
D Ö N E M : 2 CİLT : 2 TOPLANTI: 1 

MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

45. Birleşim 

14 . 2 . 1966 Pazartesi 

İçindekiler 

Sayfa 
1. — Geçen tutanak özeti 732 

2. — Gelen kâğıtlar 732:734 

3. — Yoklama 734 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 734 

1. — Bafra kazasının Elifli köyü 147 
numarada nüfusa kayıtlı Tevfik kızı Sani-
ye'den doğma 1 . 1 . 1937 asli ve (ay gün
süz 1933 tashihli) Bafra doğumlu Şerife 
Balsüzen ile Bafra kazasının Kanlıgüney 
köyü 2 numarada nüfusa kayıtlı Salihoğlu 
Hamide'den doğma 8 . 9 . 1927 Bafra do
ğumlu Kâmil Söylemez'in ölüm cezasına 

Sayfa 
çarptırılmaları hakkındaki dosyanın iade
sine dair Başbakanlık tezkeresi (3/35, 
3/250) 734:735 

5. — Görüşülen işler 785 

1. — 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 
1966 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapı
lan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/5; Cum
huriyet Senatosu 1/639) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 47; Cumhuriyet Senatosu S 
Sayısı : 716) 735:753,754:800,801:827 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

1966 malî yılı Bütçe kanun tasarısının 
14 Şubat 1966 Pazartesi gününden başlanıla
rak saat 10 - 13 ve 14,30 - 19,30 aralarında 
görüşülmesi ve o günkü program bitirilemediği 
takdirde gece toplantısı yapılması hakkındaki 
Başkanlık sunuşu kabul olundu. 

Kırşehir Milletvekili Süleyman Onan, tabiî 
âfetler yüzünden Türk köylüsünün uğradığı za
rarların giderilmesi ve ciddî tedbirler alınma
sı ve 

Amasya Milletvekili Ahmet Demiray, Ana
yasanın ışığı altında, iktisadi düzen başta ol
mak üzere, millet dertlerine âcil çareler aran
ması hususlarında birer demeç verdiler. 

Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'ye hastalı
ğından ötürü 36 gün izin verilmesi hakkındaki 
Başkanlık tezkeresi okundu, kabul edildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları 
teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanuna ek 
6341 sayılı Kanunun 1 nci madesini değiştiren 
695 saydı Kanunun 3 neü maddesinin Anaya
saya aykırı olduğundan iptaline dair Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi okunarak bil
giye sunuldu. 

Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığının, 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kap
lan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı Kanunla değiş
tirilen 1076 sayılı Kanunun 3 neü maddesine 
5 fıkra eklenmesine dair ek kanun teklifi ve 
Mardin Milletvekili Rifat Baykal ve 3 arkada
şının, 1963 ders yılında Bîarb Okulu öğrencile
rinden okuldan çıkarılanların askerlik ödevle
rini düzenliyen kanun teklifinin Millî Eğitim 
Komisyonuna havalesine dair tezkeresi kabul 
edildi. 

Ticaret "Knmisvonu Başkanlığının, Ankara 
Milletvekili tsmail Rüştü Aksal ve 15 arkada
şının, özel Yatırımlar Bankası, 

Tasarılar 
1. — 4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi Ban

kası Kanununun 6143 sayılı Kanunla değişik 
5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı (1/131) (Ticaret, tmar ve îskân 
ve Plân komisyonlarına) 

Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Göğüs ve 
15 arkadaşının, Turizm büro ve seyahat acen-
talan, 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu 
ve 4 arkadaşının, ziraat alet ve makinaları ile 
kimyevi gübre ve ilâçları ithalât, istihsal ve 
memlekette satışının münhasıran Devlet eliyle 
yapılması, 

Cumhuriyet -Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir ve 10 arkadaşının, Tarım Kredi 
Kooperatifleri Kanununa bâzı maddeler eklen
mesi ve bu kanunun bir maddesinin kaldırıl
ması ve 

Trahzon Milletvekili Ahmet Şener ve 9 ar
kadaşının, Türkiye Çay tşletmeleri Kurumu 
kanun tekliflerinin müddetleri içinde görüşüle
mediğinden içtüzüğün 36 nci maddesi gereğin
ce Genel Kurulun bilgisine sunulması hakkın
daki tezkereleri okundu, bilgiye sunuldu. " 

Maliye Bakanı ihsan Gürsan'm önergesi ka
bul edilerek, Gelir Vergisi Kanununun değişik 
geçici 5 ve 6 nci maddeleri hükümlerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu rapo
runun gündeme alınarak dağıtılmasından beri 
henüz 48 saat geçmediğinden sorulardan da ön
ce ve ivedilikle görüşülmesi yapıldı ve tasarı 
kanunlaştı. 

14 Şubat 1966 Pazartesi günü saat 10 da 
toplanılmak üzere Birleşime (saat 18,50 de) son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Manisa 
Nurettin Ok önol Sakar 

Kâtip 
Ağrı 

Abdülbâri Akdoğan 

2. — Millî Parklar kanun tasarısı (1/132) 
(Adalet, Maliye, Tarım ve Plân komisyonları
na) 

3. — Rıhtım kanun tasarısı (1/133) (Mali
ye, Gümrük, Ulaştırma ve Plân komisyonla
rına) 

2. — GELEN KAĞITLAR 
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Teklif 
4. — îzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-

pala'mn, İktisadi Devlet Teşekkülleriyle mües
seseleri ve iştirakleri hakkındaki 440 sayılı Ka
nunun geçici 7 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi (2/237) (Maliye, 
Ulaştırma ve Plân komisyonlarına) 

Tezkereler 
5. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 1963 

bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi (3/251) (Sayıştay Komisyonuna) 

6. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm. 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/252) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

7. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/253) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

8. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/254) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlanndan mürekkep Karma 
Komisyona) 

9. — Kars Milletvekili Cengiz Ekinei'nin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/255) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

10. — Sivas Milletvekili Nihat Doğan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldın!ması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/256) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

11. — Manisa Milletvekili Mithat Dülge'nin 
yasama dokunulmazlığının kaldınlması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/257) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

Raporlar 
12. — Kalecik ilçesinin Hasayaz bucağı Tav-

şancık köyünün (hane 15, cilt 11 ve sayfa 13 sa
yısında nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Satı'dan 
doğma 9 . 7 . 1943 doğumlu Mehmet Aksay'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba

kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/15) (Gündeme) (S. Sayısı : 48) 

13. — Kaş ilçesinin İslâmlar köyü hane 11, cilt 
15, sayfa 82 nüfusunda kayıtlı Isaoğlu, Ruki-
ye'den doğma 1939 doğumlu Bekir Zeybek'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/16) (Gündeme) (S. Sayısı : 49) 

14. — Manisa ilinin Selendi ilçesi Hanlar kö
yünün hane 8, cilt 30 ve sayfa 11 sayısında 
nüfusa kayıtlı Velioğlu Asiye'den doğma 
5 .3 . 1943 doğumlu Durmuş Karakoç'un ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/17) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 50) 

15. — Gaziantep ilinin Isbatır ilçesinin Mezrası 
köyü hane 35, cilt 46 ve sayfa 95 sayısında nü
fusa kayıtlı Ahmcdoğlu, Hatice'den doğma 
1932 doğumlu, Mustafa Kömür'ün ölüm cezası
na çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkere
si ve Adalet Komisyonu raporu (3/18) (Gün
deme) (S. Sayısı : 51) 

16. — Çaycuma ilçesinin Turfa Hatipler köyü 
hane 18, cilt 26 ve sayfa 12 sayısında nüfusa 
kayıtlı Akif oğlu, Hamide'den doğma 10 . 1 . 1942 
tashih doğumlu Cevat Baş'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/19) (Günde
me) (S. Sayısı : 52) 

17. — Şereflikoçhisar ilçesinin Muhlisobası 
köyü hane 24, cilt 7/1 ve sayfa 29 sayısında nüfu
sa kayıtlı Hikmetoğlu, Hatice'den doğma 5.3.1944 
doğumlu Ali (Halil) Baydar'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/20) (Günde
me)-(S. Sayısı :53) 

18. — Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Atabakan 
köyü hane 17, cilt 15 ve sayfa 32 numarada 
kayıtlı Bekooğlu Hati'den doğma 1 . 1 . 1935 
doğumlu Müdür Kaçmazhan'm ölüm cezası
na çarptırılmasın hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/2.1) (Gün
deme) (S. Sayısı : 54) 

19. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı -Sa-
idoğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Re
cep Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/22) (Gündeme) (S. Sayısı: 55) 
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20. — Sivas Gemerek ilçesi Köseli köyü nüfu
sunun hane 13, kütük 19 ve sayfa 61 sayısında 
kayıtlı Mithatoğlu, Fatma'dan doğma 1933 do
ğumlu A§ir öztürk'ün ölüm cezasına çarptırıl

ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/23) (Gündeme) S. 
Sayısı : 56) 

» » • • < « ...... 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak), Âdil Yaşa (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 45 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN —• Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin anahtarları çevirip 
kabul düğmelerine basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz yoktur. Bir sat sonra, saat 

11 de toplanmak üzere Birleşime ara veriyorum. 
Kapanma saati : 10,05 

»•"<« 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 11,00 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak), Âdil Yaşa (Siirt) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Bafra kazasının EUfli köyü 147 numa
rada nüfusa kayıtlı Tevfik kızı Saniyeden doğ
ma 1 . 1 . 1937 asli ve (ay günsüz 1933 tashihti) 
Bafra doğumlu Şerife Balsüzen ile Bafra kaza
sının Kanlıgüney köyü 2 numarada nüfusa ka
yıtlı Salihoğlu Hamide'den doğma 8.9. 1927 
Bafra doğumlu Kâmil Söylemez'in ölüm ceza

sına çarptırılmaları hakkındaki dosyanın iadesi
ne dair Başbakanlık tezkeresi (3/35, 3/250) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgili 15 . 11 . 1965 tarihli ve 5/4 - 9987 

sayılı yazımız; 
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Ölüm cezasına hükümlüler Şerife Balsüzen 

ile Kâmil Söylemez haklarındaki mahkûmiyet 

dosyasının, hükümlü Kâmil Söylemez vekili ta

rafından karar tashihi isteminde bulunulması 

sebebiyle iadesi hususu, Adalet Bakanlığının 

5 . 2 . 1966 tarihli ve 3456 sayılı yazısiyle is
tenilmektedir. 

Gereğine müsadelerini arz ederim. 
Başbakan 

Süleyman Demirel 
BAŞKAN — Geri verilmiştir. • 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1966 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi 
1/5; Cumhuriyet Senatosu 1/639) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 47; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 716) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki 
görüşmelere başlıyoruz. Maliye Bakanından 
sonra grupları ve şahısları adına söz istiyen ar
kadaşların isimlerini sırasiyle okuyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi grupu adına Sayın 
tlyas Seçkin; Türkiye işçi Partisi grupu adına 
Sayın Mehmet Ali Aybar, Sayın Behice Hatko 
Boran, Sayın Sadun Aren; Yeni Türkiye Par
tisi Grupu adına Sayın Ekrem Alican; Cumhu
riyetçi Köylü Millet Partisi adına Sayın İsmail 
Hakkı Yılanlıoğlu. 

Şahısları adına söz istiyen üyelerin isimleri 
sırasiyle şöyledir : 

Nazif Kurucu, Sadi Binay, Şinasi Osma, Ka
sım Gülek, Mehmet Ali Arsan, Halim Araş, Ali 
İhsan Balım, İbrahim Boz, Ahmet Nihat Akay, 
Şevket Bohça, Cevdet Gebeloğlu, İhsan Ataöv, 
Abdurrahman Güler, Şevki Güler, Memduh Yıl
maz, Mahmut Bozdoğan, Mustafa Akalın, Ah
met Şener, Kenan Aral, Nuri Kodamanoğlu, Bü
lent Ecevit, Muammer Baysan, Ferudun Cemal 
Erkin, Neşet Tanrıdoğan, Kemal Şensoy, Ali 
Rıza Çetiner, Halil Cop, Talat Köseoğlu, Kemal 
Nebioğlu, Himmet, Erdoğmuş, Hilmi İşgüzar, Sa
mi Binieioğlu, Salih Yıldız, Nihat Diler, Özcan 
San, Muslihiddin Gürer. 

(1) 47 S. Sayılı basmayazı bu tutanağın so
nuna ve Cumhuriyet Senatosu 716 S. Sayılı bas
mayazı Cumhuriyet Senatosunun 1 . 2 . 1966 
tarihli 38 nci Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

Şimdi Hükümet adına Maliye Bakanı Sayın 
İhsan Gürsan konuşacaktır. 

Buyurunuz Sayın Gürsan. 
MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz

mir) — Muhterem Başkan, Millet Meclisinin muh
terem üyeleri; 

Karma Bütçe Komisyonu ile Yüce Senatonun 
vukuflu ve olumlu incelemelerinden geçmiş bulu
nan 1966 malî yılı genel ve katma bütçe taşan
ları Muhterem Heyetinizin incelemelerine sunul
muş bulunmaktadır. Tasvibinize mazhar olduğu 
takdirde 1 Mart 1966 tarihinden itibaren yürür
lüğe girecek ve bir sene müddetle bütçe anlamı
na paralel olarak malî ve iktisadi tasarrufları
mızın anamesnedini teşkil edecek ve plânlı kal
kınmamızın en kesin bir icra vasıtası olmak ba
kımından plân tatbikatına da istenilen istikameti 
verecektir. 

Bu yönü ile Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nı devresinin dördüncü bütçesi olmak vasfını ta
şıyan bu bütçeler de kendisine takaddüm eden 
1963, 1964 ve 1965 bütçeleri gibi kalkınma plâ
nımızın iktisadi ve sosyal hedeflerine uygun ola
rak hazırlanmış bütçelerdir. 

Sosyal sorumluluğu artmış bulunan modern 
devletin yapmak zorunda olduğu harcamaların 
genişliği Devlet bütçelerinin bir memleketin eko
nomik ve sosyal bünyesi üzerindeki etkilerini ar
tırmaktadır. Bu bakımdan Devlet bütçelerinin 
ekonomik ve sosyal bünyeye tesir ettiği, hattâ te
sir etmesi lâzımgeldiği kabul edilir. Ancak Ma
liye politikası istikrar içinde kalkınmayı, biri sta
tik, diğeri dinamik olan istikrar ve kalkınma 
ilkelerinin bazan birbiri ile çatışması sebebiyle 
tek başına başaramaz. Bu gayeye ulaşmak için pa
ra ve kredi, ücret, fiyat, dış ticaret gibi politika
ların da maliye politikası ile ahenkli bir halde 
aynı gayeye yöneltilmesi gerekir. Bir plâna gö
re hareket edilmiş olması bizi bu hedefe götürür. 
Plân az gelişmiş bir ülkenin mahdudolan kay-
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naklarıııı devamlı olarak daha.tatminkâr ve daha 
etkili bir şekilde kullanılabilmesi için politikala
rın koordone edilmesini sağlar. Bütçelerin, ba
his konusu politikaların koordone edildiği, millet
çe benimsenen bir plâna 113'gun olarak hazırlan
ması onların ekonomik ve sosyal bünye üzerinde
ki olumlu etkilerini teminat altına alır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Türkiye'miz NATO, Avrupa Konseyi, CENTO 

gibi milletlerarası siyasi topluluklarla olduğu ka
dar, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı, 
GATT, Ortak Pazar, Bölgesel İşbirliği Teşkilâtı 
gibi milletlerarası iktisadi gayeli teşekküllerle de 
yakın bağları olan bir memlekettir. Ayrıca tarihî 
bağları bulunan büyük ve küçük komşuları ile 
ve şüphesiz doğup gelişmekte olan üçüncü dünya 
ile iktisadi ilişkilerini geliştirmek istiyen bir ül
kedir. Bu sebepledir ki, dünya milletlerinin eko
nomik durumlarını, gelişmelerini yakından iz
lemekte fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Sayın üyeler, 
Konjonktürü yakinen izlemek suretiyle iktisa

di faaliyetlerine yön veren ileri sanayi ülkeleri 
1965 yılında ekonomilerini canlı tutmaya muvaf
fak olmuşlardır. Ancak beş yıldan beri süregelen 
ve müzmin bir şekil almaya başlıyan iş gücü ki
fayetsizliği geçen yıl da tazyikini devam ettirmiş, 
bu yüzden artan ücretler iç talebin yükselmesine 
ve binnetice mal ihracatının nisbeten yavaşlama
sına yol açmıştır. 1965 yılında sanayici ülkeler 
arasında en yüksek millî hâsıla artışı oranı, sabit 
değerlere en çok yatırım yapan Amerika Birleşik 
Devletlerinde ve Batı - Almanya'da gerçekleşti
rilmiştir. Geçici rakamlara göre bu nisbet birin
cisinde % 5,5; ikincisinde ise % 5 civarında ol
muştur. İki yıldan beri istikrar programı uygu-
lıyan Fransa, İtalya ve bunları takibeden Japon
ya'da bu nisbet % 3 ten aşağıya düşmüştür. Bu
nunla beraber bu memleketlerin ekonomilerinde 
geçen yılm sonlarına doğru yeniden canlanma 
başlamıştır. 

Beş yıldan beri iktisadi faaliyete müdahale 
ederek iç talep seviyesini yüksek tutmaya mu
vaffak olan, böylece ekonomik canlılığı idame 
ettirebilen Amerika Birleşik Devletleri geçen yıl 
bu yüksek talebi istikrara halel getirmeden mu
vazeneli bir şekilde idame ettirme meselesi ile 
karşılaşmıştır. Bununla beraber bu memleket dış 
ödemeler açığını geniş ölçüde kapatmaya muvaf
fak olmuştur. 
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Federal Almanya'da ücret artışlarına muvazi 
olarak genişliyen iç talebin fiyatları kamçılama
sını önlemek maksadı ile yapılan fazla ithalât, bu
na mukabil ihracatın aynı artışı göstermemesi ca
ri ödemeler dengesinin yıllardan beri ilk defa, 
olarak açık vermesine yol açmıştır. 

1965 yılında İngiltere ekonomisi, sterlini ko
ruma ve dış ödemeler dengesini sağlamaya matuf 
istikrar tedbirlerinin geniş ölçüde etkisi altında 
kalmıştır. Bunun sonucu olarak gayrisâfi millî 
hâsıla artışı oranı 1964 yılında % 5,7 iken 1965 
yılında % 3 ten aşağı düşmüştür. 

İktisadi kalkınma çabaları içinde bulunan az 
gelişmiş ülkelerde ise geçen yıl sınai alanda bâzı 
ilerlemeler kaydedilmekle beraber zirai istihsal 
artışı nüfus artışı nisbetinin gerisinde kalmıştır. 
Diğer taraftan bu ülkelerdeki müzmin enflâsyon-
cu tazyikler geçen yıl daha da artmış bâzı Asya 
ve Güney - Amerika memleketlerinde aşırı bir 
safhaya varmıştır. Bu ülkelerin ihracettiklcri 
anamadde fiyatlarında ortalama olarak büyük 
dalgalanmalar olmamış ve 1963 ten beri süregelen 
müsait konjonktür bâzı fiyat gerilemelerine rağ
men devam etmiştir. 

Bâzı Orta - Doğu memleketleri uygulamakta 
oldukları iktisadi siyasetlerini daha esnek bir ha
le getirmek ve aşırı devletçilikten mütevellit den
gesizlikleri gidermek maksadiyle geçen yıl eskisi
ne nazaran daha liberal bir görüşle hareket etme
ye başlamışlardır. Öte yandan bu ülkelerde bâ
zılarının iki yıl evvel aralarında kurmaya çalış
tıkları Arap Ortak Pazarı, üye devletlerin de
ğişik iktisadi bünyeleri ve ticari ilişkileri se
bebiyle geçen yıl her hangi bir olumlu geliş
me göstermemiştir. 

Geçen yıl Sovyet Rusya'da sınai istihsalde 
ve özellikle istihlâk malları üretiminde daha 
önceki yıllara kıyasen önemli artışlar olmuş
tur. 1964 e nazaran bu nevi malların imalâtı 
geçen yıl % 8 oranında 'artmıştır. Malûm oldu
ğu üzere son yıllara kadar Sovyet Rusya'da 
ağır sanayie öncelik tanınmış, bu sebeple tüke
tim malları üretimi ihtiyaçların çok gerisinde 
kalmıştı. Son yıllarda tarım alanına yaptığı ya
tırımları artıran bu ülkenin 1965 zirai istihsa
linde, hububat rekoltesi, 1964 e nazaran düşük 
olmuş, buna mukabil diğer tarım ürünlerinde 
plâna uygun artışlar elde edilmiştir. 
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Geçen yıl Doğu - Avrupa memleketleri ile 
Batı - Avrupa memleketleri arasındaki iktisadi 
münasebetlerde yeni gelişmeler meydana gel
miştir. Bu alanda çekingen davranan Amerika 
Birleşik Devletleri de 1965 yılında Doğu - Av
rupa memleketleri ile ticari münasebetlerini 
geliştirme yolunda adımlar atmıştır. Başkan 
Johnson'un geçen ay Birlik mesajında ifade et
tiği üzere bu memleket önümüzdeki yıl bu hu
sustaki gayretlerini daha da artırmak istemek
tedir. 

Milletlerarası bütünleşme hareketlerinin en 
önemlisi olan Avrupa İktisadi Topluluğu geçen 
yıl bâzı sarsıntılarla karşılaşmıştır. Kuruluşun
dan beri iktisadi alanda ve özellikle sanayi 
sektöründe önemli başarılara ulaşan Toplulu
ğun ortak tarım politikası vesilesiyle geçen 
Temmuz başında meydana çıkan buhran aslın
da, iktisadi bütünleşmenin bir zarureti olarak 
beliren siyasi bütünleşme hareketinin, millî po
litikalardaki görüş ayrılıklarının belirmesine 
yol açacak bir gelişme safhasına ulaştığını ifa
de etmektedir. Fransa, Komisyonun yetkileri
nin artırılması, Konsey kararlarında oybirliği 
usulünün yerine çoğunluk usulünün getirilme
si gibi Topluluğun işleyişine uluslarüstü bir 
mahiyet verilmesine karşıdır. Fransa ile ortak
ları arasında bu konulardaki ihtilâftan doğan 
buhran, geçen ay sonunda Topluluk dışişleri 
bakanlarının yaptıkları toplantıda, aradaki gö
rüş " ayrılığına rağmen Topluluğun gelişmesinin 
devamı üzerinde mutabakata varılmakla, ber
taraf edilmiştir. 

Sayın ve değerli milletvekilleri, 
Dünya ekonomisi hakkındaki bu mâruzâ

tımdan sonra şimdi de Türk ekonomisinin 1965 
yılındaki genel durumu, muhtelif ekonomik 
faaliyet sektörlerindeki gelişmeler, fiyat, para 
ve kredi, istihdam, dış ticaret, Devlet borçları 
konularında sizlere tamamen objektif ölçülere 
sadık kalarak bilgi vermek istiyorum. 

1963 yılında ekonomik faaliyetlerin memnu
niyet verici bir gelişme seyri takibetmesi, bil
hassa tarım sektöründe iyi bir mahsul idrak 
edilmesi ve aynı zamanda kamu ve özel sektör 
yatırımlarının olumlu bir gelişme göstermesi 
•dolayısiyle plânda öngörülen % 7 gelişme hızı 
oranı aşılarak % 7,4 oranına ulaşılmış olduğu 
malûmlarıdır, 1964 yılında ise, . sınai faaliyet 
sektörü ile diğer bâzı sektörlerde 1963 e naza-
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ran daha yüksek kalkınma hızlarına ulaşılma
sına rağmen bilhassa yılın birinci yarısı için
de devam eden dış siyasi olaylar, bu olayların 
yarattığı kısmi ekonomik durgunluk ve ayrıca 
tarım sektöründe hububat üretiminde iyi bir 
mahsul alınamaması sebebiyle plânda öngörü
len kalkınma hızı hedefine ulaşılamamış ve ba
his konusu hız, 1961 yılı istihsal âmilleri fiyat-
lariyle % 4,2 olarak gerçekleşebilmiştir. 

1965 yılma gelince: Devlet İstatistik Ensti
tüsünün 15 Kasım 1965 tarihi itibariyle yaptığı 
geçici tahminlere göre, 1965 yılı gayrisâfi millî 
hâsılası, 1961 yılı istihsal âmilleri fiyatları iti
bariyle, 1964 teki 58 milyar 474 milyon liraya 
karşılık, 61 milyar 466 milyon lirayı, yıllık ar
tış hızı da % 5,1 i bulmaktadır. Bahis konusu 
tahminlere göre tarım sektörü geliri, 1964 e 
nazaran binde 4 oranında bir fazlalık göster
mekte; muhtelif sektörlerin gelir artış oranları 
1964 e nazaran 1965 te sanayide % 8,6 dan 
% 9,1 e; inşaat sektöründe % 5,9 dan % 7,8 e; 
ticarette % 5,4 ten % 6,9 a; ulaştırmada % 6,9 
dan % 7,7 ye; malî müesseselerde % 7,8 den 
%8,1 e; serbest meslekler ve hizmetlerde % 7,2 
den % 7,3 e; mesken gelirlerinde % 6,5 tan 
% 7 ye; Devlet hizmetlerinde % 6,5 tan % 6,6 
ya yükselmiş bulunmaktadır. 

Elde mevcut istatistikî bilgilere göre, 1965 te 
tarım üretimi bakımından. 1964 rakamlarının 
cüzi bir miktar aşıldığı, buna mukabil diğer 
sektörlerde ve bilhassa sınai faaliyetler sektö
ründe plânda öngörülen hedefler seviyesinde 
olmamakla beraber, 1964 e nazaran önemli sayı
labilecek ilerlemeler kaydedildiği ve ayrıca dış 
ticaret yönünden ihracatta plân hedefinin üstü
ne çıkıldığı anlaşılmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Sınai gelişmemizi kuvvetlendirip hızlandır

mak yolundaki çabalarımıza rağmen, şimdiki 
halde memleket ekonomisinin esas.itibariyle tarı
ma istinadettiği ve millî gelirimizin büyük bir 
kısmının bu sektörden sağlandığı malûmdur. An
cak, arz ettiği bu ehemmiyete rağmen ziraatimizin 
büyük bir mikyasta iklim ve hava şartlarının te
siri altında bulunması ve bu yüzden millî gelir 
artışının iklim ve hava şartlarının müsaadesine 
göre zaman zaman önemli sayılabilecek değişik
likler göstermesi, kalkınma hızımız ve gelişme 
tempomuz üzerinde olumsuz tesirler yaratmakta-
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dır. Bu sebeple Birinci Beş Yıllık Plânda tarım 
sektörüne ait faaliyetlerin geliştirilmesi ve, yatı
rımların takviyesi üzerinde önemle durulmuş 
tarım sektöründe ulaşılması gerekli hedefler ola
rak bir taraftan tarım sektörü üretiminin, artan 
üretim ve sınai hammadde ihtiyacını karşılıyacak 
ve aynı zamanda ihracatın gelişmesini sağlıyacak 
seviyelere çıkarılması, diğer taraftan da tarım 
sektörü gelirlerinin, plânın gelir dağılımı, istih
dam yaratma, beslenmenin iyileştirilmesi gibi 
sosyo - ekonomik amaçlarına hizmet etmesi öngö
rülmüştür. 

Ayrıca zirai öğretim hizmetinin geliştirilmesi, 
arazi kullanımının düzenlenmesi, sulanan sahala
rın artırılması, makinalaşma, daha çok gübre, iyi 
tohumluk kullanılması, iyi bakım ve yemleme, 
mücadele hizmetlerinin genişletilmesi gibi teknik 
tedbirler de, tarımsal üretim hedeflerine ulaş
mak için lüzumlu faktörler olarak mütalâa edil
miştir. 

1963 yılı tarım üretimi bakımından müsait 
bir yıl olmuş ve Beş Yıllık Plânda bu sektör için 
öngörülen % 4,2 oranındaki ortalama yıllık artı
şa karşılık % 7,4 oranında bir artış hızı sağlan
mıştır. 1961 yılı istihsal âmilleri fiyatları itiba
riyle 1963 yılı gayrisâfi millî hâsılasının plân 
hedefini aşmasında ve bu yıla ait gelişme hızının 
% 7,4 ü bulmasında tarım üretimindeki olumlu 
gelişmenin önemli bir rolü olmuştur. Buna kar
şılık 1964 yılında hububat üretimi bakımından 
196&. yılı seviyesine ulaşılamamış, iklim ve hava 
şartlarının müsait gitmeyişi neticesinde, tarım 
sektörü gelirinde bir azalma olmuştur. Bâzı sınai 
bitkiler üretiminden iyi neticeler alınmış olma
sına rağmen gerek Plân hedefine gerkse 1963 
seviyesine ulaşılamamış ve bu durumun neticesi 
olarak tarım sektörü geliri, 1961 yılı fiyatları 
itibariyle 1963 teki 21 milyar 662 milyon liraya 
karşılık 1964 te 21 milyar 577 milyon lirada kal
mıştır. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün 15 Kasım 1965 
tarihli geçici tahminlerine göre 1965 yılı tarım 
sektörü geliri, 1961 yılı fiyatları itibariyle, 21 
milyar 670,5 milyon lirayı bulacaktır. Böylece 
1964 yılı tarım sektörü gelirindeki binde 4 ora
nındaki düşüşe mukabil 1965 yılı gelirinde bin
de 4 oranında bir artış beklenmektedir. Devlet 
İstatistik Enstitüsünün sonuçlarını alabildiği bil
gilere göre 1965 yılında hububat üretimi genel 

olarak 1964 yılı seviyesini bir miktar aşmakta, 
sınai bitkilerle meyva ve sebze üretimi ise 1964 
yılı rakamlarının altında kalmaktadır. 1966 yı
lında kamu kuruluşlarınca tarım sektörünce 1 
milyar 640 milyon liralık yatırım yapılması ön
görülmüştür. Çiftçilerin yapacakları yatırımların 
ise 900 milyon lirayı bulacağı tahmin olunmakta
dır. Böylece 1966 yılı tarım sektörü yatırımları
nın yekûnu 2 milyar 540 milyon lirayı bulmuş 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Plânlı dönem içinde muhtelif sınai faaliyet 

kollarına ait üretimde, plân hedefleri altında ka
lınmakla beraber devamlı ve tarım sektöründe-
kinden daha müstakar bir gelişme olmuş ve sana
yi sektörüne ait gelirdeki artış hızı oranı 1962 de 
% 7 iken 1963 te % 8 e, 1964 de % 8,6 ya, 1965 
te de % 9,1 e yükselmiştir. Mutlak rakam olarak 
sanayi sektörü gelirinin tutarı da 1962 de 8 mil
yar 107 milyon, 1963 te 8 milyar 756 milyon, 
1964 te 9 milyar 509 milyon, 1965 te 10 milyar 
375 milyon lira olmuştur. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün Ocak - Kasım 
devreleri itibariyle derlediği rakamlara göre 
1965 yılında, 1964 ün aynı dönemine kıyasla 
imalât sanayiinde : Ham demirde % 59,3; çelik 
blokta % 42,3; saçta % 612,6; kokta % 67,4; çi
mentoda % 8,2; süper fosfatta % 35,4; yün ip
liğinde % 7,6; pamuk ipliğinde % 6,6; pamuklu 
dokumada % 8,5; elektrik enerjisinde % 11,1 
oranında artışlar; buna karşılık: Borularda 
% 7,6; asit sülfirikte % 16,3; kâğıtta da % 1,4 
oranında azalmalar olmuştur. Bahis konusu dev
re zarfında maden cevherleri üretimi, maden is
tihracı, petrol üretiminde de gelişmeler olmuş ve 
1964 ün Ocak - Kasım devresine nazaran krom
da % 17,9; demirde % 58,5; bakırda % 3; bora
sitte % 42; ham petrolde % 66,2; benzinde % 9,2; 
Fuel - Oilde % 1,3; asfaltta % 28 oranlarında ar
tışlar sağlanmıştır. Buna karşılık taş kömürün
de % 2,6; manganezde % 2,4; gazda % 14,5; 
oranında azalmalar olmuştur. 

Bundan başka sıhhi tesisat malzemesi, elektrik 
malzemesi, boya, oto yedek parça, oto lâstiği ve 
radyo imalâtında 1965 yılı Ocak - Kasım devre
sinde, 1964 yılının aynı devresine kıyasla geliş
meler kaydedilmiştir. 

1965 yılının Ocak - Kasım devresine ait iç sa
tışlar, ekonomik faaliyetlerdeki canlanma ve ge
lişmeye muvazi bir seyir takibetımiş, ve çimento, 
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taş kömürü, içimlik tütün, tuz, gaz, yünlü doku
ma gibi mahdut bâzı maddeler hariç birçok mad
delerin iç satışlarında artışlar olmuştur. Artış 
oranları şekerde % 8,3; hadde mamullerinde % 
26,9; linyitte % 7,3; çayda -% 11,5; sigarada 
% 3,2; çeşitli içkilerde % 12,3 ilâ % 22; benzin
de % 9; motorinde % 9,4; pamuklu dokumada 
% 11,2; ithal malı gazete kâğıdında % 41,2 dir. 
Düşüş oranları da çimentoda % 1,6; taş kömü
ründe % 3,1; içimlik tütünde % 14,9; gazda 
% 2,4; yünlü dokumada % 1,3 tür. 

Aynı şekilde ekonomik faaliyetlerde ve satış
larda beliren canlılık birçok maddelere ait stok
ların da azalmasına yol açmıştır. 

1965 yılında inşaat sanayii sektöründe de 
1964 e nazaran ilerleme kaydedilmiş ve bu sektör 
geliri 1964 te 3 milyar 372 milyon lira iken 1965 
te 3 milyar 635 milyon liraya, yıllık artış hızı da 
% 5,9 dan % 7,8 e yükselmiştir. 

Keza Ocak - Ekim devreleri itibariyle beledi
yelerce verilen inşaat ruhsatlarına göre 1965 te 
1964 e nazaran nakdî değer bakımından hem top
lam inşaatta, ev, apartman, ticari yapı, sınai ya
pı, sosyal ve kültürel yapı gibi çeşitli inşaat ne-
vilerinde ve hem de bu çeşitli inşaatın yüzölçü-
münde değişik oranlarda yükselmeler meydana 
gelmiştir. 

Yüce Meclisin Sayın Üyeleri, 
Hükümet programında da belirtildiği gibi en 

büyük adaletsizlik işsizliktir. İşsiz, cemiyetin ni
metlerinden mahrum kalmış olan kimsedir. Bu 
sebepledir ki, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
ile yıllık programlarda istihdam ve insan gücü, 
iş ve işçi sorunları ile sosyal güvenlik meseleleri 
üzerinde önemle durulmuş, böylece ekonomik ve 
sosyal gelişme, sosyal adalet hedeflerine ulaşıl
ması bakımından, istihdam ve sosyal güvenlik 
tedbirlerinden faydalanılmak istenilmiştir. Son 
yıllarda bu alanda mevzuat yönünden çeşitli ka
nunlar çıkarılarak kalkınma gayretlerimizin te
mel unsurlarından biri olan iş gücü lehine bir
takım haklar sağlanmış, işçilerimizin yaşama 
şartlarının iyileştirilmesi yolunda adımlar atıl
mıştır. Ancak sarf edilen gayretlere rağmen 1966 
yılı programında da belirtildiği üzere açık işsiz
likle tarım sektöründe mevcut gizli işsizlik önle
nememiş, 1963 yılında gerçekleşen istihdam artı
şı, kalkınma plânında öngörülen hedeften % 26 
oranında geri kalmıştır. Keza 1964 yılındaki ge

lişme hızının da plân hedefine ulaşamaması, Kal
kınma Plânında öngörülen istihdam artışını ya
rıya indirmiştir. 

İstihdam ve iş gücü konusundaki çeşitli so
runlardan birisi de bilhassa kamu sektörü dışın
daki alanlara ait etraflı ve sıhhatli istatistikî bil
gilerin mevcudolmayışıdır. Mamafih bu alanda 
yapılan çeşitli çalışmalarla yıldan yıla yeni iler
lemeler kaydedilmektedir. Nitekim son nüfus sa
yımlarında alman sektörlere göre istihdam ra
kamları sayesinde istihdamdaki gelişmelerin eyi-
limi izlenmiştir. Ayrıca 1966 yılı programında, 
istihdam ve iş gücü istatistikleri ve araştırmaları 
ile ilgili tedbirlerin uygulanmasında, vazifeli kı
lman Çalışma Bakanlığı, Devlet İstatistik Ensti
tüsü, Sosyal Sigortalar Kurumu, İş ve İşçi Bul
ma Kurumu ve Millî Prodüktivite Merkezinin 
bu tedbirlerle ilgili faaliyetlerini 1966 yılı içinde 
sonuçlandırmaları öngörülmüştür. 

.1966 yılı içinde, iş ve işçi meseleleri bakı
mından tarım alanında çalışan işçileri kapsa
mına alacak olan «Tarım İşçilerinin çalışma 
şartlarının tanzimine mütedair kanun tasarı
sının» kanunlaştırılmasına, maden ocaklarında
ki iş emniyeti ve işçi sağlığiyle ilgili olarak ya
pılan incelemelerin ışığı altında gerekli tedbirle
rin alınmasına çalışılacaktır. Sakatların reha
bilitasyonları konusunda, Adalet, Çalışına ve 
Sağlık Bakanlıkları tarafından müşterek çalış
malar yapılacak; yurt dışında çalışan işçileri
miz bakımından da Batı Avrupa'daki istihdam 
durumu ve iş gücü talebi izlenerek gönderme 
ile ilgili yeni işçi kayıtları potansiyel talebe gö
re ayarlanacak, gönderilmeleri uzun süre alacak 
olan işçilerin mevcut çalışma düzenlerini boz
mamaları için uyarılmalarına çalışılacaktır. 
Yurda dönecek işçilerin memlekette kârlı, 
verimli ve müstakar bir iş sahibi olmalarını te
min ve yurt dışındaki tasarruflarını değerlen
dirmek için de verimli yatırımlara yönelen ya
tırımcı bir kuruluş meydana getirilecek ve yurt 
dışındaki işçilerimiz bu kuruluşa hissedar ya
pılacaktır. 

Sosyal güvenlik tedbirleri yönünden de 
1965 de ve daha önceki yıllarda yapılmış olan 
çalışmalara ve gerçekleştirilmiş faaliyetlere ilâ
veten İşsizlik sigortaları kanun tasarısı üzerin
deki çalışmaların tamamlanması, kimsesiz ço
cuklarla dul, yetim, ihtiyar ve sakatların du-
rumlariyle alâkalanacak olan «Sosyal Hizmetler 
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Teşkilâtı» konuları üzerinde önemle durulacak 
ve Sosyal Sigortalar Kurumunun ve T. O. Emek
li Sandığının ellerindeki fonların kullanılmasın
daki esasların, bu fonları Kalkınma Plânı he
deflerine uygun ve verimli sahalara yöneltecek 
şekilde geliştirilmesi temin olunacaktır. 

1965 yılı iş gücü ve istihdam durumu ile 
alâkalı istatistik! rakamlara göre So«yal Sigor
talar Kurumuna bağlı sigortalıların sayısı 1963 
de 718 bin iken 1964 de 765 bin olmuştur. Bu 
miktarın 1965 de 800 bini aşacağı tahmin edil
mektedir. Ortalama günlük kazanç, ise 1963 de 
17,91 lira iken 1964 de 19,50 liraya yükselmiş
tir. Toplu sözleşmeler ve 1964 yılının birinci ya
rısındaki durgunluğu mütaakıp yıl sonlarına 
doğru gelişmeye başlıyan ve 1965 yılında da 
ayni istikâmette devam eden ekonomik faaliyet
ler dolayısiyle geçici rakamlara göre 1965 yılı 
9 aylık devre ortalaması itibariyle 2.1 lirayı aşan 
ortalama günlük kazancı 1966 da 22,60 liraya 
yükseleceği tahmin edilmektedir. 

Millet Meclisinin muhterem üyeleri; 
1965 yılındaki fiyat hareketleri bir süredir 

çeşitli çevrelerde yakın alâka duyulan ve tar
tışmaları peşinden sürükliyen bir konu haline 
gelmiştir. Filhakika, mesele aslı itibariyle bü
tün sosyal' grupları pek yakından ilgilendiren 
bir önem ve özellik taşımaktadır. Böyle olun
ca Hükümetin de, Parlâmentonun da fiyatları 
ve fiyatlarla ilgili gelişmeleri dikkatli bir tet
kike tabi tutması gerekeceği tabiîdir. 

Şimdi, Yüce Meclis müsaade buyurursa, ev
velâ konuyu her hangi bir sübjektif görüşe 
yer vermeden sadece göstergelere dayanarak 
esas hatları ile kısa şekilde açııklıyayım, bu su
retle vuzuha kavuşmanıza ve her hangi bir tel
kinin tesiri altında kalmadan konu üzerinde 
tatmin edici bir neticeye varmanıza hizmet et
miş olurum. 

Oniki aylık devre ortalamaları itibariyle 
1964 yılma kıyasla 1965 yılında: Toptan eşya 
fiyatları genel indeksi % 8,9, Ankara geçinme 
indeksi % 6,8 ve İstanbul geçinme indeksi % 4,2 
oranlarında artışlar göstermiştir. 

Hemen işaret edeyim ki, memleketimizdeki 
fiyat indekslerinin her yıl için normal karşı
lanması gereken % 4 - 4,5 civarında bir yük
seliş trendi olduğu tesbit edilmiştir. 

Fakat, toptan eşya fiyatları genel indeksin
de geçen yılki yükseliş % 8,9 u bulduğundan 
bu indeks için durum biraz daha farklıdır ve 
üzerinde durmayı gerekli kılmaktadır. 

Toptan eşya fiyatları genel indeksinin tren
di de aşan bir yükseliş göstermesinin sebeple
rini nakdî olan "ve nakdî olmıyan âmiller ola
rak iki grupta toplamak mümkündür. 

Genel indeks yükselişine tesir eden nakdî 
âmiller birinci derecede para ve kredi genişle
mesi ile ilgilidir. Sayın milletvekillerinin pek 
iyi hatırlıyacakları veçhile, 1964 yılının ilk ya
rısında görülen ekonomik durgunluk sebebiyle 
o vakitki Hükümet tarafından moneter alanda 
ekspansiyonist bâzı tedbirler alınmıştı. Bu ted
birlerin tesiri, 1964 yılının son aylarında daha 
ziyade para arzı genişlemesi şeklinde kendini 
göstermiye başlamıştı. 

1965 yılı ilk yarısında emisyonda bir artış 
olmadığı halde mevduat ve kredi artışlarının 
hızlanması dikkati çekmiştir. Halkın likidite 
tercihindeki azalış bu devrede yeni bir unsur 
olarak ortaya çıkmış ve dolaylı yoldan harca
malara tesir ettiği görülmüştür. 

Nakdî olmıyan âmillerin fiyat yükselişleri 
üzerindeki tesirlerine gelince, zirai istihsal dü
şüklüğü bu âmiller içinde önemli olanını teşkil 
etmektedir. Filhakika, buğday, arpa ve çavdar 
istihsali 1964 yılında sırasiyle % 17, %18,3 ve 
% 25,4 oranlarında azalış kaydettikten sonra 
1965 yılında yine aynı sıraya göre % 2,4, % 3,1 
ve % 5,4 ten ibaret kalan yükselişler göster
miştir. Diğer taraftan ürünlerinde de son iki 
yıl itibariyle talep artışına denk sayılabilecek 
bir gelişme olmamıştır. 

Hububat fiyatlarının artışında rol oynıyan 
diğer bir unsur, bâzı müstahsil mallarına değer 
kazandırabilmek için geçen yıl resmî alım fi
yatlarının bir miktar artırılmış olmasıdır. 

Diğer yandan bir kısım ihraç mallarımıza 
karşı da geçen yıl dış piyasalarda alâka geniş
lemiş ve bu malların ihracı gerek miktar ve ge
rekse değer olarak yeni artışlar göstermiştir. 
Canlı hayvan, hayvan yemi ve madenler ihraca
tının 1965 yılında 1964 yılı seviyesinin belli şe
kilde üstüne çıkışı bu gelişme içinde en önem
li olanıdır. Dış piyasa şartlarının daha elveriş
li duruma gelmesi sebebiyle iç piyasalarımızda 
arz seviyesinin düşmüş ve fiyatların da nispî 
şekilde yükselmiş olması tabiîdir. 
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Nakdî olmıyan faktörler üzerinde bir müşa
hedemizi daha belirtmıdk zorundayız. 1964 yılın
da kabul edilen bir kanunla gümrük tarifeleri 
yükseltilmiştir. Bunun iç piyasalardaki fiyat
lara aksi 1965 yılında belli hale gelmiştir. 

Nihayet, fiyat artışları üzerinde hissedilir 
tesiri olduğuna şüphe bulunmıyan bir faktör 
de 1965 yılında toplu sözleşmelerle meydana 
gelen ücret artışlarıdır. 

Sayın milletvekilleri; 
Kabul etmek gerekir ki, efektif talep ye

teri iştira gücü ile desteklenmedikçe fiyatlar 
seviyesinin yükselmesine imkân yoktur. Yuka
rıda belirttiğim gibi önce tedavül hacmi ge
nişlemiş, arkasından para arzı, mevduat ve 
banka kredilerinde büyük artışlar olmuştur. 
Bu artışların en büyüğü barika kredilerinde gö
rülmüştür. Kasım ayları itibariyle olan son bir 
yıllık devrede toplam banka kredileri hacmi 
% 23,9 genişlemiştir. Bu aşırı genişlemenin fi
yat istikrarı yönünden olumsuz sonuçlar doğu
rabileceği göz önüne alınarak Merkez Bankası 
ile diğer bankaların kredilerinde bâzı kısıtlayı
cı tedbirler alınmıştır. 

Ayrıca, ödeneklerde tasarruf yapılması ve 
önemli ihtiyaç maddelerinin ithal edilmesi ka
rarlaştırılarak uygulama safhasına geçilmiştir. 
Toptan eşya fiyatları incelendiğinde, genel in
dekse birinci derecede gıda maddeleri ve yem
ler grupunun ve ikinci derecede de sanayi ham 
maddeleri ve yarı mamulleri grupunun tesir et
tiği görülmüştür. 1964 e kıyasla 1965 te ilk 
grupa dâhil fiyatlar % 9,3 ve sonraki grupa 
dâhil fiyatlar % 7,2 yükselmiştir. 

Birinci grupa dâhil önemli fiyat artışları: 
Buğdayda % 9,4, bulgurda % 12,7, mısırda 
% 22,3, baklada % 27,5, patateste % 26,5, zey
tinyağında % 8,2, susamda % 14,4, pamuk ya
ğında % 15,8, fındıkta % 21,8 ve soğanda % 400 
dür. Hayvan yemleri fiyatları da % 12 ilâ % 30 
arasında artmıştır. 
• İkinci grupa dâhil önemli fiyat artışları ise, 

madenlerde % 13,5, derilerde % 1.1,9, kimyevî 
ve tıbbî.maddelerde % 16.7 dit*. 

Görüldüğü gibi, yukarıda arz ettiğini nakdî 
ve gayri nakdî faktörlerin tesiri daha ziyade 
gıda maddeleri fiyatlarında olmuştur. ' 

Millet Meclisinin muhterem üyeleri, 
Bütün bu açıklamalardan sonra sözü top

tan eşya fiyatlarındaki yıllık artışın konjonk-

I tür yönünden değerlendirilmesine getirmiş bu
lunuyorum. Bir kere de yüksek huzurlarınızda 
ifade edeyim ki, bu fiyat artışı dikkatli ve ted
birli şekilde takibetmeyi gerektirmekle beraber 
enflâsyonist bir mâna taşımaktadır. Zira: 

1. Son iki yılda fiyat ve gümrük ayarla
maları, para ve kredi tedbirleri gibi ekonomi
de çeşitli manipülâsyonlara girişilmiş ve bun
lar büyük ölçüde tesirlerini tamamlamıştır. 

I 2. Fiyat artışları devamlı ve yaygın olma-
I mıştır. 

Nitekim, genel indeks geçen yılın aylarında 
bazan gerileyen nisbetlerde artış ve bazan da 
düşüş göstermiştir. Bunun gibi genel indeks 
yükselişi belli mallara inhisar etmiş ve diğer 
geniş bir mal grupu artış eğiliminden uzak 

I kalmıştır. 
3. Fiyat artışlarında spekülatif unsur 

görülmemektedir. 
Konuyu objektif ölçülere göre değerlendire-

bilen herkes, karaborsa faaliyeti ile sarılı olma
dığımızı söyliyeoek durumdadır. Karaborsa gö
rülmediğine göre stok yapma temayülü de ko 
layhkla iddia edilemez. 

I 4. Altın piyasası yıl içinde sakin durumu
nu muhafaza etmiştir. Şubat ayının yalnız ilk 
haftasında-görülen artışa biraz sonra temas ede
ceğim. 

I 5. Serbest döviz piyasalarında paramızın 
dış değerinde düşüş sayılabilecek bir hareketle 
karşılaşılmamıştır. 

Sayın Milletvekilelri, 
Bu işaret ettiğim hususlar enflâsyonist bir 

gidiş içinde olmadığımızı açık şekilde göster-
I mektedir. Gerçek durum bu iken objektif kıs-
I taslara uymıyan ve muayyen ve belki de mak

satlı mülâhazalara dayanan mübalağalı görüş
ler ile vahim bir safhadaymışız gibi gösterilme-

I miz memleketimizde arzu edilmiyen psikolojik 
I bir ortamın doğmasına sebebolur. Bu noktadaki 

hassasiyetimizi muhterem arkadaşlarımın anla-
I yış ile karşılıyacaklarmı ummaktayım. 

Fiyatlar bahsine son vermeden evvel en 
yakın tarihli bilgileri pek kısa şekilde özetlemek 
istiyorum. 

Aralık ayı durumuna göre toptan eşya fiyat
ları genel indeksindeki artış % l'in de altına 
düşmüştür. Halbuki, mevsim icabı daha ileri 

1 bir hareket göstermesi gerekli idi. 
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Geçen yılın son üç ayı esas alınırsa, önceki 
üç aya nazaran genel indeks yükselişinin 
% 4,1 olduğu görülür. Bu nisbet, aynı devre
lerin mukayesesine göre, 1962 de % 5,6 1963 
de % 3 ve 1964 de % 6,9 olmuştu. Görülüyor ki, 
toptan eşya fiyatları genel indeksinin son ay
lardaki yükse]iş eğilimi, önceki yıllardakini 
aşmıyan bir ölçü dâhilinde sınırlı kalmıştır. 

Yeni yılın ilk ayında gerek Cumhuriyet altı
nı ve gerekse külçe altın fiyatları normal bir gö
rünüştedir. Yalnız içinde bulunduğumuz ayın ilk 
haftasında ortalama olarak Cumhuriyet altını 
220 kuruşluk bir artışla 99 liraya ve külçe altın 
30 kuruşluk bir artışla 14 lira 60 kuruşa yük
selmiştir. Fakat, Şubatın ikinci haftasında altın 
fiyatlarındaki bu yükselişin devam etmediği gö
rülmüştür. Şubat ayının ilk haftasına mahsus 
olan altın fiyatlarındaki, bu hareketin daha ziya
de psikolojik sebeplerden ileri geldiği anlaşıl
maktadır. 

Son ayların gelişmeleri, bizi fiyat artışlarını 
dikkatli ve tedbirli şekilde izlemeye sevk etmekle 
beraber bu gelişmeler çok tehlikeli bir durum da 
arz etmemektedir. Para ve maliye alanlarında 
yeni yıla girerken aldığımız tedbirler bu ölçü içe
risinde olmuştur. İlerdeki hareket tarzımız da, 
ihtiyaçların ve icapların ne gerisinde ve ne öte
sinde olacak, gerçek duruma uyan bir karşılık 
teşkil edecektir. Ve tedbirler de vakit geçirmeden 
buna göre alınacaktır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Para arzı, tasarruf kredi gibi nakdî mevzula

ra geçmeden önce bunlara istikamet veren para 
ve kredi politikamızın anahatlarmı vuzuhla be
lirtmek isterim. 

Para ve kredi politikamızın hedefi, para ve 
krediyi enflâsyon veya deflasyona fırsat vermi-
yecek yolda sevk ve idare etmektir. Para ve kredi 
politikamız iktisadi politikamızın hedefleri içe
risinde kıymetlendirilmelidir. Bilindiği gibi, ikti
sadi politikamız, kaynaklarımızın tam olarak 
faaliyete geçirilmesi suretiyle iktisadi ve sosyal 
kalkınmanın süratle tahakkuk ettirilmesini hedef 
ittihaz etmiştir. Para ve kredi politikamız da enf
lâsyon ve deflasyon gibi aşırı gelişmelere mey
dan vermeden kalkınmanın gerektirdiği dinamik 
karaktere sahibolacaktır. 

Bu dinamizm, istihsali, istihdamı ve halkın 
hayat seviyesini yükseltecek bir karakterdedir. 

Bu dinamizmin en sağlam teminatı bir yandan 
itimadına mazhar olduğumuz milletimizin çalış
ma gücü, diğer yandan malî ve nakdî tedbirleri 
gerektikçe almak ve her türlü aşırı temayülleri 
kontrol etmek hususundaki kesin kararımızdır. 

