin 
bir cephesi, memleket çapında bu rejimin hepi
mizi üzücü bir manzara arz etmektedir, öyle
sine üzücü bir manzara arz etmektedir ki, bir 
parti grupu olarak bir karar alamamakta, bir 
parti genel başkanı... (C. H. P. sıralarından gü
rültüler) (Sadede gel sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Oğuz takrir hakkında 
fikrinizi söyleyin. (A. P. sıralarından gürültü
ler) Müsaade buyurun. 

MEHMET BAŞARAN (Samsun) — Bu şe
kilde idare edilmez. 

BAŞKAN — Oturun efendim, Sayın Başa
ran sizi ikaz ediyorum, müdahale etmeyin, de
vam ederseniz hakkınızda muamele yaparım. 
Siz mi idare ediyorsunuz, Meclis, Başkanı mı 
idade ediyor? Oturunuz efendim yerinize, sü
kûneti muhafaza ediniz, devam ederseniz ceza 
tatbik edeceğim. («Allah Allah» sesleri.) Allah 
Allah ne demek, Meclisi nasıl idare edeceğiz? 

AHMET OĞUZ (Devamla) — Sayın ar
kadaşlarım, sükûnetinizi mucip edanın içinde
yim ama nasıra bastığım anlaşılıyor. (Sağdan 
ve soldan gülüşmeler). Vaziyeti müsadenizle 
kısaca bir kere daha temas edeyim. 

Sayın İnönü, Parti Genel Başkanı sıl'atiyle, 
diyerek konuşmalarına başladı. Dikkati naza
rınıza arz ederim. (Ortadan gürültüler.) 

Hal böyle olunca bir ita âmirinin salahi
yeti bahis mevzuu olması halinde kendi millet-
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vekilleri grupunu ve bütün milletvekillerini 
bir nev'i haksız iktisap karşısında bir genel 
başkan olarak ittiham etme durumuna girdi. 
Girince durum hüviyeti itibariyle bir partizan 
görüşle, memleket çapında, seçim sathı mailin
de bütün Meclisi teşkil eden grupları jurnal 
ederken, burada siyasi bir tabya kullanmaktan 
kendisini alıkoyamadı. İşte benim temas etmek 
istediğim nokta; 19G2 de C. K. M. P. olarak 
ödeneklerin aleyhinde konuşmuş ve bu kanaa
timizi bugün de söylemekte berdevamız. Ama 
ben, Türk Milletine seçimlerin arifesinde çıkıp 
da sizin Devletin kesesine nasıl el uzatarak, bu 
paraları çaldığınızı söyliyeceğim, diyen Sayın 
İnönü'ye demek istiyorum ki, yılların milyarla
rına tesahubedip, bu memleketin hakkını, bu 
memleketin kaynaklarını geliştirmiyen lüzum
suz tasarruflarla, bu memleketten aldığınız ne
ticelerle tesbit etmiş bulunduğunuzu unuttunuz 
mu? (Orta sıralardan gülüşmeler, sağ ve sol sı
ralardan bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN'— Sayın Oğuz, konuya gelin, 
yoksa sözünüzü keseceğim. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA AHMET 
OĞUZ (Devamla) — Şu halde sayın arkadaş
larım, sözlerime son verirken şunu belirtmek 
istiyorum ki, gencimiz, kâmilimiz, yaşlımız, bu, 
fazilet ve karaktere dayanması gereken siste
min toprağını, zihniyetini, hüviyetini benlikle
rimizde taşıyamıyoruz. Bu memlekette demok
rasinin önderliğini yapmak istiyen insanlar da 
bu vasıfların, bu gibi hâdiselerle mcvcudolma-
dığını görmenin acısıyla sözlerime son yeriyor, 
hepinizi hürmetle selâmlıyorum. (Sağdan, .sol
dan alkışlar) (Ortadan, gürültüler, «Bayar'a 
git» sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlar... Sayın Alican 
Grup adına... Sükûneti muhafaza edelim, otur
duğunuz yerden birbirinize sataşmayınız efen
dim. (Gürültüler) Arkadaşlar fazla gürültü 
oluyor. 

Y. T. P. GRUPU ADINA GENEL BAŞKAN 
EKREM ALİCAN (Sakarya) — Verilmiş olan 
takrir konusunda Grupumun görüşünü arz et
mek üzere huzurunuza gelmiş bulunmaktayım. 

Bu vesile ile Sayın Cumhuriyet Halk Parti
si Genel Başkanının zam münakaşası dediği bu 
hâdise üzerindeki bizim görüşlerimizi de Yüce 
Heyetinize arz etmek isterim. 

29 . 5 . 1985 O : 1 
Bu meselenin Mecliste ilk defa görüşülme

sine başlanıldığı günden itibaren grupların tu
tumları, biraz önce konuşmuş olan diğer grup
ların sözcüsü arkadaşlarımın da ifade ettikleri 
gibi, hepinizin malûmudur. Millet Meclisinde 
mevcudolan parti gruplarından hiçbirisinin tu
tumu diğerinden farklı değildir, farklı olma
mıştır. (Sağdan, bravo sesleri) 

C. H. P. Grupu dâhil, bütün partiler grup
larına mensup ırıilletvekillerimizden, bu öde
nekler konusunda lehte olanlar da bulunmuş
tur, aleyhte olanlar da bulunmuştur. Ve baş
langıçta her grupta lehte olanlar ekseriyette 
olduğu için - C. H. P. dâhil - hiçbir parti mec
lis grupu bu ödenekler konusunda aleyhte ka
rar almaya imkân bulamamıştır, hattâ grup 
başkanları bunu gruplarına götürmeye cesaret 
dahi edememişlerdir, Sayın inönü dâhil. (Sağ
dan, «bravo» sesleri, alkışlar) 

Mesele böyle başlamıştır ve böyle başlıyan 
mesele hakkında bir kısa hâtıramı bu vesile ile 
nakletmek isterim. Çünkü mesele fazlaca poli
tik istismar konusu haline getirilmeye doğru 
götürülmüştür. Bu mesele ilk defa Meclise gel
diği zaman bir Cumhuriyet Halk Partili Mil
letvekili... 

BAŞKAN — Sayın Soyer, Sayın Asal, kar
şılıklı konuşmayınız. Buyurun devam edin efen
dim. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Bir Cum
huriyet Halk Partili Milletvekili arkadaşım 
bana geldi, yani bu ödenek konusu hakkında 
aleyhte olan bir Cumhuriyet Halk Partili Mil
letvekili arkadaşım bana geldi, dedi ki, «Beye
fendi, bu konuda ne düşünüyorsunuz?» Ben, 
şahsi kanaatimi vaktiyle 1962 de 1 sayılı ka
nunun müzakeresi sırasında da ifade etmiştim. 
O zaman nasıl ifade etmiş isem, tekrarladım, 
«Bu konuda şahsi kanaatim aleyhtedir. Bu zat
ların ne 1 sayılı Kanuna, ne de Anayasaya 
uygun düşmiyeceği kanaatindeyim. Ama grup 
kararı alamam. Yalnız CHP muhalefettedir. Mu
halefette bu konuda grup kararı almak daha 
kolaydır. Sizin liderinizin de grup üzerinde 
bir özel durumu vardır. Bu itibarla eğer CHP 
grupu ödenekler konusunda aleyhte bir karar 
alacak olursa, ben size söz veriyorum, grupu-
ma götüreceğim, ben de mücadele vereceğim, 
bu istikamette bir karar almaya çalışacağım» 
dedim. Bu mileltvekili arkadaşımızın bana ver-
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diği cevap şu oldu: «Aman beyefendi, dedi 
grupuma götüreyim de grupumda dayak mı 
yiyeyim benî» dedi. --(Gürültüler.) 

Süi'HI BAY KAM (İstanbul) — Kim bu? 
öğrenmek istiyoruz. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Benim 
isimlerle uğraşmadığımı bilirsiniz. 

SUPHİ BAYKAM* (İstanbul) — Muhayyel 
bir isini olmasın?. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, oturduğunuz yer
den müdahale etmeyiniz. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Niye bu 
kadar heyecanlanıyorsunuz? Şimdi hâdiseleri 
rahatça istismar edebilmek için söylemediği
nizi bırakmazsınız, ondan sonra hâiisebri se
rin kanlılıkla huzurunuzda izah etmeye çalı
şanlara da serbestçe konuşma imkânını verme
meye gayret sarf edersiniz. 

BAŞKAN — Devam ediniz, arkadaşlar siz 
de müdahale etmeyiniz. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Sayın ar
kadaşlar, bu Cumhuriyet Halk Partisine men
sup Milletvekili arkadaş... Ben bunu Çankaya 
da liderler toplantısında da arkadaşlara bah
settim, meselenin esası bu. Şimdi başlangıcında 
Anayasa Mahkemesine gitmeye dahi lüzum bı
rakmadan Cumhuriyet Halk Partisinin bu de
rece vatansever hislerle bu meseleye el koyar 
tutumu eğer o zaman bahis konusu olsaydı 
mesele başka türlü olurdu. Neye sayın CHP 
Meclis Örüpu 6 zaman bu hâdr.eye bu derec3 ile
ri hassasiyet göstermek ihtiyacım görmedi aca
ba? 

BATIP ÎAHİR BURAK (İstanbul) — Gru-
pumnz kararını vermişti. 

BAŞKAN — Sayın Burak lütfen müdaha
le etmeyiniz. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Niye bu 
hassasiyeti göstermedi arkadaşlarım. Şimdi 
grup olarak sanki aleyhindelermiş gibi bir tu
tuma girmektedirler. Emin Paksüt'ün bir ta
biri vardı, demin bu kürsüden ifade etti. Atı 
alan Üsküdarı geçinceye kadar ses çıkarmayıp, 
atı alan Üsküdarı geçtikten sonra CHP Mec
lis Örupu, tüm olarak harekete geçmiş gözük
mek gibi bir duruma girmek ihtiyacını hisset
ti. Meselenin esası bu. (Sağdan, «bravo» ses
leri, alkışlar) 

29 . 5 .1985 O : 1 
Sayın İnönü'yü demin dinlerken insan zan

neder ki, işin babından itibaren müthiş bir mü
cadele vermiş, ondan sonra gelmiş mesele son 
safhaya, şimdi artık son, nihai gayreti sarf et
mektedir. Asla meseleyi böyle bir tutum içinde 
ele almamıştır. (Sağdan ve soldan braVo ses
leri, alkışlar) sözleri şu : «zam münakaşası son 
safhasına girmiştir» diye başladılar. Zam mü
nakaşasının ilk safhasında ben buraya geldim. 
Sayın İnönü'ye baktım, acaba gelmişler midir 
diye, yoktu o gün? Yani başlangıçta asıl C. H. 
P. Ğrupu... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Vardı. 
EKREM ALİCAN (Devamla) — Bilâhara 

geldi. Siz de o gün geç gelmiştiniz. Bilâhara 
geldi Sayın Osman Bölükbaşı, biliyorum. 

O gün başlangıçta meseleyi böyle ciddî bir 
tutum içinde tutmamışlar, kendi ifadelerine gö
re, bir. hak talebi olduğu için üyelerini Meclis
te serbest bırakmışlar. Yani bu kadar basit bir 
mesele herkesi münferidolarak ilgilendiren bir 
mesele, serbest bırakmışlar üyeleri, grup kara
rı almamışlar, ama hâdise artık bu safhaya gel
dikten sonra. Sayın İnönü, bir taraftan Meclis 
haysiyetini, Meclisin prestijini koruyoruz, der
ken Meclisin haysiyetini, Meclisin prestijini 
gerçekten çok ileri derecede sarsıcı bir tutu
mun içerisine girmiştir. (Sağdan «bravo» ses
leri alkışlar) Hâdiseler hakkında hepimizin 
şahsi veya grup kanaatlerimiz, kararlarımız 
olabilir. Hâdiseleri efkârı umumiyeye izah et
mekte çeşitli müşkülât olabilir. Ama bütün bu 
meseleler içerisinde ben muhterem C. H. P. 
Meclis, Grupundan ve onun Başkanından bir 
hususu rica edeceğim : 

Eğer demokratik, rejime dudaklarınızdan 
ifade ettiğiniz şekilde, gönülden de bağlı ise
niz, şu Muhterem Meclisin haysiyetini zedele
yici tutumlardan vazgeçiniz' muhterem arka
daşlarım. (Sağdan ve soldan alkışlar) Bir ta
raftan, onun haysiyetini koruyorum derken, 
bir taraftan da Sayın İnönü'nün kullandığı 
bâzı cümleler, kullandığı bâzı tâbirler gerçek
ten çok ağır olmuştur, benim kanaatime göre. 
«Emrivaki yapmak gayreti millet tarihinde gö
rülmemiştir...», «Heyet kararı veya tertibi ile 
beytülmale el uzatıldığı görülmemiştir» gibi... 
(arka sıralardan «Neyi müzakere ediyoruz? 
Kanaatlerini söyle» sesleri.) 
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İSMET KAPISIZ (Yozgat) - - Çetin Al-

tan'a sermaye... 
EKREM ALÎCAN (Devamla) — Sizin lide

riniz burada neyi müzakere ediyor idi ise onu 
müzakere ediyoruz, Beyefendi. (Sağdan, «bra
vo» sesleri ve alkışlar) 

Şimdi meselenin esasında mutabıkız diyo
ruz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kösereisoğlu, müsaade 
buyurun İmirzalıoğlu. 

EKREM ALIÇ AN (Devamla) — Meselenin 
esasında mutabıkız, diyoruz. Anayasa Mahke
mesine gitmelidir, Anayasa Mahkemesinin ka
ran istenmelidir. Ama bütün bu hukukî talep
lerde bulunurken şu heyetin de, Türk Milleti
nin temsilcilerinden müteşekkil bir heyet oldu
ğunu, o heyetin vardığı kararları, o heyetin 
müzakereleri safhalarını bir nevi millet hazi
nesine el uzatmak yolunda tertipler, tedbirler 
diye tavsif edemezsiniz muhterem arkadaşlar. 
(Sağdan ve soldan bravo sesleri ve alkışlar.) 
Bir taraftan «hukuk devletiyiz, hukuk devleti 
olarak devam etmek kararındayız» diyoruz, bir 
taraftan ö hukuk devletinin en yüksek karar 
verme organının verdiği kararları, yaptığı mü
zakereleri bu derece küçültücü, bu derece ze
deleyici ve bu derece haysiyet kırıcı tutumlar
dan kendimizi kurtaramıyoruz. (Sağdan ve 
soldan alkışlar) Böyle olunca, hukuk devleti 
anlayışına bizzat, bizim inanmadığımız meyda
na çıkar, sizin adınıza söylüyorum, grupunuz 
adına, sizin inanmadığınız meydana çıkar. 
(Sağdan ve soldan bravo sesleri, alkışlar) 

Bu itibarla gelin, samimî olun arkadaşlar. 
Geliri samimî olun, ödenekler konusunda sizin 
Grupunuzla diğer gruplar arasında hiç fark 
yoktur, ödenekler konusunda bu kürsüden öde
nekler lehinde en ileri konuşmaları yapan ar
kadaşlarımız sizin Grupunuzdan çıkmıştır. Vak
taki hâdise Meclis kararı halini almıştır, on
dan sonra Q. H. P. Grupu ve Partisi Lideri ile 
birlikte bir vatanseverlik yarışına girmiştir. 
Baştan itibaren bunu yapacaktınız, baştan iti
baren grup kararını alacaktınız, o zaman ben 
bu kürsüye çıkıp C. H. P. bu kararı alabildi 
diyerek sizi tebrik edecektim. Yapamadınız. 
Bütün gruplar aynı hissiyat içindedirler. Le
hinde olanlar da vardır, aleyhinde olanlar da 
vardır. Boşuna bu meseleyi lehinizde istismara 
çalışmayın, arkadaşlarım, 

29 5 . 1965 Ö : l 
Dâvanın esasına gelince; biraz önce ifade 

ettiğim gibi; 1962 başında 1 sayılı Kanunun 
müzakeresi sırasında da; - böyle bir ; zammın? 
- zam değildir bu - tazminatların Anayasanın 
tâyin ettiği ödenekler haddinin içerisine gire-
miyeceğini ifade ettim. Bugün de kanaatim 
aynıdır. Bu tazminatlar, milletvekilleri öde-; 
neklerinin içine dâhil olamaz. Anayasanın em
ri bu istikamettedir. Anayasa hükmü bu isti
kamettedir. Kurucu Mecliste Anayasa müzake
releri sırasındaki müzâkere safahatı da bu is
tikamette olmuştur. Bu bizim kanaatlerimiz 
ama, bizim bu kanaatlerimiz vardır diye Mil
let Meclisini tezyif edici tutumlara girmek biı 
zim ne hakkımızdır, ne de buna gücümüz ye
ter...' (Sağdan «bravo» sesleri.) Şimdi ben bu 
bütçenin içerisine ödeneklerin dâhil edilmiş oh 
masını bütçe sözcüsünün bu kürsüde ifade et
tiği mucip sebepler içinde, kabul ettim. Yani 
Anayasa Mahkemesine gitme imkânını sağla
mak için bu ödeneği koyduk dediler. Bu mik
tarda konulmadan da bu iş halledilebilirdi. 
Bunlar bizim üzerinde şahsi kanaatler olarak 
ifade edeceğimiz hususlardır. Konuşulmuştur; 
bu mesele mutlaka Anayasa Mahkemesine git
melidir. Anayasa Mahkemesinin karan çıkın
caya kadar da milletvekilleri bu ödenekleri al
mamalıdırlar. Kanaatlerimiz budur. 

Paşam, bu kanaati deminki görüşleriniz 
içinde söylemeseydiniz belki bu kürsüye biz de 
çıkmak ihtiyacını duymıyacaktık. Bizim itira
zımız, bizim sizinle • ihtilâf halinde olduğumuz? 
konu, her meseleyi Cumhuriyet Halk Partisi 
lehine bir istismar vesilesi saymanızdır, sami-ş' 
mî kanaatleriniz aksi istikamete olduğu halde. 
Mesele burada! (Sağdan «bravo» sesleri,* al
kışlar.) Arz ettiğim bu görüşler içinde şüphe
siz verilmiş olan takriri desteklememenize im
kân yoktur. Verilmiş olan takririn de aleyhin-
deyiz. Bu bakımdan Paksüt 'ün İçtüzüğün de
ğiştirilmesinin kendisine mahsus bir prosedürü 
olduğu yolundaki kanaatleri ile yüzde yüz mur 
tabıkız. Elbette bir takrir vermek suretiyle İç
tüzük hükümlerini bu şekilde normal, Anaya
sanın ve kanunlarımızın tesbit ettiği prosedü
re aykırı olarak, İçtüzük değişikliği gibi bir 
yola gidilemez... («Bağla, yeter» sözleri.) Söz
lerinizi bağlayın diyen arkadaşlar var, sözle
rim zaten bağlanmış durumdadır. * 
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Biz grup olarak takririn aleyhinde olduğu

muzu ve âmiri italiğin bu şekilde değiştirilme
si gibi bir usulün Meclisimizce kabul edilme
mesi jgerektiği kanaatindeyiz, arz ederim. (Sağ
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Bil
giç. 

A. P, GRUPU ADİNA SADETTİN BİL
GİÇ (İsparta) — Muhterem Başkan, muhte
rem arkadaşlar, bir takrir vesilesiyle ödenek
ler konusunun başından sonuna kadar bu kür
süde polemik . mevzuu yapılmamasını gönlü
müz çok arzu ederdi. Maalesef hiç itiyadı ol
madığı halde C H. P. Genel Başkanı bu husu
sa vesile vermiştir. 

Muhterem arkadaşlar, müsaade buyurursa
nız şunu ifade etmek istiyorum ki, ödenekler 
konusunda Dilekçe Karma Komisyonunda bü
tün partili üyelerin ittifakı ile ve yeni Hükü
met işbaşına gelmeden çok evvel çıkmış bir ka
rardır. Nedense efkârı umumiyede, burada, 
Mecliste karara bağlandıktan sonra, sanki koa
lisyon kanatlarının ve yeni Hükümetin bir ese-
riymiş gibi efkârı umumiyeye anlatılmıya ça
lışılmıştır. 
, Muhterem arkadaşlarım, şunu katiyetle ifa
de edeyim ki, bu mesele, parti yöneticilerinin 
değil, milletvekili arkadaşlarımızın, parti far
kı gözetmeksizin kendilerine hak olarak tanı
dıkları. ve Meclisin, kanunun, Anayasanın, ken
dilerine tanıdığı hakka müsteniden burada 
müzakere edilerek karara bağlanmış bir konu
dur. Hal böyle iken, bu konu üzerinde takrir 
vesilesiyle haksız yere Hazineye el uzatıldığı 
iddiası cidden üzüntü yaratmıştır ve hazindir. 

Şunu katiyetle ifade edeyim ki muhterem 
arkadaşlarım, biliyorsunuz ki son bu kararın 
çıktığı Mecliste Cumhuriyet Halk PartiH mil
letvekili arkadaşlarımız da, o günkü mevcutla
rının ekseriyetiyle bu kararın çıkması lehinde 
oy kullanmışlardır. O halde... (Ortadan «öyle 
bir şey yok» sesleri.) Muhterem arkadaşlarım, 
o halde şunu katiyetle ifâde edeyim ki, bey-
tülmale el sürenlerle bir parti liderinin yanya-
na bulunmasını da izah etmek cidden güçtür, 
(Soldan alkışlar.) Madem ki beytülmale el sü
rüldüğü iddia edildi ve bunu bir parti lideri 
yapıyor, o halde beytülmale el sürdüğünü id
dia ettiği arkadaşlariyle yanyana oturmasına 
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biz imkân ve cevaz görememekteyiz, (Soldan 
«bravo» sesleri.) . , •• . 

Muhterem arkadaşlar, meseleyi buraya ge-
tirmesek, meseleyi büyük lâflar arkasında, mil
let, memleket, vatan kelimelerinin arkasına 
saklamasak ve olduğumuz gibi görünsek ve ol
duğumuz şekilde mütalâa etseydik ve sadece 
takrir üzerinde dursaydık çok daha iyi netice 
elde etmiş olurduk. Şu bir vakıadır ki, biz Â. 
P. olarak Ödenekler konusunun bu takrirle 
halledilmesinin karşısındayız. Bu takrir mese
leyi halletmiye yeterli değildir. Mesele İçtüzük 
yönünden ele alınmalıdır ve hakikaten Meclis 
Başkanının tutumunu, bu ve buna benzer bir
çok meselelerdeki tutumunu İçtüzükle tasrih 
etmek istiyorsak, onu normal prosedürle ele 
almamız lâzımgelir. 

Şurası bir vakıadır ki, kıymetli arkadaşla
rım, benden evvel izah ettiler, mesele Meclisi
mizde altı - sekiz aydan beri çalkantılar halin
de hattâ bir seneden beri devam edip gelir
ken, hiçbir grup ve parti yöneticisi bu husus
ta gerekli tedbiri almayı düşünmemiş olduğu 
halde mesele, Sayın Alican'ın da buyurdukları 
gibi, artık tamamiyle son safhasına geldiği an
da, bunun millete seçim sathı mailinde izah 
edileeeği ve Meclisin, partilerin millete jurnal 
edileceği iddiası da cidden hayrete şayandır. 
Bu kadar büyük bir iddianın, bu kadar yersiz bir 
iddianın burada nasıl sarf edildiğini hayretle 
karşıladım. 

Muhterem arkadaşlarım, biz parti olarak 
hakkından ve dâvasından emin olan bir siyasi 
teşekkülüz. Hiçbir endişemiz yoktur. Meclisin 
kararlarına da harfiyen riayetkarız. Şu bir 
vakıadır ki, bizim partimiz de grup kararı al
mamıştır. Ama bu kararın Anayasa Mahkeme
sine götürülmesi hususunda da parti yönetici
leri olarak Temsilciler Meclisinde karar almış 
bulunmaktayız. Meclisin kararma hürmetkarız. 
Anayasa Mahkemesi kararına kadar da parti
miz bu paraların alınmaması kararındadır. 
Muhterem arkadaşlarımızın bu bütçeye bu öde
neğin konulması vesilesiyle vermiş olduğu tak
rirler bu istikamettedir. 

Yüksek Meclisin almış olduğu bir kararı 
bu şekilde. beytülmale el sürmek şeklinde, he
le Hazineden haksız ve yersiz menfaat sağla
mak şeklinde göstermeye çalışmak ve bunu bu 
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şekilde izah etmek cidden yersiz, haksız ve 
manasız bir iddia ve isnattır. Yüksek Meclisi 
bu isnatlardan tenzih ederim. Karar karardır. 
Ama hatalı karar olabilir, Anayasa Mahkeme
si bu kararı tashih eder. Anayasa Mahkemesi 
bu kararı düzeltirse, bu iddia ve isnatlarda bu
lunan arkadaşlarımızın bu Meclisin karşısında 
çok müşkül durumda bulunacaklarını ifade et
mek isterim. 

Muhterem arkadaşlar; bir fazilet yarışı mü
câdelesine ğirmiyelim. Biz meselelerin sükûnet
le ele alınmasına daima taraftarız. Meseleleri 
sükûnetle ele alacak olursak ve bir takriri ve
sile ittihaz ederek burada parti grupunun bir 
kâran olmadığı halde bu şekilde konuşmalar 
yapılmamış olsaydı bu noktaya asla değinmi-
yecektik. Ama, şunu katiyetle ifade edeyim ki; 
biz bu takririn meseleyi halledeceğine kaani 
değiliz. Çünkü Meclis Başkanının, yalnız bu 
meselede değil, buna benzer birçok meseleler
de kararları uygulamamıya müsait ve mütema
yil durumlarını bilmekteyiz. Bunları bu kür
süye getirmek istemedik. (Soldan «bravo» 
sesleri.) 

Şûrayı Devletin kararma müsteniden Ana
yasa Komisyonunun kararı bulunmasına rağ
men hâlâ bu mesele günlerden beri Yüksek 
Meclise getirilecek veya Meclis Başkanlığınca 
karara bağlanacaktır. («Bravo» sesleri.) Fa
kat, o meselelerde gösterilmesi gereken hassa
siyeti göstermiyen Meclis Başkanının, ödenek
ler vesilesiyle partisinin kaybettiği prestiji şah
sında toplamıya çalışmasını da mâkul ve müna
sip görmüyoruz. (Soldan «bravo» sesleri, al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bilgiç, bu ithamınızı 
Başkanlık aynen size reddeder. 

SADETTİN BİLGİÇ (Devamla) — Teşek
kür ederim. (Alkışlar, soldan gürültüler.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, gürültü 
etmeyiniz. (Gürültüler ve «nasıl reddeder» 
sesleri.) Tabiatiyle reddeder. (Gürültüler.) Bir 
kişinin sözü olsa ehemmiyet vermezdim. Ama, 
bir grup adına konuşan arkadaşın bu şekilde
ki beyanını reddediyorum. (Soldan, sağdan gü
rültüler.) Madde tâyini suretiyle Riyasetten su
al sorarsınız, cevabını alırsınız. (Soldan, sağ
dan gürültüler.) Müsaade buyurun efendim. 
ftiyâsete karşı bu yolda ithamda bulunmıya 
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hiç kimsenin hakkı yoktur. Soldan, sağdan gü
rültüler.) Oturunuz efendim, susun, sükûneti 
muhafaza edin. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Riya
set Anayasayı koruyor. (Soldan, sağdan şid
detli gürültüler.) 

BAŞKAN — Dediğinizi duyamıyorum. Duy
sam; Riyasete karşı bu yolda kimse hiçbir söz 
sarf etmek yetkisine sahip değildir. O ihtarı 
yapıyorum ve reddediyorum. (Soldan, sağdan 
gürültüler.) 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Sayın Başkan; 
tenkidden münezzeh midir, Riyaset?.. Bunu 
izah edin. Hatibin sözünü kesip konuşturmu
yorsunuz. 

BAŞKAN — Hatibin, Riyasette bulunan 
Başkana karşı bu yolda töhmette bulunmıya 
hakkı yoktur. Sual sorar, cevabını alır. Meclis 
kararını verir ve efkârı umumiye bilir. 

SADETTİN BİLGİÇ (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, Sayın Başkan. (Gürültüler 
ve mahiyeti anlaşılmıyan sözler ve ayrıca «ar
zunuza göre öyle mi?» sözü.) 

BAŞKAN — Arzunuza göre hareket etmedi 
diye Meclis Başkanı hakkında bu yolda söz 
söyliyemezsiniz. (Gürültüler.) Susunuz, oturu
nuz efendim. 

Buyurunuz. 
SADETTİN BİLGİÇ (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlarım, biz hiçbir zaman 'Meclis 
Başkanının şahsi veya... (Gürültüler ve mahi
yeti anlaşılmıyan sözler.) (Meclis Başkanı Ada
let Partisi sıralarına dönerek.) 

BAŞKAN — Ne diyorsunuz, duymuyorum. 
SADETTİN BİLGİÇ (Devamla) — Veya 

bir grupun arzusuna göre bir istikamette bu
lunmasını istemedik ve buna hiçbir zaman te
nezzül etmedik. Muhterem arkadaşlarım, biz 
bir vakıayı dile getirdik. Meclis Başkanının şu 
anda dahi hissiyatını gizliyemiyerek, şahsi ar
zumuza alet olmadı diye Meclis Başkanını kö-
tüliyemezsiniz, demiş olmasını kendisinin işgal 
ettiği makamın haysiyeti ile kabili telif bul
madığımı ifade etmek isterim. (Soldan, sağdan 
şiddetli alkışlar, «bravo» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Bilgiç; Başkanın söz
leri oturduğu yerden müdahale eden kimselere 
aittir. Yüce Meclise ait değildir. Bunu takdir 
mevkiindesiniz. Söylenen sözleri çevirerek baş-
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ka türlü ifade etmeniz de size yakışmaz, buyu- I 
run. (Soldan, sağdan şiddetli gürültüler.) 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) —'Münakaşa 
edeceksen aşağıya in 

BAŞKAN — Sayın Tombuş, sözlerinizi I 
karşılayabilecek... 

SADETTİN BİLGİÇ (Devamla) — Mesele-
lerimizi sükûnetle halletmemiz için her türlü 
imkân ve fırsat elimizde mevcuttur. Allaha 
bin şükür k i ; Büyük Meclis hakkından emin, 
dâvasından emin ve neticeden emindir. (Sol
dan «bravo» sesleri.) 

TURAN ŞAHİN (Muğla) — Emin olduğu 
dâvası nedir, onu söyleyin. 

SADETTİN BİLGİÇ (Devamla) — Müsa-
de buyurun beyefendi. Biz, C.H.P. si liderinin 
de Meclisi efkârı umumiyeye jurnal etmesin
den korkmuyoruz. Türk milleti, kimin kime 
jurnal edilmesi lâzımgeldiğini artık tanımış ve 
bilmiştir. Müsaade buyurunuz. (Gürültüler.) 
Ben mümkün okluğu kadar sükûnetle mesele
leri ele almak istiyen bir arkadaşınızım. Su
reti katiyede tahriklerin de arkasından koşa
cak değilim. (C.H.P. si sıralarından «koşamaz-
sm, yetişemezsin» sesleri ve gürültüler) Tenez
zül de etmem... 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, müdahale et
meyiniz. 

SADETTİN BİLGİÇ (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım şunu katiyetle ifade 
edelim ki, bir meselenin, takrir vesile it
tihaz edilerek başından itibaren parti li
deri olarak bu kürsüde en ufak bir şey beyan 
edilmemiş olduğu halde, bugün sanki memle
kette herşey bitmiş gibi Yüksek Meclisin üze
rine gölge düşürecek beyanlarda bulunmasının 
yersiz ve manasızlığını tekrar işaret eder ve ar
kadaşlarım adına bu takririn de aleyhinde bu
lunacağımızı, Başkanlık Divanı tutumunu hal
ledecek İçtüzük meselesinin de bilâhara usulü
ne uygun olarak tarafımızdan ele alınacağını 
ifade eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Sol
dan, sağdan «ravo» sesleri, alkışlar.) 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Reis bey grup 
adma söz istiyorum. (Orta sıralardan «sataş
ma var» sesleri.) 

BAŞKAN — Kifayet geldi. (Orta sıralar
dan «sataşma var» sesleri.) Efendim; hepiniz 
oturduğunuz yerden konuşursanız nasıl idare | 
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edeceğiz? Müsaade buyurun efendim; grup 
adma söz istiyenleri de sıra ile kaydettim. Şa
hısları adına söz istiyenleri de kaydettim. 
Grup adma söz istiyenler meyanmda ikinci de
fa sizin partinizin istediğine göre; altı kişi ko
nuşmuştur, kifayet reddedildiği takdirde mü
zakere devam eder kifayet kabul edilirse de
vam edilmez. Yapılacak başka hiçbir şey yok. 
(Gürültüler.) 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Reis Bey, 
grup adına sataşmaya dayanarak söz istiyo
rum. 

BAŞKAN *— Siz sataşma demediniz ki.. 
Siz diyorsunuz ki, grup adma söz istiyorum. 
Hangi kelimelerle sataşıldı ? 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Mütemadiyen.. 
BAŞKAN — Yukarıdaki toplantıda size 

ait Bölükbaşı'nın söylediği sözler için mi? 
KEMAL SATIR (Elâzığ) — Grupu istis

mar ettiği Meclisin haysiyetini düşürdüğü 
hangi birisini sayayım? 

BAŞKAN — Yalnız o hususa münhasır ol
mak üzere size söz veriyorum. (Şiddetli gürül
tüler ve mahiyeti anlaşılmıyan sözler ve ayrıca 
«kifayet var, kifayet var» sesleri.) Arkadaş
lar; gürültü yapmaya hakkınız yoktur. Sükû
netinizi muhafaza ediniz. Riyaset vazifesini bi
lir. (Soldan, şiddetli gürültüleı.) 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Bilmi
yorsunuz. içtüzüğü çiğniyorsunuz olmaz böyle 
§ey. 

BAŞKAN — Siz içtüzüğü bilmiyorsunuz. 
(Soldan şiddetli gürültüler) Oturunuz yerinize. 
(Soldan şiddetli gürültüler, yer yer ayağa 
kalkmalar). Oturunuz yerlerinize, oturunuz yer
lerinize. 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Oyladm mı 
Başkan, oyladm mı bu sataşmayı? 

BAŞKAN — Oylamaya lüzum yok. Riyase-
setin takdirine taallûk ediyor, efendim, karış
mayın. (Soldan şiddetli gürültüler). 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Keyfî hareket 
' ediyorsun. 

BAŞKAN — Keyfî hareket değil. İçtüzüğü 
tatbik ediyoruz. Sayın idareci üyeler.. 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Riyaset Ma
kamının prestijini korumak lâzım. 

BAŞKAN — Riyaset Makamının prestijini 
muhafaza etmek ve İçtüzüğü tatbik vazifem-
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dir. Herkesin kendi şahsi görüşüne göre hare
ket edilemez. Oturunuz efendim. (Gürültüler.) 

Buyurun sataşma hususuna münhasır ol
mak üzere. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Sayın 
Kemal Satır konuşmadan evvel bana söz ver
meye mecbursunuz. Zira Kemal Satır'a söz ver
meniz İçtüzüğe, Meclis adabına aykırıdır. (Gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Öyle şey yoktur, Riyaset o 
kasnatte değildir. Söz vermiyorulm size, otu
run, yerinize. 

KEMÂL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Söz ver
miyor musunuz?.. Tabiî o sizir,. partinizden. 

BAŞKAN — Sayın Satır, sataşmaya müta-
allik hususa münhasır olmak üzere. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Reis 
Bey, sataşma neymiş söyler misiniz Meclise 1 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Siz Satır 
hakkında, yukardaki görüşmeler de bâzı ifa
delerde bulundunuz. Kendisi bunu sataşma ad
dediyor. Partisi adına istismar yapıyor, dedi
niz. (Sağdan ve soldan gürültüler.) Arkadaş
lar, sükûtu muhafaza edemiyorsunuz, celseyi 
talik edeceğim. Sükûtu muhafaza ediniz, otur
duğunuz yerden konuşamazsınız. Riyaset İçtü
züğü tatbik etmektedir. (Sağdan ve soldan sı
ra kapaklarına vurmalar, gürültüler). İstediği
niz kadar gürültü ediniz, celseyi talik ederim. 
(Gürültüler). Oturunuz efendim yerinize, Reis 
söz vermiştir, sataşma hakkında konuşacaktır. 
Buyurun Sayın Satır. («Sataşma yok» sesleri). 
Oturun yerinize. 

MEMDÜH ERDEM tR (Kırşehir) — Usul 
hakkında söz istiyorum. Meclisi küçük düşürü-
yorsun 

BAŞKAN — Sayın Erdemir oturunuz yeli
nize 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Ben 
otururum yerimde ama sen oradan gidersin 
(Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Erdemiı bu şekilde hi
tabetin eniz doğru değildir. Söz vermiyorum, 
oturunuz yerinize. (Gürültüler) (Soldan «oy
layın» sesleri.) Sayın arkadaşlar, oylamaya 
mecbur değilim. İçtüzüğü okuyunuz. Riyasetin 
takdir hakkı vardır, taammül yoktur. 

Buyurun Sayın Satır. (Soldan gürültü
ler.) 
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KEMAL SATIR (Elâzığ) — Muhterem ar

kadaşlar; ödenekler mevzuundan ita âmiri.. (Sol* 
dan gürültüler.) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, sükûneti muha
faza ediniz. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım; bir defa bu elektrikli havayı de
vam ettirmemizin deminden beri Meclisin hay
siyetini koruyalım iddiasiyle kabili telif ol-
mıyacağmı yüksek takdirlerinize arz ederim. 
(Gürültüler) Ben burada, hiçbir arkadaşa, hiç
bir siyasi partiye tariz etmek düşüncesiyle hu
zurunuzda bulunmuyorum. Bir mesele dolayı-
siyle Genel Başkanımız kürsüye çıkmış, konuş
muş. partimizin görüşünü belli etmiş, buna .kar
şılık diğer siyasi parti liderleri de.. (Gürül
tüler) kendi görüşlerini ifade ederken, hiçbir 
mânası ve yeri olmadığı halde ve hattâ hiçbir 
fayda melhuz değil iken partimize sataşmalar, 
haksız tecavüzlerde bulunmuşlardır. 

Yüksek Meclisin değerli üyeleri takdir 
ederler ki, bir tarafın mütemadiyen söyleme
si, tecavüz etmesi ve karşı tarafın da susması. 
diye bir şey bahis konusu olamaz. Bu kürsüde 
tecavüzde bulunan arkadaşlarımız asgari ola
rak bilmek mecburiyetindedirler İd, kendileri
nin sözleri cevaplanacaktır. Eğer bu Meclis 
kürsüsünde yapılan tecavüzler, arkadaşlarımı
zın münasobetiyle cevapsız kalacak olursa, d 
takdirde..bu Meclisin normal mesai yapması 
sağlanamaz. Söyleyin arkadaşlar cevaplarını 
almalıdırlar ki, bir muhakeme meydana gelsin, 
Meclis üyeleri ve umumî efkâr, bunun kararını 
versin. 4 partinin saym sözcüleri tonları itiba
riyle biri birinden ayrı ve kendi hususiyetleri
nin tezahürü olan beyanlarda bulundular; cen
tilmenlik şeklinde, beyanda bulunanlar oldu, 
bu Meclis kürsüsünü bir miting meydanı farz 
ederek mukabbız çehre ile, heyecanla bağıran
lar oldu. Bunların hiçbirisine lüzum yok. (Sol
dan gürültüler.) Sükûnetle dinleyiniz. 

BAŞKAN — Sayın Satır, tahrik edici ma
hiyette konuşmayınız. Sadece sataşma ma
hiyetindeki sözlere cevap veriniz 

KEMAL SATIR (Devamla) '— Sayın Re
isim; tahriklerin binde birine dahi henüz ce
vap vermiş değilim. 

BAŞKAN — Oraya hasredin 
KEMAL SATIR — Müsaade buyurun. Faz

la bağırmakla tesir yapmak mümkün değil. 
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Normal konuştuğumuz takdirde dahi Meclisin 
sayın üyeleri kürsüden konuşulan sözleri işi
tebilirler. Ama arkadaşlarımız nedense C.H.P. 
ye ye onun liderine karşı bağırmayı, çağırma
yı bir marifet sayarlar ve böylelikle oy toplı-
yacakları ümidine beyhude yere kapılırlar. 
(Soldan ve sağdan gürütltüler.) Bu meselelere 
gelmiyorum. Nihayet 10 Ekimde millet kim
lerin ne olduğunu, kimlere itibar edileceğini, 
kimlerle Hükümet yapılacağını takdir edecek 
ve partileri kıymetlendirecek/ değerlendirecek 
yeniden Meclise getirecektir. 

Bıı milletin bileceği bir işdir .Ama, millet 
hesabına bu kürsüden beyhude yere milletin 
nabzını ifade etmek gibi bir gaflete düşme
nin yersizliğini de tebarüz ettirmek isterim. 

MEHMET BAŞARAN -(Samsun) — Bu sa
taşma mı, Başkan. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Bunların 
hepsi sataşmadır. (Sağdan gürültüler.) 

BAŞKAN —- Karşılıklı konuşmayınız-. 
€.H;P. GRUP ADINA KEMAL SATIR 

(Devamla)— Muhterem arkadaşlarım, belki 
bu-şimdiye kadar söylediğim sözler henüz sa
taşmanın cevabı değildir. Ama, bir, Meclis kür
süsünde bir. ananenin tesbiti mücadelesidir. 
iler arkadaş bilmelidir ki, Meclis kürsüsü mi
ting kürsüsü değildir. (Orta sıralardan .alkış
lar). Bir kere bunu bilelim ben bunun tesbiti 
için konuşuyorum. 

BAŞKAN -— Sayın Satır, konuşmanızı yal
nız parti ve şahsınıza sataşmaya hasrediniz. 

KEMAL SATİR (Devamla) — Şimdi mese
leyi ikiye- bölerek .huzurunuzda cevaplamak is
tiyorum. Bunlardan bir tanesi, benim de bu
lunduğum bir toplantıya ait bir konuşma, di
ğeri CHP nin ödeneklere zam dölayisiyle istis
marcı olarak millete jurnal etmesi keyfiyeti
dir. (Soldan gürültüler.) 

KEMAL -BAĞCIOĞLU (Maras) — Esas 
hakkında konuşuyor. 

BAŞKAN— Esas değil efendim, müdahale 
etmeyiniz, Riyaset bunu takdir eder. (Soldan 
"gürültüler.)' Buyurun efendim. 

KEMAL SATIR (Devamla)- — Şimdi muh
terem arkadaşlar, niçin telâşlanıyorsunuz? Bü
tün grup sözcüleri buraya geliyor ve her biri 
müştereken biz de bu takririn aleyhindeyiz 
diye^ buyuduyorlai*. O halde mesele yok. Ama 
müsaade buyurursanız söylenmiş olan sözlere 
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cevap vereceğim. Başka çaresi yok. Şimdi. 

BAŞKAN — Sayın Satır, si/ aşağıdan size 
l&î atanlara cevap vermeyiniz Siz de hatibin 
sözlerini kesmeyiniz efendim. Partinize ve şah
sınıza isnadedilen sözlere cevap vermekle ikti
fa ediniz. 

KEMAL SATİR (Devamla) — Şimdi 
liderlerin, parti sözcülerinin kürsüde ne söy-
liyecekleri belli olmadığı bir zamanda bizim 
lideriniz çıktı ve ita amirliği konusunda ve
rilmiş olan M.P, den bir arkadaşın, A.P. den 
bir arkadaşın ve diğer bir partiden bir arkada
şın verdiği takrir üzerine konuştu. Şimdi, 
derler ki, polemik itiyadı olmadığı halde CHP 
lideri niçin kürsüye gelip de banları konuştu? 
Bii' keıc bu mesele bir polemik meselesi değil
di \ (Sağdan ve soldan gürültüler, anlaşılmı-
ya>ı müdahaleler.) 

BAŞKAN — Sayın Satır, tekrar ediyorum 
konuşulanız] parti ve zatıâliniz itham edilerek 
söylenmiş olan sözlere hasrediniz 

MEHMET BAŞARAN (Samsun) — Ana
yasaya göre tarafsız olmak lâzım. Yeter' bu 
kadar yeter 

BAŞKAN — Oturunuz yerinize. 
MEHMET BAŞARAN - Ne elinizi salla

yıp duruyorsunuz, yeteı. 
BAŞKAN — Arkadaşlar. Riyasete karşı 

saygısızca ve söz olmadan bat-ekette bulunu-
yo-'suuuz. CGürültüler.) 

FAKtH ÖZLEN (Konya) --• Her şeye niye 
bağırıyorsunuz. (Gürültüler.) 

MEHMET. BAŞARAN (Samsun) — Kime 
küfrediyorsun.. (Şiddetli ve devamlı gürültü
ler. A.P. yo C.H.P. ön sıralarından ayağa kalk
malar, yumruklaşmalar ) 

BAŞKAN — Say m İdareci üyeler lütfen 
sükûneti temin ediniz. (Şiddetli gürültüler, 
yumruklaşmalar) sükûneti muhafaza etmiyor
sunuz, celseyi talik edeceğim (Ortadan «celse
yi talik et» sesleri.) (Gürültüler.) 

BAŞKAM — Arkadaşlar, sükûneti muha
faza etmezseniz celseyi talik edeceğim. (Şid
detli gürültüler, sıralar arasında ve üstünde 
kaynaşmalar) (Reis çan sesleri.") 

Arkadaşlar; sükûneti muhafaza etmezseniz 
celseyi talik edeceğim. (Şiddetli gürültüler.) 
Zaten saat 13 e gelmiştir. Bugün saat 14.30 da 
toplanılmak üzere celseyi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 13,00 
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Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN —- Fuad Sirmes 
KATİPLER : Veli Uyar (Yozgat), Sabri Keskin (Kastamonu) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

Sayın Satır, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL SATIR 
(Elâzığ) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
öğleden evvelki celsede bize yapılan, grupumuza 
yapılan tarizlere cevâp vermek maksadiyle huzu
runuza geldiğimde bir müessif hâdisenin zuhuru 
dolayısiyle hakikaten müteessirim. Maksadımız, 
Meclis içinde ahengi bozmak değil, ahengi tesis 
etmek ve Meclis olarak mütecanis bir halde millet 
arzularına uygun kararların temsilcisi ve mü
messili olduğumuzu umumi efkâra göstermenin 
yolunu arayıp bulmaktı. Genel Başkanımız Sa
yın înönü, grupumuzun bir kararma dayanarak 
Yüksek Huzurunuzda konuşma yaptı. Grupumu
zun kararı şu idi: 

Milletvekili ödeneklerine yapılan zamlar Ana
yasa Mahkemesine tarafımızdan dâva edilerek, 
mahkeme kararı alınıncaya kadar bu ödenekler 
verilmesin, Yüksek Mahkeme nasıl bir karar ve
recekse bu karara göre, milletvekilleri arzu et
tikleri istikamette hareket serbestisini kazanırlar. 
Fakat Meclis Riyasetine verilmiş olan bir takrir
le ita amirliğinin,.. («Sataşma mı bu?» sesleri.) 
Sataşmaya geleceğim efendim... 

BAŞKAN — Arkadaşlar müdahale etmeyin 
efendim. Sataşmaya ait kısmı söylüyor. (Gürül
tüler müdahale edin, sesleri) Müdahale ediyorum 
efendim. Riyaset vazifesini yapar, siz sükûnetini
zi muhafaza etseniz müzakereler d:ıha süratli bi
te:*. (Gürültüler) Efendim, şahsi görüşe göre ha
reket edilmez. Bunu da söylemenizde fayda yok
tur. Biz de içtüzüğü tatbik ediyoruz. («A. P. sı
ralarından, söz istiyoruz» sesleri.) Oturunuz 
efendim, söz vermiyorum. Müdahale de etmeyiniz 
konuşurken müdahale etmek inzibati cezayı mu
ciptir. Söylüyoruz size, kaç kere ihtar ediyorum.. 
Müsaade buyurun, sükûtu muhafaza edin... 

Buyurun efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL SATIR 

(Devamla) — ita amirliğinin, murakıpla ihtilâfı 
halinde bir başka merciin ita âmiri mevkiini al
ması keyfiyetine grup olarak muarız olduğumuzu 
Genel Başkanımız Yüksek Meclise arz etti. (Sol
dan: «Esas hakkında, sadede gel» sesleri.) Geli
yorum. (Soldan, gürültüler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. Sataşma 
mevzuu dâhilinde konuşuyor. (Soldan: «Hayır, 
hayır» sesleri.) Evet; sizin takdirinize ait değil
dir. Riyaset takdir eder onu. Buyurun efendim. 

MEMDUH ERDEMIR (Kırşehir) — Siz ni
ye müdahale ediyorsunuz, hatibe niçin müdahale 
etmiyorsunuz? 

BAŞKAN — Saym Erdemir, hatibin sözünü 
kesmeyiniz. Oturduğunuz yerden bağırmayınız. 
Vazifesini Riyaset yapar. Sen oturduğun yerden 
öyle söyleme! Susmanızı ihtar ediyorum size, 
yoksa ihtar cezası vereceğim. 

Buyurun, efendim. 
KEMAL SATIR (Devamla) — Bu mevzu 

kürsüden Genel Başkanımız tarafından savu
nulunca, partilerin değerli temsilcileri bu kür
süye gelerek huzurunuzda, Cumhuriyet Halk 
Partisinin istismarcı olduğunu, Cumhuriyet 
Halk Partisinin, Meclis itibarını muhafaza et
mek isterken Meclis itibarını bozduğunu, bir 
taraftan hukuk devletinden bahsederken Mec
lis kararlarına direnmesi sebebiyle hukuk dev
leti mefhumunu zedelediğini, Cumhuriyet Halk 
Partisinin Meclise vermiş olduğu takrir ve Ge
nel Başkanının konuşmasının bu niyetin altında 
yatan tezahürleri milletin anladığını, neden 
grup kararı almadınız diyerekten itham edildi
ğimizi ve nihayet Cumhurbaşkanı nezdinde ge
çen bir konuşmayı bahis konusu etmeleri dola
yısiyle C. H. P. sine sataşma oldu diyerek hu
zurunuzda bulunuyorum. 

— 408 — 
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Şimdi ben kürsüden kürsüye çıkan hatiple

rin, parti temsilcilerinin bize şu sözleri söyle
diler diyerekten. anafikirlerini birer kelime ile 
ifade ettiğim zaman Yüksek Meclisin bâzı üye
leri «doğru, yalan mı?» demek suretiyle bu sa
taşmanın filhal yapıldığını bir kere daha tescil 
etmiş oldular. 

Şimdi, herkesin kendi düşüncesine göre söz
lerin doğruluğu veya doğru olmadığı, kendi 
muhakemesi ölçüsünde kıymetlenir. Bizim ka
naatimizce bu arkadaşlarımız C. H. P. ne hak
sız ithamlarda ve hücumlarda bulunmuşlardır. 
Görüyorsunuz ki, Yüksek Huzurunuzda sükû
netimi gayet muhafaza ederek ve başka arka
daşlara bir tecavüzde bulunmadan bize yapı
lan ithamların yersizliğini ifade etmek istiyo
rum. Lütfeder, sabrederseniz hiçbir zaman İç
tüzüğün bana verdiği hakların dışına çıkmadan 
doğrudan doğruya bu yapılmış olan ithamları 
cevaplandırmak istiyorum. 

Arkadaşlarımızın her birisi kürsüye gelip, 
verilmiş olan takririn aleyhinde bulundukları
nı söylüyorlar ve yine lider arkadaşlar, parti 
sözcüleri, milletvekilleri ödeneklerine yapılan 
bu zamlara kendilerinin de karşı olduğunu ve 
fakat niçin Cumhuriyet Halk Partisinin, Gru-
pundan karar almadığını ifade" ediyorlar. San
ki, bu Büyük Mecliste bir tek Cumhuriyet Halk 
Partisi var, başka gruplar yok. Biz Halk Par
tisi olarak grup kararı almadık ve suçlu isek, 
Sayın Meclisin diğer üyeleri, diğer partiler de 
grup kararı almadıklarına göre bizimle aynı 
durumda bulunuyorlar demektir. (Gürültüler) 
Kaldı ki, C. H. P. nin parti meclisir en yetkili 
organ olarak Anayasanın kendisine verdiği 
hakla milletvekili ödeneklerine yapılan zamla
rın Anayasa Mahkemesine şikâyetini karara 
bağlamış ve bu Bütçe Kanunu yürürlüğe girip, 
Eesmî Gazetede neşredilir, edilmez Anayasa 
Mahkemesine dâva açma hazırlığını ikmal et
miş, bunun yalnız ve yalnız yürürlüğe girmesi
ni beklemektedir. Yine C-H. P. üç dört gün ev
velden haber aldığımız ita amirliğinin değiş
mesi tertibini haber alır almaz kendi grupun-
dan karar almış ve böyle bir karar, böyle bir 
teklif Yüce Meclis Riyaset Divanına verildiği 
takdirde buna itiraz edip bunu desteklememek, 
aleyhinde bulunmak kararını almıştır. Biz bu 
haberi, biz bu malûmatı aldığımız zaman bizzat 
bu takriri diğer partilerin- bünyesinden veren 
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arkadaşlar olduğu halde, şüphe yok ki, kendi
lerinin çok daha evvelden bundan malûmattar 
olmaları ve bunun karşısında tıpkı bizim gibi 
dikilip mâni olmaları lâzımdı. Mademki bunun 
aleyhinde bulunmaktadırlar, o halde bunu ha
ber alır almaz kendi mebuslarının Meclis Riya
setine verdiği bti takririn karşısında olmaları 
kadar tabiî hiçbir şey olamazdı. Görülüyor ki, 
C. H. P. ne karşı mahza itiraz olsun diye yapı
lan tarizler, hücumlar, hattâ iftiralar bir mak
sada makrun, samimiyetten uzak ve yalnız san
ki bu ödenekler meselesinde Cumhuriyet Halk 

'Partisi bunun karşısında bulunuyor da, böyle
likle vatandaşa sempatik görünüyor, aman 
bunun sempatisini elinden alalım gibi bir hava
ya kendilerini kaptırmışlardır. 

İHSAN TÖMBUŞ (Çorum) — Sevsinler 
seni. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Seni de sev
sinler. (Gülüşmeler) 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak biz samimî olarak ifade 
edeyim ki, milletvekili ödeneklerine yapılan 
zammın Anayasaya aykırı olduğu kanaatini ta
şımaktayız. Diğer arkadaşlarımız da aynı ka
naatin içinde bulunuyorlarsa, elbirliğiyle mil
let arzusuna uyarak bu tertibin dışına çıkalım 
ve bu takriri reddetmek suretiyle Anayasa ka
pısını bu dâvaya bakmak için açık bulundura
lım. 

Ve şunu ifade edeyim ki, Büyük Meclis 
böyle bir karar verdiği takdirde bunun şerefi 
C. H. P. ne ait değil, bütün Meclise ait bulu
nacaktır. (Gürültüler, «tarafsız Başkan» ses
leri.) Bir kıskançlık içinde değiliz, illâ da «bu
nun karşısında C, H. P. vardır, başka partiler 
bunu istiyorlar» tezini savunmuyoruz. Hiçbir 
partiye, hiçbir şahsa, hiçbir lidere tarizde de 
bulunmuyoruz. Madem ki aleyhindeyiz, elbir
liğiyle aleyhinde bulunarak bunu reddedelim 
ve millet nazarında Yüce Meclisin itibarını bir 
kat daha yükseltelim, istiyoruz. Bizim istedi
ğimiz budur. Eğer telâş, bunu yalnız Halk 
Partisinin <me sürdüğünden ileri geliyorsa, 
böyle değildir. Şimdi arz ettiğim gibidir. Eğer 
telâş, böylelikle... (Soldan gürültüler.) 

BAŞKAN —• Sayın Satır, siz de konuşma
nızı partiye yapılan tarizlere hasrediniz, öner
ge içiri herkes fikrini söyledi. (Gürültüler.) 
Gürültü etmeyiniz efendim, 



M. Meclisi B:119 
KEMAL SATIR (Devamla) — Muhterem 

Başkanım, sevgili arkadaşlarım; görüyorsunuz, 
hakikaten tamamen hüsnüniyet içinde konuşu* 
yorum. (Gürültüler.) Söylenmiş sözlerin hiç
birisine cevap vermiyorum. Yapılmış olan ta
rizlere cevap vermiyorum. Ama insaf" edin, il
lâ da bu parayı alacağız diye tutturuyorsanız 
alamıyacağız. Çaresi yok bunun. 

BAŞKAN — Sayın Satır, bir daha ikaz edi
yorum. Size söz verilme hususu hakkında söz
lerinizi bitirdiniz zannediyorum. Şimdi başka 
şeye karışmayınız efendim, onu Meclis bilir, 
reyle halledilir. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Şimdi bir 
de Riyaseticumhurda liderlerle birlikte bir top
lantımız var. («Ona neden temas ediyorsun?» 
sesleri.) Bunu söylemiyeyim mi? («Sen onun 
için mi söz aldın?» sesleri.) Teşekkür ederim. 
Hayır ben bunun için söz almadım. Hayır ben 
C. II. P. ne yapılan... 

BAŞKAN — Sayın Satır, karşılıklı konuş
mayınız efendim. Riyaset, partiye yapılan sa
taşma ve Kemal Satır'm şahsına ait yukarıda
ki konuşmalara ait cevap verebilmesi için sa
taşmayı Riyaset kabul etti ve söz verdi. Bi
naenaleyh, müdahale etmeyiniz. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Parti lider
leriyle birlikte Sayın Cumhurbaşkanının dave
tine gittik. Burada milletvekili ödeneklerine 
yapılan zam meselesi konuşuldu. (Soldan 
«zam değil» sesleri.) Bizim kanaatimizce zam-
dır. Onun için Anayasa Mahkemesine gidiyo
ruz.. Ve bu konuşma, şüphe yok ki Sayın Cum
hurbaşkanının nezdinde ve parti liderlerinin 
iştirakiyle yapılan bir toplantı olduğu için, as
gari olarak siyasi nezaket bu toplantıda mev-
cudolan insanların ve bilhassa toplantıyı da
vet eden Sayın Cumhurbaşkanının muvafaka
tini almadan buradaki konuşmaların işaa edil
memesi merkezindedir. Bizim anlayışımız bu
dur, gizli toplantılardan anladığımız mâna bu
dur. Bir toplantı yapılır, bu toplantılar her
hangi bir meseleye aidolduğu gibi, millî men
faatlere dair olan toplantılar da olabilir. Biz 
hiçbir 'zaman Sayın Bölükbaşı gibi, Ulus mey
danında söyliyemiyeceğim şeyleri gizli toplantı
larda da söylemek zihniyetinde değiliz. Ulus mey
danında söylenecek sözün bir başka söz olduğunu 
gizli toplantılarda yapılan konuşmalarımda bir 
|)aşka mâna taşıdığına İnanan insanlarız. Ve bu 
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maksatladır ki, mütemadiyen bu kelimeyi tek
rar etmesine rağmen ifade ve açıklamada bu
lunmamıştık. Ama şimdi bir kısmını ifade edi
yorum, yalnız bu noktaya aidolan cihetini : 

Sayın Reisicumhur, bu ödenekler mesele
sinden* bahsetti. Parti liderleri de konuştular. 
Ve her birisi bunun doğru olmadığını söyle
diler. Küçük partiler bilhassa ısrarla, «Bizim 
Meclisteki rakamımız nedir ki bunun üzerinde 
müessir olalım, esas nokta Adalet Partisi ile 
Cumhuriyet Halk Partisinin bu işle bir görüş 
birliğine varmasında toplanır.» dediler. Ve 
kendileri de, ben de grupumuza gidemedik, 
dedim. Doğrudur. Ve bu toplantı gizli olduğu 
için çıkar çıkmaz da Sayın Genel Başkana, gi
demedik veya gitmediği şimdi istismar edecek
ler dedim ve söylediğim zaman da bunun far
kına varmıştım. Ama bir gizli toplantıdaki 
konuşmanın dışarıya çıkması aklımın köşesin
den geçmediği için bu kelimeyi tasrih etmek 
lüzumunu da duymadım. 

Şimdi, kendileri rakam olarak küçüklüğü
nü ve bu yüzden itiraz etmediklerini, grupla
rını toplamadıklarmı söylerler. Ama insafla 
mütalâa edilecek olursa, koalisyon ve koalis
yon protokolüne takaddüm eden günlerde iş
birliğindeki esasın eşit müesseriyete dayandı
ğını iddia eMen de bu sayın liderlerdir. Eşit 
müessiriyet denildiği zaman koalisyonun pro
tokolünde bu mündemiç bulunduğuna göre, 
arkadaşlarımız kendi küçük rakamlarına rağ
men, kendilerinden daha büyük topluluk "ha
linde bulunan partiye eşit müessiriyeti işte 
böyle zamanda kullanmaları iktiza ederdi, kul
lanmadılar. Ama biz bunu hiçbir zaman söyle
mek için de bir zaruret duymadık ve söyleme
yi de istemiyorduk. Esas mesele, hiçbir par
tiye tarizi düşünmüyoruz, hiçbir şeyin istisma
rı aklımızdan geçmiyor. Yalnız ve yalnız Mec
listen çıkacak olan bu kanunun, bütçe sözcü
sünün de ifade ettiği gibi, Anayasa Mahkeme
sinden karar çıkmadan milletvekillerine öden
memesini temin için mücadelp etmekteyiz. Hep 
beraber bu noktada bulunuyorsak, biz bunun 
iftiharını taşıyacak değiliz, bizim reylerimiz 
mahdudolduğuna göre böyle bir teklifi Büyük 
Meclis reddettiği zaman bu ret ve bunun ar
kasından gelecek eğer bir menfaat düşünülür 
yorsa bütün partilere aidolacaktır, 
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Bölükbaşı, boşuboşuna kafanı sallayıp dur

ma.. Alıştın sen baş sallamıya, ama daha da 
alışacaksın. 

BAŞKAN — Sayın Satır, karşılıklı konuş
mayın. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Sen 
otuz senedir İsmet Paşa'ya baş salladın. 

KEMAL SATİR (Devamla) — Şimdi sevgi
li arkadaşlarım, bütün mesele bu noktada dü
ğümlenmektedir ve C. H. P. nin Grup kararı 
bu noktada olduğu için Genel Başkanımız bu
nun savunmasını yapmıştır. Bu savunma mu
vacehesinde yapılan tarizlerin haksızlığını, 
yersizliğini ve Millet Meclisi kürsüsünü bir 
miting kürsüsü haline getirmenin hakikatlere 
aykırı davranış olduğunu ifade etmek için hu
zurunuza geldim. Hepinizi saygılarımla selâm
larım. 

BAŞKAN — Sayın Satır, beyanlarınız ara
sında «bu parayı almaya kararlıysanız» buyur
duğunuza göre bu ifadeyle kimleri kasdettiği-
nizin izah edilmesi istenmektedir. Lütfen be
yan ediniz. 

KEMAL SATIE (Devamla) — Şimdi efen
dim, bir takrir verilmiştir. Bu takrirde, «Âmi
ri ita ile murakıp arasında bir ihtilâf zuhur 
ederse, bu, Riyaset Divanı tarafından verilen 
kararla nihai hal şeklini bulur.» denmektedir. 
Biz bunun karşısındayız. Söylemek istediğim 
bu mânanın içinde bulunmaktadır, Sayın Reis. 

BAŞKAN — Komisyon. 
t. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Bizim 

öğrenmek istediğimiz mesele şu, tavzih etmele
rine rağmen, kürsüden indikten sonra bizim 
Grupumuza yönelerek, «Anayasa Mahkemesi 
karar vermeden bu parayı alamıyacaksınız.» 
diye ifadede bulunmuştur. Kararı Büyük Mil
let Meclisi alacağına göre, Meclisin muhata-
bolması lâzımdır, bir grupun alâkası yoktur, 
tavzih etsinler. 

BAŞKAN — Tavzih ettiler, sizin Grupla 
alâkası olmadığını ifade ettiler. Mesele tavaz
zuh etmiştir. Buyurun Komisyon. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Sakarya) — Muhterem arka
daşlarım; verilen takrirle alâkalı Komisyonu
muzun teknik mahiyetteki görüşünü ifade et
meden önce, değerli Paksüt arkadaşımızın 
sabahki celsede yapmış olduğu bir konuşmaya 
kısaca temas etmek istiyorum. 
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Paksüt arkadaşımız ifade ettiler ki, bu Par

lâmentoda birtakım mesuliyetler vardır ve 
bunlar bilhassa bütçe, ile alâkalı mesuliyetler
dir, bütçeye taallûk eden bu meseleler iktidar 
gruplarının omuzlarındadır, onların mesuliye
ti altındadır, dediler. 

Şimdi, bu mevzu ile alâkalı, Komisyonda 
cereyan etmiş olan bir hususu kısaca ifade et
tikten sonra, takrirle alâkalı teknik mâruzâtı
mı arz edeceğim. _ 

Muhterem arkadaşlarım, filhakika ita âjni-
ri değiştirmeye matuf bir önerge Karma Bütçe 
Komisyonunda yine müzakere mevzuu olmuş 
ve hakikaten uzun tartışmalardan sonra bir 
muayyen neticeye bağlanmıştı. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, tariz kasdı 
taşımadan bir hususu ifadede fayda mülâhaza 
ediyorum. Umumiyetle bu önergeye taallûk 
eden meseleler gerek komisyonlarda, gerek 
umumi heyetlerde, gerek Yüce Senatoda, ge
rek Yüce Heyetinizde görüşülmek durumuna 
gelince, ne hikmetse muhterem arkadaşlarım, 
muhalefete mensup arkadaşlarımız teker teker 
salonu veya komisyonları boşaltmakta ve çok 
mahdut, âdeta sembolik sayıda bir üye ile tem
sil edilir bir hale gelmekte idiler. (Ortadan 
«teknik bakımdan konuş» sesleri.) Teknik 
Mirkelâmoğlu, merak etmeyin. 

Filhakika bu usul, komisyonda da bu me
sele müzakere edilirken aynen böylece cereyan 
etmiş ve çok mahdut sayıda, şimdi isimlerini 
teker teker sayacağım. («İsimlerini söyle» ses
leri.) Anlatacağım efendim, şimdi isimlerini 
teker teker tadadedebileceğim, muhalefete 
mensup sayın komisyon azaları, Sayın Feyzi- . 
oğlu da vardı, Sağlam vardı, Ağanoğlu hatır
ladığıma göre vardı.. 

Şimdi şuraya geliyorum, arkadaşlar müza
kere mevzuu olmuş, reddetme imkânına Bahi-
bolmıyan bir ekseriyette olmalarına rağmen ikti
dar gruplarının mesuliyetine tevdi ettikleri bir 
vazife kemaliyle yerine getirilmiş ve bu husus 
Yüksek Heyetinize gelmemiştir. O halde aziz 
arkadaşlar, bu meselenin iktidar gruplarına, 
Anayasanın 94 ncü maddesine taallûk eden hu
susu falan bu meselenin bir polemik haline ge
tirilip müzakere mevzuu olmasına ve Umumi 
Heyetin de bu meseleyle böylesine meşgul edil
mesine hakikaten samimî olarak esef ettiğimi 
de ifade etmek isterim, 
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Takrire geliyorum muhterem arkadaşlarım. 
SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Komis

yon esef etmez Reis Bey. 
BAŞKAN -— Arkadaşlar müsaade buyuru

nuz. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Bunun mü

dafaası Komisyona mı kaldı? 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAYAR (Devamla) — Efendim, Ko
misyona taallûk eden bir hususun müdafaası
nın suç olduğunu bilmiyordum Sayın Şener. 
Ben vazifemi yapıyorum. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz Sayın 
Şener 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, şimdi takrirle ilgili mevzua geliyo
rum. 

Komisyon olarak bu takrirde yer alan hü
kümler usuli mahiyettedir. Komisyonun, bu 
usuli mahiyette olan değişiklik önergesine il
tihakı mümkün değildir. (R) formülü bütçe
nin herhangi bir tertibinden yapılacak gider
lerin mahiyet ve nev'ini tesbit eden basit' for
müllerdir. Bu önergede ifadesini bulan mahi
yette • usuli birtakım meseleleri kapsamasına 
imkân yoktur, aleyhindeyiz. 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar, son söz 
milletvekiline aidolduğu için Grup adına Sa
yın Osman Bölükbaşı, buyurunuz. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Usûl 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Devam eden meselenin usulü 
yok ki efendim. Takrir üzerinde konuşuyoruz. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Baş
kanlığın tutumu, yani zatıâlinizin tutumu ile 
ilgili usul hakkında söz istiyorum. Anayasaya 
göre söz vermiye mecbursunuz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
başlamış, devam etmekte olan bir müzakere 
için usul meselesi araya sokulamaz. (Gürültü
ler.) Sayın Bölükbaşı buyurun, son söz millet
vekiline aittir. 

ŞÜKRÜ KÖSEREİSOĞLU (Van) — Müsaa
denizi rica edeceğim. Takrir hakkında bende
nize söz verecek misiniz, vermiyecek misiniz ? 

BAŞKAN — Devam eden müzakere hak
kında bu esnada vermiyorum. Takririniz okun
duğu zaman söz isteseydiniz verirdim. Ama ki-
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fayet takriri, gelmiş, herkes konuşmuş, kifayet 
takririni oylamadan evvel son söz milletvekili
nin olduğu için, Grup adına Bölükbaşı'ya söz 
verdim. Size söz veremiyorum efendim. Usule 
müsait değildir efendim. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Bu hu
susu zabıtlara tescil ediyorum. 

BAŞKAN — Edildi efendim, edildi. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Anaya

sayı çiğniyorsunuz. 

BAŞKAN — Anayasayı Riyaset çiğnemez, 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Bana 

usul hakkında söz vermiye mecbur olduğunuz 
halde şahsi * tutumunuzla vermiyorsunuz, mil
let huzurunda sizi protesto ediyorum. Bir Cum
huriyet Halk Partiliye söz verirsiniz, değil mi? 

BAŞKAN — Kimseye vermiyorum, oturun 
efendim. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Arif 
Ertunga'ya verirsiniz değil mi? 

İHSAN KABADAYI (Konya) — (Kemal 
Bağcıoğlu'na) Biliyoruz seni; susun artık!... (Ko
nuşmanın devamı gürültüden anlaşılamadı.) Sı
kılmaz herif... (Soldan gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı müsaade edin, 
Sayın Kabadayı. (Gürültüler.) Arkadaşlar bir
birinize lâf atmayınız. İdareci üyeler ve vazi
feli arkadaşlar.. Sayın Kabadayı ne yapıyorsu
nuz efendim? (Soldan şiddetli gürültüler.) Su
sun efendim. Gürültüden bir şey anlaşılmıyor,, 
ben ne dediğini duymadım. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — «Herifler» 
lâfını geri alsın. («Geri aldırın sözünü» sesle
ri, gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, siz bir arka
daşımıza karşı utanmaz demişsiniz. (Gürültü
ler.) Ne dediniz, nedir efendim? 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Benim 
sözüm Kemal Bağcıoğlu'na aittir, sabahtan be
ri mübarek Meclisin kutsiyetini ihlâl eder tarz
da hareket etmekte ve huzurunu kaçırmakta
dır. 

BAŞKAN — Hiçbir arkadaşa bu şekilde ifa
dede bulunamazsınız. Lütfen gelin, sözünüzü geri 
alın. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Kanaati
mi değişmiş değilim. Sözlerimi geri almıyacağım., 

BAŞKAN — Müdafaanızı yapmıyor muşu-: 
nuz? 
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İHSAN KABADAYI (Konya) — Yapmaya

cağım. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Kabada

yı arkadaşımız Meclis üyelerinden bir arkadaşı
mıza hakareti mucip bir söz sarf etmiştir. Kendi
sini müdafaaya ve sözünü geri almaya davet et
tim, buna icabet etmemiştir, arkadaşımız. (Orta
dan, «Ne dedi?» sesleri.) Edepsiz, demiş efen
dim. (Ortadan «Hayır, yalan» sesleri.) Müsaade 
buyurun arkadaşlar, «utanmaz» demiş... (Orta
dan, «Yalan yalan, sıkılmaz dedi» sesleri.) Müsa
ade buyurun efendim, bir arkadaş diğer bir arka
daşa hangi şartlar içinde olursa olsun ne utanmaz 
diyebilir, ne de terbiyesiz diyebilir. («Sıkıknaz 
dedi» sesleri.) Gelsin, «sıkılmaz» dedim, desin. Sı
kılmaz da hakareti mucip bir şeydir. Arkadaşı
mız gelip sözünü geri almazsa hakkında muamele 
yapacağım. 

ÎHSAN KABADAYI (Konya) — Gülemez-
siniz beyler. Edepsiz demedim. 

B*AŞK AN — Sayın Kabadayı... 
ÎHSAN KABADAYI (Konya) — (Gülüşme

ler) Gülemezsiniz beyler. Nâçiz arkadaşınız Ku
rucu Mecliste üye olarak çalışmış bir insandır. 
(Gülüşmeler) Hukukçu değilim, bu kanunun çı
karılış anlamı baremin en üst derecesi idi. Aylık 
başka, yolluk başka, maaş başka şeklinde sıraya 
gelmişsinizdir. Mübarek Meclisin kutsal havasını 
bozup, basın önünde samiin önünde, millet önün
de kutsal Meclisin haysiyetini, şerefini zedeler 
yolda olan anlayıştaki kimselere üzüntülerimi iz
har ettim. Edepsiz demedim. Bu gibi insanlara 
üzüntülerimi izhar ediyorum dedim. Bir insan 
olarak histen, kemikten yapılmışım, bu kadar 
konuşmak da benim hakkımdır beyler, özür dile
rim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, müsaade buyurun 
efendim. Özür dileyip sözünüzü geri aldınız mı? 

ÎHSAN KABADAYI (Konya) — Kime ait 
sözümü?.. Muhterem Kurullarına ait hiçbir kas-
dım yoktur. 

ALI BOZDOĞANOĞLU (Adana) — Yalan
cısın, yalan söylüyorsun. 

ÎHSAN KABADAYI (Devamla) — Ben ya
lan söylemiyorum, sensin yalancı benim sözüm er
kekçe. Ben erkeğim, ne zannettin? Söz Kemal 
Bağcıöğlü'na aittir. 
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BAŞKAN — Efendim, Kemal Bağcıöğlü'na 

da, her hangi bir milletvekiline de böyle söz söy
lemeye hakkınız yoktur. «Utanmaz» demişsiniz. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Meclisin 
kutsal havasını bu hale getirenlere «utanmaz» de
dim. 

BAŞKAN — Bağcıöğlü'na dedim, diyorsu
nuz. 

ÎHSAN KABADAYI (Devamla) — Evet. 
(Soldan, şiddetli gürültüler.) 

ENVER KAPLAN (Maraş) — ihsan Ka
badayı'nm, Bağcıöğlü'na söylediği sözü küpü ile 
şahsına iade ediyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın müdafaasını da 
dinlediniz. Kendi ikrarı ile de bu şekilde bir be
yanda bulunmuş olduğu anlaşılmasına göre Baş
kanlık Divanınca, içtüzük hükümlerine göre bir 
takbih cezası verilmesini oyunuza sunuyorum. 
Takbih cezası verilmesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi, Ali Boğdoğanoğlu... 
KEMAL BAĞUIOĞLU (Maraş)'— Muhte

rem Başkan, olur mu böyle şey? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Ali Bozdoğanoğlu, siz oturduğu
nuz yerden Sayın'Kabadayı'ya «Yalancı» diye 
ifadede bulundunuz... 

ALÎ BOZDOĞANOĞLU (Adana) — Kabada
yı, soyadı ile uygun olmıyan beyanda bulunmak
ta, buz gibi yalancı efendim. O da söyledi, ben de 
söyledim... 

BAŞKAN — Ne şekilde söylemiş olursa olsun 
sizin bir arkadaşa yalancı demeye hakkınız yok
tur. Muhterem arkadaşlar Ali Bozdoğanoğlu hak
kında da îçtüzük hükümlerine göre, bir arkadaşı
mıza «yalancı» demiş olduğu için takbih cezası 
verilmesini oyunuza sunuyorum. 

ALÎ BOZDOĞANOĞLU (Adana) — Daha 
büyük ceza istiyorum, takbih falan değil... 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Hasan Fehmi Boztepe, lütfen yerinize. Riya
sete karşı bâzı sözler sarf ettiniz, lâyıkiyle anlı-
yamadım, lütfen ifade buyurun. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Reis Bey, ke
selim artık, hatip kürsüde. 

HASAN FEHMİ BOZTEPE (Antalya) — 
Sayın Kabadayı hakaretlerini Meclis kürsüsünde 
itiraf etti. Kendileri sözlerini geri aldıktan son
ra benim sözlerimin değeri yok. Ben Riyasetir 
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tutumunu protesto etmiştim, Sayın Kabadayı 
sözlerini geri aldıktan sonra, özür diledikten son
ra benim Riyaset için söyliyeceğim bir şey yok
tur. 

BAŞKAN —- Muhterem arkadaşlar, Yüce 
Heyette oturduğu yerden arkadaşlar birbirleriy
le yüksek yüksek konuşur, lâf atarlarsa, gürültü
den Riyasetin, arkadaşlardan her hangi birisinin 
oturduğu yerden ne dediğini duymasına maddi 
ve fiilî imkân yoktur. Çok rica ediyorum, hepi
niz hislerinize hâkim olunuz. Mesele soğukkanlı
lıkla halledilir. Oturduğunuz yerde atışmanın hiç
bir mânası yoktur, hiçbir hüküm ifade etmez, 
hiçbir netice de alamayız. Arkadaşımızın bu tav
zihi üzerine bir muamele yapılmasına lüzum 
görülmemiştir. 

Sayın Bölükbaşı son söz milletvekilinindir 
hükmü gereğince zatıâlinize söz verdim, buyuru
nuz. 

M . P . GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBA
ŞI (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, Çanka
ya'da Sayın Cumhurbaşkanının huzurunda yapı-
lan liderler toplantısında söylenmiş bir sözü, öde
nekler meselesinin alabildiğine istismar edilmesi 
karşısında, burada bir samimiyetsizliği tescil ve 
teşhir için açıklamak zaruretinde kalmıştım. Sırf 
bu maksatla söz .aldığını Reisin tebliğ ettiği Sayın 
Kemal Satır, Reisin zabıtlara geçen sözlerinin hi
lâfına, burada kendi grupları dışında kalan bü^ 
tün grupları itham altında bulunduran bir konuş
ma yaptılar. Zaman zaman yumuşak ve nazik gö
züktüler, ama zaman zaman ithamın en insafsızı
na baş vurdular. 

Burada konuşanlar ne demiş? Cumhuriyet 
Halk Partisi ödenek mevzuunu alabildiğine istis
mar ediyor demişler. Çok doğru söylemişler... 
Ben de aynı kanaatteyim. Arkadaşlar, istismar 
var mı yok mu, hâdiseleri konuşturalım. Müsaade 
buyurursanız burada... Müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, müsaade bu
yurun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Müsa
ade buyurursanız arkadaşlar, Koalisyon protoko
lündeki bir maddeden de bahsettiler. Onunki sa
dedin içinde de benimki mi dışında? İnsaf edin. 
Sataşmaya cevap verirken sataştı, cevabını alacak 
şimdi. 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, size içtüzük 
gereğince önerge üzerinde son söz, - Komisyon 
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konuştuğu için - milletvekilinin olduğu kaidesine 
istinaden söz verdim. Zatıâliniz Sayın Kemal Sa
tır 'm kendi gruplarına yapılmış olan sataşmaya 
cevap verirken, sizin grupunuza veya şahsına bir 
sataşma olduğu iddiasiyle söz istemiş değilsiniz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Reis 
Bey, kürsüye gelen, söz alan bir kimse kendinden 
evvel konuşulanlar üzerinde de söz söylemek im
kânına sahiptir başka türlüsü düşünülemez bu
nun. Müsade buyurursanız ben sadedin daha or-
tasmdayım merkezindeyim. 

BAŞKAN — Sözlerinizi takrire hasretmenizi 
rica ederim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Olmaz 
Reis Bey, Ulus Meydanında söyliyemiyeceğim bir 
sözü ben kapalı odada söylemem demek suretiyle, 
içeride başka, dışarıda başka konuşan bir adam 
olmadığımı açıkladım. Onun bir kusur gibi bura
da benim aleyhimde kullanan bir zata o sözün ne 
maksatla söylendiğini elbette ifade etmek iste
rim. * 

BAŞKAN — Sayın arkadaşım, bu sataşmaya 
taallûk eden ve size sataşıldığını iddia edi
yorsanız size o yolda söz verebilirim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Böyle 
şey olmaz Reis Bey. Konuşmak için kürsüye 
{••ölen bir kimse kendisinden evvel yapılan ko
nuşmalarla alâkalı mütalâalarını söylemek 
hakkına sahiptir. Başka türlü Meclis müzake
resi olmaz arkadaşlarını. 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, bir noktayı 
tavzih etmek lâzım, müsaade buyurun. Ar
kadaşlar, İçtüzük hükümlerini kemaliyle tat
bik edebilmek, ancak Yüksel: Meclisteki bütün 
üyelerin bunu benimsemesiylo ve oturdukları 
yerden şahsi görüşleriyle müdahale ctmcmele-
riyle mümkündür. Ben Sayın Bölükbaşı'ya, Ke
mal Satır arkadaşımızın Cumhuriyet Halk Par
tisine vâki sataşmalar vardır diye söz istedi
ği zaman söz verdim. S ıt ır ' in söz'erirds Bö
lükbaşı'ya ait meydanlarda söyledi diye bir 
sataşma hususunda söz istemişi erse söz verece
ğim. Çünkü o kanaat de değildir, bize müra
caat ettikleri gibi o yolda söz istemişlerse o 
ayrı bir iştir, takrirden ayrıdır. Siz grup adına 
son sözü istediniz... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Mük-
tcsabatınız, yaşınız, tecrübeniz böyle bir mü
talâaya imkân vermemek lâzım Reis Bey. 
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"MEMDUH ERDEMÎR (Kırşehir) — Reis 

Bey, partizan hareket ediyorsunuz. İçtüzüğü, 
Anayasayı çiğniyorsunuz. Hatibin sözünü kese
mezsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, lütfen gelin 
buraya. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Lü
zum yok gelmiyorum. Lüzum yok. 

BAŞKAN — Siz, Başkana karşı tüzüğü 
çiğniyorsunuz, Anayasayı çiğniyorsunuz, par-' 
tizan hareket ediyorsunuz, diye hakarette bu
lunuyorsunuz. Sizi, bu sözlerinizi geri almaya 
•davet ediyorum. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Geri 
almıyorum. Siz filhâl tüzüğü çiğniyorsunuz. 
M Makalenizle .Sayın Bölükbaşı'yı konuştur
mamak çabası içindesi.ıiz. Suçluluk çabası için
demiz. Siz. Sözlerimi reye koyarsanız takdir 
görecektir. (Gürültüleı.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
İçtüzük hükümlerine göre Başkanlığa karşı 
saygılı olmaya mecbursunuz. İçtüzük buna mü
sait değildir dersiniz, partizanlık ediyor diye
mezsiniz buna hakkınız yoktur. Size ilk defa 
olmak üzere bir ihtar veriyorum. Devam etti
ğiniz takdirde İçtüzüğün diğer hükümlerini 
tatbik edeceğim, oturunuz yerinize. 

Sayın Bölükbaşı, bir noktada vuzuha var
manız lazımdır. Benim tecrübem, içtüzük bil
gim politik hayatımdaki geçirdiğim zaman de
diğim şekilde harekete beni mecbur etmekte
dir Zatıâlirıize .şunu söylüyorum; Sataşmaya 
karşı sataşma için söz istemediniz. Reis takdir 
eder, Reis sataşma yoktur dediği takdirde 
direnirse sataşma olduğunu iddia eden arka
da?, -r.ylamr, direnmezse Reis sataşma vardır 
derse, Reis söz verir. Riyasete Erdemir arka
dasınız bundan evvel kifayot aleyhinde söz is
tiyorum, diye isim yazdırdt Bilâihara bir haber 
gel li. söz sırasını Sayın Bölükbaşı'ya verdi 
dendi. Siz de oturduğunuz yerden bana «grup 
-adım söz istiyorum» dediniz. Komisyon ko
kuştu komisyondan sonra sizin gelişiniz takrir 
üzerinde son söz içinse son söz üzerinde konu-
şiTrsur.az, Iicmal Satır'm beyanları için, bana 
bi>' sataşma oldu diyorsanız, -sataşmadan do-
lavı da size söz vereceğim. Bunun hangisi ise 
onu i+'ade buyurun. 

OSMAN BÖLÜKBAST (Aukara) — Reis 
Bey sataşmanın olduğunu cümle âlem biliyor. 
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i Ama ben bir prensibin çiğnenmesi pahasına sa

taşma maddesine sığınmayı reddediyorum. Bura
da konuşulan her şeye söz alan hatip cevap ve
rebilir, tahlil edebilir. İçtüzük emri budur Re
is Bey, Zatıâlinizin İçtüzüğe uymıyan hareke
tini hayretle karşıladığımızı müktesebatmız-
dan. yaşınızdan, tecrübenizden bahsederek ifa
de ettim. Eğer bunu da hakaret sayıyorsanız 
burada konuşma imkânı yoktur. 

BAŞKAN — Riyaset, İçtüzük hükümlerine 
göre oir milletvekili ile. bir hatip ile görüş 
ayrılığında olabilir. Sizin görüşünüz o olabilir, 
Başkanlığın görüğü bu olabilir. Buna tüzük
ler, tarih, zabıtlar hüküm verir Şimdi ben size' 
yalnız son söz miletvekilinin hakkıdır kaide-

b sine tevfikan söz vermiş bulunuyorum ve rica 
ediyoıum yalnız takrn üzerinde konuşunuz. 
Buyurunuz efendim. 

0«MAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Şimdi 
Kemal Satır Beyin söylediklerine hiç dokunmı-
yacak mıyız, Reis Bey? (Gürültüler ve C.H.P. 
si Mraiarmdan «dokun, dokun» sesleri) 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka

daşlar, C.H.P. si Genci Başkanı sıfatiyle bu
rada konuşmuş bulunan Sayın İsmet İnönü'
nün fî'upu adına konuştuğunu Kemal Satır 

- Beyin san konuşmasiyle öğrenmiş o^duk. Ar
kadaşlar, bu mevzuu alabildiğine C.H.P. istis
mar etmektedir. Sayın İnönü'nün bugün bura
da söylediği nutuk sadece bir istismar örneği 
de£il, memleketi birbirine katacak bir tahrik 
örneğidir. (Soldan ve sağdan bravo sesleri). 
Bu nasıl tâbir arkadaşlar? «•Tarihte bu yoldan 

L Beytülmale el uzatanlar görülmemiştir.» (Orta 
sıralardan «doğru» sesleri) Arkadaşlar, tarihi 
fazla karıştınrsak hangi devirde Beytülmale 
el uzatıldığının misalUrini vermek mümkün
dür. 

SABRI VARDARLI (İstanbul) — Varsa 
söyle. («Hangi devirde'» sesleri) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Dev
ri dilâranızda. (Orta sıralardan, o kadro* öbür 
tarafta, Atatürk'ün devrini barıştırma sesleri) 
Açtırmayın. Hali acze düşenler Atatürk'ün göl
gesine sığınıyorlar. Atatürk'ün devrinde Ah-
m<>t hırsızsa hesabını Atatürk mü verir? 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Atatürk'ün 
I yolunda ve izindeyiz. 
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BAŞKAN — Sayın Oral, lütfen... 
Buyurunun efendim. (C . H. P. sıralarından 

«söyle, söyle» sesleri.) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka-
dağlar, bu nasıl söz? Bir takrir verilmiş, bu 
takrir şöyle bir neticeyi müncer olur, bu ne
tice de millet tarafından hoş karşılanmaz, Ana
yasa Mahkemesine bir müracaat kararımız 
var, bunun neticesine intizar etmek münasibolur 
da bir konuma tarzıdır, buraya gelip tarihte böy

lesine Beytülmale, ilâve etseydi o münasibolur-
du, «saçı bitmemiş yetim hakkına» deseydi 
tamamlanmış olurdu, «el uzatanlar görülme
miştir, seçim sathı mailinde sizleri millete şi
kâyet edeceğiz.» Sayın İnönü, burada bir fik
rin karşısına, istismarı ve tahriki düşünmiyen, 
mukabil fikir taşıyan bir insan edası ile çık
mamış, kendisine has mücerret olan üslûbu ile 
memleketi alabildiğine tahrik etmiştir. Alabil
diğine bu mevzuu istismar etmiştir. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Sen de 
şöhret yolunun buradan geçeceğini biliyorsun 
ya. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ne 
şöhretin yolunun buradan geçeceğini bulaca
ğım? Siz millî şefin etrafında fırıldak gibi dö
nerken biz mücadele ediyorduk. (Soldan, sağ
dan alkışlar.) Ne ise eski şeyleri bana açtırır-
sanız Lideriniz şâhidolmak mecburiyetinde 
kalır. 

Alabildiğine istismar ediyor, ediyorsunuz, 
etmekte devam edeceksiniz. (Orta sıralardan 
«tırrt» sesleri.) Parlâmentoda bulunuyoruz. 
Kurbağa gibi ötüyor, bu da mebus. (Gülüşme
ler.) Fikre fikirle mukabelede bulunuyor fikir 
partisinin mensubu. Vallahi, istediğiniz şeyin 
taklidini burada yapabilirsiniz ama, kendiniz 
küçülürsünüz. 

Arkadaşlar, vatan sathında yaptığım gezi
lerden edindiğim intibaları bu takrir dolayı-
siyle açıklıyacağım, istismar var mı, yok mu? 
Nereye giderseniz, herhangi bir köy kahveha
nesinde karşınıza halkçı çıkıyor, maaşlarınıza 
niçin zam yaptınız, diye soruyor, işin içyüzünü 
anlatıyorsunuz. Mahcubolma kabiliyeti varsa 
mahcuboluyor. 

Benim anlamadığım bir nokta var; Cumhu
riyet Halk Partisinin dimağı mevkiinde bulu
nan insanlar böyle küçük tertip istismarlara 
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tenezzül etmiyorlar da bu gövdesinin her nok
tası aynı propagandayı nasıl vatan sathında 
tekrar ediyor? Demek ki, bir merkezden idare 
ediliyor. (C. II. P. sıralarından «kökü dışarı
da» sesleri.) Kökü dışarıda değil, kökü O. H. 
P. Genel Merkezinde. Daima böyledir arkadaş
lar. Hatırlar mısınız; 1961 seçimleri sırasında 
yapılan propagandaları? «Seçimi kim kazanır
sa kazansın, kıymeti ne, iktidar mutlaka Halk 
Partisine verilecektir.» Vatan sathında Halk 
Partisinin bütün teşkilâtının yaptığı propagan
da bu. Ama burada înönü radyoya çıkar, böy
le bir şey bahis mevzuu değildir, ama, gövde
sini başına uyduramıyan bir partiyi de samimî 
kabul etmiye imkân yok. iddia şu; bu zam ya
ni iktidarın eseri imiş, yani Hükümetin eseri 
imiş.. Vatan sathındaki propaganda bu. Halk 
Partisi hamiyetli, yeni iktidarı teşkil eden 
partileç hamiyetsizmiş. Oylara bakıyoruz o 
gün; 70 kişi galiba aleyhte oy vermiş. C. H. 
P. nin mevcudu 192 idi o zaman. («70 kişi» 
sesleri.) 70 kişi... A. P. nden arkadaşlar aleyh
te verdiler, bizden de veren oldu, Y. T. P. nden 
verenler oldu. (Gürültüler.) 
. BAŞKAN — Oğuz Oran, müdahale etme

yiniz. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bü

tün bunlar bir araya geliyor, 72 kişi tutuyor. 
Ondan sonra 192 kişilik bir grupa şahibolan 
bir parti de alabildiğine vatan sathında- hami
yet oyunu oynuyor. Buna istismar demezler de 
ne derler? Bu zamla kimsenin alâkası yok, ik
tidar olarak. C. H. P. iktidarı da bunu getir
medi, yeni iktidar da getirmedi. Bir zat bir 
dilekçe vermiş, maaşlarımız noksan hesabedil-
di, demiş. Dilekçe Encümeni bir karar almış, 

' Senato tasdik etmiş. C. H. P. nin birçok kıy
metli reyleri de bu tasdiki sağlıyan reylerdir, 
ondan sonra buraya gelmiş, Sayın Alican biraz 
evvel bir şey söylediler, sizler geç geldiniz., de
diler o gün. O gün ben saat 18,00 de Son Ha
vadis gazetesinin muhabirlerinden Abdullah 
Uras beyin bir telefonu ile evimde buna mut
tali oldum. Derhal geliyorum dedim, kalktım 
geldim. Aleyhinde söz istedim. Ben burada bu
lunduğum müddetçe Sayın inönü'nün aleyhte 
söz istediğine şahidolmadım. (C. H. P. sıra
larından «lüzum yok» sesleri.) Lüzum yok di
yor. Şimdi beytülmale el uzatıyorsunuz diye 
hamiyet kıbcını çekip cümlemizin boynunu 
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vurmaya kalkışanlar, o gün niye sustular? 
(Soldan, sağdan alkışlar.) Evet, kifayet takri
ri verildi, konuşmamamız için. Kifayetin aley
hinde söz istedim, ben konuştum, Sayın İnönü 
kifayetin aleyhinde de söz istemedi. Grupunda 
bir karar alabilirdi. Arkadaşlar, cümle âlem 
biliyor, Sayın Alican biraz kibar bir üslûp ile 
söyledi, «İnönü'nün Grupu üzerindeki hususi 
nüfuzu malûmdur.» dedi. Ben daha açığını 
söyliyeyim; ya ben, ya o dendi mi ilâhlara 
kurban verir gibi Halk Partisi kendisi bizzat 
onları kurban veriyor. (Sağdan ve soldan 
«bravo» sesleri.) Bu kadar nüfuzu olan bir li
der bu işi' bu hale getirmemek için Gruptan 
bir karar alsa münasibolmaz mı idi? Ya 
maaş, ya ben deseydi zannederim Halk Partili 
dostlarımızın çoğu, bunu arzu. etmelerine rağ
men, İsmet İnönü'yü kırmazlardı. (Sağdan, 
soldan gülüşmeler.) 

Reisicumhurun huzurunda Kemal Satır be
yefendinin söylediğini burada zikrettim, ken
dileri de lütfedip tekzibetmediler, doğrudur, 
dediler. Bu suretle bir hakikat, kendi ağziyle 
de tescil edilmiş oldu. 

Arkadaşlar istismara bakınız; müşterek 
mesuliyet diye bir prensibi yeni Hükümet ku
rulurken ortaya attık. Bunun maaş meselesi 
ile hiçbir alâka ve münasebeti yok. Protokolü 
okumadan burada söz söyliyen Sayın İnönü'
nün düştüğü mahcup vaziyete bugün de Ge
nel Sekreteri düştü. Müşterek mesuliyete mu
vazi olarak, eşit mesuliyete muvazi olarak eşit 
müesseriyet. Ne de? Hükümet icraatında. Bu
nu yüzde yüz sağlamanın imkânı olmadığı için 
yüksek mevkilere yapılacak tâyinlerin, bura
lardan yapılacak nakillerin dört partiye men
sup birer bakanın peşin muvafakati alınmadan 
yapılmasın diye protokole bir hüküm koyduk. 
Sebebi; keyfî tâyinleri önlemek, keyfî vazife
den uzaklaştırılmaları önlemek, partizanlığın 
kapısını mümkün olduğu kadar kapatmak. Bu 
kadar hâlis niyetlerle protokole konan bir 
maddenin, şimdi ödenekler mevzuunda aleyhi
mize istismar edilmek üzere bir yosun gibi ona 
sarılacağını aklımızdan geçirmedik. 

Muhterem fikir partisinin fikirli Genel 
Sekreterine tavsiye ederim; içyüzünü bilme
dikleri meseleleri ele alıp da. mahcup vaziyete 
bir daha düşmesinler. Biz filân zamanda öde-
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nek meselesi gelince şöyle hareket edeceğiz, di
ye protokole bir madde koymadık, böyle bir 
şey bahis konusu değil. En çok bu meseleyi 
kendileri istismar ettikleri halde, kendi grup
larından karar almaya güçleri yetmemiş. Şimdi 
alamıyacaksmız bu paraları. Yani kendileri 
almak istemiyormuş, başkaları almak istiyor
muş. Ben naçiz şahsım hakkında kanaatimi 
açıkladım. Kırmızı oyumu biliyorsunuz. Gizli
lik kararına rağmen yukarıdan attım, parayı 
da almıyacağımı söyledim. Ama, Sayın İnönü'
nün böyle bir beyanına şahidolmadım. (Sağ
dan ve soldan alkışlar. C. H. P. sıralarından 
«ihtiyaç yok» sesleri.) Evet, biz arkadaşlar, 
mahremiyete riayet ederiz. Beanşart ki, kar-
şjmızdakiler de mahremiyetten daha evvel ge
len samimiyete riayet etsinler. Samimiyet, 
mahremiyetten önce gelir. İçeride başka, dışa
rıda başka konuşup milleti aldatmaya teşeb
büs edenler olursa peşinen söyliyelim, herkes 
için söylüyoruz, içeride söylediğinin aksini 
dışarıda telkine kalkıştığı zaman samimiyet
sizliği teşhir etmeyi ahlâki bir vazife sayarız. 

Evet her meziyet Halkçı dostlarımızda. 
Ben kendilerine hiçbir zaman ahlâksızlar diye 
bir şey söylemedim. Bizim hakkımızda bâzı 
sözler söylüyorlar, duyuyor kulağım. Kem söz, 
kalp akça sahibinindir. Herkes sözü ile kendi 
seviyesini gösterir. Fikre tahammül edemeyip 
oturduğu yerden hakaret eden adam kendisini 
hakir kılar. Onu İnönü de kurtaramaz. 

OĞUZ ORAN (İstanbul) — Formunda de
ğilsin bugün. 

BAŞKAN — Sayın Oran, müdahale etme
yiniz efendim. 

OĞUZ ORAN (İstanbul) — Formunda de
ğil. 

BAŞKAN — Oğuz Oran; rica ediyorum 
efendim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Yani 
sakin olduğumuz için formumda saymıyorsu
nuz. Pekâlâ formumuzdayız, söylüyoruz. 

OĞUZ ORAN (İstanbul) — Değilsin, değil. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz Oran; müdahale 
etmeyin efendim. Siz de cevap vermeyin. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bâzı 
şeylere temas edemediğim için formumda say
mıyorsan, onu da Reise medyunsun; yahut 
Reisin hukukî telâkkisine.. 
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BAŞKAN — Devam edin efendim, devam 

edin. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Zan

nederim ki söylenecek şeyler anahatlariyle 
söylendi. Samimiyetsizlik bir kere daha tescil 
edildi. Reisicumhurun huzurunda söylediği 
sözler Kemal Satır'ın ağziylc burada bir kere 
daha tekrar ettirildi. O da geçti zabıtlara. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın İnönü'ye bir 
tavsiyede bulunacağım. Tahrikte çok ustadır
lar, çok yakından bilirim. Bu memleketin tah
riklere tahammülü yoktur. İnsanları birbirin
den uzaklaştırma metotlarından lütfen yaz-
geçsinler. Memlekete vaktiyle bu yoldan yap
tıkları fenalığın kefaretini de böyle ödemiş 
olsunlar. (Sağdan ve soldan sürekli alkışlar, 
«bravo» sesleri.) 

BAŞKAN — Kifayet takrirlerini okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aylardır münakaşası yapılan ve esastan zi

yade hissî bir zemin üzerinde . cereyan eden 
müzakerelerle durum kâfi 'derecede aydınlan
mıştır. Bu itibarla müzakerenin kifayetini arz 
ederiz. 

Adana İstanbul 
Hasan Aksay Sahabettin Orhon 

Sayın Başkanlığa 
Durum tavazzuh etmiştir. Takrir üzerindeki 

görüşlerin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Kastamonu 

Sabri Keskin 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, kifayet aley
hinde söz istemiştiniz, buyurun. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Vazgeç
tim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Kifayet takririni 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu önergenin oya 
sunulamıyaeağına dair Reşit Ülker arkadaşımız 
tarafından bir takrir verilmiştir. Onu okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan ve sonuç olarak ödenekle

rin verilmesini gerektirecek olan önerge Anayasa 
ve İçtüzük hükümlerine göre oya konulamaz. 
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Önergenin Başkanlıkça oya konmamasını arz ve 
teklif ederim. -

istanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; Başkan
lık hakkında müzakere açılmış olan bir takririn 
oya konulmıyacağı kanaatinde değildir. Bu ka
naat üzerinde saatlerce müzakere yapılmıştır. O 
bakımdan bu takriri muameleye koymuyorum. 

KADİRCAN KAFLI (Konya) — Takririm 
vardı. 

BAŞKAN— Hangi takrir. 
KADİRCAN KAFLI (Konya) — Başkanlık

la ilgili önergem var. Onun okunmasını rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, muamele bit
tikten sonra onu da okuyacağım. 

KADİRCAN KAFLI (Konya) — Muamele 
bittikten sonra olmaz. 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar; bu önergenin 
bir eşi olan ve Senato Başkanlığına ve Senato 
Başkanının İdare Âmiri olarak kendi murakıbı 
ile çıkacak ihtilâfa ait aynı mahiyette takriri var
dır. Onu da okutuyorum. 

1965 malî yılı Bütçe kanunu tasarısının 16 ncı 
maddesine bağlı (R) cetveline ilişkin tadil 

teklifi 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Gerekçe : 
Muhasebei Umumiye Kanununun 127 nci 

maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi hesapla
rını, Maliye Bakanlığı ve Sayıştaym murakabesi
nin dışmda^utmuş, aynı kanunun 128 nci madde
si ile de hesapların tasfiyesi, ödeneklerin ahzı ve 
sarfını Türkiye Büyük Millet Meclisine bırakmış
tır. 

Bu konuda Cumhuriyet Senatosunun görevli 
organları Hesapları İnceleme Komisyonu, Denet
çi ve İta Âmiri olup, bunlar arasında uygulamada 
görüş ayrılığı zuhur ettiği takdirde nasıl bir iş
lem yapılacağı ve Meclis kararlarının ne suretle 
tatbik edileceği İçtüzükte tâyin ve tesbit edilme
miştir. Bu itibarla 1965 malî yılı Bütçe kanun 
tasarısının 16 ncı maddesine bağlı (R) eetvelinin 
Cumhuriyet Senatosuna ayrılan yerde aşağıdaki 
ilâvenin yapılmasını arz ve teklif ederiz. 
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(R) cetveline yapılması istenilen ilâve : 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin her biri* -

Cumhuriyet Senatosu İta Âmirinin bilcümle iş
lem ve tutumlarına, Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlık Divanı nezdinde itiraz edebilirler. Başkan
lık Divanı 3 gün içinde itirazı karara bağlar, 
Başkanlık Divanı Cumhuriyet Senatosunun tasvi
bine iktiran etmiş hususlarda Cumhuriyet Sena
tosunun görüşüne aykırı karar veremez. Cumhu
riyet Senatosunun tahakkuk dairesi ve saymanlı
ğı, Başkanlık Divanının kararma iktiran eden 
konularda, Başkanlık Divanının kararını tahak
kuk evrakına eklemekle yetinip verilen emri ara
maksızın tahakkuk ve tediye yapar. 

Van Hatay 
Şükrü Kösereisoğlu Saki Zorlu 

Tekirdağ 
Fethi Mahramlı 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu iki 
takrir de aynı malıiyettedir ve evvelce okunan 
takrir hakkında açık oya gidilmesine dair 15 er 
imzalı iki takrir vardır. Onları da okutuyorum. 
Oylama muamelesine iştirak etmiyen var mı? 
Yok... Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydm) — Lütfen önergeler 
Divana veriliş sırasına göre okunsun. 

BAŞKAN — Efendim? 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Açık oy önergesi, 
bu konuda açık oyu gerektiren önergeler lütfen 
Divana veriliş sırasına göre okunsun, Önergeler 
Divana verilip sırasına göre okunmuyor. 

Sayın Başkan, bizim bir önergemiz var, Diva
na takdim ettik. Sayın Divandan ricamız, bu 
önergelerin Divana veriliş sırasına göre okunma
sını istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın okuyucu kâtip arkada
şımız sonra geleni evvelâ okumuş; onun için. 
(Soldan, gülüşmeler) 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Bendeniz gör
düm, yerimden Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sıra ile okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
önergenin açık oya konulmasını arz ve tek

lif ederiz. 
İzmir Sinop 

Şükrü Arıkan , Ethem Kılıçoğlu 
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İzmir 

Nihat Kürşat 
İzmir 

Muzaffer Döşemeci 
İsparta 

Sadettin Bilgiç 
Kayseri 

Vedat Ali Özkan 
Urfa 

Celâl öncel 
Tokat 

Zeyyat Kocamemi 
Aydm 

İsmet Sezgin 

İzmir 
Sabahattin Savacı 

Maraş 
Kemal Bağctoğlu 

Kastamonu 
Fethi Doğançay 

Aydm 
Reşat özarda 

Kocaeli 
Ekrem Aliean 

Elâzığ 
Naci Güray 

Sakarya 
Nuri Bayar 

Manisa 
Neriman Ağaoğlu 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Bütçe Kanununun 16 ncı maddesinde yazılı 

(R) cetveline bir fıkra eklenmesine dair veri-
len önergenin açık oya konulmasını saygıları
mızla arz ederiz. 

Malatya Elâzığ 
İsmet İnönü Kemal Satır 

Maraş Burdur 
Kemali Bayazıt - Fethi Çelikbaş 

Çanakkale Bursa 
Şefik İnan Sadrcttin Çanga 
istanbul İstanbul 

llhami Sancar Sabri Vardarlı 
Ordu Siirt 

Y. İzzettin Ağaoğlu Cevat Aydın 
Denizli Artvin 

İsmail Ertan Saffet Eminağaoğlu 
Balıkesir Ankara 

Süreyya Koç İsmail Rüştü Aksal 
Trabzon istanbul 

Ahmet Şener Cihat Baban 
Konya Bursa 

İhsan Kabadayı İbrahim Öktem 
Ordu İstanbul 

Ferda Güley Suphi Baykam 
Eskişehir 

Şevket Asbuzoğlu 

BAŞKAN — önergede imzası olan arkadaş
ların 15 ten fazla olduğu ve burada bulunduk
ları müşahede edilmektedir. Birer birer bulu
nup bulunmadıklarını kontrol edeyim mi efen
dim? («İstemez» sesleri) istemiyorsunuz... 

Muhterem arkadaşlarım, İçtüzük gereğince 
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15 ten fazla imza ile bu takrirlerin açık oya 
sunulması teklif edilmiştir. İçtüzük gereğince 
açık oy muamelesi yapılacaktır. Kürsüye sepet 
konulacaktır. Kabul edenler beyaz, reddeden
ler kırmızı, müstenkif kalanlar yeşil oy puslası 
kullanacaktır. Pusla yanında bulunmıyan arka
daşlar ismini intihap dairesini ve reyinin ma
hiyetini kâğıdın üzerine sarih olarak ifade ede
cekler ve Divan Kâtibi arkadaşlara ismini kay-
dettireceklerdir. Şimdi hangi intihap dairesin
den başlıyâcağımıza dair kur'a çekiyoruz : Sa
karya... 

Lütfen arkadaşlar isimleri okunmadan gel
mesinler. 

(Sakarya seçim çevresinden " başlanılmak 
suretiyle isimler okunarak oylamaya geçildi-) 

BAŞKAN — Oy kullanmıyan arkadaşlar 
varsa lütfen kullansınlar. 

Oy kullanmıyan arkadaşımız var mı? («Var» 
sesleri) Lütfen çabuk olun. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; müzakere etmek
te olduğumuz 16 ncı maddeye bağlı (R) cetveli 
üzerinde diğer bir hususa ait değişikliği -muta-
zammın önerge vardır, okutuyorum. 

Komisyon yerinde bulunsun. Komisyona ha
ber verin. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bütçe Kanununun 16 ncı maddesinin Mil

let Meclisi üyeleri tedavi bölümüne aşağıdaki 
fıkranın ilâvesini arz ve teklif ederiz: 

Şu kadar ki, üyelerin yurt dışında tedavi 
görebilmeleri iein hastalıklarının memleket 
dâhilinde tedavisinin gayrikabil olduğunun 
Ankara veya İstanbul üniversitelerinin sağlık 
kurullarının verecekleri raporla tevsik edilme
si şarttır. 

Sadık Kutlay H. Fehmi Evliya 
İçel Maraş 

Süreyya öner Celâl Kılıç 
Siirt İçel 

Nihat Diler Fuat Ümit 
Erzurum Bolu 

Sadrettin Tosbi 
Kütahya 

BAŞKAN — ö n e r g e hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Komisyon katılıyor mu? 
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KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

• NURİ BAYAR (Sakarya) — Tedavi masraf
larının olmadığı cihetle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Öner-
. geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-

miyenler... Kabul edilmemiştir. 
BA.ŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın 

Mehmet Başaran tarafından Başkanlığa veril
miş bir takrir vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Milletvekili ödenekleri hakkında yapılan 

yanlış tahakkukun düzelti'mesi neticesinde 
tashihine mütedair verilen karar icabı verile
cek ödeneklerle ita âmirinin tâyinine ait öner
geye ray vermiyenlerin bahsi geçen ödenekle
ri'* almaması hususunun oylanmasını rica ede
r in Saygılarımla. 

Mehmet Başaran 
Samsun 

BALKAN — Bu şekilde bir oylama müm
kün değildir, içtüzük ve .Anayasa hükümleri
ne avkıııdır, muameleye koymuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 16 ncı maddeye 
bağlı (R) cetveline bir fıkra eklenmesine dair 
verilen önergenin açık oylaması neticesini arz 
ediyorum. Oylamaya 364 arkadaş iştirak et
miş, 5 kabul 354 ret, 5 çekinser oy kullanıl
mıştır. Önerge reddedilmiştir. 16 ncı maddeyi 
tekrar okutuyorum.) 

(Madde 16 tekrar okundu.) 
ÖAŞKAN — Madde hakında söz istiyen?. 

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

MADDE 17. — (Geçen yıllar borçları) 
maddesindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1964 yılı Bütçesindeki tertibinde kar
gılığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet 
tertpilerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1963 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1965 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri ve
ya (aylık ve ücretler kesimleri hariç) ( A / l ) , 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödenekler
den (geçen yıllar borçları) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

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

MADDE 18. — Katma bütçeli idarelerle ge
nel bütçe dışındaki daire ve müesseselerin ge
nel bütçeye dâhil dairelerce idare olunan her 
derecedeki yatılı okullarla yurt d;şında kendi 
hesaplarına okutturacakları öğrencileri için büt
çelerine konulmuş olan ödeneklerden gerekli 
miktarlarını, bağlı (B) işaretli cetvele gelir ve 
bu öğrencilerin her türlü giderleri ile ödenekle
rine harcanmak üzere, bağlı (A/l) işaretli cet
velde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere 
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

MADDE 19. — 1965 malî yılı içinde yaban
cı memleketlerden ithal edilen veya yerli .ham 
petrolden istihsal edilip Millî Savunma ihtiyacı 
için ciheti askeriyeye teslim edilen ve Gümrük 
Giriş Tarife Cetvelinin 27.10 pozisyonuna giren 
akar yakıt ve madenî yağlar, Gümrük Vergisi, 
Belediye hisesi, Damga Resmi, Hazine hissesi, 
Rıhtım Resmi, ithalde ve' dâhilde alınan İstihsal 
Vergisi ve Hazineye, katma bütçeli idarelere 
özel idare ve belediyelere ait her türlü vergi, re
sim, hare ve zamlardan ve ardiye ücretlerinden 
müstesnadır. 

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

MADDE 20. —= Yabancı devletler veya ulus
lararası kurumlardan yapılmış ve yapılacak an
laşmalar gereğince belli hizmetler, taahhütler 
yatırımlar veya projeler için 1965 malî yılın
da elde edilecek imkânların Türk Lirası kar
şılıkları ile malzeme ve hizmet bedellerini bir 
taraftan bütçeye gelir, diğer taraftan ilgili ida
reler bütçelerinin özel tertiplerine ödenek kay
detmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

1964 ve daha önceki yıllarda aynı maksat
larla temin edilmiş bulunan Türk Lirası karşı-
lıklariyle malzeme ve hizmet bedelleri hakkında 
da yukarda yazılı esas dâhilinde işlem yapıla
bilir. 

Bütçe ihtiyaçlarına••,tahsis edilecek yardım 
ve kredi karşılıklarını (B) cetvelinde açılan özel 
tertibine gelir kaydetmeye ve harcanmıyan 
gelir ve ödenek bakiyelerini devretmeye Maliye 
Bakanı mezundur, 
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BAŞKAN — Söz istiyen t Yok.- Maddeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul ed0iıler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Maliye.Bakanlığı, yukar-
daki maddede sözü geçen kaynaklardan bağış 
ve istikraz suretiyle sağlanan imkânları İktisa
di Devlet Teşebbüsleri yatırımlarının finansma
nında kullanmaya, ekonominin çeşitli sektörle
rinde gelişmeyi artırmak maksadiyle kamu ku
rumlarına ve bankalara belli gayelerle kredi aç
maları için ikraz etmeye veya bunlar nezdinde 
belli gayeleri olan fonlar kurmaya yetkilidir. 

1964 ve daha önceki yıllarda da aynı mak
sat için açılmış ikraz ve kurulmuş fonlar hak
kında da bu madde hükmü dâhilinde işlem yâ -
pılabilir. 

Türk parası karşılıklarından serbest bıra
kılmış olup da Hazine muamelesi olarak Dev
let borçlarına karşılık harcanmış meblâğları büt
çeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN —* Söz istiyen? Yok. " Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... IÇabul edilmiştir. 

MADDE 22. — a) 31 . 8 . 1965 tarihli ve 
6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü ve 
64 ncü maddelerinin her yıl Tarım Bakanlığı 
bütçesine ve aynı kanunun 35 nci maddesinin 
her yıl Orman Genel Müdürlüğü bütçesine ko
nulacak ödenek miktarlarına ait hükümleri; 

b) Ziraat Bankası Kanununda değişiklik 
yapılması hakkındaki 25 . 5 . 1955 tarihli ve 
6617 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (c) fık
rası hükmü;' 

c) 9 . 6 .1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil 
Müdafaa Kanununun 37 nci madesine (a) fık
rası hükmü; 

ç) 15 . 5 . 1957 tarihli ve 6964 sayılı Zî  
raat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu
nun geçici 3 ncü nıadesi hükmü; 

d) 16. . 8 . 1961 tarihli ve 351 sayılı Yük
sek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanu
nunun 28 nci maddesinin (a) fıkrası hükmü; 

e) 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gi
der Vergileri Kanununun 66 nçı maddesi hük
mü; 

f) 18 . 2 . 1963 tarihli ve 197 sayılı Motor
lu Kara Taşıtları Vergisi Kanununun 17 Jici 
maddesi hükmü j 
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g) Korunmaya muhtaç çocuklar hakmda-

ki 6972 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi hükmü; 
h) 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı İlk

öğretim ve Eğitim Kanununun 76 ncı maddesi
nin (a) bendi hükmü; 

1965 bütçe yılında bu kanuna bağlı (A/l) 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilgili ter
tiplerine konulmuş miktarlar dâhilinde tatbik 
olunur; 

i) Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve 
vesaikin imha edilmesi hakkındaki 26 . 3 . 1956 
tarihli ve 6696 sayılı Kanunun hükümleri, 

1965 bütçe yılında tatbik olunmaz. 
BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Maddeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
Kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — 27 . 2 . 1959 tarihli ve 
7236 sayılı Kanunun emekli keseneği ve karşı
lıkları hakkındaki muvakkat 2 nci maddesi hül> 
mü 1965 malî yılında da tatbik olunur. 

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

MADDE 24. — 8 . 5 ,1961 tarihli ve 299 
sayılı Kanunla tasdik olunan (Nükleer enerji sa
hasında hukukî mesuliyete dair Sözleşme), nm 
7 nci madesi şümulü dâhilinde vukua gelecek 
hasar bedellerini» karşılamak üzere gerekli öde
neği Başkankanlık bütçesinde açılacak bir ter
tibe kaydetmeye ve tediye şart ve esaslarını 
tesbit etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

MADDE 25. Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2), işaretli cetvelin (yapı, tesis ve büyük 
onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden 
(A/3) işaretli cetvelin (kamulaştırma ve satı-
nalmalar) bölümüne ve Bayındırlık Bakanlığı 
yatırım bütçesinde ödeneği bulunan bakanlık 
ve dairelere ait (yapı, tesis ve büyük onarını 
giderleri) bölümünden kendi bütçelerindeki (ka
mulaştırma ve satmalmalar) bölümüne aktarma 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyeiı-
Kabul edilmiştir. 

MADDE 26. —' NATO Müşterek Enfras-
trüktür Programına dâhil inşaata ait hak ediş-
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lcr üzerinden yapılan tasarruf bonosu tevkif atı 
hakkındaki 19 . 6 . 1963 tarihli ve 253 sayılı 
Kamın gereğince çıkartılan 26 . 8 . 1963 tarih
li ve 6/2119 sayılı Bakanlar Kurulu Kararna
mesi hükümleri dairesinde erken ödemeye tabi 
tutulacak tasarruf bonoları için lüzumlu öde
neği Maliye Bakanlığı bütçesinin 36.130 ncu 
(erken ödemeye tabi tasarruf bonoları karşılığı 
maddesine kaydetmeye Maliye Bakanı yetkili
dir. 

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

MADDE 27. — Sermayeleri tesbit edilen li
mite ulaştıktan sonra elde edilen kârlar hakkın
da ne şekilde işlem yapılacağına dair kanun 
larında bir hüküm bülunmıyan genel ve katma 
bütçeli dairelere bağlı döner sermayeli işletme
lerin sermaye fazlası gelirlerini genel bütçeye 
irat kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

MADDE 28. -— Nominal sermayelerini ta
mamlamış olan İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin Hazineye intikal edecek kârları ile Hükü
met kararları veya kanun gereğince Hazinece 
ödenmesi gereken zararları, teşekküllerin mü
dürler kurulu veya idare meclislerince kabul 
edilen bilânçolarındaki kâr veya zarar esas 
alınmak suretiyle tahsile veya ödemeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

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

MADDE 29. — 4792 sayılı İşçi Sigortaları 
Kurumu Kanununun 344 sayılı Kanunla deği
şik 20 nci madesinin (b) fıkrasında ifade edi
len tahvillere yatırılacak yedek akçeler için 
maddede öngörülen % 40 lık limit 1965 büt
çe yılında uygulanmaz. 

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

MADDE 30.' — Millî Savunma Bakanlığına 
muhassas lojmanların bakım, onarım, idame 
ve muhafazalarına dair olan 29 . 12 . 1960 ta
rihli-ve 190 sayılı Kanun, Jandarma Genel Ko
mutanlığı teşkilâtı için de uygulanır. 
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BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. .Maddeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiycn-
Kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Katma f bütçeli idarelerin 
bütçelerini denkleştirmek maksadiylc, Maliye 
Bakanlığı bütçesinin Hazine yardımı tertiple
rine ödenek ve mukabili ilgili katma bütçenin 
(B) işaretli - cetveline gelir kaydolunan mik
tarlardan bu maksada göre fazla olduğu tes-
bit edilen kısımlar malî yıl sonunda Maliye 
Bakanlığınca ilgili idarölere ödcnmiycrck iptal 
olunur. 

SÖz konusu ödeneklerden herhangi bir se
beple yılı içinde nakden ödenmiyen kısımlar 
ertesi yıllarda ödenmek üzere bütçe emanetine 

„ alınabilir. 
BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Maddeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
Kabul edilmiştir. -

MADDE 32. — Yasama organları teşkilâtı
na dair kanunun çıkarılmasına kadar Cumhu
riyet Senatosu - bütçesinde ödeneği bulunmıyan 
ve Millet Meclisi bütçesinin müşterek bölüm 
ve maddelerindeki harcamalarda âmiri italik 
yetkisi Millet Meclisi Başkanlığına aittir. 

Millet Meclisi mesaisini aksatmamak kayıt 
ve şartiyle, Cumhuriyet Senatosunun hizmet
lerini yerine getirebilmek için ne- miktar me
mur ve hizmetlilerin daha Cumhuriyet Senato
suna ayrılacağına, iki Meclisin Başkanlık Di
vanlarının aralarında mutabık kalmaları su
retiyle karar verilir. Bunlar hakkında da 3 ncü 
ve 4 ncü fıkra hükümleri uygulanır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı emrinde 
bulunan memur ve hizmetlilerin niteliklerinin 
tâyin ve tesbitinde bütün yetki ve tasarruflar 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına aittir. 