Hedeflerini ve karakterini kısaca tarif etmiş 
olduğum para ve kredi politikamızı tatbikatta 
iki anaistikamette geliştirmekteyiz. Bunlardan 
biri kredi müesseselerinin her yönüyle inkişaf 
ettirilmesi, diğeri, tasarrufun teşvik edilmesi ve 
artırılmasıdır. Gayemiz, iktisadi faaliyetleri ak
samadan işliyen bir para piyasasına kavuştur
mak ve yatırımları, gerçek tasarruflarla finanse 
edebilecek bir sermaye piyasası kurup geliştir
mektir. 

Para ve kredi politikası konusundaki görüşü
müzü böylece özetledikten sonra sizlere para arzı, 
mevduat ve kredi gelişmeleri hakkında da bilgi 
vermek isterim. 

Aralık ayı sonları itibariyle para arzı, birer 
yıl evveline nazaran 1962 de % 9,4; 1963 te % 
11, 1964 de % 15 nisbetinde artış kaydetmiştir. 
1965 yılında onbir aylık artış nisbeti % 12,6 dır. 
Para arzının 1965 yılı içerisinde kaydettiği artış
ların geçen yıllara nazaran daha tedrici ve mü-
tevazin şekilde maydana gelmiş olmasından ikti
sadi faaliyetler büyük ölçüde faydalanmıştır. 
Filhakika 1962, 1963 ve 1964 yıllarında para ar
zı artışının büyük kısmı yılın son dört ayında 
meydana geldiği halde, 1965 yılında böyle olma
mış, para arzmdaki artış yıl boyunca daha den
geli bir gelişme seyri göstermiştir. 

Toplam para arzı, 1965 yılı Kasım ayı itiba
riyle 15 milyar 766 milyon liradır. 1965 yılında 
para arzı yıl içerisinde ortalama 14 milyar 802 
milyon lira civarında seyretmiştir. Yıllık orta
lamalar itibariyle para arzı 1963 te 11 milyar 
301 milyon lira, 1964 de 12 milyar 616 milyon 
lira civarında değişmiştir. 

Para arzının unsurlarından birini teşkil et
mekte olan bilfiil tedavüldeki banknot ve ufak 
paranın toplam: 1962, 1963, 1964 yıllarında 
sırasiyle % 9,3, % 8,8 ve % 18,5 nisbetlerinde 
artmıştır. 1965 yılının onbirinci ayı itibariyle 
artış nisbeti, % 10,6 dır. Bilfiil tedavüldeki ban
knot ve ufak para 1965 yılı Kasım ayı itibariyle 
6 milyar 455 milyon liradır. Bunun 6 milyar 
271 milyon lirası bilfiil tedavüldeki banknotları, 
184 milyon lirası da ufak paraları temsil etmek-
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tedir. Bilfiil tedavüldeki banknot ve ufak para
nın 1964 yılında % 18,5 gibi yüksek bir nisbette 
artmış olması, mevduatın 1965 yılında hızla art
masında müessir olmuştur. 

Para arzının diğer unsurunu teşkil eden va
desiz tasarruf ve ticaret mevduatı; 1962, 1963 ve 
1964 yıllarında sırasiyle % 9,4; % 12,5 ve % 12,7 
nisbetlerinde artış kaydetmiştir. Bu nisbet, 1965 
yılı Kasım ayı itibariyle % 14 dür. 

Para arzı gelişmelerini terekküp şekli bakı
mından incelediğimiz takdirde, para arzında 
1962, 1963 ve 1964 yıllarında meydana gelmiş 
olan artışların sırasiyle % 41 ini, % 34 ünü ve 
% 49 unu, bilfiil tedavüldeki bonknotlarda mey
dana gelmiş olan artışın teşkil ettiği görülür. 

Buna karşılık 1965 yılı Kasım ayı itibariyle 
söz konusu nisbet % 34 dür. Bu nisbetin 1964 e 
nazaran düşük oluşu, bir yandan likidite terci
hinin, 1965 yılında meydana gelen iktisadi faali
yet artışına muvazi olarak gerilediğini, diğer 
yandan para arzı artışında tedavül hacmi geniş
lemesinin hissesinin azaldığını gösterir. İktisadi 
faaliyetlerdeki canlanma neticesi bankalarda 
mevduat ve kredi muameleleri genişlemiş ve bin-
netice kaydî para miktarı da fazlalaşmıştır. Bu
nunla beraber kaydî para artışında 1964 yılın
daki emisyon artışları önemli bir rol oynamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Para arzı artişiyle ilgili meselelerin ana hat

larını böylece belirttikten sonra, bankalardaki 
mevduatın 1965 yılında kaydettiği gelişmelere 
temas edeceğim : 

Mevduat genel toplamı, 1962 üâ 1964 yılla
rında sırasiyle % 13,8; % 11,6 ve % 14,2 nisbet
lerinde artmıştır. Buna karşılık 1965 yılında 
Kasım ayı itibariyle artış, % 15,5 nisbetinde ol
muştur. 

Toplam mevduat, 1965 yılı Kasım ayı itiba
riyle 13 milyar 875 milyon liradır. Toplam mev
duatta 1965 yılında meydana gelmiş olan artışın 
nisbeti, 1964 yılına nazaran aşırı bir fark göster
memektedir. Buna karşılık mevduatta 1965 yılın
da meydana gelmiş olan artışlar yıl içerisinde 
dağılış, mudi grupları ve vâdeler itibariyle 1964 
yılına nazaran daha müspet karakterdedir. 

Filhakika, toplam mevduat artışının 1962 de 
% 63 ü, 1963 te % 98 i, 1964 te ise (yılın ilk sekiz 
ayındaki azalışlar dolayısiyle) % 107 si yılın son 
dört ayında meydana gelmiştir. Buna karşılık 

1965 yılında Kasım ayı itibariyle bu nisbet 
% 53,7 dir. Bu rakamlar mevduat artışının 1965 
yılı içerisinde daha muntazam şekilde geliştiğini 
ve binnetice iktisadi faaliyetlere lüzumlu olan 
kredi kaynağının daha istikrarlı bir tempo ile 
bankalara geldiğini göstermektedir. 

Mevduatta ve dolayısiyle bankaların kredi 
kaynaklarında 1965 yılında meydana gelmiş olan 
diğer bir gelişme de vadeli mevduatın vadesiz 
mevduata nazaran daha büyük bir hızla artmış 
olmasıdır. 

Filhakika, 1964 yımda 1963 yılı sonuna na
zaran vadeli mevduat % 12,6, vadesiz mevduat 
% 14,6 nisbetlerinde arttığı halde, 1965 yılı Ka
sım ayı itibariyle vadeliler % 20,9, vadesizler 
% 12,1 nisbetlerinde artmıştır. Vadeli mevdu
atta 1965 yılında meydana gelen artışta halkta 
uyanan güven duygusunun büyük rolü olduğu 
muhakkaktır. Diğer yandan bankaların kaynak
ları içinde vadeli mevduat payının yükselmesi 
bankalar sisteminin daha müstakar kaynaklara 
kavuşmasına yardımcı olmuştur. 

Vadeli mevduat karşılıklarının % 10 dan 
% 20 ye çıkarılması, bu yoldan elde edilen kay
nakların ekonomik ihtiyaçları aşacak şekilde kul
lanılmasını önleme amacını gütmektedir. Dispo-
nibilite nisbetlerinin artırılması yolunda alınmış 
olan son karar bnkalarca sağlanan kaynakların ih
tiyaç fazlası olan kısmının kullanılmasını önliye-
cektir. Söz konusu tedbirler, 31 . 12 . 1965 ta
rihinde ilân edilmiştir. 

Mevduatta, 1965 yılında geçen yıla nazaran 
müşahede edilen bir başka hususiyet de, artışların 
mevduat çeşitleri bakımından gösterdiği değişik
liktir. Tasarruf mevduatı, 1964 yılında % 13,8 
nisbetinde arttığı halde 1965 yılı Kasım ayı iti
bariyle artış nisbeti % 21,1 dir. Ticari mevdu
at, 1962 ve 1963 yıllarında ancak % 4,5 - %-6,4 
nisbetlerinde artmasına karşılık 1964 te % 20,2 
nisbetinde artmıştır. 1965 yılı Kasım ayında ise 
% 12 lik bir artış nisbeti tesbit edilmiştir. Resmî 
mevduat ise 1964 te % 9,1 nisbetinde artmasına 
karşılık 1965 yılı Kasım ayı itibariyle % 1 e ya
kın bir azalma göstermiştir. Resmî mevduatın 
azalışını genel olarak harcama ve yatırım faali
yetlerinin çoğalışı ile ilgili görmek icabeder. 

1965 yılı Kasım ayı sonunda 13 milyar 875 
milyon lira olan toplam mevduatın bu tarihten 
sonra da normal bir artış seyri takibettiğini be
lirtmek isterim. Filhakika' hafta sonlarında 13 
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banka ve 14 il itibariyle takibetmekte olduğumuz 
mevduatın Kasım ayı sonundaki seviyesi 9 mil
yar 679 milyon liradır. Bu kısmi rakam 1965 
yılı Aralık ayı sonunda 10 milyar 7 milyon lira
ya, 29 Ocakta da 10 milyar 125 milyon liraya 
yükselmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Şimdi krdiler konusuna geçiyorum : Bu ko

nuda 1965 yılında meydana gelmiş olan ge
lişmeleri arz etmeden önce, iktisadi faaliyetlerin 
finansman ihtiyacının meleketimizde bilhassa 
özel sektörde, vâdesi ve gayesi ne olursa olsun 
çoğunlukla, para piyasası, yani ticaret ve mev-
mevduat bankacılığı tarafından karşılandığını 
belirtmek isterim. 

Ötedenberi süre gelen bu bünyevî aksaklık 
hem iktisadi kalkınmanın finansman işlerini, 
hem de para piyasasının normal görevini yap
masını güçleştirmektedir. Sermaye piyasası, oto-
finansman, özel sektöre yardımcı orta ve uzun 
vadeli kredi'müesseseleri gibi yeni finansman 
usullerinin ve merkezlerinin geliştirilmesi gerek
mektedir. Bu konuda çalışmalar yapılmakta
dır. 

Özel sektör yatırımlarının finansmanı ya
nında ziraat, inşaat, turizm, küçük sanat ve 
esnaf gibi ihtisas sahalarında da ve vâdeleri bu 
işlere elverişli olan kaynaklar ve müesseseleri 
geliştirmek icabetmektedir. 

Kredi konusiyle ilgili anameselelerimizi 
kısaca özetledikten sonra kredi lıacmmda, ban
ka kredilerinde ve Merkez Bankası kredilerinde 
meydana gelmiş olan gelişmeleri de arz ede
ceğim. 

Kredi hacmi, 1964 yılında, bir yıl evvelkine 
nazaran 13 milyar 751 milyon liradan 15 mil
yar 978 milyon liraya çıkarak % 16,2 oranında 
artmıştır. 1965 yılının onbirinci ayı itibariyle 
kredi hacmi, 19 milyar 403 milyon liraya yük
selerek % 21,4 oranında bir artış kaydetmiş
tir. Kredi hacmi artışını hem tekabül ettiği ik
tisadi faaliyet hacmi artışiyle hem vaki artışın 
kaynaklariyle değerlendirmek gerekir. 

İktisadi faaliyetlerdeki olumlu gelişmeleri 
evvelce arz etmiştim. Burada yalnız son iki yıl
da kredi hacmi artışının kaynaklarına ve bun
ların hisselerine temas edeceğim. 

Bankaların kredi kaynaklarından açtıkları 
krediler 1964 de % 11,7, 1965 de Kasım ayı iti
bariyle % 24.7 nisbetlerinde artmıştır. Bankala-
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rın Merkez Bankasına borçlanmak suretiyle 
açtığı krediler aynı devreler itibariyle .1964 de 
% 25,7 nisbetinde artmış, 1965 de ise % 14,2 
nisbetinde azalmıştır. Merkez Bankasının ban
kalar dışındaki sektörlere açtığı krediler ise, 
1964 de % 35,3 3965 de % 29 oranlarında art
mıştır. 

Bu oranlar gösteriyor ki, kredi artışı için 
kullanılan kaynaklar son iki yılda birbirinden 
çok farklıdır. 1964 yılında kredi hacmi artışı, 
Merkez Bankasının doğrudan doğruya ve, ban
kalar aracılığiyle açtığı kredilerle sağlanmıştır. 
1965 yılında ise, bankaların kendi kaynakla
riyle, yâni mevduatla, özkaynaklarla ve emis
yon müessesesi dışındaki kurumlardan alınan 
uzun vadeli borçlarla sağlanmıştır. Öyle ki 1964 
yılı kredi hacını artışı içinde Merkez Bankası 
kaynağının hissesi % 44,4 nisbetinde iken, 1965 
yılı Kasım ayında bu nisbet % 14,7 ye inhi
sar etmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Kredi mevzuundaki gelişmelerin anahatları-

nı böylece inceledikten sonra, bankaların ve 
Merkez Bankasının kredi muamelelerine de kı
saca temas etmek isterim : 

Banka kredileri, 1964 yılında, bir evvelki 
yıl sonuna nazaran 11 milyar 886 milyon lira
dan 13 milyar 454 milyon liraya yükselerek 
% 13,2 nisbetinde bir artış kaydettikten sonra 
1965 yılı Kasım ayı sonunda 16 milyar 146 mil
yon liraya yükselmiştir. 1965 yılında onbir ay
lık artışın nisbeti % 20 dir. 

1965 yılında banka kredilerinin önemli bir 
gelişme kaydettiği görülmektedir. Bu gelişme
nin sebeplerini bir yandan 1965 yılında iktisa
di faaliyetlerde meydana gelen inkişafta, halk
ta bir inanç ve itimadın teessüs etmiş olması 
sonucu iş âleminin istihsal ve yatırım mevzuuna 
alâka göstermesinde, diğer yandan banka kredi
lerinin 1964 yılında normal şekilde gelişmemiş 
olmasında aramak gerekir. Banka kredilerin
deki gelişmeleri çeşitli açılardan incelediğimiz 
zaman bu hususlar daha açıkça belirecektir. 

Filhakika, banka kredilerindeki artışlar, 
banka grupları itibariyle ele alındığı takdirde, 
hususi kanunlarla kurulu bankalarca açılan kre
dilerin .1963 de % 14,8 1964 de % 18,5 1965 de 
Kasım ayı itibariyle % 16,2 nisbetlerinde art
mış olduğu müşahede edilmektedir. Buna kar-
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şılık aynı tarihler itibariyle özel bankalarca açı
lan krediler 1963 de % 14,5, 1964 de % 5,6, 
1965 de ise % 26 nisbetlerinde artış kaydetmiş
tir. Bu nisbetl erden anlaşıldığı veçhile hususi 
kanunlarla kurulmuş bankalarda krediler 1963, 
1964 ve 1965 yıllarında normal bir artış kaydet
miştir. Buna karşılık özel bankaların kredi
lerinde 1964 yılında büyük ölçüde bir yavaşla
ma meydana gelmiş ve bu gerileme 1965 yılın
da kaydedilen artışla telâfi edilmiştir. Durum 
oranla ifade edilmek istenirse 1964 yılındaki 
kredi artışında özel bankalarca açılan kredilerin 
% 17,7 oranında, 1965 de ise % 50,1 oranında 
hissedar olduğu görülür. 

Diğer taraftan hususi kanunlarla kurulmuş 
bankalar genel olarak resmi sektörü finanse et
mekte ve ihtisas kredileri dışında özel sektöre 
ancak bir miktar genel maksatlı kredi açabil
mektedir. Özel sektörün finansman ihtiyaçları 
çoğunlukla özel bankalarca karşılanmaktadır. 

1965 yılında toplam banka kredileri artışı
na en ziyade tesir eden faktör, al olumum ticari 
krediler ile işletme kredilerini ve dış ticaret 
finansmanlarını ihtiva eden muhtelit krediler
deki yükselmeler olmuştur. Bu krediler 1965 
yılı Kasım aymda bir yıl öncesine nazaran 
% 32,6 nisbetinde fazlalaşmıştır. Aynı tarihler 
itibariyle diğer kredilerdeki artış nisbeti zirai 
kredilerde % 6,6, ipotek karşılığı kredilerde 
% 9,9, küçük sanat kredilerinde % 28,8, sınai 
kredilerde % 24,4 dür. 

Banka kredileri Kasım ayından sonra da 
gelişmekde devam etmiştir. Filhakika, hafta 
sonlarında 13 banka ve 14 il itibariyle takibet-
mekte olduğumuz banka kredilerinin Kasım ayı 
sonundaki seviyesi 9 milyar 871 milyon liradır. 
Bu kısmî rakam 1965 yılı Aralık ayı sonunda 10 
milyar 129 milyon liraya, 29 Ocakta da 10 mil
yar 134 milyon liraya yükselmiştir. Banka kre
dilerinin 1966 yılında iktisadi faaliyetleri ye
ter ölçüde ve dağılışta finanse etmesine gayret 
sarf ederken, bu artışların para arzı seviyesine 
zararlı tesirler icra etmemesine do dikkat sarf 
edileceği tabiîdir. 

1964 yılında bir önceki yıla nazaran % 31,4 
nisbetinde artarak 4 milyar 140 milyon liraya 
yükselmiş olan Merkez Bankası kredileri 
25 Aralık 1965 tarihi itibariyle 4 milyar 615 

milyon liraya çıkmıştır. 1964 e göre artış ora
nı % 11,5 den ibarettir. 

Bilindiği üzere, Hazineye açılmış olan kısa 
vadeli avans hesabının âzami haddi kanunla 
takyidcdilmiştir. Bu avansın âzami miktarı ge
nel bütçe giderleri toplamının % 10 u ile sı
nırlıdır. 1965 malî yılı içersinde avans miktarı
nın genel bütçe giderinin % 8 ini aşmaması 
kararlaştırılmış ve bu karar dikkatle uygulan
mıştır. 25 Aralık tarihi itibariyle Hazineye 
açılan kısa vadeli avansın miktarı 1 milyar 139 
milyon liradır. Bu rakam Ocak ayı sonunda 1 
milyar 196 milyon liraya yükselmiştir. 

1964 yılı sonunda 452 milyon tutan Hazi
ne bonosu ve altın karşılığı kredilerin miktarı 
1965 yılı içersinde değişiklik kaydetmemiş ve 
Hazine bu yollarla kredi almamıştır. 

Merkez Bankasmea Tekel İdaresine, Toprak 
Mahsulleri Ofisine ve Şeker Şirketine tütün, 
hububat, zirai mahsul fazlası ithalâtı ve şeker 
konusunda sağlanmakta olan finansmanların 
toplamı 25 Aralik 1965 günü 1 milyar 306 mil
yon liraya inmiştir. 1964 yılı sonunda söz konu
su toplam 1 milyar 350 milyon lira olduğunu 
göre azalış 44 milyon liradır. 1965 yılında Te
kele açılan krediler 88 milyon lira, Şeker Şir
ketine açılanlar 125 milyon lira artmış, buna 
karşılık Toprak Mahsulleri Ofisi hububat sa
tış hasılalarından elde ettiği imkânlarla bor
cunu 257 milyon lira azaltmıştır. 

Merkez Bankasının ekonomiye bankalar va-
sıtasiyle açtığı kredilerin toplamı 25 Aralık 1965 
günü itibariyle 1 milyar 512 milyon liradır. 
Bu rakam 1964 yılı sonunda 1 milyar 617 mil
yon lira idi. Bu grupta artış kaydedilmemiş ol
ması bir yandan bankaların kaynaklarında 
1965 yılında yeter ölçüde artış kaydedilmesin
den diğer yandan bu artış muvacehesinde Mer
kez Bankasının 1964 yılındaki durgunluğu ön
lemek için alınmış olan bâzı genişletici tedbir
leri gerektikçe kaldırmasından ileri gelmekte
dir. 

Merkez Bankasınca Bankalar tasfiye fonu
na 153 sayılı Kanun gereğince açılmış olan kre
dilerin 1965 yılı sonunda 205 milyon lira oldu
ğunu belirterek para ve kredi konusundaki mâ
ruzâtıma son veriyorum. 

Muhterem milletvekilleri, 
Milletlerin dış ekonomik münasebetlerinin 

gelişme seyri, uzun bir devre itibariyle gözden 
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geçirildiği zaman başlıca iki önemli nokta dik-
taki çekmektedir. 

Bunlardan birincisi, teknik ve ilmî alanlar
daki inkişaflar ile ekonomik ve sosyal münase
betlerin millî ve milletlerarası sahalarda kay
dettikleri gelişmeler neticesinde milletlerarası 
mal ve hizmet mübadelelerinin de hem saha ve 
hem de miktar itibariyle' genişlemiş olmasıdır. 
İkinci husus da iktisaden az gelişmiş memleket
lerde, bir taraftan bunlara has özellikler diğer 
taraftan da bu memleketlerde süratle kalkınma 
ve ekonomik cihazlanmalarını sağlamak gibi 
zaruretler sebebiyle ithalâtın ihracata nazaran 
çok daha hızlı bir gelişme göstermesi ve tica
ret hadlerinin de aleyhlerine işlemesi yüzünden 
dış ticaret ve tediye muvazenesi açıklariyle kar-
şılaşılmasıdır. 

Memleketimiz dış ticaretinin olumlu bir yolda 
gelişmekte* olduğu, nisbetleri değişik olmakla 
beraber hem ihracatımızda ve hem de ithalâtı
mızda ilerlemeler kaydedildiği, bu iki yönlü 
gelişme sonucu dış ticaret açığının azalmaya 
devam ettiği, geleneksel ihraç maddelerimiz 
arasında yeni bir takım maddelerle mahdut 
sayı ve miktarda da olsa bâzı yarı mamul ve ma
mul maddelerin katıldığı müşahede edilmekte
dir. 

Gerçekten 1964 ve 1965 yılları dış ticaret is
tatistiklerine göre 1964 yılı Aralık ayı sonun
da 948 milyon dolar olan dış ticaret hacmi 1965 
de 82 milyon dolarlık bir artışla 1 milyar 30 
milyon dolara yükselmiştir. 

Diğer taraftan 1964 sonunda 410 milyon do
lar olan ihracat 1965 sonunda % 11,72 oranın
da 48 milyon dolarlık bir artışla 458 milyon do
lara yükselmiş; ithalât ise aynı devreler itiba
riyle 537 milyon dolardan 571 milyon dolara 
çıkmak suretiyle % 6,36 oranında 34 milyon 
dolarlık bir artış kaydetmiştir. Böylece 1964 
yılı sonunda 126 milyon 625 bin dolar olan dış 
ticaret açığı 1965 sonunda 112 milyon 706 bin 
dolara düşmüştür. 

İhracat ve ithalâtımızın muhtelif maddeler 
arasında ki, dağılışına gelince: ihracat yönün
den 1964 yılı sonuna nazaran 1965 yılı Aralık 
ayı sonunda hububat, şeker ve mamulâtı, tü
tün, aikar - yakıt haricolmak üzere hemen hemen 
bütün ihraç maddelerinde değişik oranlarda 
artışlar olmuştur. 

İhracatta da: Hububatta, gübrede, kâğıt hanı 
maddeleri ve kâğıtta, organik ve inoganik mad
delerde, madenlerde önemli addedilebilecek ar
tışlar vardır. 

İhracat ve ithalâtımızın muhtelif sahalar 
arasında dağılışına gelince: 1965 de hem OEOD 
memleketlerine, hem de anlaşmalı memleketlere 
ve hem de diğer memleketlere yapılan ihra
catta ve aynı zamanda bu sahalardan yapılan 
ithalâtta 1964'e nazaran toplam olarak artışlar 
meydana gelmiştir. 

Dış ticaretimiz hakkında özet olarak şu ne
ticeye varmak mümkündür: Dış ticaretimizin ge
liştirilmesi, dış ticaret açığımızın azaltılması yo
lunda sarf edilen gayretler müspet sonuçlar ver
meye ve böylece dış ticaretimiz olumlu bir yol
da gelişmeye başlamış bulunmaktadır, önümüz
deki yıllarda birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
ile yıllık programlarda ve ayrıca Hükümet prog
ramında yer alan prensip ve esaslara uygun faa
liyet ve uygulamalar neticesinde dış ticaretimizin 
daha süratli ve olumlu bir gelişme göstererek kal
kınmamızı kuvvetlendirip kolaylaştırıcı bir fak
tör haline geleceğine inanmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Dış ticaretimiz hakkındaki bu maruzatımdan 

sonra ödemeler dengemiz hakkında da, elde mev
cut en son rakamlara göre toplu bir bilgi vermek 
isterim, önce ödemeler dengesinin cari işlemleri 
hakkında bilgi arz ediyorum: 

Dış ticaret dengemiz, 1965 yılı Ocak - Kasım 
döneminde bir evvelki yılın aynı dönemi ile kar
şılaştırıldığında 13 milyon 400 bin dolarlık lehte 
bir gelişme göstermiş bulunmaktadır. 

Görünmiyen kalemlerde: 1965 yılının 11 ay
lık dönemi içinde bir evvelki yılın aynı dönemi
ne nazaran, gerçekleşmesi 1965 yılı içinde tamam
lanan ertelemeler dolayısiyle, faiz ödemelerinde 
2 milyon 400 bin dolarlık bir azalış, turizm ve 
dış seyahatler kaleminde 2 milyon 800 bin do
larlık bir artış kaydedilmiştir. İşçi gelirleri 1965 
yılının aynı döneminde bir evvelki yıla naza
ran 49 milyon 400 bin dolarlık bir artışla 53 mil
yon 900 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. 

1964 yılının Ocak - Kasım döneminde 26 mil
yon 200 bin dolarlık bir menfi bakiye bırakan 
görünmiyen işlemler net bakiyesi, işçi gelirlerin
de ve diğer kalenderdeki müspet gelişmeler so
nucu, toplam olarak 48 milyon 700 bin dolarlık 
bir iyileşme göstererek 1965 yılının aynı döne-
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minde 22 milyon 500 bin dolar lehte bakiye bı
rakmıştır. 

Bütün bu gelişmelerin sonucu olarak cari iş
lemler açığı, anılan dönem içinde, 1965 yılında 
1964 ün aynı dönemine nazaran 37 milyon 700 
bin dolarlık bir iyileşme ile 131 milyon 100 bin 
dolardan 93 milyon 400 bin dolara inmiş bu
lunmaktadır. 

Verilen bu bilgilere ek olarak ve sırası gel
mişken arzedeyim ki, 1965 yılı sonunda işçi dö
vizi gelirlerimiz 69 milyon 700 bin dolara var
mıştır. Ocak 1966 ayında 8 milyon 300 bin dolar 
temin edilmiştir ki bu, artış istikametindeki ge
lişmenin devam ettiğini göstermektedir. 

Ödemeler dengesinin sermaye hareketleri bö
lümünde de önem arz eden şu gelişmeler kayde
dilmiştir: 

Proje ve program kredilerinden kullanmalar
da 1965 yılı onbir aylık döneminde 1964 yılının 
aynı dönemine nazaran sırasiyle 9 milyon 200 
bin ve 19 milyon 600 bin dolarlık bir artma ol
muştur. 

Kezervlerimizde de 1964 yılı aynı dönemindeki 
20 milyon 600 bin dolarlık artışa karşılık bu yıl 
aynı dönemde 15 milyon 400 bin dolarlık artış 
vardır. Merkez Bankasındaki altın ve konver-
tibl dövizlerimiz 30 Ocak 1965 tarihi itibariyle 
75 milyon 600 bin dolara yükselmiştir. 1964 yı
lının aynı tarihinde rezerv miktarı, 56 (milyon 
900 bin dolar idi. 

Muhterem milletvekilleri, 
Bugün Türk ekonomisinin üzerinde önemle I 

durulan konularından birisi de dış ve iç borçlan
malardır. 

Herhangi bir ekonomi daha çok mahdut ta
rım ürünleri istihsal ettiği, millî gelirini süratle 
artırmak istediği, bunu sağlıyacak yatırımları
nın mühim bir kısmı normal şartlarla alınan dış 
istikrazlara dayandığı ve ihracatın süratle geliş
tirilmesinin mümkün olmadığı hallerde, bu şart
lar altında sağlanan dış istikraz, kısa zamanda 
ödenecek faiz ve resülmal .sebebi ile, iç gelir ve 
tasarruf üzerinde ağır bir yük teşkil eder. Bu 
durumda dış borç transferleri ihracatın artırıl
masını ithalâtın kısılmasını veya dışarıdan ek I 
istikrazı zorunlu kılar. I 

Bu tablo bize, belli bir devrede dış borçlan- I 
malardan müstağni kalamıyacağımıza göre, ihra
catımızı çeşitlendirerek süratle artırmamızın, iç 
sanayii geliştirerek ithalâta ikame imkânları | 

I sağlamamızın, uzun vadeli ve düşük faizli kal
kınma isikrazları teminine çalışmamızın dış borç
larımız yönünden önemini açıkça göstermektedir. 
Ve şüphesizki dış borçlanmaya gidişimizin de se
bebini aynı zamanda izah etmektedir. 

İç borçlarımızın pürüzlü meselesini tasarruf 
bonolarının teşkil ettiği malûmlarıdır. Hükümet 
programında da ifade edildiği üzere Hazinenin 
malî takati elverdiği anda tasarruf bonoları kal
dırılacaktır. Dar gelirli vatandaşlarla işçi ücret
lerinden alınmakta olan tasarruf bonoları istisna 
haddini bir misline yakın artırmaya ve kanunun 
diğer noksanlıklarını gidermeye matuf bir tasa
rı bugünlerde Yüce Meclis'e sunulacaktır. Bu 

I tasarıda tasarruf bonolarının Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı devresinin sonundan itibaren Hü
kümet programındaki va'de uygun olarak kaldırıl
ması öngörülmüştür. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Türkiye'nin genel, katma devlet bütçeleri, büt

çe dışı kamu sektörü, özel sektör ve konsolide ti
carî borçlar hepsi bir arada dövizle ödenecek dış 
ödeme ımükellefiyeti 30 Eylül 1965 tarihi itiba
riyle 985 milyon 600 bin dolara baliğ olmakta
dır. Bu miktarın sadece 600 milyon 200 bin 

I dolarlık kısmı Devlet bütçelerine konulacak öde
nekler ile karşılanacaktır. Ancak, bunun 68 
milyon dolarlık kısmı söz konusu kredilerden 
faydalanan resmî ve özel sektör kurumlarından 
Hazinece tahsil edilecektir. Böylece dövizle öde
necek borçlardan Devlet bütçelerine karşılığı ko
nulmak suretiyle ödenecek borç miktarı 532 mil
yon 200 bin dolardır. Bu borç tutarının da 507 
milyon 400 bin doları genel bütçeden, kalanı 
katma bütçelerden karşılanacaktır. 

Devlet bütçesi dışında kalan kamu sektörün-
ce ödenecek borç toplamı ise 125 milyon 800 bin 
dolardır. Bunun 40.5 milyon doları Merkez Ban
kası tarafından kullanılan Milletlerarası Para 
Fonu (IMF) «Stand-by» kredilerine; 49 milyon 
600 bin doları Devlet Yatırım Bankasına; 30.5 
milyon doları iktisadi devlet teşekküllerine, ar
tanı da diğer kuruluşlara ait bulunmaktadır. 

I Dövizle tediyesi gereken borçların 76 milyon 
600 bin dolarlık kısmı Sanayi Kalkınma Bankam 
sına, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları gibi özel 
teşebbüslere ait bulunmakta, bakiye 182 milyon 
900 bin dolar da konsolide edilen ticarî borçlara 
taallûk etmektedir. 
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Dış borçlarımızın bir kısmı da anlaşmaları ge
reğince dövizle değil, Türk parası ile ödenecekti. 
Bunlar genellikle A. B. D. Hükümetince verilen 
kalkınma ikraz fonu (DLF), Marshall yardımı 
ve tarım maddeleri istihsal fazlası kredilerinden 
doğmuş bulunmaktadır. 30 . 9 . 1965 tarihi iti
bariyle söz konusu borçların tutarı 3 milyar 323 
milyon lira olup, bu rakam bütçe dışı kamu sek
törü ile Ereğli Demir - Çelik ve Sanayi Kalkın
ma Bankası gibi özel sektör borçları da dâhil bu
lunmaktadır. 

İç borçlarımıza gelince, Eylül 1965 sonu iti
bariyle 10 milyar 25 milyon lirası Devlet bütçe
lerine, 2 milyar 230 milyon lirası diğer kamu sek
törüne aidolmak üzere toplam iç borçlarımız 
cem'an 12 milyar 255 milyon liradan ibaret bu
lunmaktadır. 

Devlet bütçesinden ödenecek iç borçların en 
önemli kalemini 154 ve 250 sayılı kanunlar ile 
tahkim edilen 6 milyar 955 milyon liralık iç kon-
solidasyon borcu ile 2 milyar 143 milyon liralık 
tasarruf bonoları borcu teşkil etmektedir. 

Yukardaki iç borçlar tutarına, Eylül 1965 
ten sonra çıkan 691 sayılı Kanunla tahkim edil
mesi gereken belediye borçlarının dâhil olmadı
ğına işaret etmek gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Sizlere, kalkınma plânımızın dış finansman ih

tiyacını karşılatmak üzere kurulmuş olan Konsor
siyum faaliyetlerinden ve alman neticelerden bah
setmek isterim. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânının, 1964 programı 
gereğince bu yıl için konsorsiyumdan 215 milyon 
doları program finansmanı, 35 milyon doları da 
proje finansmanı karşılığı olmak üzere toplam 
olarak 250 milyon dolarlık yardım talebedilmiş-
ti. Buna karşılık 164 milyon 700 bin doları kon
sorsiyum üyesi memleketlerden, 30 milyon doları 
Avrupa Para Sandığından, 21 milyon 500 bin 
doları da Milletlerarası Para Fonundan olmak 
üzere cem'an 216 milyon 200 bin dolar sağlan
mıştır. 

1964 yılında sağlanan bu 216 milyon 200 bin 
dolarlık program yardımının 127 milyon 500 
bin doları aynı yıl içinde kullanılmış olup, ba
kiyesi peyderpey kullanılmaktadır. 

1965 yılında yeni borçlar yanında, yıllık dış 
borçlarımızın hafifletilmesi çareleri üzerinde de 
durulmuş ve çeşitli dış borçlarımı a n belli şart
larla ertelenmesi Konsorsiyomca kabul olun

muştur. (Son olarak Fransa ile 1965, 1966, 1967 
yıllarına aidolmak üzere 12 milyon 400 bin do
larlık röfinansman anlaşması 12 . 2 . 1966 tari
hinde Ankara'da imzalanmıştır. Vâdesi 9 yıl, 
faiz haddi % 3 tür.) 

Kalkınma Plânımızın 1965 programı gereğin
ce bu yıl için Konsorsiyumdan 234 milyon dola
rı program, 20 milyon doları da proje kredisi 
olmak üzere 254 milyon dolarlık yardım tale-
bedilmiş ve bu talebimiz Konsorsiyomca kabul 
edilmiştir. 

254 milyon dolarlık program yardımı tale-
bimizinn 223 milyon 200 bin doları kesin olarak 
kabul edilmişti. Bu miktarın 153 milyon 600 bin 
dolarlık kısmı Konsorsiyom üyesi memleketler-
ce taahhüdedilmiştir. Bu miktara, yeniden 
borçlanmak suretiyle Avrupa Para Sandığından 
temin edilen 50 milyon doların ve Avrupa Ya
tırım Bankası ile Milletlerarası Kalkınma Bir
liğinden sağlanan proje yardımlarından pro
gram yardımı addedilebilecek 7 milyon doların da 
ilâvesi gerekir. Türkiye'nin mütebaki ihtiyaçla
rının karşılanması ile ilgili olarak Amerika Bir
leşik Devletleri 5 milyon 80 bin, İngiltere 5 mil
yon 600 bin dolar tutarında ek taahhütlerde bu
lunmuşlardır. Her iki ek taahhüdün anlaşmala
rı imzalanmıştır. Bunlara anlaşması imzalan
mış olan 590 bin dolarlık Norveç ve çok yakın
da imzalanacak olan 600 bin dolarlık Belçika 
kredileri de ilâve edilecek olursa 1965 yardım 
talebimizden karşılanmamış miktar 10 milyon 
800 bin dolardan ibaret bulunmaktadır. 

14 - 15 Aralık tarihinde Paris'te yapılan Kon
sorsiyom toplantılarında, Hükümetimiz atrafm-
dan 1966 yılı dış finansman ihtiyacı olarak 221 
milyon dolar program yardımı ve 17 milyon do
ları 1966 yılında kullanılmak üzere 270 milyon 
dolar proje kredisi talebedilmiştir. Bu toplantı
da heyetimiz 1966 yılına ait yardım talebimiz 
hakkında Konsorsiyoma izahat vermiş ve bu ko
nuda yapılan etraflı görüşmelerden sonra taah
hüt açıklamalarında bulunulmak maksadiyle 
Konsorsiyomun yakın bir tarihte tekrar toplan
masına karar verilmiştir. Bu toplantı geçen haf
ta yapılmıştır. Toplantıda Türk Konsorsiyumu
na üye olan devletlerle milletlerarası teşekkül
ler, Beş Yıllık Kalkınma Plânımızın 1966 di
liminin dış finansman ihtiyacından kullanılmak 
üzere 180 milyon dolar program yardımı ve 156 
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milyon dolar proje kredisi taahhüdünde bulun
muşlardır. Bu miktarlara Milletlerarası Para 
Fonunun 1966 yılı için memleketimize tanıdığı 
21,5 milyon dolarlık stand-by kredisi ile çeşitli 
iç sebepleri yüzünden taahhütlerini kesin ola
rak belirtemiyen Konsorsiyum üyesi bâzı memle
ketlerin katılma payları dâhil değildir. Ayrıca 
bir kısım memleketler de yıl içinde munzam yar
dım taahhütlerinde bulunabileceklerini belirtmiş
lerdir. 

Bu vesile ile bu yıl Türk Konsorsiyumunda 
elde edilen iki önemli neticeyi de özellikle be
lirtmek isterim : 

Bunlardan birincisi Dünya Bankasının bu 
yıl ilk defa olarak Türk Konsorsiyumu içinde 
memleketimize fiilen yardım yapabilecek şe
kilde yer almış olmasıdır. Bilindiği gibi Dün
ya Bankasının geniş kadrolu bir uzmanlar he
yeti geçen yıl memleketimizin ekonomisi üze
rinde tetkiklerde bulunmuşlardı. Bu heyetin 
memleketimizin imkânları ve kalkınma gayret
leri üzerinde çok müspet kanaatler edinmeleri 
üzerine, Dünya Bankası 1966 yılı için 50 mil
yon dolarlık bir proje yardımı taahhüdünde bu
lunmuştur. 

İkinci önemli olay İngiltere Hükümetinin 
1966 yılında memleketimize vereceği program 
kredisinin her hangi bir faiz ödemesine tabi ol
mamasıdır. İngiltere Birleşik Kırallığı tara
fından, Konsorsiyum çerçevesi içinde açılan kre
diler için şimdiye kadar cari piyasa hadleri 
içinde faiz ödenmekte iken bu yılki kredi için 
hiçbir faiz ödenmiyecektir. 

Yukarda belirttiğim proje kredileri dışında 
Keban hidroelektrik projesi için Dünya Banka
sının liderliği altında kurulan sendika kanaliyle 
135 milyon dolarlık ayrıca bir finansman ta
ahhüdü temin edilmiştir. Münferit kredi anlaş
malarının imzalanması için müzakereler devam 
etmektedir. Bu konuda Almanya ile 80 milyon 
marklık kredi anlaşması 21 . 12 . 1965 tarihin
de Bonn'da imzalanmıştır. 

1965 yılı zarfında ayrıca Amerika Birleşik 
Devletleri Milletlerarası Kalkınma İdaresinden 
Gökçekaya enerji nakil hatları için 7 milyon 
690 bin dolarlık, 32 kasaba elektrik şebekesi 
için 6 milyon 400 bin dolarlık, orman müdürlü
ğü kereste fabrikaları inşaası ve modernleşti
rilmesi için 2 milyon 750 bin dolarlık, muhte

lif resmî daireler tarafından yaptırılacak ön 
etüdler için 4 milyon dolarlık, Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğünün makina parkı için 5 mil
yon 900 bin dolarlık ve Milletlerarası Kalkın
ma Birliğinden özel sektör projelerinin finans
manı için 10 milyon dolarlık, İngiltere'den Pet-
ro - Kimya tesislerinden 2 ünite için 5 milyon 
600 bin dolarlık, Avrupa Yatırım Bankasından 
Kovodo II Hidro - Elektrik Projesi için 5 mil
yon. dolarlık krediler temin edilmiştir. Gediz 
sularına 15 milyonluk kredi anlaşması da im
za edilmek üzeredir. 

Bu arada özel sektör projelerinin de finans
man ve realizasyonu hakkındaki çalışmalara 
hızla devam edilmiş ve bu maksatla Avrupa 
Yatırım Bankasından 10 milyon 221 bin dolar
lık talepte bulunulmuş ve halen 4 milyon 200 
bin dolarlık kredi temin edilmiştir. 

Sayın Milletvekilleri; 
Ekonomimizin çeşitli konuları üzerinde yap

tığım bu açıklamalardan sonra bütçelerimiz
le ilgili izahata geçiyorum. Evvelâ 1964 bütçe 
uygulama sonuçları ile, içinde bulunduğumuz 
1965 malî yılının 10 aylık devresine ait uygu
lama neticelerini arz edeceğim, daha sonra da 
incelemelerinize sunulmuş bulunan 1966 Bütçe
si hakkında açıklamalarda bulunacağım. 

Kesinhesap neticelerine göre 1964 yılı Büt
çesi ile verilen ödenekler, yılı içinde alınan ek 
ve olağanüstü Ödeneklerle Muhasebei Umumiye 
Kanununun ve özel kanunların verdiği yetkile
re istinaden ödenek kaydolunan miktarların 
eklenmesi suretiyle yıl sonunda 14 milyar 995 
milyon liraya ulaşmıştır. Bu miktarın 7 milyar 
107 milyon lirası cari giderlere, 1 milyar 997 
milyon lirası yatırım giderlerine, 5 milyar 891 
milyon lirası da sermaye teşkili ve transfer gi
derlerine ait bulunmaktadır. 

1964 Bütçe yılında; cari giderler için 6 mil
yar 430 milyon lira; yatırım giderleri için 1 mil
yar 701 milyon lira; sermaye teşkili ve trans
fer giderleri için 5 milyar 402 milyon lira ol
mak üzere toplam olarak 13 milyar 533 milyon 
lira harcanmış ve bu suretle 1964 malî yılında 
geçmiş yıllara nazaran daha yüksek bir harca
ma ve yatırım yapılmıştır. 

Aynı yılda genel bütçenin normal gelirlerin
den, 9 milyar 847 milyon liralık tahsilat yapıl
mıştır. Bu miktara diğer kaynaklardan elde edil
miş bulunan 2 milyar 303 milyon lira ile özel ka-
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nunlar gereğince karşılıklı olarak gelir ve gider 
kaydedilen 770 milyon liranın eklenmesi halinde 
yılın gelir toplamı 12 milyar 920 milyon liraya 
ulaşmaktadır. 

1964 genel bütçesinin harcamaları toplamı 
olan 13 milyar 533 milyon lira ile bütçe gelirleri 
olarak elde edilen 12 milyar 920 milyon lira 
arasındaki farkı teşkil eden 613 milyon lira bu 
yılın bütçe açığı olup Hazine imkânları ile kar
şılanmıştır. 

Biraz önce arz ettiğim ödenek ve fiilî harcama 
rakamlarının kıyaslanmasından da anlaşılacağı 
üzere 1964 malî yılı sonunda kullamlmıyarak ar
tan ödeneklerin toplamı 1 milyar 260 milyon 
liradır. Ödeneklerde yapılan bu tasarrufun 608 
milyon 318 bin 105 lirası cari ödeneklere, 189 
milyon 625 bin 466 lirası yatırım ödeneklerine 
462 milyon 98 bin 311 lirası da sermaye teşkili ve 
transfer ödeneklerine ait bulunmaktadır. 

Ödeneğe göre harcama oranları, carilerde 
% 91,02, yatırımlarda % 87,96, sermaye teşkili 
ve transferlerde % 91,28, toplam harcamalarda 
ise % 90,71 dir. 

1965 bütçe uygulamasına gelince : 1965 malî 
yılı genel bütçesi Türkiye Büyük Millet Mecli
since 7 milyar 269 milyon lirası cari, 1 milyar 
836 milyon lirası yatırım, 5 milyar 316 milyon 
lirası sermaye teşkili ve transferlere aidolmak 
üzere 14 milyar 421 milyon lira olarak kabul 
edilmiştir. Bu miktara bütçe yılının 10 aylık dev
resinde (31 . 12 . 1965 itibariyle) 541 milyon 
liralık cari, 92 milyon liralık yatırım, 656 milyon 
liralık sermaye teşkili ve transfer olmak üzere 
yapılan ilâveler sonucu genel bütçe ödenekleri 
toplamı 15 milyar 710 milyon liraya yükselmiş
tir. 

Başlangıçta Bütçe Kanunu ile verilen ödene
ğe göre artış oranı, carilerde % 7,43; yatırım
larda % 5,02, sermaye teşkili ve transferlerde 
% 12,33, toplam ödenek artış oranı ise % 8,93 
tür. Aynı devre zarfında yapılan harcama top
lamı ise 11 milyar 25 milyon liradır. Bu mikta
rın 5 milyar 242 milyon lirası cari giderlere, 
1 milyar 185 milyonu yatırım giderlerine, 4 mil
yar 598 milyon lirası da sermaye teşkili ve trans
fer giderlerine ait bulunmaktadır. 

1965 yılında verilen ödenekler toplamından 
yapılan 10 aylık harcama oranları : Cari harca
malarda % 67,12, yatırım harcamalarında % 

61,45, sermaye teşkili ve transfer harcamalarında 
% 76,99, toplam harcamalarda % 70,17 dir. 

Geçen yılın aynı devresinde toplam harcama 
oranı % 74,41 idi. 

1965 malî yılının 10 aylık devresi içinde 11 
milyar 25 milyon liraya ulaşan bütçe giderlerin
den 10 milyar 395 milyon lirası nakden ödenmiş
tir. Bu miktara geçen yıllar bütçe emanetleri
nin iadesi için ödenen 742 milyon liranın da ilâ
vesi halinde Hazinenin 10 aylık nakit harcaması 
toplamı 11 milyar 136 milyon lira olup, geçen 
yılın aynı devresindeki nakit harcamasından 883 
milyon lira fazladır. 

Şimdi de 1965 malî yılı gelir bütçesi uygula
ma sonuçlarını bütçe yılının 11. ayı (31.1.1966) 
itibariyle arz edeceğim. 

İçinde bulunduğumuz 1965 malî yılının onbir 
aylık devresinde bütçe tahmininin, 9 milyar 408 
milyon lirası vergi gelirlerinden, 507 milyon li
rası vergi dışında kalan normal gelirlerden ve 
1 milyar 799 milyon lirası da özel gelirlerden ol
mak üzere ceman 11 milyar 715 milyon lirası tah
sil edilmiştir. 

1964 bütçe yılının aynı devresinde ise 8 mil
yar 556 milyon lirası vergi gelirlerinden, 455 
milyon lirası vergi dışında kalan normal gelir
lerden ve 1 milyar 817 milyon lirası da özel ge
lirlerden olmak üzere, 10 milyar 828 milyon lira 
tutarında tahsilat yapılmıştı. 

Bu duruma göre 1965 yılının 11 aylık dev
resinde yapılan tahsilat. 1964 malî yılmm aynı 
devresinde yapılan tahsilattan % 8,1 oranında 
ve 886 milyon lira tutarında bir fazlalık göster
mektedir. Sadece vergi gelirleri nazara alındı
ğında tahsilatın geçen yıla nazaran arz ettiği 
artış oram % 9,9 olmaktadır. 

Netice itibariyle, 1965 malî yılının 11 aylık 
devresi içinde genel bütçede yer alan gelir tah
minlerinin % 83,5 u gerçekleşmiş bulunmakta
dır. 1964 malî yılının aynı devresindeki gerçek
leşme oranı ise % 81,2 oranında idi. 

Sayın milletvekilleri; 
1964, 1965 bütçe uygulamaları hakkındaki bu 

mâruzâtımdan sonra 1966 malî yılı Bütçe tasarı
larının kısa bir tahlilini yapmakta da fayda mü
lâhaza etmekteyim. Her şeyden önce şunu bil
hassa belirtmek isterim. Takdim etmiş olduğu
muz bütçeler cari, yatırım, sermaye teşkili ve 
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transfer harcamalarında Yüksek Plânlama Ku
rulunda 1966 programının müzakeresi sonunda 
alınmış olan kararlara ve Bakanlar Kurulunca 
kabul edilmiş olup, 2 Şubat 1966 da neşredilmiş 
bulunan programın esas ve hedeflerine uygun 
olarak hazırlanmıştır. Hükümetçe genel bütçe ta
sarısı ile : 

Lira 

Cari harcamalar için 8 271 411 928 
Yatırım harcamaları için 2 300 591 696 
Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları için 6 146 438 642 
lira ödenek teklif edilmiştir. Bu ödeneklerin top
lamı 16 718 442 266 liradır. 

Genel ve katma bütçeler bir arada konsolide 

Devlet bütçesinin ödenekler toplamı ise 17 mil
yar 586 milyon 716 bin 946 liraya baliğ olmak
tadır. Bu miktarın : 
9 074 923 231 lirası cari harcamalara; 
4 832 635 728 lirası yatırım harcamalarına; 
3 679 157 987 lirası da sermaye teşkili ve trans
fer harcamalarına ayrılmıştır. 

Bütçe tasarılarının Karma Bütçe Komisyo
nunda kabul edilen cetvellerinin konsolide ola
rak toplamı 17 662 089 129 liraya baliğ olmuş
tur. Hükümet tasarılarına nazaran ödenek artışı 
75 372 183 lira, bu artıştan, genel bütçe tasarı
sına düşen pay 56 811 463 liradır. Karma Büt
çe Komisyonunun konsolide bütçede yapmış 
olduğu 75 milyon liralık gider artırımı içinde 
önem arz eden kalemler şunlardır, Millî 
Eğitime 3 milyon, Ankara Üniversitesine 
4 milyon, İstanbul Üniversitesine 7,5 mil
yon, Ege Üniversitesine 4 milyon, Va
kıflara 3 milyon, Karayolları onarımı için 9 mil
yon, orman işleri için 4 milyon liradır. 

Yüce Senatonun kabul ettiği rakamlara gö
re göre genel bütçenin dökümü şöyledir; 
Cari harcamalar 8 286 416 634 
Yatırım harcamaları 2 308 211 701 
Sermaye teşkili ve transefer 
harcamaları 6 180 625 344 

Toplam 16 775 253 679 

Genel ve katma bütçeler bir arada mütalâa 
edilince, 
Cari harcamalar - 9 110 669 292 
Yatırım harcamaları 4 867 023 733 
Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 3 684 396 104 

Toplam 17 662 089 129 
liradır. 

1966 yılı konselide Devlet Bütçesinin öde
nekler toplamı Yüce Senatodan çıkan şekli ile 
1965 yılma nazaran 2 milyar 467 milyon lira 
tutarında ve % 16,23 oranından artış göster
mektedir. Bu artışın 1 milyar 82 milyon lirası 
cari harcamalara, 852 milyon lirası yatırım har
camalarına 533 milyon lirası da sermaye teşkili 
ve transfer harcamalarına aittir. Artış cari har
camalarda % 13,47 yatırım harcamalarında 
'•% 21,23 sermaye teşkili ve transfer harcamala
rında ise % 16,90 oranındadır. Bütçe harcamaları 
içinde en yüksek artış oranının yatırım harca
malarında olduğu görülmektedir. Cari harcama-
lardaki artışda Devlet Memurları Kanununun 
uygulanması ile ilgili olarak bu yıl bütçesine 
ilâve edilmiş olan 470 milyon liranın da etkisi 
vardır. Transfer harcamaları arasında İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin 1966 finansman ihtiyacı 
için bütçeden tefrik edilen 710 milyon lira da 
dâhildir. 

Muhterem milletvekilleri; 
1966 Bütçesinin bu harcamaların karşılığını 

teşkil edecek gelir kaynaklarına gelince; 

Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen 
son şekli ile 1966 malî yılı genel bütçe gelirleri, 
12 milyar 677 milyon lirası vergi gelirlerinden, 
737 milyon lirası vergi dışında kalan normal ge
lirlerinden ve 2 milyar 661 milyon lirası da özel 
gelirlerden olmak üzere cem'an 16 milyar 75 
milyon lira olarak tahmin edilmiştir. Bu mikta
ra Karma bütçeli idarelerin 887 milyon lira 
tutarındaki gelirlerinin de ilâvesi suretiyle kon
solide bütçe gelirleri toplamı 16 milyar 962 mil
yon liraya baliğ olmaktadır. 

1966 malî yılı konsolide bütçesinin giderleri 
17 milyar 662 milyon lira olarak tesbit edildi
ğinden, konsolide bütçe gelirlerinde giderlere 
nazaran görülen 700 milyon liralık noksanlık 
içistikraz yolu ile karşılanacaktır. 

Bahis konusu 700 milyon liralık istikrazın 
500 milyon liralık kısmı normal bir içistikraz 
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karakterini taşıyacaktır. Bakiye 200 milyon li
ralık kısmı ise Emekli Sandığının ve Sosyal Si
gortalar Kurumunun Devlet Yatırım Bankasına 
plase edecekleri kaynakları dışında kalan im
kânlarının istikraz yoluyla Hazineye aktarılma-
siyle karşılanacaktır. 

Objektif ölçüler içinde kalınmak kaydiyle 
yapılan 1966 malî yılı genel bütçe gelir tahmin
lerinde, 1965 yılı Bütçesi gelir tahminlerine na
zaran, vergi gelirlerinde '% 14,9 oranında 1 mil
yar 645 milyon lira, vergi dışında kalan normal 
gelirlerde c/o 11,1 oranında 74 milyon lira ve 
özel gelirlerde % 14,4 oranında 336 milyon lira 
tutarında bir fazlalık vardır. Katma Bütçeli 
idarelerin gelirlerinde ise % 14,7 oranında 113 
milyon lira tutarında bir artış mevcuttur. 

Bu duruma göre, 1966 malî yılı konsolide 
bütçe gelir tahminleri, 1965 malî yılı konsolide 
bütçe gelir tahminlerine nazaran % 14,6 oranın
da ve 2 milyar 167 milyon lira tutarında bir ar
tış muhtevi bulunmaktadır. 

Saym milletvekilleri, 
Üzerinde önemle durulan bâzı tasarılar hak

kında da bilgi arz etmek isterim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisince 14.7.1965 

tarihinde kabul edilmiş olan Devlet Memurları 
Kanununun malî hükümlerinin yürürlüğe ko
nulabilmesi için yapılan çalışmalara devam edil
mektedir. 

Başbakanlık Devlet Personel Dairesinde ilgi
li Bakanlıkların da iştirakiyle sınıf tüzükleri 
üzerinde yapılan çalışmalar sona ermiş ve ha
zırlanan tüzük tasarıları Devlet Personel Dai
resi tarafından Maliye Bakanlığına tevdi edil
miştir. Adedi 233 ü bulan bu tüzük tasarıları 
Maliye Bakanlığınca en kısa zamanda incelene
rek Damştaya intikal ettirilecektir. 

Bu hususta özel bir büro kurulmuş ve kâfi 
elemanlarla takviye edilmiştir. Devlet Memurları 
Kanununun 33 ncü maddesi gereğince, Devlet 
kamu hizmetlerinin gerektirdiği bütün görev
ler için, görev yerleri belirtilerek tesbit edile
cek kadrolar ihtiva edecek olan genel kadro ka
nunu tasarısı Maliye Bakanlığı, Devlet Perso
nel Dairesi ve ilgili kurumlarca müştereken ha
zırlanmaktadır. Bu tasarıda en kısa zamanda ta
mamlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunda Devlet Memurları Kanununa mütenazır 

olarak yapılması gereken değişiklik için kuru
lan komisyon çalışmalarını bitirmiş ve raporu
nu tevdi etmiştir. Bununla ilgili tasarı süratle 
hazırlanacaktır. 

Bütçe gerekçesinde söz konusu edilen diğer 
tasarılara gelince : , 

Türkiye Büyük Millet Meclisine geçen dö
nemde sunulmuş iken, dönemin sona ermesi do-
layısiyle kanunlaşması mümkün olamıyan «Ge
nel Muhasebe kanunu tasarısı» yeniden gözden 
geçirilerek geçen ay Yüksek Meclise intikal et
tirilmiştir. 

Yine geçen dönemde Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulmuş olduğu halde kanunlaşmı-
yan tasarılar arasında bulunan «Devlet İhale 
kanunu tasarısı» ile «Özel Yatırımlar Bankası 
kanunu tasarısı» Maliye Bakanlığınca yeniden 

gözden geçirilerek Bakanlar Kuruluna intikal 
ettirilmiştir. Bu tasarılar önümüzdeki günlerde 
Yüksek Meclise sunulacaktır. 

Sermaye piyasasının tanzim ve geliştirilme
sine ait kanun tasarısının hazırlıkları da ta
mamlanmıştır. Bugünlerde zannediyorm 10 - 15 
günde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edi
lecektir. 

İşçilerle ilgili mevzuatın ıslahı için yapılan 
çalışmalar sonunda hazırlanıp geçen dönemde 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş bu
lunan «İş kanunu tasarısı» ile «Deniz İş kanunu 
tasarısı» Millet Meclisince kabul edilip Senato
ya intikal etmiştir. Bu tasarıların yakında ka
nunlaşacağını ümidederim. 

«Tarım alanında iş ve işçi bulma aracıları 
hakkındaki kanun tasarısı» iki ay önce 
Yüksek Meclise sunulmuş bulunmaktadır. «İş 
gücünün işyerlerinde ve işyerleri dışında eğiti
mi ile mesleke yöneltme çalışmalarının düzen
lenmesi hakkındaki kanun tasarısı»' Çalışma Ba
kanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kuruluna in
tikal ettirilmiştir. Bu tasarı da birkaç gün 
içinde Yüksek Meclise sunulacaktır. 

«İş mahkemeleri kanunu tasarısı» ile «İşsiz
lik sigortası» üzerindeki çalışmalara devam 
edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 
İktisadi kalkınmasını istikrar içinde başar

maya kararlı olan bir millet için vergi kaynağı
nın arz ettiği önem açıktır. Bu bakımdan, 
malî, iktisadi ve sosyal politikada, gelirin ye
niden dağılmasında, önemli bir yer işgal eden 
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vergi müessesesi üzerinde yapılmakta olan dü
zenleme çalışmaları hakkında da sizlere mâru
zâtta bulunmak isterim. 

Bu konuda yapılmakta olan düzenleyici ça
lışmaların başlıca hedeflerini şöylece özetin 
bilirim: 

1. Vergi sistemi tatbikatının, vergi randı
manının millî gelirdeki artışları yakından ta-
kibetmesini sağlıyacak şekilde geliştirilmesi, 

2. Vergi sistemi tatbikatının müteşebbis
leri iktisadi gerçeklerin gerekli kı ld^ı karar
lardan inhiraf ettirmemesi, aksine bu sistem ve 
tatbikatın iktisadi gelişmeyi teşvik edici yön
de olması, 

3. Vergicilikte sistem kadar uygulamada 
önem arz ettiğinden, vergi uygulamalarının et
kili ve verimli bir hale sokulması amaciyle bu 
uygulama ile görevli teşkilâtın düzenlenmesi 
konusundaki çalışmalara öncelik verilmesi ve 
bu çalışmaların süratlendirilmesi. 

4. Mükellefle Maliye idaresi arasındaki 
münasebetlerde karşılıklı anlayış, itimat ve iyi 
niyetin hâkim kılınması, 

5. Mahallî idarelerin fonksiyonlarım yapa
bilmeleri ve kalkınma hamlelerine katılabilme
leri için, sağlam gelir kaynaklarına kavuşturul
ması, 

6. — Anayasamızın «Herkes, kamu giderle
rini karşılamak üzere malî gücüne göre, vergi 
ödemekle yükümlüdür» hükmüne uygun şekil
de vergide umumiliğin ve adaletin ve vergi 
önünde eşitliğin sağlanması. 

Vergi ıslah ve tanzim çalışmalarına, özet
lemeye çalıştığım bu prensiplerin ışığı içinde 
ciddiyet ve önemle devam edilmektedir. 

Bu prensiplere uygun gördüğümüz, Emlâk 
Vergisi, Malî Denkleştirme, Serbest malî müşa
virlik ve Vergi mahkemeleri kanun tasarıları 
geçen dönemde Yüce Meclise sunulmuş fak.it 
bu tasarıların Millet Meclisindeki görüşmeleri 
tamamlanmadan dönem sona ermiştir. 

Bu tasarılardan Emlâk Vergisi kanun ta
sarısı ile Serbest malî müşavirlik kanun tasarı
ları üzerinde tekrardan esaslı surette yaptığı
mız çalışmalar sona ermiştir. Hazır olan tasa
rılar birkaç gün içerisinde T. B. M. M. ne sunu
lacaktır. 

Belediye gelirleri kanun tasarısı üzerinde 
Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Devlet 

Plânlama Teşkilâtı temsilcileri ile İstanbul'da 
faaliyette bulunan Vergi Reform Komisyonun
dan 2 üye son çalışmaları yapmaktadır. 

Servet Beyanının kaldırılarak, bu müesse
senin sağladığı otokontrolün müessir ve ilmî 
usullerle sağlanması yolundaki çalışmalar da 
tamamlanmıştır. Hazır olan tasarı T. B. M. M. 
ne sevk edilmek üzeredir. 

Vergi Usul Kanununun revizyonu, bu vesile 
ile vergileme usullerinin basitleştirilmesi, malî 
yargı sisteminin geliştirilmesi; yatırım indirimi 
tatbikatı tarım kazançlarının vergilendirilmesi 
konularında ilmî esaslara ve memleket gerçek
lerine uygun, şikâyetleri bertaraf edecek çalış
malara devam edilmektedir. Uzun süren bu 
çalışmalarımızın kısa zamanda neticelerini ala
cağımızı umuyoruz. 

Muhterem ve değerli milletvekilleri; 
1966 malî yılı bütçe müzakereleri vesilesiyle, 

memleketimizin iktisadi ve malî durumunu, me
selelerini gerçekli ve objektif görüş ve ölçülerin 
sınırı içinde kalarak Muhterem Heyetinize arz 
etmiş bulunuyorum. Her konuda mesnetlerini 
ve sebeplerini ihmal etmeden sizlere kifayetli 
bilgiler vermeye çalıştım. Gayelere varış için 
kullanılan vasıtaların, tercih edilen yolların 
kuvvet ve isabet derecesini tâyinde yapılacak 
olumlu tenkidler şüphesiz ki, en değerli ölçüler
den birini teşkil eder. 

Olumlu tenkid ve münakaşalardan elde edi
lecek sonuçlardır ki, icraat ve tatbikatımıza 
da istikamet verecek bu icraat ve tatbikatı de
ğerlendirmek suretiyle bizlere de büyük ölçü
de yardımcı olacaktır. 

Sözlerime son verirken Yüce Heyetinizi 
hürmetle selâmlar ve takdim etmiş olduğumuz 
bütçe tasarıları üzerindeki çalışmalarınızın 
memleket için hayırlı ve uğurlu olmasını te
menni ederim. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Seçkin, sizin konuşma
nız uzun sürecek mi ? 

İLYAS SEÇKİN (Ankara) — İki saat Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Saat 12,40; bütçe müzakerele
rine devam etmek üzere ve saat 14,30 da top
lanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati -12,40 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli (istanbul) 
KÂTİPLER : Âdil Kurtel (Kars), önol Sakar (Manisa) 

BAŞKAN — 1966 Bütçe kanunu tasarısının 
tümü üzerindeki görüşmelere devanı ediyoruz. 
Söz sırası C. H. P. Grupu adına Sayın İlyas 
Seçkin'indir. 

Buyurun Sayın Seçkin. 
C. H. P. GRUPU ADINA İLYAS SEÇKİN 

(Ankara) — Millet Meclisinin Sayın Başkam, 
muhterem milletvekilleri, 

1966 yılı bütçesi üzerinde. C. H. P. Millet 
Meclisi Grupunun görüşlerini arz etmek üzere 
yüksek huzurunuzda bulunuyorum. Bu vesi
leyle, Yüce Meclisimizin saym üyeledini C. H. 
P. Grupu adına en derin saygılarımla selâmla-
ı m. 

Muhterem milletvekilleri, 
Çok partili demokratik hayata girdiğimiz

den beri millî iradenin tecelligâhı olan Millet 
Meclislerinde, her sen yapılan bütçe müzakere
leri, memleketimizin iç ve dış politikası, eko
nomik, malî ve sosyal meseleleri büyük bir vu
kuf içerisinde derinliğine ve genişliğine ve 
Türk kamu oyu önünde açıkça tartışılmasına 
fırsat verdiği için önemli ve dikkatle izlenmek
tedir. 

Bu müzakereler sırasında, iktidarların mu
rakabesi ve çeşitli siyasi partilerin tutum ve 
davranışlarının hesaplaşması yapılmıştır. He
men ifade edelim ki, acı, tatlı pek çok hatırala
rına rağmen, şimdiye karlar bütçe müzakerele
rinde yapılan tenkidler, ileri sürülen fikirler ve 
tartışmalar demokratik rejimimizin gelişmesi 
bakımından faydalı olmuştur; hayırlı olmuş
tur. Bugünkü müzakereler sonunda da yeni 
bir merhale aşılmış olacaktır. Sözlerimize baş
larken bu düşünceler içerisinde 1966 yılı büt
çesinin Milletimize ve memleketimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını candan temenni ediyoruz. 

Sayın üyeler, 
Sözlerimizin başında, bilhassa, işaret etmek 

istediğimiz husus da 1966 yılı Bütçesiyle Hükü
metçe Büyük Meclise takdim edilen Genel büt
çe gerekçesinin son beş seneden beri devam 

eden çok isabetli bir yolu aynen muhafaza ve 
devam ettirmiş olmasıdır. Gerekçede verilen 
bilgiler, sağlam mutalara istinadettirilmiş, ge
rek Türk ekonomisinin anayapısı ve gerekse 
bütçe rakamlar ile malî durum ve ekonomik 
münasebetler hakkında mümkün olduğu kadar 
açık ve objektif bilgiler verilmeye çalışılmıştır. 
Keza Sayın Maliye Bakanının Karma Bütçe Ko
misyonunda yaptıkları konuşma ile gerekçenin 
hazırlanmasında hâkim olan objektif tutumu 
memnuniyetle müşahade ettiğimizi arz ederiz. 
Temennimiz, bundan sonra da aynı olumlu tu
tumun devam etmesini görmektir. 

1966 malî yılı bütçesi hakkındaki görüş ve 
mütalâalarımıza geçmeden evvel, önümüzdeki 
birkaç gün içerisinde tamamlanacak olan 1965 
malî yılı Bütçesinin sonuçları hakkında kısaca 
durmakta fayda mülâhaza ediyoruz. Bu suret
le 1966 bütçesinin umumi yapısı ve karakteri 
hakkında Yüce Meclisimizi daha kolay aydın
latacağımız ümidindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bilindiği gibi, 1965 malî yılı konsolide büt

çe ödenekleri, Millet Meclisince 30 Mayıs 1965 
tarihinde 15 milyar 395 bin lira olarak kabul 
edilmişti. Bu tarihten sonra, büyük bir kısmı 
IV ncü Koalisyon Hükümeti zamanında olmak 
üzere eem'aıı 1 milyar 372 milyon 503 bin lira
lık ek ödenek daha kabul edilmiş bulunmakta
dır. Bu suretle toplam bütçe ödenekleri, 16 
milyar 567 milyon 897 bin liraya baliğ olmuş
tur. 

Sayın Maliye Bakanı Gürsan, III ncü İnö
nü Hükümetinin getirdiği 1965 malî yılı Büt
çesini A. P. Grupu adma tenkid ederken, bu 
bütçede 2 milyar liranın üstünde bir açık nıev-
cudolduğunu iddia ve beyan buyurmuşlardı. 
Şimdi görülüyor kij kendilerinin Maliye Ba
kanlığını mesuliyetini deruhte ettikleri devre
de, gelirler bölümünde her hangi bir artış ol
madan ve karşılık bulunmadan 1 milyar 372 
milyon lira gibi yüksek seviyede bir ödeneğin, 
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2 milyar liranın üstünde bir açığı ihtiva ettiği 
beyan edilen bütçeye eklenmesine muvafakat 
edebilmişler ve talihin garip cilvesine bakınız 
ki, aynı bütçenin yine de, denk ve ekonomik 
muvazeneyi temin eder bir nitelik taşıdığını 
iddiadan çekinmemişlerdir. Şimdi; acaba 1965 
Bütçesi ile verilen ve ek ödeneklerle birlikte 
16 milyar 567 milyon lirayı bulan bütçe öde
nekleri toplamından ne kadarı sarf edilmiştir 
ve bütçe yılının son günlerinde, bütçe açığı 
ve Hazine durumu nedir? Müsaade buyurur
sanız kısaca onu görelim. 

Karma Bütçe Komisyonundaki müzakere
lerden kesin olara'k anlaşılan şudur ki, 1965 
malî yılı sonuna kadar ancak, 14 milyar 650 
milyon liralık sarfiyat yapılabilecektir. Böy
lece, Meclislerce verilen ödeneklerle fiilî sarfi
yat arasındaki fark 1 milyar 895 milyon lira 
olup, Hükümetçe karşılığı bulunamadığı için 
iptal edilmiş olacaktır. Toplam bütçe ödenek
lerine nisbetle % 11,45 oranında bir ödenek 
iptali bahis konusudur. Hemen kısaca ifade 
edelim ki, bu kadar yüksek oranda ödenek ip
tal etmek zorunda kalan Hükümetin, 1965 Büt
çesini başarı ile uyguladığını söylemek müm
kün değildir. Halbuki, 1963 ilâ 1964 bütçele
rinde iptal edilen ödenekler, bütçe toplam öde
neklerine oranla % 7 ve % 10 civarında kal
mıştı. Bu konuda mukayeseye imkân verecek 
şu rakamlar çok dikkat çekicidir: 

1964 yılında iptal edilen 1 milyar 260 mil
yon liralık Ödeneğin, 608 milyon lirası cari 
ödenekler kesimine ve 189 milyon lirası da ya
tırım ödeneklerine ve 462 milyon lirası da ser
maye tşekili ve transfer harcamaları kesimleri
ne ait bulunmaktaydı. 1965 yılında ise, filha
kika Sayın Maliye Bakanının Karma Komis
yondaki bütçe takdim konuşmalarından öğre
niriz ki, 1965 yılının dokuz aylık uygulama 
sonuçlarına göre gerçekleşme oranı cari öde
nekler kesiminde % 49,25, yatırım ödenekleri 
kesiminde ise % 42,66 dır. Bu bilgiler ışığı al
tında şunu açıkça ifade edebiliriz ki, Hükü
met, 1965 yılı içinde daha çok yatırım ödenek
lerini iptal etmek gibi ekonomik gelişmemize 
menfi tesirler yaratacak ve plân uygulamaları
nı sekteye uğratacak çok hatalı ve sakîm bir 
yolu ihtiyar etmiştir. 

Hükümetin yatırım harcamalarında kısıntı
ya gitmek pahasına, cari giderlerde yüksek 
harcama yapmak eğiliminin, 1966 yılında da 
devam etmesi halinde Türk ekonomisinin, za
ten bugünden nazik bir safhaya gelmiş bulu
nan durumunu daha da fenaya götüreceğinden 
ciddî endişeler duyduğumuzu saklamıyacağız. 

Sayın üyeler, 
Bu konuda önemli gördüğümüz birkaç nok

taya kısaca temas etmek ve bunları Yüce Mec
lisin dikkatlerine arz etmekte fayda mülâhaza 
ediyoruz. Sayın Maliye Bakanı, III ncü İnönü 
Hükümetinin Büyük Meclise takdim ettiği 
1965 Bütçesini Muhterem A. P. Grupu adına 
tenkid ederken şöyle buyurmuşlardı. «Sene 
içinde yapılan aktarmalar, revizyonlar ve ta
sarruf adı altında yapılan kısıntılar yüzünden 
plânla bütçe arasındaki irtibat büyük ölçüde 
kaybedilmekte ve Yüce Meclisçe kabul edilen 
bütçe rakamları ile tatbikat sonunda ulaşılan 
rakamlar arasında büyük farklar hâsıl olmak
tadır ve bütçe yılı sonunda, bütçe yılı başm-
dakine nazaran gerek kemiyet ve gerekse key
fiyet bakımından farklı bir bütçe doğmakta
dır.»1 Saym Gürsan'm bütçeler hakkındaki ifade 
ve teşhisleri budur. Kendilerinin Maliye Ba
kanlığını deruhde ettikleri devrede uyguladık
ları 1965 yılı Bütçe tatbikatını da biraz evvel 
arz etmiştim. -Görülüyor ki, vaktiyle tenkid 
etikleri bütçelerin hiçbirisinde kemiyet ve key
fiyet bakımından bu kadar köklü değişiklikler 
olmamıştır. Bu konuda henüz rekor kendile-
rindedir. 

Umumi hatları bu olan, 1965 yılı bütçesi ne 
kadar açıkla kapanacaktır. Ve Hazinenin şu 
günlerdeki nakit durumu nedir? Şimdi müsaa
de buyurursanız bunu görelim. 

Muhterem arkadaşlar, 
Karma Bütçe Komisyonundaki tetkiklerden 

anlaşılmıştır ki, 1965 yılı içinde toplam olarak 
ancak 14 milyar 650 milyon lira tutarında bir 
harcama yapılmasına mukabil bütçe gelirleri 
13 milyar 590 milyon lira civarında kalacaktır. 
Bu suretle konsolide bütçe açığı, 1 milyar 60 
milyon lira olacaktır. Hükümet bu açığı ka
patmak için Büyük Meclisin kısa zaman evvel 
kabul buyurduğu İstikraz Kanunu ile aklığı 
yetkiye dayanarak, 400 milyon liralık iç istik
raz tahvilini şu günlerde piyasaya çıkarmıştır. 
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Bu vaziyete göre, 660 milyon liralık bir bütçe 
açığı ve nakit açığı ile karşı karşıya kaimmiş 
olduğu müşahade edilmektedir. Hükümet bu 
nakit açığının, 1965 malî yılı içinde tahakkuk 
ettiği ve mükelleflerden tahsil edildiği halde, 
henüz Hazineye intikal ettirilmemiş olan, 500 
milyon liralık tekel varidatı, aynı şekildeki 76 
milyon liralık Şeker istihlâk Vergisinden ve Sü-
mcrbank'm bu devre içerisinde ödemeye imkân 
bulamadığı 66 milyon liralık vergilerden son 
günlerde yapacağı tahsilat ile karşılıyacağmı 
ümidetmektedir. 

Tekel İdaresinin içinde bulunduğu malî zor
luklar, şeker maliyeti ile satış bedelleri arasın
daki farkların azalması, Hükümetin Kamu İk
tisadi Teşebbüslerinin muhtariyetlerine biraz 
sonra tafsilâtiylc arz edeceğimiz müdahaleleri 
karşısında bu yoldaki tahminlerin gerçekleşe
ceğine ihtimal vermiyoruz. O halde Hükümet, 
harcamalarla gelirler arasındaki 600 milyon li
ralık açığı, emisyonla karşılamak gibi çok 
olumsuz bir tedbire başvurmak zorunda kala
caktır. Bunun sakıncalarına ve meydana geti
receği zararlı neticelere burada sadece değin
mekle yetiniyoruz. 

Bugünkü fiilî durum ise şudur: Dört aydan 
beri tediye emrine bağlandıkları halde nakit 
'bulunamaması yüzünden, Devletten alacağı olan 
vatandaşlar ve kurumlar, saymanlıklarda sıra 
beklemektedirler. Devlet ödemelerinde böyle
sine bir gecikme şimdiye kadar hiçbir zaman 
görülmemiştir. Görüşümüz odur ki, bugün 
Türk ekonomisine arız olan istikrarsızlığın asıl 
âmili, arz ettiğimiz bu rakamların ifade ettiği 
gerçeklerde aramak lâzımdır. 

Muhterem milletvekilleri, 
5 Yıllık Kalkınma Plânının yürürlüğe girdi

ği, 1963 yılından beri, bütçeler üzerinde Büyük 
Meclislerde yapılan tetkikler, yıllık prog
ramlarda öngörülen tedbirlere ve taahhütlere 
ve tesbit edilen harcama hedeflerine uygun 
olup olmadığı noktalarına münhasır kalmak
taydı. Çünkü plânlı devrede bütçeler, plâmn 
uygulama vasıtalarından birisidir. Bu mahi
yette bir tetkikin ve murakabenin parlâmento
larda yapılabilmesi ise, hükümetlerin, yıllık 
programları hazırlayıp daha evvel yürürlüğe 
koymalarına bağlıdır. Kamu sektörünün bütün 
kesimleri için uyulması mecburi olan program 

ise, maalesef bu sene zamanında hazırlanıp 
neşredileni emiştir. En azından 1966 malî yılı 
bütçesi, Karma Bütçe Komisyonundan geçtik
ten ve Yüce Senatoda müzakeresine başlan
dıktan sonra yaymlanabilmiştir. Bu sebeple 
Karma Bütçe Komisyonumuz, bütçeyi tetkik 
ettiği sırada, en mühim Devlet vesikalarından 
birisinden mahrum bulunmaktaydı. Programın 
ancak son günlerde neşredilmiş olması ise Mec
lisimizin bu imkâna bugün sahibolduğu mâna
sını taşımaz. Çünkü Meclislerimiz, tetkikleri
ni kendi namlarına hareket eden komisyonlar 
marifetiyle yaparlar. Komisyon tetkikleri sı
rasında ise, maalesef icra programı elde mev
cut değildi. Yıllık programların yürürlükleri
nin geciktirilmesi sadece bütçe tetkiklerini ak
satmamakta ve fakat, faaliyetlerini, hareketle
rini ve yatırımlarım buna göre düzenlemesi ge
reken bütün Devlet teşkilâtı ile, Kamu İktisadi 
Teşebbüslerini, iki aydan beri, kendileri için 
uyulması mecburi, yol gösterici, hedef tesbit 
edici bir vesikadan da mahrum bırakmıştır. 
Bu durumun, âmme hizmetlerinin aksamasına, 
yatırımların gecikmesine, işlerin plân hedefleri
ne uygun şekilde yürütülmesine mâni teşkil 
edeceğinde şüphe yoktur. Bu gecikmeye se-
bebolan Hükümetin tutumunu, plân fikrini bü
tün şümuliyle benimsemediğinin ve bu konu
da işleri hafife aldığının bir delili sayıyoruz. 

Bilindiği gibi 5 Yıllık Plân 2 . 12 . 1962 ta
rihinde Meclislerimizde nihai olarak kabul edil
miş ve 3 . 12 . 1963 tarihinde yürürlüğe girmiş
tir. Çok dar bir zaman kalmış olmasına rağ
men 1963 yılı programı, 25 . 1 . 1963 te, 1964 
yılı programı 15 . 10 . 1963 te, ve 1965 yılı 
programı ise, 25 . 11 . 1964 tarihinde yürürlüğe 
konulmuşlardır. 

1966 programının, geçen Ağustos ve Eylül 
aylarında Yüksek Plânlama Kurulunda görü
şülerek, seçimlerden sonra kurulan Hüküme
tin işe başlamasını takibeden günlerde yürür
lüğe konulması mümkündü. Hükümetin kendi 
iç ihtilâfları ve ekonomi politikasında takibede-
ceği metotları ve yolları seçmekteki tereddütle
ri sebebiyledir ki. programın neşri ve yürürlü
ğü gecikmiştir. Devlet idaresi bakımından çok 
zararlı sonuçlar doğuracak bu gecikmenin, 
sorumluluk duygusu ile bağdaşır bir tarafını 
görmüyoruz. Daha başlangıçta görülen kanu-
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na aykırı bu tutum işlerin Hükümetçe çok ha
fife alındığının canlı bir örneğidir. 

Programın neşrinden iki ay evvel, Yüce 
Meclise sunulmuş olan 1966 Bütçesinin genel 
gerekçesinde ise, bütçenin programdaki esas 
ve hedeflere uygun olarak hazırlanmış olduğu 
ifade edilebilmiştir. Bütçe genel gerekçesinde 
ayrıca şöyle denilmektedir. «Bütçeler, yatırım 
harcamalarına verdiği ağırlıkla ekonomimize 
güç kazandıracak niteliktedir. Bu karakterde 
ve geçen yıllardan daha hacimli olan bütçeler 
malî yönden istikraz ile karşılanacak bir mik
tarı ihtiva etmesine rağmen, ekonomik açıdan 
denk, istikrar içinde kalkınmayı hedef tutan, 
tümü itibariyle Milletimizin kalkınma gayretle
rini destekliyen bir bütçedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Şimdi müsaade buyurursanız, 1966 yılı Büt

çesinin gerekçede ifade edilen bu prensiplere 
uygun bir muhtevaya sahibolup olmadığını gö
relim : 

1966 yılı Bütçesi, Karma Komisyonda, nihai 
olarak 17 milyar 662 milyon liralık bir tahsisa
tı ihtiva edecek şekilde kabul edilmiştir. Bu 
tahsisatın: 9 milyar 107 milyon lirası cari har
camalara, 4 milyar 870 milyon lirası yatırım 
harcamaları, 3 milyar 684 milyon lirası da ser
maye teşkili ve transfer harcamaları bölümle
rinde yer almıştır. Bu hüviyeti itibariyle de. 
1965 yılı başında kabul edilen bütçe giderleri
ne nazaran, 2 milyar 391 milyon liralık bir faz
lalık göstermektedir. 

Bütçe genel gerekçesinde, açıklandığına gö
re, bu yıl cari harcamalarda % 13 oranında 
1 milyar 45 milyon lira, yatırım harcamalarında 
% 20 oranında 818 milyon lira, sermaye teşkili 
ve transfer harcamaları bölümünde ise, 527 
milyon liralık ödenek artışı yapılabilmiştir. 

Aslında, 1965 yılı başındaki, insiyal bütçe 
ile, 1966 yılı başındaki bütçe rakamlarının mu
kayesesini yapmak ve bundan salim bir netice
ye varmak mümkün değildir. Biraz evvel de 
ifade ettiğimiz gibi 1965 yılı Bütçesine yılı için
de yapılan 1 milyar 375 milyon liralık ödenek 
ilâvesi ve yine karşılığı bulunamadığı için 
1 milyar 900 milyon lira civarındaki tahsisatın 
iptali zaruretinde kalınmış olması, mezkûr 
yıl bütçesinin bünyesinde ve yapısında önemli 
değişiklikler meydana getirmiştir. Bu bakım

dan, tahlillerimizde ve hükümlerimizde objektif 
kalabilmek ve daha salim fikirlere sahibolabil-
mek için bu konudaki mukayeselerin 1965 fiilî 
neticeleriyle 1966 bütçe rakamlarını karşılaş
tırmak suretiyle yapmakta fayda vardır. İşte 
böyle bir karşılaştırma, bizi, şu neticelere ulaş
tırmaktadır: 1965 yılında fiilî harcama topla
mının 14 milyar 650 milyon Mra olduğunu biraz 
evvel ifade etmiştik. 1966 bütçe ödenekleri ye
kûnu olan 17 milyar 662 milyon lira ile arada
ki fark 3 milyar 12 milyon lira olup 1966 büt
çe ödeneklerinin bir evvelki yıl bütçe ödenek
lerine nazaran artış oranı % 20 dir. 1966 yılı 
içinde yapılması katîye yakın bir kesinlikle 
şimdiden belli olan en az 750 milyon liralık bir 
ilâveyi de nazara alacak olursak, 1966 yılı 
ödeneklerinin 18 milyar 400 milyon liraya yük
seleceğini söyliyebiliriz. Bu suretle 1965 fiilî 
harcamalarına oranla artış % 25 e ulaşacaktır. 

Devlet gelirlerinin bugünkü seviyesi ve ge
lişme seyrinin, bu kadar yüksek oranda bir 
harcama imkânını hükümetlere verebileceğini 
tahmin etmiyoruz. Bu bakımdan Hükümet 
1966 yılı içinde, bir evvelki yıl yaptığı 1 mil
yar 900 milyon liranın üstünde belki de 2,5 mil
yara yakın bir seviyede ödenek iptal etmek du
rumu ile karşı karşıya kalacaktır. 

Böylesine hacimli ve yüksek seviyede bir 
masraf bütçesini getirmek mecburiyetinde kal
mış olan Hükümetin, üç ay evvel Büyük Mec
liste okunan programını hatırlamamak elden 
gelmiyor. Filhakika, Hükümet programı, bu 
konuda şu mahiyette bir açıklama yapıyordu: 
«Yüksek masraflı ve maliyetli bütçe politikası
na son verilecektir. Bütçenin hacmi artmıya-
caktır. Millî gelire nisbetle yüzdesi her yıl ar-
tırılmıyacaktır.» Sayın Hükümet Başkanının 
Yüce Meclise bütçe konusundaki taahhütleri ve 
beyanları bunlardır. Şimdi, hüviyeti, içine al
dığı ödeneklerin miktarı ve bir evvelki sene 
bütçesiyle mukayesesini yaptığımız 1966 yılı 
Bütçesinin resmî Hükümet beyanlarında orta
ya konulan prensiplerle uzaktan yakından bir 
alâka ve münasebeti olduğuna hükmedilebilir 
mi? Biz, C. H. P. Grupu olarak 1966 yılı Büt
çesiyle Hükümet beyanları arasında uzaktan 
yakından her hangi bir alâka ve münasebet ku
ramadığımızı açıkça ifade etmek isteriz. 
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Pek muhterem milletvekilleri, 
Devlet cari harcamalarının mümkün okluğu 

kadar kısılması ve bu harcamalarda yıldan yı
la meydana gelecek artışların % 3 nisbetinin 
üstüne çıkarılmaması 5 Yıllık Plânımızın kabul 
ettiği anailkeler ve hedeflerden birisidir. Keza, 
cari gelişme harcamalarında artış oranı % 7 ilâ 
% 8 civarında olacağı uygulama plânında ifade
sini bulmaktadır. Şu anda incelemeye başla
dığımız 1966 yılı Bütçesi ise, yine genel gerek
çede ifade edildiği üzere cari harcamaların bir 
evvelki yıla nazaran % 13 oranında artmış ol
duğunu görmekteyiz. Bu mahiyeti itibariyle, 
1966 Bütçesi plân hedeflerinden ciddî şekilde 
uzaklaşmış olmaktadır. Dahası da var; bu yıl 
içinde Millî Savunmaya verilmesi zorunlu olan 
495 milyon liralık ek ödenek ile, Personel Ka
nununun uygulamasından dolayı yapılacak ek 
ödemeler, işçi dövizlerine verilecek primler, ih
racatta vergi iadesi için yapılacak tediyeler de 
mahiyetleri itibariyle bütçenin cari giderleri bö
lümünde yer alması lâzımgelen ödeneklerdir. 
Bunların karşılığını da 1966 Bütçesi cari öde
neklerine ilâve ettiğimiz takdirde genel gerek
çede gösterilmiş olan % 13 oramnnın çok da
ha yüksek rakamlara ulaşacağı kolaylıkla tahinin 
edilebilir. 

Halbuki, vaktiyle israfça ve cari harcamalar 
ağırlık verir hükmüyle tavsif ettikleri İnönü 
hükümetlerinin bütçelerinin hiçbirisinde cari 
harcamalarda'ki artış oranları plânın gösterdiği 
hatların üstüne hiçbir zaman çıkmamış ve tan
zim edilen bütçelerde plânda öngörülen hedef
lerin içinde kalabilmek amaciyle çok büyük 
gayretler sarf edilmiş idi. 

Cari harcamalar bölümündeki her artışın 
yatırım imkânlarını daraltacağını hakikatini 
Hükümetin görmeımezlikten geldiği kanaati ma
alesef kuvvetlenmektedir. Bu eyilimde olan 
bir Hükümetin Türkiye'nin iktisadi kalkınma
sını ne şekilde gerçekleştireceği konusunda 
ciddî endişeler taşıdığımızı saklamıyacağız. 

Son gf/ilerde neşredilebilen programda ise 
1966 yılı bütçesindeki cari harcamaların ve 
giderlerin 1 milyar 204 milyon liralık bir faz
lalıkla bütçeye alındığı ifade edilmiştir. Her 
ikisi de Hükümet üyelerinin imzasını taşıyan 
genel gerekçe ile program arasındaki açık 
fanla Yüce Meclisin dikkatlerine arz ederiz. 

Bu konudaki son bir müşahademiz de şu
dur : 

Hükmet, yıllık programında, konsolide büt
çenin sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
bölümüne 4 milyar 189 milyon lira ödenek konul
ması prensibini kabul etmiştir. Ve toplam kamu 
harcamaları ona göre hesaplanmıştır. Halbu
ki, biraz evvel ifade ettiğimiz üzere 1966 
konsolide bütçesinde bu bölümde mevcut öde
nekler 3 milyar 684 milyon liradır. Mülhak 
bütçeli dairelerle, Kamu iktisadi teşebbüsle
rine yapılcak yardımları ihtiva eden bu bölü
me 500 milyon liralık eksik tahsisat konul
muştur. Bunun ne gibi sebepler ve şartlar 
tahtında yapıldığını şu anda bilmiyoruz. 

Yalnız şu kadarını söyliyelim ki; 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin işletme açlık

larının karşılanması için verilmesi derpiş edilip 
de, gelirlerin kifayetli olmaması sebebiyle kar-
şılaııamıyan 500 milyon lira ile bu bölüme 
eksik konan 500 milyon lira arasında ben
zerlik vardır. 

Bu vesileyle sayın Bakamdan sormak istiyo
ruz. Bütçe gerekçesinde 1966 yılı bütçe gi
derlerinin program hedeflerine uygun olarak 
hazırlandığı ifade edildiğine göre 500 milyon 
liralık bu farkın sebebi nedir? 

Muhterem arkadaşlarını; 
1966 gider bütçesini, yıllık programlarda 

öngörülen yatırımların karşılıklarını tam ola
rak ihtiva edip etmediği yolunda kesin *bir fi
kir söylemeye maalesef imkân bulamıyoruz. Fil
hakika biraz evvel de arz ettiğim gibi, 1966 
programının bundan bir hafta evvel neşredil
miş olması ve Karma Bütçe Komisyonu çalış
maları sırasında yatırımcı dairelerin bütçele
ri incelenirken bu vesikadan mahrum kali
nisi bu konuda derinliğine bir inceleme fır
satı vermemiştir. Karma Bütçe Komisyonu
nun yapabildiği yegane ınüşahade filhakika, 
Bayındırlık Bakanlığı ve "Enerji ve Tabiî Kay-
naıklar Bakanlığı bütçelerinin Karma Komis
yon adına tetkikini yapan raportörlerin ha
zırladıkları raporlarda açıkça işaret edil
diği üzere bu bakanlıklar bütçelerine tarım 
yatırımları sektöründe mevcut ödeneklerin 
program hedeflerinle nazaran 300 milyon lira 
civarında eksik konulmuş olduğu hususudur. 
Bu ciheti Yüce Meclise arz etmekle yetiniyo
ruz. 
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Muhterem üyeler; 
Böylesine yüksek seviyelere ulaşan gider

lerin karşılığını teşkil eden Devlet gelirleri
nin durumu nedir? 1966 yılı gelirleri büt
çede öngörülen harcamaların yapılmasına im
kân verecek nitelikte midir? Şimdi müsaade 
buyurursanız bunları görelim. 

Bütçe tasarısında 1966 normal Devlet ge
lirlerinin, 16 milyar 962 milyon lira olacağı 
ve buna ilâveten de mevcut bütçe .açığını 
karşılamak üzere daha 700 milyon liralık bir iç 
istikraz yapılacağı, böylelikle giderlerle ge
lirler arasında bir muvazene ve bütçede denk
lik sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

16 milyar 962 milyon liralık konsolide ge
lir bütçesinin müfredatı ise şöyledir: 12 mil
yar 684 milyon lirası normal vergi gelirleri, 730 
milyon lirası vergiler dışında kalan gelirler, 
2 milyar 661 milyon lirası özel gelirler, 886 
milyon lirası da katma bütçeli idareler gelir
leri olmak üzere toplam 16 milyar 962 mil
yon lira seviyesinde bir gelir sağlanacağı 
ümidedilmektedir. Bu rakamların ifade etti
ği mânâ şudur: Hükümet normal vergi ge
lirlerinden 1965 yılı başındaki bütçe tah
minlerinle nazaran %14,9 nisbetinde 1 mil
yar 645 milyon liralık bir artış olacağını ümi-
deder görünmektedir. Biraz evvel bütçe gi
derlerinde açıkladığımız gibi, gelir tahmin-
lerindeki hükümlerimizde de salim bir netice
ye .ulaşabilmek için 1966 yılı tahminlerini 
1965 yılındaki fiilî tahsilatla karşılaştırmak 
gerekir. Böyle bir karşılaştırma ise, bakı
nız şu neticeleri veriyor: Filhakika, 1965 yılı nor
mal vergi gelirleri tahsilatının seyri, Sayın Ma
liye Bakanının 'beyanlarında ve. genel gerek
çedeki bilgilerden öğrendiğimize göre, yıl 
sonuna kadar 10 milyar 200 milyon lira ci
varında kalacaktır. Dokuz aylık fiilî tahsi
lat 7 milyar 641 milyon lira olduğuna göre, 
yıllık tahsilatın daha yüksek seviyelere ulaş
ması beklenmemelidir. Halbuki, 1966 yılı nor
mal vergi ıgclirlcr! 1966 fiili tahsilatından % 25 
bir artışla 12 milyar 677 milyon lira olarak 
gerçekleşmesi lâzımdır. Böylece bir netice bekle
nilir mi? 

Vergi sisteminde herhangi bir değişiklik ya
pılmadan bir yıl içerisinde % 25 bir artışa te
kabül eden 2 milyar 450 milyon liralık fazla va

ridatın gerçekleşmesi hiçbir şekilde bahis ko
nusu olamaz kanaatindeyiz. Gelir tahminlerinde 
her yıl bir evvelkine nazaran otomatik % 10 ci
varında bir artısın olacağı göz Önünde bulun
durulmak lâzımdır. Bu bakımdan 1966 yılında 
normal vergi gelirlerinden 11 milyar 600 milyon 
liradan fazla tahsilat olmıyacaktır. Tahminler 
ise, 12 milyar 677 milyondur. O halde, sadece 
normal vergi gelirlerinde Hükümetin 1 milyarın 
üstünde aşırı tahmin yapmış olduğunu görmek
teyiz. Bütçe genel gerekçesinde normal gelirler
de 1965 yılı içinde % 12 nisbetinde bir artış 
meydana geldiği mucip sebebiyle 1966 yılında 
% 14,9 nisbetinde bir artış öngörülerek tahmin
lerin buna göre yapıldığı açıklanmıştır. Gerçek
ten, 1965 yılındaki artış ııisbeti % 12 dir. Fa
kat şurasını unutmamak lâzımdır ki, 1964 yılı 
bütçesinin Yüce Meclisimizce kabulünden son
ra, Temmuz, Bylül ayları arasında çeşitli ver
gi kanunlarında gelir artırıcı istikâmetlerde 
değişiklikler yapılmış ve bu hükümler 1964 yı
lında sadece 7 ilâ 9 ay müddetçe uygulanabil
mişlerdir. Halbuki, aynı hükümler 1965 yılı 
içinde 12 ay Yürürlükte kalmışlardır. Bu sebep
ten 1965 yılında normal vergi gelirlerinde % 12 
oranında artış meydana gelmiştir. Sayın A.P. 
nin seçim beyannamesinde, Hükümet progra
mında ve Sayın Maliye Bakanının nutuklarında 
1966 yılında vergi kanunlarımızda, gelirleri 
artırıcı istikâmette bir değişiklik yapılacağına 
dair bir kayda rastlamıyoruz. Bu bakımdan nor
mal vergi gelirlerinde yapılan aşırı tahmin, 
öyle zannediyoruz ki, Hükümeti yıl içinde pek 
çok müşküllerle karşı karşıya bırakacaktır. 
Sadece normal vergi gelirleri bölümünde 1 mil
yar lira civarında bir bütçe açığı ile karşılaş
mak kaçınılmaz bir sonuçtur. C H P . si grupu 
olarak bu konu üzerine Hükümetin ciddî şekilde 
dikkatlerini çekmeyi vazife sayıyoruz. 

Bek muhterem üyeler, 
Norma! vergi gelirlerinde olduğu gibi, 2 mil

yar 661 milyon liralık özel gelirler bölümün
de de, 500 milyon liraya ynkm bir fazla tah
min yapıldığı dikkatimizden kaçmamıştır. Ta
samı C Bonosu hasılatı, çeşitli ekonomik faali
yetler sonunda hazineye intikal eden fonlar, 
karşılık paralar fonundan bütçeye aktarılan 
iieblağlar, .özel gelirler namı altında bir bölüm

de toplanmıştır. Bu çeşit gelirlerin 1963, 1964 
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ve 1965 yıllarındaki tahsilat seyri hiçbir zaman 
2 milyarın üstünde görünmemektedir. 1965 yılı 
sekiz aylık tahsilatı ise ancak 1 milyar 407 mil
yon liradır. Bu gerçekler ve müşahedeler orta
da iken 1966 yılı tahsilatının 2 milyar 661 mil
yon liraya ulaşması düşünülmemek lâzımdır. 
Kaldı ki, Hükümet programında ve yetkili Ba
kanların beyanlarından anlaşıldığına göre, Ta
sarruf Bonoları Kanunu ya tamamen yürürlük
ten kaldırılacak veyahutta, gelirlerini önemli 
surette azaltacak şekilde değiştirilecektir. Bü
tün bu sebepler nazara alınarak diyoruz ki, 
özel gelirler bölümünün 1966 yılı hasılatı Hü
kümetçe ümidedilenin 500 milyon lira gerisinde 
kalacak ve herhalde 2 milyar liranın çok üstüne 
çıkmıyacaktır. 

Şu kısa izahatımız da gösteriyor ki 1966 yılı 
Bütçesinin sadece gelirler bölümünde aşırı tah
min yapılmasından dolayı 1,5 milyar liralık bir 
bütçe açığı ile karşı karşıya bulunmaktayız. 
Başka yönden yapacağımız bir mukayese bu 
husustaki görüşümüzü daha da kuvvetlendir
mektedir. 1965 yılı toplam Devlet gelirlerinin 
13 milyar 590 milyon liralık bir seviyede kala
cağını biraz evvel arz etmiştim. 1966 yılındaki 
Devlet gelirlerinin 3 milyar 375 milyon lira 
fazlasiyle ve % 25 nisbetinde bir artışla 16 mil
yar 962 milyon liraya ulaşması mümkün görü
lebilir mil Böyle bir tahmin bu konuda aşırı 
bir nikbinlik ve iyimserliğin de ötesinde bo
rayı muvazene gelir rakamlarını yükseltmek 
mahiyetinde telâkki edilebilir. 1966 yılı gelirle
rinde 2 milyarın üstünde bir fazla tahmin ya
pıldığı hakkındaki görüşümüzün bir başka de
lili de şudur: Bütçe genel gerekçesinin incelen
mesinden anlıyoruz ki, 1966 yılında 725 milyon 
dolarlık ithalâtın yapılacağı noktasından hare
ketle gümrük resimleri, ithalâttan alman gider 
vergileri ve uunlara bağlı sair vergi resim ve 
harçlar hasılatı ona göre hesaplanmıştır. 1963 
yılının 688 milyon dolarlık ithalâtı hariç son 
altı senelik ithalât vesatisi 550 milyon dolar 
civarındadır. 725 milyon dolarlık ithalâtın ne
relerden yapılacağı bir tarafa bırakılsa bile bu 
ithalâtın gerektirdiği dövizlerin ve rantrelerin 
hangi kaynaklardan sağlanacağı da malûm de
ğildir. Şunu unutmamak lâzımdır ki, ithalât 
tahminlerinde 100 milyon dolarlık bir eksik ger
çekleşme normal vergiler hasılatının önemli de-
decede düşmesine sebebolur, 

Sayın milletvekilleri, 
Şimdi müsaade buyurusanız, bütçenin görü

nen açığını kapatmak için yapılmak istenen 
700 milyon liralık iç istikraz konusuna kısa
ca temas edelim : 

Bilindiği gibi 1964. yılı Bütçe Kanunu ile 
verilen yetkiye dayanılarak 1965 yılı Şubat ayı
nın ilk haftasında III ncü İnönü Hükümeti ta
rafından 200 milyon liralık bir iç istikraz tah
vili piyasaya çıkarılmış ve bir hafta gibi kısa 
bir müddet içerisinde % 40'a varan büyük bir 
kısmı özel sektör tarafından olmak üzere tah
villerin tamamını plase etmek imkânı hasıl ol
muştur. 1965 yılı Bütçe açıklarını kapatmak 
ve hazinenin nakit ihtiyacını gidermek mak-
sadiyle 400 milyon liralık iç istikraza yetki ve
ren kanun, kısa zaman evvel yürürlüğe girmiş
tir. Hükümet, halen istikraz tavillerini piya
saya çıkarmıştır. Bu tahvillerin ne kadarının 
kolaylıkla plâsa edildiği hakkında şu anda her 
hangi bir bilgiye sahip değiliz. 1966 senesinde 
ise, iç istikraz miktarı 700 milyon liraya ulaş
maktadır. Bu vesileyle 1964 ve 1965 yılları büt
çeleri konuşulurken, muhalefet sözcüleri tara
fından 200 ve 400 milyon liralık iç istikrazlara 
karşı yöneltilen haksız ve ağır tenkidi eri hatır
lamamak elden gelmiyor. Ama o zaman bugün
küne nazaran çok masum hatler içerisinde ya
pılan iç istikrazları tenkidcdcnlcrin, mesuliyet 
mevkiine geldikten sonra umumi bütçenin 
% 5 ine varan bir oranda ve 700 milyon lira 
tutarında iç istikraz yapma mecburiyetinde 
kalmalarını ve buna rağmen hâlâ bütçe denk
liğinden ve ekonomik istikrardan bahsedcbil-
melerini hayretle ve ibretle müşahede ediyoruz. 

Muhterem üyeler, 
Bütün bunlar, bütçenin sadece su yüzündeki 

görünen açıklarıdır. Bir de görünmiyen bütçe 
açıkları vardır ki ehemmiyetlerine binaen te
mas etmeden geçemiyeceğiz. Karma Bütçe Ko
misyonunda Bakanlıklar gider bütçeleri incele
nirken sarih olarak tesbit edebildiğimiz ve Hü
kümetin de tekabbül etmek zorunda kaldığı, üze
re Millî Savunma Bütçesine 495 milyon liralık 
ödenek eksik konulmuştur. Insiyal bütçe rakam
larını yüksek göstermemek endişesiyle ve yıl 
içinde ek Ödenek verilerek telâfisi cihetine gi
dileceği hususu Hükümetçe şimdiden bir mek
tupla tekeffül edilen sözü geçen 500 milyon ü-
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ranın da 1966 yılı Bütçesi açıklarına ilâve edil
mesi gerekir. Ve tipik bir bütçe açığıdır. 

Bütün bunlardan başka gerekçesini biraz 
sonraki beyanlarımız sırasında açıklamaya ça
lışacağımız gibi, Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 
işletme ve yatırım açıklarını karşılamak mak-
sadiyle 1966 yılı Bütçesine 1 milyar 216 mil
yon lira bir tahsisatın konulması yıllık prog
ramda bir tedbir olarak taahhüt edilmiştir. Hal
buki, bütçe giderleri arasında 710 milyon lira
lık bir kısmı \ e r alabilmiş ve bakiye 500 milyon 
lirası bütçe imkânları müsait olmadığı gerek
çesiyle intikal ettirilememiştir. Keza, aradaki 
farkı teşkil eden 500 milyon lirayı da bütçe
nin görünmiyen açıklarına ilâve etmek gerekir 

Bu konudaki maruzatımızı kısaca özetlemek 
gerekirse : 

Normal vergi gelirlerindeki 1 milyar liralık 
fazla tahmin özel devlet gelirleri bölümündeki 
500 milyon liralık fazla tahmin ve 700 milyon li
ralık iç istikrazlar yekûnu olan 2 milyar 200 mil
yon lira bütçenin görünen açıklarını teşkil et-
metkedir. Bunun dışında Millî Savunma ihti
yaçları için eksik konulan 500 milyon lira, kamu 
iktisadî teşebbüslerinin ihtiyaçlarına nazaran ek
sik verilen 500 milyon lira ki, ceman 1 milyar 
lira ise, bütçenin görünmiyen açıklarıdır. Hükü
metin, muvazeneli, dengeli ve program hedefle
rine uygun olarak tavsif ettiği Büyük Meclise 
sunduğu 1966 yılı bütçesinin muhtevası ve umu
mi yapısı işte budur. 

Muhterem üyeler, 
1966 yılı bütçesi hakkındaki umumi tahlille-

rimeze son vermeden evvel, müsaade buyurursa
nız son yıllarda bütçelerimizde meydana gelen 
genişlemeler üzerinde kısaca durmak istiyoruz. 

1961 yılında 9 milyar 555 milyon lira olan 
devlet bütçesi, 1965 yılında % 48 bir artışla 14 
milyar 614 milyon liraya çıkmış ve bu bütçe öde
nekleri 1965 yılı içinde yapılan ilâvelerle 16 mil
yar 600 ımilyon liraya ulaşmıştır. Şimdi tetkikini 
yapmakta olduğumuz bütçenin ilk rakamları 17 
milyar 662 milyon liradır. 

Daha bir sene evvel, bütçelerimizdeki bu artış
ları tenkid süzgecinden geçiren muhterem A. P. 
Sözcüsü Sayın Gürsan, İnönü hükümetlerinin 
gerektirdiği bütçelerdeki artışları bakınız ne şe
kilde yorumlamışlardı : «1961 yılından bu yana 
toptan eşya fiyatlarında hissedilir bir yükselime 
olmadığı halde harcamaların 1961 yılma nazaran 

% 48 gibi oldukça farklı yükseliş göstermesi dik
kati çekmektedir. Kaldı ki, masraf tahminlerin-
deki artış temposu, iktisadi gelişme hızımızla yâni, 
millî gelirdeki artış seviyesiyle mukayese edilirse 
belirli bir ahenksizlik açıkça görülür.» Sayın 
Gürsan bu beyanlarını tefsir lüzumunu duyarak 
devam ediyorlar : «Bunun mânası şudur, harca
maların millî gelir artışlariyle mütcnasibolmıyan 
yükselişi ve bu yükselişin gelecekte de devam et
me istidadı göstermesi vatandaşlardan ödeme güç
leri üzerinde malî fedakârlıklar istenmesini gerek
tirecektir.» 