Yasama Organları Teşkilât Kanununun yü
rürlüğe girmesinden sonra Millet Meclisi büt
çesindeki ödeneklerden lüzumlu miktarlar 
müşterek Başkanlık Divanı kararı ile Cumhu
riyet Senatosu bütçesinin ilgili bölümlerine ak
tarılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyeıı-
Kabul edilmiştir. 

MADDE 33. —Teşkilât kanunu ve bütçesi 
çıkıncaya kadar Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı harcamaları, Sanayi Bakanlığı bütçesin
deki tertiplerden yapılır ve bu harcamalar Sana-
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yi Bakanlığı sarfiyatı olarak gösterilir. Sanayi' 
Bakanlığı teşkilâtına dâhil kadrolardan iki ba
kanlık arasında varılacak anlaşma ile tesbit edi
lecek olanlar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nının emrine tahsis edilir. 

tki bakanlık arasında varılacak anlaşmaya gö
re her tertipte Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına^ ayrılacak ödeneklerin âmiri itası Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanıdır. 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Buyurun Sayın 
özal. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
Anayasanın 94 ncü maddesi gereğince bölüm ve 
değişiklik önergeleri üzerinde söz verilemiyeceğî 
açık olarak ifade edilmektedir. Binaenaleyh, söz 
vermemeniz gerekmektedir. 

BAŞKAN — Metin hakkında mı, bölümler 
hakkında mı söz istiyorsunuz? * 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Efendim, üzerin
de görüştüğümüz her madde okunup, Sayın Baş
kan tarafından da söz istiyen bulunup bulunma
dığı sorulmaktadır. Bendeniz Bütçe Kanununun 
33 ncü ve 34 ncü. maddesi hakkındaki mâruzâtımı, 
Sayın Başkanımızın da davetine icabetle arz et
mek istiyorum. Mâni bir hal varsa geriye otur
mak vazifem olur. 

BAŞKAN — Komisyon ne bakımdan konuşu-
lamıyacağmı beyan ediyor? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Komisyon olarak 
değil, sadece bir milletvekili olarak Anayasanın 
94 ncü maddesinin açık ve kesin hükmüne göre 
bölümler ve değişiklik önergeleri hakkında söz 
verilemez. 

BAŞKAN — Bu bölüm değil, bu Bütçe Ka
nununun bir maddesidir. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET' SEZGİN (Aydın) — Bölümler ve deği
şiklik önergeleri diyor... 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Arkadaşımız bü
yük bir noktada hata ediyor sanıyorum. Sayın 
Başkana yardımcı olmak için arz edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Rüştü Özal siz susunuz. 
Henüz size söz vermiş değilim. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
gerek Cumhuriyet Senatosunda gerekse Mület 
Meclisinde zatıâlinizden önce Riyaset buyuran 
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Başkan vekili, arkadaşlarımızın yönettikleri müza
kerelerde Anayasanın 94 ncü maddesindeki, bö
lümler ve değişiklik önergeleri üzerinde söz veri-
lemiyeceği hükmüne uyarak hareket etmişler, hat
tâ bir defasında Sayın Ferrııh Bozbeyli, Komis-

' yon Sözcüsü Sayın Bayar arkadaşımızın izah sa
dedinde söyliyeceği söze dahi müsade etmemiş
lerdir. Bunu usul yönünden arz ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım bu me
sele 16 ncı maddeye bağlı (R) cetveli üzerinde 
verilmiş olan takrirler için söz verilip verilmiye-
ceği hususu görüşüldüğü zaman halledilmişti. 
Başkan olarak Yüce Heyetinize arz etmiştim ki, 
geçen seneki bütçe konuşmalarında 14 ncü mad
de üzerinde Sayın Turhan Bilgin ve Coşkun Kır
ca arkadaşlarımız tarafından verilen önerge üze
rinde görüşme yapılmıştır. Başkanlığın görüşü, 
o zaman da arz ettiğim gibi, Anayasanın 94 ncü 
maddesi yalnız ve münhasıran bölümlerdeki öde
neklerin yer değiştirmesine ait verilmiş olan tak
rirler üzerinde müzakere yapılamaz. Fakat, Büt
çe Kanununun maddeleri üzerinde müzakere ya
pılmaya mâni bir şey yoktur. Geçen sene de Yüce 
Meclisin aldığı karar gereğince böyle hareket 
edilmiştir. Bugünkü oturumlarda da 16 ncı mad
de üzerinde Yüce Meclis saatlerce görüşmüştür. 
Binaenaleyh; Başkanlık bu görüşe iştirak etme
mektedir arkadaşımıza söz veriyorum. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım; 
değişiklik önergeleri buyurduğunuz gibi sadece 
ödeneklerle ilgili değildir. Değişiklik önergeleri
nin ödeneklerle ilgili olduğuna dair Anayasanın 
94 ncü maddesinde bir hüküm mevcut değildir. 
Ben sadece milletvekili olarak vazifemi yaptığı
ma inanıyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Estağfurullah. Riyaset görüşü
nü arz etmiştir. Buyurun efendim. 

RÜŞTÜ ÖZ AL (Konya) — Muhterem arka
daşlarım ; Bütçe Kanununun 33 ve 34 ncü madde
leri henüz teşkilât kanunları yapılmamış olan 
Enerji ve Tabiî Kaynkalar Bakanlığı ile Köy İş
leri Bakanlığının bu Bakanlıklara bağlı olan dai
relerindeki âmiri italik cihetini tâyin etmektedir. 
Filhakika, 4951 sayılı Kanuna göre bir dairenin 
bir bakanlıktan bir başka Bakanlığa bağlanması 
mümkündür. Böyle olmakla beraber bahsini etti
ğim 4951 sayılı Kanunun 2 - 3 maddeden ibaret 
olan metni okunduğu zaman da görülmektedir ki, 
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bir daire ancak bir başka bakanlığa bütünüyle 
bağlanabilir, fakat cüzülere ayırmak, parçalara 
ayırmak suretiyle bir kısmını bir bakanlığa, bir 
kısmını bir başka bakanlığa bağlamak mümkün 
değildir. Meselâ; Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünü Bayındırlık Bakanlığından Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığına bağlanmasını 4951 sa
yılı Kanun mümkün kılabiliryor. Ancak bunun 
içinden bir cüzü olan, bir parça olan köy içme su
larına ait bir daireyi alıp bir başka Bakanlığa 
bağlamak ve o Bakanlığın içerisindeki başka te
şekküller içerisinde mütalâa etmek mümkün de
ğildir. Bu şekilde yapılan sarfiyatın ben kanun
larımıza uygunluk teşkil ettiği kanısında değilim. 
Maliye Bakanlığı da, Hükümet de bu anlayışta 
olacaktır ki bu ciheti tahkim edebilmek için Büt
çe Kanununa bu 33 ve 34 ncü maddeleri getir
mektedir. Ancak eksik kalan, gerek Sayıştayca 
vize edilirken dikkate alınması gereken, gerek 
âmiri italik sıfatı kullanılırken açık kalan ta
raf, kanaatimce şudur : Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğüne ve teşkilâta verilen yetki bir bü
tündür. Bunun içinden bir daireyi alıp, meselâ, 
Topraksu Genel Müdürlüğüne bağladığınız za
man artık yetlkinin aynı şekilde o umum mü
dürlük ve onun bağlı olduğu bakanlık tarafın
dan kullanılması mümkün değildir. Devlet Su 
İşlerine verilen bir yetki kendisini aştığı zaman 
Bayındırlık Bakanlığının mevcudolan kademe
lerinde ve ona göre kuruluşunda tetkik edile
bilmektedir ve bu tetkika göre de yetki kulla
nılmaktadır. 10 bin lirayı aşan bir sarf yetkisi 
genel müdürlüğü aşıyorsa onun hakkında ka
rar verecek olan makam, sahibolduğu teşkilâtı 
ile bir tetkik yaptırabilecek ve bu tetkika göre 
de Bakan salâhiyetini kullanabilecektir. Bugün 
bu bütünlük tamamiyle nıuhtel olmuştur. Bir 
köy su işleri dairesinin hangi teşekkül içerisin
de bulunduğunu anlamak dahi mümkün değil
dir. Benim anlayışıma göre bu 33 ncü ve 34 ncü 
maddelerde âmiri italik istenilmesi şekli hata
lıdır. Bu teşekküller kendi aidolduğu bakanlık
ları tarafından sarfiyat yapılmak suretiyle hiz
met ederlerse maksada daha uygun olur, teşki
lât kanunları çıkıncaya kadar. Böyle olmadığı 
takdirde bir karışıklık devam edecektir ve 
bundan hizmet zarar görecektir. Meselâ Top
rak İskân Genel Müdürlüğü Köy İşleri Bakan
lığına bağlanmıştır «Toprak İskân Genel Mü
dürlüğünün şehirde yaptığı iskân, İmar Bakan-
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lığma kalsın, köyde yapılan iskân", Köy İşleri 
Bakanlığı tarafından tedvir edilsin.» denilmek
tedir. Bu mümkün değildir sayın arkadaşlarım. 
Bu hususlarda yapılan sarfiyatın ne miktarı
nın Köy işleri Bakanlığınca ita âmiri sıfatiylc 
imza edilebileceği, ne miktarının da İmar ve 
İskân Bakanlığında kalacağı belli değildir. 
Türlü ihtilâflara meydan verecektir. 

Ben öyle sanıyorum ki, mesele Sayıştayda 
dikkate alındığı takdirde de bu vizeler yapıl-
mıyacak. 

Hulâsa olarak gerek 33 ncü ve gerek 34 ncü 
maddesiyle Köy İşleri Bakanlığiyle kurulma
mış olan teşkilât kanunları çıkmamış olan Ta
biî Kaynaklar ve Enerji Bakanlığına istenen 
sarf yetkisi kanunlarımıza uymamaktadır. Büt
çe kanuniyle de bu çekişmeyi zoraki bir şekil
de bertaraf etmenin mümkün olsa bile hizmet
lerimizi aksatması bakımından mahzurlu oldu
ğu kanaatindeyim. Müspet oy kullanmamayı 
da bu bakımdan arkadaşlarımdan istirham edi
yorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. Mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Teşkilât kanunu ve bütçesi 
çıkıncaya kadar, 4951 sayılı Kanuna dayanıla
rak Köy İşleri Bakanlığına bağlanmış bulunan 
dairelerin müstakil tertiplerindeki ödenekler-' 
dan ve müşterek tertiplerin, ilgili (bakanlık ile 
varılacak anlaşma ile Köy İşleri Bakanlığına 
ayrılacak paylarından yapılacak harcamalarda 
ita âmiri Köy İşleri Bakanıdır. 

Bağlanan dairelerin kadroları ve ilgili ba
kanlıklarla yapılacak anlaşma suretiyle Köy 
İşleri Bakanlığına tahsis edilen kadrolar, Köy 
İşleri Bakanının emrine intikal eder. 

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

MADDE 35. — Bu kanun 1 Mart 1965 tari
hinde yürürlüğe girer. 

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

MADDE 36. — Bu kanunun kendi Meclis
leri ile ilgili hükümlerini Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi Başkanları, diğer hükümlerini 
Maliye Bakanı yürütür. 
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BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Maddeyi 

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

Muhterem arkadaşlarım, kanunun maddele-
lerinin görüşülmesi bitmiştir. Tümü üzerinde 
şimdi söz istiyen arkadaşlara söz vereceğim. 
Yalnız, bir noktayı Yüce Heyetinize hatırlat
mak istiyorum. İçtüzüğün 110 ncu maddesine 
göre, tümü üzerinde bir lehte, bir aleyhte ol
mak üzere söz verilebilir. Ancak Yüce Meclisi
nizin bundan evvelki bütçe görüşmelerinde al
dığı karar gereğince, gruplar söz istediği tak
dirde tümü üzerinde, gruplara söz verilmekte
dir. Gruplar dışında şahısları adına söz istemiş 
olan arkadaşlara geçen sene de Yüce Meclisin 
karariyle ayrıca söz verilmemişti. 

Şimdi, bütçenin- tümü üzerinde C. H. P. 
Grupıi adına Saym Turhan Fcyzioğlu'na ve 
Millet Partisi Grupu adına Sayın Ahmet Bil
gin arkadaşlarımız söz istemiştir. Diğer gruplar 
söz istememiştir. Şahısları adına söz istiyen ar
kadaşlarımız... 

AHMET OĞUZ (İstanbul) Grup adına söz 
istenmiştir efendim. 

BAŞKAN — Yok efendim; istenmiş değil
dir. 

AHMET OĞUZ (İstanbul) — Peki istiyo
rum. „ 

BAŞKAN — Şimdi istiyorsunuz... 
AHMET OĞUZ (İstanbul) — Matbu bir kâ

ğıt ile Riyasete takdim edildi, elinize geçme
miş. 

BAŞKAN — Bize gelmemiş böyle bir müra
caat. Şimdi istiyorsunuz değil mi?. 

AHMET OĞUZ (İstanbul) — Arkadaşlar o 
liste üzerinden söz aldılar, esasen. 

BAŞKAN — Hangi liste üzerine? Vekâlet
ler üzerine alınan söz başka, bütçe bittikten 
sonra... 

AHMET OĞUZ (İstanbul) — Sonunda var 
efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. C. K. M. P. adı
na zatıâliniz değil mi?.. 

AHMET OĞUZ (İstanbul) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Saym Savacı Adalet Partisi 
adına söz istemiş, Y. T. P. adına istenmemiştir. 

Şahısları adına söz istiyen arkadaşlardan 
Saym Kemal Sarıibrahimoğlu 137 nci maddeye 
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göre söz istemiştir. Ve şahısları adına geçen 
celse bütçe görüşmelerinde alınan karar muci
bince tümü hakkında ayrıca söz verilecek de
ğildir. 

Şimdi arkadaşlar, bir takrir vardır, bunu 
okutuyorum. 

Bütçenin tümü üzerinde grıtp sözcülerinin 
yapacakları konuşmaların zamanın darlığı ve 
programın tahakkuku zaruretine binaen 20 da
kika ile tahditi arz ve teklif ederiz, denilmek
tedir. (C. H. P. si sıralarından «olur mu?» ses
leri) 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçenin tümü üzerinde grup sözcülerinin 

yapacakları konuşmaların, zamanın darlığı ve 
programın tahakkuku zaruretine binaen 20 da
kika ile tahdidini arz ve teklif ederiz. 

A. P. Grup C. K. M. P. Grup 
Başkanvekili Başkanvekili 

Gümüşane Sivas 
Sabahattin Savacı Cevad Odyakmaz 

Y. T. P. Grup Başkanvekili M. P. Grupu adına 
Kars Bolu 

Sırrı Öktem * Kâmil înal 

BAŞKAN — önergenin aleyhinde buyuru
nuz, Sayın Turhan Feyzioğhİ. 

C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY-
ZÎOÖLU (Kayseri) — Sayın arkadaşlarım; 
çimdiye kadar bütçenin kapanış konuşmala
rında rastlanmıyan bir zaman tahdidi önerge
si ile karşı karşıya bulunuyoruz. 

Bütçenin tümü üzerinde yapılacak olan ko
nuşmalar, bütün arkadaşlarım takdir buyu
rurlar ki, Hükümete güven oyu mânasını da 
taşır. Yalnız bütçenin ihtiva ettiği yirmi kü
sur bakanlığa ait hizmetlerin, ödeneklerin, 
plân uygulamasının değil, Hükümet politika
sının tüm olarak incelenmesi anlamını taşır. 

Bütçe müzakereleri sırasında, Sayın Baş
bakan iç ve dış politika konularında konuş
ma yapmıştır. Başbakan Yardımcısı Demirel, 
plân hakkında görüşler bildirmiştir. Yine büt
çe müzakereleri sırasında petrol dâvası gibi 
önemli bir millî dâvamız görüşme konusu ol
muştur. 

C. H. P. Grupu, muhalefet grupu olarak, 
yalnız bütçe, plân ve iktisadi konular hakkın
da değil, onun dışında kalan iç ve dış siyasi 
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konular hakkında da görüşlerimizi bildirmek 
isteriz. Bu bütçeye vereceğimiz oyun nedenle
rini, Yüce Meclise ve Yüce Meclis vasıtasiyle 
Büyük Milletimize açıklamak mecburiyetinde 
olduğumuzu takdir buyurursunuz. 

Sayın arkadaşlarıma bir noktayı daha ha
tırlatmak isterim; zaman darlığından bahse
diliyor. Halbuki bugün ayın 29 udur. Daha 
önümüzde bir tam gün vardır. Gece geç saat
lere kadar çalışma imkânı da vardır, («iki tam 
gün var» sesleri.) 

Bu itibarla gerekçe aslında inandırıcı de
ğildir ve muhalefet grupu sözcüsünün konuş
masını kısmak gibi haksız bir sonuç doğura
caktır. Dört iktidar grupunun her birinin 
20 şer dakikadan 80 dakika konuşma imkânı
na karşı muhalefet grupunun sadece 20 dakika 
konuşması gibi bir haksızlık yaratılacaktır. 

Bunun dışında Cumhuriyetin başından be
ri bütçe müzakerelerinde uygulanan ve çok 
faydalı olan bir usulü sayın arkadaşlarıma 
hatırlatmak isterim. Son dönemde, bu usulden 
zaman zaman ayrılmamızın üzüntüsünü duy
muşumdur. 

Sayın arkadaşlarım her zaman bütçenin 
son maddeleri oylanır, en son maddesi oylan
madan ertesi güne bırakılır ve bütçenin tümü 
üzerindeki konuşmalara sabahtan başlıyarak 
ayrı bir gün tahsis edilirdi. Bütün Cumhuri
yet tarihimizde bütçeye o kadar önem verilir
di ki; bütçenin tümü ile ilgili konuşmaların 
rahatça yapılabilmesi için celse, o günkü mü
zakereler kaçta bitmiş olursa olsun, ertesi gü
ne bırakılır ve ertesi sabah törenli bir celse
de, başkan vekillerinin değil, mutlaka Başka
nın riyaset ettiği bir celsede, bütçenin tümü 
üzerindeki müzakereler yapılırdı. Bu gelenek
ten ayrılmış olmamız yetmiyormuş gibi, önü
müzde iki tam gün bulunduğu halde, geniş 
zaman bulunduğu halde, muhalefetin konuş
ma hakkını kısmak amaciylc böyle bir öner
genin verilmiş olmasını iyi karşılamadığımızı 
arz ederim. Sizin vicdanlarınızda makes bul
madığı takdirde, yüksek milletimizin takdiri
ne bu tahdidin yersizliğini arz ederim. Saygı
larımla. (Ortadan alkışlar.) 

BAŞKAN — önergeyi tekrar okutup, oy
larınıza arz edeceğim. 

(A. P., Y. T. P., C. K. M. P., M. P. grup 
başkan vekillerinin önergesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiycnler... Muhterem 
arkadaşlar, önerge kabul edilmiştir. (Orta sı
ralardan «kaça kaç?» sesleri.) 165 e karşı 195 
oyla önerge kabul edilmiştir. (Sağdan ve sol
dan alkışlar.) 

Sayın Fcyzioğlu. 
C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY-

ZÎOĞLU (Kayseri) — Sayın arkadaşlarım; 
Bütçenin tümü üzerindeki konuşmaların, 

bütün gelenekleri yıkarak, 20 dakika ile sı-
nırlandırılmasmın güçlükleri içinde konuşma
mı özetlemiye çalışacağım. Konuşmama, mille
timizin karşı karşıya bulunduğu problemlerin 
tahlilini yaparak başlıyacak ve bugünkü Hü
kümetle birleştiğimiz noktaları, ayrıldığımız 
noktaları; Başbakanın ve Demirci'm konuşma
larında katıldığımız noktaları ve kesin olarak 
ayrıldığımız noktaları ayrı ayrı tahlil etmiye 
çalışacak idim. Ne yazık ki, beğendiğimiz nok
talan söylemek imkânından bizi kendi kararı
nızla mahrum ettiniz. (Gülüşmeler.) Bu sınır
landırma dolayısiyle, bilhassa ayrıldığımız nok
talar üzerinde durmak zorunluğunu hisseder
sem, sınırlandırma kararı lehinde parmak kal
dıran Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının ve 
diğer arkadaşlarımızın, keskin hatlarla konuş
mamı anlayışla karşılamalarını dilerim. Kısa 
konuşmalarımı, bu Hükümetin bütçesine neden 
beyaz oy veremeyeceğimizi izah eden noktalar
da toplamıya mecburum. 

Bu bütçe, bir kanundur. Kanunun bir par
çası Anayasaya aykırı ise ona beyaz oy verile
mez. Biz, C. H. P. Grupu olarak, Anayasaya 
saygılı olduğumuz için, milletvekili ve senatör 
ödeneği fazlası şeklinde Anayasaya aykırı 40 
milyon liralık ödenek ihtiva eden bu kanuna 
müspet oy vermem iye kararlıyız. 

Bu kanun kabul edilir edilmez, Parti ola
rak, kanun aleyhinde Anayasa Mahkemesine 
başvuracağımızı ilân ettik. Milletvekili ve se
natör Ödeneklerine yapılan ekin Anayasaya 
aykırı olduğunu bu kürsüde iddia etmiş olan 
bâzı sayın liderlerin ve arkadaşlarının, Ana
yasaya aykırı hüküm ihtiva ettiğini bu kürsü
de söyledikleri bu kanuna ne renkte oy vere
ceklerini millet merak etmektedir. (Ortadan 
«bravo» sesleri, alkışlar.) 

Sabahtan beri bu kürsüde samimiyetten 
bahsedenler, gerçekten bizim gibi samimiyetle 
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bu zammın Anayasaya aykırı olduğuna inanı
yorlarsa, Anayasaya aykırı olan bu hüküm ka
nundan çıkmadan bütçeye beyaz oy vermeme
lidirler. Anayasaya aykırı hükmün mutlaka 
kanundan çıkarılması için konuşma sınırlama
larını kaldırarak samimiyetle çalışmalıdırlar. 
Bu hüküm bütçeden çıkmalı, bütçe öyle oylan-
malıdır. (Ortadan alkışlar, «bravo» sesleri.) 

Aksi takdirde, hem oylarımızla bir kanunu 
kabul edeceğiz, beyaz oy vereceğiz, hem de 
kendi beyaz oylarımızla kabul edilen bir ka
nunun Anayasaya aykırı olduğunu ileri süre
rek Anayasa Mahkemesine başvuracağız, tar
zındaki bir beyanın ve davranışın mantıki te
zadı hiç şüphesiz yurttaşlarımızın gözünden 
kaçmıyacaktır. Bu birinci nokta. 

ikinci ayrılık noktası : Hükümetin petrol 
politikasiyle Grupumuz hemfikir değildir. 

Arkadaşlar, 
1960 yılında Türkiye Petrolleri Anonim 

Ortaklığı 362 000 ton petrol çıkarıyordu. Bir 
küçük yabancı şirket de 12 000 ton çıkarıyor
du. Ertesi yıl bu şirketin üretimi son buldu. 

1961 deki üretim 414 000 tona yükseldi. Bu 
yıl zarfında, 414 000 ton millî petrole karşılık, 
Mobil ve Shell 14 000 ve 13 000 ton çıkarıyor
lardı. 

1964 te Türkiye Petrollerinin üretimi 631 
bine yükseldi. Mobil ve Shell'in üretimi, - De
mirci'm verdiği' rakam yanlıştır. 158 000 ve 
100 000 e çıktılar. 

Bu suretle 1960 da topyekûn 374 bin ton 
olan ham petrol üretimi, 1964 te, yani İnönü 
hükümetlerinin iş başında bulunduğu üç yıl
lık süre zarfında, üç misline yakm bir artışla, 
921 bin tona yükseldi. 

Burada Petrol Kanununun teferruatına gir-
miyeceğiz. Elbette bu meseleyi, el kaldırması
na rağmen, geniş geniş konuşma fırsatını bu
lacağız. Ancak bu konuda sarih bir Hükümet 
politikası karşısında olmadığımızı söylemek is
terim. İktidar kanatlarından birinin sözcüsü çı
kıyor ve «Demircl'in Hükümet namına beyan
da bulunmaya hakkı yoktur. Yabancı şirket
lerle ilgili olarak söylediği sözlere biz iktidar 
grupu olarak katılmıyoruz, kendisinin bu tarz
da beyanlarda bulunmaya hakkı olmadığı inan
cındayız. Çünkü bu konu Hükümette konuşul-
mamıştır.» ifadesinde bulunuyor. İktidara men
sup bir başka grupun sözcüsü yine bu kürsü-
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ye geliyor, diyor ki : «Enerji Bakanının kür
süde Türkiye Petrollerine tevcih ettiği ithama 
katılmıyoruz, kendisini tasvibetmiyoruz ve be
yanlarını Hükümet görüşü olarak kabul etmi
yoruz.» 

Arkadaşlar, şu halde Süleyman Demirel ve 
(soldan gürültüler) müsaade buyurun, müddet 
tahdidi koymasaydmız Sayın da derdim. (Sol
dan gürültüler.) Başbakan Yardımcısının ko
nuşmalarını yer yer alkışladım, katılmadığım 
birçok noktalar yanında katıldığım noktalar 
da vardı. Ne çare ki katıldığım noktalan söy
lemek imkânını bırakmadınız... Demirel'in ve 
Enerji Bakanı Mehmet Turgut'un... (Soldan 
«sayın» sesleri.) Enerji Bakanı Mehmet Tur< 
gut'un münferit görüşleri karşısındayız!.. Bu 
münferit ve şahsi görüşler dışında Sayın Hü
kümetin belli ve ortak bir görüşüne şimdiye 
kadar muttali değiliz. Ortada belli bir Hükü
met görüşü olmadığım A. P. dışındaki iktidar 
grupları söylüyor. 

Sayın arkadaşlarım; Enerji Bakam bu kür
süde gerçekleri dile getirmemiştir. Enerji Ba
kanı, bu kürsüde ithal malı petrolün, afişe fi
yatlar yerine, % 30 tenzilâtla alınması konu
sunda elinde delil bulunmadığını söylemiştir. 
Elinde hiç değilse Plânlama Teşkilâtının ha
zırladığı ara raporu vardır. Sayın Aliean da 
temas etti. Plânlama Teşkilâtı bir ara raporu 
hazırlamıştır. Bu ara raporunda, % 30 farkla 
petrol satıldığına dair ciddî deliller bulundu
ğunu Devlet Plânlama Teşkilâtı da söylemiştir. 
Hattâ, petrol uzmanlarının «çılgınlar ve tröste 
dâhil kardeş şirketler hariç, kimsenin bu fi
yattan ham petrol almıyacağmı» ifade ettik
lerini, Devlet Plânlama Teşkilâtı bu raporun
da bildirmiştir. 

Bu rapor üzerine Hükümetçe işlem yapıl
mıştır. Petrol Dairesi uzmanları, Dışişleri Ba
kanlığı, Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı 
uzmanları bir araya getirilmiş, onlar da aynı 
konuda bir rapor tanzim etmişlerdir. Bu yeni 
rapor da tröst kurmak suretiyle aralarındaki 
rekabeti kaldırmış olan şirketlerin, tesbit ettik
leri afişe fiyatlar üzerinden satış yapmıya ça
lıştıkları; ancak yeryüzünün birçok yerlerinde 
bu fiyatların % 25 - 35 altında satış yapıldığı
nı Petrol Dairesi uzmanlarının da katıldığı bu 
heyet tesbit etmiş ve bildirmiştir. 

29 . 5 . 1985 0 : 2 
Sayın arkadaşlarım, Mehmet Turgut pet

rol fiyatları konusunda Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığından tek bir vesika gelmedi, 
demesine rağmen, vesikaların hiçbirini tam 
okumadığı için Meclisten birçok gerçekleri giz
lemiş durumdadır. Türkiye Petrolleri A. O. 
kendisine, hangi memleketlerden daha düşük 
fiyatla petrol ithali için ne gibi teklifler alı
nabileceği hakkında maddeler zikretmek sure
tiyle bilgi vermiştir. Hattâ bir Amerikalı uz
manın bu yoldaki raporundan da bahsedilmek 
suretiyle Bakan ikaz edilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, buna rağmen Bakan 
bu kürsüde, «Elimde delil yoktur» tarzında ko
nuşarak büyük bir hata işlemiştir. Yabancı 
şirketlerin Türkiye'ye fahiş fiyatla mal sat
mamaları için müzakereye oturacak ve bu mü
zakerede millî menfaatleri savunacak olan 
Bakan, elindeki delillerin yetersizliğinden bah
sederek, şimdiden teslimiyet ifade eden bir üs
lûp kullanmıştır. (Ortadan «bravo» sesleri, al
kışlar.) 

Sayın arkadaşlarım, 
Bakan, Petrol Kanununda kapitüler hü

kümler var mıdır ve varsa nedir, diye Türki
ye Petrolleri Anonim Ortaklığına yazı yazdı
ğını söyliyerek Türkiye Petrollerinden gelen 
cevabı bu kürsüde okudu. Fakat yazının sade
ce bir tek paragrafını okudu, hem de bu bi
rinci paragrafın son cümlesini itina ile atlı-
yarak bir tek paragrafını okudu. Sözü geqon 
yazı çok daha uzundur. Yazının tümünü oku
maya Bakan cesaret etmedi'. Yazının tümünü 
okumuş olsaydı, söylediği iki saatlik nutkun 
tamamını cerheden delillerin bu yazıda mevcud-
oiduğunu Yüce Meclis öğrenmiş olacaktı. Fa
kat maalesef «aynen okuyorum» dediği halde 
yazının birinci paragrafını dahi eksik okumak 
suretiyle Yüce Meclis önünde gerçekleri tah
rif etti. (Ortadan alkışlar, «bravo» sesleri.) 

Sayın arkadaşlarım; bu durumda olan bir 
Bakanın, kimden yana olduğunu, «bizden ya 
na mı, elden yana mı» olduğunu sormaya ve 
böyle bir Bakanın katıldığı bir Hükümete gü
ven oyu vermemiye kararlıyız. (Ortadan sü
rekli alkışlar, «bravo» sesleri. Sağdan, soldan 
gürültüler.) 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Oturunuz yerinize. Muhterem 
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arkadaşlarım, gürültü etmeyiniz. Buyurun I 
efendim. 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Sayın Baş
kan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Hükümetinin 
bir azasını hatip itham ediyor. Kimleri, neyi 
kasdediyor, lütfen tasrih etsin. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Sa-
yın arkadaşlarım, 

Her zaman ifade ettiğim bir görüş vardır. 
Dış kaynak, ve yabancı sermaye ateş gibidir. 
iyi kullanılırsa ısıtacağını, kötü kullanılırsa 
yakacağını bilmeliyiz. Benim görüşlerim ve 
partinin görüşleri bu konularda dogmatik gö
rüşler değildir. - Yurt gerçeklerinden ilham 
alan, Atatürk miliyetçiliğinden ilham alan gö
rüşlerdir. Biz basmakalıp bir doğmanın peşin
de değiliz. Ama sayın arkadaşlarım, bir Cum
huriyet Bakanı kürsüye çıkar da, millî men
faatleri savunacak yerde, «Daha az kuleye sa-
hibolduğu halde, kule başına daha fazla son
daj yapmıştır.» diye, hem de gerçeğe aykırı 
rakamlar söyliyerek MobiFin ve Shell'in başa
rısını överse, işte asıl bu çeşit sözler ve beyan
lar bizim de tasvibetmediğimiz en aşırı cere
yanları körükler. Hepimizin korumakla sorum
lu olduğumuz Anayasa düzeni işte bu çeşit aşı
rı ve hatalı davranışlar yüzünden tehlikeye 
sokulur. Bu itibarla, bütün arkadaşlarımı, bu 
mevzuları soğukkanlılıkla konuşmak imkânını 
sağlıyacak şekilde müddet tahdidini kaldırma
ya davet ediyorum. Fikirlerin etraflıca söylen
mesine, doğru ve sağlam yolun bulunmasına 
hizmet edecek bir müzakerenin açılmasına 
imkân vermenizi rica ediyorum. 

İktidar partisi grupunda konuşturma, Mec
liste petrol konusunda muhalefeti 10 dakika 
ile tahdidet, bütçenin tümünü konuşurken 20 
dakika ile tahdidet. Meseleler böyle aydınlan
maz. I 

Arkadaşlar Bakan, yabancı şirketler üç mil
yar yatırım yaptı, dedi. Bu yatırınım içinde, 
ithal malı petrolleri satmak üzere yabancı şir
ketlerin kurduğu dağıtım şebekesi için yapılan 
masraf da dâhildir. Soruyorum; bizi ilgilendi
ren bu mu, yoksa ham petrolün çıkması mı? I 

İkincisi, resmî ve millî müessesemiz olan I 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının yüzde I 
51 hisse koyarak kurduğu Ipraş Rafinerisinin 
yatırımını bu rakama dâhil etmiştir. Millî mü- I 
essesemiz, kamu teşebbüsü olan Türkiye Pet- | 
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rollerinin... («Kardeşin nerede?» sesleri.) Kar
deşim Mobil ve Shell'e hizmet etmiyor, Türki
ye Petrollerine hizmet ediyor. (Orta sıralardan 
«bravo» sesleri, alkışlar. Soldan gürültüler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 
C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY

ZİOĞLU (Devamla) — Evet, kardeşim millî 
bir müessesede çalışıyor, doğrudur... Bununla 
iftihar ederim. 

BAŞKAN — Feyzioğlu cevap vermeyiniz, 
arkadaşlar sükûnetinizi muhafaza ediniz. 

C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY
ZİOĞLU v (Devamla) — Ama kardeşim benim 
Hükümette olduğum zamanda bu müesseseye 
tâyin edilmedi. Cumhuriyet Halk Partisi ikti
darlarından evvel liyakatine dayanarak vazife 
aldı. Tahsilden dönünce orada vazifeye başla
dı. 

Feyzioğlu bakan iken, soyadını taşıyan bir 
tek insana Devlet hizmeti verilmesine razı ol
madı. Beni en kuvvetli tarafımdan vurmaya 
çalışmayın. Vefik Pirinççioğlu arkadaşımız bu
radadır. Bir yakınını tâyine karar vermiş, im
zalanmaya hazır kararnameyi elinden aldım. 
Ben Başbakan Yardımcısı iken hiçbir kardeşi
me hiçbir, soyadımı taşıyan kimseye vazife 
veremezsin, dedim arkadaşlarım... (Orta sıra
lardan «bravo» sesleri, alkışlar.) Siz neden 
bahsediyorsunuz ? 

Bakanın yabancı şirketlere ait göstererek 
verdiği yatırım rakamının içinde, bizim millî 
şirketimizin yaptığı rafineri yatırımı da dâhil
dir. Türkiye Petrollerinin yatırım rakamım da
hi öbür tarafa aktarmak suretiyle onu şişkin 
gösteriyor. Bu, gerçeklere uygun mudur arka
daşlarım 1 

Bu mevzuların genişçe görüşülmesi gere
kir idi, Ne yazık ki, kısa kısa geçmek zorun
dayız. 

Arkadaşlarım, size şu kadarını söylemek 
isterim ki, Türkiye son 3,5 yıl içinde büyük 
mesafe almıştır. Başbakan, karaborsa kalktı, 
döviz değerlendi, dediler, insaf duygularınıza 
hitabederek soruyorum ': Türkiye'de 3,5 yıldır 
karaborsa var mıydı? Ama şimdi, Sayın Ali-
can bu kürsüye getirip söylediler, yeni iktidar 
devrinde suni gübre karaborsası doğmuştur 
bile... Devlet kurumundan bu iş alınıp, daha 
doğrusu Devlet kurumu ihmal edilip, özel şa
hıslara geniş tahsis yapılmak suretiyle Türki-
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ye'de, Karadeniz Bölgesinde, gübre karaborsası 
başlatılmıştır. Mecbur ediyorsunuz, müddet 
tahdidi ile kısa ve kesif söylemeye mecbur edi
yorsunuz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
TURHAN FEYZIOĞLU (Devamla) — Tü

tünde, birkaç becerikli aracının kazancı, yüz-
binlercs müstahsilin aleyhine artırılmıştır. 

Fındıkta, İnönü hükümetlerinin takibettiği 
değerlendirme politikası yerine, yine ters bir 
politika takibedilmek suretiyle, büyük müstahsil 
kitlesi zarara sokulmuştur. 

Sayın arkadaşlarım; 
işte bütün bu sebeplerledir ki, biz bu bütçe

ye beyaz oy veremiyoruz. 
Denecektir ki, bu bütçe sizin bütçeniz... Ar

kadaşlar hayır! Bu bütçe bizim bütçemiz değil. 
Bu bütçeye, bizim iktidarı devretmemizden son
ra, bütçede açık vardır dendiği halde, delilleri 
ile isbat edebilirim, 600 milyon lira ilâve yapıl
mıştır. («Orduya verildi» sesleri.) Bunun 250 
milyon lirasını tebcil ediyoruz. Orduya verilen 
250 milyon lirayı kutluyoruz. CHP Hükümeti
nin de vâadettiği bu ekten dolayı tebrik ediyo
ruz. Ama milletvekilleri için 40 milyon liranın 
ve eklerin karşısındayız. (Orta sıralardan bra
vo sesleri, alkışlar.) 

Ayrıca verimsiz cari masraflara yapılan ilâ
velerin karşısındayız. Sayın arkadaşlarım, bir 
bütçe ki, bu kürsüde iktidar gruplarının söz
cüsü arkadaşlarımız tarafından milyarlarca açı
ğı olmakla itham edildi. Eski sözlerini bir ta
rafa bırakıyorum. Daha bugün yetkili bir ikti
dar grupu sözcüsü bu kürsüye geldi, bu mev
zuları bildiğini iddia ederek konuştu ve «büt
çede bir milyar açık vardır» dedi. Arkadaşla
rım, bu şartlar altında, bize neden beyaz oy ver
mediğimizi sormayınız. Asıl, bir milyar açık 
vardır dediğimiz ve Anayasaya aykırı hüküm 
ihtiva ettiğini bildiğimiz halde nasıl bu büt
çeye beyaz oy vereceğimizi sormak durumun
da olan biziz. Ve soruyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, 
Hükümetin politikasında ayrıldığımız önem

li bir nokta da, bilhassa bâzı bakanlıklarda, par
tizan tatbikatın başlamış olmasıdır. (Gürültü
ler.) Bu kürsüye Sayın Başbakan geldi ve bir 
bakanının... 
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BAŞKAN.— Sayın Tombuş, gürültü etme

yin, efendim hatip mütalâasını söylüyor, bu
yurun efendim. 

TURHAN FEYZIOĞLU (Devamla) — Ke
mal Bey kardeşim... Son gülen iyi güler, ina
narak konuşan, inandığı için vicdanının sesini 
haykıran, çekindiği için bağırana daima galip 
gelmiştir. (Orta sıralardan alkışlar.) 

Siz, hakikatler duyulmasın diye 'bağırıyor
sunuz. Ben inandığımı söylüyorum. Zafer ina
nanların olmuştur, daima inananların olacak
tır. (Orta sıralardan «bravo» sesleri, alkışlar.) 

Arkadaşlarım, Sağlık Bakanlığında parti
zan tayinler yapıldığı şikâyetini ben de aldım 
diyen Sayın Başbakan, «Bakandan rica ettim, 
Meclise keyfiyeti izah etsin» demişti, «izah 
eder ve tatmin etmezse, ben meseleyi Bakanlar 
Kuruluna götürürüm. Hattâ kendisinin istifa-

• sı icabediyorsa, mesele buraya kadar gider» 
anlamında konuşmuştur. Sağlık Bakanı bu 
kürsüye geldi, kararlarının hiç kimsenin vesa
yeti ve ipoteği altında bulunmadığını, âdeta 
Meclise de meydan okurcasına ifade etmek su
retiyle Başbakanın sözleriyle tezada düştü. 
(Müddet dolmuştur, sesleri.) 

Bilhasa iktisadi politikasında halktan ya
na olmayan, petrol politikasında millî menfaat
ten yana olmıyan bu Hükümete güvenemediği-
miz; içinde Anayasaya aykırı 40 milyon lira
lık maaş zammı bulunan bu bütçeye beyaz oy 
veremiyeceğimizi CHP grupu olarak ifade edi
yoruz. (CHP sıralarından alkışlar, bravo ses
leri.) -

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, temdit hak
kında iki takrir vardır. Muhterem arkadaşlar, 
hatibin müddeti bitti, iki takrir vardır, okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Muhalefet grupu adına yapılan konuşma

nın zaman tahdidiyle smırlandırılmamasmı arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kayseri 

Mehmet Sağlam 

Yüksek Başkanlığa 
Demokratik geleneklerimize uyulması ve 

bütçenin yürürlüğe girmesi için, bugün hariç, 
I iki tam güne sahip bulunması bakımından. mu-

_ 4 2 8 — 



M. Meclisi B : 119 
halef et grupu sözcüsünün konuşmasından za
man tahdidinin kaldırılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Coşkun Kırca 
istanbul 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım tak
riri oyunuza sunacağım. (Soldan, gürültüler) 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Kıymet

li arkadaşlar, biraz önce verilmiş bir takrirle 
bütçenin tümü hakkında grup sözcülerinin söz
lerinin 20 şer dakika ile tahdidi hakkındaki 
takrir yüce oylarınıza arz edilmiş ve oylarınız
la karar haline gelmişken, kabul edilmişken, 
hatibin sözü biter bitmez verilen bir önergenin 
oya sunulamıyacağı bir bedahettir, bir gerçek
tir. Buna rağmen Başkanın hemen okunan tak
riri, yani alınan kararı bir daha değiştirmeye 
matuf, üzerinden hiçbir zaman geçmemiş olan 
bir takriri oya sunamıyacağını, usul bakımın
dan buna imkân olmadığını arz ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, takrir
ler her zaman verilir. 

Evvelki verilen takrir mutlaktı. Yeni gelen 
takrir muhalefet sözcülerinin konuşmalarının 
bu 20 dakikalık kayıtla tahdidedilmemesine da
irdir. Usule aykırı bir şey yoktur. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Takririn le
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Takririn lehinde, buyurun. 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, Yüce Meclis ve özellikle onu teş
kil eden muhterem iktidar gruplarına hitabet-
mek istiyorum. Takririmi izah edeceğim ve le
hinde konuşacağım, eğer dinlemeye tahammü
lünüz var ise! (Gürültüler) Yoksa yine konu
şacağım, zabıtlara geçecek. 

Muhterem arkadaşlarım, dört-iktidar grupu 
ve bir muhalefet grupu vardır. Dört iktidar 
grupu karşısında bir muhalefet grupu sayesin
dedir ki, demokratik münazara Millet Meclisin
de cereyan ediyor. En aşağısından, keramet de
ğil, basit bir hakikattir ki, Sayın Erogan, böy
le bir münazarada eşitliği sağlamak size şeref 
verir. (Soldan, gürültüler.) Türk Parlâmento
sunun tarihinde ekseriyetlerin şimdi olduğu 
gibi, hiçbir aslı esasi olmıyan, hattâ sahte dene-
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bilecek deliller ileri sürerek, susturmaya kal
kıştıkları görülmüştür. Bunlar kimseye şeref 
de kazandırmamıştır, menfaat de sağlamamış
tır. (Soldan, «Geçen sene de oldu» sesleri) Ge
çen sene de böyle yapılmadı. Açık olan bir ha
kikat vardır ki, burada bir Hükümete iktisadi 
politikasında halktan değil, çıkarcılardan ya
na olmakla itham edilmiştir. O hükümete cevap 
hakkı verilirse, elbette ki, muhalefet de cevap 
hakkına sahibolmalıdır ki, millet kimin haklı 
olduğunu anlasın. Millet önünde münazaradan 
kaçmayınız! Millet önünde ciddî bir müzakere
den kaçarsanız, millet sadece sizin fikir sahibi 
olmadığınızı bir kere daha tescil edecektir. 

Nasıl ki, Hükümet programında sizlerin ne
tice itibariyle devirdiğinizi iddia ettiğinz bir 
iktidarın fikirlerini benimsemekle karşısına çık
mışsanız o benmseyişin bir ihanet olduğu, bir 
sahtecilik olduğu doğru olmadığı anlaşılacak 
ve bu müzakereler sayesinde anlaşılacaktır. Bu
na imkân vermemek, ithamı altında kalmak 
istemiyen iktidar grupları iseniz burada bu 
takririn lehinde rey verir ve bu müddeti uza
tırsınız, eğer bütün bu ithamların altında kal
mak istemiyor iseniz! (Ortadan, alkışlar) 

EKREM ALtCAN (Sakarya) — Lehinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz grup adına, takri
rin lehinde. 

(Soldan, «Sayın Başkan, siz niye bağırıyor
sunuz?» sesi) Bilmiyorum, hepiniz aynı şekilde 
hareket ediyorsunuz. Meclis sükûnet içinde din
lemiyor ki hatipleri... 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Sakarya) — Aziz arkadaşlarım; 

Müzakerelerde Yüce Heyet şüphesiz zaman 
tahditleri, zaman sınırlandırmaları bakımından 
her türlü salâhiyeti kendi nefsinde toplamıştır. 
Bu itibarla verilmiş olan zaman tahdidi takrir
leri üzerinde müspet kanaate, müspet karara 
varmak da, menfi karara varmak da Yüce He
yetin salâhiyetleri cümlesindendir. C. H. P. 
Grupunun bu çeşit zaman tahditleri karşısın
da çok fazla hassasiyete kapılmasını bendeniz 
grupum adına isabetli görmemekteyim. 

Yalnız gerek dün, yahut evvelki günkü müza
kerelerde petrol politikası konuşunda bir zaman 
tahdidi durumu dolayısiyle karşılaştığımız bir hâ
dise vardı, bugün de bu müzakereler sırasında za-
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man tahdidi dolayısiyle karşılaştığımız bir hâdise 
vardır. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız 
«Madem ki, kısa zamanda fikirlerimizi söylemek 
gibi bir durum ile karşı karşıya geliyoruz, o hal
de işin Parlâmento adabı bakımından, siyasi adap 
bakımından üzerinde durulması gerekli hassasi
yeti bir yana itelim, sesimizi ne kadar yükseltir
sek, kelimelerimizi ne kadar hakaret'amiz seçer 
kullanırsak, o kadar manşetlik kelimeler, manşet-
lik beyanlar istismar edici... (Sağ ve sol taraftan 
alkışlar,. bravo sesleri.) konuşmalar yapmış olu
ruz ve bunu da basınımız voliyle, teşkilâtımız yo-
liyle karşı partiler aleyhinde istismar için âzami 
şekilde kullanırız.» diyen bir yola girmiş bulun
maktadırlar. Gerek evvelki günkü müzakereler 
sırasında Sayın Fcyzioğlu'nun konuşma üslûbu, 
gerekse bugünkü müzakereler sırasında yine Sa
yın Feyzioğlu'nun ve Sayın arkadaşım Coşkun 
Kırca'nm üslûbu, Muhterem C. H. P. Grupunun 
böyle bir yola girdiklerini göstermektedir. Ben
deniz bu itibarla («Lehinde konuş» sesleri.) Le
hinde söz aldım, merak buyurmayın arkadaşlar. 
Bendeniz bu.itibarla bu konuların daha serin
kanlı görüşülmesi imkânlarını sağlamak bakımın
dan, madem ki, bu kadar önemli itirazları var
dır arkadaşlarımızın, plân konusunda Sayın De
mirci'm görüşlerine karşı benim burada ifade et
tiğim bir görüş var - zannederim ona da temas bu
yuracaklardır - ona karşı bu maden, petrol konu
larında muhalefete mensup arkadaşlarımıza, gru-
pumuzun kanaatine göre, bu konuşmadaki tahdi
di kaldırmakta fayda vardır. Bu sertlikleri orta
dan kaldırmak, - arkadaşımızın yetmiş sayfalık 
konuşma hazırladığından bahsediyorlar - bu ko
nuşmanın da yapılması imkânını kendilerine ver
mek, mukabil cevaplar bakımından diğer grupla
rın cevaplarını da dinlemek için, ben Yüce Heye
tinizden istirham ediyorum, nihayet ayın 29 u-
dur, gerekirse sabaha kadar da devam edilebilir, 
Yüksek Heyetiniz bu takriri kabul eder muhale
fete arzu ettiği kadar konuşma imkânı verirse 
öyle zannediyorum ki, müzakerelerimiz de bu 
sert atmosferin dışına çıkacak ve bütçe müzakere
leri daha anlayışlı bir hava içinde sona erecektir. 
Mâruzâtım budur. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Aleyhte Sayın Ataöv. ' 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — 'Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım Sayın Alican'm kendisi
ne has nezaketiyle, grupunun da altına imza koy
duğu bir önergenin kabulünden sonra, onun aksi 
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bir görüşle ve iyi niyetle buradan konuşmalarına 
ben de gönülden iştirak etmek isterdim. Ancak 
bugün bize iki çeşit muhalefet gösterdi. Bunlar
dan birisi; genel sekreteri ağziyle bu kürsüye çı
kıp millet kürsüsünü miting kürsüsü haline getir
menin doğru olmıyacağını beyan eden, çok yük
sek konuşmalarla haklı bulunduğunun tescil edi-
lemiycceğini ifade eden genel sekreterin yanında, 
miting kürsüsü haline getiren bir profesörle çok 
bağırmak suretiyle haklı olduğunu iddia eden bir 
doçenti bize göstermek fırsatını verdi. («Doçent 
değil, asistan» sesleri.) Asistan, her neyse... 

Sevgili arkadaşlarım, ben de muhalefetin 
uzun uzun konuşmasını isterdim. Ancak, bütçe
nin tümü üzerinde yapılan görüşmelerden, ba
kanlık bütçelerinin ayrı ayrı tümleri üzerinde 
yapılan görüşmelerden ve en sonra Enerji Baka
nının konuşmasına karşı Sayın Turhan Feyzioğ
lu'nun bu kürsüden yapmış olduğu beyanlardan... 
Arkadaşlar ben öğretmenim, sayın diye hitabete 
mek mecburiyetindeyim, Türk Milletinin bu çatı 
altına gönderdiği her insan benim görüşüme göre 
sayındır, ona o şekilde hitabetmiyenler o saygı
dan yoksun olan insanlardır. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, eğer burada fikir
ler scrdedilse - ki, muhalefetin bütün konularda
ki fikirleri çeşitli vesilelerle söylenmiştir - eğer 
burada birbirimizin arasına nifak sokmıyacak 
şeyler söylense, eğer burada, Türkiye Cumhuri
yet Hükümetlerinin bakanlarının köklerinin dı
şarıda aranacağı kadar seviyeden düşülmiyeceği-
nc kanaat getirsem, o zaman muhalefet değil, 
günlerce ve günlerce bu bütçenin müzakeresini 
ben isterim. Fakat bu kürsüye fikir getirmek 
lâzım aziz arkadaşlarım; bu kürsüye fikir ge
tirmek lâzım. İnsanların isimlerinin başında 
profesör unvanının bulunması ,onun mutlaka 
bir fikir taşımasını ifade etmiyor. Biz çok fet
vacılar gördük, sizlerde gördünüz, işte buraya 
geldikten sonra, Cumhuriyet Hükümetinin ba
kanlarına, koalisyon hükümetinin başkanı olan 
muhterem Suad Hayri Ürgüplü'nün en küçük, 
fakat şimdiye kadar üç senedir burada Başba
kanların ağzından duymaya hasret. çektiğimiz 
nazik ve yapıcı fikirlere dahi tahammül edeme
yip, onu burada şiddetle ve kendine has üslûp-
lariyle reddeden insanların kuru sıkılarını din
lemek ve milleti fuzuli yere bir şeyler söyliye-
ceklermiş gibi kıymetli vakitlerini almakta fay
da mütalâa etmiyorum. 
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Sevgili arkadaşlarım, şimdi muhalefet bu 

kürsüde 20 dakika konuştu. Ben de muhalefe
tin biraz daha konuşmasını istiyorum. Ama mu
halefet o 20 dakika içerisinde bir petrol aldı 
eHne, onunla bıraktı. «Sayın kelimesini söyle
mek için vakit vermedinz ki» dedi. Ama kü
fürlerin daniskasını yapmak için bol bol yirmi 
dakika harcadı. Bizden istenen dakikalar Cum
huriyet hükümetlerine taarruz etmek için mi
dir? Bizden istenilen dakikalar bu memleketin 
büyük meselelerini ele alacak yerde, demagoji 
ve demagokluk yapmak için midir? 

Sevgili arkadaşlarım, bu bütçenin Büyük 
Meclise gelmesinden çok önce, Sayın Cumhuri
yet Halk Partisi Genel Başkanı basında bir işa
ret vermişti, demişti ki : «Ne renk rey almış
sak, o renk rey vereceğiz». Bütçemizi görme
den, Hükümetimizi dinlemeden, Bütçe Komis
yonunda kararlara varmadan, bütçe hakkında
ki görüşlerini peşinen ifade etmiş olanlara bu 
milletin kıymetli dakikalarını ayırtıp onların 
hükümetlerine, şereflerine sövdürmeye müsaa
de etmiyeceğiz. 

Sevgili Alican'dan özür diliyorum, kusura 
bakmasın, gruplarının da imzasını taşıyan, Bü
yük Meclisin kararını taşıyan ve haysiyetini 
koruma azminde olan bu parlâmentonun o na
zik kelimelerle gönüllerini alıp muhalefete bir 
sürü daha küfür yapmak imkânını vermesin. 
istirham ediyorum, konuşacaklarını millet de 
biliyor, dünya da biliyor. Hükümetimizin icra
atını bütün parlâmento biliyor. Neticeler belli 
olmuştur, peşin hükümlerin gerekçelerini tek
rar ettirmede bir fayda mülâhaza etmiyorum. 
Hele hele Sayın Profesörün burada ' tekrar ı 
grupları tahrik ederek miting nutukları çekme
si için şu geç vakitteki zamanlarımızın israf 
edilmesinde fayda mütalâa etmiyorum. Takri
rin reddini talebediyorum, sevgili arkadaşla
rımı - • 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, leh ve 
aleyhinde görüşüldü. Takriri oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Muhterem 
arkadaşlar takrir kabul edilmiştir. (Soldan, 
«kaça kaç?» sesleri) 185 e karşı 193 le kabul 
edilmiştir. 

Sayın Feyzioğlu. 
Ç. H..P. GRUPU ADINA TURHAN FEY

ZİOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, Yüksek 
Meclisin sayın üyeleri, I 
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Bu imkânı bana veren Yüksek Meclise şük

ranlarımı ve* saygılarımı sunarak sözlerime baş
lıyorum. 

Arkadaşlarım, Sayın Başbakan bütçe ile il
gili konuşmasına, «Biz az gelişmiş memleket ol
manın sıkıntılarını hissetmekteyiz, bu duruma 
ne iki buçuk ayda, ne de iki buçuk sene içinde 
gelmiş değiliz» demişlerdi. Gerçekten, son yüz 
yılların ekonomik gelişmeleri yeryüzündeki ül
keleri, aralarında geniş uçurumlar bulunan 
gruplara ayırmıştır. Şu bütçe müzakerelerini 
yaptığımız sırada bizi bütün parti polemikle
rinin ötesinde bütün tahditlerin, iktidar - mu
halefet yarışmalarının ötesinde ilgilendirmesi 
lâzımgelen asıl konu şudur : Şu anda yer yü
zünde üç milyar insandan iki milyarı açtır, ağır 
hayat şartlarından muztariptir, bu insanların 
2/3 ü yeter gıdadan mahrumdur, meskenden 
mahrumdur, giyimden mahrumdur, temiz su
dan elektrikten, eğitimden, kültürden ve çağ
daş sağlık şartlarından, refahın getirdiği her 
türlü dinlenme ve öğrenme imkânlarından yok
sundur. Hattâ bu insanlar çoğu zaman kendi 
hayatlarında bulamadıklarını çocuklarının ha
yatında, bu çocuklarına verebilmek imkânın
dan da yoksundur. Bu ümitle de teselli bulacak 
halde değillerdir. * 

Aziz arkadaşlarım, dünyanın iktisaden en 
gelişmiş ülkesi olan Amerika Birleşik Devlet-
letri, dünya nüfusunun sadece yüzde altısına 
sahiptir. Buna karşılık dünya gelirinin yüzde 38 i 
bu ülkenin elindedir. Asya'da, Afrika'da ve 
Güney Amerika'da, bizim de dâhil olduğumuz 
dünya nüfusunun yüzde 70 ini teşkil eden 
70 e yakın millet toplam dünya gelirinin sade
ce yüzde 20 sine sahiptir. Bir tarafta bu dün-' 
yanın 1/5 i toplam sınai istihsalin yüzde 90 ını 
elinde tutmakta, geri kalan 4/5 sınai istihsale 
sadece yüzde 10 katabilmektedir. İşte 20 nei 
yüzyıl dünyasının büyük dramı, büyük faciası 
budur. Ve Türkiye'mizin de en büyük dramı, 
en büyük faciası arkadşlarım, burada biribiri-
mizi itham etmemiz filân değil, Türkiye'nin 
en büyük dramı, çok uzak olmıyan bir tarihte 
bu topraklarda bizim cedlerimiz dünyanın en 
güçlü ve en ileri medeniyetini kurmaya muvaf
fak oldukları halde, bugün Türk Milleti olarak-
bu 70 küsur ülke arasında iktisaden gelişme
ye muhtaç ülkeler arasında bulunmamızdır. 
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İşte arkadaşlarım; tahdit kararı alınmadan 

evvel size bunlardan bahsetmek istiyordum. 
Teknik ilerlemelerin ve .milletlerarası gelişme
lerin gitgide küçülttüğü yaşlı dünyamızda bir 
milletin ekonomik gücü, askerî gücünün de 
milletlerarası münasebetlerdeki ağırlık derece
sinin de, hattâ siyasi bağımsızlığının da temel 
taşı haline gelmiştir. 

Arkadaşlarım; çağımızın en ileri gitmiş sa
nayi ülkeleri bundan sadece 150 - 200 şene ev
vel yani bizim tanzimat ıslahatı yapmaya ko
yulduğumuz yıllarda bugünkü Asya ve Lâtin 
Amerika ülkeleri kadar geri idiler. Demek ki, 
bu ayrılık yakın tarihte oldu. Tarihin ve coğ
rafyanın idari ve siyasi bünyenin fakat sanı
rım her şeyden önce hür insan düşüncesine say
gı göstermemenin ve insan unsurunu değerlen
dirmemenin sonucu olarak, sömürgeciliğin ve 
bir başka sömürgecilik şekli olan iktisadi kapi
tülâsyonların ve iktisadi sömürmelerin sonucu 
olarak ve daha birçok sebeplerle bâzı ülkeler 
sanayi inkılâbını başarıp, ileri atılırlarken, ma
alesef Türkiye'nin de dâhil bulunduğu bir baş
ka ülkeler grupu yerinde saydı, hattâ geri 
gitti. 

Bâzı Balkan ülkeleri ispanya ve İsrail gibi, 
Portekiz gibi orta diruma erişebilmiş mahdut 
ülkeler hariç dünya milletleri bugün ne yazık 
ki, birbirinden derin bir uçurumla ayrılmış 
olan iki bloka ayrılmış bulunuyor. Bahsettiğim 
bloklarına komünist ülkeler de hür ülkeler 
bloklaşması değildir. Türkiye bakımından en 
az bu kadar düşündürücü ve tehlikeli olan ge
lişmiş ülkeler ve gelişmemiş ülkeler, sanayileş
miş ve sanayileşmemiş ülkeler bloklaşmasıdır. 
Birinci grupta sayın arkadaşlarım, fert başına 
yıllık gelir ortalaması 1 500 - 2 500 dolar; bi
zim de dâhil bulunduğumuz ikinci grupta 200 
dolar civarında ve altında, hattâ dünya nüfu
sunun yarısı için 50 ye yakın ülke için yıllık 
ortalama gelir sadece yüz dolar civarında, 
2 500 ve 100. Bu derin uçurumun daha da teh
likeli ve düşündürücü olan tarafı şu arkadaş
larım : İşler kendi haline terk edilirse tarihî 
gelişmenin zengin ve fakir ülkeler arasında aç
tığı bu uçurum daralmak şöyle dursun, gitgide 
genişlemek istidadını gösteriyor. Arkadaşlarım, • 
plânlı kalkınmayı, bütçeyi plân ilkelerini ve 
plânın hangi essalara dayanması lâzımgeldiği 
hususları konuşulurken düşünmemiz lâzımge-
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len gerçek şudur ki, kendi haline terk edildiği 
zaman işler Amerikalı iktisatçı Şamuel Son'un 
belirttiği gibi uçurum açılıyor. 1938 dünkü ta
rih ; İkinci Cihan Harbinden bir yıl önce o gün
den 1960 lara kadar Amerika'da, Kanada'da ve 
Batı Avrupa'da fert başına hâsıla yüzde 70 art
mıştır. Aynı süre zarfında, Hindistan, Endo
nezya gibi nüfusu çok büyük dev ülkelerde 
Asya, Lâtin - Amerika, Afrika ülkelerinde mil
lî gelir ve fert başına düşen millî hâsıla yerin
de saymıştır. Arkadaşlarım; bu sebeple geliş
memiş ülkelerin içinde bulunduğu çember, kı
rılması zor bir çemberdir. Ama, birazdan arz 
edeceğim sebeplerle ve arz edeceğim usullerle 
kırılması mümkün olan bir çemberdir ve Tür
kiye bu çemberi kırmaya yaklaşmış olan ülke
lerden biridir, en önce kırmaya muktedir ola
cak ülkelerden biridir. Yeter ki, meselelerimizi 
fikir seviyesinde konuşmak imkânını birbiri
mizden esirgemiyelim. Hürriyet içinde konuşa
lım tartışalım, birleştiğimiz noktalarda birle
şelim, ayrıldığımız noktalarda birbirimizin fi
kirlerini dinliydim ve anlıyalım. 