Sayın Gürsan'm pek kısa süre sonra uygula
ma mesuliyeti deruhde ettiği 1965 yılı bütçesi 
üzerindeki görüş ve kanaatleri budur. 1966 yılı 
bütçesinin umumi yapısını ve muhtevasını biraz 
evvel arzetmiştim. Filhakika, 1964 sonuna kadar 
toptan eşya fiyatlarında hissedilebilir bir artış 
olmamıştır. C. H. P. nin başlıca sorumluluğu
nu deruhde ettiği karma hükümetlerin başarılı 
malî ve iktisadi politikaları böyle bir yükselişe 
mahal bırakmamıştır. Esasen biz, ekonomideki 
istikrarı politikamızın başlıca mihveri saydık ve 
bunu sağlıyacak tedbirleri isabetle seçip uygula
dık. Bu bakımdan Sayın Gürsan'm tenkid maka
mında söyledikleri o zamanki bsy ani arının de
ğeri, şimdi bir kat daha artmaktadır. Kendi
lerine ancak teşekkür borçlu olabiliriz . 

Muhalefette iken söylenen sözlerin gerçek 
mânada değer kazanabilmesi, iktidara geçtikten 
sonra vaktiyle söylenmiş sözler ve ortaya konul
muş prensiplere uygun bir hareket tarzının sa
mimî olarak benimsenmesiyle mümkündür. Hal
buki, bugünkü tutum ve davranışlariyle geçmişte
ki beyanlar arasında mutlak bir çelişmezlik mü
şahede ediyoruz. Bizim için asıl önemli olanı 
bütçe giderlerini 1965 fiilî harcamalarına oranla 
% 25 nispetinde artırmak zorunda kalan bir hü
kümetin bu giderlere karşılık sağlamakta en kü
çük bir gayret göstermemesidir. Acı gerçek budur. 
Böyle bir bütçe ile Türk ekonomisinde muvazene-
vi temin etmek mümkün müdür? Böylesine karşı
lığı düşünülmiyen bir bütçe ile Türk ekonomisi
ni enflasyonist tazyiklerden masun tutmak 
tutmak mümkün olabilecek midir? Bu kadar 
yüksek açığı ihtiva eden bir bütçe ile, bırakınız 
programı, bütçeye alman yatırımların aksama
dan gerçekleşmesini bekliyebilir miyiz? Yine böy
lesine bir bütçe ile Türk parasının iç ve dış de-



M. Meclisi B : 45 14 . 2 . 1966 O : 3 

gerini muhafaza etmek ve piyasa istikrarı sağla
mak bahis konusu olabilir mi? İşte bütün bu so
rulara maalesef C. H. P. si olarak müspet cevap 
venmek bizim için imkânsızdır. 

Sağlam karşılıkları olmıyan büteçlerin Türk 
ekonomisine ne nispette büyük zararlar verdiği 
millî gelirin vatandaşlar arasında dağılışında 
büyük nisbette adaletsizlikler yarattığı ve gelecek 
nesillerin tasarruflarını nasıl ipotek altına aldığı 
toplum hayatında telâfisi imkânsız çöküntülere 
sebebolduğunu pek yakın geçmişteki acı tecrübe
lerde gördük. Biz zannediyorduk ki, bugünkü 
iktidar partisi ve onun Hükümeti bu tecrübeler
den ders lamış olsun. Ve geçmişteki hatalı malî 
ve iktisadi politikanın ıstıraplarını millete bir 
daha çektirmesinler. 

Bu gibi yüksek miktarda açığı ihtiva eden 
yüksek rakamlı bütçeler tatbikatta birtek işe ya
rar. Bilindiği gibi bir sene evvel Büyük Mec
lisin kabul buyurduğu bir kanunla, Hazine ihti
yaçları için hükümetlerin Merkez Bankasından 
alacakları avansların miktarları insiyal bütçe ra
kamlarının % 10 una çıkarılmıştı. Bütçe rakam
larını yüksek seviyede tesbit etmekle, belki Hükü
met birkaç yüz milyon lira daha Merkez Banka
sından fazla para çekmek imkânına kavuşur ki, 
bununda ekonomimiz üzerinde yapacağı olum
suz tesirleri ve yaratacağı tehlikeleri Büyük Mec
lise arz etmekle iktifa ediyoruz. 

Muhterem üyeler; 
Bu mahiyeti, yapısı ve bilhassa gelirlerinin ki-

fayetizliği bakımından 1966 yılı bütçesi ekonomik 
istikrarı plânlı kalkınmayı desteklemek şöyle 
dursun, bilâkis mevcut muvazeneyi bozacak, plân
lı kalkınmayı ve gelişmeyi önleyecek, millî geli
rin vatandaşlar arasında dağılışında büyük ada
letsizlikler yaratacak niteliktedir. 

Bilindiği gibi modern bütçe anlayışında ve 
kamu harcamalarının finansmanı bakımından ted
birler düşünülürken, gayrisâfi millî gelirden bir yıl 
içerisinde ne nispette vergi alınması ve tasarruf 
sağlanması noktasından hareket edilir. Bu si
yasi bir karar ve bir tercih meselesidir. Ve cesa
retle alınmak lâzımgelen bir karardır. Siyasi 
partiler, bu konudaki siyasi tercihlerini muha
lefette olsunlar, iktidarda olsunlar açık bir şekil
de yapmak mecburiyetindedirler. C. H. P. ola
rak kanatimiz odur ki, demokratik rejim içinde 
hızlı ve dengeli bir ekonomik kalkınma ile millî 

gelirin vatandaşlar ve sosyal gruplar arasında 
daha adaletle bölüşülmesi ve ancak ve ancak 
Devlet harcamalarının karşılıklarının sağlam ve 
sıhhatli kaynaklardan temin edilmesi ve vergi 
yükünün vatandaşlar arasında ödeme güçleri 
nisbetinde dağıtılmasiyle mümkündür. Bu ba
kımdan, ekonomik ve sosyal alanlarda yapılması 
zorunlu olan reform hareketlerinin en önemlisi 
hiç şüphesiz vergi reformudur . 

Bugün iktidarda bulunan A. P. partisi, muha
lefette iken, bu görüşlerden hareket edilerek ya
pılmasına başlanan vergi reformlarına vatanda
şın bir tek ağacından ve bir küçük baş hayvanın
dan vergi almıyorsa, vergi yükü haksız olarak 
artırılıyor gibi gerçeklere tamamiyle aykırı de-
mogojik davranışlarla karşı çıkmışlardır. Seçim
ler sırasında ve iktidara geçtikten sonra da Hükü
met programında vergi yükü artırılmayacaktır 
şeklinde sarih beyanları olmuştur. Vatandaşla
rın vergi yükü artırılmayacaktır demek kolay, 
bu yoldan rey alıp iktidara geçmek de mümkün
dür. Ama katî gerçeklerle karşı karşıya geldikten 
sonra, hergün artan bütçe giderlerine karşılık 
bulmadan Devlet idare etmek çok zordur. 

Millî iç kaynakların harekete geçirilmesinde, 
enflâsyonist olmıyan sağlam karşılıklar bulun
masında memleket gerçeklerine uygun hareket 
edemiyenler millete bu hakikatleri açıkça söyle
miydiler bu ağır yükün altından kolayca kalka
mazlar. Geçmişte bu böyle olmuştur, gelecekte de 
şüphesiz böyle olacaktır. 

Bugünkü Anayasamızın, ihtiva ettiği sosyal 
devlet ilkesi ve plânlı kalkınma mecburiyeti, 
Devlet harcamalarını gittikçe artırmaktadır. C. 
H. P. olarak gerek parti programımızda ve ge
rekse seçim beyannamelerimizde bu konudaki si
yasi tercihlerimizi açıklıkla tesbit ve ilân etmi
şizdir. İktidar mesuliyetini deruhde ettiğimiz 
devrede de bu taahhütler ve beyanlarımız istika
metinde çalışmalar yaptığımız kesin inancında
yız. 

Vergilerimizin millî gelir artışlarını kendili
ğinden takibedecek bir esnekliğe kavuşturulması 
vergi ziyamın önlenmsini temin edecek uzun za
mandan beri vergi dışı kalmış sektörlerin ver
gilendirilmesini mümkün kılacak istikamette ya
pılan çalışmalar, bugün daha açık olarak mey-
valarmı vermeye başlamıştır. Bu bakımdan müs
pet istikametteki çalışmalarını devam ettirmek 
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ve vergi reformlarını tamamlamanın zaruretine 
inanıyoruz. 

Filhakika bu reform çalışmaları sonundadır 
ki, 1961 de 6 milyar 700 milyon lira olan nor
mal vergi gelirleri hâsılatı, 1963 yılında 8 milyar 
400 milyon liraya, 1964 de 9 milyar 300 milyon 
liraya, 1965 te de 10 milyar 200 milyon liraya 
baliğ olmuştur. Belki plân hedeflerinin bir mik
tar altındadır. Fakat, büyük güçlükler ve feda
kârlıklar pahasına elde edilmiş olunduklarından 
bizim için çok sevindiricidir. Öyle zannediyoruz 
ki, bugünkü iktidar partisi içinde sevindirici ol
maktadır. 

1950, 1960 arasında gayrisâfi millî hâsıladan 
ortalama yılda % 11, % 12 nisbetinde vergi alı
nabilmiş gerçek ihtiyacın çok altında kalındığı ve 
Devlet gelirlerinde de artışlar millî gelirdeki ar
tış seyrini yakından takibedemediği için açık 
finansman yolu tercih olunmuştu. Yani, bugün
kü ve gelecekteki nesillerin gelirleri ve tasarruf
ları o zamanlarda mükellefiyet altına sokulmuş, 
ipotek edilmişti, vergilendirilmişti. Şimdi hep 
birlikte bu borçları ödüyoruz, gelecek nesiller de 
ödiyecektir. 

Henüz hayatta bulunmadıkları veya bugün 
oy hakları olmadığı ve sendika kurma maddi im
kânına sahip bulunmadıkları düşüncesinden ha
reketle, gelecek nesillerin tasarruflarını rahatlık
la ipotek altına almak temayülünün karşısında
yız. 

Karma Bütçe Komisyonundaki müzakereler 
sırasında, memnuniyetle müşahed ettik ki, bu 
konuda fikir beyan eden bütün üyeler, sorum
luluk duygusunun gerektirdiği bir olgunluk için
de bu konuda olumlu beyanlarda bulundular. Bu 
fikirler paylaşıldı. Karma Bütçe Komisyonunun 
Yüce Meclislere sunulan raporunda çok kesin 
haklı olmasa da bu görüşlerin yer almasını ve 
sağlam sıhhatli kaynaklardan gelir temini yolun
da temenniler ortaya konmasını memnuniyet ve
rici bir gelişme olarak vasıflandırıyoruz. Ancak, 
komisyon raporunda ifadesini bulan bu görüşle
rin iktidar partisi ve onun Hükümeti tarafından 
bütün şümulü ile benimsenip benimsenmiyeceğin-
de endişelerimiz ve tereddütlerimiz olduğunu da 
saklamıyacağız. Bu konuda vuzuha kavuşmak ih
tiyacında olduğumuz muhakkaktır. 

Muhterem milletvekilleri; 
1966 yılı programında açık olarak ifade edi

len 1 milyar 738 milyon liralık ek finansman ih
tiyacını gidermek için yine bu programda birta
kım tedbirler ve taahhütler yapılmıştır. Bu tav
siyelerin bizce en önemlisi bilhassa şudur : 

Programda aynen şöyle deniyor. «Vergi ge
lirlerinde geride kalınmış olması yeni vergi gay
retlerini zorunlu kılmaktadır. Ayrıca cari har
camaların plân hedeflerini, özellikle Parlâmen
to tarafından yapılan tercihin sonucu olarak 
kabul edilen masraf kanunları sebebiyle aşmış 
bulunması, bu harcamaların sağlam finansman 
kaynakları ile karşılanmasını gerektirmektedir. 
Bu amaçla vergi sistemimizdeki rezervlerin se
ferber edilerek, bir yandan ek finansman ihti
yacı karşılanırken, öte yandan vergi ahenkleş
tirilmesi, sektörler, kişiler arasında vergi ada
letinin sağlanması ve vergi hâsılatının millî ge
lirdeki artışları yakından izlemesi imkân dâhi
line girecektir. 

Bu taahhüt ve tedbirleri ihtiva eden karar
namenin ve programın altında Sayın A. P. Hü
kümetinin Vekillerinin hepsinin imzası vardır. 
Bu konuda geçmişte söylediklerini, Hükümet 
programındaki beyan ve ifadelerle bu tavsiye
ler arasındaki çelişmezlikleri şimdilik bir tarafa 
bırakarak açıkça Hükümetten şu sualleri soru
yor ve kesin cevaplar bekliyoruz. 

1. 1966 yılında vergi gelirlerinde geri ka
lınmış olduğu için, yeni vergi gayretleri zaruri
dir deniliyor. Yeni vergi gayretleri ne istika
mette ve hangi sektörlerde mevcut rezervler 
üzerinde olacaktır. 

2. Bütçe harcamalarının sağlam finansman 
kaynaklarından karşılanması ilkesi programda 
kabul edildiğine göre «sağlam finansman kay
nağı» teriminin hudut ve şümulü nedir? Prog
ramdaki taahhütlere uygun olarak 1966 yılı 
harcamaları için ne gibi sağlam kaynaklar dü
şünülmektedir. 

3. Vergi sistemimizdeki rezervlerin sefer
ber edileceğinden bahsedilmektedir. Bu rezevr-
ler nelerdir 1 

4. Vergilerin ahenkleştirilmesi ne demek
tir? 

5. Sektörler ve kişiler arasında vergi ada
letinin sağlanacağı söylenmektedir. Bu adalet
sizliğin hududu ve şümulü nedir? Ortadan kal-
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dırılması için ne gibi tedbirler düşünülmekte
dir. 

6. Vergi hâsılatının millî gelirdeki artışları 
yakından takibetmesi imkânları ne gibi vasıta
larla sağlanacaktır. 

Ve son olarak, 
7. 1965 yılında III ncü înönü Hükümetinin 

bütçesini muhterem A. P. Grupu adına yapılan 
tenkidler sırasında Sayın Gürsan'm söylediği 
«harcamaların millî gelir artışlariyle mütena-
sibolmıyan yükselişi ve yükselişin gelecekte de 
devam etme istidadını göstermesi, vatandaşlar
dan ödeme güçleri üstünde fedakârlıklar isten
mesini gerekecektir» şeklindeki beyanlarla 1966 
yıllık programındaki temenni ve tavsiyeler ara
sında mevcut çelişmezliği izale etmek için Yüce 
Meclise yeni bir beyanda bulunmak mecburiye
tini Sayın Gürsan hissediyorlar mı? 

Muhterem üyeler, 
Bu suallere kesin hatlı cevaplar alacağımız 

ümidi ile konuşmamıza devam edelim. Vergile
me alanında yapılan reformların daha ileriye 
götürülmesi, ve bugüne kadar gerçekleştirilen
lerden olumlu sonuçlar elde edilebilmesi için, 
III ncü inönü Hükümeti tarafından Yüce Mec
lise takdim edilip de geçen devre de maalesef 
IV ncü Koalisyon Hükümetinin programındaki 
kesin va'de rağmen gerçekleştirilemiyen Malî 
denkleştime, Malî müşavirlik ve vergi mahke
melerinin yeniden düzenlenmesine ait kanun ta
sarılarının biran evvel yürürlüğe konulmasında 
fayda mülâhaza ediyoruz. 

Muhterem üyeler, 
Vergi reformu konusundaki mâruzâtımıza 

son vermeden evvel, son ayların aktüel mese
leleri haline gelmiş olan daha doğrusu Hükü
met tarafından getirilen iki önemli konu üze
rinde durmak istiyoruz. 

Bunlardan birisi servet beyanı müessesesi
dir. Bilindiği gibi son beş sene içerisinde Türk 
kamu oyunda ve geçen devrede Yüce Parlâmen
toda türlü yönleri ile enine boyuna tartışılmış, 
incelenmiş ve üç seneden beri başarı ile tatbik 
edildiği tarafsız bilim adamları ve tatbikatçılar 
tarafından ifade edilmiş olan Gelir Vergisinde 
servet beyanı müessesesi kaldırılmak istenmek
tedir. Bir otokontrol müessesesi olan ve vergi 
randımanını artırıcı yönde müspet fonksiyonu 
ifa ettiğinde şüphe olmıyan bu müessesenin 

kaldırılması hiç şüphesiz hem vergi hasılatını 
azaltacak ve hem de çeşitli mükellef grupları ve 
zümreleri arasında haksız rekabete sebebiyet ve
recektir. Bilfarz Türkiye'de sanayicilerimiz ve 
sanayi odalarımız bu müessesenin 'yanında ve 
lehinde bulunmaktadırlar. Keza gelirleri ve ka
zançları üzerinden kanuni vecibeleri ve mükel
lefiyetleri harfiyen yerine getiren dürüst, na
muslu tüccar ve iş damları tarafından da hara
retle savunulmaktadır. Bu bakımdan, bu mü
essese kaldırılmakla ancak gerçek kazançlarını 
gizlemekte fayda umanlar ve bunu itiyat haline 
getirenler lehine namuslu iş adamları ve sana
yiciler aleyhine bir ortam yaratmış olmıyacak 
mıyız? Sayın Maliye Bakanı, bu konuda yaptı
ğı beyanlarda servet beyanının kaldırılacağını ve 
fakat bunun yerine daha ilmî ve objektif bir 
müessesenin ikame edileceğini çeşitli vesilelerle 
ifade etmişlerdir. 

Servet beyanı müessesesinin yerine daha ilmî 
ve objektif bir müessese bulunur mu, bulunmaz 
mı bilmiyoruz. Bizim bildiğimiz Türkiye gibi 
ekonomik bünyesi zayıf, gelir dağılımı adalet
siz, Gelir Vergisi randımanı düşük ve vergi zi
yama sebebiyet verecek halde olan bir memle
kette bu müessesenin bünyemize uygun ve bu 
mahiyeti dolayısiyle de ilmî, objektif bir mües
sese olduğudur. 

Çağımızın Sosyal Devlet anlayışında, va
tandaşın Devletten saklayacağı birşey olamaz. 
Gayrimenkul tapu sicillerinin alenî olduğu, ban
ka kredilerinin ve nakit muamelelerinin, tasar
ruf hesaplarının, ticari servetlerin esasen mali
yeye ve vergi dairelerine açık bulunduğu bir ce
miyette servetlerin gizliliğini temin etmeye ma
tuf gayretler sosyal bünyede huzursuzluklak ya
ratırlar ve yaratmaktadırlar. Bu gerçekleri Hü
kümetin gözleri önüne açıkça koyuyoruz, yapıl
mış hayratı sebepsiz yere yıkmıyalım. (Orta sı
ralardan alkışlar) 

Muhterem üyeler, 
Son günlerin tartışma konusu olan ikinci 

meselesi, vergi reform hareketi ile bağdaşması
na imkân olmıyan en az geçim indirimi hadle
rinin bir sene daha ertelenmesiyle ilgili kanun 
tasarısıdır. Meclisimizce kabul edilen bu tasarı 
Yüce Senatonun tasvibine mazhar olmamıştır. 
Hükümet 1966 bütçe açıklarını azaltmak maksa-
diyle 1 . 1 . 1966 tarihinden itibaren, bilhassa 
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işçi, memur gibi dar gelirli mükelleflerin yara
rına olarak uygulanması lâzımgelen en az ge
çim indirimi hadlerini bir sene daha geriye bı
rakmak istemede ve bu suretle Hazineye 400 mil
yon liralık bir fazla varidat sağlamayı ümidet-
mektedir. 

Hemen ifade edelim ki, bütçe açıklarını ka
patmak maksadiyle başvurulacak birinci yol bu 
değildir. Hiç değilse en sonra müracaat oluna
cak bir yoldur. Kaynaklar yeteri kadar hareke
te getirilir ve her sektörde vatandaşlar ödeme 
güçleri nisbetinde vergiyle muhatap tutulur, 
ona rağmen ihtiyaçlar karşılanamazsa fevkalâde 
hallerde ve zamanlarda bu gibi anormal yolla
ra müracaat etmek bahis konusu olur. Halbu
ki bugünkü durum hiç de böyle değildir. Daha 
evvel de işaret ettiğimiz gibi sağlam kaynak
lardan finansman temin etmek yoluna gidildiğine 
dair en ufak bir belirti henüz görmüyoruz. Bu 
konuda 1964 yılında I I I ncü İnönü Hükümeti
nin de erteleme yoluna gittiği müdafaa maka
mında ifade edilmek isteniyor. Filhakika 1964 
yılında en az geçim indiriminin bir yıl ertelen
mesi yolunda bir kanun kabul edilmiştir. An
cak, bu erteleme kanunu ile birlikte, vergi ada
letini gerçekleştirmek maksadiyle bir seri kanun 
tasarıları birlikte teklif edilmiş ve bunlar ka
nunlaşmıştır. Bugünkü Hükümet ise, vergi 
zamlarının en adaletsizi olan bir tatbikatı, baş
ka hiçbir tedbirle desteklemeden ısrarla savunur 
görünmektedir. 

Millî gelirin vatandaşlar arasında dağılışın
da sosyal adalet ilkelerine bağlı kalacağını daha 
üç ay evvel okunan programında Hükümet ifade 
etmişti. Hükümetin bugünkü tutumu ile vak
tiyle söylediği sözler arasındaki mevcut çelişmez
liği Büyük Meclisin dikkatine ehemmiyetine bi
naen arz ediyoruz. 

Muhterem üyeler, 
Umumi Devlet gelirleri üzerindeki mâruzâ

tımıza son vermeden evvel, sırası gelmişken ma
hallî idareler ve belediyelerin gelirleri üzerinde 
de kısaca durmak istiyoruz. 11 özel idareleriyle, 
belediyelerimize kanunlarla verilen görevler ge
reği gibi yerine getirilememektedir. Bunların 
gerek teşkilât ve gerekse gelirlerine ait kanun
lar, 30 - 40 senelik bir tarihe sahiptir. Bu ba
kımdan mevzuatın günün ihtiyaçlarına uygun 
hale getirilmelerindeki zorunluk aşikârdır. Bir 

sene evvel belediyelerin kamu tüzel kişilerine olan 
borçları konsolide edilerek Devlet tarafından 
deruhde edilmiş olmasına rağmen büyük çoğun
luğu halen yine de bir borç yükü altındadır. 

Mahallî idarelerin ve belediyelerin merkezî 
idarenin müdahalesinden kurtulmaları ve idari 
muhtariyete kavuşmaları umumi idareye ait ka
nunlarla kendilerine birtakım haklar tanımakla 
sağlanamaz. Hukukî ve idari muhtariyetlerin 
bir mâna taşımaları bu idarelerin aynı zaman 
malî muhtariyetlerinin bulunmasına ve kendi
lerinin yeteri kadar ekonomik ve malî güce ka
vuşturulmalarına bağlıdır. Sağlam gelir kay
nakları bulunmıyan, belediye ve mahallî idare
lere, kanunlarla ne kadar geniş özerlik tanımış 
olursanız olunuz mahallî imkânları artırılma
dıkça bunların görevlerini istenilen ölçüde yeri
ne getirmelerine imkân olmıyacaktır. 

Başta Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük 
şehirlerimiz ve hemen hemen bütün belediyele
rimiz çevresinde her gün biraz daha artan hızla 
gecekondu yapılmakta olduğunu görüyoruz. Sos
yal ve ekonomik dengesizlikleri neticesi olarak 
artmakta devam eden, gecekondu yapımına şim
diye kadar çıkarılmış olan kanunlar mâni ola
madığı gibi bundan sonra çıkarılanlar da maa
lesef mâni olamıyacaktır. Bu hatalı bir görüştür. 
Ve konunun layık olduğu önemle düşünülmedi
ğinin delilidir. Bu derdin devasını bulmak ve 
kısa sürede halledebilmek, bir taraftan Devlet 
bütçesinden işin önemiyle mütenasip fonlar tah
sis etmeve bağlı olmakla beraber bir taraftan 
da, belediyelerimizin, gecekondu yapımını gün-
düzkondu haline getirebilmek için, kaynakla
rını artırmakla mümkün olabilecektir. 

İşte arz ettiğimiz bütün bu gerçekler, göz 
önünde bulundurularak ve Anayasamızın 116 ncı 
maddesindeki «Mahallî idarelere görevleriyle 
orantılı gelir kaynakları sağlanır.» hükmüne 
de uygun olarak bu idarelere yeterli gelir kay
naklarının sağlanması lâzımdır, şarttır. 

Sayın Başbakanın Hükümet programında, 
belediye ve mahallî idareler gelirlerinden hiç bah-
setmiyerek, sadece belediyelere Devlet bütçesin
den yapılacak yardımlar artırılacaktır, şeklinde 
beyanda bulunmuş olmasını esefle ifade edelim 
ki, işin önemi ile mütenasip yeterli bir tedbir say
mamıştık. Devlet bütçesinden her sene yapıla
cak 15, 20 milyon lira gibi cüzi yardımların 
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süratle artmakta olan mahallî idareler hizmet
lerinin eksiksiz yerine getirilmesinde müessir 
bir ferahlık yaratacağı şüphelidir. 

Ancak Sayın Başbakanın bu resmî beyan
larına rağmen, Saym Maliye Bakanının Kar
ma Bütçe Komisyonundaki konuşmalarından, 
bahsediyor, belediyeler ve mahallî idareler 
kanunları üzerindeki çalışmaların süratle de
vam ettiğini ve kısa zamanda hazırlanacak ta
sarıların, Büyük Meclise takdim edileceğini 
memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Pek muhterem arkadaşlarım, 
1966 yılı bütçesi üzerindeki görüşlerimizi 

böylece arz ettikten sonra Türk ekonomisi
nin umumi yapısı, kalkınma plânı ve uygula
ma sonuçları ve bâzı önemli ekonomik ve sos
yal konular üzerinde C H. P. nin görüşlerini 
arz edeceğiz. 

Türkiye, dost düşman herkesin ittifak et
tiği bir gerçek vardır ki, iktisaden az ge
lişmiş veya başka bir deyimle gelişme halin
de olan fakir bir memlekettir. İktisadi cihaz-
lanmasmı henüz tamamlıyamamıştır. Halkımı
zın geçim seviyesi düşük, fert başına düşen 
millî gelir payı, 2 200 lira civarında, oku
ma - yazma nisbeti 45 yıllık çabalarımıza rağ
men henüz % 40, daha 16 bin kövde okul ve 
30 bin mahallerde içme suyu yok. Enfrastrük-
tür dediğimiz alt yanı tesisleri cok kifayet
siz ve noksandır. Vatandaşlar arasında gelir 
darılımı gayri âdil ve dengesiz, ülkemizin bir
birinden uzak bölgeleri arasındaki aşırı den
gesizlikler de ayrı. 

Genel görünüşü bu olan, Vatanımızı, için
de bulunduğu iktisadi ve sosyal gerilikler
den çıkarıp özlediğimiz ileri medeniyet yü
zeyine ulaştırmak ve bunlara kısa zamanda 
çözüm yolu bulmaya merburuz. Bu hedefe 
erişmek için uvgulıyaeağımız metotların ve 
bulacağımız çözüm yollarının çok çeşitli ve 
farklı metotlar olduğunu zannetmiyoruz. He
men peşinen ifade edelim ki, Yüce Parlâmen
toda temsil edilen partilerin siyasi kanaatleri 
ve programları ne olursa olsun, üzerinde 
ittifak ettikleri husus Türkiye'nin ancak ve 
ancak millî iradeye müstenit demokratik re
jim içinde kalkınabileceğidir. 27 Mayıs Ana
yasasını ve Türkiye Cumhuriyetini muhafaza 
ve müdafaa etmek için hepimiz bu makaddes 

kürsüde andiçmiş insanlarız. Bu Anayasa
nın emrettiği, ekonomik ve sosyal reformların 
eksilmiyen bir gayret ve azalmıyan bir hızla 
gerçekleştirilmesi hepimiz için millî bir ödev
dir. C. H. P. olarak buna yürekten inanıyo
ruz. Ve yürekten inandığımız içindir ki, ik
tidar mesuliyetini deruhde ettiğimiz devrede 
Türkiye'yi iktisaden kalkındırmak maksadîyle 
akla uygun gördüğümüz metotları ve tedbir
leri hiçbir siyasi menfaat düşüncesinden hare
ket etmeksizin ve gücümüzün üstünde bir gay
retle tatbik ettiğimiz kanısını taşıyoruz. 

Bu devre içerisinde 5 Yıllık Plân hazır
lanmış olup, üç yıllık uygulanması ta
mamlanmıştır. Plânın gerektirdiği harca
maları millî kaynaklarımızı harekete getirmek 
suretiyle temin etmek için bir seri vergi re
form kanunları çıkarılmıştır. Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin yeniden düzenlenerek daha 
verimli çalışmalarını sap-lıyacak kanunlar 
yürürlüğe konmuştur. Çalışma hayatını dü-
zenliven anakanunlar bu devrede çıkarılmış
tır. Yarulanlar elbette yeterli1 değildir. Hiç
bir iktidar milletin bütün işlerini kısa za
manda halletmek kudretinde delildir ve ol-
mıyacaktır. Ama, meselâ her iş başına gecen 
mesuliyet deruhde edenin aldığı emaneti 
kendinden sonrakine örselemeden kazaya uğ
ratmadan çok daha gelişmiş olarak devret
mesi meselesidir. 

Bir Anayasa müessesesi olan 5 Yıllık Plâ
nın 3 ncü yılını bitirdik 4 ncü yılma geç
mek üzereyiz. Bir seri iç ve dış huzursuz
luklara rağmen 4 sene ieinde Türkivp'nin ik
tisadi kalkınması, bu plân sayesindedir ki, 
oldukça istikrara kavuşmuş, aşırı zikzak
lardan kurtulmuştur. Kalkınmamızın sürati 
artmıştır. Plânlı devreye geçiş yılı olan 
1962 de kalkınma hızı 6,4 1963 te % 7,4, 1964 te 
4,3 ve 1965 yılında ise % 5,1 bir hız sağlan
mıştır. Elde edilen bu neticeleri küçümse
meye ve %7 nin altında kaldıkları için tat
minkâr değildir diyerek plânı kötülemeye 
hakkımız olmamalıdır. 

Saym Başbakandan muhtelif Hükümet 
üyelerine kadar plânlı devrede elde edi
len olumlu sonuçları kötülemek maksadiyle 
yapılan ve birbirleriyle aşırı çelişmezlikler 
halinde bulunan beyanları bir tarafa bıraka-
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rak, altında bütün Hükümet üyelerinin im
zası bulunan 1966 yılı programının bu konu 
ile ilgili kısımlarını müsaade buyurursanız bu 
vesileyle hep birlikte bir defa daha oku
yalım. 

Yıllık program şöyle diyor : 
«Bu açıklamalardan anlaşılacağı gibi plânlı 

dönemde öngörülen ortalama % 7 gelişme hı
zına henüz ulaşılamamış bulunmakla beraber 
ekonominin gelişme hızı, plânsız döneme göre 
yüksek olmuştur. Plânlı dönemde ortaya çı
kan en olumlu sonuçlardan biri dış sek
törde özellikle ihracatımızda meydana gelen 
gelişmedir. Plânlı kalkınmanın önemli ve 
olumlu sonuçlarından biri de ekonomide is
tikrarın korunmasıdır. 1963 ve 1964 yılların
da bu sonuca ulaşıldığı söylenebilir.» 

Görülüyor ki, nihayet Hükümet de bu 
olumlu sonuçları ve gerçekleri kabul etmiş bu
lunmaktadır. 

Plân hedeflerine istenen ölçüde ulaşılama
ması olmasının nedenleri vardır. Bu nedenleri 
tesbit edip ortadan kaldırmak yine plândaki 
ilkelere uymakla mümkündür. 

Plân hedeflerine erişilememesinin başlıca se-. 
heplerinden biri finasmandır. 5 yıllık plân 
devresinin sonunda, gayrisafi millî hâsılanın 
% 18 ni yatırımlara yöneltmeyi Yüce Meclis 
prensibolarak vaktiyle kabul buyurmuştu. 
Tesbit edilen bu hedefe ulaşmak için bugünkü 
iktidar partisi ve onun Hükümeti gayret gös
terecek midir göstermiyecek midir1? Kanaati
mizce mesele burada düğümleniyor. 

Plânın. % 7 kalkınma hızı hedefine ula
şamamasının bir diğer sebebi de, gerek kamu 
sektörü ve gerekse özel sektörün yatırım yap
ma kapasitesinin bugün için nisbeten mahdu-
doluşudur. Yeteri kadar teknik eleman bu-
lunamayışmdan tutunuz da her türlü orga
nizasyon bozuklukları kanun ve nizamlarda
ki yetersizlikler, personel eğitimindeki ki
fayetsizlikler, hiç şüphesiz yatırım gücünü 
yavaşlatmakta ve kalkınma hızının % 7 nin 
altında kalmasına sebebolmaktadır. Bize öyle 
geliyor ki, yeteri kadar finasman olduğu ve 
yine yeteri kadar yatırım gücüne kavuştu
ğumuz anda plânlı devreye geçelim düşün
cesinde olanlar vardır. Fakat bu hiçbir za
man geciktirmenin gerekçesi olarak ileri sürü

lemez. Bütün dünya ve hasseten geri kalmış 
memleketler, her yıl biraz daha artan hızla 
hamle üstüne hamle yaparken nüfusu süratle 
artan memleketimizde kalkınma gayretlerimizi 
ve gelişme hızımızı yavaşlatmaya hakkımız yok
tur. 

5 Yıllık Plân birbirleriyle bağlantısı olmı-
yan bir sürü tedbirler ve tavsiyelerle yapıla
cak yatırımların listesini gösteren bir vesika 
değildir. Plânda öngörülen tedbirler ve veri
len direktifler birbirlerine sıkı sıkıya bağlı 
ve birinin yerine getirilememesi halinde diğer
lerinin de müteessir olacağını hatırdan çıkar
mamak lâzımdır. Bu bakımdan plân, orga
nik tedbirler manzumesidir. Bu mahiyeti iti
bariyle uygulanmasında büyük bir dikkat ve ih
timam ister. Aksıyan taraflarının vakit geçi
rilmeden yine plânda öngörülen akla uygun 
tedbirlerle derhal düzeltilmesi lâzımdır. 

Plân demokratik rejimlerin kalkınma vası
tası değildir, diyenler de büyük hatalar içinde 
olduklarını bilmelidirler. Demokratik rejimi 
başı boşluk, Anayasa dâhil hiçbir kanun ve 
kaidenin ve nizamın kayıtlariyle bağlı olma
mak şeklinde yorumlıyanlar, elbetteki, bir di
siplin ve nizam işi olan plân fikrini de aynı 
nitelikte göreceklerdir. Buna şaşmamak lâzım
dır. Ancak, bu çok sakat bir fikirdir. De
mokratik rejim, bir kanunlar, nizamlar reji
mi olduğu gibi plânlı kalkınma da tabia-
tiyle muayyen bir disiplin içinde uygulandığı 
zaman başarı sağlar ve faydalı bir kalkınma va
sıtası olmak vasfını kazanır. 

Plân devletçiliğin bir vasıtasıdır, binaena
leyh kalkınmayı hızlandırmaz. Bu özel sektör 
marifetiyle sağlanmalıdır, şeklindeki görüşler 
de Türkiye'nin bugünkü gerçeklerine tamamiyle 
uymadığı kanaatini taşıyoruz. Yeteri kadar ser
maye terakümü ve teşebbüs fikri bulunmıyan, -
ihtiyaçları hudutsuz ve imkânları buna nisbetle 
mahdut, geri kalmış bir ülkede kalkınmanın sa
dece ve sadece özel sektör vasıtasiyle gerçekle
şeceğini ümidetmek, hayal içinde olmak demek
tir. 5 Yıllık Plânımız kaldı ki, Türkiye'nin 
kalkınmasında, özel sektöre önemli yer ayırmış
tır. Kalkınmanın yalnızca özel sektör vasıta
siyle gerçekleşeceği fikri öyle zannediyoruz ki, 
mevcudolan adaletsizliği ve dengesizliği daha 
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da çok artıracak ve bugün sosyal bünyede mev
cut huzursuzluklar hiçbir zaman giderilemiye-
cektir. 

Anayasamızın emrettiği plânlı kalkınma fik
rine karşı gelemiyenler, çeşitli yollarla plânın 
kendisine hücum etmek ve bu suretle bu mües
seseyi yıpratmak amacını güdüyorlarsa hemen 
şurasını ifade edelim ki, bu gayeye hiçbir za
man erişemiyeceiklerdir. Plân fikrini millet be
nimsemiştir. Üç sene içinde büyük mesefeler 
alınmıştır eksikliklerini elbirliğiyle tamamlar
sak özlediğimiz kalkınma gerçekleşebilir. Bu
nun aksi bir yol, Allah korusun hepimizi orta 
çağın karanlıklarına atar. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Başarılı plân tatbikatının ve ekonomik istik

rarın en önemli vasıtalarından biri de, Hükü
metlerce izlenecek para, kredi ve fiyat politi
kasıdır. Nitekim 5 Yıllık Plân hazırlanırken 
uygulanaca'k para ve kredi politikasının ana-
hedefleri ve ilkeleri üzerinde önemle durulmuş 
ve bu alandaki direktifler, açıkça tesbit edilmiş
tir. 

Hükümetlerin bu ilkelerin ve direktiflerin 
ışığı altında uygulamada gösterecekleri dik
kat ve titizlik, ekonomide istikrarı ve plânın ak
samadan yürütülmesini sağlıyabilir. 5 Yıllık 
Plânın para, kredi ve fiyat politikası alanında 
tesbit ettiği ilkeler ve öngördüğü tedbirler şu 
şekilde özetlenebilir : 

1. Enflâsyona yol açmıyacak bir para, kre
di politikası takibedilecektir. Moneter politika 
araçları enflâsyonist veya defilasyonist eğilim
leri önliyecek bir esneklikte kullanılarak toplam 
para ve kredi hacmınm gelişen gerçek talebe 
uygun ve aynı orantıda olması sağlanacaktır. 

2. Kredilerin ekonomi içinde plân hedef
lerine uygun olarak dağılımı temin edilecektir. 
Bu konuda genel olarak çeşitli idari kararlarla 
dondurulmuş olan faiz hadlerinin iktisadi faize 
yaklaştırılmasma çalışılacaktır. Orta ve uzun 
vadeli yatırım kredisi veren müesseselerin im
kânları artırılacak ve yeni müesseseler kurula
caktır. 

3. Uygulanacak para ve kredi tedbirleri ile 
piyasa istikrarı sağlanacaktır. 

1963 ve 1964 yılları içinde bu prensiplere 
uygun olarak alınmış olan para ve kredi ted

birleri sayesindedir ki, ekonomide nispî bir is
tikrarın muhafazası mümkün olabilmiştir. 

Filhakika 1961 sonunda 8 milyar 324 milyon 
lira olan banka kredileri üç yılda % 60 ora
nında bir artış kaydederek, 1964 sonunda 13 
milyar 450 milyon liraya ulaşmıştır. Buna rağ
men ekonomide enflâsyonist bir tazyik görül
memiştir. Bu neticeye ekonomik gelişme ile kre
dilerdeki artışlar arasında makûl bir muvaze
nenin sağlanması sayesinde varılmıştır. Bir yan
dan kredi miktarı dengeli olarak artırılırken 
diğer yandan kredilerin selektif kontrolünü sağ-
lıyacak tedbirler ihmal edilmemiştir. Bu me-
yanda özel sektöre yatırım ve uzun vadeli iş
letme kredileri temin etmek üzere Sanayi Yatı
rım Bankası kurulmuş, özel sektör yatırım 
Bankasının kurulması çalışmaları hızlandırıla
rak son safhaya getirilmiştir. Bunun yanında 
memleketimizde bir sermaye piyasasının, kurul
ması ve geliştirilmesiyle ilgili araştırma çalışma
ları yapılmış ve hazırlıkları tamamlanmıştır. 
Aradan bir sene gibi uzun bir müddet geçmiş 
olmasına rağmen, bu konuda ciddî bir gayretin 
sarf edilmekte olduğunun belirtilerine raslıya-
mıyoruz. Halka açık ve gerçek mânada ano
nim şirketlerin kuruluşunu teşvik ederek, küçük 
tasarrufların yatırım alanına kanalize edilmesiy
le özel sektörün kalkınmaya daha müessir bir 
şekilde iştirak edeceğine inanıyoruz. Bu gibi 
anonim şirketlerin, çeşitli tedbirlerle kuruluş
larını teşvik etmek ve bilhassa vergilendirilme
lerinde kendilerine farklılık sağlamak çok ye
rinde bir tedbir olarak düşünülebilir. 

Muhterem üyeler, 
Hatırlanacağı üzere, kısaca izahına çalıştı

ğımız, para ve kredi tedbirleri o zamanın muha
lefet sözcüsü Sayın Gürsan tarafından şu şekil
de tavsif edilmiş idi : «Şu ciheti bilhassa belirt
mek isteriz ki, para ve kredi konusu kalkınma 
plânımızda ve buna dayanılarak hazırlanan yıl
lık programlarda önemi ile mütenasip bir şekil
de işlenmemiş ve yapılan tavsiyelerde şaşılacak 
derecede vuzuhsu ve müphem kalınmıştır.» Sa
yın Gürsan'm ortaya koydukları kanaat ve var
dıkları sonuç budur. 

Şaşılacak derecede müphem olarak tavsif 
ettikleri tedbir ve tavsiyelerin yerine, iktidara 
geçince, öyle tahmin edilirdi ki, şaşılmıyacak 
kadar vuzuhlu, açık ve kesin tavsiyeler tesbit 
edilerek konunun ehemmiyetiyle mütenasip bir 
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şekilde yürürlüğe konulmuş olsun. Acaba va
ziyet böyle midir? 1965 programında derpiş 
olunan vuzuhsuz tedbirler iktidara geçtikten 
sonra açıklığa kavuşturulmak suretiyle mi uy
gulanmıştır. 1966 için bu alanda daha olum
lu tedbirler mi ortaya konmuştur? Şimdi mü
saade buyurursanız bunları inceliydim. 

Hemen işaret etmeliyiz ki, icra mesuliyetini 
malî yılın girmesinden evvel deruhte etmiş olan 
Sayın A. P. Maliye Bakanı Muhterem Gürsan, 
daha evvel müphem ve vuzuhsuz olarak nitelen
dirdiği programdaki tedbirleri vuzuha kavuştur
mak ihtiyacını hiçbir zaman hissetmemiştir. Son 
günlerde yayınlanan icra programında tesbit 
edilen tedbirler ise, hemen hemen harfiyen 
1965 icra programındaki tedbirlerin aynıdır. Bu 
bakımdan, vaktiyle muhalefette yapılan tenkid-
leri, sadece muhalefet olsun diye söylenmiş, ob
jektif olmaktan uzak, hissî beyanlar olarak tav
sif etmek de şimdi bizim hakkımızdır. Aslında 
vuzuhsuzluk, tedbirlerde değil bugün iktidar 
mesuliyetini taşıyanların tutumlarında ve zih
niyeti erindedir. 

Ekonominin istikrar içinde seyredip etmedi
ği ve alman moneter tedbirlerin bünyeye uygun 
bulunup bulunmadığı, fiyat indeksleri ve top
tan eşya fiyatlardaki hareketlerden anlaşılır. 
1965 yılının ortalalarmda başlıyan ve son aylar
da süratini artıran hayat pahalılığı Türk ekono
misi için tehlikeli noktaya gelmiştir. Geçen yıl 
Aralık ayı sonunda 277 puvanı gösteren toptan 
eşya fiyatları genel indeksi, Mart 1965 te 286, 
Ekim sonunda 294, Kasım sonunda 305 ve Ara
lık ayında 307 ye çıkmıştır. 1964 Aralık sonu 
ile, 1965 Aralık sonu arasında ortalama % 10,5 
bir artış olmuştur. Yıllık vasatilere göre artış 
oram % 8,9 dur. Fiyatlar genel seviyesinde gö
rülen bu hızlı artış son dört yıl içinde büyük 
bir dikkat ve titizlikle yürütülen para, kredi ve 
fiyat politikasiyle sağlanan fiyat istikrarını cid
di ve tehlikeli şekilde bozmuştur. Sırası gelmiş
ken hemen ifade edelim ki fiyat istikrarını, 
hiçbir zaman endekslerin sabit kalması fiyatla
rın değişmemesi gibi rijit bir kanaate sahibolan-
lardan değiliz. Bizim gibi gelişme halinde olan 
memleketler bir tarafa, halkının hayat stan
dardım yükseltmiş, sağlam ekonomik bün
yeye malik ileri memleketlerde dahi mâkûl öl
çülerde fiyat yükselmeleri olmaktadır. Mühim 
olan bu fiyat artışlarının normal ölçüleri aşıp 

aşmamasıdır. Bugün Türkiye'de görülen fiyat 
hareketleri, maalesef normal ölçülerin haddin
den fazla aşmış olduğunu göstermektedir. 

RUHÎ SOYER (Niğde) - Bravo. Bu fiyat 
artışları felâket. 

İL YAS SEÇKİN (Devamla) — Bir yılın 
muhtelif mevsimlerinde meydana gelen 
fiyat hareketlerinde normal karşılanabilir. 
Ama görünen odur ki, mevsimlik fi
yat artışları karşısında değiliz. Çünkü, 1965 yı
lının ilk altı aylık devresinde hızlanmıya baş
lıyan fiyat artışları yaz aylarında da devam 
etmiş ve bütün yıl her hangi bir azalma temayü
lü göstermemiştir. 

Filhakika, plânın birinci uygulama yılı olan 
1963 te toptan eşya fiyatları genel endeksi 
% 4,2 oranında bir artma ve 1964 yılında da 
'% 0,7 nisbetinde bir azalma göstermiştir. Böy
lelikle ekonomisinde nispî bir istikrar sağlan
mıştır. 

1965 yılında genel endekslerin gösterdiği 
yıllık •% 8,9 oranındaki artış Sayın Maliye Ba
kanın ifade buyurdukları gibi basit bir denge
sizlik olarak görünemez. Keza, Sayın Ticaret 
Bakanının söyledikleri şekilde bu fiyat artış
ları konjonktürel bir fiyat hareketi şeklinde de 
telakki edilemezler. Bu artışların gerçek sebebi
ni Hükümetlerin bir seneden beri uyguladıkla
rı enflâsyonist malî ve iktisadi politikada ara
mak lâzımdır. Bunu açıkça ifade etmeye mec
buruz, bütün yetkili çevreler konuyu bu şekilde 
değerlendirmektedirler. Öyle görünüyor ki, 
Hükümet hastalığın teşhisinde ittifak halinde 
değildir ve ciddî şekilde yapılmaktadır. (C. H. 
P. alkışlar) Teşhisde hata eden hekimin, eyileş-
tirmede güçlük çekmesi gibi, Hükümet de fiyat 
artışlarını ve bunun sebebolduğu hayat pahalı
lığını gidermekte müşkülâta uğramaktadır. He
kimin hatasını bir hasta çeker. Hükümetin ha
tasını ise 32 milyon hep birlikte çekiyoruz. Hü
kümetin ekonomik politikasını yürütmekten 
başlıca sorumlu olan Sayın Ticaret Bakanı son 
aylardaki beyanlarında çelişmezliklere düşerek 
artışların konjonktürel olduğunu söyledikten bir-
gün sonra, enflâsyonun mevcudiyetinden söz 
etmiş ve birkaç gün sonra da, bu artışları ta-
mamiyle görmemezlikten gelerek hayat pahalılığı
nın bahis konusu olmadığını ifadeye kadar var
mıştır. Sayın Ticaret Bakanının Karma Komis
yondaki ifadelerine göre 5 yıllık plân 1965 yılı 
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sonunda toptan eşya fiyatları genel endeksinin 
295 puvana çıkacağını öngördüğü halde Eylül 
1965 sonunda endeksi ancak 293 de kalmıştır. 
Bu vaziyete göre piyasada istikrar vardır. Şa
yet fiyatlarda bir artış temayülü görülüyorsa 
bunun bir sebebi muhalefetin bu konudaki öl
çüsüz beyanları ve gazetelerin de hayat pahalı
lığı hakkında yaptığı neşriyattır. Diğer sebebi 
de, 1964 yılının ikinci yarısında alınmış olan 
para ve kredi tedbirleridir. 

Hatırlarda olduğu üzere bugünkü Sayın 
Başbakan da IV ncü Koalisyon Hükümetinin 
Başbakan Yardımcısı olarak 1965 yaz aylarında 
yaptığı bir açıklamada fiyat artışları ve hayat 
pahalılığını Türk ekonomisi için sıhhat alameti 
saymışlardır. 

Muhterem üyeler, 
Sayın Maliye Bakanı Gürsan, toptan eşya 

fiyatlarındaki artışlar için bir başka sebep arar
ken, bu artışların Türkiye'nin ticari ekonomik 
ilişkileri olan yabancı memleketlerde, 1965 yı

lında % 6 oranında bir artış husule geldiğini 
ve dolayısiyle bunun Türk ekonomisine de tesir 
ettiğini Karma Bütçe Komisyonunda ifade bu
yurdular. 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz
mir) —• Yanlış. 

İLYAS SEÇKİN (Devamla) — Halbuki ya
pılan basit bir inceleme, bu açıklamanın gerçeğe 
uymadığını sarahaten göstermektedir. Filhaki
ka, iktisadi işbirliği ve kalkınma teşkilâtının 
ekonomik politika komitesinin dört numaralı 
raporunda bu ülkelerdeki fiyat artışları ile ilgili 
sarih bilgiler vardır. Bu rapor tetkik edildiği 
zaman görülmektedir ki, Türkiye'nin iktisadi 
münasebetlerde bulunduğu Japonya ,Hollanda 
ingiltere, İtalya, Almanya, Kanada. Fransa ve 
Amerika gibi sanayi memleketlerinde hammad
de ve mamul madde fiyatlarında 1965 senesi 
içerisinde % 3,4 den yukarı bir artış görülme
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bütün bu tutarlı olmıyan beyanları bir ta

rafa bırakarak ve ciddî bir iktisadi mesele kar
şısında olduğumuzun şuuru ve sorumluluk duy
gusu içinde vakıaları değerlendirmeye mecbu
ruz. Fiyat artışları ve hayat pahalılığının art
ması karşısında vatandaş muztariptir. Geçim sı
kıntısı her gün biraz daha artmaktadır. Toplu 

sözleşmeler ve çeşitli sosyal yardımların artırıl
ması suretiyle işçiye iki senede temin edilen 
% 20 oranındaki reel gelir artışının yarısı 1965 
yılındaki fiyat artışları sebebiyle yokolmuş-
tur. 

Ticari hayatta pahalı satmak amaciyle mal 
toplamak ve karaborsacılık eğilimi süratle art
maktadır. Toptan eşya fiyatlarındaki artışın 
Hükümetin görmek istemediği gerçek âmilleri 
ise ortadadır. Başlıca âmil, tabiatiyle Hükü
metin bir seneden beri takibettiği para ve kredi 
politikasıdır; bütçe politikasıdır. Para arzmda-
ki önemli yükselmeler, sekiz aydan beri yapı
lan ikazlara rağmen devam etmiştir. 1961, 1964 
arasında para arzmdaki yıllık artış oranı genel 
olarak % 10, 12 civarındadır. 1965 yılı Ocak, 
Ekim devresinde bu oran '% 15 in üstüne çık
mıştır. Mutlak rakam, geçen yılın Ekim ayında 
13 milyar 700 milyon lira olan para arzı, bu yı
lın Ekim ayında 16 milyara yükselmiştir. Emis
yon hacmi de 31 . 12 . 1964 te 6 milyar 600 mil
yon lira iken 1965 yılı sonunda 7 milyar 4-00 
milyon liralık bir seviyeye ulaşmıştır. Bir yıl 
içinde yeniden tedavüle çıkarılan para 800 mil
yon liradır. Keza kredi artışları da aynı seyri 
takibetmiştir. Son üç yıllık kredi artışlarının 
yıllık yükselme oranı '% 10 ilâ % 15 arasında 
seyrederken bu nisbet 1965 te '% 23 e baliğ ol
muştur. Halbuki, 1965 yılında artış oranın millî 
gelirdeki artış ile mütenasibolması lâzımgelir-
di. 

Bilindiği gibi, gelişin bir ekonomide, mal ve 
hizmet arzmdaki artış, para kredi hacmindeki 
artış oranından aşağıda ise bu yolda takibedilen 
para politikası enflâsyonist tazyik yaratır. Aşırı 
iştira gücünün sebebiyet verdiği enflâsyonist taz

yik ise ınoneter alanda alınacak tedbirlerle gideril
mek lâzımdır. 

Filhakika, Sayın Maliye Bakanının bütçe tak
dim konuşmalarından anladığımıza göre, Hükü
metin her halde mutat yıllık tetkiklerini yapmak 
üzere, memleketinize gelmiş olan Para Fonu Heye
tinin yaptığı sandığımız ikazlar üzerine, bu öl
çüdeki fiyat yükselişlerini sıhhat alâmeti say
manın hatalı olduğunu nihayet anlamış olacak
tır ki, banka kredilerini tanzim komitesince alı
nan ve bankaların mevduat karşılıkları nisbeti-
ni % 10 dan % 20 ye ve umumi taahhütleri 
karşılıklarını da % 5 den % 10 na çıkarılmasını 
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derpiş eden kararı, uzun tereddütlü anlar geçir
dikten sonra yürürlüğe koyabilmiştir. 

Muhterem üyeler, 
Bugünkü fiyat artışlarının ve dolayısiyle 

hayat pahalılığının ciddî âmillerinden birisi söz
lerimizin başında açıklamağa çalıştığımız gibi 
Hükümetlerin takibettiği bütçe politikalarıdır. 
Kamu harcamalarının ve İktisadi Devlet Teşek
küllerinin finansman açıklarının Merkez Ban
kası kaynaklarından temin edilmesindeki zorun-
luk ve Devlet gelirlerinin plânda tesbit edilen 
hedeflere ulaşamaması fiyat artışlarına ve hayat 
pahalılığına sebebiyet vermektedir. Daha 1965 
Haziran ayı içinde ek ödenek kanunları konuşul
duğu sırada Hükümet sürekli şekilde ikaz edil
miş ve tedbirler alınması lüzumu zamanında ha
tırlatılmıştır. Ama; ne çareki bu yolda vâki 
uyarmalara ve ikazlara zamanında önem veri
lip tedbir almakta Hükümet gerekli dikkat ve 
basireti gösterememiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi, dış iktisa
di münasebetler konusuna geçiyorum: 

Memleketimizle yabancı ülkeler ve Devlet
ler arasında mal alım satımı, hizmet ve ser
maye mübadelesi şeddinde tecelli eden, dış 
iktisadi münasebetlerimiz son beş sene için
de memnuniyetle kaydedelim «ki millet ola
rak hepimizi sevindirecek olumlu istikamet
lerde gelişme kaydetmektedir. Bu uğurda 
sarf olunan gayretler harcanan emekler boşa 
gitmemiştir. Bu sevindirici gelişmenin, bun
dan sonra da artarak devam etmesi şimdiye 
kadar alınmış tedbirlere yenilerinin eklenmesi 
ve millî ekonomide istikrarın sağlanması su-
tiyle en az önümüzdeki 12 - 15 sene içinde 
dış ödemelerde sağlam bir denge tesis etme
nin mümkün olacağına inanıyoruz. 

Dış iktisadi münasebetlerimizin en mühim 
unsurlarından olan ihracatımızdaki gelişme bü
yük bir önem taşır. Uzun yıllar boyu, 270 
ile 320 milyon , dolârluk bir seviyeyi aşamı-
yan ihracatımız, son dört yılda sırasiyle 1962; 
381, 1963; 368, 1964; 410 ve 1965 te 459 mil
yon dolar yükselmiştir. 

İhracatımızın hızla yükselmesinde ananevi 
ihraç mallarımızı teşıkil eden pamuk, tütün, fın
dık, kuru üzüm ve incir gibi tarımsal ürünle
rimize ilâve olarak satmağa başladığımız 35 
kalem mamul ve yarı mamul maddelerin de yer 
almağa başlamasının tesirleri olduğunda şüphe 

yoktur. Gerek tarım ürünlerinin ve gerekse 
sanayi mamullerimizin istihsâl maliyetlerin
de düşüklük temin edecek tedbirler yanında, 
üretici lehine tesis edilen himayeli fiyat is
tikrarı, mallarımıza ihraç gücü kazandıran 
kredi tedbirleri, ihracatta vergi iadesi, ham 
maddelerini tahditsiz ithâl edilmesi ve şimdiye 
kadar dış iktisadi münasebetlerimizde bir tür
lü gelişime sağlanamıyan ülkelerle olan mü
nasebetlerimizin iyileştirilmesi için yapılan mü
badele anlaşmaları, müspet neticelerini gün geç
tikçe hissedilir derecede göstermektedir. 

Bu hayati konuda daha çetin meseleleri
miz olduğunda şüphe yoktur. Türkiye'yi, 
tam ve yarı mamul sanayi maddeleri ihraceden 
bir memleket haline getirmek tek hedeftir. 
Ananevi tarımsal ürünler ihracatçısı duru
mundan kısa zamanda çıkmaya mecburuz. Bu 
amaca ulaşmak için bir taraftan müstahsili teş
kilâtlandırarak, ihraç mallarımızın kalitesi
ni ve standardını yükseltecek istikamette ça
lışılırken, diğer taraftan ihracat faaliyetle
ri üzerinde Devlet ve meslekî teşekküllerin mü
essir bir şekilde kontrolünü sağlamak mak-
sadiyle ihracatın reorganizasyonu konusun
da çalışmalar yapmak bu çalışmalar sonun
da tesbit edilecek tedbirlerin uygulamaya ge
çilmesinde zorunluk vardır. 

İhracatın arttırılmasında önemli faktör
lerden birisi de yeni dış pazarlar arayıp 
bulma ve her geçen yıl bunların adedini ar
tırma bakımından usanmadan gayret sarf et
mek mecburiyetindeyiz. Orta - Şark ülkeleri 
ve Afrika memleketleriyle Sovyetler Bloku ile 
olan ticari münasebetlerimizi genişletmekte ve 
geliştirmekte fayda vardır. Burada müsadeniz-
le, bir noktaya temas etmeden geçemiyeceğiz. 
III ncü İnönü Hükümetinin Maliye Bakanı Sa
yın Ferid Melen'in, 1964 yılında ihracatı
mızdaki artışları izah ederken kullandığı «ih
racatımız 410 milyona ulaşmakla ses duvarını 
aşmıştır.» terimini tenkid eden Sayın G-ürsan 
bakınız o zaman ne demişlerdi. «Bu neticenin 
hakikaten ses duvarının aşılması şeklinde telâk
ki edilebilmesi için ihraç imkânlarının dai-
milik ve serbest döviz sağlama kabiliyeti 
üzerinde bir kanaata sahibolmamız lâzımdır. 
Eğer artış anlaşmalı memleketlere yapılan ih
racattan doğmuş ise bu bir nevi mal mübade-
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leşini tazammum eden ihracatın doğrudan 
doğruya dış tediye muvazenemizdeki açığı ka-
pıyacak, konvertibl döviz rezervlerimizi ar
tıracak bir niteliği yoktur.» 

Sayın Gürsan'ın bu mütalâasını ve tenkidini, 
muhalefette iken her ne şekilde olursa olsun ik
tidarın başarılarını kara göstermek eğilimine 
hamletmek gibi kesin bir yargıya varmıyacağız. 
Yalnız, muhalefette bu şekilde beyanda bulunan 
Sayın Gürsan Maliye Bakanı olarak imza ettiği 
1966 yılı programının ihracatla ilgili tedbir
leri ve taahhütleri gösteren son bendinde şunlar 
yazılmıştır: «Ananevi ihraç malarımızdaki stok
ları eritmek, pazarlar arasında daha dengeli 
bir düzeye varmak buna karşılık ekonominin 
lüzumlu gördüğü malları daha fazla ithal ede
bilmek için anlaşmalı memleketlere ve özellik
le Sovyetler Birliğine ihracatımız artırılacak
tır.» 

Sayın Gürsan'ın Maliye Baaknı olarak imza
sını koyduğu programdaki bu taahhütlere ve di
rektiflere uygun bir şekilde icraat yapmasını 
samimiyetle tavsiye ederiz. 

Muhterem milletvekilleri, 
İktisaden az gelişmiş ve millî ekonomileri

nin anayapısı tarıma dayanan memleketlerin 
ihraç mallarının fiyatlarında zamanla meydana 
gelen düşmeler ve buna mukabil bu memleketlerin 
satın aldıkları malların fiyatlarındaki devamlı 
yükselmeler, kısa zamanda kalkınma ve teknik 
cihaz! anmalarına önemli şekilde mâni olmakta
dır. 

Her ne kadar son beş seneden beri ihraç 
mallarımızın miktarlarmdaki artışa muvazi 
olarak fiyatlarında da lehimize artışlar kayde
dilmiştir. Ama, satın aldığımız malların fiyatla
rındaki yükselmeler daha çok olduğu için yine 
de zararlı çıkmaktayız. Filhakika, bu konuda 
yapılan ciddî bir inceleme Türkiye'nin son on 
sene içinde bu yüzden uğradığı zararın 900 mil
yon dolara ulaştığını ortaya koymuştur. Bu ba
kımdan dış iktisadi münasebetlerimizin geliş
tirilmesi için alacağımız her tedbirin ticaret had
lerindeki aleyhe işliyen fiyat mekanizmasını 
lehimize çevirecek bir nitelik taşıması göz önün
de bulundurulmalıdır. 

Dış ödeme imkânlarımızın artmasında dört 
seneden beri Avrupa memlektlerine gönderdiği
miz Türk işçisinin sağladığı dövizlerin 1965 yı

lında 75 milyon dolara çıkmasını memnuniyetle 
karşılıyoruz. Bu miktar, 1966 yılında öyle tah
min ediyoruz ki, 100 milyon dolarlık bir sevi
yeye ulaşacaktır. Bu neticenin meydana gelme
sinde, gönderilen işçi dövizlerine yüksek faiz 
hesabedilmesi suretiyle farklı kur tatbikine baş
lanmasının müessir olduğu tabiîdir. Dolar başı
na iki liranın üstünde bir meblağın Devlet büt
çesinden ödenmesi suretiyle bir yılda 200 milyon 
liraya yakın bütçeye külfet tahmil edilmesi za
ruri olmuştur. Bütçe açıklarını artırması bir 
tarafa, resmî kur üzerinden ithalâtçıya satılan 
bu dövizler sebebiyle Türk vergi mükellefinin 
verdiği vergilerin bir kısmını ithalâtçıya dev
retmek gibi bir hâdise ile de karşı karşıya oldu
ğumuzu bilmeliyiz. Hükümetin bu konuda mey
dana gelen adaletsizlikleri giderici tedbirler ala
cağını ümidediyoruz. Yabancı ülkelere işçi gön
derilmesi konusu 1962 yılından beri Türk kamu 
oyunda aktüel bir mesele olarak tartışılmakta
dır. Şimdi iktidarda bulunan muhterem A.P. nin 
muhalefette iken bu konuyu nasıl istismar et
tiği bilinmektedir. Ancak, vaktiyle yapılan ten-
kidlerin ne kadar haksız ve alman tedbirlerin 
ne derece isabetli olduğunu anlamak için muh
terem A.P. nin iktidara geçmesini beklemek lâ-
zımgeliyormuş.*Filhakika bütçe genel gerekçe
sinin istihdam ve iş gücü konularında bilgi ve
rilirken bakınız şöyle deniyor: «Yurt dışında 
çalışan işçilerimizin bilgi ve görgülerinin artırıl
ması, kazançların yurda getirilmesi suretiyle 
döviz rezevrlerimizin takviyesine ve yurt dışın
da çalışmak istiyenlerin süratle gönderilmesine 
çalışılmaktadır». Gerekçe devam ediyor. «Yurt 
dışında çalışan işçilerimizin tasarruflarını dö
viz olarak yurda getirilmesini ve memlekete 
dönüşlerinde işçilerimize müsait şartlarla mes
ken ve iş kredileri verilmesini temin maksadiyle 
gerekli kanuni tedbirler alınmış ve tatbik mev
kiine konmuştur.» 

İşte İnönü Hükümetleri tarafından alman 
ve bugünkü iktidarın muhalefeti sırasında be-
ğenilmiyen, fakat, şimdi beğenilen ve daha de
vam ettirileceği söylenen bu tedbirler sayesin
dedir ki, her sene 100 milyon dolar civarında 
döviz sağlanmaktadır. Kalkınmamızı süratlen
dirmek maksadiyle millî iş gücünün ve Türk 
işçisinin alın terinin yarattığı geniş ve pek de
ğerli imkânlara kavuştuğumuz için bugün he
pimiz seviniyoruz. 
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Muhterem arkadaşlarım, 
Dış iktisadi münasebetlerimizin yürütülme

sinde ve geliştirilmesinde ekonomik ve mücer-
ret politik bakımdan etki yapan umurlardan bi
risi de dış borçlar konusudur/ 

Muhalefette iken dış borç yükü gayrisafi 
millî gelire oranla % 16 dır. Binaenaleyh ağır 
değildir diyen muhterem Maliye Baikanımız 
dâhil bugün herkes Türkiye'nin ağır bir dış 
borç yükü altında olduğunda müttefiktir. 1964 
sonu itibariyle dış borçlarımızın yekûnu 986 mil
yon dolar ve bu borçların faiz tutarı ise 306 mil
yon dolardır. 1959 yılında faiz ve ödeme şartları 
çok ağır olmak üzere 930 milyon dolar borcu
muz vardı. Son altı sene içinde 800 milyon do
lar borç alındığına göre büyük güçlükler paha
sına elde ettiğimiz dış borçların ehemmiyetli 
bir kısmının eski borçların faizine ve müretteba
tına tahsis edilmiş olmaktadır. 

Keza, Türk lirası ile ödenecek dış borçla
rımız yekûnu, 3 milyar 790-milyon lira ve bun
ların faiz tutarları da 1 milyar 790 milyon li
radır. 

Böylesine yüksek miktarda ve oranda bir 
dış borç yükünün, kalkınma gayretlerimizi ne 
derece bir menfi yönde etkilediği hususu sanırız 
ki, izahtan varestedir. Her sene ödemekle mü
kellef bulunduğumuz dış borç miktarının 120 
milyon doların üstünde olduğunu ve bunun 
yıllık ihracatımızın bâzı yıllarda 1/3 üne teka
bül ettiğini ve bu borçların faizlerinin de her 
sene vasati 28 ilâ 32 milyon dolara ulaştığını 
söylemekle konunun ciddiyeti üzerinde Yüce 
Meclisimizin dikkatini çekeriz. 

Kalkınmamızın gerektirdiği dış tediye im
kânlarının sağlanması bakımından mevcut ve 
şartları çok ağır olan dış borç yükümüzün erte-
meye tabi tutulması ve şartlarının iyileştiril
mesi istikametinde sarf edecekleri gayretlerde 
başarıya ulaşmalarını samimiyetle temenni edi
yoruz. 

Dış borçlar konusundaki görüşlerimize son 
vermeden evvel, 1963 yılında kurulan Türkiye'
ye yardım konsorsiyomu ile olan ilişkilerimiz 
üzerinde kısaca durmak istiyoruz. 

Bilindiği gibi 5 Yıllık Kalkınma Plânının 
gerektirdiği dış kaynakların önemli bir kısmı 
konsorsiyom aracılığı ile temin edilmektedir. 
Teferruatlı izahlara girmeden hemen ifade ede

lim ki, konsorsiyom yolu ile kredi temin edil
mesi hem hudutsuz değil hem de büyük gayret
ler sarf edilmesine rağmen bu imkânlar mahdut 
kalmaktadır. 

Konsorsiyumla olan münasebetlerimiz hak
kında son günlerde ortaya atılan haberler ve 
neşriyat hakkında kısaca durmak istiyoruz. 

Birkaç ay evvel basma intikal eden haberle
re göre, AÎD, Türkiye temsilcisi yardımcısı Kon
sorsiyuma gönderdiği bir raporda Türkiye'ye 
dış yardım sağlanmasındaki güçlüklerden bahse
derek plânda öngörülen kalkınma hızının % 7 
den % 6 ya indirilmesini tavsiye etmiş ve prog
ramlarda tesbit edilen yatırımların ve bilhassa 
kamu sektörü yatırımlarının yüksek tutulmuş 
olmasını mahzurlu görmüştür. 

Bu rapor, konsorsiyum nezdinde incelenmiş 
ve konsorsiyom başkanı Von Mongolt tarafından 
Türk Hükümetine bir muhtıra verilmiştir. Bu 
mektup muhtırada; 

1. — Millî gelirdeki yıllık artışın % 50 sinin 
tasarruflara, yani yatırımlara tahsis edilmesi 
gerçekçi bir görüş müdür? 

2. — Kamu sektörü yatırımları fazla değil 
midir? 

3. — Kalkınma hızı % 6 ya indirildiği tak
dirde ithalât hacmi ne olacaktır, % 7 olarak mu
hafaza edilirse yeteri miktarda ithalât yapılabil
mesi için gerekli dış yardım ve parayı zorluk 
çekmeden bulabilecek misiniz? 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bizim kanaatimiz odur ki, Türkiye'nin kal

kınma hızını, gayrisafi millî gelirden yatırım
lara ayıracağı miktarı ve topyekûn Türk ekono
mi politikasını sadece ve sadece Türk Hükümeti 
tâyin eder, (C. H. P. sıralarından alkışlar) muh
tevası, taşıdığı eda itibariyle çok ağır olarak ni
telendirilen bu mektup muhtıranın Hükümeti
miz üzerindeki tesiri ne olmuştur bunu bilmek 
istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Dış ödeme dengesinin lehte unsurları ara

sında yer alan yabancı özel sermaye konusuna 
gelince : 

Plân tatbikatına üç yıldan beri devam edi
yoruz. Yıllık programlarda ön görüldüğü üzere, 
1963 yılında 21 ve 1964 yılında da 25 milyon do
larlık yabancı sermaye yatırımları gerçekleştir
miştir. 1966 yılında 25 milyon dolarlık bir yatı-
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rım ümiddlunmaktadır. A'slmda bu seviyelerdeki 
yatırım rakamları önemli telâkki edilemezler, bu 
bakımdan gelecekteki kalkınma gayretlerimizin, 
yabancı özel sermaye yatırımları ile büyük çap
ta destekleneceği yolunda bir kanaat ve görüşe 
sahibolanlar varsa bunda isabet bulunmadığı
nın arz ettiğimiz bu rakamlar kesin delilini teş
kil eder. 

Filhakika, özel yabancı sermayenin kalkın
mamıza verimli olarak katılmasını sağlıyacak 
tedbirlerle bu sermaye hareketlerinin artırılma
sı istikametinde çalışmalara devam olunmasına 
fayda vardır. Ancak, bu çalışmalar yapılır ve 
yabancı özel sermayeye yatırım müsaadeleri ve
rilirken çok dikkatli olmaya mecburuz. Böyle ya
pılmadığı takdirde muayyen bir zaman sonra, 
yabancı sermaye kârlarının transferi sebebiyle 
dış ödemeler dengesinin aleyhimize olarak ağır 
mükellefiyetlerle karşı karşıya geleceğini hatır
dan çıkarmamak lâzımdır. Millî sermayenin dış 
yardıma ihtiyaç görmeden çalışabildiği alanlarla, 
Türk ekonomisinin temel maddelerinin ve bu 
meyanda yer altı servetlerimizin yabancılar elin
de bulunmasını mümkün kılacak yabancı serma
yenin memleketimiz için faydalı olacağı kanısın
da değiliz. 

Muhterem üyeler; 
IV ncü Koalisyon Hükümetinin kurulmasiy-

le başlıyan, petrol konusundaki tartışma halen 
devam etmektedir. Bugün yürürlükte olan Pet
rol Kanununun millî menfaatlerimizi koruyama
dığı ve Türk ekonomisinin aleyhinde işlediği ke
sin olarak belli olmuştur. Bize öyle geliyor ki, 
bugün artık muhterem A. P. li milletvekilleri
nin pekçoğu da petrol kanununda değişiklik ya
pılması kanısına varmış olacaklardır. Çeşitli ve
silelerle petrol kanununda millî menfaatlerimi
zin korunacağına dair Hükümet yetkililerince 
yapılmış olan beyanların aksiyon haline geldiğini 
görememenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Bilâkis 
başta petrollerimiz olmak üzere yer altı kaynakla
rımızın özel yabancı sermayeye peşkeş çekmedik
leri ve bu konuda millî menfaatlerimizi her şeyin 
üstünde tutan ve bu uğurda büyük mücadeleler 
veren değerli vatanseber umum müdürlerin görev
lerinden alınmakta gösterilen istical ilerisi için 
emniyet ve huzur içinde bakmamıza imkân verme
mektedir. 

Muhterem milletvekilleri; 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin devamlı zarar 

eden müesseseler olmaktan çıkarılarak kâr geti
ren, kaynak yaratan kuruluşlar durumuna geti
rilmeleri kalkınma plânımızın hedeflerinden biri
sidir. Bu hedeflerin gerçekleşmesi, bu kuruluşla
rın, karma ekonomi kurallarına göre rantablite 
ve verimlilik esasları içinde işletilmeleri, kaynak
larını daha çok kâr getiren sahalara yatırmaları 
ile mümkündür. Aksi takdirde bunların devamlı 
zararları ve işletme açıkları biraz evvel belirtti
ğimiz gibi millî ekonomiye yük olmakta, bütçenin 
transfer harcamalarını arttırmakta ve kamu ya
tırımlarını azaltmaktadır. Tecrübelerimizden bi
liyoruz ki, kamu iktisadi teşebbüslerinin milyar
ları aşan zararlarının zamanla konsolidasyona 
tabi tutulmak mecburiyetinde kalınması bir ta
rafa bizzatihi enflâsyonun en büyük muharriki 
ve başlıca âmili haline gelebilmektedirler. Bu 
bakımdan şimdiye kadar plânın bu konuda tav
siye ettiği direktiflere uygun olarak alınmış 
olan tedbirlere büyük bir dikkat ve titizlikle de
vam edilmesini beklemek ve bunların uygula
malarını yakından izlemek mecburiyetindeyiz. 

Filhakika, bu tedbirler cümlesinden olmak 
üzere 1964 yılı sonuna kadar, kamu iktisadi te
şebbüslerinin daha fazla yatırım kaynağı yara
tır hale gelmeleri için 440, 441 ve 468 sayılı ka
nunlar yürürlüğe konulmuşlardır. Bu kanunla
rın getirdikleri yenilikler bütün ayrmtılariyle 
burada tekrar etmekte Büyük Meclisin değerli 
vakitlerini almak istemiyoruz. Ancak, önemli 
gördüğümüz birkaç nokta hakkında müsaade 
buyurursanız duralım. 

Bilindiği gibi 440 sayılı Kanun, İktisadi Dev
let Teşekkülerine tam bir muhtariyet, kanunda
ki deyimi ile özerklik tanınmıştır. Böylece bu ku
ruluşlar, istihsalden satışa kadar bütün faliyet-
lerini ekonomik icaplara ve piyasa ihtiyaçlarına 
göre ve hiçbir yüksek otoritenin müdahalesine 
bakmadan düzenliyeceklerdir. 

Aradan kısa bir müddet geçmiş olmasına rağ
men bu tedbirler sayesinde olumlu sonuçlar da 
alınmıştır. Gerçekten 1962 yılında Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin yarattıkları toplam iç kaynaklar 
327 milyon lira iken bu miktar 1963 te 816 mil
yon liraya yükselmiş, zararları da 246 milyon li
radan 100 milyon liraya inmiştir. 1964 zararları 
sadece 2 milyon liradır. 1965 yılında ise biraz son-

ki 
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ra açıMıyacağıınız sebepler yüzünden gelişmeler 
maalesef aksi yönde seyretmiştir. Birçok işletmeler 
işletme fazlası verir halde iken açık verir hale 
gelmişlerdir. Bilfarz şeker şirketi, 1963, 1964 yıl
larında işletme fazlası veriyordu. 1966 yılında 
500 milyon liraya yakın işletme açığı verecektir. 

1966 programında açıkça görüldüğü gibi 
1965 yılı kaynak yaratma güçleri 1 milyar 825 
milyon lira olduğu halde 1966 yılında bu miktar, 
1 milyar 300 milyon liraya düşecektir. Bu ra
kamlar da gösteriyor ki, Hükümetin takibettiği 
malî ve iktisadi politika bu konuda geleceğe 
ümitle bakmamıza imkân verecek mahiyette de
ğildir. Son bir seneden beri reorganizasyon ko
nusunda ciddi bir gayret gösterildiğine şahi-
dolamıyoruz. Üstelik İktisadi Devlet Teşekkülleri 
üzerindeki siyasi baskıların arttığı, yürürlükte
ki kanunlarla verilen hakların ve yetkilerin, çe
şitli yollarla ve olur olmaz sebeplerle sık sık ze
delendiğini esefle müşahede etmekteyiz. Bilfarz, 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin sadece siyasi se
beplerle lüzumundan fazla işçi çalıştırmaya zor
lanmaları bugün bir vakıadır. Bu tutum ise, bu 
teşekküllerin verimli ve kârlı işletmecilik yapa
bilmelerini güçleştirmektedir. Halbuki akla uy
gun olanı bu teşekkülleri çalışacak iş olmadan 
fazla işçi çalıştırmaya zorlamak ve bunları za
rar eder hale getimek değil, bilâkis kaynak yarat
ma 'güçlerini artırmak suretiyle daha fazla yatı
rım yapar hale getirerek yeni istihdam imkân
ları sağlamaktır. Böylelikle işsiz vatandaşlara 
daha faydalı, millî ekonomiye yük olmadan iş 
alanları açılmış olur. Bir yıl içinde maden işlet
melerinde işçi sayısı % 50 oranında artmıştır. 
Memleketimizde maden işçilerinin büyük çoğun
luğu kömür işletmelerindedir. Bu sahada işçi 
sayısını % 50 artıran Hükümet, kömür istihsali
ni aynı oranda artırmak şöyle dursun eskiye na
zaran 1965 yılında azalma olmuştur. Görülüyor 
ki, Devlete ait işyerlerinde işçi sayısını suni ola
rak artırmak, akıllıca bir istihdam politikası sa-
yılamıyacağı gibi, akıllıca bir işletmecilik anla
yışı olarak da tavsif edilemez. Bu netice Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin kanunla sahiboldukları 
muhtariyetin zedelenmesi sonunda meydana gel
miştir. 

Yine yüksek malûmları olduğu üzere 440 sa
yılı Kanunun getirdiği yeniliklerden birisi de 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinde çalışan işçilerin, 

bu müesseselerin yönetimine ve kârına iştirak 
etme imkânını sağlamış olmasıdır. İşçilerin yöne
time ve kâra iştirak etme usullerini ve şekilleri
ni tesbit etmek maksadiyle kanunun hazırlanma
sını emrettiği tüzükler, tetkik için sunulmuş ol
duğu Danıştaydan geri almmiş ve uzun müddet 
geçmesine rağmen bunların yürürlüğe konulma
sı için hiçbir gayret gösterilmemiştir. Kanunun 
bu maddelerinin biran evvel uygulanmasında İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin ekonomik faaliyet
lerinin çok daha gelişmesini temin etmesi bakı
mından fayda mülâhaza ediyoruz. 

Muhterem üyeler; 
Kamu İktisadi Teşebbüslerine, kanunla ta

nınan muhtariyetin vahîm şekilde zedelenmesi
nin örneklerinden birisini daha kısaca arz edi
yoruz. 

7 . 5 . 1965 tarihinde Başbakanlıktan Sanayi 
Bakanlığına gönderilen bir emirde şöyle denil-
mıektedir. «440 sayılı Kanunla İktisadi Devlet 
Teşekküllerine verilen özerklik ilkesine dayanı
larak, bu müesseselerin zaman zaman ürettik
leri malların fiyatlarına zamlar yaptığı müşa
hede olunmaktadır. Halbuki, Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin ürettikleri mallar Ve yaptıkları 
hizmetler mahiyetleri itibariyle temel mal ve 
hizmetler olması hasebiyle bu zamların yapıl
masına Hükümetçe istiralk edilemiyeceği ve 
mesuliyetine katılmam lyacağı cihetle bütün fi
yat ayarlamalarının Hükümetin kararına ikti
ran ettikten sonra yürürlüğe konulması.» 

Bu mektubun halen yürürlükte olup olma
dığı Karma Bütçe Komisyonunda Sayın Maliye 
Bakanından sorulmuş ve filhakika böyle bir 
emrin verildiği kabul edilerek bu emrin Saym 
Demirel Hükümeti zamanında da yürürlükte 
olduğu sarih cevabı alınmıştır. 

Hemen ifade edelim ki, bu hal vahîm bir 
kanun ihlâlidir. 440 sayılı Kanunun 24 ncü 
maddesiyle verilen muhtariyet, böylece tama
men ortadan kalkmış olmaktadır. Meri kanun
lar hükümlerine harfiyen riayet etmesi kesin 
zorunluğunu Hükümete bu vesiiyleyle hatırlatı
yoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi hükmü

nü tamamen orta'dan kaldıran bir emrin halen 
yürürlükte olduğunu ifade eden Hükümet, ba
kınız 1966 yılı programında bu konuda ne di
yor. «İktisadî Devlet Teşekkülleri ve benzeri 
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kuruluşların kaynaklarını artırmaları temel il
kedir. Bu kuruluşlar, fiyat ve tarife tesbitinde 
440 sayılı Kanun gereğince kendilerine tanı
nan yetkileri kullanacak, Bakanlar Kurulunca 
tesfoit edilecektir. Temel mal ve hizmetler dı
şında fiyatlarını ve tarifelerini serbestçe dü-
zenliyeceklerdir. 

Program ayrıca devam ediyor. «Bu maksatla 
Devlet Plânlama Teşkilâtının da katılacağı tek
nik komitece belli süreler için hangi mal ve 
hizmetlerin, temel mal ve hizmetler olduğu tes-
fbit edilecek, Bakanlar Kuruluna sunulacak ve 
'zaman zaman gözden geçirilecektir.» 

Yıllık programda tavsiye edilen, taaıhhüde-
dilen ilkeler ile, Hükümetin bu konudaki dav
ranışları arasında en küçük bir mutabakat gör
mek mümkün olamıyor. İşte bütün bunlar, Hü
kümetin plân fikrini samimî olarak benimseme
diğinin acı ve açık Örnekleridir. Plândaki fi
kirler, taahhütler ve ilkeler, su üzerinde yazı
lan yazılardan farksız hale gelmişlerdir. 

Yıllık programda, Kamu iktisadi Te
şebbüslerinin 2 milyar 951 milyon liralık yatı
rım yapacakları, bunun 1 milyar 300 milyon 
lirasının kendi öz kaynaklarından ve 435 mil
yon lirasının da proje kredilerinden sağlanaca
ğı ve bakiye 1 milyar 216 milyon liranın da Ha
zine yardımından karşılanacağı açıkça taahhü-
dolunmuştur. Ama ne hazindir ki, plânın öngör
düğü harcama hedeflerine göre hazırlandığı 
ifade edilen 1966 bütçesinde 1 milyar 2;1'6 mil
yon liralık ihtiyaca karşılık olmak üzere sade
ce 710 milyon liralık bir ödenek konulmuştur. 
Böylelikle Kamu İktisadi Teşekkülleri şu 
anda iktisadi ve malî bakımdan kendi ka
derleriyle başjbaşa ve fakat siyasi müdahaleler 
bakımından kanunla kendilerine verilen yetki
lerden de yoksun olarak faaliyetlerini devam 
ettirmek durumundadırlar. Her birisinin ba

bında ve çeşitli kademielerinde çalışkanlıkları 
ve dürüstlükleri ve vatanseverlikleri hıer ba
kımdan sabit olmuş kıymetli elemanlar hergün 
birer vesileyle yerlerinden alınmaktadırlar. 

Muhterem milletvekilleri; 
1960 dan bu yana özellikle C. H. P. nin ik

tidarda bulunduğu dönem içerisinde, çalışma 
'hayatımız büyük bir devrim geçirmiştir. 

Toplu iş sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu 
ve bunun tamamlayıcısı olarak yeniden düzen

lenen Sendikalar Kanunu gibi anakanunlar, 
Türkiye'de işçi haklarını ve işçi - işveren mü
nasebetlerini, demokratik temeller üzerinde ye
niden kuran kanunlardır. Hemen ifade edelim 
ki, çok geniş ve dengeli hürriyet anlayışı içinde 
kurulan yeni çalışma düzenine intibakta genel 
olarak işçi ve işverenlerimizin gösterdikleri ba
şarı uluslararası hür sendikacılık aleminde de 
'büyük takdir uyandırmıştır. Bugün artık Tür
kiye, çalışma düzeni ve işçi haklan yönünden, 
gelişme halindeki memleketlere örnek olarak 
gösterilir durumdadır. 

Muhterem üyeler, 
İş hayatının ve çalışma düzeninin gelişme-

sinde yapılan çalışmalar elbette ki henüz yeter
li değildir. Temeller atılmıştır. Fakat bu konu
da daha ciddî gayretlere ihtiyaç vardır. Toplu 
iş sözleşmesi, G-rev ve Lokavt Kanunu ile yeni 
sendikalar kanunlarının temelleri üzerinde ku
rulan bu demokratik çalışma düzeninin olumlu 
ve verimli şekilde işlemesi, daha bâzı yeni ted
birlerin alınmasına ve yeni kanunların çıkarıl
masına bağlıdır. C. H. P. nin iktidar mesuliye
tini taşıdığı zamanlarda hazırlık çalışmalarının 
çok ilerlemiş ve birçoğu tasan halinde Yüce Par
lâmentoya sunulmuş bulunan yeni İş kanunu 
tasarısı ile, Deniz İş kanunu tasansmm halen 
incelenmekte bulunan Yüce Senatodan biran 
evvel geçmesini temenni ediyoruz. Her iki tasa
rının yürürlüğe girmesiyle çalışma düzenimiz 
daha iyi işler hale gelmiş olacak ve bugün güç
lü bir şekilde teşkilâtlanma imkânlan bulama-
dıklan için, toplu söyleşme hakkından gereği 
gibi yararlanamıyan bir kısım işçiler de, bu 
kanunlar sayesinde haklannı koruyabilecekler
dir. 

Muhterem üyeler; 
Milletimizin sosyal bünyesini kuvvetlendir

mek, sosyal adaletsizliği ortadan kaldırmak, işçi
nin yaşama şartlarında ve geçim durumlannda 
gerçek bir yükseliş sağlıyabilmek maksadiyle 
yürürlüğe konulan bu kanunlann, amaca uygun 
fonksiyon ifa edebilmeleri, daha başka bir de
yimle sosyal bünyede huzur sağlamaları, aynı 
zamanda ekonomik istikrara bağlı bir keyfiyet
tir. Ekonomide istikrar bozulur, fiyatlarda anor
mal değişiklikler ve yükselmeler meydana gelir
se, hukuk düzeni ne kadar sağlam kurulmuş 
olursa olsun ıstıraplar artar. Toplu sözleşmele-
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rin ve çok yaygın asgari ücret tesbitlerinin te
min ettiği menfaatler bir anda yok olur gider. 
1964 yılı sonuna kadar takibedilen fiyat politi-
kasiyle piyasa istikrarı sağlanabildiği için Türk 
işçisine toplu sözleşmelerle sağlanan menfaatler 
gerçek mânada faydalı olabilmişlerdir. 1964 yı
lında sigortalı işçilerin ücret ortalamasında 
% 9,3 oranında bir artış olmuş fiyatlar ise aynı 
yıl içinde değişiklik göstermemiştir. Toplu İş söz
leşmesi yapan kamu kesimi işçilerin çıplak ücret
lerindeki artış ise, % 15 i aşmıştır. Sosyal yardım
lar ve başka kanuni ödemelerdeki artışlarla işçi 
gelirlerindeki ortalama yükseliş % 20 yi bulmuş
tu. 1965 yılında artış hızının yavaşlaması bir yana, 
yiyecek fiyatlarında sadece % 16,3 oranında yük
selme olmuştur. 

Bâzı Hükümet yetkilileri ve üyeleri ve son 
defa Sayın Maliye Bakanı fiyat yükselişlerine 
kendi dışlarında bir bahane ararken bu yükseliş
lere toplu sözleşmelerle işçi ücretlerinde meyda
na gelen artışların sebebolduğunu ifade etmek 
gibi garip bir havanın içine girmiş görünüyorlar. 
Hükümetin bu tutumunu, henüz yeni gelişmeye 
başlıyan toplu sözleşme düzenine karşı haksız 
yere şüpheler ve tepkiler uyandıracak mahiyet
te çok vahim bir düşünce tarzı olarak görüyoruz. 
Tamamiyle kendi sakat iktisadi ve malî politika
larının sonucu olarak meydana gelen fiyat artış
larını sabit ve dar gelirli vatandaşlara ve özel
likle işçilere yüklemekte Hükümet hiçbir zaman 
haklı değildir. 

'Sayın üyeler; 
Ekonomik yapısı tarıma dayanan memleketi

mizde 20 milyon vatandaş geçimini topraktan el
de etmektedir. Tarım gelirleri millî gelirimizin 
% 40 ma eşittir. Tarım alanında çalışan nüfus 
basma, tarım gelirlerinden isabet eden hisse 

1 100 lira civarındadır. Halbuki genel olarak 
Türkiye'de fert başına düşen millî gelir payı 
2 200 lira olduğuna göre, tarımda çalışan nüfu
sun yıllık geliri umumi vasati seviyenin ancak 
yarısı kadardır. Bu rakamlar bize millî gelir da-
ğılışındaki dengesizliğin ve adaletsizliğin çok 
açık delillerini vermektedir. Tarımla uğraşan 
nüfusun kendi sosyal bünyesi içinde de ayrı bir 
dengesizlik olduğu açıktır. Filhakika, daha ev
vel yapılan tarım anketleri, Türkiye'de 1 milyon 
900 bin ailenin 75 dönümden daha küçük işlet
melerde çalıştığını göstermiştir. 

Mülkiyet tasarrufları işletme birimlerini her 
geçen gün biraz daha küçültmektedir. Tarımda 
uygulanan metotlar genel olarak ilkeldir. Bütün 
bu müşahedeler ve vakıalar tarımsal ürünlerimi
zi artırmak, tarımda çalışan nüfusu daha yük
sek istihsal gücüne kavuşturmak ve onları kal
kındırmak zorunluğunda olduğumuzu göster
mektedir. Bu amaca ulaşmak için vakit kaybet
meden Toprak reformunu bütün şümulüyle ger
çekleştirmeye bağlıdır. Nüfusu süratle artan bir 
memlekette, demokratik esaslara bağlı kalmak 
şartiyle Toprak reformu yapmaktan başka akla 
uygun bir tedbir düşünülemiyeceğini katî ola
rak beyan etmek isteriz. Bugün demokratik re
jime bağlı, ekonomisini geliştiren memleketlerin 
hemen pek çoğu toprak reformu yapmışlardır. 
Biz de, gerçekleştirmeye mecburuz. 

Anayasamızın 37 nci maddesi yapılacak top
rak reformunun hududunu ve şümulünü tâyin et
miş ve ilkelerini koymuştur. Bu anailkelere uy
gun toprak reformu yaptığımız takdirdedir ki, 
Türk toplumunda huzur sağlanacaktır. Toprak 
reformunu sadece basit bir arazi dağıtımından 
ibaret sayanlar vahîm şekilde yanılmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bugün iktidarda bulunan Sayın Adalet Par

tisi ve onun Hükümetiyle toprak reformu konu
sunda ciddi ihtilâflarımız olduğu anlaşılıyor. 
Hükümetin toprak reformunu basit bir arazi da
ğıtımı şeklinde gösterme çabası ve gayreti için
de olduğunu esefle müşalhede ediyoruz. Türkiye'
de dağıtılacak toprak yoktur. Veyahut da pek 
cüzidir. Binaenaleyh toprak reformuna ihtiyaç 
olamaz şeklindeki mütalâalar bizi çok yanlış ne
ticelere götürür. Nitekim, bugüne kadar yapı
lan incelemeler: 

1. — önemli miktarda tarıma elverişli Hazi
ne topraklarının mevcudolduğunu, 

2. — Orman çevresinde olup bağ - bahçe tesis 
edilmesi mümkün görülen 1 milyon hektarlık 
arazinin bulunduğunu, 

3. — Halen çöl, bataklık halinde bulunup ıs
lah edildiği takdirde tarıma elverişli hale gele
cek 3 milyon hektar arazinin verimsiz ve âtıl 
halde beklediğini, 

4. — Büyük ekseriyeti rasyonel şekilde işle-
tilmiyen işletmelerin miktarının ve yüz ölçümle
rinin küçümsenecek kadar az olmadığını, 
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5. — Halen muvazaalı şekilde mevcut toprak
larını aile fertlerine ve hattâ akrabalarına dağıt
mak suretiyle işletmelerini dış görünüşü itiba
riyle küçülten ve fakat aslında büyük işletme 
halinde tasarruf edilen toprakların dahi olduğu
nu kesin olarak göstermiştir. Bu bakımdan Tür
kiye'de dağıtılacak toprak yoktur gerekçesiyle 
toprak reformunun yapılamıyacağı iddiasını cid
di bir görüş olarak kabulüne imkân göremiyo
ruz. 

C. H. P. olarak bu konuda gayretler sarf 
edilmiştir. Birinci Beş Yıllık Plânın yapılması
nı öngördüğü reformların en başında geleni top
rak reformudur. I I I ncü inönü Hükümeti ta
rafından hazırlanıp Yüce Meclise sunulan kanun 
tasarısının benimsenip çıkarılması için gayret 
sarf edileceği yolunda IV ncü Koalisyon Hükü
meti programındaki kesin va'di çok olumlu kar
şılamış olmamıza ve kendilerine bu alanda her 
türlü yardımı göstereceğimizi açıkça ifade etme
mize rağmen, maalesef tasarının uğradığı akıbet 
malûmdur. 

Yüce Mecliste üç ay evvel okunan Hükümet 
programında ise Anayasamızın yapılmasını em
rettiği toprak reformu bünyesi ve mahiyeti de
ğiştirilmek suretiyle, tarım reformu, zirai re
form, namı altında yer almış ve esefle ifade 
edelim ki, hudut ve şümulü daraltılmak isten
miştir. Hükümetin tarım reformu şeklinde va
sıflandırmak istediği şey, toprak reformunun 
tali hedeflerinden birisidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Âmme hizmetlerinin aksamadan yürütülebil-

cmesi için idare teşkilâtında yapılacak yeniden 
düzenlenme hareketlerinin başlıca vasıtaların
dan birisi olan personel kanununun malî hüküm
lerinin bu malî yıl başında yürürlüğe girmesi 
için yapılması gerekli önhazırhklar bîr seneden 
beri maalesef tamamlanamamıştır. Sınıflandır
ma tüzükleri yoktur. Bu tüzüklerin gerektirdiği 
kadro kanun tasarıları henüz Meclislerimize su-
nulmamıştır. Personel maaşları için bu yıl uygu
lanacak kat sayı da muvazenei umumiye kanun 
tasarısında bu sebeple yer alamaimiştır. 

©ir taraftan tüzükleri hazırlayıp, Danıştaym 
takdirine iktiran etmesi, diğer taraftan kadro 
kanunlarının Meclislerden geçmesi aylarca za
man istiyen idari ve teşrii çalışmaların yapılma
sını gerektirir. Malî yılın girmesine birkaç gün 

kaldığı halde, büyük bir iyimserlik içinde olan 
Hükümet üyelerinin Mart ayı başında Personel 
Kanununun tatbik edileceği yolunda her gün be
yanat verdiklerini görüyoruz. Bunun ne şekilde 
mümkün olacağında kamu oyunda haklı tered
dütler vardır. Bu vesile ile Muhterem Maliye 
Bakanının bu konuda Millet Meclisimize açık 
bilgi vermesini istiyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi dış politika 
konusuna geçiyorum; 

Kimse inkâr edemez ki, dış ilişkilerimizin tü
münü şu anda Kıbrıs buhranı büyük ölçüde et
kilemektedir. Bu gerçeği, Hükümetin anlamış 
ve buna uygun bir davranış içine girmiş bulun
duğunu ne yazık ki söylenemez. Hükümetin dış 
politikası berraklığa muhtaçtır. Kıbrıs meselesi 
için Millet Meclisinde ve Senatoda arka arkaya 
açılan Genel Görüşmeler, Hükümetin Kıbrıs po
litikasını ve genel olarak, dış politikasını açıklı
ğa kavuşturanı amıştır. Sayın Başbakan ve Dış
işleri Bakanı, Kasım ayında okunan programda 
söylediklerine işaretten ileri gidememişlerdir. 

Bilindiği üzere, Kıbrıs meselesine bir çözüm 
şekli bulunması Türkiye'nin umumi dış politika 
tutumuna sıkı sıkıya bağlıdır. Birleşmiş Millet
ler Assamblesinin geçen Aralık ayında aldığı 
karar ve bu karara muhtelif devletlerin verdikle
ri müspet, menfi ve çekimser oylar Türkiye'nin 
umumi politikasının aynası olmuştur. 

Yunanlıların ve Makarios'un Birleşmiş Mil
letlerde aldıkları karardan ne surette faydalan
maya kalkacakları konusuna Hükümetin dikka
tini Genel Görüşme esnasında çekmeye çalışmış
tık. 

O günden bu yana bir aydan fazla zaman geç
ti, Hükümet dış politikada hâlâ tereddüt, başa
rısızlık müphemlik içindedir. Âdeta suyun akın
tısına kendini kaptırmış gihidir. Korkarız ki, bu 
tutumu ile Hükümet Kıbrıs işinde elimizdeki im
kânları bir daha canlandırılmıyacak tarzda yitir
me yolundadır. 

Şubat ayının ilk günleri, Atina'da Yunan 
Hükümeti ile Makarios arasında yapılan görüş
meler sonunda yayınlanan bildiri, Kıbrıs buhra
nını daha da ağırlaştırmıştır. 

Hükümet, Avrupa Konseyinde Parlâmento 
mensuplarımızın sağladıkları sonuçları ve Tür
kiye lehinde alınan kararları değerlendirmeye 
çalışmalıdır. 
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Enosise tek taraflı başvurulduğu takdirde, 
karşılık tedbirler alınacağının bir Nota ile Ati
na Hükümetine bildirilmesi yerindedir. Ama, 
bu asla yeterli değildir. Kıbrıs'ta zamanın Türk 
Cemaatinin lehine işlediği iddia edilemez. Maka-
rios ve Yunanistan, Anayasanın Türk Cemaati
ne tanıdığı siyasi hakları tek taraflı davranışla 
ortadan kaldırdılar. Kıbrıs'ın, şimdiki oldu bit
ti rejimi içinde bir süre daha Enosisi geciktir
mesi bugünkü rejimin hukuk dışı mahiyetini de
ğiştiremez. Hükümet, Enosis üç veya beş yıl geri 
bırakılırsa, şimdiki Türkler ve Türkiye için taham
mül edilmez, Anayasayı ve anlaşmaları anahü-
kümlerinde hiçe sayan Rum tahakkümüne son 
verecek, meşruluğu yeniden kurmaya yanyaeak 
bir dış poltika gütmiyecek midir? Böyle bir dış 
politika aramıyacak mıdır? 

öyle ümidetmek istiyoruz ki, bütçe müzake
releri vesilesiyle ortaya koyduğumuz bu konu
lar hakkında Hükümet, daha olumlu ve açık be
yanlarla Yüce Meclisimizi aydınlığa kavuştur
muş bulunsun. 

Sayın milletvekilleri, 
1966 bütçesi üzerindeki görüşümüzü tamam

larken, memleketin huzura en çok ihtiyacolduğu 
bir dönemde bulunmasına rağmen, 10 Ekim se
çimlerinden sonra iş basma gelen iktidarın yan
lış tutumları yüzünden, siyasi rejim meselesinin 
yeniden ortaya çıktığını belirtmek isteriz. 

Bugünkü buhran'emarelerinin tek ve büyük 
sebebi bizce, iktidarın 10 Ekim seçimlerinin so
nucunu, milletin kendisine her türlü ieva yetkisi 
vermiş olduğu şeklinde tehlikeli ve yanlış olarak 
yorumlamasından gelmektedir. Devleti kuvvetli 
yapmak yerine, Hükümeti kuvvetli yapmak ve 
kanunların üzerine çıkarmak hevesine kapılmış 
görünen iktidar, siyasi hayatımızı çıkmaza götü
recek teşebbüslerden geri kalmamaktadır. 

27 Mayıs Anayasasının getirdiği demokratik 
rejim, her şeye rağmen her istediğimi yaparım 
zihniyetinde ve düşüncesinde olanların rejimi 
olamaz. Demokratik rejim başta Anayasa olmak 
üzere, kanunlara ve bu kanunların himayesinde 
kurulmuş olan demokratik müesseselere saygılı 
olmak ve onlara inanmak rejimidir. 

Bağımsız ve özerk bir Anayasa kurumu olan 
TRT ye karşı tutumu, Danıştayca hükme bağla
nan personel île ilgili partizan ve devlet fikrin
den uzak icraatı, daha fenası, yüksek idari mah

kemenin kararlarını yerine getirmemekteki hu
kuk dışı inadı, memleketi yeniden kamplara 
ayırma istidadı içinde, af konusundaki tutumu, 
seçim sistemindeki değişiklik niyetlerinin ortaya 
koyduğu zihniyet, irticaa tâviz vermekte iktida
rın başının, bu yolda tarihin kaydettiği kötü ör
neklerle âdeta yarışır hakle olması; artık her 
aklı başında vatandaşın kolaylıkla teşhis ettiği 
günlük gerçekler arasındadır. Bu gerçeklerin hu
zuru nasıl bozduğu, siyasi hayatımızı nasıl çık
maza götürmek istidadında bulunduğu açıkça 
görülmektedir. 

C. H. P. Grııpu, Hükümeti Atatürk ilkeleri
ne ve Anayasaya aykırı hareketlerinden derhal 
dönmeye çağırmaktadır. C. H. P. Grupu olarak, 
iktidar sorumlularını, rejimin temel konuların
da, ters ve tehlikeli görüşlerini terk edip huku
kun, aklın ve basiretin gösterdiği yola girmeye 
davet ediyoruz. Gözü kapalı girilen hatalı yolun, 
memleket içinde iktidar partisi içinde faydalı so
nuçlara ulaşmıyacağı inancındayız. 

Bu uyarmayı yapmakla C. II. P., Atatürk 
ilkelerine, 27 Mayıs Anayasasına ve hukuka bağ
lı Devlet fikrinin imanlı savunucusu olarak ken
disine düşen görevi yerine getirmektedir. 

Yüce Meclisimizi bu düşünceler altında 
C. II. P. Grupu adına saygılarla selâmlarım. 

(C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi adına söz 

almış olan Sayın Mehmet Ali Ay bar ve Sayın 
Bellice Boran konuşmaktan sarfınazar etmişler
dir. Türkiye işçi Partisi adına söz alan üçüncü 
sözcü Sayın Sadun Aren'dir. Buyurun Sayın 
Sadun Aren. 

T. 1. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 
(istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Adalet Partisi Hükümetinin bütçesi hakkın
da, bütçesinin tümü hakkında Türkiye işçi Par
tisinin görüşlerini söylemek üzere huzurunuza 
çilimiş bulunuyorum. Bunu yapmak için her şey
den evvel Adalet Partisinin temel iktisadi görü
şünü ortaya koymak istiyorum. Çünkü açıktır 
ki, Adalet Partisinin bütçesi temel iktisadi gü
cünün bir tezahüründen, bütçe ile ilgili konu
lardaki tezahüründen ibarettir. Bilindiği üzere 
bunu artık ispata da lüzum yoktur. Adalet Par
tisi Türkiye'nin kalkınmasını, Türkiye'nin ikti
sadi düzenini özel sektöre teslim etmeye, özel 
sektörün hâkimiyetini kurmaya teslim etmeye 
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karar vermiştir ve bu yolda bir politika gütmek
tedir. Bunu hem beyanlarında söylemişlerdir, 
hem de meselâ İktisadi Devlet Teşebbüslerini 
halka satmayı düşünmelerinden anlaşılmakta
dır. Yalnız burada özel sektörcülüğün yanlış an
laşılmaması için ufak bir tavzihte bulunmak isti
yoruz. özel sektörcülük Hükümet mensupları ta
rafından halkın teşebbüs serbestliği olarak neti-
cslendirilmektedir. Halbuki özel teşebbüscülük 
böyle bir şey değildir. 

Özel teşebbüscülük küçük bir azınlığın üre
tim araçlarına sahibolması yani sermayedar kim
selerin, zaten sermaye sahibi olan kimselerin te
şebbüs serbestliği demektir. Herkesin teşebbüs 
sahibi olmasına kapitalist bir düzende, yahut 
aynı şey demek olan özel teşebbüs düzeninde im
kân yoktur. Fabrikalar da işçiler de vardır. 
Onun için özel sektörcülüğün zaruri parçası üc
retli işçiliktir, gayet tabiî olarak. Onun için her
kesin teşebbüs serbestliğine sahibolması düşünü
lemez. Özel sektörü esas almak ve ekonomiye hâ
kim kılmak Türkiye için yeni bir şey de değil
dir. Türkiye öteden beri bu düzen içindedir. 
Yakın tarihleri nazarı itibara alırsak 1923 se
nesinde İzmir'de toplanan iktisat kongresinde de 
varılan kararlar Türkiye'nin özel sektör eliyle 
kalkındırılması istikametinde idi. Nitekim Halk 
Partisi de programında özel sektörü esas almış
tır. Yalnız özel sektör tek başına, az gelişmiş 
memleketlerde özel sektör tek başına bir mem
leketi kalkındırmaya imkân veremediği için, bu 
gücü olmadığı için muhakkak desteklenmek yani 
kendisine müttefik bulmak mecburiyetindedir. 
Bu müttefik kamu sektörü olabilir, İktisadi Dev
let Teşekkülleri olabilir. Cumhuriyet Halk Par
tisi bunu seçmiştir. Hiç değilse 1950 senesine 
kadar, 3947 senesine kadar bunu seçmiştir. Veya 
bu müttefik özel sektörün bu müttefiki yabancı 
sermaye, yabancı özel sermaye olabilir. Adalet 
Partisi sarahaten ve ondan evvel Demokrat Par
ti sarahaten müttefik olarak yabancı özel ser
mayeyi seçmiştir. Bizim gördüğümüz kadar bu 
konuda Adalet Partisi ile Cumhuriyet Halk 
Partisi arasındaki fark; her ikisinin de esas iti
bariyle özel sektörcü olması, fakat dayanacakları 
kuvvet itibariyle, yani yan kuvvet olarak, destek 
olarak birisinin devletçiliğe daha ağırlık vermesi, 
öbürünün yabancı özel sermayeye daha ağırlık 
vermesi. Demek oluyor ki, A. P. sinin iktisadi 

görüşüne sadece özel sektörcü demek eksiklik 
olur, aynı zamanda yabancı sermaye ile işbirlikçi 
de demek lâzımdır. T. 1. P. böyle bir görüşün ke
sin olarak, tam olarak karşısmdadır. T. 1. P. Tür
kiye'nin iktisadi kalkınmasını özel sektörcü olmı-
yan, yani kapitalist olmıyan bir sistemde, bir ik
tisat sisteminde görür ki, bu sistemde esas olan 
kamu sektürüdür. Yabancı özel sermayenin bu 
sistemde yeri yoktur. Gerçek bir plancılık var
dır. Ve esas itibariyle halkın yararına işler. 
Çünkü özel sektörcülük mahiyetinde, kendisinde 
mantığında eşitsizlik taşır. Hem özel sektörcü 
olmak, hem de eşitliğe doğru gittiğini söylemeye 
imkân yoktur. Bu ilânihaye yoktur. Yani özel 
sektörcü bir düzende hiçbir zaman eşitlik sağla
namaz. Çünkü bu sistemin özü, bâzı insanların 
sermayedar oluşuna dayanmaktadır. Bâzı insan
ların da bunlar için çalışmasına dayanmaktadır. 
Bu düzen devam ettikçe bu fark devam edecek
tir. Bu sistemin sonunda da adalet yoktur, başın
da da adalet yoktur. Ancak bu sistemlerin sis
tem olarak nazari münakaşalarını yapacak de
ğilim. 