Fakir ülkeler tüketimden artırıp yatırıma 
az imkân ayırabilen ülkelerdir. Yatırım az 
gelişme o hızı da azdır. Fakir ülkelerde esasen 
hayat şartları düşük olduğu için halka yeni fe
dakârlıklar yüklemek ve ondan tasarruf bekle
mek zordu. Bu sebepledir ki, Demirel de bahset
tiler, gelişmemiş ülkelerin gelişmesi imkânsızdır, 
tarzında sözler söylenir. Bunu söyliyen iktisatçı
lar da örülmüştür. Kırılması imkânsız bir fa
sit daireden bahseden nazariyeciler görülmüştür. 
Türk'ün «Para parayı çeker» ata sözü var. Tıpkı 
bunun gibi gelişmişlik gelişmişliği tahrik ediyor, 
ileri götürüyor fakirlik fakirliği koyuîaştırıyor. 
İşte Türkiye'nin kırmaya mecbur olduğu çember 
bu arkadaşlarım ve burada ifade ediyoruz ki, 
grupumuz adına kurtuluşu her şeyden önce millî 
gayrette aramak lâzımdır. Dış yardım : Evet, 
ısınmak şartiylc - yanmak için değil, ısınmak 
için - yabancı sermaye düşünülür, istifade edi
lir. Bugün doğmadan uzaklaşan, dünkü peyk ko
münist ülkelerin bile Batı ülkelerine dönüp on
lardan sırasında dış yardım, sırasında yatırım 
beklediklerine dönüp onlardan sırasında dış 
yardım, sırasında yatırım beklediklerini tesbit 
etmiş insanlar olarak onların da Rusya'nın pey
ki olmaktan kurtulmak için Batıda dış kaynak 
aradıklarını gören insanlar olarak elbette biz dış 
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yardım ve yabancı sermaye düşmanlığını bâzı 
dogmatik fikirler için ileri sürenlerle beraber 
olamayız. Biz basma kalıp klişelerin tekerlemele
rin esiri değil, biz aklın ve ilmin yurt gerçekleri
nin gösterdiği yoldan millî kalkınmanın yolcula
rıyız. (Ortadan «Bravo» sesleri) Bu sebepledir 
ki, sadece şunu söylüyoruz: Bir millet kalknıma -
smı sadece yabancı sermaye ve dış kaynak gibi 
ümitlere bağlıyamaz, eğer bu mümkün olsaydı 
yabancı sermayenin baştan başa istilâ ettiği Lâtin 
Amerikan ülkeleri bugün dünyanın en geri ülke
leri arasında sayılmaz ve Kuzey Amerika ile ara
sında demin bahsettiğim büyük uçurum bulun
mazdı. Az gelişmiş ülkelere, Amerika'nın ve Batı 
Avrupa'nın, hattâ Japonya'nın ve Sovyet Rusya'
nın toplam olarak bir yılda Devlet eliyle akıttık
ları dış kaynak yekûnu altı milyar dolardır. Bu
na karşılık Sovyet Rusya veya Japonya'nın ra
kamları hariç, Batı - Avrupa ile Kanada ve Ame
rika Birleşik Devletlerinin, OECD e dâhil geliş
miş ülkelerin, bir yılda kendi inkişaflarını sağla
mak için ve kendi gelir ve servetlerini daha da 
artırmak için memleketlerinde yapmıya muvaf
fak oldukları müsmir, prodüktiv yatırımların ye
kûnu 120 milyar dolardır. Dış kaynak olarak 
yetmiş küsur millete giden altı milyar, kendi ül
kelerinde yaptıkları yatırım 120 milyar. Bu zen
gin ülkelerin sadece mesken inşası için yılda yap
tıkları yatırım 40 milyar dolardır. Bu ikisini 
toplarsanız 160 milyar yapar. 

Aziz arkadaşlarım; demek ki, kalknıma sade
ce dış kaynaklarla başarılamaz ve mesafeyi, uçu
rumu kapatmak için ümidimizi gelecek olan bu al
tı milyardan hissemize düşecek birkaç yüz milyon 
dolara bağlıyarak Türk Milletini uçurumu kap
tan bir ülke haline getirmek gibi, bir hayale ka-
pılmamamız lâzımdır. Gerçeklere cepheden 
bakmalıyız arkadaşlarım. Bundan yüz yıl önce 
benim Erzurum'umda yaşıyan dadaşlar, Sivas'ta, 
Edirne'de yaşıyan yurttaşlarım ile yine yüz yıl 
önce Manshester'de veya La Haye'de, Marsilya'da 
veya Cenevre'de, Kalifornia veya Teksas'ta yaşı
yan başkaları arasında bugünkü kadar gelir ve 
servet farkı yok idi. Yapılan hesaplar gösteriyor 
ki, yüz yıl zarfında mesafe açılmıştır. Yine bir 
Amerikalı iktisatçı bir Güney Asyalının gelirine 
nisbetle bir Amerikalının İkinci Cihan Harbinden 
önce 15 misli gelire sahibolduğunu söylüyor. Bu
gün bu nisbet 30 misline çıkmıştır arkadaşlarım. 
Bugün bir Amerikalı, bir Hintlinin 30 misline 
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yaklaşan bir gelire sahiptir. İşte bütçe müzake
releri yapılan Türkiye Cumhuriyeti Parlâmento
su olarak, omuzlarımızdaki ağır sorumluluğu ve 
her düşüncenin, her polemiğin, her parti hesabı
nın üstünde kafalanınıza ve yüreklerimize hâkim 

• olması gereken millî kalknıma ve iktisadi kurtu
luş azminin dile gelmesi için bu acı gerçekleri 
söyliyerek sözlerime başlamak istedim. 

Aziz arkadaşlarım; çağdaş tarihçilerden biri 
«Tarihin akış hızı arttı» diyor. Doğrudur, tarih 
daha hızlı akıyor. Artık asrımız milletlerarasında 
kalkınma yarışı çağıdır. Bütün milletlerde kurtu
luş şuuru uyanmıştır. Harbler, sinamanm, radyo
nun, gazete ve dergilerin artan seyahat ve ulaş
tırma'imkânlarının tesirleri insanlara talihsizlik
lerini ve durumlarını daha iyi anlatmış ve mil
yarlarda kurtuluş ve yükseliş şuurunu şahlan
dırmış bulunmaktadır. Bundan yüz yıl önce haş
metli Çin tmpartoru İngiltere Kraliçesine gön
derdiği bir mesajda ülkesinin iktisadi terakki ile 
bir alıp vereceği, bir ilgisi bulunmadığını söylü
yordu. Bugün aynı ülke, insan haysiyetine ay
kırı usullerle de olsa, hürriyetleri çiğneme pa
hasına, bütün bir ülkeyi esir kampı haline ge
tirme pahasına da olsa tek hedef olarak süratli ik
tisadi kurtuluşu gaye olarak seçmiş, millî hâsı
lasını biran evvel artırmak için insanlarına 
yüklemedik fedakârlık bırakmamaktadır. 

Arkadaşlarım, bugün çok sağlam Batı eği
timi görmüş liderlerin idaresinde, düne kadar 
burnu halkalı olan zenci Afrika ülkeleri, Pa
sifik Adaları iktisadi kalkınma dâvasına he
yecanla sarılmış bulunmaktadır. Türkiye'de 
de her geçen yıl köyde ve kentte yaşayan yurt
taşlarımızın nasıl daha talepkâr, nasıl daha 
istekli hale geldiğini, nasıl sabırsız hale geldi
ğini görmemek ve hissetmemek mümkün değil
dir. Parlâmento olarak vazifemiz git gide 
ehemmiyet kazanan ve dünya milletlerinin 
hepsini saran bu kalkınma yarışında Orta - Do
ğunun bir üyesi olan Türkiye'yi ne yazık ki Or
ta - Doğunun iktisadi kaderi içinde bulunan 
Türkiye'yi idealleri bakımından bağlı olduğu 
Batı Avrupanm seviyesine ulaştırmaktır. Fert
lerin kendi kaderlerini ve geçim şartlarını dü
zeltmek arzularına bugün miliyetçilik duygu
ları da kuvvetle eklenmiştir. Ferdî arzulardan 
çok daha kuvvetli olan miliyetçilik duygula-
riyle artık miletler hor görülmekten kurtul
mak kaygusu içerisinde bir ileriye atılış azmi 
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içerisindedirler. Düne kadar müstemlekeci 
devletin subaylarının veya kolonlarının yerli
lere tamamiyle kapalı olan klüplerinde biraz 
yüksek ücretle hizmetkâr olmayı lütuf sayan 
ihsanlar bugün mililyetcilik duygusu ile hor 
görülmeme hürriyetini istiyoruz diye ayağa 
kalkmışlar ve bütün dünyayı iktisadi kurtuluş 
ile birlikte bu millî kurtuluş heyecanı sarmış 
bulunmaktadır. 

Aziz milletvekilleri; bu durumda olan mil
letlerin büyük çoğunluğu bağımsız millet sta
tüsüne ancak İkinci Dünya Harbinden sonra 
kavuşmuş olan milletlerdir. Halbuki bugün ça
tısı altında 1965 bütçesini, bu bütçeye temel 
olan 1965 programını ve Beş Yıllık Kalkınma 
Plânımızın uygulanış tarzım tartıştığımız şu 
Meclis'te, T.B.M. Meclisi'nde, bundan on yıl evvel 
20 yıl değil, tam yarım asır evvel, 43 yıl evvel 
zekâsının şimşekleri ile geleceği gören bir bü
yük insan, Atatürk, istiklâl mücadelesinin da
ha başlarında şu sözleri söylüyordu: «Türki
ye'nin bugünkü mücadelesi yalnız kendi nam 
ve hesabına olsa idi belki daha kısa, daha az 
kanlı olur ve daha çabuk bitebilirdi. Türkiye 
azim ve mühim bir gayret sarf ediyor. Çünkü 
müdafaa ettiği dâva bütün mazlum milletlerin 
bütün şarkın davasıdır.» 

Yine Büyük Atatürk bu konuşmamdan bir
kaç yıl sonra milletine ilham vererek şöyle di
yordu. 

«Bugün günün ağardığmı nasıl görüyorsam 
uzaktan, bütün şark milletlerinin uyanışlarını 
da öyle görüyorum. İstiklâl ve hürriyetine ka
vuşacak olan daha çok kardeş millet vardır. 
Onların yeniden doğuşu, şüphesiz ki, terakkiye 
ve refaha müteveccih olacaktır. Bu milletler 
bütün güçlüklere ve bütün mânilere rağmen 
muzaffer olacaklar ve kendilerini bekliyen is
tikbale ulaşacaklardır.» 

Bu sözlerin söylendiği tarihte bugün Birleş
miş Milletlerde üye olan milletlerin yarısı esir 
idi. Türkiye, Büyük Atatürk'ün önderliğinde geri 
kalmış millet olmayı daha 45 yıl önce reddetmiş 
ve bir millî silkinişle bir millî şahlanışla tari
hin akışını tersine çevirmek azminde bütün geri 
kalmış miletlere örnek ve önder olmuştur. Tür
kiye'nin, askerî ve siyasi bakımdan köleliği red
deden, iktisadi müstemlekeciliği ve kapitülâs
yonları reddeden, fakirliğin ve cehaletin kölesi 
olmayı reddeden ülkelerin başında gelmesine 
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rağmen, bugün de hâlâ gelişmeye muhtaç ülke
ler arasında bulunduğu da acı bir vakıadır. 
Şüphesiz en fazla yol almış miletlerden biriyiz, 
gelişmemiş ülkelerin en önde gidenlerinden bi
riyiz. Fakat komşu Yunanistan'da bile fert ba
şına gelir bizdekinin iki misline yakın. İşte Tür
kiye'nin gerçeği bu, işte kalkınma plânı ile çöz
mek istediğimiz b'u, işte üç yıllık İnönü iktidar
larının kırmak istedikleri çember bu idi arka
daşlarım. Ve işte bayrak yarışı telâkki ettiğimiz 
bu mücadelede bizden sonra gelen Hükümetle
rin de devam ettirmeleri lâzımgelen başlıca ça
ba inancımızca bu olmak lâzımgelir. 

Şüphesiz kırk yılda bir hayli yol aldık. Zon
guldak kömürleri, linyit yatakları ve madenler, 
önemli orman işletmeleri, büyük şehirlerimizin 
suyu, havagazı, elektriği, tramvayı, tüneli, de
nizdeki fener ve karadaki demiryolu, hepisi ya
bancı elinde olan Türkiye, artık geride kaldı. 
Bugün petrolclrimiz konusunda mücadele edi
yoruz ama, çok başka şartlar içinde, çok daha 
ileri şartlar içinde konuşmak imkânlarına sahi
biz. Türkiye o günün güçsüz Türkiye'si değil, 
o haliyle bile bütün bu servetlerini yabancı 
elinden kurtarmaya muvaffak olmuş Türkiye, 
elbette bugün dâvasında muvaffak olacaktır. 
Toplum nüfusun % 13 ü ve kadınların sade 
% 4 ü okuma bilen Türkiye geride kaldı. Bu
gün nüfusumuzun % 40 ı okuma - yazma bili
yor. Ama, Yunanistan'da nisbet % 70 e yakın. 

Arkadaşlarım, pancarı, pamuğu olduğu hal
de dokumayı dışardan getiren, şekeri Rusya'
dan, Çekoslovakya'dan getiren baştaki fesin ku
maşından, ayaktaki mesm lastiğine, iğneden ip
liğe kadar her şeyini dışardan getiren Türkiye 
artık geride kaldı. Türkiye kağnı ve tahta me
deniyetinden motor ve çelik medeniyetine doğru 
bir hayli yol aldı. Fakat hâlâ yol uzun. Başka 
milletler çelik devrini de aşıp atom ve feza sa
nayiine yeni bir sanayi inkılâbına girmektedir. 
Şu halde milleti idare edenler, başta Hükümet, 
Millet Meclisi, hepimiz arkadaşlarım, iktisadi 
kurtuluş savaşının ağır ve şerefli sorumlulu
ğunu taşıdığımızı bilerek partiler olarak, Mec
lis olarak en başta gelen vazifemizin bu oldu
ğunu bilerek, Türkiyenin kaderi üzerine sorum
luluk duygusuyle eğilmeliyiz. 

Geçen yıl Fransanm Başbakanı Pompidou 
Fransız Meclis'inde dış yardımlara itiraz eden 
milletvekillerine gerçek bir heyecan içinde şöyle 
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haykırıyordu: «Arkadaşlar; Fransa'nın az geliş-* 
miş ülke olduğunu, Fransa'da aç insanlar bu
lunduğu, Fransa'da gecekondularda sürünen in
sanlar olduğunu söylüyor ve bizim dış yardım 
nemize, bunu yurt içinde sarf edelim diyorsu
nuz. Ama, Fransa'da fert başına gelir 1500 do
lar» diyordu kürsüden. Fransa'da 1 500 dolar ve 
gelişmeye muhtaç ülkeler ortalaması 130 dolar. 
Biliniz ki aziz miletvekilleri diyordu, bir kuşak 
sonra, 1980 lerde Fransa'da fert başına düşen 
gelir 1 500 den tam üç bin dolara çıkmış ola
cak, buna karşılık işleri kendi haline terk eder
sek bu mileltler silkinmezlerse ve biz onların 
silkinmelerine hizmet edemzsek bu ülkelerde 
fert başına düşen gelir belki de 130 doların al
tına düşecek. Çünkü, bu ülkelerde bugün hâlâ 
nüfus artışı millî hâsıla artışından hızlı gidi
yor. 

Geçenlerde katıldığımız Avrupa Konseyinde, 
diğer partilere mensup arkadaşlarım da dinle
diler, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı
nın çok değerli, Türk dostu Genel Sekreteri 
Kristenzen plânımızın finansmanı için kurulan 
yardım kulübünde lehimizde en hararetli savaşı 
veren Kristenzen, Dünyanın geri kalmış ülkele
rinin durumunu tasvir ederken şu rakamı ver
di: Bu ülkelerde, bu 70 ülke ortalaması maale
sef yılda millî hâsıla artışı olarak % 2 civa
rındadır. Bu % 2 rakamının mübalâğalı oldu
ğuna inanıyorum. Çünkü, bu ülkelerde % 2 ar
tış olsaydı, ilk önce gıdaya sarf ederler ve gıda 
tüketimi artardı. Gıda, tüketim rakamları böyle 
bir artış göstermiyor, bu % 2 rakamı dahi mü
balâğalı ve hatalı olabilir. Bu durum acıdır, bu 
duruma çare bulunmazsa, bu ülkelerin kaderi 
de, bizim refahımız ve hürriyetimiz de tehlike
dedir» diye Avrupa Konseyinde sesini yükselti
yordu. 

Arkadaşlar; dâva bu kadar çetin, çember bu 
kadar kırılması güc bir çember. Ama tekrar arz 
ediyorum, Türkiye için, bilhassa Türkiye için 
kırılması mukadder ve kırılması mümkün olan 
bir çemberdir. 1965 yılı başında, bundan 5 ay ön
ce, General De Gaulle kendi vatandaşlarına 
radyo ve televizyondan şöyle hitabediyordu. 
«Bugün, 1 Ocak 1965 günü doğan bir Fransız 
çocuğu 20 yaşma bastığı .zaman babasının eriş
tiği hayat seviyesinin iki katı yüksek olan bir 
refahtan faydalanacaktır. Fransız Kalkınma 
Plânı bunu kendisine Bağlıyacaktır» diyordu ve 
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Fransa'nın gelişme rakamları bu hedefi kesin 
olarak gösteriyor, başarıyor. 

Arkadaşlar, Türkiye için bugün doğan şu 
bütçe müzakeresini tamamlamak üzere olduğu
muz 29 Mayıs gününde doğan bir çocuk, yirmi 
yaşma bastığı zaman babasının hayat seviyesi
nin iki katından biraz daha ileri bir hayat se
viyesine kavuşturulmuş omazsa Fransa ile Tür
kiye arasındaki uçurum biraz daha genişlemiş 
olacaktır. O halde hedef, gelecek kuşağı bu gün
künden iki misli değil, bunun bir hayli ötesinde 
bir refaha kavuşturmaktır. Ve işte «plân, plân!» 
dediğimiz şey budur arkadaşlarım. 

Demirel arkadaşımın burada bir çok nokta
larında birleştiğim tarzda ilkelerini izah ettiği 
plân budur arkadaşlarım. Birleştiğim noklaları 
da ayrıldığım noktaları da söylemeye geniş ko
nuşunca fırsat buluyorum. 

Yaptığımız hesaplara göre, gayrisâfi millî hâ
sıla plânımıza uygun olarak yükselirse Türkiye'de 
18 yılda, nüfus artışı yüzde 3 kalmak şartiyle 
- inşaallah biraz çıkardığımız kanunun tesirini 
görürüz - fakat yüzde 3 rakamı sabit kalırsa, 18 
yılda Türk vatandaşlarının hayat seviyesi iki mis
li yükselecektir. İngiltere'nin 1958 seviyesine 
ulaşmamız, bu tempo ile plân hedefine ulaşırsak 
ve yüzde 3 artış devam ederse, 46 yılda gerçekle
şecektir. Nüfus artışını sadece yüzde 1 düşürebi-
lirsek veya. nüfus artışını düşüremediğimiz tak
dirde gayrisâfi millî hâsıla artışını sadece yüzde 
1 yükseltebilir ve yüzde 8 artış sağlıyabilirsek 
1958 İngiltere'sinin seviyesine 37 yılda ulaşabili
riz ve o zamana kadar şüphesiz İngiltere, 1958 İn
giltere'si olmaktan çoktan çıkmış olur. 

Hem kalkınma hızımızı yüzde bir artırır, hem 
de nüfus artışını yüzde bir eksiltebilirsek net ar
tış olarak yüzde 2 kazanırız ve İngiltere'nin 1958 
seviyesine 31 senede ulaşabiliriz. Buna karşılık 
arkadaşlarım gerekli finansman kaynaklarını 
vaktinde bulamamaktan, proje yoktur, organizas
yon yeter değildir, plânın başarısı için milletin 
heyecanını artırıp elele vermek yerine plânın mu
vaffakiyetini köstekliyecek tutumlarla bu plânın 
getirdiği millî hâsıla artışını yüzde 7 yerine, diye
lim ki, yüzde beşe düşürecek olursak, Türkiye'
nin 1958 İngiltere'sinin durumuna yükselmesinin 
tam 90 yıl istiyeceği riyazi katiyetle hesabedil-
mektedir. O halde arkadaşlarım böyle bir tampo 
ile, yüzde beş temposuyla iki misline ulaşmamız 
yani bugünkü Yunanistan'ın seviyesine gelmemiz 
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dahi 35 yıl gibi bir süre istiyeceğine göre plânın 
kalkınma hızı tabu değildir gibi sözleri kabul et-
miyelim, hep beraber birbirimize destek olarak, 
birbirimize kuvvet vererek ulaştığımız seviyenin 
biraz daha ötesinde yüzde 7 kalkınma hızını mut
laka gerçekleştirmenin tedbirlerini bulalım ve bir 
gün Yunanistan'a, daha sonra italya'ya ve ingil
tere'ye Türk Milletini ulaştıralım. Mustafa Ke
mal'in söylediği «Çağdaş medeniyet seviyesi» iş
te budur arkadaşlarım. (Ortadan, bravo sesleri) 

Sayın arkadaşlarım, Plânın başarısı millî kur
tuluşumuzun, - daha kuvvetli bir kelime kullana
cağım - millî bekamızın temellerinden biridir. Ge
lişmiş ülkelerin 1 500 - 2 500 ortalama gelirine 
karşılık Türkiye'de hâlâ fert basma millî gelir 
200 dolar. Orada bugün doğan bir insan 70 yıl 
yaşamayı umar, Türkiye'de bugün doğan bir in
san 55 yıl yaşamayı umar. Orada fert başına üç-
bin kilovat, Türkiye'de hâlâ 300 civarında. Orada 
okuma - yazma yüzdesi yüzde 96, bende hâlâ 
Cumhuriyetin 43 yıllık savaşma rağmen yüzde 
40-42. 

Arkadaşlarım; kalori bakımmdan beslenme
miz iyi, ama protein bakımından bu tarım mem
leketinde yağ, yumurta, et bakımından Yunanis
tan'ın çok gerisindeyiz. Başkentte yaşıyan 100 
nüfusun 50 si arkadaşlarım, gecekondularda ya
şıyor. istanbul'da yaşıyan 100 kişinin 21 i ge
cekondularda yaşıyor. Ekonomimiz o derece tarı
ma bağlı ki, Amerika millî gelirin sadece yüzde 
4 ü tarımdan geldiği, Batı - Almanya'da sadece 
yüzde 7 si tarımdan geldiği halde bizde hâlâ yüz
de 40 ı tarımdan geliyor. Yunanistan'da bile bu 
oran yüzde 32. Amerika'da yüzde 10 nüfus ta
rımla uğraşıyor ve yüzde 90 ı besledikten başka 
30 - 40 ülkeye zirai mahsul fazlası verebiliyor. 
Batı - Avrupa'da yüzde 20 tarımla uğraşıyor, 
Türkiye'de bunca sanayileşme savaşından sonra 
hâlâ yüzde 77 tarımdan geçinir. 
• Arkadaşlar, tarım nüfusumuz gizli işsizliğin 

bütün dertleriyle karşı karşıya. Sanayide çalışan
lar ileri ülkelerde yüzde 40, bizde hâlâ yüzde 10. 
ileri ülkelerde bin kişiye bir doktor düşer, bizde 
4 bin kişiye. Cumhuriyet yıllarında yüzde 73 ü 
sıtmalı olan bu ülkeden sıtmayı yüzde bire kadar 
indirmek suretiyle söküp atmışız ama, hâlâ yaşı
na basmadan trahomdan gözü kör olan çocuklar 
var, hâlâ arkadaşlarım, bu memlekette yediyüz-
bin veremli var, hâlâ bu memlekette yüz nüfusun 
2,5 u veremli ve bu memlekete benim Sivas'ımda 
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hâlâ hâlâ cüzam var. Doğu'mda var, Orta - Ana
dolu'mda var. 

Her eğitici tarım teknisiyenine 25 köy dü
şüyor, plânı yaptığımız zaman bulduğumuz ra
kam. Su kaynaklarımızdan henüz yüzde küçü
cük bir oranda faydalanıyoruz. Suni gübre tü
ketimi, birazdan arz edeceğim artışlara rağ
men, henüz çok az. Hektar başına verim o ka
dar düşük ki, 1951 yılında arkadaşlar, bir hek
tardan 1 213 kg. almışız, 10 yıl sonra - dikkat 
buyurun, 1951 den 10 yıl sonra - 1961 de hek
tar başına verim Türkiye'de 1 213 kg. yerine 
983 kg. O derecede tarımımız iklim şartlarına 
tabi ki, aradan geçen 10 yıla rağmen 1961 yılı
nın kurak geçemesi, 1951 yılının biraz yağmur
lu olması hektar başına verim bakımından böy
le bir durum yaratıyor. Eğer iklim tesirlerini 
izale ederek daha ileri matematik usullerle he-
sabederseniz bulduğunuz rakam 30 yılda sade
ce yüzde 27 civarında bir verim artışıdır ki, 
nüfus artışımızın dahi bundan çok fazla olduğu 
aşikârdır. Bunun içindir ki, Türkiye daha güç 
beslenir bir ülke haline gelmiştir. 

Arkadaşlarım; Türkiye'de 15 yıl içinde 7,5 
milyon insan yeniden tarım dışında iş istiyecek, 
senede 400 000 kişiye iş bulmak lâzım, plân 
öncesinde yılda ortalama yüzbin kişiye tarım 
dışında iş bulmuşuz. Üstelik büyük bir dar bo
ğazımız var : ithalât ve ihracat arasında mu
azzam bir dengesizlik, dış borç yükümüz ağır, 
borç faiz ve taksitlerini ihracatla mukayese et
tiğimiz zaman nispî olarak Türkiye kadar ağır 
borcu olan ülkelerin sayısı bir elin parmaklan 
kadar çıkmaz, bütün dünyada. 

Arkadaşlarım; bu verdiğim ölçüler mutlak 
rakamlar. Ama bir de bunların dağılışı var. 
Bölgeler bakımından bunların dağılışı- yurdun 
Doğusu ile Batısı arasında bunların dağılışı, 
zümreler arasında bunların dağılışı o kadar 
adaletsiz ki, verdiğim acıklı rakamlar dahi ger
çeği tam olarak aksettiremez. 

Arkadaşlar, biraz evvel dört bin kişiye bir 
doktordan bahsettim, istanbul'da 500 - 600 ki
şiye bir doktor düşerken, 51 ilimizde 9 400 ki
şiye bir doktor, 18 Doğu ilimizde 15 000 kişiye 
bir doktor düşüyor. 600, 15 000. istanbul'da 10 
bin nüfusa 74 yatak,' Ağrı'da 3,9, Hakkâri'de 
2,9. 

Yüz nüfusa düşen ilk okul öğrencisi, izmir'
de 10,7, İsparta'da 11, Ağrı'da 4, Hakkâri'de 
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1,4. Geliri ve hizmetleri artırmak yetmiyecek. 
O halde bunların dağılışında da dengeyi ve 
adaleti sağlamamız gerekiyor. Bu da her Türk'-
ü düşündürmeye ve heyecanlandırmaya yete
cek kadar büyük bir problemdir sanırım. 

Geçenlerde Sayın Başbakan Yardımcısı De
mirci, Adalet Partisi kanadından dinle nc\ ? 
her zaman alışık olmadığımız sözlerle ,plânm 
hayati önemini hatırlattı Plâna, Devlet Plânla
ma Teşkilâtına, plânı hazırlamış olan gençlere 
ve uygulayanlara, plânın yeter esnekliği taşı
madığını iddia edenlere sağlam cevaplar ver
di. Aynı gün dinlediğimiz Adalet Partisi Grup 
Sözcüsü, Adalet Partisi Grupu adına bu fikir
lerle birçok noktalarda taban tabana zıt fikir
ler ileri sürmüş olmasaydı sevincimiz daha da 
büyük olacaktı. Başbakan Yardımcısı arkada
şımızın Sayın Y. T. P. Başkanına cevap verir
ken, «Dengeli bir plândan maksat bir sektörü 
çok büyütüp diğerlerini ihmal etmek değildir. 
Plân tekniğinde sektörler arasında kaynaklar 
taksim edilirken gayet tabiidir ki, b'r çok fak
törler göz önüne alınacaktır. Bu faktörler, süb
jektif ölçülerden çok ilmî, fennî, realist ve ob
jektif görüşlerin muhassalası olarak tecelli 
eder» demiş olmasını tasviple karşıladığımızı 
belirtmek ve plânın her şeyden önce denge fik
rine dayandığını tekrarlamak isteriz. Ziraat, 
sanayi ve hizmetler arasında, sektörler arasın
da sağlam' denge, iktisadi gelişme ile bu geliş
menin ortaya çıkaracağı insan gücü ihtiyacı 
arasında denge, yatırımların gerektireceği dı$ 
kaynaklarla, elde edebileceğimiz dış kaynaklar 
arasında denge, iktisadi kalkınmanın ve verim
liliğinin âzami hızın icaplariyle bölgeler arası 
adaletin ve sosyal adaletin gerekleri arasında 
denge, çeşitli öncelikler arasında, optimum 
âzami kalkınma hızını sağlıyacak ve Türkiye'
nin şartları bakımından âzami istihdamı sağlı
yacak denge, enfrastrüktür yatırımlariylc is
tihsal artırıcı yatırımlar arasında sağlam bir 
denge ve nihayet plânın sübjektif mütalâa ve 
tercihlerin muhassalası olmadığını anlıyarak, 
bu saydığımız dengelerin bir muhassalası oldu
ğunu düşünerek bunların topunu birden kap-
sıyan plân dengesi. 

Arkadaşlar, hiçbir insan eseri kusursuz ola
maz. «Mükemmel iyinin düşmanıdır» diye bir 
söz vardır. Kanaatim odur ki, kalkınma plânı
mızı hazırlayan plâncılar, dünküler ve bugün-
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küler milletimizin takdirine lâyık bir eser vü
cuda getirmişlerdir. En müşkülpesent ilini 
adamlariyle konuştum. OECD ye mensup uz
manlarla konuştum, Türkiye'de yapılan bir top
lantıdan sonra, bugünkü Dışişleri Bakanımız 
Hasan Işık'ın Brüksel Büyükelçisi olarak Ha
riciye Vekâletine gönderdiği ve Devletin dos
yalarında olan bir şifre vardır. Bu şifrenin bu
günkü Hükümet üyeleri tarafından okunması
nı ve Türkiye'de plâncılarımızın çalışmasını, 
plân hazırlığını incelemiş olan uzmanlar hak-
gında, Belçika'dan gelmiş olan müşkülpesent 
ve çok tanınmış yetkili uzmanların, o zamanki 
Büyükelçimiz Hasan Işık'a anlattıklarını ve 
Hasan Işık'ın «Millî heyecanımızı yenemiyerek 
bu satırlarım belki vazife dışıdır ama heyecan
la yazıyorum ve aktarıyorum» diyen telgrafı... 

Arkadaşlar; Türkiye şu dönemde inanınız 
ki, mesafe almıştır. Dış âlemde güven ve itibar 
sağlamıştır. Bunun dayandığı sağlam temelleri' 
arz edeceğim. 

Y"ne Sayın Başbakan Ürgüplü'nün iki yıl 
kadar önce bir işçi hastanesinin açılışında o 
zaman Senato Başkanı sıfatiyle söylediği söz
leri hatırlıyorum. O zaman diyordu ki, halkın 
önünde : «Ben, yıllarca büyükelçi olarak yur
dumu dışarda temsil ettim. Dış yardım talebiy
le, kredi talebiyle yabancı hükümetlerin kar
şısına çıktım. Bana daima plânınız yok, krediyi 
no şekilde verimli kullanacağınıza dair güven 
verici bir plânınız yok, hani plânınız?» dedi
ler... Bugün «Türkiye'nin kalkma plânı vardır 
ve bu plân Türk Devletini yabancılar önünde 
kuvvetlendirmiştir. Kredi istediğimiz zaman 
çok daha kuvvetli hale gelmişizdir» sözünü 
halk önünde Senato Başkanı sıfatiyle söyledi
ğini hatırlıyorum. 

Arkadaşlar ne mutlu ki, Sayın Ürgüplü o 
tarihte bu sözleri söylerken biz pilâv edebiya-
tiyle mücadele halindeydik arkadaşlarım. Ne 
mutlu ki o günler geride kaldı, ne mutlu la 
bugün o plân yerine pilâv^ edebiyatı bir tarafa 
bırakıldı. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Feyzi-
oğlu, bir kişinin söylediği bu ifadeyi tüme mal-
etmenizi size yakıştıramıyorum. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — 
Tüme mal etmiyorum, değerini veriyorum. 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Kimden ban-
sediyorsun? 

-~437*~ 



M. Meclisi B : 119 
TURHAN FEYZÎÖĞLU (Devamla) — Siz

den bahsetmedim, fcmet Sezgin arkadaşımın her 
zaman plân konusunda da bütçe konusunda da 
ciddî bir arkadaş olduğunu bilirim. Fakat ka
bul buyursunlar ki, o günlerde biz bu plânı 
savunmak için bir havli çetin mücadeleler 
verdik ve mücadele ettiğimiz arkadaşlardan bi
risi de, o zamanda, bugünkü Enerji Bakanı - vak
tim var şimdi - Savın Mehmet Turgut'tu. 

Sorumlu Başbakan Yardımcısının ağzından 
bugün su sözleri duymuş bulunuyoruz : «Plânı 
demokratik düzen içinde hızlı kalkınmamızın 
en etkili aracı saymaktayız. Anayasamız da 
Devlete bir ödev olarak verilmiş olan plânlı kal
kınma ilkesine bağlı kalmak başarımızın te
meli olacaktır.» 

Aziz arkadaşlarım, Türkiye, plân disiplini 
olmadan ve plâna inanma heyecanı olmadan kal
kınamaz. Bu disiplini ve bu heyecanı zede
leyici beyan ve davranışlar, «Plân kötüdür, 
p^ncılar kötüdür, plân muvaffak olmamıştır, 
plân döneminde aldırımız mesafe plânsız dö
nemden farksızdır. Plânsız dönemde de bu ka
darı yapılıyor du», tarzında yurttaşın plâna 
olan inancını kırıcı... 

• 

KADRÎ ERO&AN (Urfa) — Bizim dedik
lerimizi anlamamışsınız. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Söy-
liveceğim, ne kadar yanlış olduğunu bunların. 
Yurttasın plâna olan inancını tahribeden söz
ler, Türkiye'nin biraz evvel bahsettiğim kadar 
çemberini, bekasının şartı olan kader çem
berini kırma azmini desteklemez, zayıfla
tır. O halde geliniz, gerçeklerin üzerine 
yurt aşkı ile ve yurdu kalkındırma azmi 
ve heyecanı ile beraberce eğilelim, noksanları
mızı beraber görelim, yapamadıklarımızı bera
berce tesbit edelim, ama yaptıklarımızla millet 
olarak övünmesini ve milletimize de kalkınma
nın heyecanını tattırmasını bilelim. (Ortadan 
bravo sesleri.) 

Arkadaşlar, Türkiye'nin burada Enerji Ba
kanının birkaç gün evvel söylediği gibi, Batı - Al
manya modelinden bahsetti. Amerika'nın ya
bancı sermaye ile, Batı - Almanya'nın yabancı 
sermaye ile kalkındığından bahsetti. Bugün bir 
tek ciddî iktisat kitabı bulamazsınız ki, içinde 
böyle bir görüş savunulsun. En liberal görüşleri 
savunan iktisatçıdan öbür kanattaki iktisatçılara 
kadar artık herkesin kabul ettiği bir ilmî ger- fc 
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cek var ki, bugün gelişmeye muhtacölân ülke
lerin başarısı bundan ilci yüz yıl evvel, yüz 
yıl evvel kalkınma temposuna girmiş olan ül
kelerin metotlariyle olamaz, bu yoldan gidile
mez. O gün müstemlekecilik vardı, o gün yurt 
icîn-leki ve müstemlekelerdeki insan gücünü ala
bildiğine ucuz çalıştırarak insanın ağır şart
larla çalıştırılması yüzünden büyük tasarruf
lar sağlıvarak yatırım yapmak imkânları var
dı. Bugün ne müstemlekecilik var, ne içerde 
sosyal gelişmeler böyle bir metotla kalkınmayı 
mümkün kılar. 

Savın arkadaşlarım, iktisat ilmi söylüyor ki, 
sanayi inkılâbını ilk başaran müteşebbisler bu 
ilk adımı atmış olmanın tarihî şartlarından fay
dalanmışlardı. ilk keşiflerin imkânlarını onlar 
toplamışlardır ve 19 ncu yüzvılda bu ülkelerin 
gelişme temposu yine de yılda yüzde 1, yüzde 
2 sribi tempolar olmuştur. Fakat bunların kü-
mülâtif tesirleriyle bu ülkeler bugünkü refah 
seviyesine ermişler ve daha hızlı gelişme t^m 
poşuna ulaşmava muvaffak olmuşlardır. Tür
kiye eğer o milletlerin bugünkü sanayi ülkele
rinin yabancı sermaye ile kalkmdı dedikleri de
virde, kalkındığı şekilde kalkınmaya çalışacak 
olursa, o metotlarla kalkınabileceğini sanırsa, 
Erhard plân alevhtarıdır, biliyorum, Batı - Al
manya için haklı olabilir. Ama arkadaşım, 
avnı Erhard'a Türkiye için soruyoruz ne diye
cek1? Amerika kendi ülkesinde plân yapmıyor. 
Ama çıkardığı kanuna madde koymuştur, plân 
yapan ülkelere dış yardımda öncelik tanıyor, 
dış yardımın yerinde kullanılması için. Ken
di ülkesinde plân yapmıvor. Amerika'dan ve 
Erhard'ın takibettiği politikadan misal veren 
arkadaşım, Türkiye'nin aynı usullerle kalkmamı-
yacağmı düşünmeye mecburdur. Onlar yavaş 
ilerliyebilirlerdi. Bizim için yavaş ilerlemek 
bir beka meselesidir, bir ölüm - dirim savaşı
nın içindeyiz. Biz hızlı ilerlemeye, bu kader 
çemberini yırtmaya, Mustafa Kemal'in rüyasını 
gerçek yapmıya mecburuz arkadaşlarım. (Orta 
sıralardan bravo sesleri, alkışlar.) Biz kaynak
ları sonsuz olan bir ülke değiliz. Kaynakları 
olan ama sonsuz olmıyan, çok zengin olmıyan 
bir ülkeyiz. Biz Amerika gibi, uçsuz bucak
sız tarım topraklarına sahip değiliz, onun kal
kınma yıllarındaki gibi. Ekilebilir topraklarımı
zın sınırına varmış bulunuyoruz. Bundan son
ra ancak yatırımla, sulamayla, gübreyle, yoğun 
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ziraatle verimi artırmak imkânı olabilir. Bü
yük yatırımlarla artık tarımsal üretim yükse
lebilir. Yılda 400 milyon doları bulan ihracata 
karşı, borçlar çıktıktan sonra elimizde 250 veya 
300 milyon dolar ya kalıyor ya kalmıyor. Bu 
250 - 300 milyon dolarlık imkâna karşı günde 
600 - 700 milyon dolarlık ithalât yapmıya mec
bur olan ülkeyiz. Kıt kaynaklarımızı ve yetiş
miş insan gücümüzü israf edemeyiz. Gitgide da
ralan zamanımızı israf edemeyiz. Plân bunun 
için zarurettir, diyoruz. 

Enflâsyon devirlerini, kesif duraklama de
virlerinin takibettiği çalkantılı bir politika ta-
kibedemeviz; dengeli ve istikrarlı, sosyal ada
lete ve bölgelerin de kalkınmasına uyugun bir 
plân tatbikatı ile kalkmabiliriz. 

Türkiye'de demokratik plânlama ile tesbit et
tiğimiz. hedefleri kısaca özetledikten sonra, mü-
asadenizle Türkiye'nin "bu dönemde neler ka
zandığını arz edeceğim. Ve bütçe sözcüsü ola
rak Sayın Y. T. P. Liderinin ve diğer arkadaş
larımızın ileri sürmüş oldukları bâzı tenkid-
leri, zannediyorum kendilerinin de kabul ede
cekleri, çünkü kendilerinin de kullandıkları ra
kamlarla tahlil edeceğim ve cevaplandıraca
ğım, bizzat kendilerinin kullandıkları rakam
ları almak suretiyle. 

Arkadaşlar, evvelâ hedeflerimiz ne idi, ne
dir? 

1. Yeterli bir gelişme hızı ile millî geliri ar
tırmak. 

2. Zümre ve bölgeler arasında adaletsizlik
leri gidermek. 

3. İstihdam dâvasını halletmek, artan, nü
fusa iş. 

4. Her alanda yeter sayıda ve yeter nite
likte insan gücü yetiştirmek. 

5. Dış ödeme dengesizliğini en geç on yıl
da, 1972 yılma kadar ortadan kaldırarak, Tür
kiye'nin 1972 den sonra kendi başına kalkın
masını yürütebilir hale getirilmesi. 

6. Bu arada, tüketimi kısmayıp, tüketim ar
tışının dar gelirliler için daha hızlı bir tempo 
ile artması, buna karşılık yüksek gelirlilerin tü
ketimlerinden yapılacak tasarruflarla yatırım 
kaynağı olacak tasarrufların sağlanması. 

7. Yaygın bir sosyal güvenlik sisteminin 
geliştirilmesi. 

8. Sağlık ve eğitim hizmetleri gibi hizmet-
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leri, bugün bunlardan yeterince yararlânamıyan 
zümrelere ve bölgelere götürmek. 

Şimdi arkadaşlarım, demin de söylediğim gi
bi, memleket hizmetinin 'bir bayrak yarışı oldu
ğu anlayışı içinde, noksanlarımızı da söyliyere'k, 
devraldıkları emaneti dalha da ileriye götürmele
ri temennisi ile, plân veriminde aşılan mesafeyi 
bâzı keskin ve belli örneklerle göstermeye çalışa
cağım. 

İktidarla birleştiğimiz noktalar yanında ikti
dardan açıkça ayrıldığımız gübre politikası gibi, 
petrol politikası gibi noktalara da kısaca temas 
edeceğim. 

Evvelâ kalkınma hızı konusunda yapılmış 
olan ve hakikaten efkârı çok bulandırmış olan, 
Çeşitli yorumlara sebebiyet vermiş olan tartışma
ya biraz ışık tutmak isterim. 

Bu konuda çok sübjektif iddialar söylendi. 
Rakam cümbüşü ile zihinleri karıştırmak niye
tinde değilim. Sayın Alican'm da itiraz etmiye-
ceği rakamlar kullanacağımı arz ettim. Evvelâ 
bir noktayı tasrih edeyim; millî gelir mukayese
leri sabit fiyatlarla yapılmadığı takdirde yüksel
me hızı bakımından hiçbir değer taşımaz. 1961 
ile 1964 arasında millî gelir artışına dair verile
cek rakamlarda sabit fiyatlara, 1961 fiyatlarına 
dayanan rakamlar 'kullanılmalıdır. Fakat iddia 
edildiği gibi ne Sayın İnönü, ne Sayın Melen, ne 
de Sayın Aksal bunun dışında bir şey yapmamış
lardır. 

Her üçünün de kullandıkları rakamlar, sa
bit fiyatlara dayanan rakamlardır. Fakat yine 
arkadaşlarımız bilirler ki, sabit fiyatlarla yapı
lan hesaplarda da, piyasa fiyatlariyle hesaplanan 
gayrisâfi millî hâsıla ve yine sabit fiyatla ve is
tihsal âmilleri fiyatlariyle hesaplanan bir başka 
rakam vardır. Sayın İnönü ve Melen bunlardan 
birini, sabit fiyatla olanını yine, Sayın Aksal da 
ötekini kullanmışlardır. Her ikisi de sabit fiyat
la alman mesafeyi gösteren iki ayrı kavramdır. 

Arkadaşlarım, Sayın Alican, «Bir zirai mah
sulün fiyatına on kuruş ilâve yaparsanız gayri-
sâfi millî hâsılada 1-2 puvan artış olur» diyecek 
kadar millî gelir ve iktisat işleriyle uzaktan ya
kından ilgili bir kimsenin kabul edemiyeceği 
bir beyanda maalesef bulunmuşlardır. 

Arkadaşlarım, bir zirai mahsulün fiyatına on 
kuruş ilâve yaparsınız, bir iki puvan artar sö
zünü kullanabilmek için verile» rakamların cari 
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fiyatla hesaplanması gerekirdi. Sabit fiyatla ya
pılan hesaplarda ister on kuruş, ister yüz kuruş 
bugünkü fiyata ilâve yapınız, daima 1961 fiyatı 
esas alındığına göre hem 1961 in hem de 1964 ün 
bu fiyat artışların millî hâsılasını hesabederken 
bu fiyat artışlarının hiçbir tesiri olmıyacağı aşi
kârdır. Esasen yine arkadaşım bilirler ki, cari 
fiyatlarla bugün Türkiye'nin vâsıl olduğu gay-
risâfi millî hâsıla rakamı ne Sayın İnönü'nün 
bahsettiği, verdiği rakamdır, yani 164 milyardır, 
ne de ISayın Aksal'm verdiği 58 milyardır. Cari 
fiyatlarla, yani bugünkü fiyatlarla hesabettiği-
miz zaman -bugün 'Türkiye'de gayrisâfi millî hâ
sıla 72 milyarı aşmıştır. Bu "kürsüde hiç kimse 
72 milyar rakamını vermediğine göre verilen ra
kamlar sabit fiyatlarla hesaplanmış rakamlar 
idi. 

Bir noktada Sayın Alican'a, - objektif olmak 
mecburiyetiyle - katılmak zorundayım. Mukayese 
yaparken bu rakamlardan hangisini tercih etmek 
lâzım? Zannediyorum ki, istihsal âmilleriyle he
saplanan rakamı kullanmanın daha doğru olaca
ğını söylemişlerdi. Bu görüşlerine katılmamayı 
mümkün görmüyorum. İstihsal âmilleriyle he
saplanan rakamı 'kullanmak daima daha isabetli
dir. Plânımızda kulandan rakam budur. Daha 
sağlam mukayeselere imkân verebilir. Fakat ve
rilmiş olan ifei rakam arasında çelişme yoktur. 
Sadece katılan unsurlar biraz farklı olduğu için 
iki sabit fiyatlı rakam verilmiştir, hata da yok
tur. Mesele şudur ki, Türkiye'de istihsal âmille
ri ile alırsanız 49 milyar liradan 58 milyar lira
ya sabit fiyatla yükselmişizdir. Eğer piyasa fi
yatları ile sabit fiyatla alırsanız başlangıç, nok
tası biraz daha yüksek olduğu için 53 milyar li
radan 04 milyar liraya yükselmiştir. 

Arkadaşlarını Sayın Alican, 1961 yılından 
önceki, plândan önceki rakamların kendi imza
sını taşıyan plânda bulunan rakamların her biri
sini bütçe konuşmalarında bu kürsüde bu ra
kamları kullanmıştır, zabıtlarda vardır, aynı ra
kamlara dayanarak hesabımı yaptım. Bundan 
başka 1961 i takibeden 1962, 1963 ve 1964 yılla
rında yine sabit fiyatlarla ve yine benimsedik
leri ve benice de esas alınması daha doğru olan 
faktör fiyatlariyle tesbit edildiği zaman artış hı
zı şudur; 

1962 de % 6,4, 
•19Ö3 t o °/r 7,4, 
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1964 te, artık kesin rakam belli olmuştur, 

% 4,3. 
Sayın arkadaşlarım, şimdi plândan önce ne 

durumda idik? Plândan önceki son sekiz yılda, 
1954 - 1961 arasında ortalama kalkınma hızı 
% 2,9 idi, Plândan önce, fena bir yıl olan 1954 
yılmı bir tarafa bıraksak da sonraki yılları al
sak, son 7 yılda ortalama 'kalkınma hızı % 3,5 
dur. Son yıllarda ekonomiye çöken enflâsyonun 
kaçınılmaz tekiri ile ekonominin üzerine çöken 
1958 tedbirleri ve saire ile plân öncesi dönemin 
son dört yılın ortalaması yüzde 2,8 idi ve plân 
öncesinin son üç yılının ortalaması sadece yüzde 
2 idi. 

Arkadaşlarını, sekiz yıl ortalaması 2,9, 7 yıl 
ortalaması 3,5, 4 yıl ortalaması 2,8, son üq yıl 
ortalaması yüzde 2. Plânlı- devreye geçişten iti
baren 1962,1963, 1964 yıllarının ortalaması yüz
de 6. Sayın arkadaşlarım, 1954 ü çıkardığım za
man da rakam ne oluyor söyledim, yüzde 6. 

Sayın arkadaşlarım, bundan üzülmek değil, 
bundan sevinmeyi, bundan sevinerek milleti de 
sevindirecek birkaç söz söylemesini ve Türkiye'
de plân yüzde yüz muvaffak olmadıysa da Tür
kiye'de yüzde 6 ortalama kalkınma hızı sağlandı 
üç yılda. Dünyanın gelişmemiş ülkelerinin ortala
ma hızı yüzde 2 idi. Bizim de kaderimiz buraya 
doğru geliyordu, son yıllarda. Ama bugün yüz
de 6 dır. Yüzde 6 hızı dünyanın gelişmemiş 
memleketlerinin ortalamasından kat kat fazladır. 
Yüzde 6 hızı bugün Batı'nm yaptığı kalkınma 
hızından biraz daha fazladır. Ama onlarda nü
fus 'artışı az olduğu için biz yüzde 6 ile yetine
nleyiz. 

iSayın arkadaşlarım, kesin olarak arz edeyim 
ki, bu kürsüde «Plân döneminde tanı başarı sağ
lanmıştır» sözünü söylemek aklımdan geçmiyor. 
2 Mart 1965 tarihinde bu kürküde C.H.P. Grupıı 
adına arkadaşımın müddet tahdidi olmadığı için 
üslûbunu da pek beğenmiş olduğu, bir konuşma 
yapmıştım. Oünkü konuşmamızı sadece birkaç da
kika içinde ayrıldığımız noktalara teksife mec
bur hissetmemiştim kendimi ve yaptığım konuş
mada, arz edeceğim, aynen demiştim 'ki, noksan
ları da bilmemiz ve söylememiz lâzımdır. Tür
kiye neticeye tam olarak varmış değildir. Plânın 
tam olarak yüzde yüz başarıya ulaştığını şahsını 
adına iddia etmedim, iddia edemem; grupum adı
na iddia etmiyorum ve edemem. Ancak plânsız 
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döneme nazaran hissedilir bir iyileşme vardır, 
çok daha ileri bir kalkınma hızına ulaşmışızdır 
ve plânın ilk yıllarında elde edilen hu sonuç ge
lecekte daha iyi sonuçlar elde ötmek için ümit 
vericidir. Söylediğim sözler Umulardır, bu sözleri 
aynen tekrarlıyorum. 

Plândan evvelki dönemle ilgili olarak söyle
diğim sözlere - Eroğan arkadaşım kaani olmuş 
görünüyorlar - tarafsız ve ilmî birer inceleme 
olan Türkiye ekonomisi hakkındaki OECD la 
porlarından birer paragraf okuyarak tarafsız 
ilim- heyetlerinin, tarafsız tetkik organlarının 
kanatlerini eki emek isterim. Bakın 1963 raporu 
bilinci paragrafında ne diyor? 

«1950 - 1960 yılları arasındaki son yılın bü
yük kısmında Türkiye enflâsyondan ve memleke
tin temel ekonomik menfaatlerine iyi hizmet et-
miyen bir politikanın uygulanmasından ağır şe
kilde zarar gördü.» Bunu 'biz söylemiyoruz. Mil
letlerarası İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâ
tı söylüyor. 

«Nüfusun büyük hızla çoğalmasına rağmen ' 
Türkiye'de gayrisâfi millî 'hâsıla reel olarak 
başka Avrupa ülkelerinden daha yavaş artı ve 
1953 - 1961 yıllan arasında Türkiye'de hayat 
seviyesi fert başına ortalama gelir ameli olarak 
hiçbir yükselme gösteremedi.» Çünkü nüfus artı
şını ancak kovalı yabildi. Daha da fenası kay
dedilen küçük gelişmeler, ekilen arazi yüzeyleri
nin iktisadi bakımdan rasyonel olmıyan bir şe
kilde genişletilmesi ve bugün memleket için ağır 
yük teşkil eden bir dış borcun yığılması paha
sına elde olunmuştur. Bu dönemde yapılan yatı- -
rımlar, çoğu zaman yanlış istikametlere yönel
miş, fiyatlar, üretim, kredi, dış ticaret ve kambi
yo hadleri konularında alınan tedbirler, maliyet
ler ve fiyatlar bakımından ekonomik bünyede 
derin bozukluklar yaratmıştır. Arkadaşlar 1964 
raporu plânımızın hu ilk uygulama sonuçlarını 
da tahlil eden rapordur. Aynı rapor plân öncesi 
dönemle ilgili olarak şu cümlelerle başlıyor; 
«Türkiye az gelişmiş bir ekonominin tipik prob
lemleri ile karşı karşıyadır. Çok hızlı nüfus 
artışı ve ihracatın bünyesindeki zayıflık bu 
problemleri daha da ağırlaştırmaktadır. Türkiye 
ayrıca yakın mazideki hatalı iktisadi politikanın 
mirasını taşımaya mecburdur. 1950 lerde ekile
bilir arazi rezervleri kullanılmış ve geniş dış 
yardımlar alınmıştır. Fakat zirai verimi artır-
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mak veya ihracatı geliştirmek için pek az şey ya
pılmıştır. Bu dönemde yatırımların büyük kıamı 
israf edilmiştir. Enflâsyon, maliyet ve fiyat ma-
kanizmasmda hâlâ tesirleri devam eden yaralar 
açmıştır. Ve dış borçlar bugün Türkiye'yi nispî 
olarak dünyanın en ağır borç yükü taşıyan mem
leketlerinden 'biri haline getirmiş olan bir tempo 
ile üst üste yığılmıştır. 

Sayın arkadaşlarım, şimdi plândan önceki 
bu durum ile plândan sonra elde edilen ortalama 
% '6 hızı yanyana koyarak memleket hesabına 
sevinmek gerektiğine kaaniim. Sayın arkadaşla
rım, bizzat plânın 23 ncü tablosundan okumak 
suretiyle Sayın Alican bu kürsüden şu gerçeği 
söylemişlerdir. Türkiye'de fert başına düşen gay
risâfi mili hâsıla 1953 ten 1960 a kadar yani yödi 
yılda sadece % • 4 artmıştır. Yedi yılda % 4, 
yılda % yarım civarında, fert başına düşen reel 
artış, nüfus artışı çıktıktan sonra. Bu tablo 
plândadır, arkadaşım kulanmıştır, resmi istatis
tiklere dayanılarak hesabedilmiştir. -

Arkadaşım bu % 4 ü söyledi, ben de 2 Mart 
müzakerelerinde bu kürsüde 1953 - 1960 yıllan 
arasında aynı yıllar zarfında, bu yedi yıl zar
fında 'Yunanistan'da fert başına düşen geli
rin yüzle 41, Ortak Pazara dâhil 6 ülkede yine 
yedi yıl zarfında yüzde 36, E'FTA'ya dâhil 
yine bu 7 yıl zarfında yüzde 27 arttığını res
mî rakamlara ve plânımızın 23 ncü tablosunda
ki cetvele de dayanarak arz etmiştim. 

Sayın Arkadaşlarım, eğer 1961 yılını da he-
saboderseniz - düşük bir mahsul yılıdır - bu 
takdirde fert başına düşen gelirin 8 yılda ge
ri gitmiş olduğu görülür. 1953 de 1 734 liradan 
1961 do 1 720 liraya düşmüş, 8 yıl zarfında 
yüzde 1 dahi ilerleme yok. hattâ bir miktar ge
rileme vardır. Şimdi plân döneminde yüzde 
6,4 yüzde 7,4, yüzde 4,3 gayrisâfi artışlar. Nü
fus artışı düştükten sonra üç yıl zarfında Tür
kiye'de fert başına düşen gelirde yüzde 9 ar
tış. sağlamıştır. Arkadaşlar bu tempo, üç yılda 
yüzde 9, bunu kümülâtif olarak götürdüğümüz 
zaman demin verdiğim rakamlarda gıpta ettiği
miz memleketlere yakın bir neticeye varabilir
siniz. Arkadaşlarım üç yılda yüzde dokuz, fert 
başına düşen ' gelirde artış, sekiz yılda artış 
yo'k, yedi yılda yüzde dört. İşte plân dönemi
nin getirdiği budur, 
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Arkadaşlar, «inanmak, kailkmmanm, kalkın

ma heyecanın tatmanın ve kalkınma heyecanı
nı vermenin şartıdır». Elbette noksanları göre
ceğiz, fakat kalkınmanın bir unsuru da im-
mi güven ve millî heyecan olduğuna göre 
plânlı devreyi aşırı ve insafsız şekilde kötüle-
miyeceğiz. Bu hususta benim sözlerime hâlâ iti
raz eden arkadaşlarım, bu dönem için insafsız 
olmamak lâzımdır. Büyük güçlükler içinde bü
yük neticeler alınmıştır. Milletin takdirine lâ
yıktır bu çalışmayı yapanlar» diyen sorumlu 
arkadaşımızın beyaniyle, benim bu sözlerimi bi
raz da millî heyecan ve millî güven için müs
pet taraflarını söylemek lâzımdır tarzındaki 
sözlerimi biraz istihfafla karşılıyan arkadaş
larımın tutumunda hâlâ bir tezat vardır ve 
Demirel'in konuşmasına itiraz ettiğimiz nok
talar hariç, katıldığımız noktalardan dolayı da
hi sevinmemize kolay kolay imkân vermiyen de 
işte bu görüş farklarını hâlâ tesbit etmemizdir. 
(Ortadan bravo sesleri, soldan itirazlar.) Ama 
gide gide iktisat bilgisinin hâkim olacağım ve 
meseleler iktisat bilgisi ile ele alınınca, aynı 
dili konuşan insanların birbirleri ile daha ko
lay anlaşabileceğini sanıyorum. 

Sayın arkadaşlarım, geçenlerde Avrupa Eko
nomik Komisyonu bu binada Anayasa Komis
yonumuzda bir toplantı yaptı. Bu toplantıya 17 
ülkenin aralarında uzmanlar, iktisat hocaları, 
eski iktisat ve maliye bakanları bulunan mil
letvekilleri katıldı. Devlet Plânlama Teşkilâtı
mızın İktisadi plânlama Dairesi Başkanı, ken
dilerine izahat verdiler. Bu toplantının zabıtla
rından şu cümleleri arz etmek isterim: «Birçok 
güçlüklere rağmen Türkiye son üç yılda orta-
'lama yüzde 6 bir kalkınma hızı gerçekleştir
miştir. Artık Türkiye'nin kalkınma plânında 
öngörülen yüzde 7 kalkınma hızının yalnız lü
zumlu değil, aynı zamanda gerçekleşmesi müm
kün bir hız olduğuna inanmak için daha ciddî 
sebepler vardır.» 