Sadece memleketimizin bellibaşlı meseleleri 
hakkında, iktisadi meseleleri hakkındaki duru
mu hakkında Adalet Partisinin ve Adalet Par
tisi Hükümetinin görüşünü Türkiye İşçi Parti
sinin bu görüş karşısındaki görüşünü belirtmek
le yetineceğim. Çünkü Adalet Partisinin bu te
mel felsefesi, anlayışı, kalkınma sistemi her ko
nuda tezahür etmektedir. Bunu zaten göreceğiz. 

Evvelâ tarım meselesini ele alalım. Memleke
tin kalkınması için elbette ki, tarımın da kalkın
ması lâzımdır. Bunu tekrar etmeye lüzum yok
tur. Bu kalkınma hem tarımdaki insanların, yani 
çiftçilerimizin yaşaması, daha iyi yaşaması için 
lâzımdır, hem de sanayileşmenin temeli olması 
bakımından tarımın kalkındırılması lüzumludur. 

Tarım nasıl kalkmdırılacaktır ? Bunun için 
evvelâ tarımdaki duruma bakmak lâzımdır. 
Elbetteki her şey ancak çalışma ile, emekle sağ
lanabilir. Onun için tarımda, ki insanların 
daha çok çalışmasını sağlamak lâzımdır. Ve 
daha teknik imkânları kullanarak çalışmalarını 
sağlamak lâzımdır. Bu nasıl olacaktır.? Her 
şeyden evvel çiftçiye, toprakla uğraşan insana 
emeğinin karşılığını kendisinin ulaşabileceği ka
naati verilmelidir. Bu verilmedikçe tabiî çalış
mazlar. Bugün köylülerimizin çok büyük çift-

J çiler hariç hiçbirisi emeklerinin karşılığını ala* 
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mamaktadır. Bunun iki büyük sebebi vardır; j 
birisi, toprak dağılımındaki adaletsizliktir. 
öbürü kredi kifayetsizliği bundan doğan tefeci
lik ve nihayet aracı tüccarların mevcudiyetidir. 
Elbetteki topraksız veya toprağı az olan bir in
san emeğinin karşılığını alamaz. Çünkü mah- *l 
sülün yansını veya bir kısmını evvelâ ağasına, 
toprak sahibine vermek zorundadır. Aynı şe
kilde toprağı olan küçük bir çiftçi de emeğinin 
karşılığını alamaz. Çünkü tefeciye borçludur. 
Tefeci ondan büyük faiz alır. Veya aracı tüc
carlar bin bir emekle yetiştirdiği mahsûlünü pi
yasanın inip çıkmasına uyarak yahutta bunları 
bahane göstererek yok pahasına elinden alırlar. 
öyleyse bunun ortadan kaldırılması lâzımdır. 
Evvelâ topraksız veya çok az topraklı olan koy- I 
lüleri mutlaka toprak sahibi yapmak lâzımdır. 
Bu yalnız iktisadi kalkınma bakımdan değil, 
fakat bir insanlık borcu olarak da yapılması 
zorunlu bir iştir. Çünkü, topraksız köylü kır ı 
şartları içinde ağasına mahkûmdur. Onun emri 
altında kalır. Şehirlerdeki şartlardan farklıdır. 
Şehirlerde bir işçi de bir patron için çalışır, ama 
patron o işçinin bütün hayatına hükmedemez. | 
Karışma, kızına, ne yapacağına, kiminle evle
neceğine karışamaz. Ama kır şartlarında, ta- | 
biî ki bu memleketin çeşitli bölgelerinde farklı
dır, kır şartlarında ağa yalnız ortakçısına de
ğil fakat onun karısına, çocuklarına dahi hük- I 
meder ve 24 saat hükmeder. Bu sebepten ötü- ! 
rü toprak reformu zaruridir, insanlık şartları
nın, insanlığın icabıdır aynı zamanda, yalnız i 
kalkınmanın değil. Toprak reformunun yapıl
masına karşı itiraz da edilmektedir. Denilmek
tedir ki Türkiye'de dağıtılacak toprak yoktur. 
Türikye'de dağıtılacak toprak vardır. Bir kere | 
az çok büyük toprak sahipleri vardır, bunların 
toprakları dağıtılabilir, Anayasa gereğince. Son 
ra toprak sahibi olan fakat ziraat yapmıyan in
sanlar vardır, artık çiftçiliği bırakmışlardır, 
memur olmuşlardır, avukat olmuşlardır, tüc
car olmuşlardır, fakat az çok toprakları vardır 
ve bunu ortakçılıkla işletmektedirler. Pek âlâ 
bu topraklarda dağıtılabilir. Ne kadar varsa 
o kadarı dağıtılabilir. Onun için her şeyden 
evvel bir Hükümetin toprağı dağıtmayı istemesi 
lâzımdır. Buna göre ölçüler bulması lâzımdır. 
Bakalım dağıtılacak toprak çıkacak mıdır, çık-
mıyacak mıdır görünüz. j 

İkinci olarak, eğer toprak reformu yapılırsa 
çiftlik üniteleri küçülür verim azalır denmekte
dir. Bu da doğru bir şey değildir. Şu bakımdan 
doğru değildir. Türkiye'de her ne kadar büyük 
çiftlikler varsada - zaten bu birinci iddia ikin
ci iddia ile çelişme halindedir - bunlar büyük 
çiftlik halinde idare edilmektedir. Parçalanmak
ta ve küçük işletmeler halinde idare edilmekte
dir. Bu sebeple mülkiyetin de parçalanması bir 
değişiklik yapmıyacaktır. Yani gene ortakçı 
eskiden beri işlediği toprağı sahibi olarak işli-
yecekdir. Gerçekten bâzı düzenli çiftlikler var
dır. Bunların dağıtılması halinde verim düşebi
lir. Bu takdirde de bunları kooperatifleştiril-
mesi suretilye işletilmesi düşünülebilir. Ayrı-
ca toprak sahibi olan küçük çiftçinin daha çok 
çalışarak, belki verim düşmesini telafi etmesi 
de; yani değil verimin düşmesi, hattâ eskisinden 
fazla çalışarak verimi daha artırması da düşü
nülebilir. Kaldı ki, toprak reformu yalnız bir 
iktisat meselesi de değildir, bir politik mesele
dir. Memleketimizin bilhassa bâzı bölgelerinde, 
Güney - Doğu bölgelerinde ve bâzı vilâyetlerin
de büyük toprak sahiplerinin çok büyük poli
tik nüfuzları vardır. Bu nüfuzun kırılması için 
de, ve memlekette gerçekten demokratik bir 
ortamın yaratılması için bu olumsuz siyasi etki
nin bertaraf edilmesi lâzımdır. Bunun için de 
toprak reformuna lüzum vardır. 

Tabiî mesele yalnız az veya hiç toprağı olmı-
yan kimselere toprak verilmesi değildir. Demin 
de bahsetmiş olduğum gibi küçük çiftçiler de pe
rişandır. Bunlar da tefecilerin elinde, aracı tüc
carın elindedir. Bilhassa ihraç mallarını istihsal 
edenler, yani tamamen piyasaya bağlı olanlar, 
tütün, fındık, üzüm, incir, zeytinyağı v.s. gibi ta-
mamiyle veya büyük ölçüde piyasaya bağlı ola
rak, ihraç piyasasına bağlı müstahsıllar, büyük 
ölçüde ezilmekte, emeklerinin değerini alama
maktadırlar, bu aracı tüccarın elinden. Bu
nun için bir şeyler yapmak lâzımdır. Demirel 
Hükümetinin bu konuda hiçbir şey yapmak ni
yetinde olmadığını Hükümet programında gör
dük. Yapılacak şey bir kere toprak reformudur. 
Toprak reformu yapamıyacaktır, bütçede bunun 
için hiçbir tahsisat konulmamış olmasından da 
bellidir, yapmayı düşünmediği. Küçük çiftçinin 
sömürülmekten kurtarılması için ise bankaların 
devletleştirilmesi lâzımgelebilir. İhracatta, ihra
catın tüccarlar vasıtası ile değil, meselâ devlet 
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ofisleri vasıtasiyle yapılması uygun olabilir. Zey
tinyağı ofisi kurulabilir, üzüm, incir ofisi kuru
labilir veya kooperatifler vardır. İhracatın yal
nız bu kooperatifler veya devlet ofisleri vasıta
siyle yapılması sağlanabilir. Bu takdirde gayet 
tabiî olarak küçük çiftçinin sömürülmesi, istis
marı, aracı tüccarın elinde perişan olması müm
kün olmaz. Dünyada az gelişmiş memleketlerin 
pekçok kısmı ihracatını artık devletleştirmiştir. 
Ve bu söylediğim tarzlarda yapmaktadır. T. 1. P. 
işte bu sebeplerden dolayı köklü bir toprak re
formu yapılmasından yanadır. Küçük çiftçiyi 
korumak için, tefeciliği ortadan kaldıracak, ara
cılığı ortadan kaldıracak bir ihracat politikası 
ister. Bu ihracat politikası ki; ihracatın devlet
leştirilmesi şeklindedir. 

Maden ve petrollerimize gelince; maden ve 
petrollerin işletilmesi, bir memleketin kalkınma
sı için elbetteki çok lüzumludur. Bunlar tabiatın 
nimetleridir, mutlaka işletilmeleri lâznngelir. 
Hem içerde hammadde olur sanayiimiz için, hem 
de eğer ihracedersek bize döviz sağlar. Ama bun
ların yabancı şirketler, yabancı sermaye tarafın
dan işletilmesi için hiçbir sebep yoktur. Meselâ 
bunların içinde işletilmesi en zor olduğu söylenen 
petrol. 1940 senesinde Türkler tarafından bu
lunmuş, Türkler tarafından işlenmiş, Türkler ta
rafından çıkarılmıştır. Bugün de petrol işlerinin 
hepsini Türk mühendisleri, Türk işçileri, Türk 
idarecileri yapabilmektedir. Hal böyle iken 1954 
senesinde Petrol Kanunu çıkarılmış ve Dünya
nın dev yabancı petrol şirketlerinin memlekete 
girmesine ve petrol kaynaklarımıza el atılmasına 
müsaade edilmiştir. Sonra bu yolun ters olduğu 
anlaşılmış kamu oyu ayaklanmış petrolün milli
leştirilmesi için birçok taleplerde bulunulmuş, 
birçok gayretler sarf edilmiştir. Ama Adalet 
Partisi Hükümeti bunlara karşı en ufak bir re
aksiyon ve hassasiyet dahi göstermemiştir. Ne
reden anlıyorsunuz bunu? Çünkü bu konularda 
herhangi bir tadil tasarısı veya bu kanunu, Pet
rol Kanununu iptal edecek küçük bir kanım dahi 
getirmemektedir. Çoğunluğu bunu yapmaya mü
saittir halbuki. Buna karşılık, çok daha az ehem
miyette olan kanunların peşindedir. Hattâ ina
nılması güç başka şeyler de olmaktadır. Taına-

•miyle yerli bir petrol şirketi, yani Türk Petrol
leri Anonim Ortaklığı tarafından yapılan 
pipe-line, özel sektöre yani bu kanalla yabancı 

I petrol şirketlerinin iştirakine açılmak istenmek
tedir. Gazete havadislerine göre; bu konularda 
direnmiş olan umum müdürler işlerinden çıkarıl
maktadır. Bütün bunlar tanıamiyle ters bir tu
tumdur. T. 1. P. böyle bir tutumun karşısm-
dadır. Petrollerimizin, madenlerimizin millîlcş-
tirilmesini ister, petrol kanunlarının iptal edil
mesini ister, yabancı petrol şirketlerinin hiç ol
mazsa bu durumda dondurulmasını, sonra da 
tasviye edilmesini ister. 

Sayın milletvekilleri, sanayileşme konusunda 
Adalet Partisinin tuttuğu yol, malûmunuzdur. 
özel sektör bu işi yapacaktır. Bu konuda sana
yileşmenin ne demek olduğu hususunu bilhassa 
belirtmek isterim. Sanayileşmek veya kalkın
mak bâzı sınai mamulleri yapmak demek değil-

I dir. Dünyadaki ileri sanayici memleketlerin se
viyesine çıkmak demektir. Onların ölçüsünde, 
onların teknolojisiyle üretim yapabilmek demek
tir. Çünkü bir memleketin kalkınmasında hedef; 
başka memleketlerin gerisinde kalmamak, en 
ileri memleketlerin seviyesine çıkmaktır. Bir 
misal vermek, bir benzetme yapmak icabederse; 
altı silindirli bir otomobile yetişmek için kağnı 
kifayetsiz olduğu gibi, yaylı araba da kifayet-

I sizdir, fayton da kifayetsizdir, üç silindirli oto-
I mobil de kifayetsizdir. Altı silindirli otomobil 

lâzımdır. Altı silindirli otomobille yarışmak için. 
I Bunun gibi Türkiye'yi gerçekten ve sahiden kal

kındırmak istiyorsak, gerçekten yabancı memle
ketlerin, ileri sanayici memleketlerin seviyesine 
çıkarmak istiyorsak, bu yola girmek istiyorsak, 
onların teknolojisini bugünden tatbik etmeye 
başlamak lâzımdır. Ne yaparsak, gayet ciddî 
hareket etmemiz lâzımdır. Derme çatma sanayi 
kurmamamız lâzımdır. Derme çatma kurulacak 
bir sanayi israftır. Demin söylediğim misaldeki 
gibi, altı silindirli otomobile yetişmek için yaylı 
araba yapmak, bisiklet yapmak da israftır. Altı 
silindirli otomobil yapmak lâzımdır. Bugün bu 
memleketlerin teknolojisini uygulamazsak, saha
larımızda nereden başlamışsak işe o sahada bunu 
uygulamazsak, geride kalırız, imkânı yok onla
ra yetişenleyiz. Çaresi yoktur, geri teknoloji 

I ile ileri teknolojiye yetişmenin imkânı yoktur. 
Bu matematik bir zarurettir. Onun için sanayi
leşme hareketini ciddî tutmak lâzımdır. Batı'-

I daki emsallerine göre sanayi tesisleri kuracağız. 
; Fabrikalarımız, onların emsalinde olacaktır. 
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Bu nasıl olacaktır? Bunlar büyük fabrikalardır. 
Yüksek teknoloji kullanır. Yüksek teknoloji yük
sek sermaye demektir. Bizim fertlerimiz yapa
maz bunu. Daha kapitalist sınıfı gelişmemiş mem
lekette bu sanayileşme işi özel sektöre bırakıla
maz, bâzı fertlere bırakılamaz. Mutlaka Devlet 
yapacaktır. Sadece Devlet yapabilir bunu. Eğer 
Devlet yapmazsa, özel sektöre bırakılırsa, özel 
sektör derme çatma yapar, küçük küçük mü
esseseler halinde yapar. Bunun böyle olduğunu 
teorik olarak söylemiye de.lüzum yoktur. Mem
leketin haline baksak görürüz. Bugün Devletin 
elindeki bütün fabrikalar hacımca büyüktür, 
özel sektör fabrikaları derme çatmadır, küçük
tür. Son sıralarda montaj gibi sanayiler kurul
muştur. Bunlar gerçek sanayi değildir. İtha
lâtın başka şeklidir. Dışardan getirip satmak 
sanayi değildir. Ve bugün özel sektörün yaptı
ğı budur. Bu bize yılların öğrettiği bir tecrübe
dir. Bu durumda hâlâ özel sektör eliyle kalkın
makta ısrar etmek aklın alacağı bir şey değil
dir. özel sektörü teşvik ederek bunu yapacağız 
deniyor, özel sektörü teşvik etmek ne demektir? 
Özel sektöre sermaye aktarması yapmak demek
tir. Özel sektöre şu veya bu şekilde avantajlar 
sağlanacaktır demektir. Bu sağlandığı zaman, 
memleketin kaynakları özel sektöre aktarıldığı 
zaman kamu sektörünün kaynakları az olacak, 
ne kamu sektörü, ne özel sektör hiçbir şey yapa
maz hale gelecektir. Demekki özel sektör bu hu
susta tamamiyle yetersizdir, bunda şüphe yok
tur. Bunu bildiği için sermaye çevreleri 
ve Adalet Partisi Hükümeti özel sektöre 
özel yabancı sermayeye ümit başlamıştır. On
ların memlekete girmesini istemektedir. Çünkü, 
eh bizim özel sektörün yapamıyacağmı yabancı 
özel sektör yapar. Bunun başka alternatifi ney
di, Cumhuriyet Halk Partisinin alternatifi? 
özel sektörün yapamıyacağmı, Devlet yapar 
şeklinde ikisi çevirip Türk özel sektörünün ya
pamıyacağmı yabancı özel sektör yapar demek
tir. Yabancı özel sektör yapar mı? Yabancı özel 
sermaye nedir? Bu hususta mutlaka bir vuzuha 
varmak lâzımdır. Çünkü memleketimizin kalkın
ması bakımından çok Önemli bir konudur, teh
likelidir. Konudan daha öteye bir tehlikedir ya
bancı özel sermaye. Bu konudaki fikirlerimizi 
açıklıyacağım : 

Bir kere arkadaşlar, yabancı özel sermaye 
kendisi ile, yani asıl kendi anavatanı ile reka

bet edecek sanayii, başka yerde kurmaz. Yani 
ihracatını yapacağı, yani.gerçek sanayii, başka 
yerlerde kurmaz. Böyle bir şeyi hayal etmek 
caiz değildir. Onların yapacakları müşahede et
tiğimiz de odur, aksi halde Türkiye'ye satamı-
yacakları malları Türkiye'de imal etmek Türki
ye'nin iç politikasını istismar etmektir. Koka -
Kola yapmak, otomobil montajı yapmak, 
- otomobil montaj fabrikası kurmazsa otomobil 
almıyacağız çünkü biz, onun için otomobil mon
taj fabrikası kurmaktadır - lâstik yapmak, ve-
sair gibi.. Böyle montaj, falan, uydurmasyon 
şeyler. Yahut maden kaynaklarımızı, tabiî ser
vetlerimizi istismar etmeek ister. Çünkü petrol 
kaynaklarımız, madenlerimiz kendi endüstrileri 
için temel maddedir. Kendisine lâzımdır, bura
ya gelir alır götürür. Yahut son sıralarda yine 
tabiî bir servet sayılan turizm konusuna gelir. 
Biz turizmden bir miktar istifade etmeyi düşü
nürken yabancı sermaye gelecek burada oteller 
kuracak, lokantalar işletecek, muhtemel olarak 
buradaki yiyeceğin, içeceğin bir kısmını ithal 
edecek veya kendisi içerde kuracağı bâzı fabri
kalarda imal edecek ve turizmin imkânlarından 
da Türk halkının yararlanmasını önliyecektir. 
Bundan da şüphe etmemek lâzımdır. Bu bir 
argüman. Yani yabancı özel sermaye gelecek, 
fabrika filân kuracak, hayal. Kaldı ki, kurdu
ğunu farz edelim. Yani geliyor, muazzam tesis
ler kuruyor, dehşetli tesisler kuruyor. Bundan 
bize ne arkadaşlar? Yabancı sermayenin gelip 
memleketimizde fabrika kurmasından bize ne? 
Bütün lâf kalabalığı içinde hiçbir zaman şunu 
unutmıyalım ki, yabancı sermaye yabancıdır, 
yabancılarındır, bizimle alâkası yoktur. Türk 
işçilerinin Almanya'da işlettikleri bir Alman 

fabrikası ne kadar bizim ise, Türkiye'de Türk 
işçilerinin işlettikleri bir Alman fabrikası, bir 
Amerikan fabrikası da okadar bizimdir. Yaban
cıdır bu fabrika. Kendisine aidolan kısmı, ona 
aittir. Ben yabancı sermaye, ortaklık şeklinde 
olsun, tek başına gelmiş olsun kendisine aido
lan kısmı ile mütalâa ediyorum. İsterse ortak 
olsun, işte yarısı onundur, yarısı bizim. Gerçi 
bu fabrikalarda işçilerimiz çalışır, ücret alırlar. 
Sonra bir miktar da Devlet vergi alır. Bunlar 
yabancı sermayeden Türkiye'de kalan kısımlar 
Fakat arkadaşlar, bu kısa vâdede böyledir. Uzun 
vâdede böyle değildir. Uzun vâdede, memleke
tin sanayileşmesini önliyeceği için, uzun vâdede 
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yabancı özel sermaye ile memleket kalkmamıya-
cağı için işsizlik, ücret, yani işçilerimize iş bul
mak bakımından da olumsuz, kötü tesirleri ola
caktır. Bizim ve yahut her hangi bir memleke
tin sermayeden beklediği şey, bir fabrikadan 
beklediği şey yalnız işçilerinin çalışıp bunlar
dan ücret almasından ibaret değildir. Canlarını 
tenlerinde tutacak bir ücret almasından veya bi
raz daha fazla iyi ücret almasından ibaret de
ğildir, bu fabrikanın yeni fabrikalar da üret-
mesidir. Biz sermayeden bir fabrika kurmaktan 
bunu bekleriz. İşte bu imkân, bu fabrikanın 
yarattığı gelirin ücretler dışında kalan kısmı 
içindir. Yani bir fabrikanın yarattığı gelorin, 
ücret, işçilere ödenen kısmından tekrar tasarruf 
yapılıp fabrika kurulamaz. Çünkü işçi ancak 
bunu yer, içer, bitirir. Sermaye terakümü, üc
retin dışında kalan kısmından yapılır. Kâr, 
rant, faiz dediğimiz kısımdan yapılır. İşte bunun 
bir kısmını vergi olarak verdikten sonra ya
bancı sermaye bunu alır götürür. Bazan bunu 
götürmeyip de yatırım yapması, yanıltmasın 
bizi, bunu daha fazla götürmek için yapar. Çün
kü kârını götürmez de yatırır sa gelecek sene 
demek daha fazla kâr gösterecektir. Onun için 
bu şekilde düşünmek lâzımdır. Yani, sonunda 
yabancı sermaye memleketin sanayileşmesinin 
şartı olan fazla kıymeti, bu ücretlerin dışında 
kalan kıymeti, asıl yatırılabilecek şeyi alır gö
türür. Bu yüzden Türkiye baştan başa yaban
cı fabrikalarla donatılsa bile, Türk Milletinin 
kaderi, işçi olmaktan ibaret kalır. Ve asıl refah 
için kullanılabilecek olan o kâr meselâ eğitim için 
meselâ sağlık için, meselâ güzel sanatlar için 
kullanılacak olan o kâr kullanılamaz. Böyle 
memleketlerde işçi yaşar fakat sosyal hayat ga
yet sönük olur. Bunu meselâ Kanada'da bile 
görüyoruz. Kanada eğitimi bu yüzden, Amerikan 
sermayesi yüzünden bir sürü kârını kaybetmekte 
ve smai faaliyetinin fazla kârını kendi refahı 
için kullanamamaktadır. Kullanacağı kısım git
mektedir çünkü. Denilebilir ki, bunlar uzun 
vadeli şeylerdir. Biz kısa vâdede işçilerimize iş 
bulmalıyız, filân... 

Arkadaşlar, uzun vadeli düşünülecek tek me
sele bir memleketin istikbali meselesidir. Her 
meselede kısa vadeli de düşünebiliriz. Fakat bir 
memleketin istikbali mutlaka uzun vadeli düşü
nülmek mecburiyetindedir. Onun için bugün 

paçayı kurtaralım diye başımızı belâya sokacak 
yani köşebaşlarırımızı yabancı sermayeye kaptı
racağız; ondan sonra biz hiçbir zaman sanayi-
leşemiyeceğiz ve yabancı sermayenin yüzü suyu 
hürmetine yaşıyan, onlarda işçi yaşıyan bir mil
let kalacağız. Ve bunu kısa devreli bir menfaa
timiz için yapacağız. Bu olmaz. Uzun devre
nin en çok düşündüreceği nokta bu noktadır. 
Kaldı ki, çok çalışırsak böyle özel sektörcülük fi
lân gibi bir yollara gidilmezse kısa vadeli yabancı 
özel sermayenin açtığı iş imkânlarından daha 
fazla iş imkânı açmak mümkündür. Türkiye 
az gelişmiştir ama gelişme çabası, buhranı ve 
imkânları içinde bir memlekettir. Bir benzetme 
yapmak lâzımgelirse Türkiye'deki yabancı ser
maye fabrikalarını Türkiye'nin kalkınması, ge
lişmesi için gereldi yatırım kaynaklarını hemen 
ve başka memleketlere sevk eden tulumbaya, 
pompaya benzetilir. Yabancı sermaye böyle sülük 
gibi veya bir pompa gibi o memleketin gelişme
sini sağlıyacak olan tasarrufları emer, kendi
sine düşen kısmını tabiî, memleket dışına gö
türür. 

CİHAT TURGUT (Balıkesir) — Adını söyle 
ne demek isteniyor? 

BAŞKAN — Sayın Cihat Turgut, lütfen mü
dahale etmeyin. 

SADUN AREN (Devamla) — Efendim. 
Söylediklerim anlaşılıyor zannederim. (T. I. P. 
sıralarından alkışlar) Kaldı ki, arkadaşlar bura
ya kadar... 

BAŞKAN — Sayın Muzaffer Karan, siz de 
müdahale etmeyin efendim. 

SADUN AREN (Devamla) — Kaldı ki arka
daşlar, şimdiye kadar yabancı sermayenin zarar
larını yalnız ekonomik yönünden söyledik. Mem
leketin kaynakları gidiyor dedik. Halbuki konu
nun bir de politik yönü, sosyal yönü, millî yönü 
diyebileceğimiz bir yönü vardır. Hepiniz bilir
siniz ki, bir memlekette söz ve karar sahibi ol
manın şartı o memleketin üretiminde, kaynakla
rında söz ve karar sahibi olmaktır. Yani düşünü
lemez ki, bâzı insanlar Türkiye'de birçok fabri
kalara, madenlere sahibolsunlar, petrollere sahi-
bolsunlar ve Türkiye'nin idaresinde söz söyleme
sinler. Bunlar düşünülemez. Bu insanlar sonra 
giderek memleketin işlerinde de söz ve karar sa
hibi olurlar. Doğrudan doğruya olur, bir çevre
leri olpur, bu çevrelerini etkiliyerek memleketin 
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idaresinde hâkim olmaya başlarlar ve ne olur so
nunda; Türkiye benliğini kaybeder, Türk olmak
tan çıkarız. Çünkü bizi başka menfaatler kullan
maya başlar ve memlekette yabancı sermayenin 
dozu arttıkça kimliğimizi, varlığımızı, kişiliğimi
zi kaybederiz. İşin kötüsü bunu kaybettiğimizin 
farkına da varmayız. Böyle bir memleketin ezilip 
sömürülmesi, sönmesidir bu. Biz Türkiye'nin ki
şiliğini kaybettiği bir kalkınma, yani toprakların
da fabrikalar var, insanları kişilikten yoksun 
- Türkiye'deki madenler de çok kullanılıyor ama 
kim kullanıyor belli değil, kimin yararına kulla
nıldığı belli değil, Türkiye'nin yararına kullan
madığı belli - böyle bir ortamda idarenin yabancı 
şirketlerin de etkilediği bir idare olduğu böyle 
bir kalkınmayı, böyle bir kalkınmışlığı, ki buna 
kalkınmışlık da denmez, böyle bir şeyi kabul et
miyoruz. Böyle bir anlayışımız yoktur. Bu başka 
türlü bir anlayıştır. Bütün bunlara karşı, bütün 
bu mahzurlar için, söylediklerime karşı şunu söy-
liyebilir arkadaşlarım. Yahu, bunlar nazari şey
ler, yani var mı Türkiye'de böyle bir şey, böyle 
bir tehlike var mı? Yani çok mu bu? Maalesef 
çok. Fakat daha fenası, çoğalıyor. Bugün bizi 
bastıracak kadar çok değil, bugün başa çıkabili
riz; ama yarın başa çıkamayız. Niye çıkamayız? 
Başa çıkmak istemeyiz de ondan başa çıkama? 
yız. Başa çıkacak adam çıkmaz içimizden.. Başa 
çıkmak lâzımgeldiğini düşünen insan çıkmaz, öy
le zabt ediliriz içimizden. Nedir bu; miktarlar 
hakkında kısaca malûmat vereyim. 1965 yılı so
nu itibariyle petrol ve rafinerilerdeki yabancı ser
maye yatırımı 1,8 milyar Türk lirası yani 2 mil
yar Türk lirası kadar. Yabancı sermayeyi teşvik 
Kanunu ile gelmiş olan, 1965 yılı sonuna kadar 
gelmiş olan miktar 397 milyon diyelim, 400 mil
yon Türk lirasıdır. Ereğli Demir ve Çelik Fab
rikası vardır. Eskiden beri bâzı yabancı banka
lar vardı. Osmanlı Bankası, Banka Di Roma ve 
saire gibi. Bunların bugünkü yekûnu 2,5 milyar 
Türk lirası kadardır. Kaldı ki, bu rakamlar Tür
kiye'ye gelişi, yatırım miktarı olaraktır. Halbu
ki bu şirketler yatırımlarını artırmaktadırlar. 
Yani kârlarının hepsini transfer etmemekte bir 
kısmını -tekrar yatırmaktadırlar. Sonra içerde 
kredi olarak kullanmaktadırlar. Kuley fonundan 
kullanmaktadırlar. Bu sebeplerden ötürü bugün 
memleket içindeki varlıkları, orjinal olarak bah
sedilen şu rakamlardan çok daha fazladır. Me
selâ, bir milyon dolar olarak gelir, kendisi tek

rar tekrar yatırarak, otofiriansman yaparak bun
ları yükseltir, sonra sermaye transferine başlar. 
Demekki bundan daha fazladır. Bu önemli bir 
rakamdır kendi başına. Kaldı ki, asıl hızlanıyor 
deniyor. Bu husustaki rakamları okuyayım, Ti
caret Vekâleti tarafından verilen rakamları, Ti
caret bütçesini inceliyen komisyon raportörüne 
verilen rakamları. 

1961 de 11 milyon Tl.; bu Yabancı sermayeyi 
teşvik Kanunundan gelen, biliyorsunuz ki, Ya
bancı sermayeyi teşvik Kanunundan gelir, Pet
rol Kanunundan gelir, özel kanunlarla gelebilir. 
11 milyon Tl. 1960 da. 1961 de 32 milyon Tl; 
1962 de 56 milyon Tl; 1963 te 79 milyon TL; 
1964 te 62 milyon TL; 1965 te 82 milyon TL; gö
rüyorsunuz ki, bir artış vardır. 1951 - 1959 ara
sındaki bütün geliş 75 milyon liradır. Burada dö
viz kuru değişikliğini de hesaba katmak lâzımdır. 
150 milyon liradır denilebilir, 9 senede gelen. Fa
kat yalnız bir senede gelen 60 - 70 milyon Türk 
lirasına varmıştır ve bu gittikçe artacaktır. Ya
bancı senmaye kâr transferleri de zaten işin ehem
miyetinin artığını gösteriyor. 1963 yılında bu 
kâr transferlerinin toplamı bütçe gerekçesindeki 
rakamlardır, yalnız oradan alınmıştır. Yani hiç
bir münakaşa olmasın diye oradan aldım, 1963 
te bunların toplamı 2 milyon dolar, yirmi mil
yon lira kadar; 1964 te. 5 milyon dolar, 50 mil
yon Türk lirası kadar; 1965 te, şimdi, dokuz 
ayında 12,5 milyon dolar, yani 125 milyon Türk 
lirası kadar. Yani bunu artık transfer etmeye de 
başlamışlardır. Ve bu rakamlar da azımsanacak 
rakamlar değildir. 

Zaten 400 milyon liralık ihracat gelirleri kar
şısında bunun 15 milyonunu, 20 milyonunu trans
fer etmek. Bu daha da artacaktır. Adalet Parti
sinin zimamdarları, yöneticileri, bizim bildiğimiz 
zihniyetlerini devam ederlerse. O zihniyet nedir? 
Müşterek Pazara girmektir. Müşterek Pazara gir
mek, ne yapacaktır? Müşterek Pazara girmek; mal 
mübadelesinde olduğu gibi, sermaye mübadele
sinde, iş gücünün mübadelesinde tamamen ser
best bırakacaktır, öyle ki, artık bir kanuna bile 
lüzum kalmıyacaktır. Yabancı Sermayeyi Teşvik 
Kanunu gibi, Petrol Kanunu gibi kanunlara lü
zum kalmıyacak. Bütün memleket herkesindir. 
Müşterek Pazar üyeleri rahatça gelebilecekler, is
tedikleri yatırımları yapabileceklerdir. O zaman 
elbette ki, sömürecekleri noktalara ve dikkatinizi 
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çekerim bundan sonra bilhassa petrolden sonra, 
bilhassa turizme geleceklerdir, gelecekler... 

MEHMET ALÎ AYTAÇ (İzmir) — Komü
nizm için büyük tehlike görünüyor. 

SADUN AEEN (Devamla) — Artık sizin 
takdirinize kalmıştır, kimin için tehlike olduğu. 
Bana memleket için tehlike gibi geliyor, Türk 
halkı için. 

Şimdi böyle gelecektir. Kaldı ki, Müşterek Pa
zara girersek üstelik yalnız yabancı sermaye gel
mekle kalmıyacak, ithalât gümrükleri kaldırıla
cağı için miktar tahditleri de kaldırılacaktır it
halâtta, yabancı sermayenin dışarıdaki ürünleri, 
belki bizim işçilerimizin yapacağı ürünler gelecek 
memlekette nasılsa kurabilmiş olduğumuz derme 
çatma sanayii de yıkacaktır. Bunda da hiç şüp
he yoktur. 

Adalet Partisi zimamdarlarının tutumu bu
dur. Bu memleketin kalkınması şöyle dursun, 
giderler, bir sömürge haline gelmesi sonucunu 
verecektir. Bu hususta da hem Heyeti Unıumi-
yeyi ikaz etmek isteriz ve hem de T. 1. P. nin 
tamamiyle bunun karşısında olduğunu belirti
rim. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi daha genel 
ehemmiyetteki birkaç konuya değineceğim: Bu
da yine, önemli. Adalet Partisinin gerçek tu
tumunu ortaya koyacaktır ve koymak bakımın
dandır. Hükümet ve herkes gayet tabiî olarak 
sosyal adalet içinde kalkınmaktan bahsediyor. 
Sosyal adaleti gerçekleştirmeyi, başlıca bir he
def biliyoruz. Şimdi bu nasıl olur bunu göre
lim? Adalet Partisinin buradaki tutumu nedir? 
Hiç şüphe yoktur ki, sosyal adalet denildiği za
man ilk akla gelen şey; gelir dağılımının düzen
lenmesi. Bâzı insanların çok zengin, bâzı insan
ların çok zengin olmaması olayıdır. Şimdi dağı
lımdaki böyle, bu farkların azalması, azalması 
yönünde... 

BAŞKAN — Sayın Sadun Aren, bir hususta 
dikkatinizi çekmek isterim. 1966 yılı Bütçe ka
nun tasarının tümü üzerinde söz istediniz. 
Hükümet programı üzerinde söz istemekle, bütçe 
kanunu tasarısı üzerinde söz istemek arasındaki 
farka dikkatinizi çekmek isterim. 

Buyurun devam edin. 

SADUN AREN (Devamla) — Efendim, büt
çe dolayısiyle Hükümetin iktisadi meselelerdeki | 

tutumu hakkında partimin görüşlerini anlatmak 
istiyorum. Ve bundan sonra da bütçenin kendi
si hakkında da bâzı şeyler söyleyeceğim. 

Şimdi sosyal adaleti sağlamanın yani gelir 
farklılıklarını azaltmak için evvelâ bunun sebep
lerini bilmek lâzımdır. Sonra bu sebepleri düzelt
mek lâzımdır. Herkesçe malûmdur ki, gelir fark
lıklarının bir sebebi, sermaye farklıklarıdır. Bâ
zı insanların sermaye geliri alması, bâzı insan
ların sadece ücret geliri almasıdır. Büyük fark
lılık buradandır. O halde, sosyal adaleti ger
çekleştirmenin bir yolu insanlar arasındaki ser
maye farklılıklarını azaltmaktır. Halbuki Hükü
met ne yoldadır? Bunu artırmak yolundadır. Ne
den? Çünkü özel sektör eliyle kalkınmayı şiar 
edinmiştir. , Bu demektir ki, küçük bir azınlığa 
mütemadiyen yatırımlar yapsın diye zengin et
mek durumundadır, mecburiyetindedir. O hal
de, bu tutum mümkün değildir. Sosyal adaletle 
bağdaşmaz. Gelir dağılımındaki adaletsizliğin 
diğer sebebi de eğitim farklılığıdır. Çünkü, üc
ret gelirleri arasında da farklar vardır. Bu
nun sebebi de eğitim farklılığıdır. Öyleyse sos
yal adaletçi bir Hükümetin eğitime Çok büyük 
önem vermesi lâzımgelir. İnsanlar arasındaki 
eğitim farklarını azaltması lâzım gelir. Çünkü 
eğitim farkları azaldıkça elbetteki ücret fark
ları azalacaktır. Adalet Partisinin böyle eğitim
de herkese, halka, büyük eşitlik sağlayacak, bü
yük yatırım, hamleler yapacak bu tutum içinde 
olmadığı ortadadır. Memleketimiz bu konuda 
öteden beri ihmal edilmiştir. Üniversite tahsili 
yapmak bir imtiyaz halindedir. Onu biliyorsu
nuz, bilmiyorsanız görebilirsiniz. Orta tahsil 
de, ilkokul tahsili de öyledir. Ve halkımızın % 60 
mdan fazlası okur yazar bile değildir. Demek 
ki bu bakımdan da sosyal adalet yolunda olduğu 
söylenemez. Zaten Hükümetin sosyal adalet an
layışının çok ilkel olduğunu da görüyoruz. Bu
rada daha bugün bütçe tenkidinde Maliye Ba
kanı arkadaşımızın neler söylediğini hatırlayı
nız. Yabancı memleketlerdeki, Amerika'daki, 
şuradaki, buradaki gelişmelerden bahsettiler. 
Ben hiçolmazsa yalnız memleketimden bahsedi
yorum, memleketin meselelerinden bahsediyo. 
rum. Uzunboylu bankalardan, şundan, bundan 
bahsedildi. Ben sadet dışı bir şey mi söylüyo
rum? Hükümetin ve Maliye Bakanının şurada 
söyledikleri ile bağdaşmaz, onunla tamamiyle 

I ters düşen bir şey mi söylüyorum? Zannetmem. 
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Efendim, burada Sayın Maliye Bakanı ifade 
ettiler, dediler ki, en büyük • adaletsizlik ve eşit
sizlik işsizliktir. Bu, Hükümet programında da 
vardır. Şimdi arkadaşlar, işsizlik büyük bir fe
lâkettir. Her vatandaşın iş sahibi olması en bü
yük hakkıdır. Her vatandaşı iş sahibi yapmak 
hükümetlerin birinci görevidir. ' Sosyal adalet, 
herkes iş sahibi olduktan sonra, bahis konusudur 
zaten. Yoksa, herkesi iş sahibi yapmayı sosyal 
adaleti gerçekleştirmek telâkki etmek çok ilkel, 
çok iptidai bir sosyal adalet anlayışıdır. Yani 
olmaz. 

Halbuki Hükümetin temel anlayışı budur. 
Bâzı insanların, halkın karnımı doyurmak, 
yeter. Ondan sonrası lüksdür. Dermek oluyor 
ki, arkadaşlar, sosyal adaleti ekonomik haya
tın işleyişi ile sağlamak lâzımgelir. Onun 
içinde insanlar arasında büyük servet farklı
lıkları, büyük sermaye farklılıkları olmama
lıdır. Olursa o ekonomi işlerse mutlaka bü
yük gelir farklılıkları yaratır. Ve aslında münde
miçtir. Eğitim farkları varsa yine o ekonomi 
ücretler arasında farklar yaratacaktır, bu 
çaresiz. Bunları önlemiyen bir iktisat düzeni 
sosyal adaleti gerçekleştirmek iddiasında bu
lunamaz ; komik olur. Fakat, bu yollara git
miş bir iktidar diye, yani özel sektörcülükle de
ğil kapitalist olmıyan bir kalkınma yolu seç
miş, eğitimi birinci plâna almış bir iktidar bi
le elbetteki hemen sosyal adaleti bütün, neti
celeriyle gerçekleştiremiyebilir. Hâlâ ekono
misi bâzı adaletsizliklerle malûl olabilir. İşte 
bu takdirde vergiciliğin imkânlarımdan ya
rarlanarak sosyal adaletin sağlanılması iste
nir. Vergi adaleti ve ancak bu takdirde, ya
ni asıl ekonominin işleyişi sosyal adalete uy
gun olacak, fakat bunun kusurları vergi ile tas
hih edilecek. Bu mânada vergi adaleti bahis 
konusudur. Yoksa vergicilik başlıbaşına sos
yal adaleti sağlamanın bir unsuru olamaz, va
sıtası olamaz. Tamamlayıcı ekonominin asıl iş
leyişini tamamlayıcı bir unsur olabilir. Dermek 
ki, bir kere yalnız vergi sistemimizle bun
ları sağlarız, diyemeyiz. Efendim, biz bu 
tarafta adaletsizliğe razıyız, fakat vergiyle 
sonra adaleti sağlarız denilemez. Çünkü vergi
cilik tek başına bu adaleti sağlıyamaz. Bun
ları da biraz sonra göreceğiz. Kaldı ki, ver-
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gi sistemimiz adaletli de değildir. Bunun bir 
misalini söylüyeyim, önemli bir misal olduğu 
için... 

Yine Bütçe Gerekçesinin 199 ncu sayfasın
daki bir tabloyu okuyacağım, tablodan bâzı ra-~ 
kamlar okuyacağım. 

1964 yılında yıllık beyanname vereni 367 bin 
mükellef vardır; bunlarm 154 bini yani he
men, hemen yarısı yılda ortalama 1481 lira 
safi kazanç beyan etmişlerdir. Yani ayda 124 
lira. Yıllık beyanname veren insanlar umıuımi-
yetle, tüccarlar, sanayiciler, serbest meslek 
sahipleri, emlâk sahipleri yani varlıklı insan
lardır. Ve bunlar yine ortalama adam başına 
yılda 152 lira gelir vergisi ödemektedirler, bu 
154 bin kişi, dışındaki 71 bin mükellef yıl
da 4 581 lira ortalama olarak safi kazanç be
yan etmişlerdir. 67 bin mükellef ise yılda 
7 401 lira safi kazanç beyan etmişlerdir. Böy
lece 291 bin beyanameli mükellef, yani bütün 
beyannameli mükelleflerin vergisi % 80 i yıl
da 7 041 liranın altındadır. Yani ayda 590 
liranın çok altındadır. Bir kısmı da 1 400 li
ra gibi bir gelir beyan etmişlerdir. Bu % 80 i. 
Bu gülünçtür tabiî. Demek ki, az vergi ver
mektedirler. Vergimizin zaten adaletsiz olduğu
nun bir misâli olarak okudum. Zaten arkadaş
lar özel sektörü esas alan bir sistemin ver
gi adaletini sağlamasında imkân yoktur. Ne
den yoktur ? Çünkü, bu da özel esktörün man
tığından gelmektedir de onun için. özel sek
tör gibi bilhassa az gelişmiş memleketlerde ye
ni özel sektör yaratırken maksat, hedef bâzı in
sanları zengin etmektir. Sermaye sahibi yap
maktır. 

Niçin? Onlar fabrika yapacaklardır da on
dan, Devlet yapmıyacaktır. Ya yabancı serma
ye yapacak, ya özel sektör yapacak. 

O halde, insanları, bâzı insanları zengin et
mek lâzımdır. Kredi vermek suretiyle, döviz 
tahsisi yapmak suretiyle, çok kâr yapmala
rını sağlamak suretiyle, şu veya bu şekilde 
kollamak suretiyle... Şimdi, hem böyle bir 
adamı zengin etmeye uğraş ve hem de vergi 
almaya uğraş. Bu, sistemin mantığıyla çelişir. 
Yani bir adamı zengin edeceksiniz, bir taraf
tan kredi vereceksiniz, diğer bdr sürü imkân
lar sağlıyacalksınız ve hem de çok kazanıyor 
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diye çok vergi alacaksınız, adamdan. Olmaz 
böyle bir şey. Bu, saçma bir şeydir. Yani, 
vergi adaleti, özel sektörcülüğün mantığı ile 
çelişme halindedir, olmaz. Hem özel sektörcü 
olacaksınız, hem de vergi adaleti sağlıyacak-
sın. Böyle şey olamaz. Yaparsanız o zaman, 
özel sektör falan kalmaz ortaklıkta. Çünkü, 
zengin adamdan ağır vergi alacaksınız, adam
da bir türlü palazlanamaz, fabrika falan ya
pamaz. Bu adamlardan bâzıları para alırlar 
yapmazlar da zaten. Demek ki, o takdirde ya
pılacak şey nedir? Zaruri olarak özel sektör
cülüğün mantığı icabı yapılacak şey nedir? Böy
le zengin insanları yatırım yapar, fabrika ku
rar ümidiyle vergilememek verginin ağır yü
künü fakir halka yani yatırım yapmıyacak 
olan, yani istihlâkini kısacak olan halka yük
lemek. Ve yapılan da onun için budur. Türki
ye'de de böyle olmasının sebebi halkı ezelim fi
lan diye değil, mantığı icabıdır, düzeninin 
mantığı icabı böyle olmuştur, işte bundan 
ötürüdür ki memleketi gerçekten kurtuluşa 
götüren yol kapitalist olmıyan yoldur. Çünkü, 
görüyorsunuz meselâ vergi adaletiyle bile 
kapitalist yol yani özel sektörcülük çatışma 
halindedir, beraber yürüyemez. (A. P. sıraların
dan bir ses, «Sayın Başkan burada bütçe ten
kidi mi yapılıyor, yoksa ideoloji münakaşası 
mı yapılıyor?») 

Şimdi, alışılmış şeylerin söylenmesi de ide
olojidir, alışılmamış şeylerin söylenmesi de 
ideolojidir. Böyle bir toplumda böyle bir dü
zende yani kamu sektörünün esas alındığı dü
zende vergi adaleti yapılabilir. Zengin bir in
sandan ağır vergi alırsanız o size: Benden ver
gi alırsanız yatırım yapamam diyemez. Çün
kü, ondan böyle bir şey beıklenmiyordur za
ten. Devlet yapacak. Onun için yapılır. Bu 
bakımdan, bu vösile ile bir noktayı da belirt
mek istiyorum. Bâzı kimseler sanki kalkınma 
ile sosyal adalet bağdaşmaz, derler. Ve bunu 
bilgiçlikle söylerler. Zaten bunlar bağdaşmaz, 
derler. 

Arkadaşlar, hakikaten özel sektör esas 
alınırsa bağdaşmaz. Yani, özel sektör düze
ni içerisinde kalkınmak istenirse bağdaşmaz. 
Söylediği sebepten ötürü... Vergiliyemezsiniz 
filân. 

Fakat, eğer... 
BAŞKAN — Sayın Sadun Aren, size ikin

ci defa ricada bulunuyorum. Siz sadece bütçe 
müzakereleri ve Bütçe Kanunu münasebetiyle 
Türkiye işçi Partisinin görüşünü tebarüz ettir
mek üzere söz istediniz. Bütçe Kanunu dı
şında tekmil konularda kendi görüşünüzü ve di
ğer partilerin görüşlerini tenkid etmek için söz 
almadınız. Bu hususa ikinci kere dikkatinizi 
çekerim. Devam ediniz. (Gürültüler ve T. I. P. 
sıralarından, «Her şeyi söyliyebilir Sayın Baş
kan» sesleri.) 

SADUN AREN (Devamla) — Bir şey sora
yım efendin. Üçüncü defa dikkatimi çekerseniz 
bir şey oluyor mu? 

BAŞKAN — Üçüncü defa dikkatinizi çekti
ğimde ne olacağını bilmeniz icabeder. Biz Tüzü
ğü bastırttık, dağıttık, okumanız icabeder efen
dim. (A.P. sıralarından bravo sesleri). Sayın 
Yunus Koçak siz de yerinizden müdahale etme
yiniz bir daha. 

MUZAFFER KARAN — (Denizli) — Ora
lardan müdahale edenlerin de lütfen isimlerini 
söyleyiniz. (C.H. Partisi sıralarından «bir mil
letvekiline komünist diyorlar, olur mu böyle 
şey» sesleri). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, ben gö
rebildiğim kadar ismen ikaz ediyorum. Demin 
de gördünüz her iki taraftan da isimlerini söy
lemek suretiyle ikaz ettim. Milletvekilleri isim
lerinin söylenmesinden titizlik göstereceklerdir, 
muhakkak. Bu titizlik müdahale etmemek şek
linde tecelli ederse bu Heyeti Umumiyede bir 
memnunluk zuhur edecektir, kanaatindeyim. Şim
di tekrar ediyorum Sayın Aren, siz Bütçe Ka
nunu tasarısının tümü üzerinde grupunuz adına 
söz aldınız.. 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Saym 
Başkan, ben hatip sözünü bitirdikten sonra usul 
hakkında söz istiyorum. Çünkü, tutumunuz 
yanlıştır. 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, size söz ver
meden söz aldığınız ve konuştuğunuz için size 
bir ihtar veriyorum. Devam ediniz Sayın Aren. 

SADUN AREN (Devamla) — Sayın Baş
kan, gerek Maliye Bakanının buradaki konuş
malarından, gerekse onu takiben Sayın Seç-
kin'in buradaki konuşmalarından aldığım ilha
ma göre ben bu münasebetle yapılacak bir ko
nuşmanın dışında bir konuşma yapmıyorum. 
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Fakat, ne var ki, partim bâzı konularda bi
raz farklı düşünüyor. Bunları da belirtiyorum 
ve zanediyorum ki, tahrik filân etmiyorum, 
kimseyi. 

BAŞKAN — Hayır, Sayın Aren, tahrik et
tiğinizi söylemedim; kendi partinizin görüşü
nü elbette tebarüz ettireceksiniz. Yalnız, bütün 
mesele Bütçe kanun tasarısının tümü üzerin
de söz aldınız; sadet budur. Bu vesile ile Bütçe 
Kanunu ile ilgili olmıyan (T.t.P. sıralarından 
«herşeyi söylüyebilir» ve C.H.P. si sıralarından 
«olmaz yani» sesleri ile A.P. sıralarından gürül
tüler). Bir Hükümet programı üzerinde söz al
mış gibi konuşmanıza devam etmeyiniz, lütfen. 
(T. t. P. sıralarından herşeyi söylüyebilir» 
sesleri). 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Reis bunda yanılıyor. 

SADUN AREN (Devamla) — Şimdi efen
dim. (Gürültüler). 

Böyle, yani, bir memlekette istisadi kalkın
ma ile Sosyal Adalet arasında bir çelişme var
dır, diyen insanlar, bu ancak bir özel sektör-
cü kalkınma düşünülüyorsa, doğrudur. Ama , 
böyle olmıyan bir kalkınma için doğru değildir. 
Çünkü arkadaşlar, bu elbetteki bütçemizin ve 
takibedilecek vergi politikası bakımından ehem
miyetlidir. Artık insanların bu bilince varmış 
olduğu, bu denli inanmış oldukları Türkiye-
mizde kalkınmanın Sosyal Adaletle bağdaştırıl
mak zarureti vardır. Sosyal Adaletin sağlanması, 
kalkınmanın da şartıdır. Yani, insanların bir 
obsasiyonu, bir seçim hakkı yoktur. Efendim, 
ben Sosyal Adaletsiz, kalkınma seçeceğim diye 
bir seçim yoktur. Bu, lâftır. Bu sebepten do
layı da belki şimdiye kadar kullandığım bir 
şeyi tashih edeceğim. Kapitalist yolla kalkınma 
diye birşey yoktur. Beyhude bir çaba diye bir-
şey vardır. Görüyorsunuz ki, arkadaşlar memle
ketimizde... 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — O senin 
dediğin... 

BAŞKAN — Sayın Aytaş ikinci defa mü
dahale ediyorsunuz. Lütfen müdahale etmeyiniz, 
efendim. 

SADUN AREN (Devamla) — Görüyorsunuz 
ki, bütün meselelerimiz gelip bir noktada yani 
iktisadi tutumumuzda düğümlenmektedir. Yani 

iktisadi tutumun ne olduğu konusunda düğüm
lenmektedir. Aldığım her konunun, Sayın Baş
kanın müdahalesine sebebolacak tarzda bir re
jim, bir iktisat, bir sistem meselesine gelmesi
nin sebebi bunların arasında mantıkî ve zaruri 
bir bağ bulunmasından ötürüdür. 

Yoksa, ben kasten buraya getirmekte deği
lim, kendileri de zannediyorum takibederken bu
ralara gelmek zorunda olduğumu müşahede et
mektedir. 

Şimdi, aynı konuyu, maalesef aynı konu
yu, yani meselelerimizin çözümlenrûesiyle te
mel iktisadi tutum arasındaki münasebeti yine 
çok önemli bir meselemizi açıklarken belirtme
ye çalışacağım veya kendiliğinden belirecek. 
Daha doğrusu onu belirtmek için konuşmıya-
cağım fakat konuşurken o belirecek. Yani plân
dan bahsedeceğim. İktisadi plân meselesinden; 
Sayın Maliye Bakanımız ve Sayın Seçkin de 
plândan bahsettiler. Herhalde konu içindedir. 
Fakat, bundan evvel bir hususu belirtmek lâ
zımdır. Halka hizmet etmek ne demektir, ik
tisadi mânada? Halka hizmet etmek, halkın ar
zuladığı malları ve hizmetleri üretip ona ver-

' mek demektir. 

Böyle bir sistemimiz varsa halka hizmet 
eden bir sistemdir. Yoksa halka hizmet etmiyo
ruz, demektir. Peki, nasıl üreteceğiz bu şeyleri, 
halkın istediği bu şeyleri nasıl üreteceğiz? Ne
ler satılırsa neler satılabilirce bir düzende, o 
şeyler üretilir, neler satılırsa, neler talebedilirse 
onlar üretilir. Hiç kimse talebedilmiyen şeyleri 
üretmez, hattâ bir Devlet müessesesi de olsa ta
lebedilmiyen bir şeyi üretmez. Bir kere yanılıp 
üretse bile bir daha üretmez. Demek ki, üretimi 
tâyin eden şey taleptir. Yani satmalma isteği
dir, talibolmaktır. Peki, talebi tâyin eden şey 
nedir? Gelir dağılımıdır. İnsanlar, çeşitli gelir 
seviyelerindeki insanlar gelirlerine göre çeşitli 
mallardan çeşitli miktarlarda talepte bulu
nurlar. Ve bu gibi dağılımı tabep dengesini tâ
yin eder. Gelir dağılımını değiştirirseniz talep 
bünyesiyle ve ona bağlı olarak da, üretim bün
yesi değişir. Bu temel bir vakıa. Bir memlekette 
lüks mal üretiliyorsa, ne ayıp yapılıyor diyeme
yiz. Demek ki, gelir dağılımı öyle ki, memle
kette lüks mallara talep var. Lüks mallara 
kim talibolabilir? Çoş yüksek gelir sahipleri 
talibolabilir. Şimdi kalkıp da plânla veya her 
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hangi bir usulle lüks mal üretimini önleyemez
siniz. Önleyemezsiniz çünkü kaçakçılık olur. Me
selâ, bizim memleketimize lüks diye otomobil 
ithali yasaktır. Ama, her marka her model, oto
mobil vardır. Başka yollarla gelir. Zaten meşru 
yolları da vardır. Kaçakçılıkla gelmiyor. Yani 
kaçamak yollarla gelir. Kürk ithali de yasak
tır ama her türlü kürk de gelir. Sahiden sok
mazsanız yani bir tedbir ahpta bu lüks malları 
memlekete sokmazsanız veya ürettirmczscniz 
başıka lüks mallar yapılır. Gayet lüks lokantalar 
türer v.s. yani gayet lüks ve lüks ihtiyaçları 
karşılayacak birşeyler bulur toplum. Yani, me
selâ,. efendim bizim üretim bünyemizi, ithalâtı
mızın çeşitlerini, memleketin, fakir bir memle
ketin ihtiyaçlarına göre ayarlamalıyız, şunları, 
bunları yasak etmeliyiz lâfları sözdür, yani lâf
tır. Gelir dağılımını değiştirmedikçe bu sağla
namaz. Yani talep bünyesini değiştirmedikçe 
bunlar sağlanamaz. Talep bünyesini değiştirir
seniz bunlar kendiliğinden de sağlanır. O zaman 
da birşey yapmıya lüzum yoktur. Onun için ge
lir bünyesinde değişiklik yapmıyan ve gelir 
bünyesinde nasıl değişiklik yapılması lâzım-
geldiğini, daha evvel gelir dağılımında söyle
miştim, üretimi halk yararına falan işletemez
sin. 

Şimdi, bu durumdan plâna dönelim. Plân 
vaziyetimiz nedir? Bizde plân niye böyledir ve 
ne umulabilir plândan? 

Şimdi arkadaşlar, plân böyle gelir dağılımı
nı değiştiremiyeceğine göre, böyle bir salâhiyeti 
olmadığına göre, plân mevcut gelir dağılımı için
de üretim ve yatırımın talep bünyesine en ziya
de uygun olmasını sağlayabilir. Yani şu adalet
siz düzeni rasyonel, adaletsizliğinin içine rasyo
nel çalışmasını sağlar. Yoksa adaletsizliği değiş
tiremez. Demek ki, bizdeki iktisadi sistemin, ge
lir dağılımının çerçevelediği adalet içinde ras
yonel yani muvaffak bir plânlama ancak bunu 
yapabilir. Bu adaletsizliğin için de rasyonel olur. 
Yani plân bu temel değişiklikler yapıl
madıkça halkın yararına ilâve imkânlar yarat
maz. Çünkü, üretimi talebe göre ayarlarız. Ta
lep de kimde para varsa ondadır. Yani mevcut 
düzende paralı olan insanlara plân daha rasyo
nel hizmet eder. Bu bakımdan özel sektörle, ka
mu sektörü arasında da bir fark yoktur. Yani ik

tisadi kamu teşebbüsleri ile özel sektör arasında 
da bir fark yoktur. Çünkü madem düzen budur, o 
da talebe göre işleyecektir, iktisadi kamu teşeb
büsleri de. Yani iktisadi kamu teşebbüsününde 
piyasa mekanizmasına göre bu düzenin bir par
çası olarak işlediği için hiçbir sosyal muhtevası 
yoktur. Özel sektörden onun için farkı yoktur. 
Bunun için halktan uzaktır, halk onun için sev
mez. Halkın olması lâzımgeldiği halde. Çün
kü, bu düzende onun olamaz da ondan, özel sek
törün parçası yani. Kaldi ki, arkadaşlar, plân 
bu rasyonel olma fonksiyonunu bile ifa edemez, 
özel sektörün hâkim olduğu bir düzende. Niçin? 
Çünkü, demin anlattım ki, bu sistemde bulun
ması lâzımgelen şey, talebe göre üretim yapmak, 
ona göre yatırım yapmaktır. Bu işi yani piya
sada teşekkül eden fiyatlara göre ve bunlara gö
re yapılacak tahminlere göre nelerin, ne kadar 
üretilmesi lâzımgeldiğini iş adamı Plânlama 
Daresindeki mütehassıslardan daha iyi bilir. Ga
yet tabiî olarak daha iyi bilir. Bu sebepten ötü
rü özel sektörün planlanması, umumiyetle plân, 
özel sektörün karşısına yardımcı falan değil, ilâ
ve bürokratik bir engel olarak çıkmaktadır. Özel 
sektör onun için plânlamadan falan pek hoşlan
mamaktadır. İlâve bir şey, ondan da vize almak 
lâzım, onu bilmem ne yapmak lâzım, gidip ikna 
etmek lâzım. Çünkü, özel sektör tabiatı iktizası 
plânlananı az. Plân bir karar meselesidir. Şu
raya şu yapılacak, buraya bu yapılacak. Ve özel 
sektörde bir de müteşebbisin kendisi var. O da 
karar veriyor. Hangisi karar verecek? Elbette-
ki meseleye daha yakın, daha âcil menfaati olan 
insan daha iyi karar verir. Onun için özel sek
törün hâkim olduğu bir düzen plânlanamaz. 
Kamu sektörü planlanabilir. Kamu sektörü plan
lanabilir değil, kamu sektörü plânlan]anmaya 
muhtaçtır. Ancak planlanırsa yürür. Çünkü, 
onun sahibi olmadığı için böyle tek tek planlan
ması lâzımdır. Ama, kamu sektörü az olursa, kü
çük olursa bunun plânlanlanması bahis konusu 
olmaz. Buna yapılan şey plânlama denmez. Buna 
böyle bir programlanma falan denir, bir ehemmi
yeti olmaz. Çünkü, plân ancak kapsayıcı olursa 
önemlidir. Çünkü, bir kaynağın en iyi kullanıldığı 
yerler bilindiği takdirde takdir edilebilir, Ölçü
lebilir. Ben şu bir kuruşu kullanabileceğim bü
tün yerlere bakarım, hepsini görürüm ondan 
sonra ancak en mühim yerde kullanabilir. Ama, 
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yalnız şu üç yere bak dersen en rasyonel şekilde 
o bir kuruşumu kullanamam. Yani yalnız kamu 
sektörü planlanırsa. Demek ki, o paranın kul
lanılma imkânları göz önünde tutulmadığı için 
rasyonel bir karar verilmesi mümkün değildir. 
Yani plânın mutlaka kapsayıcı olması lâzımdır, 
kaynakların rasyonel tevzi edilebilmesi için. 
Kapsayıcı olması için de planlanabilecek bir bün
yede olması lâzım gelir. Yani kamu sektörünün 
hâkim olması lâzım gelir. Özel sektör o zaman 
plânlanmasa da olur, uyar. Veya planlanabilir. 
Küçük olduğu için plânlanmasa da ehemmiyeti 
yoktur. Veya zaten plâna uydurulabilinir. Bu 
yüzdendir ki, yani şu bünyeye plancılık uyma
dığı içindir ki, plân bir türlü bizde yerleşemedi. 
Meselâ, plânı bu sene - üçüncü uygulama senesi 
bitti, 4 ncü uygulama senesine girdik - halk ola
rak kimse farkında değil, kimsenin umurunda 
değil. Ne yenilik getirmiştir Türk halkına, Türk 
insanına? Hiç kimseye bir şey getirmemiştir. 
Kimsenin plândan falan haberi yoktur. Hakika
ten ilâve bir bürokratik engeldir, bugün. Bir 
Anayasa müessesesi olduğu için, kelime olarak 
büyük prestiji olduğu için, Adalet Partisi Hü
kümeti tarafından da benimsenilmiş görünül-
mektedir. Fakat, ilerde biraz sonra birkaç nok
taya daha değineceğim gibi hiçbir hürmeti de 
yoktur zaten plâna. Çünkü, haklı olarak yok
tur, yani. Tabiî plâncıları kasdetmiyorum. Plan
cılık bir başka şey. Plânı bir uygulama olarak 
kastediyorum. Plâncılar gayet iyi şeyler yapı
yorlar. T. İ. P. kaplayıcı bir plânlama ile an
cak Türkiye'nin kalkınacağı kanaatindedir. Ve 
bunun gerektirdiği bir iktisat düzenini de esas 
görür. Onu da defaatle anlattım, ne olduğunu. 

Halkımızın çok küçük bir azınlığı yani me
murların ve işçilerin bir kısmı, o da kifayetsiz 
bir şekilde sosyal güvenlikten yararlanmakta
dırlar. Bunun dışında memleketimizde sosyal 
güvenlik müessesesi yoktur. Bu memurlar, iş
çilere uygulanan sosyal güvenlikleri yetersizdir. 
Bu sebepten ötürü büyük sermaye geliri olan
lar hariç, çünkü bu gelir devamlıdır, hariç, her
kes sosyal güvensizlik altındadır. Yani meselâ 
ailenin reisi ölürse, hastalanırsa, sakatlanırsa, 
çocukları, karısı ve saire perişan olurlar. Ka
derleri değişir, bir trafik kazasında ölürse, bir 
şey olursa. Bu devirde böyle şey olmaz artık. 
Hele çocukların eğitim görmelerinin, yaşamala

rının, ailelerinin veya babalarının hasta olmasına 
bağlanması hattâ milyoner olup olmamasına bağ
lanması devri geçmiştir, geçmelidir. Bunlar an
cak çok geniş sosyal güvenlik tedbirleriyle sağla
nabilir. Serbest meslek erbabını da kapsıyan, 
tabiî işçiyi de memuru da kapsıyan çok geniş ve 
aynı zamanda işe yarar sosyal güvenlik mües
seseleri mutlaka kurulmalıdır. O kimsesiz ço
cuklara, burada Maliye Bakanı da değindiler 
memnuniyet vericidir ama bir hayır meselesi 
olmaktan çıkarılıp bu insanların haklı olarak 
kimsesiz çocuklara falan Devlet bakmaya mecbur 
olmalı, gerçekten bunların bırakılacakları yer-

'ler olmalıdır. 

Fakat, Adalet Partisi Hükümeti bu anlayış 
içinde değildir, söylediğim temel felsefesiyle 
bağdaşmaz. Yani, bu insanlar kendi kaderine 
terk edilmelidir der, aslında. Eleştirirseniz bu 
kafa oraya gider. Yani, bu demek değildir ki, 
hayfsever de değildir. Hayırsever, çok da ha
yırsever olabilir. Fakat, ben hayırseverlikten 
değil, gerçek bir sosyal adaletten bahsediyorum. 
İnsanlara hak tanımaktan bahsediyorum, sada
ka vermekten bahsetmiyorum. 

Şimdi arkadaşlar, dış iktisadi ilişkilerimize 
değinmek istiyorum. Bunların bir kısmına de
ğindim Müşterek Pazar, yabancı özel sermaye. 
Şimdi bir dış borçlar meselesine, bir de dış tica
retimize değinmek istiyorum. Evvelâ peşinen 
söylemek isterim ki, T. î. P. dış borçlara karşı 
değildir. İyi kullanılan ve şartları uygun olan 
dış borçların memleket için yararlı olduğuna 
kaanidir, bunda hiç şüphe yoktur, özel şa
hıslar için de böyledir. Kredilerin iyi kullanıl
ması demek, yatırımlar için kullanılması istih
lâk için kullanılmaması demektir. Tıpkı bir 
tüccarın aldığı borcu ev mobilyasına sarf etme
mesi gibi, mutlaka işine yaramalıdır. . Şartla
rının iyi olması, işte faizinin iyi olması, düşük 
olması vâdesinin uzun olması ve bilhassa serbest 
olması. Yani, o krediyle istediğimiz yerden 
mal alabilmemiz ve nihayet iç işlerimize, dış 
işlerimize karma imkânı sağlanamaz. Buna 
uygun olması lâzım. Ve imkân vermemesi lâzım. 
Şimdi, bunları: söyledikten sonra memleketimiz
de dış borçların şöyle 15 - 20 sene mazisi olan 
dış borçlanmanın durumunu belirtmek istiyo
rum. Mehazım bütçe gerekçesidir. Bütçe ra
kamlarına göre Eylül 1965 itibariyle dövizle 
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ödenecek dış. borçlarımızın yekûnu 986 milyon 
dolardır. Bunun faiz ödemeleri de, bitişlerine 
göre faiz ödemeleri de 377 milyon dolardır. 
Bunun 1966 - 1970 yılları arasındaki yıllık tak
sitleri, faiz ve amortisman taksitleri yine ge
rekçeye göre 150 ilâ 110 milyon arasında değiş
mektedir, yıllar itibariyle. 1960 - 1964 arasın
daki borç taksitlerimiz ortalama 130 milyon do
lar civarında olmuştur. Bu rakamlar bizim ih
racat bütçemizin yüzde 30 undan fazladır, üçte 
birinden fazladır. 1960 - 1964 arasında öde
diğimiz yekûnda. Şimdi ihracat gelirimiz tabiî 
her sene değişmektedir, fakat 400 milyon do
lar olarak düşünürsek ihracat gelirimizi, orta
lama olarak ve çok kaba bir hesap yapacağız 
ince hesap yapmaya değmez, çünkü her şey 
değişiyor. Bunun, demek ki, aşağı - yukarı 
150 milyon doları dış borçların ödenmesine gi
decektir, önümüzdeki sene. Buna karşılık 
50 milyon dolar kadar işçilerimiz döviz getire
ceklerdir. 400 milyon dolardan 150 milyon do
lar çıkarsa 250 milyon dolar kalır, işçi döviz
leri diyelim 50 milyon dolar, 300 milyon dolar 
eder. Tabiî burada bir sürü dış alış - verişler 
vardır. O teferruata girmiyorum. Birbirlerine 
ifna edebilir. 300 milyon dolar kadar bizim 
varlığımız var. Halbuki yine ortalama ithalâ
tımız 600 milyon dolar civarında. Bugün câri 
ithalâtımız buna yakın. Hükmet bunu önümüz
deki sene 725 milyon dolara çıkarmak istiyor. 
Fakat, bunu.600 milyon dolar kabul edelim. 
300 milyon dolar bir açık var. Yani bugünkü 
şu günlük hayatımızı, Türkiye'nin günlük şim
diye kadarki gidişini devam ettirmek için 
yılda 300 milyon dolar borçlanmamız lâzım, 
yeniden. Bu bir batağa saplanmak demektir, iş
te esas itibariyle yani nazari olarak pek âlâ ya
rarlı olabilecek olan dış borçlanma düzeni son 
15 - 20 sene içinde bizi bu hale sokmuştur. Bu
nun sebepleri vardır. Belki bir sebebi biz bu 
aldığımız paraları iyi kullanamamışızdır. bunun 
için ihracat gelirimiz artmamış filân. Diğer bir 
sebebi de, her halde diğer bir sebebi de her 
kabahati bizde aramıyalım, bu alışkanlıktan vaz 
geçelim, bu borçların şartlarındadır. Arkadaş
lar, bu borçların mühim bir kısmı, Konsorsiyum
dan gelen borçların hemen, hemen hepsi 
Amerikalıların daha evvelden beri yapmış 
oldukları yardımların hepsi şartlıdır. Yani, 

o memleketten almak şartını koyar. Bu yüz
den bize borçlandığımızdan yani bir do
lar mukabilinde daha az mal getirilir. Çünkü, 
fiyatları yüksek olduğu için. Yahut da iki do
lar borçlanırız meselâ asıl değeri bir dolar olan 
bir mal getiririz. Yani serbest piyasadan alabi
leceğimiz o malı bir dolara alacaksak bunu Ame
rika'dan alırsak 1,5 dolara. Bağlıyız, çünkü, 
yalnız, orada geçen bir para şeklindedir. 1,5 dolar 
olur, iki dolar olur falan, yerine göre değişir. 
Bu çok önemli bir farktır. Bunu herkes bilmek
tedir. Böyle bağlı kredilerin çok pahalıya malol-
duğunu yani anaparayı artırdığını herkes bil
mektedir. Meselâ yüzde 50 artırdığını düşünür
sek, şimdi bir milyar lira kadar, işte 600 küsur mil
yon dolar olan dış borçlarımız meselâ 600 milyon 
dolar olacak. Yani daha az olacak. Demek ki, bu 
çok önemli bir noktadır. Ve borç yükümüzü ar
tırma bakımından bunun büyük rolü olmuştur. 
Daha evvelde bu konuda yani bu temel düşünce
mizi bağlı dış kredilerin Türkiye'ye pahalıya 
malolduğu, bir doların daha fazla dolara malol-
dıığunu belirtmek için Hükümet programı ten-
kid edilirken bir doların beş dolara geldiğini id
dia eden bir maliye uzmanının, bir maliye tem
silcisinin beyanını zikretmiştik. O sırada Sayın 
Başbakan, bu ispat edilmelidir gibi, lâflar söy
ledi. Bunu bu temel düşüncemizi teyid eden bir 
delil olarak söylemiştik. Maksadımız bu temel 
düşünceyi yani bağlı kredilerin bize çok pahalıya 
m al olduğunu ifade etmek içindi. Yoksa bir do
lar mukabilinde beş dolar değil, bir dolar mu
kabilinde 1,5 dolar da borçlansak çok ağır bir 
şeydir bu, iki dolar da borçlansak çok ağır bir 
şeydir bu, beş dolarda borçlansak tabi daha 
ağır bir şeydir. Yani düşüncelerimizde bir çeliş
me yoktur, onu bir iddia değil, asıl iddiamızın 
bir destekleyici bir delili olarak söylemiştik. 

Bir de dış borçların dövizle ödenmiyen kısmı 
vardır. Ve bunları Sayın Maliye Bakanı izah 
ettiler. Marshall yardımından, Amerika'nın zirai 
istihsal fazlasından filân gibi. Bu konuda bir 
hususu belirtmek isterim. Yani, bâzı şeyleri mut
laka bilmek lâzımdır. Bilirsek çaresini buluruz, 
bitmezsek çaresini bulamayız. Onun için bu 
konuda da bir anlaşmazlığı da ortadan kaldırmak 
istiyorum. Bunlar Türkiye'ye bedava geliyor, 
gelmektedir. Bedava gelmemektedir, bunu mut
laka bilmemiz lâzımdır. Bedava değildir bunlar. 
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Para ile gelmektedir ama dövizle alınmaya 
nazaran iktisadi bakımdan daha ucuza gelmek
tedir. 0 başka. Fakat, bedava değil. Bir kere 
navlunları; bu mallan Amerikan gemilerine ta
şıttırmak mecburiyeti vardır, yarısını hepsini 
falan, bir. İkincisi, bu gelen zirai fazlanın yüz
de yirmisinin karşılığı Merkez Bankasına yatı
rılır, para olarak. Sonra bunun yüzde 20 si Ame
rikan Hükümetinin buradaki masrafının karşı
lığı, yüzde yirmisi de yalnız bu Türkiye içindir, 
Kuley fonu denilen, yabancı şirketlere, yabancı 
şirketlerle işbirliği yapan diğer Türk Şirketle
rine falan, fakat, Waşington'un emriyle kredi 
olarak verilir. Şimdi arkadaşlar, Amerikan Hü
kümeti eğer böyle bir krediye, böyle bir im
kâna sahibohnasaydı tabiî Türkiye'de yapmış ol
duğu çok geniş faaliyetlerinin finansmanı için 
dışarıdan dolar getirmek mecburiyetinde kalır
dı. Demek ki, bu dolardan mahrum oluyoruz. 
Bu bunun maliyetidir. 

İkincisi, bu kuley kredileri olmasaydı, ya
bancı özel sermayede yine kendisine kredi bul
mak, imkânlarını desteklemek için dışarıdan, 
kendisi yabancı bankalardan kredi bulacaktı, 
döviz getirecekti. Demek ki, bunların döviz 
maliyetleri vardır. Bunu bilelim. Kaldı ki, ben
ce asıl mühim olan ve tehlikeli olan bundan 
ibaret değildir. Bu paraların yüzde 40 ından 
sonra kalan yüzde 60 ı Amerikan ve Türk Hü
kümetlerinin anlaşmaları gereğince Türk Hükü
meti tarafından harcanır. Arkadaşlar, bu Ame
rikalılara elbetteki bir imkân sağlamaktadır. 
Türk Hükümetine tesir etmek, nüfuz etmek, 
birşeyler yapmak için imkân sağlamaktadır. 
Bu işi çok kötü bir şeydir. Bu kredinin bu yö
nü de son derece ehemmiyetlidir. Yani, Ameri
kan Hükümetine, Türk Hükümeti üzerinde tel
kinlerde bulunmak imkânını sağlamaktadır. 

Şimdi efendim, bütün bu mahzurlar insana 
hayal mahsulü gibi de gelebilir, bu saydığım 
mahzurlar. Çünkü, hakikaten faciadır. Çünkü, 
bütün bu mahzurlarına rağmen, ah yabancı 
yardım gelse, filân, deniliyor. Biz demiyoruz 
ama Hükümet diyor, öyleyse, acaba bütün bu 
söylenenlerde gerçek dışı bir durum mu var? 
Arkadaşlar, gerçek dışı bir durum yok. Mesele 
şu: bu fayda, mevcut fayda tefecinin o muhtaç 
adama olan faydası nevinden bir fayda. Nasıl ki, 
artık tefeciye muhtaç olmuş adam, tefeci yarar

lıdır, yararlı olmasaydı tefeciye gitmezdi, hiçbir 
şey almamaktansa tefeciden yüzde 60 faizle pa
ra almıya razı olan adam için tefeci yararlıdır. 
işte bize olan yararı da bu mahiyettedir. Yani 
biz öyle bir duruma gelmişiz ki, artık bu kadar 
olumsuz yardımlar bile yararlı gibi görünmek
tedir. Tabiî, bu durumdan kurtulmanın - herşey-
de olduğu gibi - ilk adımı evvelâ bunun şuuru
na varmak, bunu anlamaktır. Ondan sonra 
elbette kurtulmanın çaresi vardır, koca bir mil
let için. Nelerden kurtulmuş bir millet için, bun
dan da kurtulmanın çaresi vardır. Fakat, tabiî 
Hükümette bu uyanış yok. 

Dış münasebetlerin diğer bir halkası dış ti
carettir. Burada da temas edildi, dış ticaret had
leri daima az gelişmiş meımleketlerin aleyhine iş
ler. İstisnai olarak lehine çevrilir buhran za
manlarında, fakat umumiyetle aleyhine işler. 
İleri sanayici memleketlerin geri kalmış memle
ketleri, az gelişmiş memleketleri sömürmelerinin 
yollarından biri de budur. Âdeta biraz kalkına
cak olsanız, sattığınız malı ucuz almak suretiyle 
bizi kalkmdırmaz. Kasıt falan değil, bu da dün
ya kapitalizminin düzeni böyledir de ondan. Bu 
bütün az gelişmiş memleketlerin derdidir. Bunun 
için zaten az gelişmiş memleketler iki yıl evvel 
Cenevrede bir kongre yapmışlar, bir toplantı 
yapmışlar ve dünya ticaretinin kurallarını de
ğiştirmek istemişlerdir. Bizim, Türkiye'nin bu 
gibi işlerde mutlaka aktif bir rol oynamamız, 
hattâ öncülük yapmamız lâzımgelir. Ama yaban
cı yardımlara çok bel bağlamış olan bir hükü
metin, elbette ki, bu öncülüğü yapması beklene
mez, aktif bir rol oynaması beklenemez. Çünkü, 
bu yabancı memleketlere bir baş kaldırma demek
tir. Yani, ileri memleketlere. Tabi dış ticaret yo
lu ile soyulmamanm diğer bir yolu da içerde dış 
ticareti organize etmektir. Tekrar etmek istemi
yoruz, tek alıcı, tek satıcı çıkmaktır, dünya piya
salarına. Bunun için de dış ticareti devletleştir
mek lâzımdır, başka bir yolu yoktur. O zaman 
değer fiyatiyle satar ve mümkün olan en ucuz 
fiyatla ithalât yapmak mümkün olur. Demek iki 
şey yapacağız. İçeride kendimizi düzelteceğiz, 
bir de az gelişmiş diğer memleketlerle işbirliği 
yapacağız. 

Dış ticaret hadlerinin aleyhimize gelişmesi bir 
şey değildir. Tabiî, o da bir hayal mahsulü değil
dir. Devlet Plânlama Teşkilâtının yapmış oldu-
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ğu bir araştırmanın sonuçlarını kısaca bildirmek 
isterim. Bu araştırmaya göre: Eğer ithalât ve 
ihracat fiyatlarının oranı yani dış ticaret hadle-
rimiz 1956 dan 1964 e kadar hiç değişmeselerdi, 
hep o fiyatlarla satış yapmış olsaydık ve alış yap
mış olsaydık, 9 yılda yani 1955 ile 1964 yılı ara
sında 939 milyon dolar kazancımız olurdu. Yani 
aşağı - yukarı şu dış borç, dövizle ödiyeceğimiz 
dış borcu ödemiş olurduk. O da o kadar bir şey: 
986. Yani diğer bir deyimle bu dış ticaret had
leri aleyhimize bir seyir takibettiği için bu dokuz 
yılda 939,5 milyon dolar kayba uğramış bulunu
yoruz. Tabiî 1956 yılını başlangıç tarihi almaz da 
başka tarihi alırsanız, başka rakam çıkar, falan. 
Tabiî bu gerçek değişmez. Ve buradan, burada 
uğradığımız kaybın büyüklüğü hakkında fikir 
vermek için bunu söylemiş bulunuyorum. Ve 
1956 yılı bir abes yıl değildir, özel neticeler çı
kacak bir yıl değildir. Şimdi dış münasebetleri
mizin böyle yabancı özel sermaye, dış krediler, 
dış ticaret, Müşterek Pazar falan bunların hep
sini bir arada düşündüğümüz zaman, yani zararlı 
çıkıyoruz, bu işte. Halbuki, kalkınmamız için za
rarlı çıkmamamız lâzım. Böyle hem ileri sanayici 
memleketlerle olan münasebetlerimiz, çünkü bu 
onlarladır, zararlı çıkıyoruz, hem de kalkınaca
ğız, bu mümkün değildir. Bu durumu tashih et
mek için yapılacak iş, yani bir hassasiyet göster
mek, bu dış iktisadi münasebetlerimiz üzerinde, 
hassasiyetle üzerinde durmak ve yararımıza bir 
yöne sokmakla uğraşmaktır. Halbuki Hükümet 
tamamiyle ters bir yöndedir. Aksine dış ımüna-
sebetlerimizin bizim lehimize işlediği kanaatinde
dir. Bunları geliştirmek istemektedir. Hiçbir kri
tik gözden geçirmeyi düşünmemektedir. Böyle 
olduğuna inanmıyan arkadaşlarıma Hükümet 
programından bir kısım okuyacağım, Hükümet 
programındadır. «Türkiye'nin bugün katılmış 
olduğu GAG yani Milletlerarası Ticaret ve Tari
fe Anlaşması yani, Milletlerarası Para Fonu, Av
rupa İktisadi Kalkınma Teşkilâtı, Ortak Pazar 

gibi kuruluş ve müesseselerin anahedefleri mille
timizin iktisadi alanda diğer memleketlerle en 
geniş hacimde iktisadi işbirliğinde bulunmasını 
öngörmektedir.» Böyle bir şeyi öngörüyorlarmış 
bunlar. Biz hiç bahis mevzuu olmadığımız zaman
larda kurulmuş olan, meselâ Müşterek Pazar bi
zi bizim bu işbirliğinde bulunmamızı öngörmüş. 
Sonra bâzı şeyler de söylüyor. Meselâ, «İktisadi 
gelişme hızlandıkça, yabancı sermaye hareketleri 

de hudutlararasmda da geniş şekilde cereyan 
etmektedir.», Yani yabancı sermayeden yanadır. 
Binaenaleyh, memleketimizde bâzı çevrelerin tah
rik etmeye çalıştığı yabancı sermaye aleyhtarlığı 
ne kısa vadeli kalkınma hamlemizi - bu noktaya 
bilhassa dikkatinizi çekerim - ne de uzun vadeli 
olan katılmaya hazırlandığımız Ortak Pazar gibi 
milletlerarası iktisadi birliklerin kuruluş hedef
leriyle bağdaşabilir. Yani biz, iyi bir şey yapıp 
yapmadığımızı Ortak Pazar ve bunun gibi mil
letlerarası kuruluşların hedeflerine uygun mu
dur, bu yaptığımız şey, değil midir, diye baka
cağız, uygunsa iyi bir şey, değilse fena bir şey 
yapmış olacağız. Bu ne demektir? Bu işi esasa al
mak demektir. Yani bunu beğenmek. Milletlerara
sı ilişkilerimizi çok beğenmek, hep bizim lehimi
ze işlediğini farz etmek demektir ki, öyle bir şey 
yoktur. Aksine deminden beri aleyhimize işledi
ğini belirtmeye çalışıyorum. Halbuki Türkiye'
nin kalkınması dış münasebetlerimizde bir silkin
me göstermemizde ve bunu kendi yararımıza bir 
yöne çevirmemizle mümkündür. Bu kolay bir şey 
değildir, kabul ediyorum, fakat bu gayret, bu 
çaba gösterilmelidir. 

Arkadaşlar, şimdi de kısaca son yıllarda baş
lamış olan hayat pahalılığından, yani enflâsyon
dan bahsetmek istiyorum. Bu konuda enflâsyo
nun yani son bir yıllık fiyat artışının yüzde 8,9 
mu, yüzde 13 mü, daha mı fazla daha mı az bu
nun münakaşasını yapmıyacağım ki, bir nok
tada anlaşalım. Hepimizin anlaştığı bir nokta
dan hareket edeceğim. Yani, 1964 yılının sonla
rından itibaren o zamana kadar teessüs etmiş 
olan fiyat istikrarı bozulmuştur. Ve fiyatlarda 
bir yükselme olmuştur. Az, çok falan bir yük
selme vardır ve bunda herkes müttefiktir. Hızlı 
bir fiyat yükselmesi şeklini alırsa bu daha hız
lanırsa yani herkesin keyfine göre buna enflâs
yonda dersiniz, daha hızlanmadı falan da der
siniz, fakat meselenin yalnız iktisadi değil, aynı 
zamanda sosyal ve politik bir yönü olduğunu, 
enflâsyon meselesinin dar mânada bir iktisadi 
mesele olmadığını da belirtmek isterim. Ve bu
na dikkati çekmek isterim. Bir enflâsyonda 
bâzı insanlar yararlanır, bâzı insanlar bundan 
zarar görür. Kimler yararlanır? Büyük borç
lanma yapılacak, bu yaptığı borçlanma ile stok 
yapabilecek yahut tesisler yapabilecek, yahut ev 
yapabilecek insanlar yararlanırlar. Büyük ser
mayedarlar falan yararlanır, iş adamları yarar-
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lanır. Kimler zarar görür? Ücret sahipleri, iş
çiler, memurlar, sattıkları mahsul piyasaya de
ğil, dış piyasaya bağlı olan ihracat malı müs-
tahsılları - tütüncü, pamukçu vesaire -. Çünkü, 
memlekette enflâsyon olur ama, ya dışarıda yok
sa. Karpuz fiyatı yükselir içerideki enflâsyona 
göre, ama tütün fiyatı yükselmez, pamuk fiyatı 
yüksclmez, zeytin yağı fiyatı yükselmez, onlar 
ezilir. Eğer dışarıda enflâsyon olmazsa. Yani, 
bu saydığım şeylerde büyük halk kütleleri ezi
lir, küçük bir azınlık bundan yarar görür. Bu 
bir kere olayın politik, sosyal bir yönü olduğunu 
gösterir. Hızlanmış bir enflâsyon orta sınıfı si
ler götürür, para şeklinde tasarruf yapan her
kesi siler götürür. Çünkü, enflâsyonda parası 
olan zarar görür, malı olanlar kâr eder. Alacak
lı olanlar zarar görür, borçlu olanlar kâr görür. 
Borçlu olanlar unutmayın, daima iş adamlarıdır. 
Alacaklı olanlar da orta sınıf mensuplarıdır. 
Bunlar tasarruf da yaparlar ödünç falan da ve
rirler, sonra mahfolurlar, bir enflâsyon olursa. 

Kaldı ki, enflâsyonun sonuçları itibariyle po
litik olduğu gibi başlangıç sebepleri itibariyle 
de politiktir, çok defa politiktir. Sosyal, poli
tik bir muhtevası vardır. Meselâ içinde bulun
duğumuz enflâsyonun başlıca sebepleri üzerin
de duralım. Bunlardan bir tanesi bütçelerin 
açık vermesidir. Niçin bütçeler açık verir1? 
Çünkü, vergi alınmıyor da ondan. Vergi alıp 
almamak politik bir iştir. Vergi alınsaydı tabiî 
yüksek gelirli insanlardan vergi alınacaktı, çün
kü vergileri artırırken sosyal adalet ilkelerine 
göre hareket edebilmek için onları vergilemek 
lâzım. Onları vergilememek ve bir açığı göze 
almak ve bunu gerçek tasarruflarla finanse edil-
miyen bir istikrazla karşılamak meselâ enflâs
yona sebebolabilir. 

Diğer bir sebebi nedir? Sayın Maliye Baka
nının kredilerin artması falan şeklinde ifade 
ettiği iş özel sektörün veyahut iş hayatının diye
lim açık vermesidir. Yani kredilerin genişle
mesi ne demektir? Tıpkı kamu sektörünün açık 
vermesi gibi bir şeydir. Yani gönüllü tasarruf
lardan daha fazla yatırım yapılmak istenmekte
dir, halka zorla tasarruf yaptırılmak isteniyor 
demektir, öyleyse, bankalar fazla kredi verir
ler, kendilerine yapılmış olan gerçek tasarruf
tan fazla kredi verirler bâzı insanlar bununla 
zengin olur, yatırım falan yapar, fiyatlar yük

selmek suretiyle de halk bunu öder. Demek ki, 
tamamiyle politik bir olay. Halka yapılan te
sislerin parasını ödetmenin bir yolu. Demek 
ki, böyle bir politik tarafı var. Şimdi buna ge
leceğim. Yani bir politik, sosyal tarafı olması
nın sonuçlan var, çünkü. İçinde bulunduğu
muz enflâsyonun diğer önemli bir sebebi tediye 
bilançosunun düzelmekte olmasıdır. İşte ticaret 
açığımız biraz azalmıştır. İşçi dövizleri gelmiş
tir, 70 milyon dolar kadar, bâzı düzelmeler ol
muştur, yani tediye bilançomuzda. Yani iyi 
bir şey olmuştur. Bu enlâsyona sebebolmuştur. 
Böyle iyi şeyler ne zaman kötü neticeler vere
bilir? Tutum çok kötüyse. Yani tasavvur edin 
ki, iyi şeyler bile aleyhimize işliyor. Yani du
rumunuzu düzeltiyorsunuz, bundan zarar görü
yorsunuz. Bu çok fena bir tutum içinde olma
nın sonucudur. Bilindiği gibi tediye bilanço
sunun düzelmesi demek bir insanın eskisinden 
fazla borç ödemesi demektir, borçlu ise. Eski
sinden fazla borç ödiyen insan elbetteki sıkıntı 
çeker, işte bu sıkıntı enlâsyon şeklinde beliri
yor, Türkiye'de. Yani, daima öyle belirir. De
mek ki, bir sebebi de budur. Bu esnada pek de 
ehemmiyetli olmıyan bir noktaya değinmek is
tiyorum. Maliye Bakanının konuşmasında. Ma
liye Bakanı moneter sebepler ve moneter olmı
yan sebepler diye enflâsyonu ikiye bölüyor. 
Moneter sebepleri anlamadım. Yani elbette ki 
para genişlemesi olmadan enflâsyon olmaz. Fa
kat, para genişlemesi kendi kendine olmaz. Yani 
moneter olmıyan sebeplerden ötürü para geniş
ler. Kredi geniklemesi, kredi durup dururken 
genişlemez ki. Mutlaka birisinin gelip kredi ta-
lebetmesi lâzım ki, genişlesin. Birisi niçin kre
di talebeder? işte gayrimoneter sebeplerle. Yani 
memleket ekspansiyona gitmiştir, harb vardır, 
Devlet stok yapıyordur, falan. Bir şey vardır. 
Yani moneter olmıyan bir sevep vardır. Onun 
için böyle moneter, moneter olmıyan sebep iyi 
bir tasnif değil. Önemi şurasında, tabiî böyle 
yok olan bir sebep var farz edilirse, onu tas
fiye etmek gibi bir beyhude çabaya düşülür. 
Bu hususu da ikaz etmek için söyledim. Daima 
sebepler reeldir, bunların moneter akisleri ola
bilir. O başka. Bizzat moneter sebep diye bir 
şey olmaz. 

Şimdi efendim, enflâsyan iktisaden güçlü 
olan insanların lehine, • iktisaden güçlü olmıyan 
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insanların aleyhine işler. Kestirme olarak bu
dur. Böyle olunca umumiyetle enflâsyondan 
yararlanan insanlar enflâsyon yok derler. Ya
ni enflâsyon olsun isterler. Tabiî öbürleri de 
istemezler. Ve enflâsyon olsun istiyen insan
ların ilk söyledikleri şey, enflâsyon yoktur de
mektir. Yani yok. Evvelâ bunu söylerler : 
Yok. Sonra dayanamazlarsa, artık çok görür
lerse, yani mühim değil, o kadar önemli de
ğildir, derler. Neden böyledir? Çünkü, bu sos
yal, politik muhtevasından ötürü böyledir. Dar 
mânada iktisadi bir olay değildir. Yani, fiyat 
yükselmesi bir sürü insanın cebinden paraların 
çıkıp bâzı insanların cebine girmesine sebebo-
luyor. Birisinin kaybı, öbürüsünün kazancı 
oluyor. Burada menfaat oyunları olabiliyor. 
Bu sebepten ötürü, Hükümetin şimdiye kadar 
almış olduğu tedbirler yani hak üzerindedir, fa
kat yetersizdir, öyle umumi disponibiliteyi ar
tırmak. Zaten bu yüzde beş olarak. Zaten, 
zannediyorum, bankalar bu oran dâhilinde ça
lışmakta idiler. İlâve mevzuatta, o mevzua
tın da sadece vadeli olan kısmında yüzde 10 dan 
yüzde 20 ye çıkarmak falan kredileri fazla kıs
maz. Hele piyasaya fazla para çıkarsa, bütçe 
açıkları dolayısiylc, mevduat da hızlı artar bir 
tesir olmaz. Şimdi ilerde, önümüzdeki yıllar
da, önümüzdeki aylarda Hükümetin enflâsyon
la mücadele için alacağı tedbirler yalnız onun 
basiretini değil, aynı zamanda kimden yana 
olduğunu ortaya koyacaktır. Yani, küçük bir 
azınlıktan yana mıdır, enflâsyondan yararlana
cak, yoksa bütün büyük halk kütlesinden yana 
mıdır? Bunun da ölçüsü olacaktır. 

Şimdi arkadaşlar, bunlardan sonra artık 
sözlerimin sonuna yaklaşıyorum. Bütçe üzerin
de, bütçe tasarısı üzerinde TIP nin görüşlerini 
kısaca belirteceğim. Umumi iktisadi politika 
dışında. 

Evvelâ birkaç umumi müşahedede bulunmak 
isteriz. Son birkaç yıldır bütçe tatbikatında 
teşriî kontrolü fevkalâde zayıflatan ve Mec
lislerin bütçe hakkını zedeliyen bir tatbikat 
vardır. O da şudur : Bütçe yapılıyor, uygula
nırken varidat az geldi diye yüzde 10, yüzde 5, 
yüzde 7, yüzde 12, ne ise tasarruf yapılıyor. 
Yani Maliye Bakanlığı masrafçı vekâletlere yazı
yor, diyor ki; bütçelerinizi kısın, harcamayın. Ar
kadaşlar, bütçeye konan tahsisatın harcanma

sı mecburi değildir, gerçi. Ama harcanmasını 
mecburi olarak önlemek hukuka, bütçe anla
yışına falan aykırıdır. Harcanmıyabilir. Bir 
tahsisat konulur, icabeder harcanmaz. Ama 
harcanacak yer var, fakat hayır harcanmıya-
caktır, dememek lâzımgelir. Harcansın diye ve
rilmiştir. Burada, komisyonda falan bir sürü 
insan oturmuş, buna bu kadar, buna bu kadar 
para koymuş, ondan sonra Hükümet kalkıyor 
bunun harcama yeri olduğu halde harcatmı
yor. Bu Meclislerin bütçe hakkına tecavüz
dür. Yapılmaması lâzımdır. Bununla birlikte 
yıl içinde ek ödenek, aktarma, fevkalâde öde
nek gibi şeyler çok miktarda alınırsa, tabiî bir 
miktar alınır, bu nihayet her şey evvelden gö
rülemez bir miktar ek ödenek de alınır, aktar
ma da yapılır. Ama, bunun miktarı çok fazla 
olursa, bu da Meclislerin bütçe hakkına karşı
dır, böyle bir emrivakiyle çıkıvermek, Mecli
sin karşısına falancaya maaş veremiyoruz, tah
sisat verin, falan, olmaz. Halbuki bu iki şey 
bîr arada düşünülürse, yani mecburi tasarruf
lar ve büyük ölçüde ek ödenek, fevkalâde 
ödenek verilmesi, alınması falan, kötü bir tat
bikata giriliyor, biz bütçeyi kontrol edemiyo
ruz. Yani misal olarak söylüyorum, meselâ 
1965 te Aralık ayı itibariyle yalnız ge
nel bütçe için bir milyar üçyüz milyon lira 
civarında ek ve olağanüstü ödenek alın
mıştır ki, bu aşağı - yukarı bütün bütçenin 
yüzde 10 u kadar ek ödenek almıyor, falan. 
Alınmaması lâzım. Böyle bir durumda tabiî bö
lümleri, fasılları üzerinde konuşmak mânasını 
kaybediyor. Çünkü bunlar uygulanmıyacak 
şeyler. Bunları bilince tadı kalmaz. Yani bunlar 
üzerinde düşünmenin mânası kalmaz. Yalnız, sa
mimiyetsizlikten ötürü değil, biraz da dağınık
lıktan da ötürü olabilir, bu. Yalnız, ben bu sami
miyetsizlikten ötürü fazla ek ödenek almıyor 
yahutta böyle mecburi tasarruflar yaptırılıyor, 
demiyorum. Belki de basiretsizlikten de oluyor 
bu, kısmen. Her şeyi göremiyor, bütçeye koya
mıyor. Bunun mutlaka önlenmesi lâzım. 

Değinmek istediğim ikinci nokta, gene umu
mi olarak bütçede harcamaların tasarruflu olarak 
yapılmasıdır. Harcamaların tasarruflu olarak 
yapılması iki şeyi icabettirir. Bir kere bütçe usu
lünün biraz daha ıslah edilmesi, maliyetleri gös
terir hale sokulması; bunun için çeşitli usuller 
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vardır, bunlar üzerinde durmaya lüzum görmü
yorum, bunlar araştırılmalıdır. Çünkü, eğer bir 
şeyin maliyeti bilinmiyorsa ki, biz şimdi bilmi
yoruz, meselâ Millî Eğitim Bakanlığına yüz lira 
verirsek, bu ne kadar hizmet yaratır, bize. Bil
miyoruz. Vermezsek ne kaybederiz. Buna değil 
de buna versek ne olur? Bunları bilmiyoruz. 
Aynı bütçe içinde çeşitli fasıllara, maddelere 
ödenek koymakla biz ne yapıyoruz, aslında? 
Bunları iyice bilmiyoruz. Bunları bilirsek ne 
olur? Bunları bilirsek, bir kere elimizdeki kay
nakları daha iyi kullanırız. Nerede daha verimli 
ise orada kullanırız. Bu şart, bu zaruri. Tasar
ruf babında diğer bir şey de harcamada takibe-
dilen usullerdir. Biliyorsunuz, buradaki genel 
usul hizmetlerin pek büyük bir kısmını ihale et
mektir. Yani, meselâ inşaatı ihale etmektir. Ya
hut diğer tedarik işlerinde ihaleler yapmaktır, 
mütaahhitlere işi havale ediyoruz. Bu böyle bir 
sürü kırtasiyeciliğe, suiistimale, suiistimal dedi
kodusuna, çekişmelere sebebolan ihale usulünü 
her halde ortadan kaldırmak ve bütçeyi mütaah-
hitlerin nemalandıkları bir araç olmaktan çıkar
mak lâzımdır. Bunun için, meselâ Devlet inşaa
tının kurulacak bir devlet inşaat şirketi tarafın
dan yapılması şayanı tavsiyedir, mümkündür, 
düşünülür. Hemen değil yani bu yola girmekten 
bahsediyorum. Sonra diğer tedarikleri yani okul
ların yiyecek almalarının, şunun bunun filân 
bu da Devlet kurumlariyle sağlanmalıdır, ayar
lanmalıdır. Devlet Malzeme Ofisi bu istikamette 
bİT adımdır, ama orada kaldı. Diğer konularda da 
yapılmalıdır. Ve bütçenin o zaman hizmet gücü 
artar. Mütaahhitlere muazzam kârlar verilmez. 
Bu havadan kârlar veriliyor, bunlar verilmez 
tabiî buna karşılık o hizmeti görmenin biraz mas
rafı artar gayet tabiî olarak. Ama, her halde ve
rilen kâr kadar artmaz. T. I. P. Devlet işlerinin 
görülmesinde mütaahhit usulünün kaldırılması
nı, kaldırılmak yoluna gidilmesini halk yararı
na bir idarenin başvuracağı başlıca bir yol te
lâkki eder. 

Şimdi, birkaç ana çizgileri üzerinde duruyo
rum sayın milletvekilleri, bunda belki Sayın Ma
liye Bakaniyle uyuşmadığımız birkaç nokta ola
cak, yani önemli değil. Çünkü, zaten demin söy
lediğim sebepten ötürü bütçe önemini kaybet
miştir, plân nasıl kaybettiyse. Uygulanmıyacak 
bir bütçe karşısındayız aslında, demin söylediğim 

sebepten ötürü. Onun için bu söyliyeceğim me
selede de belki çok mühim değil. 1966 konsolide 
bütçe toplamı 17 

BAŞKAN — Saym Aydın Yalçın, lütfen He
yeti Umumiyeye karşı o şekilde durmayınız. Bu
yurun devam edin efendim. 

SADUN AREN (Devamla) — 1966 konsolide 
bütçe toplamı 17 milyar 662 milyon Tl. sidir. 
1965 yılının Aralık ayma kadar ek, olağanüstü 
ödenek filânla 1965 bütçesinin varmış olduğu 
ödenek seviyesi 15 milyar 710 milyon liradır. 
Buna göre 1966 bütçesinin ödenek artışı 1965 
bütçesinin Aralık ayı itibariyle ödenek mikta
rından 1 milyar 952 milyon lira fazladır. Bu 
fazlalık yüzde on iki bir artışa tekabül eder. 
Yoksa, Saym Maliye Bakanının söylediği gibi 
artış yüzde 16 değildir. Neden yüzde 16 değildir? 
Çünkü, Saym Maliye Bakanı 1965 yılının bütçe 
tahmini ile 1966 bütçe tahminini mukayese etti. 
Halbuki, 1965 yılının 10 ayı veya 11 ayı, galiba 
10 ayı tahakkuk etmiş ve bu 1965 tahmininden 
şu kadar lira fazla. Ona göre öyleyse, bir şey yap
mak, nisbet yapmak uygun olur, gerçekleşmiş 
duruma göre. Onun için demek ki, 1966 bütçesi 
1965 yılı bütçesinden yüzde 12 farklıdır, öyle 
görünüyor. Halbuki artış daha da az. Neden? 
Çünkü, yani hizmet bakımından, 1966 yılı büt
çesinin hizmet gücü bakımından, 1966 yılı büt
çesindeki 470 milyonu çıkarmak lâzımdır. Çün
kü, bu yeni bir hizmet değil, memurlara bir zamr 
dır. Bunu çıkarırsak, o zaman, 1966 ilâ 1965 i 
mukayese edersek, artış yüzde 9,4 tür. Sonra 
böyle artan kalemlere bakıyoruz, 1965 le 1964 
arasında falan en çok artan kalemlerden birisi 
200 milyon lira ile borç ödemeleriyle iç hizmet 
ilgili bir şey değildir. Yani çok borç öderse in
san çok hizmet yapmış olmaz. Öyleyse bunu da 
çıkaralım, bunu da çıkarırsak yüzde 8,2 farklı 
oluyor. Yani, 1966 yılı Bütçesi hizmet gücü ba
kımından yüzde 8,2 daha fazladır, 1965 den. 
Bu arada 1965 yılında fiyatlar da artmıştır. 
Yüzde 8, yüzde 10, yüzde 15, artık herkes baş-
'ka bir şey söylüyor. Fakat, artmıştır, artık bu
nu kabul ediyoruz. Eğer, yüzde 8 arttı dersek, 
yüzde 8,9 dan daha az Maliye Bakanının söyle
diği rakamdan daha az yani yüzde 8 arttı der
sek, hizmet bakımından 1966 bütçesi 1965 yılı 
Bütçesinden daha iyi bir bütçe değil, daha fazla 
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bir hizmet getirmiyor. Nüfusun arttığı, millî ge
lirin arttığı iddia ediliyor, falan. Bütün bunlar 
karşısında halbuki biraz artsaydı iyi olurdu. 
Ama belki de artırırlar, sene içinde. Bir sürü ek 
ödenekler falan gelerek ama o da, bütçe usul
lerine uygun olmaz. Demek ki, bütçenin hizmet 
gücü pek yok. 

ikinci önemli nokta, mutlak olarak 1966 
bütçesinde dış borç ödemesi - faiz vesaire dâhil -
1,5 milyar liradır. 1 milyar 571 milyon liradır. 
Borç ödemesi ki, bu biliyorsunuz bir hizmet kar
şılığı değildir. Mukayese olarak değil de bir 
bütçenin hizmet gücü ölçülürken bu 1,5 milyarı 
ki, bütçenin yüzde 9 u civarındadır, yüzde 9 una 
yakındır, hesaba katmamak lâzımdır. Borç 
bizi ne hale getiriyor, bunun bir misali olarak 
söylüyorum. Bu borçların bir kısmı iç borç, bir 
kısmı dış borç. Dış borç üzerinde durmıyaca-
ğım, vaktiyle durdum. İç borçlara gelince: 
İç borçların 400 milyon lira kadarı faiz öde
mesi şeklindedir. Yani, bu elemektir ki, Dev
let bütçesinden sermayedarlara her yıl 400 mil
yon lira kadar faiz ödenmektedir. Devlet Büt
çesi böyle bir araç olmamalıdır. Bu iç borçla
rın bir kısmı tasarruf bonolarıdır. Tasarruf bo
nolarının üçte bir fiyatla satıldığını biliyoruz. 
Mevcudu bugün 2,5 milyarın üstünde bir meb
lağdır. Üçte bir fiyatla satılıyor. Yani alan in
san, vergisiz gayet emin yüzde 18 varidat alı
yor. Eğer, vâdesinde yüz lira karşılığında 300 
lira alacağı düşünülürse bunu da Iskonto eder
seniz, faiz haddi, buraya yatırılan paranın faiz 
haddi yüzde 25 civarındadır. Ve buna Devlet 
Bütçesi vasıtasiyle sebebolmaktadır. Bâzı adam
lar bâzı şeyler alarak, yüzde 25 faiz alıyor. 
Buna Devlet Bütçesiyle vasıta oluyor. Bu ola
cak şey değil. Böyle münasebetsiz şeylerin mut
laka farkına varmamız, bilincine varmamız lâ
zımdır ve mutlaka önlememiz lâzımdır. Bu ko
nuda bir arkadaşımızın, Adalet Partisine men
sup bir arkadaşımızın verdiği tasarı vardır, o 
iyi bir tasarıdır. Bir kere artık Tasarruf Bono
su falan kaldırılmalı, Hükümetin de böyle bir 
vaadi var, az gelirliler üzerinden tamamiyle 
kaldırılmalı daha yüksek gelirliler üzerinde ver
giye kaydedilmelidir. Mevcut Tasarruf Bono
ları da onu ancak normal yollarla elde ettiğini 
isbat edenlere faizi ödenmelidir. Zaten çıkış ka
nunu öyledir. Yani; beş yıl müddetle tedavülü 

zaten memnudur. Bir haksızlık yapılmış olmaz. 
Bütçenin hizmet gücü pek yüksek olmayınca 
tabiî hangi hizmet ele. alınırsa alınsın, onların 
üzerinde durrmyacağmı. Böyle ayrı ayi'i durmı-
yacağım. Şuraya az tahsisat konmuştur, buraya 
az tahsisat konmuştur, filan demiyeceğim; çün
kü hepsine az konmuştur. Millî Savunma Ba
kanlığına az konulmuştur, personel masrafları 
için bile; Personel Kanununun uygulanması için 
konulan azdır, bilhassa Millî Eğitim için konu
lan azdır, çünkü büyük bir hamle yapmak lâ
zım, üzerinde durmıyacağım. 