Sayın arkadaşlarım, bu binada toplanan 
Avrupa Ekonomik Komisyonu zaptında bu
lunan bu cümlelerin Türk Milletinin kaderin
den sorumlu olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerinin kalbinde de bu ümidi, bu heye
canı uyandırması ve yüzde altıcı sağladık orta
lama, ortalama yüzde yediyi bayrak yarışın
da birbirimizden iyi çalışarak gerçekleştirmeye 
muvaffak olacağız diyelim ve bu heyecanı ta-
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dalım, «Plân kötü.. Plân yürümüyor, yürümi-
yecek, her şey kötü» demekten vazgeçelim. İyi 
şeyler vardır ve ne kadar iyi şeyler olduğunu 
şimdi rakamlariyle arz edeceğim. 

Saym arkadaşlarım, burada Maliye Bakanı 
arkadaş mızm «plân tabu değildir, yüzde yedi 
kalkınma hızı da tabu değildir.» sözüne katılma
dığımızı arz etmek isterim. Arkadaşımız çok 
daha fazla finansman kaynağı sağlıyarak % 8 
kalkınma hızı yapılan mânasında söylemişlerse 
bu sözünü şahsan alkışlamakta acele edenlerden 
olurum. Ama eğer «% 7 kalkınma hızı tabu. 
değildir sözüyle ve bunu yapamıyorsak daha 
azma razı oluruz» mânasında konuşmuşlarsa, 
bilmek lâzımdır ki, bu hızdan daha geride kal
mak Batı ile aramızda, konuşmamın başında arz 
ettiğim, derin ve tehlikeli uçurumu kapatma-
maya razı olmak, kadere razı olmak demektir, 
Türk milleti buna razı olmıyacaktır. Sayın ar
kadaşlarım ve olmamalıdır. (Ortadan bravo 
sesleri) 

Saym arkadaşlarım, Türkiye'nin geleceğini 
ümitli gördüğümü, sadece edebi sözlerle değil, 
fakat gelişmemiş ülkelere nazaran üstün ve 
farklı olan şu taraflarımızı arz ederek belirtmek 
isterim. Konuşmamın başında güçlüklerden 
bahsettim, konuşmamın başında acı prercnkJer-
den ve darlıklardan bahsettim. Şimdi Türki
ye'nin hedefe varabileceğini gösteren ümit kay
naklarımızı Yüce huzurunuza sunmak isterim; 

1. Türkiye, geri kalmış 70 küsur ülkenin 
pek çoğundan farklı olarak yer altı servetlerin
den, demirden, kömürden, petrolden, madenden 
mahrum bir ülke değildir. Sahibolmasmı bilir
sek, yer altı servetlerimiz vardır. 

2. Türkiye'de bol insan gücü vardır. Türk 
milleti inandığı dâvalarda fedakârlığa katlan
masını bilen kanaatkar ve yüksek vasıflı bir 
millettir. 

3. Türkiye, kalkınma ve ıslahat yoluna ye
ni girmiş ülke değildir. Son yarım yüz yılda 
büyük mesafe almış ülkedir. Türkiye bağımsız
lıklarına yeni kavuşmuş pek çok ülkelerden 
farklı olarak, sağlam bir idareye sahiptir, bâzı 
alanlarda Batı seviyesinde yetişmiş elemanlara 
sahiptir ve Türkiye'de daha iyiye gitmek için 
şikâyetlerimiz olacaktır. Ama bilelim ki az ge-» 
lişmiş ülkelerin çoğundan pek farklı bir durum 
vardır. Siyasi değişmelerden nisbeten az müte-
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essir olan siyaset dışı bir idare geleneği Türki- I 
ye'de çok uzun zamandan beri mevcudolan bir 

. gelenektir. 
5. Türkiye'de daima ileriye bakan, yurt sa

vunmasında olduğu gibi yurt kalkınmasında da 
kendisine düşecek ödevleri yapmaya hazır, ileri 
düşünüşlü bir askerî güç vardır. 

6. Türkiye birçok gelişmemiş ülkelerden 
farklı olarak tek bir ihraç maddesine bağlı de
ğildir. Gelişmemiş ülkelerin çoğu ya kahve, ya 
kakao, ya pamuk, ya jüt gibi tek bir maddeye 
dayandığı halde Türkiye çeşitli maddeleri olan, 
sanayi mamulleri dahi ihraç etmesi mümkün 
olan ve son yıllarda bunun başarılı örneklerini 
vermeye başlamış bulunan bir Türkiye'dir. 

7. Türkiye'de yol, demiryolu enerji ve liman 
tesisleri gibi enfrastrüktür tesisleri, bâzıları bu
gün yetersiz olmakla beraber, birçok az gelişmiş I 
memleketlerden çok daha ileridir. 

8. Türk alkı (bir lokma, bir hırka) zihniye
tini ve kaderine razı olma tarzındaki tehlikeli, I 
uyuşturucu bir kaderciliği çok gerilerde bırak
mış, daha ileri bir hayat seviyesine ulaşmanın 
azmini ve arzusunu her gün belli eden hale gel
miştir. Bunun gerektirdiği fedakârlıkları yap
maya da hazır olduğunu göstermiştir. 1963 yı
lında Devlet gelirleri % 18 artmıştır. Demokra
tik usuller içinde bir Devlet, bir yılda, 1963 yı
lında gelirlerini % 18, 1964 yılında da yine 
demokratik usuller içinde yüzde 10 artırmaya I 
muvaffak olmuştur. Bu, memleketimin içinde 
inanmıyanların tebessümünü mucibolabilir. Ama 
ben bunu memleketimin kredi ihtiyacını konuş
mak için yirmi Devletin üye olduğu teşkilâtta 
bakanlar önünde arz ettiğim zaman, «Demok
ratik usuller içinde yüzde 20 ye yakın gelir ar
tışı sağladık Parlâmentodan geçirerek hür se
çimle gelmiş Parlâmentodan % 20 fazla feda
kârlık kanunu çıkardık» dediğim zaman hepsi 
politikadan gelmiş bu insanlar, biraz hayretle 
biraz da hürmetle güvenle baktılar. Toplantı
dan sonra izahat istediler. Tablolarımızı verdik 
ve hakikaten Türkiye'ye bu plân ve plân uygu
lamasından dolayı inanınız ki saygı uyan
mıştır. 

Kredi müzakerelerinin kolaylıkla cereyanı
nın farkındasınız. Arkadaşlar; kendi kendine 
kurulmadı, plânı destekliyen 14 Devletin ve 
OECD nin bir araya gelmesi. Bu kendi kendine J 
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olmadı. Plânımızın Parlâmentoya sunuluşunu 
adım adım takibettiler, Türkiye'de plânın ge
çişini adım adım takibettiler, sırf bu yardım 
kulübünün teşekkülü için dünyanın en tanınmış 
bir iktisatçısının başkanlığında bir heyet kurul
du. Mahrem raporuna, Hükmet üyelerdi ister
lerse muttali olabilirler. Profesör Beril başkan
lığındaki heyet Türkiye bu plânı ile yardıma 
lâyık mıdır incelemesini yaptı. Üç fasikülden 
ibaret son derecede ciddî ve etraflı tetkiklerin
den sonra «Bu plân Türkiye'yi kurtaracak 
esasları getirmiştir» hükmüne vardığı içindir 
ki, bu heyet, bugün yardım kulübü kolaylıkla 
krediler bakımından Türkiye'ye güvenir hale 
gelmiştir, işçi Sigortaları hastanesinin açılışın
da bugünkü Başbakanın, o günkü Senato 
Başkanının yaptığı kehanet bu plân sayesinde 
gerçekleşmiştir. Türkiye'ye, dış kredi istediği 
zaman güven artmıştır. 

Aziz arkadaşlar, bu süre içinde sosyal alan
da Türkiye iftihar edilecek şekilde ileri hamle 
gerçekleştirmiştir. Türkiye'de kamu sektörü 
işçilerinin, şunun, bunun tavsiyesiyle işe girmesi 
yerine iş ve işçi Bulma Kurumu aracılığı bu 
devirde kararlaşmıştır. Sendikalara sendikacı
lık ve işçi eğitimi alanında tam serbestlik veril
miştir. Türk - işe dış iktisadi münasebetlerde 
serbestlik tanınmıştır. 1962 yılından itibaren 
bakanlarla sendikacılar arasında sıkı işbirliği 
başlamıştır. 1963 yılında çıkan kanunla Çalış
ma Bakanlığında iş güvenliği ve işçi sağlığı tef
tiş kadrosu kurulmuştur. Düşük işçi ücretlerin
den tasarruf bonosu kesintisine son verilmek su
retiyle plân hedeflerine uygun bir adım atılmış
tır ve inönü Hükümetinin çekilişinden az önce 
bu konuda ikinci bir tasarı sevk edilmiştir. İşçi 
ücretlerinden alman vergi, yüksek kazançların 
vergisi artırılırken indirilmiş. n,«srçan eroeim had
di yükseltilmek suretiyle işçinin ödediği vergi 
azaltılmıştır. Tarım işç'leri vergi muaf'yetine ka
vuşmuştur, sendikalar kanunu çıkarı1 mış, sen
dikacılık hak ve hürriyetleri! ileri demokratik ül
kelere bile örnek olacak bir düzeye yükseltilmiş
tir. Sendikacılığın tem'natı artmış "ir. Üyelik ödîn-
tilerinin ücretlerden kesilip send k\ya ven'me-
si kanun hükmü haline gelmiştir. Sendikalara 
bizzat yatırım ve işletmecilik yap Tak yurt kal
kınmacına katı1 ma imkânı sağlanmıştır. Toplu :'ş 
sözleşmesi, grev ve lokavt Kanunuyla işçilere en 
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ileri demokratik haklar verilmiştir. Bu dönem zar
fında, ilk 17 aylık uygulanış döneminde 824 
toplu sözleşme imzalanmıştır. Bunların 644 ü 
özel sektördedir; ve 152 bin işçiyi kapsar 180 i 
kamu sektöründedir 238 bin işçiyi kapsar. 
(Sodan gürültüler) Başbakan Yardımcısının ko-
nuşmasiyle ilgili sosyal güvenlik ve sosyal ada
let konusunda aldığımız mesafe, sevinin sevgili 
arkadaşım, sevinin. Sevinin, itiraz etmeyin, se
vinin.. Türkiye mesafe almıştır, mesafe alıyor 
diye sevinin. 

Bu dönemde sadece 77 grev ve iki lo;kavt ol
muştur. Lokavtların ikisi özel sektörde, grev
lerin 75 i özel sektörde ve ikisi kamu sektörün
dedir. Sigortalı işçi sayısına göre grevlere ka
tılan işçi oranı yüzde birdir. Sigortasız işçileri 
hesap ederseniz % l / 2 civarındadır. Demek !ki 
Türkiye'de grev hakkkı başka memleketlere 
nazaran sarsıntısız bir şekilde işlemeğe, hem de 
ilk yılında işlemeye muvaffak olmuştur. 

Yıllık programların hazırlanışında Türk -
İsle sürekli bir işbirliği yapılmıştır. İthalât re
jimlerinin hazırlanışında görev alan komisyo
na... (Soldan gürültüler) - Bırakın arkadaşım 
itiraz etsin kıymeti yok - görev alan komisyona 
Türk - İş temsilcisi de alınmak suretiyle Türki
ye'de sanayileşmeyi istiyen işçilerimiz ithalât 
rejiminde söz sahibi olmuşlardır. 

Sayın arkadaşlarım, gerçekler zabıtlara 
geçsin, gerçekler millet tarafından öğrenilsin, 
öğrenmek istenıiyenler de birgün bunları nasıl 
olsa görür arkadaşlarım. İktisadi Devlet Te
şekkülleri ve iştirakleri hakkındaki 440 sayılı 
Kanunla İktisadi Devlet Teşebbüslerindeki işçi
lerin hem yönetime katılması, hem de kâra ka
tılması bu üç yıl zarfında sağlanmıştır. Bu ka
nuna göre yıllık karın c;b 10 nuna kadar işçilere 
verilebilecek ve işçiler teşekküllerin yönetim 
kurullarına katılabileceklerdir. Sosyal Sigor
talar Kanunu büyük bir ileri hamle şeklinde 
çıkarılabilmiş ve sigortalıların hakları artırıl
mış, sosyal sigortanın kapsamı genişletilmiştir. 

Arkadaşlar, Türkiye'de ayda 120 lira ile 
geçinmenin ne olduğunu bugün kendi maaş işi
ni konuşmuş olan bu Meclis dikkatle düşünsün, 
Türkiye'de 120 lira aylıkla yaşlılık veya malûl
lük aylığıyla geçinmek durumunda olan insan
ların geçim imkânları bu kanunun çıkmasiyle 

. % 100 ün üstünde bir artışla, onlara biraz ol
sun geçim imkânı götürmüştür. Geçmişte bağ-
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lanmış" aylıkların da yeni aylıklar seviyesine 
yükseltilmesi sağlanmıştır. Emekliye ayrılma 
yaşı kadın işçilerimiz için çok ağır olan 60 
yaşından 55 e indirilmiştir. Kadın olsun er
kek olsun, 'bütün işçilerde erken yaşlananlar 
için emeklilik yaşı 50 ye indirilmiştir. Meslek 
.hastalıklarında tedavi süresinin kısalığım sağ-
byan tahditler kaldırılmıştır. İşçilerin yalnız 
kendilori hastanelerden istifade ederken aile 
efradı, eşi ve çocukları da işçi hastanelerinden 
istifade eder hale getirilmiştir. Sigortanın çe
şitli başka yardımlarından artışlar olmuştur ve 
nihayet tesisler tamamlandıkça sosyal sigorta 
teminatının tek işçi çalıştıran işyerlerine kadar 
yayılması yolunda kanun hükmü yürürlüğe gir
miştir. (Müdahaleler) 

Bunları Parlâmento yaptı, iftihar etmekte 
fayda vardır. Arkadaşlarım, bir devrü • tes
limden bahsettiler, bir bilanço yapıyoruz, kö
tülemeler oluyor, övmeler oluyor gerçekleri 
bilmekte fayda vardır,- arkadaşlarım. Bu me
safeyi C. H. V. almadı, bu mesafeyi Türk Mil
leti aldı. İnönü hükümetlerinde zaman oldu siz 
de vardınız, başka arkadaşlar da vardı. Ne
den bu muvaffakiyetlerden müteessir oluyor
sunuz arkadaşlar? (Soldan gürültüler) Bunlar 
hakikatlerdir. Hakikat olmıyanları çıkar söy
lerler. 

BAŞKAN •— Siz cevap vermeyin, devanı 
edin. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Dışarıda bu 
Meclis çalışmadı diyorlar, buna da cevap veri
riz. 

TURHAN FEYZİOÖLU (Devamla) — Bu 
Meclis hiç çalışmadı diyenlere Peyzioğlu'nun 
konuşması cevap teşkil ediyor diyorlar, teşek
kür ederim. 

Arkadaşlar, yeni İş kanun tasarısı Millet 
Meclisine sunuldu, Karma Komisyonda görü
şülüyor. Bu kanunla İş Kanunu teminatı tek 
işçiye kadar yayılacaktır. Yeni Deniz iş kanun 
tasarısı Millet Meclisine sunulmuştur. Komis
yonda konuşulmaktadır. Tarım iş kolunda 
aracılığı düzenleyen kanun tasarısı Millet Mec
lisine sunulmuştur. Yurdun birçok bölgelerin
de tarım iş kolunda ilk defa olmak üzere asga
ri ücret tesbitine başlanmış ve bundan evvelki 
fiilî duruma göre yüzde yüzle yüzde ikiyüz 
arasında tarımda çalışan işçilerin ücretlerinde 
artışlar sağlanmıştır. 

\\A 
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Aziz arkadaşlarım, bu devre zarfında ü(j. 

İnönü Hükümeti sırasında iki defa Çalışma 
Meclisi toplanmış, birisi yeni mevzuatın hazır
lığım yapmış, ikincisi yeni mevzuatın uygulan
masındaki aksaklıkları ortaya çıkarmış ve bun
ları düzeltmenin tedbirlerini aramıştır. Hükü
met işçi ve işveren temsilcilerinden kurulu bir 
sürekli heyetin iktisadi kalkınmamızda fayda 
sağlayacağı hesabedilerek bunun hazırlıkları 
yapılmış idi. Son Çalışma Meclisine sunulan 
bu tasarıları Hükümetin dikkatine arz ediyo
rum, Hükümet işçi - işverenin kalkınma plâ
nı konusunda da görüşleri alınmak üzere bera
berce çalışması - ki İngiltere'de son aylarda 
son derecede başarılı sonuçlar vermiştir - bu 
usul, Çalışma Meclisinde işçilerin, de işverenle
rin de tasvibine mazhar olmuş bulunuyor idi. 
Hükümetin programında bu konuya dair hiç
bir şey. görmediğimiz için, izahatta da görme
diğimiz için bunun ihmal edilmemesini rica edi
yoruz. 

Arkadaşlar; bu dönemde yurt dışındaki iş
çilerin ihtiyaçları ve hakları da sağlanmış, çe
şitli tedbirler alınmış, Almanya, Avusturya ile 
sosyal güvenlik sözleşmeleri imzalanmış, çalış
ma ataşeleri gönderilmiştir. Nihayet işçi döviz
leri ile ilgili olarak alınan tedbirlerle, ayda 
üç milyon dolar kadar, ifade edildi, yılda .'30 
milyon dolara yakın dövizin bu yoldan yurdu
muza gelmesi imkânlarını hazırlıyan tedbirler 
uygulanmaya başlanmış ve başarısı derhal gö
rülmüştür. 

Aziz arkadaşlarım, sigortalı işçilerin ücret
leri resmî kayıtlarla bellidir. 15 lira 64 kuruş
tan bu süre içinde ortalama ücret 19,5 liraya 
yükselmiştir. Kamu sektöründe toplu sözleş
melerden önceki duruma göre aylık ücretlerde 
yüzde 15, aylık primlerde yüzde 19, aylık sosyal 
yardımlarda yüzde 28 - toplamları veriyorum -
sair kanuni ödemelerde yüzde 18 ve Sosyal Si
gortalara verilen aylık işveren hissesinde yüzde 
18 artış olmuştur. 

îşte plânın zümreler arasında adaleti sağla
mak dediği şey bu yolda ciddî adımlarla ger
çekleşmeye başlamıştır. Mesafe alıyoruz, bun
dan yalnız Koalisyon hükümetlerinin değil, Yü
ce Meclisin de iftihar etmesi gerekir. 

1960 yılında işçi yatakları sayısı 2 972 dir. 
1964.de bu rakamı 4 571 olarak teslim etmiş 
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bulunuyoruz. İnşaat ve proje safhasındakileı1-
le birlikte işçi yatakları sayısı 1967 de 10 000 e 
varabilecektir. Plân öncesi 2 972, bir plân dö
neminde 10 bine varış, bu başarılı bir sonuç-
dur. 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — İflâslarla. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — İf

lâslardan bahsediyorsunuz, hep tüccarla ilgili
siniz sayın arkadaşım. Hep tüccar, hep tüccar! 
(Orta sıralardan alkışlar) Ben milyonların 
dertlerinde kaydettiğimiz mesafeden bahsediyo
rum, bana protesto edilen tüccarlardan bahse
diyorsunuz. Ah, Eroğan ah, ah tüccarla uğraş-
masanız da milletle uğraşsanız, memleket çok 
daha balhtiyar olacak. (Ortadan gülüşmeler) 

BAŞKAN — Devam edin efendim, karşılıklı 
konuşmayın. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Biz 
vergisini namuslu veren tüccarlara da bir şey 
demiyoruz. Ama ne yapalım protesto edilen 
tüccarlardan yana olacak mutlaka arkadaşım. 
Arkadaşım esnaftan bahsetti; bu dönem zar
fında... 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, karşılıklı ko
nuşmayın efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) —' Kar
şılıklı konuşmuyorum, dâvalardan bahsediyo
rum. Müsaade edin rica ederim, müdahale 
edenleri zapta geçiriyorlar, esnaf hakkında bir 
şey yapılmadı değil, yapıldı. Bu üç Hükümet 
zamanında işçi için teşkilâtlanma kanunları 
çıktığı gibi, sayıları aileleriyle beraber milyo
nu aşan esnafın da teşkilâtlanması, daha faz
la krediye sahibolması daha fazla üretim araç
larına sahilbolması için gerekli kanunlar çıkarıl
dı. Halk Bankasının imkânları genişletildi. 

Sayın arkadaşlarım, bu dönemde, konuş
mamın başında arz ettiğim sağlık dengesi ba
kımından bir tarafta 600 kişiye bir doktor, bir 
tarafta 15 bin kişiye bir doktor durumunu ıslah 
etmek için büyük mesafe alındı. Sağlık hiz
metleri sosyalizasyon çalışmaları, sağlık per
sonelinin yurt sathındaki dağılışındaki denge
sizliği düzeltme yolunda faydalar sağladı. 

Muş ilinde sosyalleştirme tatbikatından ön
ce bütün sağlık kurumlarında bir koca vilâyet
te bir yıl zarfında 13 bin muayene yapılmış
tır. Yeni düzene geçtikten sonra- aynı ilde bir 
yıl içinde 13 bine karşılık 123 bin muayene ya-
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pildi ve bu 123 bin muayenenin 93 bini köylük 
bölgelerde yapıldı arkadaşlarım. îşte sağlık 
hizmetlerinin köylünün ye halkın ayağına git
mesi bakımından alınmış olan mesafeye bir mi
sal. 

Hasta yatağı bakımından plânın öngördüğü 
rakamlar plân uygulamasında her yıl aşılmış
tır. Hep geri kaldığımız noktaları söylemekten 
sıkılıyoruz, üzülüyoruz. Hasta yatağı olarak 
plân rakamlar koymuş, plân öncesi de. Her 
yıl plânın tesbit ettiği yatak sayısının biraz da
ha ötesine geçilmiştir, bununla da sevinmek lâ
zımdır. 

Arkadaşlarım, bu müddet zarfında devam 
eden ve yeniden başlıyan Devlet hastanesi, do
ğumevi, göğüs hastalıkları gibi büyük sağlık te
sisleri inşaatı sayısı 41, Devletçe yapılan sağlık 
merkezlerinin sayısı 34, verem dispanseri inşa
atı sayısı 7, çeşitli sağlık okulları inşaatı sayısı 
26 dır. Bu rakamlara, yüzlerce sağlık merkezi 
ve benzeri tesisler kuran derneklere Devlet tara
fından yapılan yardımlar dâhil değildir. 

Muş'da memnuniyet verici bir denemeden 
sonra, 13 binden 123 bine götüren muayene sa
yısını ve sağlık hizmetini köye götüren çalışma
lardan sonra, Hakkâri, Bitlis, Van, Ağrı, Kars 
illerine de bu tatbikat yayılmıştır. 1965 yılında 
hizmete girmek üzere Erzurum, Erzincan, Siirt, 
Urfa, Mardin ve Diyarbakır illerinde inşaata 
devam eden sağlık ocakları ile birlikte 400 den 
fazla sağlık ocağı bu dönemde gerçekleştirilmiş
tir. 

Eğitim alanında yapılan hamleyi de belirt
mek isterim: 

1962 - 1964 döneminde ilkokul öğretmeni ye
tiştirmek üzere 17 yeni öğretmen okulundan ye
ni olarak 18 bin öğretmen irfan ordumuza katıl
mak suretiyle bir tarafta 20 bine yakın yeni 
öğretmen, bir tarafta 17 yeni öğretmen okulu 
üç yılda kazanmışızdır. Ortaöğretime eleman ye
tiştiren eğitim enstitülerinin sayısı, ortaöğretim
de öğretmen darlığını bilmiyen yok, bunun ıstı
rabını çekmiyen bir tek milletvekili yok. Bu üç 
yıl içinde ortaöğretime öğretmen yetiştiren mü
esseselerin sayısı iki misline çıkarılmıştır. Bu sü
re içinde Karadeniz Teknik Üniversitesi faaliye
te geçmiş, lüzumlu teknik elemanları yetiştire
cek yüksek ve orta seviyede birçok teknik okul
lar açılmış, bir kısmının da inşasına başlanmış
tır. 
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Teknik öğretime verilen önemin yanında üç 

yıl zarfında 14 yeni lise ve 62 yeni ortaokul açıl
mıştır. Yüce Meclisi yormamak için öğrenci sa
yılarındaki büyük artışlardan bahsetmiyorum. 
Yalnız şunu arz edeyim ki, köylerde yapılan 
okul sayısı plân öncesi döneme nazaran ancak 
kat kat fazlasiyle denebilecek rakamlara erişmiş 
'bulunmaktadır. Bunda plân kadar Millî Birlik 
İdaresi zamanında çıkarılan İlköğretim Kanunun 
da şükrana değer tesirini kaydetmek isterim. 

Arkadaşlar, iktisadi alandaki gelişmeye gelin
ce; iflâslardan bahsedildi. Fakat Saym Başbakan 
memlekette 2,5 aylık iktidar devresinin bilanço
sunu çizerken çok pembe bir tablo çizdiler. Bağ
daştırmak güç. Bâzı arkadaşlarımız dünkü ikti
darı kötülemek hevesi içerisinde memleketin ik
tisadi tablosunu kapkaranlık çizerlerken, sorum
lu Başbakan bu kürsüye geldi, «Memleketin ik
tisadi hayatında tam bir huzur ve rahatlık var
dır, karaborsa mevcut değildir, doğmamıştır, dö
vizlerde istikrar temin odVmiştir.» gibi inşirah 
verici ©özler söylediler. Meseleye her zaman in
safla bakan 'Sayın Başbakan da teslim edecekler
dir ki, Türkiye'de üç yıllık İnönü Hükümetleri 
zamanında vaktiyle memlekete büyük ıstıraplar 
çektiren yaygın karaborsa asla görülmemişti ki, 
şimdi karaborsa yoktur derken bu 2,5 aylık Hü
kümetin eseri olsun. Böyle söylediklerini zannet
miyorum. Teslim edeceklerdir ki, bu memlekette 
son üç yıl zarfında da yaygın karaborsa görül
memiştir, plânlı ekonomi döneminde mal, para 
ve kredi dengesi sağlam bir şekilde kurulduğu 
için iktisadi hayatımızda büyük spekülâsyon ka
zançlarına imkân bırakmıyan bir istikrar üç yıl
dan beri devamlı surette esasen hâkim olmuştur. 
Bizim bu kürsüden duyduğumuz yeni gerçek 
memleketten git gide kalkmış olan bu spekülatif 
kazançlardan bir örneğinin gübre politikası tat
bikatı dolayısiyle yeniden şu son aylar zarfında 
ortaya çıkmış olması gerçeğidir. 

Fındıkta takibedilen yanlış politikanın 2 ay 
içinde ortaya çıkardığı meseleler yüzünden dü
şen fiyatlardan istifade eden tüccarların büyük 
stoklar yapmaları ve bugün yeniden fiyatların 
kurtarılması ameliyesinden yani İnönü Hüküme
ti politikasına yeniden dönüşü mütaakıp fiyat
ların artması yüzünden bu arada spekülatif ka
zançların sağlanmasıdır. Ama bunları biz yine 
de insafla mütalâa ediyoruz. Memleketi baştan 
başa spskülâsyon, memleketi baştan başa kara-
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'borsa sarmıştır demiyoruz. Bu kalkmıştır, plânlı 
dönemde esasen yok olmuştur. Çünkü, plân, mal, 
para ve kredi arasında denge kuran bir plândır. 
(A. P. sıralarından anlaşılmıyan müdahaleler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, efendim. 
TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Be

yefendi, bu işler iktisat bilgisiyle olur. 
Büyük temennimiz, şimdiki Hükümet zama

nında da, bundan sonra da aynı istikrarın de
vam edebilmesidir. Türkiye'de son yıllarda gö
rülen iktisadi istikrar gelişmeyle beraber gittiği 
için bilhassa sevindirici olan bir istikrar şek
lidir. 

Yine Sayın Başbakan teslim edeceklerdir ki, 
dövizlerde istikrardan ve Türk prasmm dış de
ğerinin korunmasından bahsettiler. Fakat bu 
hâdise, dövizlerimizin değerinin korunması, hattâ 
yükselmesi plân döneminin inkâr edilmez bir ba
şarısıdır. Bu süre içerisinde înönü Hükümetleri 
bilhassa büyük köylü müstahsil kütlemizin zirai 
mahsullerini değerlendirmeye önem vermiştir. 

Arkadaşlar, bu üç yıl zarfında tütünde de, 
fındSkta da, pancarda da üzümde de rekor sevi
yede rekolteler görüldüğü halde bu alışıl ma-
im*! rpkor sevivedeki rekoltelere rağmen müs
tahsil lehine takibedilen halkçı bir politika sa
yesinde fiyatların düşmesi ve milyonlarca müs
tahsil aleyhine bir kaç becerikli aracının fahiş 
kârlar sağlaması önlenmiştir. Bu münasebetle 
ifade edeyim ki, yeni Hükümetin yüz binlerce 
tütün müstahsilini alıcılar karşısında zayıf du
ruma düşüren politikasını başından beri be
ğenmedik, beğenmiyoruz ve bu konuda Sayın 
Tekel Bakanının verdiği izahatı yeterli ve tat-
•miTî nr bulmuvoruz. istediğimiz bâzı rakamları 
da hâlâ a'amamış bulunuyoruz. İçtüzüğün 'tâ
yin ettiği süre geçtiği halde birçok yazılı so
rularımız bugüne Ikadar bildiğime göre cevap-
lanamam:ştır. Fındık konusunda biraz evvel' 
mâruzâtta bulundum. 

Sayın arkadaşlar gübre konusunda înönü 
Hükümetleri gü'bre kredisi ihdası ve iktisadi 
kurulda vanılaıı çalışmalar ile suni gübre it
halinin bir Devlet kurumuna verilmesi ve Dev
let kurumu eli ile satılması yolunda çok fayda
lı tedbirler almışlardır. Esefle görüyoruz ki 
bu konuda atılan müsbet adımlarda iki bu
çuk ay içinde tersine çevrilmiş, spekülatörle
rin işine yarıyacak, müstahsil köylüyü zarara 
sokacak bir duruma girilmiştir. Koalisyona dâ- | 
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hil partilerden birisinin genel başkanı dahi bu 
konuda Hükümete bu kürsüden yerinde ve 
haklı tenkidler yönetmiştir. 

Zirai Donatım Kurumunun talebi karşılan-
mıyarak özel şahıslara geniş tahsisler yapılma
sının sonucu olarak, suni gübrenin karabor
saya intikal ettiği bir vakıadır ve bizzat Hü-
l'nimetin ağzından söylenmiş vakıadır. C. H. P. 
Grupu olarak gerek zirai araçların, gerek ziraat 
gübrelerinin vatandaşa en ucuz şekilde intika
lini bir ana dâva olarak takibe devam edece
ğiz. 

Savın arkadaşlarım, Başbakan Yardımcısı 
Demirel, (A. P. sıralarından, «sayın d~» ses'e-
ri) ihtiyacı yok, ihtiyacı ycik: Unvanını söylü
yorum. Sayın înönü Hükümetleri zamanında, 
d^mivorum. înönü Hükümetleri diyorum, adı 
kendisine kâfi geliyor. Blr^z di adn-z yetsiı, 
ne olur. (Orta sıralardan alkışlar). Her za
man insanı başındaki sıfat yükseltmez. Bir 
eksikliği mazur görün. Başbakan Yardımcısı 
unvanını söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, devam edin 
efend;<m. 

Arkadaşlar, siz de müdahale etmeyin efen
dim. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Sa
yın arkadaşlarım, memleketin dâvaları ciddî dâ
valardır ve bu ciddî dâvalar bu me^eVer me
rine o fikir seviyesinde eğilmekle, raikamları ko
nuşturmakla olur. 

Başbakan Yardımcısı Demirel rakamlar ver
di; dinledim, not ettim, zabıtlardan inceledim. 
Bütün resmî kaynaklara baş vurarak kontrol 
ettim. Şimdi onun (konuşmasını dinledim. Tas-
vibettiğim yerlerde ta.vibimi belli ctmekreıı 
çekinmedim. Arkadaşlarımdan rica ediyorum, 
başta mesul Hükümet üyesi olmak üzere ar
kadaşlarımdan rica ediyorum, şu devreyi be
raberce gözden geçirelim. Sordular, bu artış
lardan sözcümüzün bahsettiği istihsal a" tısların
da hangi tesislerle bunların sağlandığını söyle
miyorlar tasarısında bahsettr.er. Bu tesislerden 
bahsedelim. Neler yapılmıştır, neler yapılma
mıştır. Yapılanlar nedir, noksanlar nedir? 
Türk Milleti olarak arlkadaşlar, parti olarak 
değil, Türk Milleti olarak 1961 de nereden baş
lamışadır ve 1964 de nereye varmışızdır, bunu 
beraber görelim ve sevinecek noktalarda ki, pek 
çoktur, beraberce sevinelim. 

— 447 — 



M. Meclisi B : 11< 
Demirci arkadaşınız, üç - yıl zarfında, plâna 

^eciş yılından bu yana aldığımız mesafeyi ölçme
mize imkân verecek şekilde, 1961 yılındaki ra
kamlardan bahsetmelerdi, benim belki de bu ra
kamların bâzılarını tekrarlamama ihtiyaç kal
mazdı. Ama sadece 1964 rakamlarını ve bir kıs
mını, başlamış yatırımların tesiriyle 1965 te 
varılacak olan rakamları söylediler. Şimdi ben 
size hem .1961 hem 1964, hem 1965 rakamların
dan bahsederek, nereden nereye geldiğimizi ve 
plânın başarısını göstermek, isterim. 

Arkadaşlar, Türkiye için hayati olan ağır 
sanayiden ve demir - çelik sektöründen başlıyo
rum. Bu alanda, Ereğli Demir' ve Çelik tesisle
rinin bitirilmesinden başka Karabük'te de önemli 
gelişmeler olmuştur. Türkiye Demir - Çelik İş
letmeleri yani Karabük Devlet İşletmesi, 
1963 - 1964 yıllarında tamamlanan birçok yeni 
tesislere kavuşmuştur. Yeni haddehane, sin
ler tesisi, üçüncü yüksek fırın, üçüncü kok 
fabrikası, çelikhane ve konsini haddehane plân 
döneminde üzerinde durulmuş, netice alın
mış, başlıca tesislerdir. Bunların da bir kısmını 
biz başlamış olarak devraldık. Takdir duy
gusu yapılmış olan işi görmeyi emreder. Pik 
demir 1961 de 187 000 tondu, 1964 te dörtyüz 
bin tona yükselmiştir. 1965 te yalnız Kara
bük 550 bin tona, Ereğli İşletmeleri de dört yüz 
bin tonun üstünde üretim yapacaktır. Bu su
retle plân öncesindeki son yılda 187 bin ton
dan bu yıl 950 000 tona geçiş, küçümsenecek 
bir rakam değildiL\ ve milletçe hiç değilse bir 
mesafe aldığımızı düşündürecek bir hamledir. 

Arkadaşlar, çelik indekste; Karabük'ün üre
timi 1961 - 1964 arasında 283 000 tondan 
404 000 tona yükselmiştir. Bu ylı yalnz Kara
bük 520 000 ton verecektir. Buna Ereğli'nin 
380 000 nini de eklerseniz 900 000 tona ulaşıl
mış olacaktır, ki, üç yıl (ince 283 000, ou yıl 

900 000 ton. Bu da sevinilecek bir mesafedir. 
Hadde mamullerinde Karabük'ün 1961 üre

timi 238 000 ton, 1964 üretimi 351 000 ton 
1965 programı 436 000 tondur. Buna Ereğli'
nin 245 bin tonunu eklerseniz, plân dönemin
den önce 238 bin tondan, bu yıl 681 bin tona 
yükseleceğimizi görürsünüz. 

Çimento üretiminde de, önemli artışlar var
dır. 1962 - 19964 döneminde Söke Çimento Fab
rikası, Bartın Çimento Fabrikası, Niğde Çi
mento Fabrikası tamamlanmış ve işletmeye 
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I açılmıştır. Ankara, Elâzığ, Söke, Afyon fabri

kalarının kuru usule çevrilmesi, Sivas'ın tevsii 
Gaziantep Fabrikasının inşası ele alınmış, 
Trabzon'da ve Van'da iki fabrikanın daha ku
rulması hazırlıklarına girişilmiştir. («Konya'
da var» sesleri.) Arkadaşım hatırlatıyor, Kon
ya'da bir başka sektöre dâhil olduğu için arz 
etmedim, geniş ölçüde vatandaş gayretiyle 
yapılmış Konya Çimento Fabrikası yine bu 
dönemde, elektrik enerjisi de sağlanarak, (Niğ
de'nin de elektrik enerjisi bu devrede gitmiş-

I tir) işletmeye açılmıştır. 

Üretim, arkadaşım çimento darlığı olabilir 
buyurdular. Doğrudur; arkadaşlar, çimento 
tahmininde hâdiseler plân uygulanmasında ilk 
tahminlerin ötesine geçmiştir. Plân canlı bir 
uzviyettir. 

Plânı bu kürsüde takdim ederken, bun
ları kaydetmiştim. Ve plânın pekâlâ esnek ola
bileceğini, alman sonuçlara göre gerekli bâzı 
yenilikler yapılabileceğini, misal vererek bugün 
Plânlamadaki sorumu! arkadaşlar söyledi. Yan
lış anlamıya, yermeye çalışan arkadaşların bu 
huussa dikakt etmeleri gerekir. Nitekim plân 
esnekliğinden faydalanılmak suretiyle Trabzon 
fabrikasının inşasına başlanmıştır. 

j Arkadaşlarım, çimeitoda 1961 üretimi iki 
milyon tonun üstünde idi, iki milyon 35 000 
1964 üretimi ise, üç milyon tona yakındır, iki 
milyon. 939 000. Kâğıt ve Selüloz Sanayiinde bu 
dönem içinde dördüncü kâğıt fabrikası ve si
gara kâğıdı tesisleri tamamlanmış, tesisleri 
sordular, fabrikaları sayıyorum . Dördüncü 
kâğıt fabrikası ve sigara fabrikası tesisleri; 
selüloz fabrikası tevsii, Oluklu mukavva tesisi, 
randımanı artıran fuel - oil tesisi, çimento tor
bası tesisi, saman selülozu fabrikasının yarı kim
yevi usulle tahlili gerçekleşmiş, Çaycuma graft, 
selüloz ve kâğıdı tesisi ihale edilmiş, Çaycuma 
yarı kimyevi selüloz tesisleri ele alınmış, Muğ
la'da ve Doğu - Karadeniz'de kurulacak olan kâ
ğıt fabrikalarının hazırlıkları, bu yıl işe başlana
cak şekilde yapılmıştır. 

KADRİ EROtlAN (Urfa) — Ne zaman ya
pılmış? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
Buyurun. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bu 
I saydıklarım 1962 - 1964 döneminde yatırım ya-
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jnİan işlerdir, («Yanlışlık var» sesleri.) Yanlış
lık varsa, sorumlu arkadaşımız söyler. 

1961 de 73 bin ton olan kâğıt üretimi, 1964 
te 128 bin tona yükselmiştir. Her halde bir 
gayret ve tesis olmasaydı bu üretim artışı da 
olamazdı. Suni gübrede 1961 de> bildiğiniz gibi, 
azotlu gübre üretimi yoktur. Başlamış olan 
tesisin tamamlanması suretiyle plân döneminde, 
çünkü; plân başlamış işi devam ettirmeyi, bay
rak yarışı zihniyetini getirmiştir. Başka iktidar 
başladı, siyasi sebeplerle onun namına yazılma
sın, biz de başka temel atalım dememiş, memle
ketin her dolâı'mın ve her kuruşunun en verimli 
yerde kullanılması için elbette başlamış işlerin 
tamamlanmasına ekonomik olduğu ölçüde önce
lik verilmiştir. 1964 üretimi, 169 000 tondur. 
Süper - fosfat üretimi, 1961 de 25 hin ton, 
1964 te ise bunun altı misli yüksek 150 bin ton
dur. Çünkü kapah bulduğumuz, işlemez hal
de, hangar halinde bulduğumuz iki fabrika Dev
let Plânlama.Teşkilâtının uyarıcı raporu ile ele 
alınmış ve işletmeye açılmıştır. 

Arkadaşlar, Kütahya Azot tesislerinin geniş
letilmesi ve maalesef çok yüksek olan azotlu 
gübre maliyetinin düşürülmesi için 350 milyon 
Türk lirasına malolacak, yeni . bir proje hatır
latılmış olup, İni da ihale safhasına getirilmiş
tir. 

Suni gübre tüketiminde plân döneminde 
Türk köylüsünün gübre kullanma oram yüzde 
yüze yakın bir artış kaydetmiştir. Suni gübre 
tüketiminde suni gübrenin bu memlekete gir
diği tarihten bu yana aldığımız mesafe üç yıllık 
plân döneminde ona eşit bir mesafe alınmıştır. 

Cam üretimi 1961 ile 1964 arasında 25 bin 
tondan 67 bin tona yükselmiştir. Burada Sa
yın DemirePin verdiği rakam noksandır, zanne
derim yalnız pencere camını ihtiva ettiği için 
öyledir. Size pencere camı imâl eden fabrika
mızda diğer cam imâl eden fabrikamızın toplam 
üretimini arz ediyorum: 25 bin tondan 67 bin 
tona yükselmiştir. 

Arkadaşlar, şeker üretiminde, 1961 ile 1964 
arasında 431 bin tondan 731 bin tona yüksel
miştir. 1963 yılında Ankara Şeker fabrikası, 
1964 yılında Kastamonu Şeker fabrikası tamam
lanmak suretiyle işletmeye açılmış, Alpullu, Su
surluk ye Amasya Şeker fabrikalarının genişle
tilmesine başlanmıştır. 
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Taş kömüründe, aynı yıllar içinde 3 772 000 

tondan 4 44& 000 tona geçilmiştir. 
Türkiye için hayati olan sulama konusunda 

1962 - 1964 yılları... («Haran ne oldu?» sesleri) 
Haran'a geleceğiz. 1962 - 1964 yılları büyük 
hamlelere sahne olmuştur. 1962 de 490 bin, 
1963 te 410 bin, 1964 te 730 bin dekar arazi ye
niden sulanmaya açılmıştır ve bunlar plân ön
cesinde erişilmemiş rakamlardır. 

Enerji sektöründe 1961 ilâ 1964 arasında üre
tim, 3 milyar 50 milyondan, 4 milyar 434 milyon 
kilovat saate geçmiştir. Bu süre içinde Sarıyer 
santralinin, dış kanalize sağlanmak .suretiyle, 
tevsiine başlanmış, İsveç'ten çok iyi şartlarla 
Konsorsiyum kredisi sağlanmak suretiyle Harşit 
Hidro - Elektrik barajının inşasına başlanmış, 
Kovado 2 santraline kredisi Ortak Pazar anlaş
ması ile sağlanan 175 milyon dolardan alınmak 
suretiyle başlanmış. 

Almus ve Kcsikköprü baraj ve santralleri
nin inşasına her ikisi de biraz gecikme ile 
1965 te hizmete girecek şekilde devam olunmuş
tur. 

Nusaybin'den Cağcağ Hidro - Elektrik sant
ralinin, 

Elâzığ'da Hazar 2 santralinin inşasına baş
lanmış ayrıca Hazar 1 santralinin genişletilmesi 
ile Adana - Yüreğir santralleri ele alınmıştır. 

1963 ile 1964 te iki büyük termo - elektrik 
santrallerinin inşasına başlanmıştır. Bunlardan 
biri Ambarlı Termo - Elektrik santrali, diğeri 
ikinci Tunçbilek Termo - Elektrik santralidir. 

Ayrıca daha küçük çapta santraller olan 
Van - Engil, İğdır - Kiti, Erciş - Malatya - Ker-
mek ve Silifke santrallerinin de inşasının ele 
alınmış olduğunu arz etmek isterim. 

Arkadaşlarım, bu arada Gökçedere santra
linin projesi tamamlanmış dış kredisi sağlanmış
tır, yol inşasına dahi başlanmış olup barajın 
inşasına 1965 yılında başlanmasının mümkün 
olaeağîhı umuyorum. 

Arkadaşlar, enerji alanında plânın öngör
düğü en büyük yatırım olan Keban bara-
rajma gelince: Şimdi sayın arkadaşım Haran 
ovasından bahsettiler. Bu kürsüden hepiniz din
lediniz. Cumhuriyet Halk Partisinin bu bara
jın inşa edilmesini istemediğine dair bir intiba
ın halk efkârında yaratılması gayretiyle, «Halk 
Partisine yakınlığı bilinen dergiler» diye Akis 
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ve Kim dergilerinden bir bakan ağzından pasaj
lar okunmak suretiyle, bu barajın inşasını Halk 
Partisinin istemediği, fakat o zaman Adalet Par
tisinin sanırım kayıtlı üyesi olan ve Hükümette 
de görevi olmıyan Sayın Başbakan Yardımcısı 
Sayın Demirelın bir gazetede - hangisini oldu
ğunu bilmiyorum, Adalet mi, Zafer mi - yazdığı 
bir makale ile, aksine bir görüş savunduğu 
âdeta biz Keban barajının ele alınması konusu
nun şerefi Kim ve Akis böyle yazdı Sayın De-
mirel de bir gazetede şöyle bir makale yazmıştı 
diye bir bakan ağzından ifade edildi. 

Şimdi gelelim gerçeklere : Arkadaşlar, Sa
yın Alican'm da imzasını taşıyan Saym 
C. K. M. P. Genel Başkanı Ahmet Oğuz'un da I 
sanırım imzasını taş yan, ikinci înönü Hüküme
tinin Meclise sunduğu Beş Yıllık Plânın elektrik 
sektörü bölümünde bu matbu plânm 383 ncü 
sayfasında elektrikte plân hedefleri gösterilir
ken Keban Hidro - Elektrik Santralinin inşa edi
leceği, baraim adı açıkça zikredilerek, yazıl
mıştır. Beş Yıllık Plânda münferit proje adları
na yer verilmediği halde Keban barajının müs
tesna önemi nazara alınarak Keban barajından 
plân metninde ismen bahsedilmiştir, (Sayfa I 
383). Bu plânı Senatoda Saym Alican savundu
lar, bu kürsüde biz savunduk. Adalet Partisi 
adına plân aleyhinde konuşan da bizzat Mehmet 
Turgut idi. Sanırım plâna da kırmızı oy veren 
bizzat Mehmet Turgut idi. (Adalet Partisi sı
ralarından gürültüler) Şimdi bir plân tnönü Hü
kümeti tarafından getiriliyor. Bu kürsüde biz 
savunuyoruz, plân metninde Keban var.... (Gü
rültüler) 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Keramet sarf 
ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz arkadaş
lar. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Be
yefendi, eski dönemlerde bir Afyon Karahisar 
mebusu vardı, onu pek andırıyorsunuz. Allah... 
Ne ise sonunu söylemiyeyim. (Gülüşmeler). 

BAŞKAN — Saym Eroğan rica ediyorum, I 
karşılıklı konuşmayınız. I 

SOLDAN BÎR MİLLETVEKİLİ — Söyle, 
söyle sonunu da söyle ne imiş. I 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Bir 
Afyon Karahisar mebusu vardı, kürsüye çıkmaz j 
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her cümlede lâf atardı, Kadri Eroğan da lâf 
atma şampiyonluğunu elinde tutuyor. 

KADRİ EROĞAN — (Urfa) — Doğru söy
lemediğin için, fazla konuşma. 

BAŞKAN — Saym Eroğan, hatibin söyledi
ğini oturduğunuz yerden tashihe kalkarsanız, 
herkes böyle yaparsa nasıl idare olunur? 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Re
is Bey, çok istirham ediyorum, devamlı müdaha
lelerinden dolayı ihtar vermenizi rica ediyorum, 
bu olmaz böyle. 

Bir ciddî memleket dâvası konuşuyoruz, mil
yonlarca aç insanın dâvasını konuşuyoruz, beye
fendi bunu bir lâtife telâkki ediyor, ciddiyetten 
mahrum bir şekilde, Yazıktır! (Gürültüler) 

BAŞKAN — Saym Eroğan, mütemadiyen 
müdahale etmeyiniz, hatibin sözü kesilemez, mü
dahale memnudur, biliyorsunuz. Devam bu
yuruyorsunuz, çok fazla oldu, rica ederim, mü
dahale etmeyin efendim. Buyurun efendim. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Cid
dî şekilde memleket dâvalarını konuşabilmemiz 
için bu millet bu meseleleri plân seviyesinin üs
tünde konuşamıyanları behemehal tasfiye ede
cektir, behemehal! (C. H. P. sıralarından «bra
vo» sesleri, alkışlar) (A. P. sıralarından gürül
tüler) 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Bunların kaçı 
zamanınızda yapıldı ? 

BAŞKAN — Sayın Eroğan müdahale etme
yin efendim, siz de Saym Feyzioğlu cevap ver
meyin lütfen. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — On
ların hepsinin cevapları var. 

Muhterem arkadaşlar, ben haklı dâvaları ra
kamla, sükûnetle dile getiriyorum. İstihsal to
najlarını söylüyorum, yapılan tesisleri söylü
yorum. Türk Milletinin üç yılda bâzı sektörler
de kırk yılda aldığı mesafeyi plân döneminde 
almasından sevinecek yerde mutlaka her şey 
karadır, mutlaka her şey kötüdür, üç tüccar if
lâs etmiştir zihniyeti ile devamlı olarak her şeyi 
karalamaktan arkadaşımız zevk alıyorlar. İs
tirham ediyorum, sükûnetle dinleyin ve bu fikir 
seviyesinde bu rakamlara cevap vererek, bun
lar yanlıştır, bu işler yapılmamıştır, Devlet 
Plânlama Teşkilâtının raporlarına giren bu ra
kamlar, İstatistik Enstitüsünün tesbit ettiği bu 
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rakamlar gerçeği uygun diyebiliyorsanız, çıkı
nız bu kürsüye bu rakamlar yanlıştır deyiniz. 
O zaman sizi tekzibetmek vazifesi sanırım ki, 
sorumlu Başbakan Yardımcısına düşecektir. 
Çünkü, bu resmî rakamların karşısında hâlâ bu 
milletin yüzünün gülmesinden sevinemiyen bir 
anlayışın mahsûlü olan indî, karamsar mütalâa
ları söyliyen kimselere cevap vermek bana düş
mez, sorumlu Hükümetin bu rakamların doğru 
olup olmadığını ispat etmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Saym Feyzioğlu mevzua geçin 
efendim, cevap vermeyiniz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ar
kadaşlar, Keban'ın yapılmasını teknik bakımdan 
mümkün ve iktisadi bakımdan verimli olacak
tır diye, mümkün kılan rapor inönü Hükümet
leri zamanında hazırlatılmıştır. Bu barajın bü
tün projeleri en ince teferruatına kadar yine bu 
Hükümetler zamanında tamamlanmıştır. Suri
ye'nin «Fırat suları üzerinde biz baraj yapaca
ğız, Türkiye baraj yaparsa Suriye menfaatleri 
haleldar olur.» diyen itirazları inönü Hükümet
leri zamanında, kesin çalışmalarla; bertaraf 
edilmiştir. Batı Almanya'nın dış yardım işleriy
le ilgili Bakanı Schel Türkiye'ye geldiği zaman 
şu haberi aldık. Kendisi bize gelmeden birkaç 
ay evvel Suriye'ye uğramıştı. Fırat vadisine 
getirmişler ve Fırat üzerinde Suriye'nin kura
cağı barajın faydalarını izah ederken kendisin
den büyük yardım va'dini almışlar, bu hususta 
bir demeç de vermişti. Alman Nazırı Schel 
Türkiye'ye geldiği zaman kendisini derhal Dev
let Su işlerindeki çok değerli arkadaşlarımızın 
izahat verdiği bir toplantıda Türkiye'nin ana-
dâvaları ile temasa getirdik. Hemen onun ar
dından bir tayyare ile onu ve bütün mahiyetini 
Ankara'dan alarak Elâzığ'a götürdük. Elâğız'-
dan Keban şantiyesinin, Keban barajının kuru
lacağı boğaza kadar götürdük ve kendisine, 
«işte burada Fırat suları kesilmelidir,» dedik, 
gerekli izahat teknik olarak verildi, halkla te
ması sağlandı, yanında Başbakan Yardımcısı 

, sıfatı ile ben vardım, Maliye Bakanı sıfatı ile 
Melen vardı, Sanayi Bakanı sıfatı ile Çelikbaş 
vardı, yol boyunca ve dönüşte Antalya ve iz
mir'in turizm dâvasiyle birlikte «Keban, Keban, 
Keban» diye kendisine Keban'ın önemini anlat
tık. («Başbakanın emeği olmadımı? Sözü) El
bette, onların emeğini de zikredeceğim. 
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Dönüşte Nazır Seherden şu teminatı aldık: 

Almanya'nın en yetkili su uzmanlarını göndere
cek ve Fırat üzerinde kurulacak baraj Suriye 
bakımından tahripkâr ve zararlı olacak mı? Bu
nu araştıracaktı. Bu heyet geldi arkadaşlarım. 
Yine yetkili uzmanlar çok ciddî çalışmalarla ik
na ettiler ki, Keban'da kurulacak olan Türk ba
rajı yedi fayda sağlıyacaksa, bunun altısı Tür
kiye ve Suriye için müşterektir. Suriyelilerin 
buna itiraz etmeleri için hiçbir sebep yoktur. 
Suriye'nin kurmak istediği baraj Keban kurul
duğu zaman daha kolay kurulabilir. Bu itibar
la Keban'ın önceliği vardır, önemi vardır, bu 
yolda Alman uzmanlarının rapor vermesi sağ
landı. Bu uzmanlara bu yolda kanaate varmış 
olduğunu ve mutlak surette barajın Keban'da 
kurulması kanaatinde olduğunu nazırlarına söy-
liyeceğini ifade ettiği zaman ne kadar sevindi
ğimi tarif edemem. 

Arkadaşlarım, Ortak Pazarda sağlanan 
175 milyon dolarlık kredinin bir kısmı da dâhil 
olmak üzere, Keban Barajı kullanılabilmesi im-
kâları daha o zamanlardan hazırlandı. Bildiği
niz gibi Keban barajının kredi işleri ile ilgili 
olarak devamlı temaslar yapıldı. Daha 1964 yı
lının Nisan ayından itibaren Washington top
lantısı yapıldı. Bu toplandıda, AID, Beynelmi
lel Para Fonu, Dünya Bankası, Avrupa Yatı
rımlar Bankası, Batı - Almanya Kredi Teşki
lâtı, Batı - Almanya ve ingiltere elçilikleri tem
silcileri ve Hükümetimizi temsilen de Devlet 
Plânlama Müsteşarı ve başka yetkililer bulun
dular. Daha sonra yine Keban Barajı kredileri 
için 28 Eylül ve 3 Ekim tarihlerinde Ankara 
toplantısı yapıldı. Bu toplantıya Amerika Bir
leşik Devletleri, Almanya, Dünya Bankası, 
Avrupa Yatırımlar Bankası, ingiltere, Alman
ya, Fransa, italya, Iviçre ve Belçika iştirak et
tiler. 

Arkadaşlar, son Paris toplantısının da inö
nü hükümetleri zamanında kararı alınmıştı. 
Hattâ sanırım, gidecek -heyetin kararnamesi 
dahi hazırlanmıştı. Şimdi biz uzun çalışmala
rın, şüphesiz bizden evvel başlamış, bizim za
manımızda plân metnine en önemli proje diye 
konmak suretiyle azimle devam etmiş ve el
bette bizden sonraki devrede de yine devam et
miş çalışmaların mahsulü olarak, Keban ger
çekleşirse bundan sevinmiyecek miyiz? Bu kür-
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süye' çıkarak' haftalık dergilerden pasajlar 
okuyarak parti kötülemek yerine, ben bekler
dim ki, Keban Barajının daha yapılabileceğine 
dair teknik ve iktisadi rapor ortada yok iken, 
arkadayım bilir ön rapordan başliyarak yapılan 
çalışmalar vardır. Çünkü, Keban gibi bir ba
rajın ön çalışmaları':-} sene, 5. sene, 10 senenin 
çalışması değildir. Çok eskilerden başlaması 
lâzımgelcn çalışmalar vardır. Biz elbette çok 
eski yıllardan başlamış olan bu çalışmalarda 
emeği geçmiş herkese millet temsilcileri olarak 
minnet ve şükran borçluyuz. Ama, ne olur
du? înöııü hükümetlerinin de karma hükümet
lerin de içinde devir devir çeşitli arkadaşları
mız bulunmuş, bu Karina hükümetlerde Ke
ban Barajı inşası için Cumhuriyet Halk Partili 
bakanlar kadar, onlarla bir hizada başka par
tilere mensup bakan arkadaşlarımız da emek, 
gayret sarf etmişler bunları dile getirmişlerdir. 

Aziz arkadaşlarım, Halk partisi istemiyor-
bu, bunu Demirci makale yazmıştı istiyordu. 
bunu 2,5 ayda geldik gerçekleştirdik yolunda, 
çocukların dahi inanmıyacağı bu seviyede bir 
propagandayı bu kürsüye getirmek doğru mu
dur, arkadaşlarım? Bakamlar budur. C H. P. 
sıralarından alkışlar) 

Arkadaşlar, bir arkadaşımız AJ1), den, kar
şılık paralardan bu rapor hazırlanabilir mülâ-
hazasiyle bütçeye konmamış 5 milyon, demiş 
ki, «bütçede yok, bakan arkadaşımızın altına 
imza koyduğu bütçe hilâfına konuşamam» de
miş. Arkadaşlar, bu yapılmasın değil, plân 
metnine koymuşuz bunu. Ama bunun parasını 
Devlet Hazinesinden değil de karşılık paraların 
sağladığı başka imkânlardan bulmak müm
kündür, «Biz bunu yaptıracağız, mesele o beş 
milyon işi değildir, rahat rahat yaptıracağız»1 

tarzında söylenmiştir. Ama şu söylenmiş, bu 
söylenmiş, çeşitli aksi mütalâalar da söylen
miş olabilir. Bu arada ben hatırlıyorum. Büt
çe Encümeninde Ke'ban Barajı konuşulurken, 
baraj yerinin yanlış seçilmiş olduğunu, barajın 
Keban'da kurulmaması gerektiğini, arkadaşlar 
bu Meclisin bütün duvarları çınladı: «Mezopo
tamya, Mezopotamya, Haran Ovası» diye, ha
tırlarsınız. Bizzat Kadri Eroğan arkadaşım de
ğil miydi, «bu baraj da'lia aşağıda kurulmalı
dır. Burada kurulursa Mezopotamya'yı sula
yamaz. Haran Ovasını sulayamaz» diyen? 
Bütçe Encümeninde arkadaşım, «barajın yeri 
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kötü seçilmiştir. Baraj Keban'da değil başka 
yerde kurulmalıdır» diye çalıştı, ama, uzmanla
rın görüşüne komisyon iltifat etti. Hattâ arka
daşını, ben Keban Barajı kurulursa yarın aşa
ğıda başka barajlar kurulacak, sulama işi ger
çekleşecektir, diye komisyonda plânı savundu
ğum zaman sayın arkadaşım, «yine bu konuda 
komisyonu ikna ettiniz ve Keban Barajı bizim 
Haran ovasını tehlikeye düşürdüm diye bana 
tarizlerde- bulundu. Komisyon önünde cereyan 
eden bu sahneler de herkesin malûmu. Bu kür
süden konuşulanlarda zabıtlarda. 

Sayın arkadaşlarım biz şimdi «Adalet Par
tisi Keban Barajını istemiyordu» mu diyece
ğiz? Bir arkadaşım böyle söyledi diye ben bu
nu höyle söyliyebilir miyim? Bir Halk Partili 
arkadaş Keban Barajına konulan paranın baş
ka bir kaynaktan alınır diye düşünmüş veya 
yanlış anlamış bir şey söylemiş diye ve Halk 
Partisi organı olmıyan iki dergi bir şey yazdı 
diye («Ulus yazdı» sesleri) yazmış olabilir ar
kadaşlar, Ulus da yanılabilir. Bir günlük ga
zetedir, yanılabilir. Fakat plân vardır, res
mî görüş vardır. Arkadaşlar açık söylüyorum, 
Ulus'un o zaman yazdığı yazı, Cumhuriyet 
Halk Partisi iktidarının o günkü görüşü değil
di. Ama her-zaman bir günlük gazete, bir ik
tidarın görüşünü sadakatle aksettirebilir mi? 

Arkadaşlar, biz nasıl Adalet Partisi istemi
yordu, b'ir mebus aleyhinde konuştu diye di-
yemezsek, nasıl bu plânın aleyhinde rey verdi
niz, Keban'ı istemiyordunuz, demek doğru 
olmazsa, Keban için yapılan bunca faaliyet, 
Keban'ı kuvveden fiile çıkarmak için her şey 
yapılmış, hattâ bilfiil dış kredi imkânlarının 
iyice kuvvetlenmesi üzerine, Türk Milletinin 
Keban'ı gerçekleştirme azmini bütün dünyaya 
anlatmak için, derivasyon tüneli ihale edilmiş, 
bilfiil Keban Barajının tünelinin inşasına 19(54 
yılında başlanılmış, hâlâ gelip Keban Barajı 
hakkında bu tarzda propaganda yapmak caiz 
değildir. Keban. Barajı arkadaşlar, bittiği za
man bizden evvelkilerle, bizden sonrakilerle 
bir milletin ve onun hükümetlerinin eseri ola
caktır. Bununla bütün bir millet iftihar ede
cektir. Biz bekliyoruz, ki, sorumlu Hükümet 
hiç değilse, Ufak bir kadirşinaslık borcu ile 
Kn.erji Bıı'kahinin bizi" hakikaten üzmüş olan 
beyarilârün 'tamir' etsin "ve «benden evvelki üç 
İnönü Hükümetinin Keban Barajına yaptığı 
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hizmetleri takdirle, şükranla karşılıyoruz, bay
rak yarışıdır, aldığımız yerden devanı ettirece
ğiz» desin. Ben bunu Başbakanlık seviyesinde
ki arkadaşlarımdan bekliyorum. Söylemezlerse 
Enerji Bakanının durumunda olacaklardır. 
(«Söylediğiniz giıbi değil» sesleri) Baş tarafını 
arz ettim ama propaganda yapıldı. Maksat bel
li idi. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, müsaade bu
yurun. Konuşmanız daha ne kadar devanı ede
cektir? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) - - Efen
dim yok kısa, 15 dakika iyinde... 

BAŞKAN — Çalışma saatimiz dolmuştur. 
Birkaç dakikada bitireceksiniz devam ettirece
ğim. Daha ne kadar devam edecektir? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bel
ki devam edebilir. Sulama barajları var. Ya
rın devam edeyim, müsaade ederseniz. Ço'k yo
ruldum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarını, ça
lışma programımıza göre saat 19,80 olmuş, otu
ruma ara vermek lâzımgeliyor. Bugün saat... 

KEMALİ BAYAZIT (Maras) — Sayın Baş
kan, yarına talik buyurmıyacaksanız. gece otu
rumları verimli olmadığından aralıksız deva
mını teklif etmekteyiz. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, program eliniz
dedir. Programa göre saat 19,30 da bitmezse, 
gece 21.00 de toplanıp bitinceye katlar devam 
edeceğiz. Aksine bir takrir varsa oylarım. Fa
kat, bu şekilde muamele yapmak lâzımgclir. 
Yani 21.00 de toplanacağız. Bunun aksine mi 
ta'krir veriyorsunuz? («Aleyhine takrir veriyo
ruz» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, vaziyeti ifade ettim. 
Aleyhinde bir takrir veriyoruz diyorlar. Oyla
rınızla reddedersiniz, 21.00 de devanı (»deriz ve 
bugün bütçeyi bitiririz. (Gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar takriri oylamadan ev
vel söz istemiş olan arkadaşların adlarını oku
tuyorum. 

Millet Partisi adına Sayın Ahmet Bilgin söz 
istemişlerdi, vazgeçtiler. 

(-•. K. M. P. Grupıı adına Sayın Ahmet 
Oğuz, A. P. Grupu adına Sayın Savacı, Y. T. P. 
Grupıı adına Sayın Alican söz istemişlerdir. Bu
nun dışında şahısları adına Kemal'Sarıibrahîm-
oğlu, İhsan Kabadayı söz istemişlerdi. Kendi-
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lerine söz verilip verilmemesi hususunu bilâhara 
oylarınızla halledeceğiz. Durum budur. 

Şimdi verilmiş olan takrirleri Okutuyorum." 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakerelerin yarın saat ona bırakılmasını 

arz ve talebederim, 
Konya 

Vefa Tanır 

Başkanlığa 
Konuşmaların aralıksız devamını saygı ile 

arz ederim. 
Antalya 

İhsan Ata öv 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, evve
lâ okunan müzakerelerin yarına bırakılmasına 
aidolan takriri oyunuza sunacağım. Müzakere
lerin yarına bırakılmasını 'kabul edenler... 

VEFA TANIR (Konya) — Efendim takriri
mi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Madem ki geri alıyorsunuz ni
ye uğraştırıyorsunuz? 

İkinci takrir müzakerelerin aralıksız deva
nı ma aittir. Bu takriri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

MKilaalkereler devam edecektir. 

•Sayın Feyzioğlu, buyurun. 
Sayın Hasan Tahsin Uzun, sizin takririniz 

muameleye konamaz. Mecliste konuşan grup 
sözcülerinin radyodan kendi sesleri ile verilme
sini istiyorsunuz. Biz radyoya bu şekilde bir 
karar alıp tebligat yapamayız, onun için mua
meleye koymuyorum efendim. 

C. H. P. GRUPU ADİNA TURHAN FEY
ZİOĞLU (Kayseri) — Sayın arkadaşlarım, bu 
bütçeye konan Kebanla ilgili etüt parası konuşul
duğu sırada, Türkiye'de Para Fonu temsilcileri 
vardı. Pancar fiatlarının zamanında ödenmesi 
için müzakere yapıyorduk ve sorumlu Bakan 
arkadaşımız bütçe açığı varken, bir başka mad
denin o anda ilâvesinin zararlı tesirler doğura
bileceğini düşünmüş idi. 

Arkadaşlar, petrol kousunda söylediklerime1 

tekrar dönüyorum. Bu hususta biraz evel mâ
ruzâtta bulundum; Petrol ile ilgili bir genel 
görüşme açıldığı takdirde, daha etraflı olarak 
maruzatta/ bulunacağım. Demin yirmi dakika
lık zaman, tahdidinin sertliği içinde en keskin 
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ifadelerle söylemek mecburiyetini elbette duy
dum. Bunun ne polemikle, ne sununla, ne bu
nunla ilgisi yoktur. Söylediğim sözlerin heıbiri 
bu kürsüden vesika ile ispata muktedir olduğum 
'hususlardır. Petrol konusunda biraz evvelki ko
nuşmamda söylediğim tek bir nokta yoktur ki, 
vesikasını tarJh ve numaırasiyle daha evvelki so
rumlu Bakan arkadaşım açıklıyamasın, veya 
C. H. P, si Grupu açıklıyamasın. Bunların, 
hepsini tevsik edebilecek durumdayız. İfadele
rimde bu vesikaları bir bir okumayı düşünmüş
tüm. Zaman geçti ve petrol konusuna zaman 
tahdidi için başta alman ihatalı bir kararla kı
saca temas etmek zorunda kaldığımdan, tekrar 
dönmüyorum. Yalnız, sayın Hükümete, (çün
kü Hükümetin görüşünü bilmek daha entere
sandır) şunu sormak istiyorum : Batı - Raman 
srJhası 1961 de bulunmuştur.' Bu sahanın üçte 
biri Bıkanın yatırımlarını büyük göstermek 
için bu kürsüden gayret sarf ettiği yabancı şir
ketlerden birine aittir. Sahanın üçte biri ya
bancı şirketlerden birine ait iken Türkiye Pet
rolleri bu sahadan şimdiye kadar 228 bin ton 
üretim yapmıştır. Fakat sahanın üçte birine sa-
hibolan yabancı şirket hiç istihsal yapmamıştır. 
İşte arkadaşlarım, bu kürsüde savunulan durum 
budur. 

Bakan otuz şirketin topkım yatırımı yanında, 
tek basma Türk millî müessesesinin yaptığı bü
yük yatırımı Meclise bildirmeye dahi lüzum 
görmemiştir. Petrol konusunda Enerji Bakanı 
gibi, Başbakan Yardımcısının da görüşlerine 
katılmak imkânını görmüyoruz. Bu kürsüden 
Başbakanlık Bütçesi münasebetiyle söylediği 
sözler arasında Türkiye'nin daha ziyade gö
nüllü tasarruflarla kalkınmasının mümkün ol
duğuna dair beyanları bir, yani, cebrî tasarruf 
ihtiyacını küçümser görünen beyanları bir, 
özel teşebbüs ve Devlet sektörü arasında hangi
sinin Türkiye'nin kalkınmasında başrolü oynıya-
cağı konusunda özel sektöre çok mübalâğalı 
yer verdiğini sandığım beyanları iki, petrol 
konusundaki beyanları üç; Demirerin o beyan
larını tüm olarak tasvibetmemize imkân bırak
mamıştır. Bu konuda Enerji Bakanının beyaıı-
kırı gibi onun da yabancı şirketlerin bugün 
Petrol Kanunundan faydalanma durumlarını 
süratle ıslah etme lüzumuna dair açık bir şe
kilde taraf tutmamasını millî menfaatlerle bağ-
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daştıramadığımızı grupumuz adına arz etmek 
isteriz. 

Bu konuda M. P. sözcüsü ile C. K. M. P. 
gözcüsünün petrol dâvamızda daha gerçekçi, 
daha millî menfaatlere yakın beyanlarda bulun
muş olduğunu memnuniyetle gördük. Hükü
met görüşünün Başbakanın ağzından ifadesin
de umarız ki, büyük hizmetleri geçmiş olan 
Türkiye Petrollerinin başarısı küçümsenmiye-
cek, îrötülenmiyecek ve bu kürsüden bir daha ya
bancı şirketlerin daha az kule ile, kule başına 
daha çok sondaj' yaptıkları gibi iddiaları bir daha 
işitmiyeceğiz. Evvelâ şunun da cevabını vermek 
lâzımdır : Arkadaşlarım, Türkiye Petrollerinin 
150 milyon sermayesi vardır, bunu 500 milyona 
İnönü hükümetleri güçlükle çıkarabilmiştir, nasıl 
oluyor da bu kadar geniş imkânlara sahibolan, 
devletler kadar imkânlara sahllbolan, yabancı 
şirketlerin çok daiha az sondaj kulesi bulunu
yor Türkiye'de? Verdikleri rakam bu : Birisi
nin şu kadar sondaj kulesi var, öbürünün sa
dece iki fcaıne var. İki tane ile kule başına daha 
çok yapmış. Bir defa bu kule başına rakamları 
münakaşa edilir. Ayrıca yabancı şirketlerin 
Türkiye'de bizim petrol şirketimize nazaran da
ha çok ruhsat alabildikleri hadde, bu kadar az 
imkânla çalışmalarının da tahlili yapılmak lâ-
zımgelmez mi? Millî gayretlerle keşfedilmiş olan 
petrolü Türkün- bulduğu, vatan toprağından, 
vatan evlâtlarının gayreti ile bulunmuş olan 
beşinci bölge petrolünün, sekiz ruhsatla millî 
müessesemiz tarafından işletilmesi, fakat aynı 
bölgede yabancı şirketlere 32 ruhsat verilmesi
ni mümkün kılan kanun tatbikatını millî 
menfaatlere tamamiyle uygun olduğu inan
cında mıdırlar? Bizim keşfettiğimiz beşinci böl
gede yabancı şirketlerin 32 ruhsatına karşı, se
kiz ruhsatımız var. Dokuz ruhsat alınmasının 
cevabını verdim arkadaşlar. Dokuzuncu ruhsa
tı iaynı bölgede Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığına veremez Bakan, kanun bunu mene-
diyor. Açıkça söylemediniz fakat, «sekiz ruh
sat tahdidi doğru değildir. Kanunun 121 nci 
maddesinin falan fıkrası» dediniz. Ben de 
dünkü konuşmam sırasında arz ettim, o zaman 
sıcağı sıcağına sizin iki saatlik konuşmanıza 
sadece on dakika içinde verdiğim cevapta arz 
ettim ki, Türkiye'de başka bir müessese kurar
sanız o zaman verebilirsiniz. Ona dahi ya
bancı şirketlerin itiraz ettiğini bilirsiniz. Çünkü 



M. Meclisi B : 119 
•hem Türkiye Petrollerinde Devlet hissedar, 
hem de kuracağınız şirkette Devlet hissedar ola
cağı için 'bunun aynı hissedarın % 25 ten fazla 
hissesine sahlbolduğu şirket gibi birtakım güç
lüklere sürünmek suretiyle böyle bir millî şir
ketin kurulmasına dahi mâni olmak için binblr 
güçlük çıkaracaklarına dair işaretler vardır. 
Bunlardan haberdarız. 

Arkadaşlarım, bir başka millî müessese 
kurmak ekonomik midir, değil midir? Başka 
bir millî müessese kurarak mahdut imkânla rı-
mızı, mahdut personelimizi, mahdut sermaye
mizi ikiye bölmek yerine, bu dev şirketler da
hi aralarında işbirliği ve güç birliği yaparken 
biz imkânlarımızı ikiye bölmek yerine, kendi 
topraklarımızda kendi keşfettiğimiz petrolde 
kendi millî müessesemize ruhsat tahdidini kal
dıracak bir tadili düşünsek ve bu tadili tavsi
ye edenleri ya cehaletle, ya arka fikirli olmak
la itham etmesek daha doğru olmaz mı arkadaş
larım? (C. H. P. sıralarından «bravo» sesleri, 
alkışlar) Ben bakanın bu kürsüde «ipleri ki
mlin elinde?» tarzında sözlerini yadırgadım. Ta
nıdığım bir vatanperver hukuk profesörünün 
mücadelesini kötülemesini yadırgadım. Bu kür
süde petrollerin millîleştirilmesindcn veya pet
rolleri üzerindeki haklarının daha iyi korun
masından bahseden herkesi bu tarzda karala
mak, kötülemek doğru değildir. Ya cehaletle, 
kanunu bilmemekle.. 

ENERJİ VE TABÎÎ KAYNAKLAR BAKA
NI MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 
öyle deŞil yalan sövlüvorsun. 

TURHAN FEYZÎOÖLU (Devamla) — öy
le söylediniz. Uç katogariye ayırdınız, ya iyi 
niyetliler kanunu bilmiyorlar, yahut da kanu
nu biliyorlar tatbikatından haberdar değildir
ler, yani bilgisizdirler. Üçüncüsü kasıtlıdırlar, 
dediniz. Şimdi Bakana soruyorum, bu kürsü
den konuşmuş olan muhterem Cumhuriyetçi 
Köylü Millet Partisi sözcüsü, petrollerin za
man ve zemin içinde hazırlanarak - çek güzel 
bir şekilde söylendi - bir günde, bir darbe ile 
aşiret gibi hareket edelim diyen yok, zamanı 
ve zemini hazırlanarak dedi, millî menfaatlere 
dahi uygun şekilde kullanılması için, hattâ mil
lileştirilmesi sözünü kullandı. 

Memduh Erdemiı- arkadaşımız konuştu, Ba
kanla hem fikir değilim dedi, Petrol Kanunu 
ve tatbikatında şikâyetler söyledi. 
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Arkadaşlarım, bu kürsüden böyle ithamlar 

yaparsak, iktidar koalisyonuna dâhil bu muh
terem arkadaşımızın da kanunu bilmedikleri 
voya uygulamayı bilmedikleri veya arka fi
kirli oldukları sonucuna mı varacağız? Değil
lerdir ve tıpkı onlar gibi bu fikirleri savunan 
başka muhterem arkadaşlarım da değillerdir. 
Fikirler muhteremdir, bu kürsüde hürriyet 
içinde konuşulabilmelidir. Ve arkadaşlarım 
eğer bu memlekette Atatürk milliyetçiliğinin 
Türk Milletini kalkındırma heyecanını duyan
ların ortaya attıkları bu gibi dâvaların, aşın 
birtakım zorbaların esiri ve kölesi olan insan
lar sömürüyorlarsa o sömürücülere karşı birbi
rimizi .itham etmeden gönül birliği kurmasını 
bilelim. Bilelim ve ayırmasını hilelimi. 

Şunu da bilmek lâzımdır ki, Türkiye'de 
aşırı akımların, yabancı sermaye düşmanlığını 
ve yabancı düşmanlığını tahrik eden davranış
lar asıl bu yabancı sermayeye millî menfaatle
rin ötesinde menfaat temin etmek imkânını 
sağlıya.nlardır. Yabancı sermayeyi millî men
faatler emrinde kullanmasını bilen, onun efen
di gibi değil, onu kendi emrinde hizmetkâr ola
rak kullanmasını bilen iktidarlardır ki, ancak 
Türkiye'de yabancı sermaye düşmanlığını aşırı 
hallere götürmez. Ancak böyle iktidarlar ki, 
Türkiye'de aşırı doğmaların sırtını yere getire
bilirler. ' (G. II. P. sıralarından «bravo» sesleri 
alkışlar) 

Arkadaşlar, aşırı uçlar aşırı uçları tahrik 
eder. Biz bunun içindir ki, sorumlu Hüküme
tin Enerji Bakanına bir aşırı uçta görmeKicn 
müteessir olduk, sorumlu insanın çok aşırı bir 
uçta olmasının öbür uçta çok aşırı fikirler tahrik 
etmesinden vatanımız ve milletimiz hesabına en
dişe ettiğimiz içindir ki, bu dâvada haklı yolu, 
Atatürk milliyetçilerinin yolunu beraberce bu
lalım diyoruz. (C.H.P. sıralarından «bravo» ses
leri al'kışiar) 

Aziz arkadaşlarım, dış politika konusunda da 
bir temennimizi arz etmek isterim. Dış politika^ 
konum iç politikaya alet edilmemek lâzımgelir. 
Hole Kıbri'3 gibi önemli ve hayati bir millî dâva 
'böyle emellere alet edilmemeli ve oy vasıtası 
yapılmamalıdır. Bunda hangimiz kusurlu isek ku
burları tarihin etmek ve mutlaka arkadaşlar, 
fertler olarak, her birimiz yurttaşlar olarak, mil
letvekilleri olarak bu millî dâvayı, millî ölçüleri 
içinde mütalâa etmemiz lâzımdır. 
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Arkadaşlarım, bu memlekette dış politikada 

bir anlayışa şah i dolduk, bir vatansever anlayışın 
numunesini gördük. Bugünkü Hükümetin, bizim 
karşısında 'bulunduğumuz muhalifi olduğumuz 
bugünkü Hükümetin Dışişleri Bakanı Londra'
da müzakere yapıyor, Kıbrıs dâvasını konuşuyor. 
Bu Hükümetin geçici bir Hükümet olduğu, se
çimlere kadar ancak devam edecek ibir Hükümet 
olduğu, seçimlerden conra bu Hükümetin yeri
ne başka bir Hükümetin geleceği, bu itibarla 
Dışiş^ri Bakanı Hasan Işık'ın görüşmeye yetkili 
olmadığı tarzında veya olmıyacağı tarzında bâzı 
dış çevrelerde tereddütlerin belirdiği haberi üze
rine bu memleketin Muhalefet Partisi Lideri 
yabancı ve yerli bütün gazetecileri toplıyarak, 
onlara «Londra'da konuşan Dışişleri Bakanı 
Türk Devletini ve Türk Milletini temsile yetkili
dir ve tam yetki ile çalışmaktadır» demek lüzu
munu hissetmiştir. Bu vazifeyi seve seve yap
mıştır. 

Aziz arkadaşlarım, 'biz yine Kıbrıs dâvasî için 
Sorumlu Cumhuriyet Hükümetinin Başbakanı 
Amerika'da temaslar yaparken onun yetkisizli
ğini ilân etmek için iki gün sabredemiyenleri de 
görmüşüzdür ve iki anlayış arasındaki farkı tes
cil ederek diyoruz ki, 'bundan sonrası için olsun, 
Allah rızası için, dış politikada birbirimizi des
teklemeyi bilelim. 

Arkadaşlarım; bir demegog çıkıyor Atina'da, 
Büyük İskender'in yolunu takibetmekten bahse
diyor. Birisi çıkıyor, vaktiyle Stalin'in istemeye 
cüret ettiği ve Türk Milletinden topyekûn ceva
bını aldığı Doğu illerimizi bu defa Haçlı sefer
leri zihniyeti içinde Ermenistan ilân etmek fçin 
dost bildiğimiz ülkelerde tahrikler yapıyor. 
Amerika'nın, Avrupa'nın gazetelerinde Türkiye 
aleyhinde sözler söylenebiliyor. Bir haddini bil
mez Yunan miretveküi «Anadolu'yu Ermenilerle 
Rumlar arasında taksim etmek lâzımgelirdi ve 
Türkleri bu Küçük Asya sahnesinden ebediyen 
silip süpürmek gerekirdi. Batı en büyük hatasını 
1920 lerde yaptı» diye nutuklar atabiliyor. 

Aziz arkadaşlarım, sevgili foütün partilere 
mensup arkaadşlarım, bu şartlar içinde bulunan 
bir Türkiye tarihi binbir çileden geçmiş ve coğ
rafyası bu kadar nazik olan bir Türkiye dış poli
tika mevzularında değiştirme birliğinin şöyle gön
derilmesinden birkaç rey fazla toplamak için bu 
mevzuları politika vasıtası yapmaya hakkı olan 
bir memleket değildir. Buna müsaidolan bir du-
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rumumuz yoktur. Elbirliği yapalım, bundan 
vazgeçelim. 

Arkadaşlar, 'bu propaganda o kadar yaygın 
hale getirilmiştir ki, 'ben gittiğim yerlerde bunun 
sonuçlarını dinledim. Bana gittiğim bir ilçede 
köylü vatandaşlar sordular. Diyorlar ki, dediler; 
«İnönü Hükümetleri izin almış. Ama, izinsiz 
gönderilmiş şimdi birlik.» Arkadaşlar; orada 
vediğim cevap, vatandaşımın tamamen ikna edli-
mesini mucip cevap şu oldu : «Londra ve Zürih 
Anlaşmalarına göre' değiştirme birliği gönderme
ye hakkımız var mı, yok mu? Karşı taraf bunu 
münakaşa etmek istidadında. Anlaşmaları tanı
mak istemiyor. Biz fou hakkı teslim ettirmiş, Türk 
Devleti teslim ettirmiş. Bunu daha o sırada 
Devleti temsil eden Üçüncü İnönü Hükümeti 
yapmış, değiştirme birliği gönderilmiş. Yani, bu 
anlaşmalar mer'i değildir iddialarının karşısın
da bu anlaşmalara müsteniden değiştirme bir
liğinin ad'âya çıkması bir defa gerçekleşmiş. 
Bunun ikinci tatbikatını yapmak, takdir buyu
rursunuz ki, çdk daha kolaydır, açılmış bir yol
dan yürümektedir.» O zaman köylü vatandaşıma 
dediğim gibi, hiç yolu o^ıyan dağlardan geçe
rek fundalıkları silip süpürerek buldozerin yol 
açtığı gibi bir defa yol açıldıktan sonra buldo
zerin açtığı yoldan taksi dahi kolay geçer. 

Değiştirme birliği gitmiştir, yenisi de gitmiş
tir. Şimdi mukayeseler yaparak biz sizden evvel 
gönderdik, siz şöyle gönderdiniz. Burada Dışiş
leri Bakanlığı Bütçesinde konuşan Grup Sözcü
müzün sorusu cevaplanmadı. Prosedür bakımın
dan nedir? Prosedür hakımmdan U-Thant'm de-
marjı dışında ne vardır? Aynı demarj yapılmış, 
o zaman da bu zaman da. Anla hâdisenin arz 
ettiğim sebeplerle hir kolaylığı vardır. 

O halde arkadaşlarım, Sayın İnönü'nün 
Londra'da Hasan Işık konuşurken örneğini ver
diği şekilde dış politika meselelerinde elbirliği ve 
»önülhirliği yapmaya mecburuz. Dış politikayı 
bir millî hava haline yükseltmeye meeburuz. Biz 
Avrupa Konseyine gideriz, her partiden arka
daşlar bulunur, orada parti farkı filân kalmaz. 
Karşımıza Klerides çıktığı zaman, karşımıza 
Yunan Parlâmentosunun üyeleri çıktığı zaman, 

-birimizin bıraktığı noktadan birisi başlar ve bu 
heyetten zaman olur dörde karşı 186 oyla Türk 
görüşü lehinde bir karar çıkar. Ama, bunda A.P. 
li, C.K.M.P. li, Y.T.P., C.H.P. li diye bir şey 
yoktur. Arkadaşlar, yurt dışında karşımızdaki 
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devletlerin temsilcileriyle konuşurken gerçekleş
tirdiğimiz bu birliği yurt içindeki müzakerelerde 
de âzami seviyede gerçekleştirmek başlıca ödevi
miz olmalıdır, inancındayız. 

Arkadaşlar, birkaç kelime ile de toprak refor
mundan bahsetmek isterim. Toprak reformu ko
nusunda Hükümetin tutumunu sarih görmüyo
ruz. Bir taraftan iktidar partisine mensup ha
tipler çıkıyor; «-Mendil büyüklüğünde toprak da
ğıtmak» gibi tâbirlerle toprak reformunun aley
hinde konuşuyorlar, öbür taraftan toprak refor
munun hararetli taraftarı hissini veren sözler 
söyleniyor, sorumlu insanlar tarafından. Ve Ta
rım Bakanı tasarının 5 maddesinin ilga, 20 
maddesinin tadil edildiğini ifade ettiği halde bil
diğime göre bu beyanı yaptığı Anayasa Komisyo
nuna faangi maddelerin ilgasını istiyorlar, hangi 
maddelerin tadilini istiyorlar, Ibunu ifade etmek 
yoluna gitmiyor. 

Arkadaşlarım, toprak reformunun adı değil, 
muhtevası önemlidir. Bu itibarla Hükümetin 
biran önce efkârı umumiye önünde Üçüncü 
înönü Hükümetinin sevk ettiği tasarının hangi 
beş maddesini beğenmediğini ve tümü ile ilga et
meyi düşündüğünü, hangi yirmi maddesini ne 
yolda ve ne şekilde değiştirmeyi düşündüğünü 
beyan etmesi zarureti vardır. 

Arkadaşlarım, biraz evvel bir müdahale üze
rine temas ettiğim için dönmek istemiyorum. 
Fakat Başbakandan memura bu kürsüde huzur 
vadinde bulunmuş olan Başbakandan, C.H.P. 
Grupu olarak Sağlık Bakanlığındaki tâyinler ile 
ve bir de son günlerde Ticaret Bakanlığında ya
pılmış olan toplu tâyinler ile yakından ilgilenme
sini rica ederiz. Arkadaşlar, Ticaret Bakanlığın
daki toplu tâyinler düşündürücü olmuştur. Ken
dileri bu hususta bilgi isterlerse daha evvel bu 
makamda bulunmuş olan arkadaşımız kendilerine 
bu tâyinlerin arkasında yatması mümkün olan 
mülâhazalar hakkında bilgi de verebilirler. Sağ
lık Bakanlığında Bakan ilmî teftiş yapmaktadır
lar ve 25 yıl dahiliye mütehassısı olarak çalışmış 
bir hekimin falan hastayı hangi metotla tedavi 
etmesi lâzımTeldiği hususundaki bilgisini beğen
mediğini ifade etmektedir. Sanırım ki, Bakanm 
görevi bu mahiyette ilmî teftişler yapmak değil
dir ve bu çeşit teftişlerle yapılan nakillerin hu
zursuzluk yaratmış olduğunu ifade etmeye ken
dimizi bir kere daha mecbur hissediyoruz. 
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Yine Hükümetten 27 Mayıs konusunda daha 

büyük bir hassasiyet bekliyoruz. Sayın arkadaş
larım, bu Meclis 27 Mayıs gününü Hürriyet ve 
Anayasa Bayramı olarak ilân eden Kanunu ka
bul etmiş olan Meclistir. 27 Mayısı Hürriyet ve 
Anayasa Bayramı olarak ilân etmeyi düşünen 
tasarıyı C.H.P. ve A.P. Koalisyon Hükümeti 
sevk etmiş, bu tasarıyı Mecliste C.H.P., C.K.M.P. 
ve Y.T.P. den kurulu Koalisyon Hükümetleri sa
vunmuştur. 27 Mayıs bugün Hürriyet ve Ana
yasa Bayramıdır. Arkadaşlarımızın, 27 Mayıs 
günü yapılmış olan bâzı tahriklere dikkatini 
Önemle çekmek ister ve bu gibi tahriklerden ne 
yapanlara, ne de aziz milletimize hiçbir fayda 
gelmiyeceğini hatırlatmak isteriz. (Bravo ses
leri) 

Arkadaşlarım, birkaç kelime ile de bütçe açı
ğı konusundaki tenakuzlu beyanları ifade edip 
huzurunuzdan ayrılacağım. 

Arkadaşlar, bu Ibütçenin bir milyar açık ol
duğundan, 2 milyar açık olduğundan, 3 milyar 
açık olduğundan bahsedildi ve giderlerde ten-
zilât yapıldı, dendi. Biraz ovvel de arz ettim, ge
derlerde büyük artışlar vardır ve bizzat iktidar 
sözcülerinden bu bütçenin bir milyar açığı ol
duğunu bu kürsüde söyliyenler vardır. O halde 
arkadaşlarım kanaat bu ise, bu bütçeye nasıl oy 
vereceklerdir? Çünkü millî murakabeden, tasar
ruftan bahsediliyor. Yıl içinde tasarruf yapıla
cağını Başbakan da söylediler. Yıl içinde tasar
ruf yapılacak demek, konulan paranın hangi kı
sımlarında ne kadar sarf edileceği (hususunda 
Hükümete, aslında Meclisin olan bâzı haklan 
devretmek demektir. Kendiliğinden olan cari 
masraf tasarrufları başkadır, bu kadar önemli bir 
açık olduğu kanaati devam ediyorsa, bu açığın 
şimdiden ne suretle karşılanması lâzımgeldiği-
nin düşünülmesi, ve Meclise bütçenin oylanma
sından evvel bilgi verilmesi lâzımgelirdi, kanaa
tini muhafaza ediyoruz ve burada söylenenlerle 
yapılanlar arasında tenakuz görüyoruz. 

Ayrıca ilk konuşmamda arz ettim, mazur gö
rün ikiye bölündü alman usulî kararlarla, bu 
bütçeye Anayasaya aykırı bir hüküm ihtiva etti
ği için de beyaz oy vermek imkânını Grup ola
rak kendimizde görmediğimizi bir defa daha 
ifade etmek isterim. 

Arkadaşlarım, bütün bu mâruzâtımdan son
ra arz edeceğim nokta şudur : 
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.. Türkiyo'de her meselenin Türkiye (Büyük 

Millet Meclisi kürsüsünde ' açıkça ve hürriyet 
içinde tartışılmasında fayda vardır. Türkiye'yi 
bir taraftan iktisadi kurtuluş, bir taraftan sos
yal adalet ve nihayet demokratik rejim ve hu
kuk devleti hürriyet temelleri üzerinde yükselte
ceğiz. Üç büyük sütun üzerine yükselecektir Tür
kiye : Hukuk devleti hürriyeti, demokrasi teme
li, soyval adalet ve sosyal güvenlik temeli süratli 
hızlı ikthad'i kalkınma ile iktisadi kurtuluşun 
temelidir. Türkiye'yi geçenlerde bir arkadaşı
mızın ifade ettiği tarzda ifade edeyim, Türki
ye'yi ne tok esirler diyarı, ne de aç hürler diya
rı yapmamalıyız, Türkiye ne dikta idaresi al
tında yaş:yan, iır\*m haysiyetine aykırı bir 
rejimde yacıyan tok insanlar divan, ne de siya
sal hüriyetlerden faydalanan, fakat iktisadi mi
kalardan mahrum sosyal adaletten ve güven
likten mahrum aç hürler diyarı olmamalıdır. 
Bunu elbirliği i]e gerçekleştirmek, Türkiye'yi 
top ve hür in^n 'a rm diyarı haline getirmemiz 
lâzımdır. Bu kürsüde yapacağımız mücade1e bn 
kürsüde yapacağımız münakaşalar fou hedefe 
yönelmelidir. 

Birbirimizden nvıhalc-fet ve iktidar olarak bir
çok konularda farklı şekilde düşünmemiz tabiîdir, 
Fakat farklı düşünceler söylememiz, birbirimize 
karşı husumet hisleri beslememize âmil ö}m»-
malı, vatanın yüksek menfaatferi gerektirdiği 
zaman iktisadi konuda sosyal konuda, iç ve dış 
konı^nrda elbirliği yapabilmesini de bilmeli
yiz. Muhalefetin konulma hakkını ta'hdidetmo-
men'n ne kadar faydalı oMu^unu, hazırlamış ol
duğum konuşmamı arz ettiğim 'zaman arkadaş
larım görmüş oldular. Yalnız millet dâvalarını 
dile getiren, hiç kimseye en ufak aşırı tariz ih
tiva etmiven, vesikalar ve rakamlar dışında hiç
bir şey ihtiva etmiven bir konuşma, ile huzuru
nuza çıkmak için gelmiştim, ama tahdidi için
de niçin kırmızı oy vereceksiniz dendiği za
man arkadaşlarım, '20 dakika içinde ancak sa-
tırbaşlarım ve ancak en kuvvetli, en dar ifa
delerle söylemeye mecbur olan bir insan ister 
istemez petrol, Ana.ya.saya aykırı zam gibi ko
nular üzerinde durmak mecburiyetinde kalır
dı. 

Bu itibarla bundan .sonra cünVemizin çıka
racağımız bir sonuç olsun, muhalefetin konuş
ma hürriyeti tahdidedilmodiği zaman muha
lefetler daha uysal, daha sakin olurlar. Muha-
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lef etin haklarını kıstığınız nişjbe'tte muhale
fetler sert olurlar. Muhalefetlerin sert veya' yu
muşak olmasının tılısımı her şeyden ovvel ikti
darların onlara karşı insaflı vyâ insafsız olma
larını bağlıdır. Bunu bu millet çok tecrübe 
etti. Bundan sonra da artık tecrübeye ihtiyacı
mız yok. 

Hepinize, bütün partilere mensup arkadaş
larıma saygılar sunarak huzurunuzdan ayrılı-
vonım. (O.H.P. den bravo sesleri, devamlı al
kışlar) . 

KADRÎ EROĞAN (Urfa) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — N'fin söz istivorsunuz? 
KADRİ EROĞAN (Urfa) — Savın Baş

kan, 10 yıl muhalefette bütün bir iktidar kad
rosu ile ve iktidarda yıllarca Devletin ve Hü-
vümotin, milletin imkânlarını bir araya getire
cek hazırlanmış olan bir plânın bir kelime ile 
zedelediğini ifade edecek kadar gülünç bir tarz-
"h bana, aiidrYo.n plân ve-pilâv felsefe-mi dört yıl 
geçmiş olmasına rağmen.. (Orta sıralardan gü
lüşmeler, anlaşılmıyan müdahaleler) 

BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim, mü
dahale etmeyin. 

KADRÎ EROĞAN (Devamla) — Sabırlı olun 
arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, sizin isminizi 
zikrctmemekle beraber, size hitabetmisti. Benim 
size söz verebilmem için, öğrenmem lâzım benden 
söz istemenizin sebebi bu mu, yoksa sataşma var
dır mı diyorsunuz? 

KADRÎ EROĞAN (Devamla) — Sebebi Sa
yın Başkanın, dört yıl evvol bu anlayışla yapılan bu 
plânın, MDO, SDK ve Kızılayda parti yakmak
la tahakkuk cdemiyeeeğini ifade ettik. Etmedi 
plân tahakkuk. Sataşma vâki olmuştur, bunu 
izah etmek için söz istirham ediyorum. (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlar; 
sizin Mecliste bir konuşmanızda pilâv ve plân ke
limelerini sarf ettiğinizi bahsetti ve ifade etti. 
(Gürültüler) 

KADRÎ EROĞAN — (Urfa) - * Bu zabıtlar
da vardır. - . 

BAŞKAN — Evet zabıtlarda vardır. . 
Bundan ileri size ne bakımdan sataştı ki, söz 

istiyorsunuz? 
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KADRÎ EROĞAN (Urfa) — Bana sataştı. 

Ben Anayasanın gösterdiği bir müessese olan 
plânın karşısında değilim. Ama, plânın hazırlan
ması ve tatbikatmdaki hususlarda karşısında ol
duğumu iafde ettim. Bunun için söz istiyorum, 
bunu izah edeceğim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; sükûneti 
muhafaza ediniz. 

Arkadaşım Feyzioğlu'nun plân ve plâv diye 
bahsettiği hususta kendi maksatlarının dışında 
bir mâna verdiğini ifade etmektedir. Bunu tavzih 
için söz istiyorum. Kendilerine bu noktaya mün
hasır olmak üzere söz veriyorum. Buyurun. 

KADRÎ EROĞAN (Urfa) — Çok muhterem 
milletvekilleri, saatlerden beri devam eden bir 
lâf edebiyatını geçmiyen konuşmalarla kendi par
tisinin, sanki tılsımlı bir değnek olan plânla, bu 
milletin yüzünü güldürdüğünü, iktisadi hayatını 
felç olmrirtan kurtardığını ve milleti abâdettiği-
ni ifade etmek istediler. 

Bütün bir hadise milletin huzurunda ve gö
zü önünde cereyan etmektedir. Ben vaktiyle de
dim ki; plân bir Anayasa hükmüdür, yeni bir 
müessesedir, hangi Hükümet gelirse gelsin, icra
atını bir plânla tatbiketmiye mecburdur, mah
kûmdur. Ama, ben de yıllarca Devlet hizmetinde-
bulunmuş bir insan olarak, yeni plânı tetkik et
tim: acaba şu plân ne getirmiştir, diye. Acaba 
dedim, vakfyle tenkidedilen Çimento Sanayii, Şe
ker Sanayii, Azot Sanayii büyük bir hata mah
sulüdür de, îsmet Paşa Hükümeti büyük ilmî 
kadrosu ile bunu halletmiştir. Baktım, hiçbir 
tenkid yok. Acaba dedim, şu orman dâvasını mı 
halletmiş, hiçbir yenilik yok. Gecekondu proble
mini mi halletmiş, hiçbir eser yok. Ama biraz ev
vel Peyzioğlu mugalataya boğarak 15 senelik yö
rünge iç'nde mikroskopla görülecek Keban Bara
jı kelimesini koyduk dedi. Bugün % 100 öğün-
dükleri hakikaten milletçe... (C. H. P. sıraların
dan gürültüler) 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Mad
de 95 e göre söz istiyorum. 

KADRÎ EROĞAN (Devamla) — Milletçe if
tihar edeceğimiz ve eğileceğimiz Keban Barajı 
hakkında ciddî bir etüt ve proje mevcudiyetin
den sarfınazar o önergeyi verilip illâ da bu plâ
nın tek bir öğünülecek yeri varsa Keban Barajı 
olacaktır diye, gerek Bütçe Karma Komisyonun
da, gerekse huzurunuzda - zabıtlarla mevcuttur -
mücadeleye rağmen kendi Sanayi Bakanının; 
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«Ben bunun projesine dahi tahammül edemem, 
beş milyonu istemiyorum.» demesine rağmen, ken
di Bütçe Komisyonunda -Solunan diğer bir C.H.P. 
li arkadaşın; «E^er bu projeye bu boş milyonluk 
para konursa istifa ederim, böyle plansızlık ol
maz» deme.-nno rağmen, yağladı yoğurtladı hâ
diseyi sanki C.H.P. nin hazırlamış olduğu plânda 
da Kdban Barajı varmış gibi size izaha kalkıştı. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Sayfa 
383... 

KADRÎ EROĞAN (Devamla) — Biz yörün
gesini izah ettik. Ona da lütfen bakın, biz çok 
ömür verdik, plâna. (Orta sıralardan «deve kese
rek mi» sesleri) 

Onu da söyledim, milleti batırdığınız çamur
dan kurtarın, 60 tane de size keseyim, dedim. Da: 

ha lâf istiyorsanız söyleyin, söyliyeyim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, arkadaş
lar. 

KADRÎ EROĞAN (Devamla) — Evet azız 
arkadaşlarım, bir plân dâvası tutuldu. O zaman 
söyledim, dedim ki, bu plânı tetkik ettim, yıllar
ca Devlet namına, Hükümet nâmına plân tatbik 
etmiş bir insan olarak. Hiçbir, mühim bu 
milletin yüzünü güldüreesk büyük bir dâvaya 
rastlamadım. A Muhterem î?met Paşa, dedim 
şöyle oturuyordu - 10 yıllık plânsız program
sız, plânsız programsız diye diye bir iktidarın ba
şını yedin. Sen 40 ?ene ilmî kadronla oturdun, 
(Orta sıralardan şiddetli gürültüler) yerli yabancı 
bütün uzmanları bir araya getirdin, şu yeni plânda 
ne gördün, bunu anlatın. Orta sıralardan bir mil
letvekili - deveciler yedi o iktidarın başını. 

ATIF ŞOHOĞLU (Denizli) — Hangi ikti
dardan bahsediyorsunuz? 

KADRÎ EROĞAN (Devamla) — Dinle, dinle, 
izah edeceğim, sabret. Sabredin dinleyin, biz çok 
dinledik. (Gürültüler) 

BAŞKAN —' Sayın Eroğan tahrik edici şe
kilde konuşmayınız efendim. Ben size sözü yal
nız fikirlerinizi izah için verdim. (C. H. P. den 
gürültüler) 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — iktidar başını 
kendisi yedi. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan. 
KADRÎ EROĞAN (Devamla) — Zabıtlarda 

mevcuttur. Zabıtları lütfen okuyun. Üç fouc.uk... 
(Ortadan .şiddetli gürültüler, protesto nidaları) 
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NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — İkti

darın başını dalkavuklar yedi, siz yediniz (C. 
H. P. sıralarından şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun arkadaşlar; 
.celseyi talik etmeye mecbur kalacağım. Rica 
ederim, size Sayın Feyzioğlu'nun sözlerinde 
«plâv, plân» sözünü söyliyen 'bir insan olmanız 
dolayısiyle fikirlerinizi burada yanlış aksettir
diği iddianız sebebiyle söz verdim. Siz şimdi bu 
izahın hududu dışına çıkarak tahrik edici yeni 
yeni gayeler söylüyorsunuz, buna hakkınız yok. 
Sonra, «eski iktidarın başını yediniz» diye bu
günkü Meclis içinde bulunan bir grupu itham 
altında bulundurmaya da hakkınız yoktur ve . 
bunlar size verilen imkânın hududunu aşan söz
lerdir. Onun için siz ıböyle konuştuğunuz tak
dirde sözünüzü keseceğim. 

Arkadaşlar, siz de sükûnetinizi muhafaza 
ediniz, hatibin sözlerini kesmeyiniz. 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Ne biçim konu
şuyor, sözünü tavzih etsin. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
Reisin müdahalesine imkân vermeden, aşağı
dan 'bağırırsanız nasıl olur, efendim ? Onun için 
rica ediyorum, tahrik etmeyiniz, tahrik edici 
konuşmayınız. Ve size şimdi ihtar ettiğim hu
dutlar içinde konuşunuz. Aksi takdirde sözü
nüzü keseceğim. 

Arkadaşlar, siz de oturduğunuz yerden söz 
atmayın, tahrik etmeyin, sözünü kesmeyin, mü
zakereler selâmetle cereyan etsin. 

Buyurun efendim. 
ÎLYAS KILIÇ (Samsun)' — Sözünü tavzih 

etsin. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, Sayın ll-

yas Kılıç. Sükûtunuzu muhafaza ediniz, hakkı
nızda muamele yaparım. Grupa taallûk eden bir 
söz varsa grupu onun tavzihini ister, taarruz 
vardır, sataşma- vardır der söz verilir. Feyzi-
oğlu mugalâta isnadı dolayısiyle sataşma var
dır dediler söz vereceğim, size ne oluyor? 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Vaz
geçtim söz istemiyorum. 

BAŞKAN —̂ Vazgeçtiniz, peki. Buyurun Sa
yın Eroğan, dediğim hudutlar dâhilinde. 

KADRİ EROĞAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, sözlerim yanlış anlaşıldı. Ben huzurunu ve 
muhterem arkadaşlarımı tahrik etmek için asla 
bir söz söylemedim. 3,5 sene evvel plân müza
kere edilirken, vaktiyle söylediğim bir sözü arz 
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ettim. Yoksa yeni t>aştan,hiç âdetim değildir, 
bundan hiçbir gaye hâsıl olmaz, ne biribirimizi 
tahrik etmeye, ne de biribirimizi küçümsemeye 
kimsenin hakkı yoktur, haddi de değildir. Ben
denizin de hiçbir zaman aklımdan geçmez. 

Bendeniz 3,5 sene evvel cereyan eden plân 
müzakerelerinde plânı nasıl anladığımı izah 
ediyorum. Ben dedim ki, o zaman; bunu bü
tün arkadaşlarımın ve Türk efkârı umumiyesi-
nin iyice bilmesini çok çok arzu ederim; bir 
plânın tahakkuk edebilmesi için, o plânın ba
şında yazılmış bulunan demokratük hüviyet dü
zeni içinde % 7 'kalkınma hızını temin etmek 
için evvelâ demokratik düzene plân yapanla
rın inanmış olması lâzımdır, dedim. Ama, plâ
nı yapanlar demokratik düzeni bir tehditle, (bir 
tazyikle mecburi bir iktisadi silâh ve âlet ola
rak gösterip, ona riayeti mecbur eden 'bir zihni
yet içerisinde bir çaba gösterir, bu plân tahak
kuk etmez, dedim. Nitekim muhterem arka
daşlarım, hâdisat .bendenizi teyidetti. Yoksa 
bugün 30 milyonun içerisinde tek vatandaş*dü-
şünemem ki, bu milletin kesesine girecek bir 
kuruş için dahi memnuniyet duymasın. Hele 
bu milleti biz âbadedersek kim sebebolursa ol
sun elini öpmek bize şeref kazandırır. Ben Ifru 
zihniyet içindeyim. 

BAŞKAN — Bitti mi efendim, tavzih buyur
dunuz. ? 

KADRİ EROĞAN (Devamla) — Bitiriyo
rum, Başkan. 

Demek istiyorum iki, Devlet hayatında Hü
kümet ve bütün imkânlar yalnız ve yalnız mil
letin refah ve saadeti için bir vasıtadır. Aslo-
lan 30 milyonun refah ve saadeti ve Türk va
tanının imar ve ihyasıdır. Esasen prensip 'bu 
olduğuna göre muhterem arkadaşlar, plân, me
mur, Devlet, Hükümet, nazariye; bir tatbikatla 
vatandaşın kesesine gireni elle tutulur, gözle 
görülür hale getirmesiyle mümkündür. Bir ta
raftan binlerce ve onbinlerce iflâs varken, on-
,binlerce ve yüzbinlence protesto devri başla
mışken onu kalkıp siz istediğiniz kadar bura
dan, ilktisaden kalkınma devri diyelim... 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, sadet dışına çık-
mayınız, fikirlerinizi izah için söz aldınız ve 
izah ettiniz. 

KADRİ EROĞAN (Devamla) — Bitiriyo-
rum Sayın Başkan. Ben de o zamanki konu§-
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taklarımı arz ettim ve yeni bir kelime eklemi
yorum. 

Binaenaleyh, biz kuru nazariye yerine, mem
lekette elle tutulur, gözle görülür bir iktisadi 
kalkınma sağlarsak, sağlamışsak düşen bir Hü
kümet olarak, herkesi memnun etmişsek telaşa 
lüzum yok. Bir prensip hakkında herkes muh
telif noktai nazarda bulunabilir. Bir arkada
şımız da demiştir ki, bu plân... 

; BAŞKAN — Sayın Eroğan, yine mevzuu 
aşıyorsunuz. Fikirlerinizi anlattınız. Ne maksat
la söylediğinizi bildiriniz... Bağlayınız. 

KADRİ EROĞAN (Devamla) — Bağlıyo
rum, efendim insicam kalmadı müsaade edin. 

BAŞKAN — Bağlayınız, söz verme hududu 
dışına çikmayınız., 

KADRÎ EROĞAN (Devamla) — Bağlıyorum 
Say-n Başkan, maksadım hududun dışına çık
mak değil. 

Binaenaleyh, bütün bir iktisadi faaliyetin bü
tün bir Devlet ve Hükümet icraatının taşıdığı 
tek gaye, millete refah getirmektir. Bu plân bel
ki nazariye olarak böyle hazırlanmıştır, ama tat-
bİfkatiyle ve milleti iyi tanımadan, milletin gücü 
iyi hesabedilmeden yapılmış nazıari bir plân oldu
ğu için, halk dili ile ifade ediyorum, nimet olan 
«pilavı» getirmiyecektir dedim, getirmez arka
daşlar. Benim bütün maksadım bundan ibaret
tir. Yoksa plânın.Anayasa müessesesi olduğunu, 
müsaade ederseniz yıllarca Devlet ve Hükümet 
mümessilliği yapmış bir insan olarak elbette ki, 
ben de sizler kadar takdir ederim. 

Hürmetlerimle. (Soldan bravo sesleri, alkış
lar.) 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Sataşma 
vardır, grup tadına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Nedir efendim? 
FETHÎ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Arkadaşı

mız konuşmasında, iktidarın başını yediğinden 
bahsetmiştir, müsaade ederseniz cevap arz et
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. Sayın Çelikbaş siz de 
lütfen tahrik edici şekilde konuşmayın. Karşı
lıklı konuşmalarla Meclisi, müzakereyi bozuyo
ruz. 

C. H. P. GRUPU ADINA FETHÎ ÇELÎK
BAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım, Sayın Eroğan arkadaşımız heyecana 
kapılmış olarak dahi olsa konuşması sırasında 
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C. H. P. sinin, «Geçen iktidarın başını yediği», 
tâbirini kullanmamış olsaydı huzurunuzu işgal 
e'tmiyecektim. Geçen iktidarın başının yendiği 
ifadesi, tarihe olduğu kadar bu memleketin mev
zuatı ve Anayasasına karşı da bir ifade tarzı
dır. Filhakika Anayasamızın başlangıcında, ge-, 
çen iktidarın Anayasa ve hukuk dışı davranış 
ve zihniyetiyle meşruluğunu kaybettiği tesbit 
edilmiş ve bu Anayasa milletin tasvibine iktiran 
etmişti. Diğer taraftan bu Meclis, demin Feyzi-
oğlu arkadaşımın da ifade ettiği veçhile, Adalet 
Partisi ve C. H. P. sinin Birinci Karma Hükü
metinin sevk ettiği bir kanun tasarısiyle 27 Ma
yıs gününü, «Anayasa ve Hürriyet Bayramı» 
olarak ilân eden tasarıyı kabul etmiş olan bir 
Meclistir. Bu vaziyet karşısında arkadaşımızın 
ifadesi tamamen yersizdir. Hislerine mağlubol-
muştur. Bunu sureti katiyede huzurunuzda' be
lirtmeyi vazife bildim. Mâruzâtım budur, arka
daşlarım. (Orta sıralardan, «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

SUPHÎ BAYKAM (İstanbul) — Geçen defa 
Sayın Sanayi Bakanı, bu defa Kadri Eroğan... 
(«Yeter artık» sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, efendim. 
SUPHÎ BAYKAM (İstanbul) — Geçen de

fa Sayın Sanayi Bakanı, bu defa da Sayın Kad
ri Eroğan, benim Bütçe Encümeninden istifamı 
yanlış anlatmak suretiyle, Keban Barajı aleyhin
de bir koz gibi kullandılar. Bunu tavzih etmek 
için müsaade ederseniz söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, geçen celse
de konuşulan şeylerin şimdi sataşma vardır, di
ye konuşturamam. Bu celsede sizin için bah
setmediler. Feyzioğlu için söylediler. 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Nasıl olur 
efendim, bahsettiler. Bütçede bir arkadaşımız bu
nu istemeyip, protesto ettiler, diye bahsetti
ler. 

BAŞKAN — Ben duymadım, sizin için söy
lendiğini isminizden bahsetmediler. Niçin üze
rinize alıyorsunuz? Müsaade buyurun, size kar
şı bir sataşma vâki olduğunu kabul etmiyorum. 
Israr ediyorsanız oylıyacağım. 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Israr edi
yorum. 

BAŞKAN — Riyaset bir sataşma görmüyor 
şahsınıza karşı. 

SUPHÎ BAYKAM (İstanbul) — Yanlışlığı 
tavzih için söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Yanlışlığı tavzih için söz vere

mem. Sataşma olursa, 95 nci maddeye göre t,»;- : 
dir ederim, ısrar ederseniz oylarım efendim. 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Keban aley
hinde diye arkadaşımın hakkımda söylemiş, ol- I 
duğu bir sözdür. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, ! 

söz vermiyorum. Siz sataşma mi vardır diyorsu- I 
nuz?... 

SUPHÎ BAYKAM (tstanbul) — Elbette. | 
BAŞKAN — Başkanlık sataşma olduğu ka

naatinde değildir. Israr mı ediyorsunuz?.. 
SUPHÎ BAYKAM (İstanbul) — Elbette, ıs- j 

rar ediyorum tavzih edeceğim. I 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Başkan-

lık Sayın Suphi Baykam hakkında Kadri Ero-
ğan'ın söylediği sözler içinde şahsını ifade ede I 
rek yapılmış bir sataşma olduğu kanaatinde de
ğildir. Arkadaşımız ısrar etmektedir. 

Sataşma olduğunu kabul edenler... Etmiyen- | 
ler... Kabul edilmemiştir. 

(Başkanlık Divanına Başkanvekili Ferruh 
Bozbeyli geçti.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Yük
sek Meclisinizin devamlı çalışma kararı alması \ 
zaruretiyle, celse aralığı yapmadan Riyaset mev
kiinde bulunan arkadaşlar arasında bir değişik
lik yapmak zarureti dolayısiyle bundan böyle 
müzakerelere ben devam edeceğim. 

Şimdi C. K. M, P. Grupu adına Bütçe Ka
nununun tümü üzerinde Sayın Ahmet Oğuz'a 
söz veriyorum. Buyurun efendim. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA AHMET OĞUZ 
(İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, sözlerimo 

başlamadan evvel, beş saatten beri devam eden 
müzakerelerin mânasını kısaca ortaya koymak 
zaruretini hissediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, bir dakika, grup
lar adına yapılan konuşmaların 20 dakika ile 
kayıtlı olduğuna dair Yüksek Meclisin kararı 
vardır. 

C. IC. M. P. GRUPU ADINA AHMET OĞUZ 
(Devamla) — Biliyorum efendim. Ama yalnız 
sonradan onu nakzettiniz. 

BAŞKAN — O, yalnız ve sadece muhalefet 
grupu adına konuşacak hatibin bu kayıttan aza
de olması üzerine verilmiş bir karardı. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA AHMET OĞUZ 
(Devamla) — Benimki 20 dakikalık konuşmaya 

dâhil. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
C. K. M. P. GRUPU ADINA AHMET OĞUZ 

(Devamla) — Sayın C. H. P. Genel Başkanının 
konuşmalarını takiben Sayın Genel Sekreterle
rinin ve bilhassa ilk bölümde Sayın Feyzioğlu'-
nun konuşmaları bir araya getirilirse, ne paha
sına olursa olsun, mutlaka bir tahrikin hedef 
tutulduğu gözden kaçmamaktadır. Bu hedefin 
altında Yüksek Meclisin şahsiyetine tasallut eden 
davranışlar olduğu gibi, onu takibeden konuş
malarda sen ve ben kavgasına müncer olan bir 
seçim plâtformu içerisine girmiş olmanın da ga
yet acı neticelerini müşahede etmek mümkündür. 

Sayın arkadaşlarım, bir bebek, o nazik dev
rini atlatmak üzere, onu istikametine koyup bir 
demokratik rejimin salaha doğru geliştirilmesini 
sağlıyacak davranışlar beklerken, bir seçimin 
sathı mailinde bu Meclis çatısının altındaki ko
nuşmaların bu çatının a'tında bulunan bütün 
grupların 1 içbirin'aı leh no netice ve:*rr.iyeceğin2 
inanmış bulunmaktayım. Bu davranışların hırs
larına kapılıp birbirini yemeye matuf gayretle
ri, üç beş, on, yirmi milletvel.i ini diğerinde frz-
la çıkarabi me gibi bısit bir hesabın altında göz
ler kapalı, Türk Devletinin altındaki sal lnt i 
yi görmemenin acısı karşısında insin kan rğ'ıyor 
aıkadaş'ar. Türkiye'de bir bütçenin soıunda tü
mü hakkında nuralâa elerken insan veyahut 
Grupların mümessilleri ayrı ayrı bakanlıklar
daki söyledikleri mütalâalarının dışın:1a. söyle
nen esasen be li olan bu mütalâa'arının dışında 
o özle:i ort:ya g:tirmekten bnşka bir şey yapma
maları lâzım ge'.irdi. 

Fakat bakıyorsunuz, benim seçmen küt'cm gi
diyor, onlara yanlış telâkkide bulunuyorlar, on
ları önlemem lâzım, seçim plâtformu meydana 
çıkıyor. B ytümaîo el uzatılan lir sızlar gibi te
lâkki edimek mân:sına gelen korkunç tahrikler
le Türk M İletinin evlâtları birbirine kışkırtıl
mak suretiyle en iptidai cemiyetlerde hunhar 
insanların yaptıkları bir metot tatbik edi'iyor. 
(Sağ ve soldan a1 kışlar) Fakat, h :ç k'ms3 gör
müyor ki; bu mücadeleler, bu konuşmalar bu ça
tının altında hiç bir topluma fayda g3tirmemek-
tedir. Aksine Devletin bekasınımn yarınının teh
likelerini artırmaktadır. Bu yöndeki teesürlerk 
mizi bilhassa belirtmek ve tebcil ettirmek isli
yorum. 
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Millet Meclisinin muhterem üyeleri; I 
1965 yılı bütçe çalışmalarını bitirmek üzere

yiz. Bu yıl bütçesinin bir iktidar değişikliğine 
vesile oluşu, bunun bütün memleket ve mües
seseler yönünden ifade etiği mâna yanında bir 
devrenin sonu bulunuşu ve nihayet seçim yılını 
da içine alması bakımından çeşitli yönleriyle 
dikkate şayan hususiyetleri vardır. 

Dört yıldan beri cereyan eden hâdiseler ya
kından tetkik edilirse, demokratik bir rejime 
geçişte mümkün ve mukadder her türlü huzur
suzlukların ve badirelerin selâmetle atlatıldığı 
görülür. Bundan Yüksek Meclislerin, hükümet
lerinin ve siyasi partilerin gayretleri ve şeref 
payları büyüktür. Elbette bu akışın içinde, 
rejimin icaplarının istenilen ölçüde geliştiği 
iddia edilemez ve fakat, yavaş da olsa bir tekâ
mülün seyrini izlemek mümkündür. 

İşte yüksek itimadınıza sunulan yeni Hükü
metin 1965 yılı bütçesi üzerindeki işlemler, bil
hassa bu yönden demokratik bir rejimin bütün 
müesseseleriyle memlekette işliyebilir ve işliye-
bilecek fiilî bir sistem hüviyetine girmekte ol
duğunun bir .delilini vermiştir. Artık Türkiye'
de her vatandaş, menfi propagandalar ve tel
kinler nereden gelirse gelsin, halk iradesinin 
mutlaka memleket kaderine ve iradesine sa-
hibplacağı kanaatini benimsemeye başlamıştır. 
Yalnız bu netice, girişilen teşebbüslerde, veri
len emeklerin ve katlanılan zahmetlerin yerin
de ve isabetli olduğunu gösterir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Elbirliği ile kuruluşuna çalışılan sistemin, 

davranışlarımızla mütenasip, tabiî bir gelişme 
yolunu takibedeceğine inanıyoruz. Ancak, bu
nun yanında sosyal ve ekonomik yönlerden pek 
geri olan memleketin daha süratle kalkınabil
mesi yollarını ve imkânlarını arama, bulma ve 
gerçekleştirme zorundayız. Bundan sonraki 
gayretlerin enerjilerin bu istikamete kaydırıl
ması mecburiyetine kaaniiz. 

Bu arada memleketi saran fikir cereyanla
rının tehlikeli olmadığını, aksine gerçeklerin 
üzerine eğilme ve en uygun yolları araştırma
ya ve bulmaya imkân vereceğini kabul etmek 
yerinde olur. 

Ancak, siyasi teşekküller, idare mesuliyetini 
üzerine alanlar, memleketin kalkınmasını sür
atle ele alıp konuya eğilemezlerse ve muvaf
fakiyet çığırını açamazlarsa, memleketin ıstı- ' 
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rabı, şüphe yok ki, daha da artaccaktır. Bu
nun neticesi de, kısa zamanda başarı sağlama 
hevesine düşen şahısların ve zümrelerin yeni
den bâzı imkânlar ve yollar aramaya başlıya-
caklarmı unutmamak gerekir. Filhakika bugün 
toplumda bu tip görüşlere kıymet verenlerin 
bulunduğu müşahede edilmekte ve hattâ Tür
kiye kalkınmasının demokratik sistemle müm
kün olmıyacağı hususu, münakaşalar ve davra
nışlar arasında sezilmektedir. îşte muhtemel 
bu gelişmeler karşısında Türk demokrasisini 
korumak hepimize düşen bir vazifedir. Daha mü
him olanı da memleketin süratle kalkınma ça
relerine büyük önem vermemiz gerekmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Demokratik rejim hakkındaki tereddütleri, 

halkın ve müesseselerin kalbinden ve ruhundan 
silip atmaya vesile olan ve bu denemeyi mu-
vaffakivetle sonuçlandırma imkânını sağlıyan 
yeni hükümetin 1965 yılı bütçesine müspet oy 
kullanacağımızı arz eder ve C. K. M. Partisi 
Grupu adına hepinizi saygı ile selâmlarım (Sağ
dan ve soldan, alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Sa
bahattin Savacı. 

A. P. GRUPU ADINA SABAHATTİN SA
VACI (Gümüşane) — Muhterem arkadaşlarım, 
C. H. P. adına konuşan Sayın Turhan Feyzioğ-
lu memleketin manzarasını çizdi ve öyle bir 
manzara çizdi ki, memleketin bütün meseleleri 
halledilmiş, halkı birinci refah etabını tamamla
mış, mütaakıp etaplara doğru yol almakta mühim 
meseleleri halledilmiş ve hepsi halledilmek üzere 
de'ele alınmış. Bu iyimser manzara gerçekten olsa 
idi hepimiz çok memnun olacaktık. Fakat hal 
böyle mi arkadaşlarım? 

Yine kendisi beyan ediyor: Türkiye'nin fert 
başına düşen millî geliri, Türkiye'nin okuma 
yazma seviyesinin, Türk halkının ba l̂enme prob
lemlerinin çok geride olduğunu yine kendisi ifa
de ediyor. 

Bu çelişik tablodan çıkardığımız netice şu
dur: Sayın Turhan Feynioğlu Türkiye'nin ger
çeklerini maalesef bilmemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin eğer 
meseleleri halledilmiş, halkın refahı hal yoluna 
konulmuş olsaydı, bugünkü önümüzde bulunan 
iş ve işçi dengesizliği, ekonomik problemler, Hü
kümetleri Parlâmentoyu her gün tedirgin ederi 
halkın şikâyetleri bahis konusu olur mu idi? 
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Türkiye'nin hangi şartlar içinde, hangi ndkta-
dan nereye getirildiğini ifade ederken hatırıma 
meşhur italyan ekonomisti Pantaleoni geldi 
Meşhur italyan ekonomisti, memleketlerin du
rumlarını izah ederken şu vasıta ile mi, -bu va
sıta ile mi? şu yolla mı, bu yolla mı memleket 
halkı refaha kavuşur? Bunun münakaşasını ya
parken «doğmayı» elinin tersiyle bir kenara ite
rek gayet veciz surette şöyle ifade etmektedir. 
«Bir memleketin halkına bakmak lâzımgclir. Hal
kın şikâyetleri dinmişse, halkın yüzü gülüyorsa, 
o memlekette takibolunan iktisadi politika başa
rılıdır.» 

Halkın şikâyetleri dinmiş midir arkadaşla
rım? Türkiye'de halkın yüzü gülmekte midir ar
kadaşlarım? Biz onun cohti içindeyiz, iktidar 
ve muhalefet olarak onun cehti içerisindeyiz. 

Eğer o hedefe varırsak ki, varacağımıza ina
nıyoruz, ve milletimize karşı uhdemize verilmiş 
vazifeyi bu istikamette başarırsak, işte o zaman 
bu meşhur ekonomistin dediğini yerine getirmiş 
oluruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bize taallûk eden 
bütçenin başından beri bâzı tenkidler, bâzı te
reddütler izhar olunmuştur. Bunlara kısaca ce
vap arz etmek isterim. 

Bütçede bahsettiğiniz önemli değişiklik plân 
ve programdan itibaren geliştirilecek mahiyette 
bir değişiklik olacaktır. Denmektedir ki, sizin 
bütçe anlayışınız başka idi ise, niye bu bütçeyi 
aynen getirdiniz? Aynı bütçe geldi. Burada ifa
de edildi arkadaşlarım ve yine C. H. P. sözcüsü 
tarafından ifade edildi ki, bizim aynı bütçemiz 
getirildi. E, bizim aynı bütçemiz getirildiğine 
göre biz bu aynı bütçeye muvafık rey vermiye-
ceğiz, kırmızı rey vereceğiz dediler. Demek ki, 
bu ifadeleriyle de yine farklı bir bütçe getiril
miş, hiç olmazsa bütçe uygulaması bakımından 
bir fark arz etmektedir. Kısa zamanda plân ve 
program değişikliği yapılması mümkün olmadı
ğına göre, bunların icra vasıtası olan bütçede 
esaslı değişiklik yapılması da elbette ki, mümkün 
değildir. Bunu herkes bilir. Cari masraflarda 
yapılacak tasarruflar memur maaşlarının indi
rilmesi mânasını tazammun etmemelidir. Bu ko
nuşmamızda arz ettiğimiz gibi, ekonomik devlet 
idaresinin kurulması ile realize edilebilir. Geniş 
bir idari reformu istihdaf eden bu çalışmaların 
bir ayda yapılmasını istemek insafla kabili telif 
değildir. Bu mümkün olmadığına göre plânda 
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I cari masraflar da zikredildiğine göre, muhte

rem arkadaşlarım, cari masraflar da plânın içe
risindedir. Bu değişiklikler kâffesi ile nazarı iti
bara alınmadan bir ay içerisinde bir bütçe de
ğişikliği, esaslı hatlariyle bir bütçe değişikliği, 
koalisyonu teşkil eden ortakların anlayışı istika
metinde bir bütçe değişikliği nasıl mümkün 
olur? 

Plân ve sektör hedeflerinde ve terkibinde ge
rekli bünyevi değişiklik kalın katlariyle bütçele
re ancak bu mukaddem değişikliklerle mümkün 
olur. Bütçede bünyevi değişiklik böyle olunca, 
derhal ehemmiyetli bir bütçe değişikliği istemek, 
mümkün olmıyanı Hükümetten ve iktidarı teş
kil eden gruplardan istemek olur ki, bu da insa
fa sığmaz arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar, bize yine bu bütçenin 
tenkidi sırasında vergiler mevzuunda da sizin 
farklı görüşünüz vardı, dediler. Sayın Maliye 
Bakanı bu hususta geniş izahlarda bulundular, 
bcnözetljyeyim: 

I Vergilerin tâyin olunan hedeflere varamıya-
I cağını, vergi ihdas ve vergi zamlarının bunun 

çaresi olamıyacağını biz çok evvelden bu kürsü
den ifade etmiştik. C. II. P. nin ısrarla tatbike 
koyduğu bu yeni vergi zam ve ihdaslarının yıl
lık uygulamaları bizi teyideder mahiyettedir. 

Muhterem arkadaşlarım, program da bunu 
aynen bizim görüşümüz istikametinde nitelemek-

I te ve vergi gelirlerinin eğiliminin azalır bir şe-
J kilde, kronik bir şekilde devam ettiğini ifade et-
I mektedir. Bu itibarla bu istikametteki vergi po

litikasını değiştirmek zarureti ortadadır. Ekono-
I miyi harekete getirecek tedbirleri almak, engel-
I leri kaldırmak suretiyle masif vergilerin verimi

ni artırmak Adalet Partisinin anagörüşünü teş
kil etmekte olduğunu arz etmek isterim. 

I Muhterem C. H. P. sözcüleri- bilhassa büt-
I cenin tümü hakkında C. H. P. sinin görüşünü 

belirtirken Sayın Aksal bizim, C. H. P. iktida
rının millî iradeye istinadetmediğini söylediği
mizi ifade ettik ki, böyle bir şey söylemedik ar-

I kadaşlar. Bendeniz konuşmamda böyle söyleme
dim. Millî iradeye dayanmadığını söylemedik, 
Parlâmento ekseriyetine dayanmadığını söyle
dik. Anayasa hukuku bakımından C. H. P. Hü
kümetlerinin meşruiyetini münakaşa etmedik. 
Parlâmentoda ekalliyet olduğuna işaretle böyle 
Hükümet etme temayülünün devamına son ve-

I rildiğini belirttik. Büyük halk çoğunluğuna da-
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yanan Hükümetin kurulmuş olduğuna değinerek 
C. H. P. nin buna ayrıca yardımcı olduğuna da 
ayrıca işaret ettik. Bu getirilen bütçenin sahibi 
Hükümetin parlâmento çoğunluğuna ve halk ço
ğunluğuna dayandığını belirterek, bu bütçenin 
millî hâkimiyetin bir belgesi olarak sunulmuş ol
duğunu arz ettik. 

Bu itibarla bütçenin sahibiyiz ve bütçeye de 
beyaz oy vereceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bütçenin gecikmesi 
mevzuu da bize bir kusur olarak, vebal olarak 
atfedildi. Bütçenin gecikmesi, bugünkü ekono
mik durgunluğun sebebi olarak izah edildi ve 
şikâyetlerin bir mesnedi olarak ileri sürüldü. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de ekono
mik durgunluk bu üç aylık, 75 günlük Hüküme
tin zamanında meydana çıkmış bir keyfiyet de
ğildir. 1964 yılında bütün şiddetiyle ekonomi
mizde hâkim olan durgunluğun bu sene de bir 
devamıdır. Hususiyle geçen yıl bütçe zamanın
da Meclise verilmiştir ve zamanında çıkmıştır. 
Geçen sene de durgunluk devam ediyordu. Ge
çen yılın üç ayma nazaran bu yılın üç ayı daha 
canlı geçmiş olduğu ekonomik müşirelerden an
laşılmaktadır ki; geqen yıla nazaran iş belki da
ha azdır, fakat, durgunluğun sebebolduğu iş ve 
işçi dengesizliği devam etmektedir. Merkez Ban
kası reeskont portföyü azalma göstermektedir. 
Dalgalı seyri bile yani, artmamış olması likidite 
sıkıntısının geçen seneden az olduğunu ortaya 
-koyuyor ki; bu da geçen seneden daha az bir li
kidite ihtiyacının olduğunu belirtir ki; bütçenin 
gecikmiş olmasının sebebi ve bütçenin gecikme
sinden dolayı şikâyetler âmme yatırımları vası-
tasiyle ekonomiye enjekte edilmesi istenilen fi
nansmanların, yatırımların gecikmiş olması esa
sına dayanır. Halbuki, bu Merkez Bankası port
föyündeki reeskont miktarının artmamış olması," 
hattâ son aylarda azalmış olan likidite ihtiyacı
nın, - ihtiyaç var, darlık devam ediyor ama - ge
çen seneye nazaran az olduğunu ortaya koymak
tadır. Bu sebepten dolayı bu tarzda bir iddia da 
mesnetsiz kalmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, şu halde devam 
eden bir durgunluk, devam eden ekonomik şi
kâyetler vardır. Bunların sebebi nedir? Sebe
bini sathi olarak ele almamak lâzımdır; mese
lenin derinliklerine girmek lâzımdır. Karma 
ekonomi ortamında özel sektörün sahibolduğu 
potansiyelin harekete geçilmemesi, durgun-
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luğun devamında önemli rol oynamaktadır, 
kanaatindeyim, özel sektörü tehdidcden tedir
gin eden hareektler ve beyanlar tereddüt ve 
emniyetsizliğin sebebi olmaktadır. Her gün 
memlekette sabahtan akşama kadar özel sek
tör düşmanlığı yapılır, özel sektörün yabancı 
sömürücülüğünün kompratdoru olarak göste
rilirse, özel sektör sanayiinin yurt menfaatinin 
hilâfına kaçakçı ve sömürücü olduğu ileri sü
rülür ve devletleştirilmesi istenirse, yabancı 
sermayenin kurduğu ve işlettiği her teşebbüsün 
kapitülâsyonlara benzetilerek yurt. kaynakları
nı sömürdüğü bu teşebbüslerin millileştirilme
si istenirse, toprak mülkiyetine tahditler tev
cih edilerek, toprak reformu ve zirai reform 
arkasına gizlenerek servet ve kazanç düşman
lığı yapılırsa, bakkal ve attar haricinde bütün 
istihsal vasıtalarına el koyarak devletleştiril
mesi için teşkilâtlanırlar, nutuklar manşet edi
lirse, itimat iklimi kurulamaz ve ekonomik tı
kanıklık, ekonomik durgunluk kronik olarak 
devam eder. 

Anayasanın hükümleri ileri sürülecektir ve 
denilecektir ki, bunların karşısında Anayasa ve 
Anayasanın teminat altına aldığı müeyyideler, 
müesseseler vardır. Muhterem arkadaşlarım, 
Anayasa nazari esasları kapsamaktadır. Tat
bikatla değer kazanacaktır. Bu beyan ve 
davranışlar esas itibariyle Anayasanın te
minat altına aldığı hakları tehdidetmekte-
dir. Anayasanın sadık bekçileri oldukları
nı ileri sürenler, yuvarlak lâflarla idarei 
maslahat etmemelidirler. Biz istiyoruz İri, 
itimat ve istikrar yönünde kesin ve açık konu
şulsun. Bilhassa bu meselelerde açık yönler be
lirtilsin. Sayın Süleyman Demirel ve Sayın 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet 
Turgut sorumluluklarının gereğini veciz surette 
yerine getirdiler. Buna mukabil ekonomik ha
yatımızın seyrinde gerek iktidarda, ve gerefcse 
muhalefette tesiri önemli olan C. H. P. görü
şünü biz bir türlü öğrenemedik. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın ismet inö
nü, Senatodaki konuşmalariyle bu hususlara ışık 
tutmaya gayret ettiler. Ama, ondan bir müddet 
sonra yine C. H. P. si adına, dün ve bugün ol
mak üzere iki seansta yapılan konuşmalarda 
sanki C. H. P. nin görüşü belli olmasın diye 
karanlığa itiliverdi. Sayın Feyzioğlu ne dedi! 
Kendi aklınca, tâbir ona aittir, bakanı yerdi ve 
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bir şirketin genel müdürünü savundu. Türkiye 
Cumhuriyetinin bakanlarını yabancı şirketlerin 
reklâmcılığı ile itham etti ve yukardaki man
şetlerin paraleline girdi. C. H, P. adına bu ko
nuşmada memleket zorunları katiyen cevaplan
dı muhterem arkadaşlarım. Sayın profesör it
ham etti, tecavüz etti, polemik yaptı, işte bu 
kadar. Bugün ne yaptı? Bugün de uzun bir 
tablo çizdi. Geçmiş üç. yılın parlâmentosuna ait, 
normal devletin cari hizmetlerine ait, hizmetle
rin listesinin Yüksek Heyetinize takdim etti. 
Biz onu beklemiyorduk, arkadaşlar. Meselele
rin Sayın Turgut gibi, Sayın Demirel gibi açık
lıkla ortaya konulmasını bekledik. Sonuna ka
dar dikkatle takibettim. Bugün ortaya atılan 
bâzı meseleler var, muhterem arkadaşlarım. 
Petrol mevzuunda, madenler' mevzuunda, top
rak. mülkiyeti mevzuunda. 

Muhterem arVadaşlarım; geçen gün arz ede
yim, toprak mülkiyeti derken; toprak refor
munun karşısında mısınız? Toprak reformu
nun tam yanındayız, arkadaşlarım.. Mesele o 
değildir. Geçen gün açık bir seminerde şöyle 
ifade ediliyor : Toprak mülkiyeti artık terk 
edilmiştir. Bu bir fikir, ama fikir sahasında 
kaldığı takdirde fikir. Yani toprak mülkiyetini 
artık nazarı itibara almadan bir toprak refor
mu yapmak durumundayız, derler. Muhterem 
arkadaşlarım, Anayasamız, siz Yüksek Heyeti
niz buna cevaz vsrir misiniz? îşte bu sebepten 
dolayı bu meselelerin karşısına partiler olarak , 
açık ve samimî olarak çıkmak lâzımgelir. Ne 
dedi Süleyman Demirel, ne dedi Mehmet Tur
gut? Dediler ki, «Bizim bu meselelerde duru
mumuz açıkça şudur : Biz devletleştirmeye, 
millileştirmeye şimdilik taraftar değiliz.» Yani, 
memleketin ihtiyaçları ilerde vukubulursa bu 
nazarı itibara alınabilir. Ama C. H. P. Grupu 
adına konuşanlar ne dediler, hiçbir şey söyle
mediler, arkadaşlar. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Sen anlamamış
sın. 

A. P. GRUPU ADINA SABAHATTİN SA
VACI (Gümüşane) — Ben anladım, çok iyi an
ladım, dikkatle takibettim, yazılısı da vardır, 
Rüştü Beyefendi tetkik edebilirler. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Sa
vacı. («Devam etsin» sesleri) 

SABAHATTİN SAVACI (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, iç ve dış ekonomik çevre

ler Türk Milleti bu konularda C. H. P. nin gö
rüşünü öğrenemedi, yuvarlak sözler, ekonomik 
çevreleri tatmin edemediği gibi, muhtacoldu-
ğumuz emniyet ve istikrarı da yeterli derecede 
tesis edemedi. Memleket meselelerinde açık ve 
samimî olmak, politik oyunlardan öteye Devlet 
idare etme ve Devlet murakabe etmenin sorum
luluk şuurunun mesnedini teşkil ettiğini bir ke
re daha ehemmiyetle hatırlatırım. 

Muhterem arkadaşlarım, biz şu noktalarda 
da bir açıklığa kavuşmak isteriz. Keban Bara
jında C. H. P. der ki, biz bu işe zamanımızda 
başladık. Keban Barajı münakaşası Bütçe Ko
misyonunda oldu, ben de orada idim. C. H. P. 
bu mevzuda A. P. den geride kaldı, arkadaş
lar. İnsafla mütalâa edelim. Yalnız şu var, 
ortada; bu mevzuda herkesin, her partinin hiz
meti olmuştur, bunu takdir ve şükranla karşı
larım. Ancak, şunu da belirtmek lâzımdır ki, 
Kristof Kolomb Amerika'yı keşfetmiştir, arka
sından Amerika'ya çok kimseler gitmiştir,' ar
kadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Savacı cümlenizi tamam
layınız. 

SABAHATTİN SAVACI (Devamla) — Bi
tiriyorum, efendim. 

Muhterem arkadaşlar; C. H. P. tütün konu
sunda, fmdık konusunda bizim vaktimiz yok, 
bu mevzuların nasıl finansmanının sağlandığı
nı, hangi kaynaklarda paraların donduruldu-

> ğunu geçen 3 - 4 yıllık devrede hangi fiyatlar
la nasıl alındığmı ve tütün ve fındık mahsulü
nün iç ve dış piyasalarda nasıl çıkmaza sokul
duğunu izah etmek isterdim. 

Şimdi asıl mesele, demin arz ettim: Tür
kiye'de petrolün- devletleştirilmesi, millileşti
rilmesi meşe1 esi. Ke^a yabancı sermayenin fay
dalı veya faydasız olduğu, yabancı sermaye
nin mem1eketimizi sömürdüğü. Bu mevzularda 
bilhassa C. H. P. nin çok açık olması gerekir. 
Bir de bu meselelerde, bu milletin yarama olan 
meselelerde millet için yanında olduğumuz me
selelerde C. II. P. lilere şunu sormak isteriz: 
Milletten yana mısınız, yoksa millet karşısın
da mısınız? Saygılarımı sunarım. (Soldan ve 
sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Ekrem Alican. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Sakarya) — Muhterem arkadaşlarım. 
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Konuşmalar zamanla hudutlu olduğu için 

ben de 1965 Bütçesi üzerindeki son maruzatımı 
daha ziyade bir iki konu üzerinde teksif etmek 
niyetindeyim. 

Saym Fcyzioğlu'nu dinledik. Feyzioğlu ar
kadaşımız hakikaten ümidettiğimizi bu ikinci 
konuşmasında vermedi. Daha ziyade memleket 
meselelerinin esasları üzerine eğileceğini tah
min etmekteydim. Uzun bir envanter ile kar
şımıza çıktı. Öyle zannediyorum ki, bu çeşit 
envanterleri her hangi bir istatistik yıllığını ele 
alıp da şu kürsüde biraz dikkatle okuyacak 
olursak aynı şekilde vermek imkânına sahibolu-
ruz. 

Benim kanaatime göre, meseleler böyle mü
teferrik rakamları kürsülerden okumak sure
tiyle halledilemezler. Genel sonuçları ele almak 
ve genel sonuçlardan birtakım gerçekleri dile 
getirmek şarttır. Plân konusundaki münaka
şalarda Sayın Feyzioğlu bu istikamette bir ko
nuşma yapıp genel sonuçlarla benim görüşleri
me karşı çıkmak gibi bir duruma girimş olaydı, 
şüphesiz kendisini çok daha zevkle dinliyecek-
tim. Bu plân mevzuundaki görüşleri vuzuha 
kavuşturduğumuz kanaatinde idim, ama bir 
kere daha ifade etmek isterim. 

Asd benim üzerinde durduğum nokta, plân
da sektörler arası, bölgeler arası dengeyi sağ
layıcı istikamette sonuçlar alabilmek için gay
ret sarf etmemiz hususudur, ilk defa bütçenin 
tümü üzerinde ya^tığ1™ konuşmada bunu açık
ça beyan ettim. Ve o konuşmada bilhassa Tür
kiye'de plânm kalkmma İrzının ziraatte elde 
edilen sonuçlara bağlı kaldığını; ziraatteki so
nuçların da iklim şartlarına göre taayyün etti
ğini açıkça ifade ettim. 

Şu halde dengeli bir plânlı kalkınma fikri 
üzerinde duruyorsak, çeşitli kollardaki kalkın
ma hedeflerine, çeşitli sektörlerdeki, hattâ çe
şitli bölgelerdeki kalkmma hedeflerine ulaşabil
meyi temel prensibolarak kabul etmek zorunlu-
ğundayız. Arkadaşım bu konuda hiçbir şey 
söylemedi. Yalnız uzun uzun rakamlar verdi. 
Bu rakamlar Devletin hayatında her zaman 
mev-cudolan rakamlardır. Elbette cemiyetler 
her yıl plânlı da olsa, plânsız da olsa; bir ge
lişmeye uğrarlar. Onların birtakım rakamlar 
vardır. Bu kürsüye gelip o rakamları dile ge
tirmekle meseleleri halletmiş sayacak olursa
nız, meselelerin derinliğine inmemiş olursunuz. 
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Ben bir hususu söyliyeceşim; bizim 5 Yıllık 

Plânımızda sauayi sektörü için % 13 e yakın bir 
kalkmma hızı hedefi mevcuttur. Buna muka
bil iki yıldan beri yüzde 8 i geçememekteyiz. 
binaenaleyh, benim plânım başarılı bir plânsa 
bu sektörde bu hedefi sağlayıcı istikametteki 
hamleyi yapabilmek şarttır, diyorum. Asıl 
sektörler arası dengeli kalkınmayı savunan gö
rüş budur. Muhterem arkadaşım bu konuda 
bir şey söylemedi. Ama bana delil verdi. Şim
di ben arz edeyim. 

Sayın Demirel konuşurken, geçen defa bura
da bulunamadım, rahatsızdım, dinlemek ister
dim, zabıtları okudum, Saym Demirel'in ko
nuşmalarında da beni teyideden hususlar bol 
bol mevcut. Arkadaşımız diyor ki, plânm der
piş ettiği sanayi dallarında yıllar sürmüş ge
cikmeler olmuştur. Bu ne demektir?.. Demek 
ki, bizim plânımız başarılı rekilde sanayi sek
töründe uygulanmamıştır. İsterseniz, vaktimiz 
olsaydı çok uzun uzun okuyabilirdim. Fakat 
bakın zabıtların, 23 ncü sayfasında Sayın De
mirel ne diyor: «Şimdi bir hususu daha arz et
mek isterim. Geciken bâzı projeler var ki. eko
nomimiz bakımından hayatî ehemmiyeti haiz
dir. Bu" projeler bilhassa 4 - 5 kademde hulâsa 
edilir ve bedelleri takriben 10 milyar lira civa
rındadır.» Bu 10 milyar lira civarında olan pro
jeler gecikecek, gerçekle^emiyecek, biz başa
rılı plân uygulaması içindeyiz diye kendimizi 
altacağız. (Soldan, sağdan bravo sesleri alkış
lar. 

Sayın Feyzioğlu diyor ki, «evvelâ plâna 
inanmak, plân heyecanına girmek şarttır.»' 
Elbette, ama plâna inanacağım diyerek de ken
dimi aldatmak suretiyle memleket birtakım ge
ri şartların içinde iken bu sarkarı bertaraf et
menin tedbirlerini almak için plânda ıslahatı 
düşünmiyece'|im. Böyle fikir olamaz arkadaş
larım. Nasıl plâna inanmak şart ise, plâna ina-
ıryorum diye kendimizi aldatmak da plânlı 
kalkınmaya düşmanlıktır. Aldateryacağız ken
dimizi. Gerçekleri tesbit edip tedbirleri alma
nın elbette çarelerini düşüneceğiz. Şimdi oku
maya devam ediyorum. 

«Takriben 10 milyar civarındadır. Ve 60 
milyarları olan 1 nci Beş Yıllık Plâırmızm ya
tırım hacminde çok mühim bir rakama tekabül 
eder. Bunlar enerji projeleri, petro - kimya 
kompleksi, payplayn, azot tesisleri ve kâğıt 
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tesisleri olarak birinci kademede mütalâa olu
nur. Bu büyük projelerin (hepsinde gecikme 
olmuştur. Enerji projelerinde iki yıl ile altı 
ay arasında gecikmeler var. Azot tesis projesi 
2,5 yıl, sülfirik asit, süper fosfat 3 yıl, boru hat
t ı payplayn 1 yıl, petro - kimya kompleksi 3 yıl, 
kâğıt sanayii bir yıl, sülfat selülozu ve «yazı 
tabı tesisleri bir yıl, gazete kâğıtları tesisleri 
bir yıl gecikmiştir.» Zaten bu plânın sanayi 
tessileri diye yeniden ele aldığı tesisler bunlar. 
Hepsi 3 yıl, 2,5 yıl, 1 yıl gecikmelere uğramış 
ve hiçbiri gerçekleşememiş. Biz ondan sonra 
plâna inanmalıyız, plâna inanmak şarttır, de
mek suretiyle kendimizi aldatmak gibi bir yo
la gireceğiz. 

îşte ben diyorum ki, bu çeşit harekete, plân
lı hareket diyemeyiz. Bizim plânımızın bu ko
nuda ıslaha mutlaka ihtiyacı vardır. Demiyo
rum ki ben, sektörlerin birisini ikisini ihmal 
edelim. Hayır, benim Anayasam kabul etmiş, 
Türkiye sosyal, ekonomik ve kültürel kalkın
masını plânlı yoldan gerçekleştirir. Anayasa
nın emri bu. Anayasa bunu emretmiş ama bunu 
nasıl uygulıyacağız, nasıl tatbik edeceğiz mese
lesinde elbet kafalarımızı yoracağız, gayretleri
mizi harcıyacağız, bana bir plân getirildi, bu 
mutlaka her şeyi halleder diye kâğıt üzerindeki 
o vesika ile iktifa etmiyeceğiz. Gecikmeleri gö
rüyorum. Genel kalkınma nisbetinde % 13 e 
yakın hissesi var, % 8 olmuş. Tesisleri ele alı
yorum, gerçekleştirilmesi gereken 10 milyar ci
varındaki tesisler şu gecikmelere uğramış. Uy
gulama nisbetlerine bakıyorum, uygulama nis-
betleri % 55 nisbetinde gerçekleşebilmiş, yani 
sanayi sektöründe uygulama nisbetinin yarısı 
gerçekleşebilmiş, ve ondan sonra, ben plâna ina
nıyorum, efendim. Plâna inanmamak, plân fik
rine ihanettir, diyerek kendimi avutacağım. 
Hayır. Plâna inanmak kadar, plâna inanıyo
rum, diye kendini avutmamak da şarttır. 

Sayın Feyzioğlu da beni tayideden bir başka 
rakam verdi. Dedi ki, plân 400 bin kişilik yeni 
işgücüne, her yıl iş sahası açması icabeden bir 
vesikadır. Ama maalesef dedi, şu üç yıla yak
laşan tatbikat sırasında sadece yılda yüz binine 
yani, dörtte biri nisbetinde işgücüne iş sahası 
açılabildi. O halde muhterem arkadaşıma... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Plân 
öncesi dedim. 
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YENt TÜRKİYE PARTİSİ GRUPU ADINA 

EKREM AL1CAN (Devamla) — Plân sonrası 
nedir acaba? Plân öncesi olması muhtemeldir. 
Çünkü plân sonrasının o kadar da işgücüne iş 
sahası açtığı kanaatinde değilim. (Sağ ve soldan 
alkışlar) 

Şimdi o halde, muhterem arkadaşlarımın sa
vundukları fikre geliyorum. Sektörler arasın
daki dengeli kalkınmayı sağlamalı ise plân, 
sektörlerarasmda dengeli kalkınmayı bu plânın 
sağladığı meydanda. Sanayi sektörü bu derece 
gerilemiş... Başka bir sektör acaba bti sektörün 
aleyhine ilerlemiş mi? O da yok... Hangi sek
törü alsanız, hangi sektörü tetkik etseniz bu 
gerilemeleri görmektesiniz. O halde biz den^ 
geyi, yani sefaleti plânlamak suretiyle sağlamak 
gibi bir yola giriyoruz. (Solan ve sağdan bra
vo sesleri, alkışlar) Gerilemede dengeyi sağla
mışız. Her sektör arasında gerilemede dengeyi 
sağlamışız. Ama ilerleme şeklinde denge sağla
mak fikrini savunan Alican ortaya çıktığı za
man, hayır, diyorlar, sen sektörün birisini şiş
manlatıp, birisini zayıflatmak istiyorsun, hepsini 
zayıflatalım diyorlar. Böyle bir şey yoktur ar
kadaşlar. Hepsini dengeli olarak geliştirelim. 
Plân fikrini bu şekilde tatbik edelim. Benim 
ortaya koyduğum plân mevzuundaki fikirler 
bunlar. Ve geçen defa bütçenin tümü üzerinde 
yaptığım konuşmada da bunu savundum. Şimdi 
bu görüşüme vuzuh getirip bu görüşümü zabıt
lara da geçirmek üzere bu konudaki düşüncele
rimi kısaca ve pragraflar halinde izah etmek 
isterim. 

Anayasamızın iktisadi, sosyal ve kültürel 
kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleştir
mek, bu maksatla millî tasarrufu artırmak, ya
tırımları toplum yararının gerektirdiği öncelik
lere yöneltmek için kalkınma plânını yapmak 
ödevini Devlete vermiştir. Devletin bu ödevini 
yerine getirmesi için Kalkınma Plânımıza ve 
yıllık programlarımıza verilecek istikametler ve 
uygulamada takibedilecek usûller bakımından 
zaman ilerledikçe partilerimiz arasında görüş 
farklılıkları meydana cırnaktadır. Birinci Beş 
Yıllık Plânımızın üç yıla yaklaşan bir uygulama 
devresinden geçmiş olması bu görüş farklılık
larının daha belirli hale gelmesine yol açmıştır. 
Biz Hükümetin normal âmme hizmeti karakte
rl ideki faliyetleri ile, plânlama faaliyetlerinin 
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birbirinden belirli şekilde ayrılması lüzumu üze
rinde durmaktayız. Plânımız ulaşılacak eko
nomik, sosyal ve kültürel hedeflere, sektörler ve 
bölgelerarası dengeler yönlerinden koordine bir 
gelişmeyi elbet dikkate almak zorundadır. Fa
kat plânlı kalkınma fikrinin temelini teşkil eden 
bu anlayışın bütün çalışmaların tek elde topla
nıp, çeşitli idari tıkanıklıklarla isleri durdurucu 
bir mânası olmadığında da şüphe yoktur. Beş 
Yıllık Plânlarda ekonomik, sosyal ve kültürel 
makro hedefler, bu hedefleri sağlayıcı gelirler 
ve harcamalar ve uygulamayı bu esaslara göre 
yürütecek Devlet organları tesbit olunmak ica-
beder. Bizim anlayışımıza göre, plânda tesbit 
edilmiş olan âmme hizmeti niteliğindeki sosyal 
ve kültürel makro hedeflerin gerçekleştirilmele
ri görevij Hükümetlerin ve Hükümetlere dâhil 
bakanlıkların normal ve tabiî fonksiyonları ol
mak gerekir. 

BAŞKAN — İki dakikanız var Saym Alican. 
Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 

(Devamla) — Memleketin ekonomik potansiye
lini en iyi şekilde kullanıp, ekonomik hayatı ge
liştirme görevi ise, Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın başlıca iştigal sahasını teşkil etmelidir. Dev
let Plânlama Teşkilâtı bu maksatla yıllık eko
nomik programları hazırlamalı, plân esasları 
içinde bir taraftan özel teşebbüse yardımcı olur
ken, diğer taraftan da hazırladığı bu program
ların yatırımcı daireler tarafından uygulanma
sını izlemelidir. Böyle bir iş ve vazife bölümü, 
hem bakanlıklardan her birinin plânı uygulama 
bakımından başarı nisbetini ortaya çıkarır, hem 
de ekonomik kalkınma hamlesini gerçek yönü 
ile harekete getirir. Plânın uygulanmasına me
mur edilecek bir Başbakan Yardımcısı da aynı 
zamanda Hükümet ve Devlet Plânlama Teşkilâ
tı arasındaki koordinasyonu sağlar. Bu görü
şümüzün aksine Devlet Plânlama Teşkilâtını 
Beş Yıllık Plânın ve yıllık programların her çe
şit teferruatını bizzat plânlama iddiası içine so
kan tutum, taraftan bürokratik usûller içinde 
Hükümet kollarını gereği gibi çakışabilir olmak
tan çıkarırken, diğer taraftan Plânlama Teşki
lâtımızı ekonomik gelişme çalışmaları ile cid
dî şekilde meşgul cFmak imkânından yoksun kıl
makta, binnetiee plân uygulaması başarılı so
nuç vermemektedir. 
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Aziz arkadaşlarım, her türlü tereddüdü or

tadan kaldırmak için, daha vazıh şekle soktu
ğum plân konusundaki görüşlerimizi böylece 
ifade etmiş bulunmaktayım. 

Sayın Fcyzioğlu'nun, bu kısa konuşma içe
risinde plân üzerindeki mütalâalarını ve bizim 
plân konusundaki görüşlerimizi böylece cevap
landırıp, izah ettikten sonra bir hususa te
mas edeceğim. 

BAŞKAN — Saym Alican, vaktiniz doldu, 
efendim. («Devam etsin» sesleri) zamanınız dol
du Sayın Alacan, cümlenizi lütfen tamamlayın 
efendim. 

EKREMALlCAN (Devamla) — Sayın Baş
kandan rica edebilir miyim acaba bir müd
det zamanımı uzatmak bakımından Yüce He-
ct müsaade edecek gibi gelir, lütfederseniz oy
lamak suretiyle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, grup 
sözcülerinin konuşmalarının 20 dakika ile tah
didi kararı Yüksek Meclisin kadarıdır. 

EKREM ALİCAN (Sakarya) — Muhalefet 
de bize söz verme taraftarı. 

BAŞKAN — Bu karar . Yüksek Meclisin ka
rarıdır. Daha sonra Saym Kayseri Milletveki
li Mehmet Sağlam tarafından verilen ve Mec
lisimizce kabul edilen önerge muhalefet gru-
pu adma yapılan konuşmaların zaman tahdi
dinden azade olması şeklindedir. Biz Riyaset 
olarak Yüksek Meclise kısa zamanda birbirini 
nakzeden karanlar aldırabilecek bir takriri sun
maya taraftar değiliz; Bu görüşümüz. Yüksek 
Mecliste bir kusur hatası olarak telâkki edi
liyorsa usul konusunda söz verebilirim. Israr 

^ediyorum böyle bir teklifi oya sunmıyacağım. 
(Sağdan: «daha evvel sunuldu» sesleri) 
Muhterem arkadaşlar; her Başkan kendi 

anlayışından mesuldür. (Soldan «bravo» sesle
ri) Saym Alican, birkaç cümle ile sözünüzü ta
mamlayınız efendim. 

(Sağdan, «clur mu böyle » sesleri) Muhte
rem arkadaşlar; bu türlü beyanda bulunmayı
nız efendim. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Riyaset 
Makamının takdiri üzerine konuşmama devam 
imkânını bulamıyacağım anlaşılmaktadır. Şüp
hesiz Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Saym 
Feyzioğlu'nun temas ettiği çeşitli konular mev
cuttur. Bilhassa ilk konuşmasında, Hükümet 
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gruplarını ağır ithamlar altında bırakan çe
şitli konular mevcuttu. O konular üzerinde 
de durmak arzusunda idim. Ama mademki, Ri
yaset Makamı böyle takdir etmiştir, şüphesiz 
takdirlerine hürmetkar olmamız icabeder. Bu 
itibarla konuşmamı burada kesiyorum, say
gılarımı arz ederim. (Sağdan ve sddaaı «ıbravo» 
sesleri, allkış'ar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım grup
ları adına söz alan arkadaşlarımın konuşmaları 
bitti. Şimdi Başbakan Yardımcısı Sayın Süley
man Demlrel söz istiyor. Kendilerine söz veri
yorum. (Alkışlar) 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SÜLEYMAN DEMÎREL — Muhte-
rem Başkan, muhterem milletvekilleri; sabahın 
erken saatlerinden beri devam eden 1965 senesi 
bütçe müzakerelerinin tümü üzerinde serd edi
len mütalâalara cevap vermek üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. Bu mütalâaları teker te
ker cevaplandırmak durumunda değilim. Sadece 
umumi malûmat arz edeceğim. Ümitdederim ki, 
bu umumi malûmatın çerçevesi içinde serd edi
len mütalâaların cevapları da bulunacaktır. Mü
talâalarım, daha çok Hükümet adına konuştu
ğum için, teknik seviyede olacaktır. 

Evvelâ şu hususu kaydetmek isterim ki, muh
terem grup sözcülerinin konuşmalarından müs-
tefidolduk. 1965 yılı bütçesi tasvibinize mazhar 
olursa, bunu icra etmek selâhiyeti Hükümetimi
ze verilirse, bu tenkidlerinizi tavsiyelerinizi, 
telkinlerinizi ne kadar sert, ne kadar yumuşak 
olursa orsun gayet dikkatle, itina ile, ihtimamla 
nazarı dikkate alacağız. (Bravo sesleri) 

Konuşmama bir sözcünün değindiği bir mev
zu ilo başlıyacağım. Bu, umumi ekonomik duru-
mumuzdu:*. Mayıs ayı sonu itibariyle, takriben 
12 saate yaklaşan bir müzakerenin sonunda bâzı 
hoşunuza gidecek şeyleri işitmekle her halde 
memnun olacağınızı tahmin ederim. 

Muhterem milletvekilleri; umumi ekonomik 
durumumuzu gayet yakından takibetmekteyiz. 
Hükümet programımıza koyduğumuz gibi ne 
enflâsyona, ne deflasyona, ne de resesyona razı
yız. Bu itibarla ekonomik hayatımızın gösterge
leri mahiyetinde addedilecek rakamları, faaliyet
leri çok yaikmdan takibediyoruz. Vereceğim bâ
zı rakamlar bu ekonomik hayatımızın tam bir 
tablosunu vermemekle beraber, size bir fikir ve
recektir. Ekonomik durumumuzda bir durgunluk 
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ihracatta geçen yıl erişmiş bulunduğumuz 
411 milyon olan seviyesini bu sene 440 milyo
na eriştirebileceğimizi tahmin ediyoruz. Bunlar 
çok erken tahminlerdir. Ümidediyoruz ki, bun
ların altında kalmayız, üstüne çıkarız. Elimizde, 
büyük stoklar vardır, tütün, fındık, pamuk, af
yon, maden cevheri stokları vardır. Bunların sa
tılması için birtakım sanayi mamullerimiz var
dır. Bunların satılması için yeni pazarlar ara-
malkla meşgulüz, ihracatı teşvik bakımından yaş 
meyve sebze ve saire gibi birtakım ürünlerin kıy
metlendirilmesi için yeni pazarlar aramakla meş
gulüz. Bunları geliştirebildiğimiz takdirde, ümi
dediyoruz ki, bu seviyenin üstüne de çıkabili
riz. 

Mevduat, durumu geçen senenin ilk dört 
ayında 220 milyon lira iken, bu sene 850 mil- ' 
yon liradır. (Soldan, «bravo» sesleri alkışlar) 
Döviz rezervlerimiz 1964 senesi sonunda 50 mil
yon dolardı, bugün 85 milyon dolardır. Fiyatlar
da istikrar vardır. Devlet tahsilatında ilk iki 
ayda, geçen senenin ilk iki ayma nazaran yüzde 
8,9 bir tahsilat fazlası vardır. Endeksler iyidir. 
Par.°. hacmında, 1964 senesi sonuna nazaran, 
takriben altı milyon lira civarında banknotta bir 
azalma vardır. Altın fiyatları 20 Ocak 1965 ta
rihinde Reşat altını 148,5 lira iken bugün 144 
liradır. 

Muhterem milletvekilleri, bu endekslerden 
bir öğünmo payı falan çıkaracak değiliz. Sadece 
hepimizin bu memleketin işleri iyi gittiği tak
dirde sevineceğinizi bildiğim için bunları arz et
tim, bi:' arkadaşın suali üzerine. 

Şimdi bugünün üç saate yakın en uzun ko
nuşmasını yapan Sayın Feyzioğlu'nun, Sayın 
Feyzioğlu'nun, (Soldan, «bravo» sesleri, alkış
lar) konuşmasının bir tahlilini yapacağım. Bu 

mu var, ekonomik durumumuzda bir hareket mi 
var, bu rakamlar içinde birçok şeyler vardır. 
Şurasını arz edeyim ki, ekonomik durumumuz 
bir sıhhat içinde gelişmektedir. İhracat rakam
larımız geçen dört ay zarfında 147 milyon do
lar olmuştur. "Geçen senenin aynı dört ayında 
bu rakam 124 milyon dolardı. îşçi dövizleri ge
çen dört ay zarfında onbir milyon dolara yak
laşmıştır. Geçen sene hemen hemen bütün sene 
zarfındaki rakam bu idi. Bu itibarla program 
hedefinde düşünülen 20 milyon dolan rahat ra
hat aşacağımızı, hattâ 30 milyon dolar seviyesi
ne erişebileceğimizi tahmin ediyoruz. 
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tahlil, konuşmanın metni daha evvel elime geç
mediği için sadece dinlediğim şekilde olacaktır. 
Ümidederim ki, bâzı noktalarını yanlış anlama-
mışımdır. 

Sayın Feyzioğlu üç saate yakın konuşması
nın takriben bir saatini dünyanın geri kalmış 
memleketlerinin durumu, umumi ekonomik du
rum, bunun içinde bizim yerimiz, bizim memle
ketimizde bölgeler arasında dengesiz gelişme
ler... Bunlara hasretti. Bu, hakikaten öğretici 
idi ve içerisinde pek çok rakam vardı. Verdiği 
rakamların hepsi doğrudur, beyan ettikleri her 
şey de hakikattir. Yalnız burada bir nokta var. 
Bunun sebebi ve mesulü biz değiliz, ne Türki
ye'deki bu durumun mesulü biziz, ne de dün
yanın beşte birinin dünyanın yüzde 90 sanayii
ne sahibolmasınm mesulü biz değiliz. Bunun se
bebi biz değiliz derken, hakikaten cesim ve 
azim bir dâva olan kalkınma meselelerinin pe
simist bir görüş içinde halledebileceğine kaani 
olmadığımız için sebebi biz değiliz dedim. Se
bebini bizmiş gibi gösterirsek, o zaman bunla
rın altında kolayca ezilinebilir, cesaretsiz ve 
ilhamsız kalınabilir. Kalkınma dâvasının me
todu plândır, eledik, bunda müttefikiz. Zaten 
müttefik olup olmama hakkımız yok. Bunu 
Anayasamız halletmiştir, dedik. Bu itibarla bu 
artık münakaşa dışıdır, dedik, daha evvelki 
görüşmemde. Bütün mesele, plân lâzımdır, fa
kat kâfi değildir. Plân sadece cansız bir dokü
man ruhsuz bir doküman olarak hiçbir şey ifa
de etmez. Plâna can vermek, hareket vermek, 
ruh vermek hızımdır. Bu bir inanç davasıdır. 
Plâna ruh verilmesi bir inanç davasıdır. 

Bu noktada bir hususu kaydetmek isterim : 
Ben bir noktada kendileriyle beraber değilim. 
Birçok noktalarda kendileriyle beraber olma
dığımı daha evvelki konuşmamda söyledim. 
Beraber olmadığım için de en ufak bir pişman
lığın içinde değilim. (Soldan, alkışlar) Ben 
başka bir partinin mensubuyum, kendileri baş
ka bir partinin mensubudurlar. Bayrak yarışı 
yapacağız buyurdular, doğrudur, katılıyorum 
bayrak yarışma. Fakat bütün siyasi partilerden 
bayrak yarışma hepimizin aynı noktadan aynı 
şartlarla ve aynı zamanda başlamamız lâzım-
geldiği hususuna itina göstermeniz gerektiğini 
hassaten rica edeceğim. 

Sayın Feyzioğlu rakamlar verdi. Verdiği ra
kamların içinde bizim millî gelirimizin 18 sene-
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de iki defa artacağı, 1958 İngiltere seviyesine, 
eğer yanlış anlamadımsa, 46 yılda geleceğimizi 
bahşetti. 

Muhterem milletvekilleri, milletlerin hayatı
nı. tanzim ederken, milletlerin hayatı hakkında 
tahminlerde bulunurken, bu kadar uzun vadeli 
tahminlerde bulunmak imkânı yoktur. Zannedi
yorum ki,. Sayın Feyzioğlu bu rakamları fikri
ni tesbit .için verdi, Yoksa Türk cemiyetinin 
1958 deki ingiltere seviyesine gelmesi için 46 
yıl beklemeye tahammülü yoktur ve 46 yıl bek
lemeye sizler razı olmıyacaksmız, sizler razı 
olsanız millet razı olmıyaeaktır. (Soldan, «bra
vo» sesleri, şiddetli alkışlar) • 

Muhterem milletvekilleri, demek istediğim 
şeyi yanlış anlamamanızı rica ederim, Plân bir 
gaye değil, vasıtadır, bunda hepimiz müttefi
kiz. Fakat bu vasıtayı çok dikkatle kullanma
mız lâzımdır. Bu vasıtadan milletin ümidi ke

silmemesi lâzımdır. Milletin şikâyetleri, dert
leri 'anlaşılabilmesidir. Bu şikâyet ve dertlere, 
işte plân var, demekle iktifa edemezsiniz. Plân 
gayet tabiîdir ki, bütün dert ve şikâyetleri bir # 
günde hallolması gibi her kapıyı açan bir may
muncuk değil. Sihirli bir değnek de değildir, 
fakat çelik bir kafes de değildir. Plân konsep-
siyonunda Sayın Feyzioğlu ile aramızda bir nok
tada böyle bir fark vardır. 

Biz plânların memleketlerin gelişmesine en 
uygun şekilde hazırlanmasını, en uygun şekil
de tatbik edilmesini ve memleketlerin gelişme
sini mutlaka sağlamasını ve sonrada bir maze
ret. olarak kullanılmamasını savunuyoruz. Ya
pamadığımız takdirde, yapılamadığı takdirde 
gerekli gelişmeyi temin edemediğimiz takdirde. 
«ne yapalım, plân yaptık, bu neticeyi aldık» 
demiydim, diyoruz, Çünkü, aslolan"vasıta değil, 
gayedir, gaye de milletlerin kalkmmasıdır. Bi
zim 1958 senesi İngiltere'si seviyesine, hattâ, 
bugünkü İngiltere, 1965 İngiltere'si seviyesine 
çok daha kısa bir zamanda gelmemiz müm
kündür. Bu bizim çalışmalarımıza bağlıdır. Yal
nız çalışmalarımıza değil, Türkiye'nin istikba-

. line olan ümidimize, Türkiye'nin istikbaline 
olan güvenimize, sulhu sükûn içinde yaşamak
taki olan kararlılığımıza bağlıdır. (Soldan, «bra
vo» sesleri) 

Sayın Feyzioğlu ile ufukta ve'konsepsiyon-
larda farklarımız var. Bundan dolayı da ben 
kendisini tasvibediyorum veya etmiyorum, de-
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iniyorum, sadece farklarımız vardır. Bu fark
ların olması gayet tabiîdir, diyorum. Sayın 
Feyzioğlu burada bir saate yakın rakamlar 
verdiler. Bu rakamları daha evvel Hükümet 
Programının tenkidinde, Senato bütçesinde ve 
bizden evvelki Hükümetin bütçesinin takdimin
de de vermişlerdi, buna benzer rakamlar. Yine 
bundan evvelki konuşmamda arz ettiğim gibi, 
bu ralkamlar her halde bir devir teslim rakam
ları olsa gerek dedim. Bu mânaya aldım ve yi
ne tekrarlıyorum, ümidederim ki biz Hükümeti 
'devrederken daha iyi bir bilanço ile bizden son
ra gelenlere devrederiz. Yalnız şurasını arz 
etmek isterim, tabiî ki bunu benim söylememe 
lüzum yok, ama söylemed,en de kendimi alamı
yorum ; Bu rakamları millet huzurunda söyli-
yecefclerdir kendileri: Millet şayet kendilerine 
teveccüh gösterirse, Jktidara getirirse., gelip 
bu rakamları çoğaltmanın yollarını arıyacaklar-
dır. Milletin hakemliğine gittiğimiz zaman bu 
rakamlar konuşturulaçaktır gayet tabiî. Yal-
uız bu rakamlar mevzuuna gelmişken, Sayın 
F yzioğlu, benim bundan evvelki konuşmamda 
bahsettiğim bir husustan yine itina ile kaçındı
lar. Bu husus şudur: 1961 ve 1964 rakamlarını 
verdiler, sayın muhalefet partisi sözcüsü. Ben 
dedim iki, ben sadece 1961 rakamları ile 1964 
rakamlarım kıyaslamadım. 1964 rakamlarını 
aldım. Huzurunuzu îazla işgal etmemek için 
1961 rakamlarını tekrar etmedim. Gayet ta
biîdir ki, 1961 ile 1964 arasında büyük farklar 
vardır. Yalnız bu rakamlara nasıl ulaşıldığını, 
hangi tesisleri hizmete sokarak bu rakamların 
elde. edildizini söylemediler, dedim. (Soldan 
«bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri; bu suali Sayın 
Feyzioğlu'na. meydanlarda halk <da soracaktır. 
(Soldan «bravo» sesleri) gayet tabiî ki, ben 
sadece bir kaç kalemi alacağım ve bunun üze
rinde işliyeceğim. 

Buyurdular dediler ki, «pik istihsali 267 <bin 
tondu, hatırımda yanlış kalmadı ise, 1964 se
nesinde 440 bin tona çıktı.» Burada bir nokta
yı tashih etmek isterim: Karabük tesislerinde 
tevsii yapılmıştır. Bu tevsii 7 senede yapılmış
tır, 1 milyar lira sarf edilmiştir, tevsii 1965 se
nesinde yeni bitmiştir, bu sene 'hizmete girecek
tir. Bundan evvel hizmete girmiş istihsali ar
tırıcı bir şey yoiktu, Atelye; v« saire olabilir 
ama, bunların hepsinin çalışması, yüks«k ftrı-. 

um çalışmasına bağlıdır. Bu sene Karabük te
sislerinin üreteceği pik'in 550 bin ton olduğunu 
söylediler. Ümidederim ki, bu seviyede tutula-
bilsin. Fakat, nakliyeden »doğan bir takım sı
kıntılar dolayısiyle bu miktar belki 50 bin ton 
aşağı olacaktır. Maden geliştirdiği halde, fab
rika geliştirdiği halde nakliye için gerekli ted
birler alınmamıştır. Ben sadece vakıaları kay
dedeceğim. 

Enerji tesislerini laldılar; zannediyorum ki, 
> «1961 de 3 milyar 50 milyon aldık» dediler. Ve 
4,5 milyar olacaktır 1964 senesinde. Bunun için 
henüz inşa halinde bulunan bir takım projeler
den bahsettiler. Bunların hiç birisi işletmeye 
girmiş değildir, muhterem milletvekilleri. Bah
settikleri projelerin hiçbiri işletmeye girmiş de
ğildir. Ve üç milyardan... (Orta sıralardan 
«hangileri?» sesleri) Onu söylüyorum ben de 
zaten. Benim sorduğum sual, üç milyardan dört 
buçuk milyara nasıl geldiğiniz? 

Muhterem beyefendiler; yanlış anlamamanızı 
rica ederim. 1949 senesinde Türkiye'nin enerji 
istihsali sadece 784 milyon kilovat saat idi. 
1961 senesinde üç milyara gelinımişse, bir ta
lkım tesislerin yapılmış olması lâzımdır. 1961 
den 1964 e dört buçuk milyara gelinmişse ne 
ilâve edilmiş de gelinmiştir, benim sualim bu 
idi. Beyefendiler; ben rakamları konuşturuyo
rum, Türkiye'nin vakıalarını konuşturuyorum 
ve ben bundan evvelki konuşmamda söyledim, 
enerji tesislerinde altı aydan iki buçuk seneye 
kadar gecikmeler vardır.. Bu gecikmeler Tür-
ikiye'yi 1966 - 1968 senelerinde büyük enerji. 
sıkıntısına sokacaktır» dedim. Türkiye büyük 
sıkıntıya girecektir. Bu tesislerin hemen he
men hepsi gecikmiştir, muhterem milletvekilleri, 
Bunları bizler söyliyeceğiz, siz de gayet tabiî 
vakıaları bileceksiniz ki, bu minval üzere veri
len rakamların tahliline devam edebilirim. 

Sayın Feyzioğlu'nun, «bu istihsal rakamları
na nasıl eriştiniz?» şeklindeki sualimize verdi
ği cevapları tatminkâr bulmadık. Biz Hükü
met olarak büyük bir gayretin içindeyiz. Gecik
miş olan işlerimizi biran evvel düzenine ko
yalım. Memleket kağıtsız, memleket gübresiz, 
memlefket plâstiksiz, memleket elektrikseiz kal
masın. 

Gübre işinin karaborsaya intikal ettiğinden 
bahsettiler. Muhterem milletvekilleri, geçen de-

, fa. da arz ettim, tekrar ediyorum, Türkiye Türk 
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çiftlisi - ki, kendileri de bu hususu kaydettiler -
sayam şükrandır ki, her memleketin çiftçisin
den daha çok meselelerine vâlkıf, menfaatlerini 
bilir ve suni gübreye karşı büyük bir tehaceüm. 
göstermiştir. Ve 1965 senesinin ihtiyacı 815 
bin ton, 1966 senesinin ihtiyacı 1 milyon 200' 
bin ton olacaktır. Bunun karşılığında Kütahya 
Azot tesisleri geçen sene 140 bin ton üretmiş 
- ki, bu diğer bir misaldir - 1961 de sıfırla al
dık, 1964 de 140 000 fon ile devrettik buyurdu
lar ve 1965 senesinde bu tesisler 169 000 ton 
üretecek. Gübre tesisleri muhterem milletvekil
leri, plâna göre bir seneden fazla gecikmiştir. 
Bu sebeple gelecek sene Türkiye'de bir gübre 
sıikıntısı olacaktır. Bir milyon ikiyüzbin tona 
ihtiyaç vardır. Aslında Türkiye her üç senede 
bir defa gübre fabrikası yapmaya mecbur, muh
terem milletvekilleri. Her üç senede bir gübre 
fabrikası yapmaya mecburuz. Bu vesile ile ben 
Devletin arşivlerinin rakamlarını huzurunuza 
getirdim. . 

Kâğıt fabrikaları hakkındaki Sayın Feyzioğ-
lu'nun beyanına da temas etmek isterim. 

Çaycuma fabrikası ihale edilmiş, Sanayi Ba
kanı arkadaşım bunun temelinin atıldığını söy
ledi. Muhterem milletvekilleri, Çaycuma fabri
kasının şu anda dahi finansman meselesi halle
dilmiş değildir. Yani, dış ödeneği temin edilmiş 
değildir. Şayet dış ödeneği, (A) firmasından 
alınmasına karar verilmiş. Bu kaynaktan temin 
edilemezse (B) firmasına gideceğiz. Bu da mese
leyi altı ay daha geciktirir. Bu itibarla ihale edil
miş demek kâfi değildir. Ben ne dedim? Ben sa
dece bunun finansmanının temin edilmediğini 
ve bu işlerde geç kaldığını söyledim. Bunlar va
kıadır. Muğla ve Karadeniz projeleri hakkında 
buyurdular ki, ihaleye hazırdır, öyle değildir, 
epeyce üzerinde çalışma ister. Eylül ayının so
nuna kadar ihaleleri tamamlanabilirse büyük bir 
muvaffakiyet addetmek gerekir. 

Gübre mevzuuna tekrar bir nebze döneceğim. 
Biz 85 günlük bir Hükümet olarak gübre satışı 
politikasını değiştirmedik. Bizden evvelki Hükü
metin çıkarmış bulunduğu bir kararnameyi aynen 
tatbik ediyoruz. Hususi sektöre verilmiş de, res 
mî seirtöre verilmemiş de... Böyle şey yok, Sade-. 
ce Zirai Ponatım Kurumu bizden bu gübrenin 
hepsinin kendilerine verilmesini ve fabrikanın 
kapılarının, gübre talebinde bulunanlara kapa
tılmasını istedi, Türkiye'de bunun hiçbir emsali 
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yoktur. Esasen kararnamede hem hususi sektöre 
hem Devlet sektörüne verilir şekildedir. Biz o 
kararnameyi aynen tatbik ediyoruz. Bu itibarla 

•karaborsaya sebebolduğumuz birtakım speküla
tif kazançlara sebebolduğumuz gibi iddialar doğ
ru değildir. 

Muhterem milletvekilleri; bir mevzua daha 
temas etmek isterim. Muayyen ziraat mahsulle
rinden istihsal rakamlarradan bahsedildi. Bun
lar aslında başlıca üç mahsuldür. Şeker pancarı 
veyfl şeker; tütün ve fındık. Bunların istihsalini 
ne mertebeye kadar teşvik etmeliyizf Alabildiği
ne kadar mı, yoksa muayyen bir mertebeye ka
dar mı? îşıte çiftçimizin, memleketimiz, ekono
mimizin menfaati için üzerinde dikkatle durul
ması lâzımgelen bir husus. Nereye kadar teşvik 
edeceksiniz? Stoklarınızı nereye ve nasıl satacak
sınız? Satamadığınız takdirde kaç yüz milyon 
lira bağlayıp bu stokları tutmak durumundası
nız? Ve bu kaç yüz milyon lirayı nereden bula
caksınız? Merkez Bankası kaymaklarından mı? 
Bu sebeple bu rakamlar üzerinde mütalâa yürü
türken çok dikkatli olmak lâzımgelir. Biz bun
ları şu seviyeye çıkardır veya bu seviyeye tut-
tıık getirdik ama dünya pazarlarındaki durum
ları ne oldu, satabildiniz mi? Muhterem beyefen
diler, bugün 450 milyon lira fındıkta bağlıdır. 
Biraz sonra bu mevzua da geçeceğim. 

Sayın Feyzioğlu sulama sahaları hakkında 
rakamlar verdiler. 1962 yılında.ne kadar, 1963 
yılında ne-kadar,. • 1964 yılında ne kadar sulama 
sahası açılmış? r 

Muhterem milletvekilleri, sulama- sahası ka
dar ağır yürüyen bir saha çok azdır. Yatırımla^ 
rı fevkalâde müşkülâtla yapılır, çok zor bir iç
tir. Bunlar bir fabrika üretimi gibi değildir.: Ev
velâ sulama sahası için bu sahaların fezeyanla-
rından korunması, bu sahaları, sulayacak suların 
sağlanması ve daha sonra kanalların açılmış ol
ması icabeder. Yine burada da aynı sualleri so
ruyorum: Acaba bu rakamlara nasıl ^rişildi? 

Gökçay barajının kredisinin temin edildiği 
doğrudur, .projelerinin tanzim edildiği de doğru
dur, inşaatın bir sene geç kaldiğı da doğrudur. 

Şimdi bu parlâmentoda 'bütçe müzakerelerin-
dertberi mütaaddit .kereler konuşulmuş diğer bir 
mevzua değineceğim ve bu mevzua değinirken, 
elimden geldiği kadar da hakşinas olmaya gay
ret edeceğim. Eğer hakşinas, olamazsam, hakşi
nas olamadığımı lütfen söyleyiniz. Bu Keban 
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mevzuudur. Müsaade buyurursanız ben size bu- I 
nun biç hikâyesini anlatayım. 

Büyük Atatürk, 1935 lerde zannediyorum 
bir memleketin sefirini dinledikten sonra, «Hid-
ro - elektrik santrali isterim,» demiş ve bu arzu
nun ötekinde, Maden Tetkik Arama Enstitüsü 
ile Elektrik işleri Etüt İdaresi kurulmuştur. 
Bu her iki idare dö Türkiye'ye büyük hizmet- j 
ler görmüştür. Gayet fenni ve modern usullerle J 
çalışmış ve büyük hizmetler görmüştür. Elektrik 
işleri Etüt idaresi, 193.6 yılında Keban'da bir 
rasat istasyonu kurmuş ve su ölçülerine başla- | 
mıştır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Kdban çapında üç milyar gibi bir para yatı

rılacak bir projeye elinizde asgari 20 - 25 sene
lik bir su ölçüsü olmazsa başlıyamazsınız, heba 
olur sarf edeceğiniz paralar. 1936 senesinde... 
Ben zaten bu izahatı bu husustaki münakaşanın 
bir şekil almasına yardım eder diye veriyorum. 
(«Bravo» sesleri) 1936 yılından 1955 yılına ka
dar bu su ölçüleri yapılmıştır. 1955 senesinde 
sondaj kampı kurulmuş, haritalar alınmış, yerli 
ve yabancı birçok mütahassıslar yerini tetkik et
miş, enerji pazarı tetkik edilmiş ve bu mesai do-
beş sene sürmüştür. 20 bin metreye yakın son
daj deliği açılmış, milyonlarca lira bu işe sarf 
edilmiştir. 

Ondan sonra bu işin projelerinin hazırlan
ması gelir. Proje safhası ondan sonraki devreye 
raslar. 1962 senesinde, 1960 senesinde tutulmuş 
bulunan bir firmanın hazırladığı (ki, gayet ta
nınmış bir firmadır) bir rapora göre, bu proje
nin fizibil olacağı kanaatine varılmış. Bu rapor 
1961 sonunda meydana çıkmış, 1962 senesi için
de de temin edilmiş bulunan bir yardım ile bir 
yine aynı firma tutulmuştur ve projeler hazır
lanmıştır. Bu projeler halen bitmiştir ve baraj 
da ihaleye hazırdır. Şimdi herkes bu devrelerde 
nerede ise kendi nasibini almalıdır. Bunun sizin 
idi, bizim idi şeklinde bir münakaşasına ben gir-
miyeceğim. (Bravo sesleri) 

Şimdi bir hususu daha arz etmek isterim. 
Derivasyon tünelleri ihale edilmiştir. Sayın Fey
zioğlu müsaade buyursunlar, bu benim eskiden 
meslekimdi. Derivasyon tünellerinin ihale edil
mesi bizim azmimizi gösterir ama, inşaatın za
manında bitip bitmiyeceği üzerinde de düşünme
ye değer. Ümjdederim ki, bir kısıntı olmaz. Fa-
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kat biz Hükümete geldikten sonra ben 27 Şubat
ta Dünya Bankası Umum Müdürü Mister Net ile 

'6 Martta Konsorsiyum Müdürü "Mister Won 
Mongolt ile görüştüm/Muhterem milletvekille
ri, yine gayet hakşinas olarak konuşuyorum, bu 
projenin finansmanı hakkında hiçbir şey orta 
yerde yoktu. Görüşmeler yapılmış, su hakları 
üzerinde müteaddit konuşmalar yapılmış ve ken
di Devletimiz içinde mütahassısları topladım, 
uzun uzun dinledikten sonra kendilerine şu su
ali sordum; bunun şahitleri vardır. «Bu iş mual
lâkta mıdır, bana onu söyleyiniz» dedim. «Evet, 
muallaktadır» dediler. Bilâhara Mister Net \e 
Mister Won Mongolt la tekrar görüştüm. Gerek 
Mister Net ve Gerek Mİster Won Mongolt, bu 
işin partiler üstü bir mesele olduğunu, politik 
sebeplerle bir baraj yapmak gibi bir durumda 
olmadığımızı, bizden evvelki hükümetlerin bı
raktığı noktadan bizim bunu götürmeye mecbur 
olduğumuz ve şayet bu işte gecikme olursa Tür
kiye'nin sadece enerji ekonomisi bakımından de
ğil, sanayi kalkınması bakımından da büyük za
rarlara uğrıyacağımızı söyledim. O zaman orta 
yerde Keban sendikası yoktu. O zaman hâlâ Su
riye ile su hakları münakaşa edilmekte idi. Su
riye ile su hakları bugün de bir ^karara bağlan
mış değildir. Fakat, beynelmilel münasebetlere 
göre barajın Suriye'ye zarar değil, fayda vere
ceği aşikârdır ki, bunu Sayın Feyzioğlu da bura
da zikrettiler. Mart ayı içinde iki, Nisan ayı 
içinde iki defa muhtelif merkezlerde toplantılar 
yapılmış, Nisan ayı sonunda bu kredinin veril
mesi, Koban Sendikası kurulmuş. Keban Sendi
kası o zaman yoktu. Konsorsiyum ve Avrupa 
Bankasının dışında ve bunu muhtelif memleket
ler hakikaten çok iyi şartlarla büyük rakamlar
la iştirak etmiş ve bu mesele safhasına girmiştir. 
Bhden sonra gelecek Hükümetlerin de bu işi 
ciddiyetle takibetmelerini, yapmalarını, zama
nından evvel bitirmelerini temenni ederiz. (Sol
dan «bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri; Sayın Feyzioğlu 
konuşmasının başında buyurdular ki, «Biz bir 
fasit daireyi, fasit çemberi kırmaya mecburuz.» 
Doğrudur, kendisiyle müttefikim. Yalnız yine 

.buyurdular ki, bu fasit daireyi nasıl kıracağımı
zı, söyliyeceğim. Uzun konuşmasını çok dikkatle 
dinledim, bu fasit dairenin kırılaıbileceğine dair 
ümitlerini söylediler, fakat nasıl kırılabileceğini 
söylemediler. 
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TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Mad

de madde sıraladım. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) 
— Ümitlerinizi dinledim, fakat nasıl olacağını 
söylemcdiniz. Hakikaten bayrak yarışmasında 
bu fasit dairenin nasıl kırılacağını da söylemiş 
olsalardı faydalı olurdu. 

Keza «% 7 yi tutalım, hattâ geçelim» dedi
ler. Ben de kendisiyle aynı kanaatteyim. % 7 
tutulabilir. Türkiye'nin potansiyeli buna müsait
tir. Bu belki umumi bir beyan gibi görünür. Fa
kat bu hesaplar yapıldığı takdirde çok uzakta 
olan bir beyan addedilmesi gerekir, uzakta olan, 
tutulması mümkün olmıyan gibi bir rakam de
ğildir. Hattâ bunu geçmeye gayret sarf etme
miz lâzımdır. Hiç olmazsa ikinci plân devresin
de bunun altına inmememiz, mutlak surette in
mememiz, üzerine çıkmanın çarelerini aramamız 
lâzımdır. 

Benim A. P. Grupu adına konuşan arkadaş
la, beyanlarım arasında farklar olduğunu söyle
diler. Ben o kanaatte değilim. Bu konuşmaları 
daha geniş çerçeve içinde ve umumi bir müste-
vi içinde düşündüğümüz zaman A. P. Grup söz-
cüsüyle benim beyanlarım arasında bir fark yok
tur. 

Sayın Feyzioğlu «Türkiye'nin kalkınmasında 
yabancı sermayeye ümit bağlamıyalım» dediler. 
Ben bunu şöyle anlamak isterim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ate
şi bizi ısıtsın, fakat yakmasın. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) 
— Evet, zaten öyle 'söyliyeceğim, ateşi bizi ısıt
sın, fakat yakmasın. Gayet güzel! Fakat, bir ve
him içine girdiğimiz takdirde, bu kapıları kapa
mak gibi bir duruma da girmememiz gerektiği 
kanaatindeyim. 

Yine kendileri muhtelif Batı memleketleri
nin, muhtelif iktisadi heyetlerinin raporlarını 
şehidolarak bu kürsüde gösterdl/ler. Kredi temi
ni için nasıl gayret gösterdiklerini söylediler 
Bu itibarla kendilerinin yabancı sermayeye kar
şı çok anlayışsız olabileceğini tahmin etmem. 

Muhterem .milletvekilleri, geçen konuşmam
da da arz ettim, tekrar edeceğim. Yabancı ser
maye aslında Türkiye'nin 5 Yıllık Plânının şart
larından birisidir. Yüzde 18 yatırım yapacaksı-
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nız, bunun yüzde 14 ü kendi 'kaynaklarınızdan 
olacak, % 4 ü dış kaynaklardan. Bu itibarla, 
artık bugün şu çekişmelere bir son vermemiz lâ-°' 
zımdır. Yabaneı sermayeyi müdafaa etti. Ki
min için etti! Türkiye'nin millî menfaatleri için 
«Ya'bancı sermayeyi müdafa etti, yabancıların, 
yabancı şirketlerin adamı..» Muhterem beyefen
diler, bunlar gayriciddî, gayrisamimî, gayrime-
sul 'beyanlardır. Bu beyanlar içine girmiyelim. 
Bunları beyan etmekte hiçbir fayda yoktur. Me
sul insanlara bu şekilde beyanlarda bulunmak
tan hiçbir fayda doğmıyacaktır. Hiçbir "kimse, 
başka bir kimse için kullanmasın bu beyanları. 
Diyoruz, her sene Türkiye'nin kalkınması için 
250 ilâ 300 milyon dolar civarında bir dış tedi
yeye ihtiyaç vardır. Bunun başka yolunu bilen 
varsa söylesin. Ve diyoruz ki, 1972 senesine ka
dar bizim bundan kurtulmamıza imkân yok. 
Hattâ bir adım daha ileri atarak ben söyledim, 
1072 senesi dahi çok büyük gayreti iealbettirip, 
Türkiye'nin dış ticaret dengesini düzeltmek için. 

Muhterem milletvekilleri, bunlar iki kere iki 
dört eder gibi hesaplar, tahminler, ihtiyaçlar
dır. Bunlar gayet net. Bunların birtakım politik 
çekişmelere tahammülü yok. Plân yapmışız, za
ten bunları politik çekişmelerin dışına çıkarmı
şız. Biz bu dış yardımları alırken Türkiye için 
en uygunlarını alalım, uzun vadelilerini, düşük 
faizli olanını alalım, mümkün olursa hibe ala
lım. Türkiye'nin millî menfaatleri neyi 
icabettiriyorsa onu yaparlar. Ama. bun
lardan kaçmamıza imkân yok. Buna 1972 
yılına kadar imkân yok. Türkiye bir 
g'ûn mesut olacaktır. Ne zaman? Benim kanaa
timce fcen bunu Senatodaki konuşmamda da söy
ledim. Türkiye'de ne zaman çilekeş Anadolu 
köylüsü göğe yağmur diye bakmaktan kurtu-
luvsa, ne zaman Türkiye'nin dış tediye muva
zeneli açığı kapatır, Merkez Bankasında, dö
viz rezervi bulunursa o zaman Türkiye büyük 
bir sıkıntıdan kurtulmuş olacaktır. (Sold.rn 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, Sayın Feyzi'oğlu'-
nun temas buyurduğu bir hususa daha dokun
mak isterim. Kendileri Türkiye'nin kaynakları 
olan fakat, kaynaklan çok zengin olmıyan bir 
memleket olduğundan bahis buyurdular. Kay
nakları vardır, yoktur, zengindir değildir mü
nakaşasını yapacak değilim. Sadece şu hususu 
Muhterem Heyetinize arz etmek isterim: Tür-
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kiye bugün kaynaklarını bilmemektedir. Tür- I 
kiye'de kaynaklarının bir envanteri yoktur. I 
Türkiye'nin gerek yerüstü, gerek yeraltı kay-
naklannm fenni, güvenilir, uzun vâdede, ne is
tihsal edilebileceğine dadr birtakım teknik bil
gileri ihtiva eden bir envanteri yoktur. Bu en
vanterin çıkarılması daha uzun seneler alacak
tır; Bu envanterin çıkarılması birinci mertebe
de teknoloji, ikinci mertebe yatırım meselesi
dir. Bunlara hiç 'karşılık beklemeden birtakım I 
yatırımlar yapacaksınız. Bu yatırımların yapıl
ması umumiyet itibariyle bizim gibi çok dar 
bütçeler içinde çalışan memleketlerde pek ko
lay değildir. Çünkü bu sahaya yapılacak yatı
rımın kıymeti uzun seneler sonra anlaşılır. Bun
lar av an proje masraflardır. Yatırdığınız za
man 'karşılığında birşiey göremezsiniz, kimseyi 
de memnun edemezsiniz. Bunlar doğrudan doğ
ruya taşa, toprağa yatırılmış paralardır ve çok 
pahalı işlerdir. Bu envanter çıkarılmadığı müd
detçe Türkiye'nin kaynaklarını bileimi'ycceğiz. 
Yalnız şu hususu arz edeyim. Türkiye'nin kay
nakları, hakikaten Türkiye'yi bugünkü ve ya
rınki haliyle mesut, müreffeh ve bahtiyar ede
cek vüs'attadır. 

ŞÜKRÜ KÖSEBBISOĞLU (Van) — Sami
mi konuşuyorsun, cidden teibrik ederim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR- [ 
OIMCISI SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) 
— Bir hususa daha değinmek isterim: 

Sayın Feyzioğlu esnaf için ne yaptınız sua
line şöyle bir cevap verdi: Halk Bankasının im
kânlarını geliştirdik • ve esnafa her türlü yar
dımda bulunduk. 

Muhterem milletvekilleri, hepimizin prob
lemidir ve hepimizin problemi olmakta devam 
edecektir. Bu hususta Muhterem Heyetinize bir 
malûmat arz edeyim. 

Türkiye'de 1 500 €00 esnaf ve 244 aded de 
esnaf kefalet kooperatifi vardır. 87 000 es
naf bu kooperatiflerden faydalanır. Halk Ban
kasının yüz milyon sermayesi var. Sadece es
naf kefalet kooperatifleri faydalanır. Binaen
aleyh, bugün kredi imkânlarından Türkiye'de 
sadece 87 bin esnaf faydalanmaktadır. 1 413 000 
kişinin yeniden organize olması lâzımdır. Ha
kikaten el uzatılmaya değer bir dâvadır. Haki- | 
katen, gayet küçük sermaye ile alın teri ile bir 
hürriyet nizamı içinde hayatını kazanan bu 
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insanlara el uzatmaya, mecburuz. Halk Ban
kasının sermayesini 300 milyona, 500 milyona 
çıkarmak lâzımdır. Nitekim, huzurunuza geldi
ğimiz zaman, böyle bir kanun tasarısı da var
dır. Ve bu dâvaya en kısa zamanda el uzat
maya mecburuz. 

Fındık ve tütünden bahis buyurdu Sayın 
Feyzioğlu. Her iki mevzu Muhterem Heyeti
nizde ve Senatoda mütaaddit kereler konuşul
du. Ticaret Bakanlığı bütçesi ile Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı bütçesinde Bakan arkadaşla
rımız bu suallere muhataboldular ve gerekli 
cevapları verdiler. Ben yalnız şurasını arz 
etmek isterim: 

Tütün mevzuunda, 15 Şubatta tütün piya
sasının açılacağı ilân edildiği halde ve biz
den evvelki Hükümetin istifa edip bizim Hü
kümet kurmamıza kadar geçen 8 gün zarfın
da Devletin birçok faaliyetleri tabiî olarak de
vam ettiği halde, tütün piyasası açılmamış
tır. Biz tütün piyasasını hazır bulduk. Ne eks
pertizlerini biz yaptırdık, - zaten bizim elimiz
de değildir, ekşperterler yapar ekspertizlerini 
- ne bizden evvelki Hükümetin hazırlamış 
bulunduğu fiyat politikasında uzun boylu bir 
değişiklik yaptık, hiçbir şey yapmadık. 25 Şu
batta da piyasayı açtık. Daha fazla- piyasa
nın tahammülü yoktu. Yalnız vakıalar var or
ta yerde. Geçen sene yüzde 21 olan ağrek tü
tün bu sene yüzde 5 dir. Bizim, Hükümet ola
rak burada bir politika hatamız yoktur. Bu 
mevzuda da bütün milletvekillerinin insaf sa
hibi olmasını rica ederim. 

Fındık mevzuuna gelince: Biraz evvel de 
arz ettim, yine de arz edebilirim, fakat, me
sele o kadar ıbelirlidir ki, yalnız şurasını söy
lemekle iktifa edeceğim. Biz hiç kimseyi, hiç
bir tüccarı v.s. yi sepekülâtif kazançlara ka
vuşturmuş değiliz. Biz iş başıtıa gelmeden ev
vel 450 milyon lira olarak Fisko - Birliğe des
tek mubayaası için verilmiş para bitmiş ve 
fındık mubaayası durmuştu. Biz geldikten son
ra çeşitli şikâyetler geldi. Vekil arkadaşımız 
yerine gitti, meseleyi tetkik etti, icabeden ka
rar alındı. Biz Hükümete gelmeden evvel fın
dık fiyatları düşmüştü. Bugün yine fındık fi
yatları 440 - 450 kuruş seviyesindedir. îhraç 
talepleri de vardır. Ümidederiz ki, bu kadar 
büyük bir stoku yeni bir mevsim başlamadan 
evvel değer pahası ile elden çıkaralım. 
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Muhterem milletvekilleri, yine Muhterem 

Huzurunuzda gayet elektrikli görüşmelere se-
bebolmuş diğer bir konuya dokunacağım. Bu 
konu petrol konusudur. 

Petrol konusunda ileri geri çok söylendi. 
Bu bize izafe edilerek söylenen sözlerin, vakıa
lara istinadetmediğini bizim konuşmalarımızın 
ya yanlış anlaşıldığını veyahut da o sekile ge
tirildiğini beyan etmek isterim. 

Bir defa petrol mevzuunda Koalisyon ka
natları esasında fikir farkları vardır denil
di. Olabilir, mümkündür. Ben bu meseledeki ko
nuşmama başlarken Muhterem Heyetinize ay
nen şunu söyledim dedim ki: «Bizim Hükümet 
olarak Koalisyon protokolünde petrolü dev-
letleştireeeğimize dair bir husus yoktur. Bu 
itibarla bir Hükümet olarak bu kısa devre için
de petrolü devletleştirmeyi düşünmüyoruz.» ve 
ilâve ettim, «Adalet Partisi Başkanı olarak ise, 
petrolün bugün devletleştirilmesinde fayda 
ümidetmiyoruz. Benim beyanım bu. 

Muhterem milletvekilleri, bunun aksine mü
talâa beyan edenler ne kadar serbest ve hürse, 
ne kadar fikirleri hiç kimsenin ipoteğinde inhi
sarında değilse ve Ibu fikirde ne kadar başka
larından izin almak durumunda değilse bu fik
ri serd edenlerin de aynı derece hürriyeti var
dı. (Sağdan soldan alkışlar) ve yine bundan ev
velki konuşmamda arz ettim, bu meseleye Yüce 
Meclisiniz karar verir, bu bir şekil alır. Hü
kümet olarak teklifte bulunduk, Enerji Ba
kanı arkalaşımız teklif etti; «bir Araştırma Ko
misyonu kurulsun, bu hususta herkesi dinle
sin ve :/iülmn bir dâvadır, (basit bir mesele de
ğildir. Şu veya bu şekilde karar alırken mem
leketin uzun vâdedeki ile kısa vâdedeki men
faatlerini düşünmemiz lâzımdır. Bunlar hisler
le halledilecek meseleler değildir. Sadece akıl
la dahalledilecek meseleler değildir. Teknik 
işidir, bilgi işidir, sermaye işidir, takat işidir. 
Bunların hepsini ortaya koysun Araştıma Ko
misyonu ışık tutsun, Kanunun değiştirilmesi 
lâzıımgeliyorsa değiştirilir.» Genel görüşme de 
açabilirsiniz, araştırmada açabilirsiniz, ama bü
tün bu fikirleri beyan ettik diye bize ve ba
kan arkadaşıma yöneltilmiş bulunan ithamları 
fevkalâde ağır, fevkalâde yersiz, fevkalâde hak
sız ve insafsız bulurum ve Hükümet olarak 
bunları reddederiz. (Sağdan «bravo». sesleri, al
kışlar.) 
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Şimdi Sayın Feyzioğlu, yine konulmasın

da söyledi. «Aşiret gibi hareket edin diyeti 
yok» dediler. Zaman işte. öyle hareket etmi: 

yelim diyoruz, başka bir şey demiyoruz. Tür: 

kiye'nin millî menfaatlerine göre hareket ede
lim, düşünelim, taşınalım, icabı ne ise ona göre 
hareket edelim. 

Şimdi bir hususa daha temas etmek isterini: 
Sayın Feyzioğlu üç hususta benimle beraber 

olmadığını, daha doğrusu benim görüşlerimi tas-
vibetmediğini söylediler. Ben bunu benimle aynı 
şekilde düşünmediği mânasında anladım. Çünkü, 
benim serd ettiğim fikirlerin bir tasvibe ihtiyacı 
yok. Sadece bizim "mütalâamız budur dedim. «Bun
lar, cebrî tasarrufu küçümser.» Muhterem millet
vekilleri böyle bir şey demedim. Bunlar dereee 
meselesidir, küçümseme meselesi değil. Cebrî ta
sarruf nereye kadar götüreceksiniz, limiti ne ola
cak? Memleketin hayat damarlarını mı kuruta
caksınız, yoksa memleketin hayat damarlarını ih
ya mı edeceğiz, öyle bir noktada bırakacağız? 

Yine «özel teşebbüse çok mübalâğalı yer ver
diniz» dediler. Karma ekonomi düzeni içinde ne 
arılıyorsak gayet tabiî ki Adalet Partisi olarak biz 
özel teşebbüse ağırlık veriyoruz, bu aşikâr bir 
şey... Ve arz edeyim; özel teşebbüse ağırlık veri
yoruz derken, birtakım tüccarların, çıkarcıların, 
şunların bunların adamları gibi ithamları da kö
künden reddederiz. (Sağdan ve soldan alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, 
Türkiye'yi bir sınıf kavgasına götürmeye hak

kımız yok. (Sağdan ve soldan sürekli alkışlar, 
«bravo» sesleri) Yok böyle şeye hakkımız. (Orta
dan bir ses : «Ağırlık veriyoruz dediniz, ne de
mek?») Ağırlık vermenin bir mânası var, ehem
miyet verir, her şeyi ona veririz demek değil, 
Karma ekonomi düzeni içinde anladığımız şeyler 
vardır. Bunların hepsi beş yıllık plânda yazılı
dır. Karma ekonominin kurulları özel teşebbüsün 
rolü nedir Devlet teşebbüsünün rolü nedir! Biz 
sadece bu kurulların içerisindeyiz. (Sağdan «bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, huzurunuzu daha 
fazla işgal etmiyeceğim. Son olarak yine müna
kaşası yapıldığı zaman çok çeşitli mânalara gö-
türülebilen ve filân parti taraftar, filân parti ta
raftar değil gibi, seçim sathı mailinde kullanıl
maya çalışılan veya çalışılafbileceık olan Toprak 
Kanunudan bahsedeceğim. 

- 4 7 7 -



M. Meclisi B : 119 
Sayın Peyzioğlu, Toprak Reformu Kanunu 

hususunda Hükümet sarih değildir, buyurdular. 
Biz bu husustaki fikirlerimizi ifade ettik. Bütçe 
ve Plân Komisyonundan da ifade ettik, Senato
da da ifade ettik. Dedik ki, Toprak Rerofmu Ka
nunu mevzuunda biz geçici komisyon taîebede-
ecğiz, hazırlaklarımız-tamamlanmıştır. Geçici ko
misyona mevzu geldiği zamanki bu mevzuu Ana
yasa Komisyonunda iki aydan fazla beklemiştir. 
Geçici Komisyona geldiği zaman Hükümet ola
rak geleceğiz, fikrimizi söyliyeceğiz. Mesele Umu
mi Heyetinizce geldiği zaman Muhterem Heyeti
nizin huzuruna geleceğiz, fikrimizi söyliyeceğiz. 
Bu komisyonlarda olgunlaşmadan evvel bir fi
kir beyan etmeyi şü anda zaman israfından baş
ka bir şey addetmiyoruz. Bu itibarla biz Hükü
met programının münâkaşası sırasında ne dediy
sek, ona sadıkız ve onu tatbik etmekteyiz. Muh
terem Meclisiniz, Sayın Başbakanımın da buyur
duğu gibi, şayet mesaiye devam ederse kanunun 
çıkarılması için Hükümet olarak elden gelen her 
türlü gayreti göstereceğiz. 

Muhterem milletvekilleri; beni sabırla dinle
diğiniz için hepinizi hürmetle, minnetle şükran
la selâmlarım. (Adalet Partisi ve sağ taraf sı
ralarından sürekli alkışlar, «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN :— Muhterem arkadaşlarım; Büt
çe kanunu tasarısının tümü üzerindeki görüşme
ler bitmişti. Bu arada... (Gürültüler) Muhte
rem arkadaşlar; lütfen sükûneti muhafaza ede
lim. Bu arada Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Talât Asal son sözü istemiştir. Gene 
C. H. P. Grupu adına Sayın Turhan Feyzioğ-
lu da son sözü istemiştir. Ayrıca 137 nci madde 
gereğince, verecekleri reyin rengini tebarüz 
ettirmek üzere, gayet veciz formüller içinde be
yanda bulunmak üzere iki arkadaşımız da söz 
istemiştir. Bunun dışında Sayın Fethi Doğan -
çay, «Bütün gruplar mütalâalarım bildirdiler, 
müstakiller konuşma imkânı bulamadı, bize de 
söz verin», diye bir takrir vermiştir. («Böyle bir 
yetki var mı?» sesleri) 

. Muhterem arkadaşlarım, İçtüzüğümüz gere
ğince Bütçe Kanununun tümü üzerinde, Bütçe 
Kanunu Meclisimizce geldiği zaman bütün grup
lar şahısları adına konuşan arkadaşlar kifayet 
takriri verilinceye kadar konuşmuştur. Ondan 
sonra da maddeler ve bölümler hakkında, ba
kanlık ve daire bütçeleri hakkında bütün konuş
malar bitmiş, Muvazenei Umumiye Kanununun 
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bütün maddeleri oylanmış ve Bütçe Kanununun 
tümü üzerinde, İçtüzüğümüzdeki esaslara göre, 
lehte veya aleyhte birer kişinin konuşması lâzım-
gelirken, öteden beri Bütçe Kanunun istisna 
edilmesi yolundaki teamüle uyularak bütün 
gruplara söz verilmiştir. Bu sebeple gruplar 
adına söz istiyen arkadaşlarıma söz vermiyece-
ğim. Sadece 137 nci madde gereğince söz isti
yen ve aleyhte söz istiyeceğini tebarüz ettiren 
ve sırada bulunan Sayın Sarıibrahimoğlu'na söz 
veriyorum. 

Buyurun efendim. 
TURHAN FEY.ZİOĞLU (Kayseri) — Usul 

hakkında söz istiyorum. Bu talebimi hangi esa
sa uygun bulmıyarak is'af etmiyorsunuz? 

BAŞKAN — Sarıibrahimoğlu Milletvekilidir, 
ne bakandır, ne de grup sözcüsüdür. 

TURHAN FEYZİOÖLU (Devamla) — Grup 
adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Grup adına sizden evvel Talât 
Asal da söz istemiştir, ona da vermiyorum efen
dim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) - O 
benden çok sonra geldi ve sözü de benden sonra 
istedi. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, sükûneti muhafaza 
edelim. Buyurun Sarıibrahimoğlu. (Gürültüler) 
Arkadaşlar; lütfen sükûneti muhafaza edelim 

Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu, İçtüzüğün ifa
desiyle «gayet veciz ölçüler içinde» bu «veciz» 
sözü vecize vasfında olmak mânasına gelmekle 
beraber kısalığı da ifade eder, lütfen efendim 
bu ölçüler içinde. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Sayın milletvekilleri ve Sayın Reisimden şu hu
susu istirham ederim, mûtadım hilâfına fazla 
işgal etmemek ve bu «veciz» mahiyetine uygun 
konuşmuş olmak için yazılı okuyacağım ve Büt
çe Kanununun genişlik ve ehemmiyetine uygun 
şekilde, mümkün olduğu kadar kısaca arz ede
ceğim. 

BAŞKAN —- Lütfen efendim. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 

— Bütçe ve Plân Komisyonunda da açıklamış 
olduğum üzere Bütçe Kanununun Hükümetlerin 
düşürülmesi vasıtası sayılmasını Anayasanın 
94 ncü maddesinin lâfzına ve ruhuna aykırı bir 
anlayış ve davranış saymaktayım. 
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Benzeri davranışlar politika hayatımızda iti- I 

yat haline getirildiği takdirde, aslında birçok 
bünyavi rahatsızlıklarla malûl bulunan demok
rasimizin ve millet hayatımızın ciddî buhranlara I 
sürüklenmesinden endişe ederim. 

Üçüncü inönü Hükümetinin bütçesine sami-
yetsiz ve denk olmadığı için kırmızı oy verdikle- I 
rini söyliyen günün muhaliflerinin ve bugünün 
iktidar mensuplarının bütçe açığını az göster- I 
mek gayretiyle ödenmesi zaruri dış borçlardan i 
500 milyonluk kısmı hıfzetmesi ve çeşitli seçim I 
yatırımları için Bütçe ve Plân Komisyonunda I 
123 milyon artırımın yapılmasını el altından teş
vik etmiş bulunması, samimiyetsizliğin ve düş
tükleri çelişmenin reddi mümkün olmıyan ör- I 
nekleridir. 

Bu arada iktidar ekseriyeti tarafından mil
letvekili ve senatör ödenekleri için açık bütçeye 
yüklenen 40 milyonluk yeni yük rejimin kaderi- I 
ne yönelen ithamlara malzeme hazırlamıştır. I 
Tarih rejimin ve milletvekillerinin müstahak ol
madıkları suçlamalara ve tarizlere hedef ol
malarına vesile ve imkân hazırlıyanları affetmi-
cektir. 

Bu vesileyle ifade etmek isterim ki; pilâv ye
rine plâna taraftar olduklarını açıkça kabullen
meleri şayanı şükran olmakla beraber, plânlı 
kalkınmanın öngördüğü tedbirler ve kalkınma 
hedeflerini ret ve inkâra varan davranışlar ve 
beyanlar bu babat da haklı tereddütleri ve şüp
heleri davet etmektedir. | 

Anayasa emri olan toprak reformunun ger-
çeklenmesinin süratlenmesi için oy verenlere ve 
partilerine en ağır suçlamaları yapanların ikti
dara gelince aynı tasarıyı, reddettikleri Karma 
Komisyona havale ettirmiş olmaları, samimiyet
siz bir davranıştır. 

Yeni iktidar, köylü, işçi esnaf ve geniş halk 
kütlelerini Anayasamızın öngördüğü sosyal dev
let ve sosyal adalet ilkeleri içinde kalkındırma f 
gayreti kararında görünmemektedir, önce kal
kınma sonra sosyal adalet görüşü her mahallede 
onbeş milyoner yaratma anlayışı ile garip bir 
paralellik arz etmektedir. 

İktidara gelir gelmez büyük iş adamlariyle J 
yapılan toplantılar ve neşredilen tebliğler ve | 
yetkililerin beyanları bilhassa iktidarın en bü- j 
yük ortağının; aşın liberal bir anlayışı benim- ! 
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sediği, işçi, köylü ve esnafa sırt çevirdiği gerçe
ğini gün ışığına çıkarmıştır. 

Vaki tebliğ ve beyanlarda özel sektöre veri
lecek tâvizler meyanmda zirai alet ve vasıtalar
la ilgili kanun teklifimizin de kurban edileceği
nin beyan edilmiş bulunulması yukardaki hük
mü doğrulamaktadır. 20 milyon Türk köylüsü
nün birkaç fırsatçı tarafından haksız ve insaf
sızca sömürülmesine set çekecek böyle bir teklifi 
iş adamlariyle yapılan pazarlıkta politik çıkar
lara feda eylemek haddizatında birkaç müte
şebbise milyonlarca Türk köylüsünü kurban ey
lemektir. 

Kozlu'da yirmi kuruş için cefakâr Türk işçi
si kurşunlanırken ilgili Bakanın Hükümet ad1-
na; bu toplantılar ve bu denli pazarlıklarla 
meşgul olmayı tercih etmesi, bir anlayışı ifade 
etmesi itibariyle, (amele) deyimi ile hakir gö
rülen Türk işçisi ve geniş kütleler açısından ib
retle ve dehşetle temaşaya değer. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, 137 nci' 
maddeye lütfen sadakat gösteriniz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Topluyorum. 

Türk köylüsünün büyük ekseriyeti yoldan, 
sudan, okuldan yoksun ve Ortaçağ karanlığı 
içindedir. Eğitimde fırsat eşitliği ve sosyal ada
let ilkesini uygulamak çağdaş devletlerin baş 
ödevidir. 

Az gelişmiş ülkeler için bir ekonomik - sos
yal ilerleme, ileri Batı ülkeleri için de bir peda
gojik devrim olan köy enstitüleri ile birlikte, 
toplumumuzun sanat ve kültür kalkınmasını 
gerçekleştirmede ve devrim ilkelerini halka gö
türmede dünya çapında ün ve itibar kazanmış 
olan halkevlerini kanuni müeyyideleriyle dev
let kuruluşları olarak yurt düzeyinde hizmete 
açmak gerektir. 

Bunları; Devletimizin sosyal karakterinin bir 
vecibesi sayıyor, iktidar ve muhalefeti bu bab-
ta ortak görüşe davet ediyorum. 

Petrol ve madenlerimizin yerli emek ve ser
maye ile işletilmesini zorlaştırıcı veya imkânsız-
laştırıcı kayıtların iktisadi bağımsızlık savaşımı
za köstek olacağı kanısındayım. Aziz Atatürk'
ün deyimi ile; «siyasi bağımsızlık ancak ikti
sadi bağımsızlıkla gerçekleşebilir.» 

Yerli ve yabancı sermaye taraftarlığını, iyi 
niyetle de olsa, millî menfaatlerimiz ve geniş 
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halk kütleleri aleyhine bir davranışa kadar gö
türmenin sosyal, ekonomik ve politik mahzur
larını ve muhataralarını göğüslemeye hiç kimse
nin gücünün yetmiyeceğini halisane hatırlamak 
isterim. 

Kalkınmanın en kısa ve en verimli yolunun 
ziratte kalkınmayla olabileceğine bundan son
ra sanayiin ve hakikî kalkınmanın verimli şekil
de kurulabileceğine inanıyorum. Sulama ve zi
raat tempomuz daha 50 yılda topyekûn teksifi 
ziraate imkân vermiyecektir. Mevcut sularımız
dan faydalanmak suretiyle 50 milyon dönüm 
araziyi sulu ziraate açabilir, vatana yeni bir 
vatan katabilir ve millî servetimizde kısa zaman
da asgari 30 - 40 milyarlık artış sağlıyabilir.. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sarübrahim-
oğlu. 

KEMAL SÂRIİBRAHIMOĞLU (Devamla) 
— İktidar, ilk günden itibaren TRT, İstanbul 
emniyeti gibi Devlet müesseseleri ve kuvvetlen 
ile karşı karşıya gelmiş, tâbir caizse bu mües
seselere karşı âdeta ilânı harbetmiştir. 

Devlet kuvvetlerinin en üstünde ve kudretli 
mevkiinde yer alan Hükümetin; dolaylı veya 
dolaysız şekilde idare ve vesayeti altındaki Dev
let müessese ve kuvvetlerine karşı bu davranışı, 
Devlet fikrini tezelzüle uğratmaktadır. İktida
rın buna hakkı yoktur. 27 Mayıs Anayasasın
dan kuvvet- alan Devlet müesseselerine karşı 
partizanca baskılar ve tahrip, arzulan başarıya 
ulaşamıyaçaktır. Demokratik rejim herkesin ve 
her siyasi teşekkülün kanunlarla çizili hakkını 
ve haddini bildiği ölçüde kudretli ve müessir 
olduğu bir rejimdir. Bu hakikati herkes öğren
melidir ve öğrenecektir. 

İktidarı, millet hayatında heder ettiği üç bu
çuk ayı daha da uzatıcı bu gibi sakim davranış
lardan sakınmaya davet ederim. 

Bu sebeplerle kırmizî oy vereceğimi arz eder. 
Hürmetlerimin kabulünü rica ederim. (Ortadan 
alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, daha 
evvel açık oylarınıza sunulmuş olan. 19 . 2 . 1960 
tarihli ve 202 «ayılı Kanunun geçici dördüncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun ta
sarısının açık oylamasına (363) üye katılmış, 
(236) üye kabul, (120) üye ret, (7) üye çekin-
ser oy vermiştir. TasarıMeclisimizce kabul edil
miştir. 

29.5.1965 0 : 2 
Muhterem arkadaşlarım, bütge görüşmeleri 

bitti, oylamaya geçiyoruz. Oylamavzarf dağıtıla
rak yapılacaktır. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) —İsim okun
mak suretiyle yapılsın. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
üyelere zarflar dağıtılacaktır. Kutular sıralar 
üzerindedir. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) - - Kabul -
ret demek suretiyle daha kolay olur. Teklif edi
yorum. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — tsim oku
mak suretiyle yapüsın Sayın Heis. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, ükisi de 
mümkün. Biz Meclisin bu uzun mesaiden sonra, 
biran evvel oylama muamelesini bitirmeyi temi-
nen bunu teklif ettik ,̂ Fakat Yüksek Heyetinizin 
kararı asıldır. Zarf yoliyle oylama şeklini tasvi
binize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. • 

Zarflar Sayın üyelere _ dağıtılacaktır. Zarf
ların üzerinde her hangi bir mühür ve işaret 
yoktur. Şimdi intihap dairesini tesbit ediyoruz: 
Ali Erbek (Kütahya)... Oylama muamelesine 
Kütahya'dan başlıyacağız, Sayın üyelerden Ri
yasetin, istirhamı, isim okuma sırasına riayet et
meleri ve bu sıraya göre reylerini kullanmaları 
şeklindedir. 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Sayın Baş
kanım müsaade ederseniz ben hastayım oyumu 
atıp gideyim. İlâçla oturabiliyorum. 

BAŞKAN — Hasta iseniz oyunuzu kullan
manız mümkündür. Fakat hastalık yolundaki 
mazeretlerin çoğalmama kaydı ile... 

Şu halde yalnız hasta olduğunu beyan eden 
Sayın Hasan Erdoğana bu imkânı veriyorum. 
Buyurun Sayın Erdoğan. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Sayın Başkanım mâruzâtım var. Mazereti olan
lara da öncelik tanıyor musunuz? Trenim var da 
efendim. 

BAŞKAN.—- Muhterem arkadaşlarını, belki 
her arkadaşın bir mazereti olalbilir. Kütahya'dan 
başlıyoruz. 

(Soldan, «Burhan Bozdoğan'da hasta ©fen
dim.» sesleri) 

Burhan Bozdoğan'da oyunu kullanabilir. 
(«Kürsüye gelemez» sesleri) ğelemezse lütfen bir 
arkadaş Burhan Bozdoğan'ın oyunu getirsin 
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efendim. Burhan Bozdoğan arkadaşımızın oyu I 
İdare Âmiri Zülhtü Pehlivanlı tarafından kulla
nılmıştır. (Soldan alkışlar) 
. Necmettin Küçüker arkadaşımızın da sıhhi 

mazereti sebebiyle oyunu tdare Âmiri Muslin 
Görentaş x>nun yerine kullanmıştır. (Soldan al
kışlar) 

Yanında matbu pusulası bulunmıyanlar bir 
beyaz kâğıda, adını, soyadını, seçim çevresini ve 
oyunun vasfını dercederek oyunu kullanabilir
ler. Zarfların yapıştırılmaması, tekrar kullanıla
bilmesi ve açmakta kolaylık için lüzumludur. 

(Oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanımıyan arkadaşı-' 
mız var mı?... Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. 
(Oy vermiyen var, sesleri) Oylama muamelesi 
bitmiştir, efendim. . 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
Î&MET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
emsali vardır. Bundan öıiıceki müzakerelerde bu 
şekilde olmuş ve oy kullanılmıştır, efendim. 

BAŞKAN — Muhterem aTkadaşlar, geç ka
lan arkadaşımızın oy kullanması lâzımgelir yo
lundaki itiraza İçtüzüğün verdiği cevap: içtüzük, 
Madde 137. — «Reyler toplanınca Reis muame
lenin bittiğini söyler. Bundan sonra rey veril
mez.» Bu, içtüzüğün 137 nci maddesinde yazüı. 
Bâzı arkadaşlarımız bunun emsali var, dediler. 
(Var sesleri) Bu, bu celseyi idare eden başka
nınızı ilzam etmez, efendim. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım; 1965 yılı bütçe ka
nunu tasarısının oylama -neticesini arz ediyo
rum : 

Oylamaya (404) üye katılmış, 
(230) kabul (Sağ ve sol sıralardan bravo 

sesleri), 
(174) ret oyu kullanılmıştır. 
Tasarı kanunlaşmıştır. Memleketimize ve mil

letimize hayırlı olsun. (Soldan ve sağdan, «bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Başbakan söz istemiştir. Kendilerine 
söz veriyorum. Buyurun efendim. 

(Başbakan Suad Hayri Ürgüplü, sürekli al
kışlar ve «bra-vo» sesleri arasında kürsüye gel-
di.) 

BAŞBAKAN SUAD HAYRI ÜRGÜPLÜ 
(Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi) -— Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri. 

39 . 6 .1965 Ö : 2 
1965 bütçesini tasvip ile gösterdiğiniz tevec* 

cühe Hükümet adına şükranlarımızı arz ederiz. 
(Alkışlar)' 

Onüç gün geceli - gündüzlü devam eden büt
çe müzakerelerini bugün bitirmiş bulunuyoruz. 
Tasvip kararlarınıza şükranlarımız sonsuzdur. 
Buna lâyık Olmaya bütün gücümüzle çalışacağız. 
Bütçe görüşmelerinde değerli arkadaşlarımdan 
takdir, tenkid ve temennilerine Hükümet adına 
bilhassa ye tekrar teşekkürler ederim. Bunlar
dan da âzami ölçüde faydalanmak vazifemi&dir. 

Muhalefet partisinin tenkidleri ve temenni
leri üzerinde ehemmiyetle duracağımızı tasrih 
etmek isterim. Bütçe görüşmeleri çetin görüş
melerdir. Sert tenkidler, mukabeleler olur. Bun
ları bir, tarafa bırakarak memleketimiz için fay
dalı olanları ayırmak ve onları değerlendirmek 
esas olmalıdır. Buna itina edeceğiz. 

Dışişleri bütçesindeki görüşmelerde yanlış an
layışlar olmuştur, bu hususu tasrih etmeyi va
zife bilirim. 

Dış siyasetimizde iktidarın muhalefetle ve 
bütün milletle tam bir birlik ve beraberlik için
de olduğunu görmekle müftehiriz. Yalnız siyase
tin yürütülüş ve tatbikatında bâzı farklar ola
bilir. Konuşmalarımızda her hangi bir ard dü
şünce aranmamasını muhalefetten bilhassa rica 
ederim. 

Geçmiş ve gelecek siyasi hâdiselerin tam ay
dınlığa kavuşmasını Yüce Meclis ne zaman arzu 
ve emrederse, Hükümetiniz elindeki bütün vası
talarla emrinizde olacaktır. Bu normal parlâ-
manter mesaiden başka mânalar çıkarılmamasını 
bu vesile ile bilhassa rica ederim. 

Sayın arkadaşlarım, 
Yüce Meclisin çalışmaları yorucu fakat çok 

semereli olmuştur. 
Bizden evvelki Hükümetlerin sevk ettikleri 

ve tasviplerinizi kazanan mühim kanunlar yanın
da bizim kısa devremizde de bâzı mühim kanun
ların çıkarılması himmetlerinizle sağlanmıştır. 

Vazife ve hizmette devamlılık başlıca dikkat 
ettiğimiz bir husustur. 

Bundan sonra fikirlerde, prensiplerde fark
lar olacak ve bu ayrı düşünceler Yüce Meclis
lerde ve millet huzurunda tartışılacaktır. Böyle 
bir devreye girmiş bulunuyoruz. 

Meclislerin yasama hayatı dana canlı, daha 
güç olacaktır. Bu devreyi de bundan evvelki 
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-dövmeleri atlattığımız gibi ba§an ile atlatacağımı
za eminim. - ' , 

Sayın arkadaşlarım, 
Bir müddet sonra seçim.sebebiyle Ankara'

dan ayrılma kararı alabilirsiniz. Bu sebeple Hü
kümet adına Yasama Meclislerimizde bulunan 
kanunlar üzerinde kısa mâruzâtta ve ricada bu
lunmayı vazifo saymaktayım. 

Sayın Başkanlık Divanı ile yaptığımız top
lantıda 26 tasarının tatilden evvel tasvibinize ik
tiran etmesinde memleket için büyük fayda te
lâkki ettim. 

Ayrıca, Hükümetimiz de 17 tasarının günde-
mo alınarak tasviplerinizi kazanmasında yurt 
hizmeti bakımından mühim faydalar görmekte
dir. 

Bunların müzakere ve intacını mümkün kıl
mak için bütün Haziran ayında çalışma kâfi ge
lecektir kanaatindeyiz. Bunların dışında Meclis
lerin Genel Kurul ve komisyonlarında bugün 322 
tasarı vardır. Bunlardan 99 u Yüce Meclisimi-

29 . 5 .1965 O : 2 
ze, 58 i Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna 
gelmiştir. 165 tasarı henüz komisyonlardadır. 
Genelkurullara intikal etmiş olan, sayın arka
daşlarımızın bâzı tekliflerinin de önemleri bakı
mından tatil dem evvel intacında Hükümetimiz 
arkadaşlarımızla mutabıktır. Temennimiz; evvel
ce arz ettiğim tsarılar Haziran sonundan evvel 
intacedilirse diğer tasarılardan mümkün olabi
lenlerin de tetkikine müsaade buyurmanızdır. 

Hükümetimiz bütçeden sonra kesif bir mesai
ye girişecek, ve direktiflerinizin tatbikatını ta
hakkuk ettirmeye çalışacaktır. 

Bütçenin vo müşterek mesainizin aziz milleti
mize ve yurdumuza hayırlı olmasını diler, hepi
nize en derin şükran ve saygılarımızı sunarız. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu
günkü Birleşimde gündemimize almış olduğumuz 
meseleler bitmiştir. Vakit de geçmiş olduğundan 
1 Haziran Salı günü saat 15,00 te toplanmak 
Üzero Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 23,25 
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1965 Büt?e kanunu tasarısının 16 ncı maddesine bağlı (R) cetveline bir fıkra eklenmesine dair 

verilen önergeye kuHanılan oyların sonucu 

(Tasarı reddedilmiştir.) 
Üye sayısı 450 

Oy verenler : 3 6 4 
Kabul edenler § 

Reddedenler : 354 
Çekinserler : 5 

Oya katıl mıyanlar : • * 2 
Açık üyelikler : 14 

AYDIN 
Reşat Özarda 

ÇORUM 
İhsan Tombuş 

[Kabul edenler] 

KONYA 

Kadircan Kaflı 

TEKİRDAĞ 
Fethi Ma h raimi 

VAN 
Şükrü Kösereiscğlu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karauıüftüoğlu 
Cavit Oral 
Kemal Sarıîbrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
AH Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
FTalfık Nur Baki 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşı oğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza J'olat 

AMASYA 
Reşat Arpacıuğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sahjföz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman 
Hail' Ay bar 
Nihat Berkkan 
Osman Bölük başı 
Mustafa Kemal Erkovan 
.Muhlis Ete 
Nrnail Gence 
İbrahim Imirzalıoğlu 
Emin l'aksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Uy as Seçkin 
Ahmet -Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Raf et Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminaeaoğlu 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
İsmet Sezgin 

[Reddedenler] 
BALIKESİR 

Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
'îrikhan Evliyaoğlu 
Fennî I si i m yeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya 'Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tııffml 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
llalit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
k'Smil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

Nadir Yavuzkan 
BURSA 

Hikmet Akalm 
Edip Jtüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin , 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Şefik İnan 
Refet Sezarin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıojrlu 
Ahdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobaııoğlu 
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ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmuz Arşlan 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
Ilhami ^Erteni 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım , 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Nihat Diter 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şeraf ettin Konuray 
Adnen Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin İncioğlu 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizameitin Erfkmen 
ibrahim Etem Küıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 
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E GÜMÜŞANE 

Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip inal 
Sairi Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Aralan 
Yahya Dermancı 
Gelâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Babm 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

I İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 

I Cihad Baban 
Suphi Baykaeı 
Ferruh Bozbeyli 
Ratip Tahdr Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Fehrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 

I Ilhami Sancar 
I Selim Sarper 

ismail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü "Akkan 
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I Mehmet Ali Aytaş ] 

Şeref Baikşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
ihsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Kesürin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
A.bdurrahman Altuğ | 
Mehmet Alâeddin Eriş I 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
I Sahabettin Bilgisu | 

Nihat Eıdı» 
Hâldan Kısayol 
Süreyya. Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
irfan Baran , 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özf akih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA. 

Ahmet Bozbay 
Ali Eribek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Dolikaya 
ismet inönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
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Seyfi Güneştan 
Taliât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
îhsan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzûn 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naîm Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
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RİZE 

Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 

'Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Nurettin Coritoğlu 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hamit Kiper 
îlyas Kılıç 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgeu 
Adil Yaşa 

SİNOP v 
Mail tın ut Alic-ann&lıı 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

29 . 5 . 1965 0 : 2 
SİVAS 

Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebatı Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuöğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kooamemi 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanh 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıaa Akbıyıkoğld 
tbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
îhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yüoebilgin 

AYDIN 
Melâhat Gedik 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

[ÇekinserlerJ 
ERZURUM 

Turhan Bilgin 
İSTANBUL 

Tahsin Demiray 

[Oya katilmıyanlar] 

MANİSA 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

ADANA 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 

AFYON KARAHISAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Fuat Börekçi (î.) 

Bülent Ecevit 
tbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu (1.) 

ANTALYA 
Ömer Eken 
NTn/,nri Korânoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Bilmi Aydınçer 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu (1.) 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V. 

ÇORUM 
Necmi ökten 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (t.) 
Hilmi Güldoğan 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Fahir Giritlioğlu 

Nazmi özoğul 
ELÂZIĞ 

Nurettin Ardıçoglu 
ESKİŞEHİR 

Seyfi Öztürk (B.) 
GAZİANTEP 

Muzaffer Caribolait 
Mithat San (B.) 

GİRESUN 
Ali Cüceo&lu 

ĞÜMUŞANE 
Necmeddin Küçûker 

HATAY 
Abdullah Cfilü 
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ÎÇEL 
Burhan Bozdoğan (î.) 

İSTANBUL 
Nurettin Un lak 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdurrahnıan Yazgan 
Malik Yolaç 

KASTAMONU 
Avni Doğan (t.) 
Fethi Doğançay 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
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KIRKLARELİ 

Fikret Filiz 
KONYA 

Ahmet Hür kan 
Mekld Keskin (Bşk. V. 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sad retti n Toabi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 

MANİSA 
Nab.it Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
fi ti ver Kaplan 

MARDİN 
Mehmet Ali Anka ti 

29.5.1965 0 : 2 
NİĞDE 

Mehmet Altmsoy (B.) 
ORDU 

Sadi Pehlivan oğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoglu 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Mahmut Vural 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 
Kocaeli 

[Açtk üyelikler] 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
1 
1 
2 

13 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
K H N I » <')ndf*r 

Ali Rıza Ulusoy (1.) 

TRABZON 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural 

TUNCELİ 
'Tn.hap Kışoâln 

URFA 
^emal Badıllı 
Kadri Erogran 

YOZGAT 
Celâl Sungur (î.) 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoğlo 

-o-
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10 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 

kanun tasarısına verilen oylann sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Aıtalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Şevki Güler 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
îsanail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Rayif Aybar 
ismail Gence 
İhsan Köknel 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 

Uye sayısı : 450 
Oy verenler : 363 

Kabul edenler : 236 
Reddedenler : 120 

Çekinserler : 7 
Oya katıimıyanlar : 73 

Açık üyelikler : 14 

[Kabul edenler] 
ARTVİN 

Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet îhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalm 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 

Ahmet Türfkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
Ilhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

i ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 

ESKİŞEHİR , 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Celâl Kılıç 
ihsan ön al 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Ferruh Bozbeyli 
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Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Muhiddin Güven 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
Naci ö<ktem 
İsmail Hakkı Tekime! 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdurrahman Yazgan 

• İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
İhsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Kadri özek 

KARS 
Necmettin Akarı 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
İsmail Hakkı Yılanlı-
cğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

ADANA 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 
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I Memduh Erdemir 

Halil özmen 
KOCAELİ 

Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
İsmet İnönü 

MANİSA 
| Neriman Ağaoğlu 

Süleyman Çağlar 
Yakup Kadri Kara- . 
osmanoğlu 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 

AFYON KARAHISAR 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Pol'at 
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Cevdet Oskay 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami Öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün \ 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
MusMhrbtin. Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Nihat Berkkan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sansözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemd 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi Ökten 
Seki Yağmurderel* ' 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Celâl Öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakulıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizaanoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

Abdülhak Kemal Yörük 
* ANTALYA 
Etern Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

[Reddedenler] 
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AYDIN 

Mustafa Şükrü Koç 
BALIKESİR 

Fennî îslimyeli 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR-
Hilmi Güldoğan 
Vefi'k Pirinçcioğlu 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cem alçılar 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

Naim Tirali 
HAKKÂRİ 

Ahmet Zeydan 
HATAY 

Ahmet Sırrı Hocaoglu 
İÇEL 

Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ali Coşku Kırca 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Vahyi özarar 
tlhami Sancar 
Selim Sarper 
Reşit Ülkeı 
Sabri Vardarlı 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Lebit Yurdoğlu 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Bahri Yazır 

Mehmet Yüceler 
KIRKLARELİ 

Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 

KONYA 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bpzbay 
Ali Erbefc 
Kauf Ki ray 

MALATYA 
Nurettin Akyıırt 
Mehmet Delikaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatiboğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Turan Şahin 

NİĞDE 
Asım Eren 

ORDU 
Orhan Naim Hazinedar 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

smop 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumeuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
AJtalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Mehmet Turgut (B.) 
ANKARA 

ismail Rüştü Aksal 

ADANA 
Ahmet Karamüftüoğlu 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
Muhlis Ete 

[Çekinserler] 
GİRESUN 

Ali Cüceoğlu 
Kemal Okya 

ORI 

Ferda Güley 

ADANA 
Kasım Gül ek 
İbrahim TeMn 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 

KARS 
Kemal Güven 

[Oya katılmıyanlar] 
AFYON KARAHISAR 
Halûk Nur Baki 
Hasan Dinçer (Bi) 
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ADANA 
Ahmet Karamüftüoğlu 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
Muhlis Ete 

[Çekinserler] 
GİRESUN 

Ali Cüceoğlu 

KARS 
Kemal Güven 

Kemal Okyay 

ORDU 

Ferda Güley 



Burhan Apaydın 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim Imirzalıoğllu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Gökhan Evlayaoğlu 

BtNGOL 
HaHtit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu (i.) 
Kemal Demir 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Necmi Ökten 

M. Meclisi B : : 
DİYARBAKIR 

Şehmuz Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Fahir Girdtlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin Incioğlu 

119 

(B.) 

GÜMÜŞANE 
Neemeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan (1.) 

[Açık w, 
Aydın 
Çanakkale 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

29 . 5 . 1965 0 
İSTANBUL 

Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Mâlik Yolaç 

İZMİR 

2 

Ali Naili Erdem (B.) 
Mustafa Uyar 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan (1.) 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
İrfan Baran (B.) 
Rüştü özal 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 

MANİSA 
Hurrem Kubat 

yetikler] 
Kocaeli 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
1 
1 
1 
2 

14 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy (B.) 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 

SAMSUN 
tlyas Kılıç 

SİVAS 
Mahmut Vural 

TOKAT 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Kâmuran Ural 

VAN 
Muslih Görentas, (i. Ü.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 

»-©-<< 
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1965 Bütçe kanun tasansına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
CJavit Oral 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Veli Başaran 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Rtaif Aybar 
Osman Bölükbaşı 
Mustafa Kemal Erko-
van 
ismail Gence 
Zühtü Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
ihsan Ataov 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 

Üye sayışa : 450 
Oy verenler : 404 

Kabul edenler : 230 
Reddedenler : 174 
Çekmaerler : 0 

Oya katılmıyanlar : 32 
Acık üyelikler : 14 

[Kabul edenler] 
ARTVİN 

Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perisi | 

Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler-
Şaban Keskin 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
ihsan Tombuf 

DENlZLt 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Hhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin AtabeyM 

Sadık Perinçek 
ERZURUM 

Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmea 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savaeı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
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Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Muhiddin Güven 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
îsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdurrahman Yazgan 

İZMtR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Nihacl Kürşad 
Şinasi Osma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
îsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Erig 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 

Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu V-

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

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 

Seyfi Güneştan 
MUĞLA 

Adnan Akarca 
tlhan Tekin alp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Aliean 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

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

SİİRT ^ 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

Mustafa Kemal Karan 
ANKARA 

İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Muhlis Ete 
İbrahim İmirzalıoğlu 
Emin Paksüt 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaa 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 

. Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi Ökten 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URPA 
Kadri Eroğan 
Celâl Öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslin Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoglu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

[Reddedenler] 
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ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğap 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 

ELÂZIĞ 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
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İbrahim Cemalcılar 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin încioğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Vahyi özarar 
îlhami Sancar 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
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KASTAMONU • 

İhsan Şeref Dura 
Âli özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 

KONYA 
ihsan Kabadayı 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Nurettin Akyurl 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Kemalî Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevlçi Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Ilyas Kılıç 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
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Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

ADANA 
Kasım Gülek 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHlSAR 
Hasan Dinçer (B.) 

ANKARA 
Fuat Börekçi (î.) 
Bülent Ecevit 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu (t.) 

AYDIN 
Nedim Müren 

UEFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanh 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

YOZGAT 
Veli Uyar 

[Oya kattlmıy anlar] 
BOLÜ 

Zeki Baltacıoğlu (1.) 
ÇORUM 

Necmi ökten 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 

EDİRNE 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZURUM 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 

İSTANBUL 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Malik Yol aç 

KARS 
Necmettin Akan 

KASTAMONU 
Avni Doğan (I.) 

Aydın 
Çanakkale 
Erzurum 
ilatay 
İsparta 
İstanbul 
izmir 

[Açık üyelikler] 
Kocaeli 1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yeldin 

1 
1 
1 
1 
2 

14 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Mehmet Ali Pestildi 
Yusuf Ziya Yücebilgiifc 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

TOKAT 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Kâmuran Ural 

URFA 
Kemal Badıllı 

YOZGAT 
Celâl Sungur 

» © « 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
119. BİRLEŞİM 

20 . 5 . 1965 Cumartesi 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

X 1. — 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı 
Kanunun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı (1/843) (S. Sayısı: 
953) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞ-
TıRıLAN IŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDlLlK KARARI 

VERILEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞINCE BTR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 
V 

IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 
A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK IŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

X I . —• 1905 yılı bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1965 yılı 
•bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu . (Millet 
Meclisi 1/825, Cumhuriyet Senatosu 1/525) 
(Millet Meclisi S. Sayısı: 970, Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı: 587) [Dağıtma tarihi: 
15 . 5 . 1965] 