Şimdi bütçenin yatırım harcamaları ile plân
daki rakam arasındaki intibaksızlıktan bahset
mek istiyorum. Bütçede konsolide yatırıra ye
kûnu 4,83 milyar liradır. 4 milyar 830 milyon li
radır. 1966 x>l ânına bakıyoruz, hakikaten kat
ma ve genel bütçe için aynı miktarda rakam ko
nulmuş, 4,83 milyar lira. Fakat, yanında bir 
işaret var, işarete bakıyoruz, 1934 fiyatlariyle 
diyor. Yani plân 1964 fiyatlariyle konsolide büt
çe yatırımlarının 4,83 olmasını öngörüyor. Büt
çe de aynı rakamı olduğu gibi koymuş, 1966 fi
yatlariyle koymuş. Cari fiyatlarla koymuş. Hal
buki arada birtakım fiyatlarda bir artış oldu
ğuna göre, herhalde 1964 senesinde, 1964 fiyat
lariyle 4,83 olan şey bu sefer daha fazla olacak
tır. En hafif tesiriyle daha fazla, yüzde 10 daha 
fazla olacaktır mesele. 500 milyon lira kadar 
daha fazla olacaktır, en azından. Şimdi, bunun 
ne ehemmiyeti vardır. Eğer, herşey çok munta
zam. olsaydı, çok ehemmiyeti vardı. Fakat, hiç 
o kadar muntazam değil yani bu ehemmiyetli 
değildir. Bunu belirtmek istiyorum, yani olmu
yor. Bunlara da dikkat edilmemiş yani bu in
celiklere de zahmet edilip dikkat edilebilirdi. 
Edilseydi ne olurdu, edilmeseydi ne olurdu? 
Hiç. İkisi de farketmezdi. Çünkü, nasıl olsa bu 
bütçeyi değiştirecekler. Aktarma yapılacak, 
her şeyi değiştirilecek. Hem miktarı değiştiri
lecek, hem deyimi. Yani, plâna o kadar ku
lak aşılmadığını belirtmek istiyorum. Plâna 
ehemmiyet verilmeyişinin diğer bir delili. Çün
kü zaten plâna ehemmiyet verilmez, demek
tir. İktisadi Kamu Teşebbüslerinin finansman 
açığı için plânda bütçede konulması istenilen 
rakam fiilen konulan rakamdan daha büyük
tür. Yani, bir milyar 216 milyon lira konul
masını istiyor, bütçe 880 milyon lira koymuş
tur. Arasında fark vardır. 
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Gelirlere gelince arkadaşlar, bütçenin gelir
ler meselesine. Masraflar hakkında söyliyecek-
lerimiz bunlardan ibaret. S^ym Maliye Baka
nı bunun 1965 gelir tahminlerine nazaran yüz
de 14,6 oranında bir artış temsil ettiğini söy
lemiştir. Yani, bu yılki gelirlerin. 16,9 milyar 
liralık gelir tahmin edilmiştir. Halbuki, bu 
türlü hesap yapmak yanlıştır. Yani 1964 ün 
gelir tahminlerini, 1965 in gelir tahmin]eriyle 
mukayese etmenin hiçbir yaran yoktur. 1965 te 
gerçekten ne kadar gelir alınmıştır, bunu bul
mak ve buna göre acaba şimdiki gelirimz art
mış onu araştırmak lâzım. 10 aylık bütçe uy
gulamalarına göre, 1965 in on aylık tahsilatı 
11 milyar liradır. Konsolide bütçe tahsilatı 
11 milyar liradır. Maliye Bakanlığının neşri
yatına göre. Buna göre yıllık tahsilat yani iki 
ay daha kalmıştır, yıllık tahsilat olsa, olsa 
13 milyar lira olacak. Demek ki, 1965 in bü
tün vergi hasılatı, bütün gelirleri yalnız vergi 
değil, hepsi 13 milyardır. 1966 daki gelir ye
kûnu, gelir tahmini 16,9 milyardır. Aradaki 
fark, 3.9 dur. Ve artış yüzde 14,5 değil buna 
göre yüzde otuz onda üçtür. Yüzde otuz arta
cak gelir. Yani gelirlerimizin 1966 senesinde 
yüzde 30 artması için hiçbir sebep yoktur. 
Çünkü, yeni bir vergi konulmamıştır, konulma
sı Hükümetçe düşünülmemektedir, bu kadar 
büyük bir vergi, üçte bir oranında gelirleri ar
tıracak hiçbir hâdise düşünemiyorum -bir hâ
dise hariç - korkunç bir enflâsyon. O zaman 
olabilir. Her şey gibi vergi hasılatı da yahut 
da tam tersi yapılacaktır yani masraflar kısala
caktır deflasyon olacaktır. Her ikisinden biri. 
Zaten kapitalist düzenin kaderi ya enflâsyon 
ya deflasyon. Doğrusunu bulmakta bünyevî 
güçlükler vardır. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerimi rejimle il
gili çok kısa bir açıklama ile bitirmek istiyo
rum. Rejim meselesiyle çok partili demokra
tik Anayasa düzenimizi anlıyoruz, rejim dedi
ğimizde. Rejim meselesi dendiğinde, bu düze
ninin muhafazasını anlıyoruz. Bu düzen ikti
dara sadece seçimle gelindiği ve iktidardan yi
ne sadece seçimle gidildiği bir düzendir. Bu 
anlamda rejim meselesiyle iktisadi sistem me
selesini kesin olarak birbirinden ayırıyoruz. 
Yani, biz bu iktisadi sistemde düşünüyoruz, siz 
bu iktisadi sistemde düşünüyorsunuz o halde 

rejim meselesinde anlaşamayız demiyoruz. Çün
kü bu alâka yoktur. Rejim meselesi, iktisadi 
sistem meselesiyle ayrıdır, böyle düşünüyoruz. 
Böyle olunca, yani rejim meselesi özü itibariy
le doğrudur. Tabiî burada uzun boylu anlat
mak istemiyorum. Bu rejimi muhafaza etme
nin tek yolu Anayasa rejimini muhafaza etmek, 

, böylece mevcut rejimin müesseselerini işletmek
tir. Bu müesseselerinin işlemesi bu düzenin çı
karabileceği her türlü güçlüğü kendi kendine 
halledecektir. Söz ve fikir hürriyetine, sosyal, 
siyasal haklara hürmet edilir, saygı gösterilir. 
Böyle olunca, yani bu yollar tıkanmayınca re
jimimizin tehhit altına girmesi mevzubahsola-
maz, yani hiç kimsenin aklına gelemez, böyle 
işliyen bir rejimi tehdidetmek. Rejimi koru
manın, o halde Anayasa düzenimizi korumak
tan başka yolu yoktur, çaresi yoktur. Ve Hü
kümetin de bu gerçeği anladığını veya anlıya-
cağım ümidetmek istiyoruz. Ancak, bu konu
da diğer bir tehlikeye dikkatinizi çekmek iste-
rmi. Bu tehlike, yani rejim konusundaki teh
like dışarıdan gelmektedir. Bilindiği gibi, 
Amerika Birleşik Devletlerinin dünyanın çe
şitli yerlerinde alâkaları vardır. El atmıştır 
buralara. Bunların bâzılarında harb halinde
dir. Meselâ Vietnam'da bütün bir halka kar
şı vahşet denilecek bir katliam halindedir. 
(A. P. sıralarından Doğu - Almanya öyle. değil 
mi? sesleri) Efendim, gidin bunu Ruslara filân 
sorun, bana sormayın ben onların avukatı de
ğilim. Bu yanlış anlayıştan inşallah bir gün 
çıkarsınız. Amerika Birleşik Devletleri Türki
ye'yi de Vietnam gibi, Kore gibi, Formoza gibi 
bir memleket telâkki etmektedir. Bunu söyle
miştir ve böyle telâkki ettiği için de memleke
timizde üsleri vardır, askerleri vardır, ikili 
anlaşma ile gelmişlerdir, ve saire ..fakat, vardır. 
Şimdi bu memleketin kendisine mahsus men
faatleri Türkiye ve benzeri diğer memleketlerde 
gördüğümüz gibi, kendisine karşı mutlak bir 
itaat istemektedir, o memleketlerden. Binaen
aleyh, Türkiye'den de böyle bir şey ister ve 
bu istenmektedir. Halbuki, Türkiye'de bir Ana
yasa düzeni vardır ve burada fikirler buna gö
re tartışılmaktadır. Bu memlekette gitsin, git
mesin, faydalıdır, zararlıdır diye tartışma var
dır. Bu tartışma eğer devam ederse sonucu
nun neye varacağını yani gerçeğin anlaşılaca-
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ğım bildiği için bu tartışmanın devam etmesi
ni istemez. Bu yüzden çeşitli vasıtalarla, bun
ları ben delilleriyle söyliyemem, çünkü bunun 
için insanın onu bilecek mevkilerde olması lâ-
zımgelir, Hükümet vasıtasiyle gayri resmî yol
lardan halkı kışkırtarak bugünkü Anayasa 
düzenimizin dışına çıkarmak, kargaşalık çıkar
mak ve Anayasa düzenimizi lâğvetmek istiye-
bilir. Bundan. (A. P. sıralarından «kim» 
sesleri) Amerikalılar, Amerikan Hükümeti. 
tşte arkadaşlar bundan dolayı rejim mesele
miz dış politika meselemize bağlanmaktadır. 
T. I. P. nin rejim meselesini aynı zamanda bir 
dış politika meselesi olarak görmesinde ve ısrar 
etmesindeki sebep budur. Ve kalkınmamız 
içindir, aynı zamanda. Böyle bir bağlantı var
dır. Bu bağlantıya dikkatinizi çekmek isterim. 
Halbuki bu sebepten ötürü Anayasa düzenini 
korumak fikri dış politikada bağımsız olmayı 
istemeyi de icabettirir. Bu bağ vardır ve Ana
yasa düzenini, bugün demokratik rejimi ko
rumak istiyorsak, yabancı tesir ve nüfuza kar
şı çıkmamız ve kurtulması çok zor olan bu te
sire şimdiden kurtulmanın çarelerini araştır
mamız lâzımdır. Onun için Amerika Birleşik 
Devletlerine, çünkü yanlız bilhassa bu mem
leket, memleketimizde üsler kurmuş ve asker 
bulundurmaktadır. Eğer İngilizler olsaydı, İn
gilizler, Fransızlar olsaydı, Fransızlar, Ruslar 
olsaydı, Rus, Hintliler olsaydı, Hintliler için de 
aynı sözleri söylemek gerekir ve aynı sczleri 
söylerdim ve partim söylerdi. Bu sebepten do
layı bağımsızlığımız Amerikan Hükümetinin 
Türkiye'de söz ve karar sahibi olma imkânları
nı azaltmak ve ortadan kaldırmak hedefine yö
nelir. Bu durumda, halkımızı Hükümetimizi 
veya bir sürü insanlarımızı Anayasa düzenini 
yıkmak maksadiyle tahrik etmek imkânlarım, 
eğer vaktiyle vermişsek ellerinden almalıyız ve 
hele yenilerini hiç vermemeliyiz. Ve bu bağım
sız tutumu bütün memleketlere karşı, gayet ta
biî olarak Sovyetler Birliğine de karşı muhafa
za etmeliyiz. Yani Sovyetler Birliğine, Ameri
ka'ya, Almanya'ya ve her memlekete karşı ay

nı bağımsız tutum içinde olmalıyız. Bu tak
tirde, memleketimizin Anayasa düzeni dış te
sirlerden kurtulmuş olur ve bu yönden rejim 
tehlikeye girmez; kendi aramızda bâzı gürültü
ler olabilir. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (T. 1. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sa
yın Ahmet Tahtakılıç ve Sayın Yunus Koçak 
usul yönünden söz istemişlerdir. Biraz evvel 
konuşan sayın hatiple Başkan arasında karşı
lıklı olarak sorulmuş, cevabı verilmiş, gereğine 
riayet edilmiş hususlardır. Tekrar bu noktaya 
dönülmiyecek ve usul hakkında söz verilmiye-
cektir. 

Şimdi Sayın Alican, Y. T. P. Grupu adına 
söz sırası sizde. Fakat, saat 19.00 a gelmiştir, 
konuşmanız bu yarım saati taşacaktır tahmin 
ediyorum. 

EKREM ALİCAN (Sakarya) — Evet, efen
dim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bugün 
hatipler tarafından yazılı olarak yapılan konuş
maların yirmi dakikayı tecavüz etmesi halinde 
almamız lâzımgelen bir karar vardı, Riyaset ola
rak bundan zühul edilmiştir. Şimdi bundan ev
vel konuşan Sayın Maliye Bakanı ve Sayın llyas 
Seçkin arkadaşlarımızın konuşmaları için bir 
icazet mahiyetinde olacak olan ve bundan sonra
ki yirmi dakikayı tecavüz edecek şekilde konuş
ma yapacak arkadaşlarımız için de bir müsaade 
olan bu hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada Sayın Mil
lî Savunma Bakanımmızm Amerika'ya gitmiş 
olması sebebiyle bütçelerinde Ulaştırma Bakan
lığı bütçesiyle bir yer değiştirme olacaktır. Bu 
hususu da bilginize sunuyorum. 

Böylece vakit de geçmiş olduğundan bugün 
saat 21.00 de tekrar toplanmak üzere Birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19,00 



DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 21,00 

BAŞKAN — Ba}kanvekili İsmail Arar. 
Kâtipler : Sadi Binay (Büecik), Abdülbâri Akdoğan (Ağrı). 

BAŞKAN — 45 nci Birleşimin dördüncü 
oturumunu açıyorum. 1966 Bütçe kanun tasa
rısının tümü üzerindeki görüşmelere kaldığımız 
noktadan devam ediyoruz. 

Söz sırası Yeni Türkiye Partisi adına Sayın 
Ekrem Alican'indir. Buyurun Sayın Alican. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİ
CAN (Sakarya) — (Sağdan ve soldan alkışlar). 
Efendim, alkışları kabul ettik. Yalnız tenkidle-
re tahammül gerek. Sende mi Brütüs, demek 
yok... 

Muhterem millctveküllcri; 
1966 malî yılı Bütçe kanunu tasarısının mü

zakeresi vesilesiyle bu tasarı ve genel olarak 
Türk Devletinin yönetimi hakkında Yeni Tür
kiye Partisi Meclis Grupunun düşündüklerini 
Yüksek Heyetinize duyurmak üzere huzurunuza 
gelmiş bulunmaktayım. 

İzahlarım iki bölümde özetlenecektir. 
Birinci bölümde; genel hatları ve teknik yön

leriyle ekonomik ve sosyal durumumuz incele
necek, ikinci bölümde de, bu durumun toplumu
muzda geliştirdiği sosyal ve siyasi olaylar tah
lil edilecektir. 

Çeşitli milletlerarası çevrelerin ekonomik ve 
sosyal şartlarımızın genel seviyesi dolayısiyle, 
memleketimiz için kullandıkları az gelişmiş 
memleket veya gelişme halinde olan memleket 
terimlerini, kendimiz de kabul etmekteyiz. 

Dünyada, şüphesiz, bizim gibi az gelişmiş 
memleketlerin adedleri pek çoktur. Bunlardan 
büyük çoğunluğu da bize nazaran çok daha geri 
şartların içinde yaşamaktadır. 

Kendimizi, dünyada bizden de zor durumda 
olanları vardır, diyerek teselli etmemiz ve böy
le bir tevekkül felsefesi içinde olayların akışına 
seyirci kalmamız, elbet bahis konusu olamaz. 

Böyle bir anlayışın tam aksine, gözlerimizi 
etrafımıza çevirmek ve daha dün denilecek bir 
geçmişte, imparatorluğumuzun birer küçük par

çaları olan memleketlerin dahi başardıkları bü
yük gelişme hamlelerini dikkatle izliyerek, için
de bulunduğumuz şartların her gün biraz daha 
iyiye doğru yönelmelerini sağhyacak tedbirleri, 
çözüm şekillerini süratle almak ve uygulamak 
mecburiyetini idrak etmek kararlılığı içine gir
mek zorundayız. 

Yerli yabancı bütün mütehassıslar; yurdu
muzun insan kaynakları, tabiî servetleri yeraltı, 
yerüstü ekonomik değerleri tarihî hazineler 
itibariyle her türlü gelişmenin, refahın bütün 
imkânlarına sahibolduğunu açıkça ifade eder
lerken, bizim bu büyük imkânları isabetli yol
da kullanmamakta âdeta ısrar edişimiz her 
şeyden önce millî haysiyet duygularımızı zede
leyici bir hal olmak gerekir. 

içinde bulunduğumuz durumu böyle müta
lâa etmekte ve vaktiyle kurduğu imparatorluklar
la dünyaya hükmetmiş bir toplumun çocukları 
olarak dünya milletlerinin medenileşme yolunda 
devamlı ilerlemeler kaydettikleri bir devrede 
meselelerimize bir türlü istikrarlı ve olumlu bir 
gelişme istikameti verememekte olmamızın de
rin üzüntüsünden kendimizi kurtaramamakta-
yız. 

Mâruzâtımızı böyle bir psikoloji içinde yap
maktayız. Her türlü parti menfaat ve endişesi
nin görüşlerimizin tesbitinde rolü bulunmadığı
nı peşinen ifade etmek isterim. Sert veya yu
muşak vardığımız hükümlerin altında yatan 
tenkidlerin muhatabı toplum meselelerine yön 
vermek iddiasında bulunan bütün ilgili, görevli 
kişiler ve teşekküllerdir. Bunlara kendimizi de 
dâhil etmekte hiçbir mahzur mütalâa etmemek
teyiz. 

Aziz milletvekilleri; 
Toplumların iktisadi politikaları yönünden 

müspet yönde olup olmadıklarının genel ve en 
inandırıcı delilleri istihsal, gelir ve istihdam se
viyelerinde yıllardan yıla meydana gelen geliş
melerdir. 
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Bu gelişmeleri sağlıyacak ekonomik ve malî 
vasıtaların en önemlileri de plânlar, yıllık prog
ramlar ve yıllık Devlet bütçeleridir. 

Türkiye uzun ve çekişmeli bir mücadele dev
resinden sonra Anayasasına da geçirmek sure
tiyle plânlı kalkınma fikrini kabul etmiş, birin
ci Beş Yıllık Plânını hazırlıyarak uygulamaya 
koymuştur. 1962 yılının geçiş programından 
sonra, 1963 yılından itibaren yıllık programla
rının tatbikatına geçmiş ve içinde bulunduğu
muz 1966 yılında birinci Beş Yıllık Plânımızın 
dördüncü uygulama yılma ulaşmıştır. Plân ve 
programların dayandıkları iktisadi felsefeye gö
re, çeşitli şekillerde hazırlanabilecekleri gerçeği 
yanında, bunların gerek hazırlanmalarında, ge
rekse uygulamaya konulmalarında türlü anla
yışların bulunabilecekleri şüphesizdir. Ayrıca 
mevcut plânların ve yıllık programların, yıllık 
bütçelerle münasebetlerinin tâyininde ve elde 
edilen sonuçlara göre lüzumlu ıslahatın yapıl
masında değişik görüşlerin bulunabileceği de 
tabiîdir. Plânlı programlar hazırlanır veya uy-
lanmaya başlanırken, sorumlular bu değişik 
görüşler ve anlayışlar arasından tercihlerini be
nimsedikleri yönde yaparlar. 

Plân fikrinin bu maddi unsurları yanında, 
onun kadar bilgili ondan daha fazla önemli, bir 
de mânevi unsuru vardır. Yani, hangi anlayış 
ve hangi görüşle olursa olsun, plân ve prog
ramları birer kuru vesika olarak hazırlamak ve 
tatbika koydum, demek, başarı için yeterli ola
maz. Başarılı tatbikat için, onları, içinde bulu
nulan şartlar ve imkânlara göre uygulıyabilme 
ve her gün biraz daha tekemmül ettirme yeterli
ğine, bu konuda gereken heyecana ve inanç bü
tünlüğüne da sahibolmak lâzımdır. 

Türk toplumu olarak biz, dünyanın gelişmiş 
memleketlerinden, ekonomik ve sosyal birtakım 
ileri müesseseleri ve vasıtaları büyük arzu ve 
hevesle memleketimize getiriyor, toplum ha
yatımıza, Devlet düzenimize tatbika çalışıyor, 
fakat mânevi unsur yönünden yetersizliğimiz do-
layısiyle üç günlük bir tatbikatan sonra, o mü
esseseleri kendi alışkanlıklarımıza uydurarak, 
tanınmaz hale sokuyoruz. 

1946 yılından bu yana demokrasinin memle
ketimizde uğratıldığı akıbet meydandadır. Plân 
fikri, plânlı ekonomi, plânlı kalkınma fikirleri
nin de maalesef gelecekleri daha parlak gözük
memektedir. 

Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu, ilk tat
bik yılından itibaren, Beş Yıllık Plânın temel 
ekonomik felsefesini ilgilendirmemekle beraber, 
bâzı ıslahat ihtiyaçları içinde bulunduğunu, 
uygulama tedbirlerimizin yetersiz olduğunu 
maddi unsurlar kadar mânevi unsurlara da önem 
verilmesi gerektiğini, bütçelerimizle münasebet
lerinin iyi düzeni enemediğini ifade etmekte ve 
bu istikametlerde alınmasını lüzumlu gördüğü 
düzeltme esaslarını çeşitli vesilelerle ortaya koy
muş bulunmaktadır. 

Esefle ifade edilim ki, bu konudaki görüş
lerimiz bugüne kadar itibar bulmamıştır. Bu 
sebeple de plânlı ekonomi devremizde elde edi
len sonuçlar tatmin edici olamamış ve tatmin 
edici olamamakta devam etmektedir. Devlet 
adamlarımıza, idare adamlarımıza, topyekûn 
bütün vatandaşlarımıza, plânı mutlaka başarıya 
ulaştırma heyecan ve kararlılığını veremediği
miz, bu mânevi unsurdan yoksun bulunduğu
muz müddetçe, tatmin edici olamamakta devam 
edecektir. 

Biz Türk toplumunun gerçekten huzura ka
vuşturulmasının, toplum içinde meydana gelen 
aşırı fikir cereyanlarının etkisiz hale getirilmele
rinin, ancak başarılı bir demokratik plân uygu
laması ile mümkün olabileceği gerçeğini, her 
vesile ile Hükümetlerimize hatırlatmaktan usanç 
duyraıyacağız. 

Geçen yılın bütçe müzakereleri ve tartışma
ları henüz hâtıralarımızdaki canlılığını kaybet
memiştir. Üçüncü Karma Hükümetinin ikti
dardan uzaklaştırılmasında önemli tesiri olan 
olaylardan birisi de 1964 yılı program tatbika
tında alınmış olan menfi sonçlardı. 

Üçüncü Karma Hükümet yerine iş başına ge
çen Dörtlü Karma Hükümet ve bir bakıma onun 
devamı olan yeni Hükümet zamanında da plân 
uygulaması yönünden 1964 yılındakinden daha 
olumlu sonuç alındığı maalesef iddia olunamaz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Her yıl bütçelerimiz Meclislerimizde görüş

me konusu olurken, plân ve programlar tatbika
tının gerekçelerde tafsilâtlı bir şekilde yer alma
larının lüzumuna önemle işaret etmekteyiz. Fa
kat, Hükümetlerimiz, bundan öncekiler de dâhil, 
nedense bu konuda insaflı davranmak itiyadın
dan kendilerini kurtaramamaktadırlar. 
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1966 malî yılı bütçe gerekçesini pek çoğu
muz okumuş bulunmaktayız. Gerekçede her yıl 
tekrarlanan dünya ekonomik durumu, dünya is
tihsal durumu, dünya memleketleri tediye mu
vazeneleri durumları gibi malûmat yanında, 
Türkiye'nin Beş Yıllık Plân ve yılık program
ları uygulamaları hakkında sadece bir sayfa 
ayrılabilmiş bu sayfada da 1965 yılı program 
uygulamasına ait birkaç rakam konulmakla yc-
tinilmiştir. 

Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da, konu üze
rinde Hükümetimizi uyarmak isterim. Neden 
benim Devletimin bütçesine ait gerekçede «Beş 
Yıllık Plânın çeşitli yıllar program uygulama so
nuçları» başlığı altında bir kısım bulunmasın 
ve bu kısımda Beş Yıllık Plânm kamu sektörün
de, özel sektörde çeşitli ekonomik sektörlerde, 
çeşitli plân ilkeleri bakımından, çeşitli hedefle
re ukışma bakımından uygulama sonuçları Tür
kiye Büyük Millet Meclisine ve bu yoldan kamu 
oyuna duyurulmasın. Başarısızlıkları bu yoldan 
gizlemenin, yeni başarısızlıklara zemin hazırlı-
yacağmı hatırdan çıkarmamak icabeder. 

1963 - 1967 yıllarına kadar Beş Yıllık Plânı
mızın 1963, 1964, 1965 yılları tatbikatı sonuç
lanmış, şimdi dördüncü yıl tatbikatına gerilmiş
tir. 

Plân uygulamalarının, kendi hudutlu imkân
larımız içinde tesbit edebildiğimiz ve önemli say
dığımız bâzı yönlerini dikkatinize sunmak iste
rim. 

Evvelâ bir hususu ifade edeyim. Beş Yıllık 
Plânın uygulama sonuçları olarak, özel sektöre 
ait elimizde hiçbir bilgi mevcut değildir. Her 
vesile ile Hükümetimizin ve Plânlama Teşkilâ
tımızın dikatlerini çektiğimiz halde, ciddî usul
ler içinde tesbit olunmuş bu çeşit bilgilerin Hü
kümetimizin elinde de mevcudolmadığı kanısın
dayız. Dikkat buyuracak olursanız, bu çeşit 
bilgilerin kifayetsizlikleri bâzı hallerde de bizi 
bugünkü iktisadi felsefenin dışında bir felsefe 
savunuculuğu yapan fikir adamlarına, politika 
adamlarına karşı gerekli bilgilerden ' mahrum 
kılmaktadır arkadaşlar. Bunun için bu çeşit 
bilgilerin bugün bu memlekette gelişmekte olan 
fikir cereyanları muvacehesinde sıhhatli olarak 
tesbit edilmeleri ve karşılıklı münakaşalardan 
elde kuvvetli deliller olabilmeli ve bu deliller ile
ri sürülebilmelidir. Benden evvel bu kürsüde 

konuşmuş muhterem arkadaşım, iktisadi felsefe 
bakımından bir başka doktrinin savunuculuğu
nu yaptı, hepimiz dinledik. Şimdi bu bir başka 
doktrinin savunuculuğunu yaparken, bu muhte
rem arkadaşım, özel sektörü fevkalâde önem
siz, memleketin ekonomik hayatında zerrece gü
cü olmıyan bir iktisadi faktör olarak bizlere tak
dim etti. Halbuki, meselenin esası elbet bu de
ğildir. Bu olmadığına göre benim Hükümetim, 
benim Plânlama Teşkilâtım, plânlama çalışmala
rım bakımından özel sektör, kamu sektörü mü
nasebetlerini iyi düzenliyemez ise bu münasebet
ler hakkında gerekli bilgileri iyi toparlıyamazsa, 
Türkiye'de plân tatbikatı yönünden özel sektö
rün aldığı sonuçlarla kamu sektörünün aldığı 
sonuçlar hakkında bana bilgi veremezse, bu ar
kadaşımın benim karşıma çıkıp da özel sektör 
dediğiniz, sizin, üç ilâ beş tane sermayedardır 
dediği zaman ben onlara kuvvetli delillerle ce
vap vermek imkânına sahibolabilir miyim, sev
gili arkadaşlarım? Olamam elbette. Bunun için 
Plânlama Teşkilâtının başında olanlar, Plânla
ma Teşkilâtının faaliyetlerini yönetenler bu 
memlekette bu meseleler bu kadar önem kazan
dığı halde, bir bütçe getirecekler, bu bütçede bu 
meselelere ait üç tane rakam benim elimde ol-
mıyacak, önümde olmıyacak. Bu itibarla, diyo
rum ki, bir defa bu Devletin bütçelerinin gerek
çelerine Hükümetler, 5 Yıllık Plânın bugün 
elimizde 1 nci 5 Yıllık Plânımız var, yarın 2 nci 
5 Yıllık Plânımız olacak; Türkiye 5 Yıllık Plâ
nının tatbikatı hakkında içinde bulunulan yılın 
bilgileri kâfi derecede ellerinde olmıyabilir ama 
geçmiş yıllar programlarının tatbikatı ellerinde
dir. 3963 yılı tatbikatı Hükümetin elindedir. 1964 
tatbikatı bugünkü Hükümetin elindedir. 1965 
tatbikatının da mühim bir kısmı elindedir. Ni
çin gerekçe ve bu tatbikat hakkında 5 Yıllık 
Plânında gelir hedefleri şunlardır, bu hedeflere 
program tatbikatı sonunda şu nisbette ulaştım; 
Beş Yıllık Plânın harcama hedefleri şunlardır, 
tatbikat sonunda bu harcama hedeflerine şu nis
bette ulaştım, 5 Yıllık Plânın çeşitli ekonomik 
sektörlerde harcama alanının hedefleri şunlar
dı, istihsal, üretim hedefleri şunlardı, istih
sal üretim hedefleri şunlardı, bu hedef
lere şu nisbette ulaşabildim, şu nisbette ulaşama
dım. Sebepleri şunlardır. Bu sebepleri ıslah 
için şu tedbirleri aldım denmemektedir. Aklım 
ermiyor. Bu Amerika'nın bilmem Müşterek Pa-
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zar memleketlerinin dış ödeme dengelerindeki 
farklılıklar kadar farklılıkları Türkiye Büyük 
Millet Meclisine izah edecek kadar önemli bir ko-
mı değil midir? 

Muhterem arkadaşlarım; bunun üzerinde ge
çen yıl da durdum ben, rica ettim. Fakat, bu yıl 
da Hükümetin bütçe gerekçesinde malûmat gö
remedim. Bunda ısrar ediyorum, buna istirham 
ediyorum. Hükümetlerimiz bunu bir usul haline 
getirmek zorundadırlar. Görülecektir ki, o za
man Türkiye'de özel sektör, sayın arkadaşımızın 
dediği kadar, önemsiz bir sektör değildir, özel 
sektör sayın arkadaşımın bir bakıma kafasında 
olan mahalle bakkalından ibaret bir sektör de
ğildir, Türkiye'de. (A. P. den, Y. T. P. den alkış
lar.) Bunları rakamlarla ortaya döküvereceksi-
niz. Benim 5 Yıllık Plânımda yatırım hedefleri 
bakımından 1963 yılı özel sektör yatırımları ola
rak tesbit olunmuş rakam, 3,8 milyar, kamu 
sektörü için 5,8 milyar. Aradaki nisbet % 40 tır. 
Arkadaşlar, yani Türkiye'de kamu sektörü 
ile özel sektör arasında Plânımızın kabul 
ettiği şu yatırım hedefleri bakımından 
nisbetler dahi % 40 tır. Plân uygula
maları sonunda Devlet Plânlama Teşkilâ
tının bana verdiği malûmat, özel sektör 
bu yatırımlarını gerçekleştirmiştir. Fakat, ka
mu sektörü olarak ben maalesef gerçekleştire
medim, demek, şeklinde olmuştur. Demek ki, 
hedefe de vardığını benim resmî teşekkülüm, 
plânlama teşekkülüm bana bildiriyor. O halde, 
Türkiye'de 1963 yılında 3,8 milyar yatırım yap
mış olan bu teşekkül, bu sektör üç, beş tane ser
mayedardan mı ibarettir? Yoksa Türk Milleti
nin büyük çoğunluğu halinde bir özel sektör mü
dür? Anlatabiliyor muyum? Bunları ben anla
tacak değilim? Hükümetimiz bunları bütçe ge
rekçesinde anlatacaktır ki, hepimiz bu bilgilerle 
mücehhez olarak savunmamızı yapabileceğiz. 

Verilebilecek global nisbetlerin ise sıhhatli 
bir mesnede dayandırılabilecekleri şüphelidir. 

Özel sektör hakkındaki durumumuz bu ol
duğundan bizim tahminlerimiz kamu sektörüne 
aidolacaktır. 

Üç yıllık tatbikat içinde kamu sektörü genel 
yatırım uygulama nisbetleri şöyledir : 

% 
1963 91 
1964 78 
1965 78 civarındadır. 

Bu rakamlardan anlaşılacağı üzere genel 
bütçeli daireler, katma bütçeli daireler, döner 
sermayeli daireler ve İktisadi Devlet Teşekkül
lerinden ibaret kamu sektöründe genel uygula
ma nisbetleri yıldan yıla gerilemiş bulunmak
tadır. Bu gerçeğin ilgilileri ciddî şekilde dü
şündürmesi gerektiğinde şüphe yoktur. 

Yukarda ifade ettiğim gibi medeni ve ileri 
bir müesseseyi büyük heveslerle memlekete geti
riyor, ona sahip çıkmaktan birbirimizle yarışa 
giriyor, fakat onu hergün daha mükemmele gö
türmek yerine hergün daha geriye götürmekten 
kendimizi kurtaramıyoruz. Sonra da başarısızlık
ların karşısına geçip memleketi kurtaracak tek 
adamı veya bir başka rejimi aramak yoluna gi
diyoruz. 

Beş Yıllık Plânımız Türkiye'nin gelişme dâ
vasının yavaş da olsa istikrarlı bir şekilde ger
çekleşebilmesi için yıllık % 7 kalkınma hızını 
dikkate almış ve her yıl için muayyen millî gelir 
hedefleri tâyin etmiştir. Genel uygulama nis-
betlerindeki gerilemeler tabiatiyle yıllık % 7 
kalkınma hızından uzaklaşmamıza sebebolmakta 
ve neticede millî gelir hedefleri sağlanamamak
tadır. Beş Yıllık Plânımızın 1961 fiyatlariyle 
hedefler olarak tesbit ettiği gayrisâfi millî hâsıla 
rakamları şöyledir : 

1963 56,4 milyar Türk Lirası 
1964 60,3 milyar Türk Lirası 
1965 64,5 milyar Türk Lirası 

Üç yıllık tatbikat sonunda; 

1966 yılında 56,1 milyarlık gayrisâfi millî 
hâsıla rakamı ile hedeften 300 milyon lira, 

1964 yılında 58 466,6 milyarlık gayrisâfi mil
lî hâsıla rakamı ile hedeften 1,850 milyon lira, 

1965 yılında Hükümetin ifadesiyle hedeften 
3 milyar liralık bize göre 4,5 milyar liralık ge
ride kalınmıştır. 

Bu suretle plânda mütevazi ölçülerle 3 yıl 
için öngördüğü 11,8 liralık gelişmenin Hükümete 
nazaran ancak % 75 nisbetinde 8,8 milyar lira
lık kısmı, bizim kanaatimize göre de % 62 nisbe
tinde, 7,3 milyar liralık kısmı gerçekleşebilmiştir. 

8,8 veya 7,3 milyarlık, 3 yıl toplamı genel ge
lişme rakamının, 5 milyara yakın bir kısmının 
nüfus artışından meydana gelen statik gelişme 
ihtiyacımıza gideceğini düşünecek olursak, ge
lişmiş memleketlerle aramızdaki mesafeyi ka-
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patmaya ayrılabilecek gerçek gecikme payının, 
ne derece önemsiz bir mâna taşıdığını kolayca 
takdir ederiz. 

Biz o kanaatteyiz ki, Beş Yıllık Plânımız 1963 
yılında tatbike konulurken kabul edilmiş bulu
nan % 7 nisbeti, toplumumuz için üzerinde fe
dakârlık yapılamıyacak asgari bir gelişme hızı
dır. Bu miktarın % 3 ü nüfusumuzda meydana 
gelen artışları karşılayacak, artan % 4 nisbeti 
de Türk toplumunun yıllık gelişme payını teşkil 
edecektir. Fakat üzüntü ile ifade etmek iste
rim ki, Devlet yönetimindeki isabetsiz tutumları
mız dolayısiyle yıllık gelişme nisbetlerimiz her 
yıl bir öncekinden daha geriye gitmekte ve neti
cede nüfus artışlarını karşılamaya ayrılacak sta
tik paylar dışında, toplumumuz için bir gelişme 
payı ayrılamaz hale gelmektedir. 

Gayrisâfi millî hâsılamızda plân hedeflerinin 
ulaşma yönünden mevcut bu tersine gelişmeye 
rağmen hükümetlerimiz her bütçe vesilesiyle 
yaptıkları açıklamalarda harcama ve gelir he
defleri bakımından plân hedeflerinin gerçekleş
tirildiğinden bahsetmektedirler. 

Sayın Maliye Bakanımız da, bu yıl bütçeleri
ni, Bütçe ve Plân Komisyonuna takdim ederken 
yaptığı konuşmada : 

«Bu bütçeler, üçüncü yılını idrak etmiş olan 
Kalkınma Plânına ve 1966 programı için alınan 
esas hedeflere de uygun olarak hazırlanmış bu
lunmaktadır.» demek suretiyle aynı görüşte ol
duğunu tekrarlamıştır. 

Bu görüşlerdeki enteresan bir çelişmeye Yük
sek Heyetinizin dikkatlerini çekmek isterim. 

Bir taraftan; bütçelerde, plânın harcama ve 
gelir hedeflerine ulaştığımızı, yani, plânda öngö
rülen millî geliri sağlamak için gerekli harcama
ları yaptığımızı, söylüyoruz, diğer taraftan da, 
yıl sonlarında, bu harcamaların meydana getir
mesi gereken geliri elde edemediğimizi ifade 
ediyoruz. 

O halde ya harcamalarımızı verimsiz istika
metlerde yaparak millî imkânlarımızı israf edi
yoruz, yahut gelir ve harcama hedeflerine ulaşıl
dığı yolundaki beyanların gerçekle ilgisi yoktur. 

Aslında iki ihtimal de varittir. Plân harca
malarımızda israflarımız pek boldur. Bunun 
yanında harcama ve gelir hedeflerine ulaşılmış 
olduğu da iddia edilemez. 

Sayın Hükümetin teminatına rağmen, yu
karda genel uygulama sonuçları hakkında ver
diğimi rakamlar, harcama hedeflerine ulaşıl
maktaki yetersizlikleri açıkça ortaya koymak
tadırlar. 

Gelir hedefleri bakımından da; fazla tefer
ruata gitmeye dahi lüzum görmeksizin, Beş 
Yıllık Plânımızın 1966 yılma ait vergi gelirleri 
hedefi ile, 1966 bütçesindeki vergi gelirleri 
yekûnuna ait rakamı, kısaca mukayese edelim. 

Beş Yıllık Plânın, cari fiyatlara nazaran, 
vergi gelirleri hedefi asgari bir hesapla 14 mil
yar Türk lirasıdır. 1966 yılı bütçesinin vergi 
gelirleri yekûnu ise 12,7 milyar liradır. De-
mekki 1966 yılında sadece vergi gelirleri he
defi yönünden ve başlangıç rakamları itiba
riyle hedeften 1,3 müyar lira uzakta bulunmak
tayız. 

Plân uygulaması sonuçları bakımından 
Meclis Grupumuzun üzerinde büyük hassasi
yet gösterdiği konulardan birisi, eski yıllarda 
da söylediğimiz gibi, kalkınmanın istihsal sek
törleri ve bölgeler arasındaki dengeyi sağla
yıcı bir istikamette gelişip gelişmediğidir. Plân 
stratejik az gelişmiş bölgelerle gelişmiş bölgeler 
arasında dengeli kalkınma ilkesi yönünden, 
Hükümetimizin özel bir çalışma yaptıklarına 
şahidolmamaktayız. Esasen genel plân uygula
ması çalışmaları tatmin edici olmaktan uzak 
bulunan hükümetlerimizin, onun çok daha ileri 
ihtisas istiyen çeşitli ilkelerini ayrıca dikkate 
alabilmek yeterliğini göstereceğini ümidetme-
nin, fazlaca iyimserlik olacağı kanısındayız. 

Aynı şekilde çeşitli istihsal sektörleri iti
bariyle de Beş Yıllık Plânımızda muayyen yıllık 
gelişme hedefleri öngörülmüştür. Tarım sektö
rümüz her yıl yağan yağmur miktarına göre 
plândaki hedeflere uygun veya hedeflerin ge
risinde bir gelişme hızı ortaya çıkarmaktadır. 

Plân uygulamasının etkisiyle gelişme hızı 
artıp eksilebilecek en mühim istihsal sektörü
müz sanayi sektörüdür. 

İktisadi Devlet Teşekküllerimizin çalışma
larındaki yetersizlikler, proje ve ihale işlerimi
zin düzensizlikleri, mevzuat kifayetsizlikleri 
gibi hedeflerle sanayi sektöründe, her zaman 
savunduğumuz, hamle ihtiyacı, maalesef müs
pet bir istikamete yöneltilebilmiş gözükmemek
tedir. Mevcut sanayi gücümüzü artırıcı yeni 
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tesisler bir türlü gerçekleştirilememektedirler. 
Plânın bu sektör için kabul ettiği % 12 civa
rındaki hedeften 3 yıldır, üçte bir nisbetinde 
geride kalınmaktadır. Bu yılın % 9,1 olarak 
ifade olunan nisbette % yarım farkın dahi, fiyat 
yükselişleri değerlendirilmesinden doğmuş bu
lunması kuvvetle muhtemeldir. 

Ekonomileri plânla geliştirme fikrinin temel 
mesnetlerinden birisi, toplumları ilkel şartlar
dan çıkaracak sınai inkılâbı sağlamak ve is
tihdam gücünü süratle artırarak işsizliği azalt
maktır. 

Sayın İşçi Partisi Sözcüsünün bu noktada 
bir mütalâasına da değinmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşımız dedi ki; sosyal ada
letin ilkelerinden birisi olarak, Türkiyede iş
size iş vermek konusu ele alınmaktadır. Bunun 
sosyal adaletle ilgisi olamaz, dedi. 

Biz, o kanaatte değiliz. Türkiye gibi şart
ları bu derece geri, işsizi bu derece büyük ra
kamlar halinde olan bir memlekette elbette sos
yal adalet ilkesi adım adım gerçekleştirilecek
tir. Bu adımların ilk ve en mühim adımı da 
bizim kanaatimizce Türkiyede işsizliği ortadan 
kaldırmaktır. Yani işsiz vatandaşa iş bulmak
tır. Sosyal adaletin de ta kendisi bu istikamet
tedir. 

T. t. P. sözcüsü arkadaşım, dediler k i ; 
«Efendim, toplumlarda bütün vatandaşlara iş 
bulmaktan, bütün vatandaşları iş sahibi yap
maktan tabiî bir şey olamaz.» Olamaz ama top
lumlarda da çeşitli dereceler mevcudolduğunu 
biz kabul etmekteyiz. Biz kendimiz, az geliş
miş bir toplumuz, demekteyiz. Biz kendimiz, 
gelişmeye muhtaç bir toplumuz, demekteyiz. 
Az gelişmiş, gelişmeye muhtacolan toplumlar
da da işsizlik en büyük hastalıktır. Ekonomide 
en büyük hastalıktır. Bu sadece az gelişmiş 
toplumlarda değil, gelişmiş toplumlarda işsiz
lik büyük bir hastalıktşr. Gelişmiş toplumlar
da işsize iş bulma meselesi, sosyal adalet ilke
lerinden birisidir. Nerede kaldı ki, bizim gibi 
az gelişmiş bir memlekette işsize iş bulma me
selesi sosyal adaletin bir ilkesi olmasın. Bu Tür
kiye'miz için sosyal adaletin temel ilkelerinden 
birisidir ve Hükümetin bu mevzudaki kanaati
nin isabetli olduğunu ifade edeceğim. Hükü
met programında olduğu için tenkid edilmek
tedir; bu mevzudaki kanaati isabetlidir, Hü

kümet sosyal adaletin ilkelerinden birisi ola
rak işsize iş bulmak meselesini kabul etmekte 
devam etsin ve yalnız bunu sadece lâf olarak 
söylemekten vazgeçip meselenin esasına girsin. 
(Orta sıralardan, iş bulsun iş, sesleri) 

Şimdi bu mevzudaki yazılı mütalâalarıma 
devam ediyorum. 

Beş Yıllık Plânımız bu maksatla plân dev
resinde her yıl 400 000 kişilik yeni bir iş gücü 
hedefinden bahsetmektedir. Fakat önceki yıl
larda olduğu gibi 1965 yılında da iş gücümüz-
deki gelişmeler, plânsız devredekinden değişik 
olmamıştır. 

Bütçe gerekçesi; 1964 yılında 765 317 olan 
ortalama sigortalı işçi sayısının 1965 yılında 
Ocak - Eylül ortalaması olarak sadece 8 bin 
farkla 773 379 a yükselebildiğini ifade etmek
tedir. Plân yılları ilerledikçe uygulama so
nuçlarının hedeflerle ne derece ilgisiz hale 
geldiğini ve bu suretle plânsız ekonomi ile 
plânlı ekonominin birbirine ne derece yaklaşa
bileceğini bu misal çok güzel ortaya koymak
tadır. 

Şimdi kıymetli arkadaşlarım, bir noktada 
muhterem îşçı Partisi sözcüsüyle mutabakat 
tesis edo2eğiz. Şimdi, demin arkadaşım bir mü
talâada bulundu ki, ben de isabetli gördüm, 
bâzı sonuçları tahlil ettiler, dediler ki, plân 
devresindeyiz, plânın 4 ncü yılındayız, plânsız 
devre ile, plânlı devre arasındaki fark nedir? 
Vatandaşa bakınız, vatandaş plânlı devrenin 
bir farkını görmüş değil. Umumi ekonomik se
viyeye bakıyoruz bir fark görmüyoruz. 

O halde plânlı ekonominin farkı nerededir? 
Kendileri, burada tabiatiyle kendi ekonomik fel
sefelerine uygun plânın savunmasına girmekte
dirler. Orada mutabakatımız asla yoktur. (A.P. 
sıralarından alkışlar). Tcşhisdc mutabıkız. Ben
deniz de bu yazıyı, onu dinledikten sonra yaz
madım, bunu, önceki tetkiklerimin sonucu ola
rak tesbit ettim ve yazdım. Diyorum 
ki; Beş Yıllık Plânımız istihdam gücü, 
iş gücü hedefi olarak rakamlar tesbit 
etmiştir. 400 bin her yıl yeni vatandaıa iş 
gücü sağlanacaktır. Bunlar nazarî rakamlar ha
linde plânımızda kalmakta. Bakıyorum sigortalı 
işçiler bütün Türkiyede ilâve iş gücünü ifade et
mezler, ama sigortalı isçilerin adedi mühim bir 
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kriterdir bu mevzuda; Türkiycdeki iş gücü ar
tışlarını tesbit etmek bakımından. Ne olmuş, 
1965 yılında artış: 8 bin, biraz önce arz ettim. 
1964 yılında 765 bin olan sigortalı işçi adedi 
1965 yılında 773 bine çıkmış. 8 bin fark yapmış. 
Plânın iş gücündeki artış olarak bana diyor ki, 
400 yeni iş gücü sağlanacaktır, her yıl. Ncrde 
bu? 8 bin, hadi tam bir kriter değildir, deyip 
genel olarak iş gücü artışı sekiz bine nazaran 
üç misli, beş misli fazla olsun, ama plân hede
fiyle sureti katiyede ilgisi olmıyan bir rakam. 
Düşünüyorum bir defa, plânsız devrede vazi
yet ne imiş diye bakıyorum; aynı artış vardır. 
Cemiyetin kendi normal düzeni içinde meyda
na gelen iş gücü artışları bunlar. Plân yapmış
sın, yapmamışsın farklı bir netice karşına çık
mamaktadır. O zaman diyorum ki, diğer hedef
lere ulaşmak bakımından da sonuçlara bakıyo
rum, bu plânı biz, bu hedeflere ulaşmak için 
yaptık. Hedeflere ulaşmamaktayız. Vaktiyle va
rılan neticelerle mukayese ediyoruz aşağı - yu
karı seviyelerde farklılıklar yok. O hakle, kötü 
uygulama sonucunda biz plânsız ekonomiyle 
plânlı ekonomiyi aşağı - yukarı yan, yana getir
mek sanatını da ortaya çıkarmış bir toplum ol
mak rekorunu kırmaktayız. Açıkça meselenin 
esası budur. İşte teşhiste arkadaşımızla mu
tabakat tesis ediyoruz. Şimdi arkadaşımız di
yor ki, bu teşhisten sonra beyler görülüyor ki, 
karma ekonomi, karma ekonomi dediniz, karma 
ekonomiye dayanan plânla memleketi kalkındı
racağız dediniz, hiçbir kalkınma sağlayamıyor-
sunuz. Gelin bizim beğendiğimiz bu felsefeyi 
tatbik ediniz, gelin bizim beğendiğimiz plân fik
rini kabul edin, tatbik edin, gelin bizim savun
duğumuz iktisadi felsefeyi biraz önce ifade et
tikleri iktisadi felsefeyi, kabul edin; göreceksi
niz ki, bu memleket üç günde güllük gülistan
lık olacaktır. Hayır, beyefendiler, katiyen bu 
meselede mutabakat tesis edemiyoruz arkada
şımla. Şimdi bizim etmemeye devam edeceğimiz 
muhakkak ama sizden korkarım. (Y. T. P. sı
ralarından, alkışlar) 

Şimdi, plân fikri üzerinde genel ekonomiyi 
kapsıyan bir plân yapmamız lâzımdır. Hakika
ten çeşitli plân modelleri vardır. Bir genel eko
nomiyi kapsıyan plândan murat; bir merkezî 
plânlama, ekonominin her şeyini bir merkezden 
düzenliyeceğim, diyeceksiniz. Bugün hakikaten 

I Sovyet Rusya'da tatbik edilip de tatbikatın so
nunda dönmeye çalıştıkları, dönmüyoruz felse
feyi terk etmiyoruz, ama ıslahat yapıyoruz, re
form yapıyoruz diyerek bizim yaptığımız sahaya 
gelmek istedikleri plânı savunuyor sevgili arka
daşım. (Alkışlar) Değil böyle iş. Bir merkezî 
plânda piyasa ekonomisini terk ediyorsunuz. Her 
şeyi, istihsalin bütün ünitelerini, istihsalin bütün 
unsurlarını merkezden düzenliyeceğiz, diyorsu-

I nuz. Her şeyi merkezden düzenliyeceğiz, istih
lâki merkezden düzenliyeceğiz ve bunun sonun
da da fabrikalara fiyatını, istihsal rakamlarını, 

I iptidai maddesini susunu, busunu bütün istihsal 
unsurlarını ben tesbit edeceğim, sana bunu bil-

I direceğim, sen onu sadece tatbik etmekle vazife-
I lisin diyoruz. Bu merkezî plânlama başarısız ol

muştur, bu merkezî plânlama, arkadaşlarımızın 
özel sektörü bir taraftan da kabul ediyoruz de-

I diklerine göre, buna uymıyan bir düzendir. Bu 
I itibarla, bu çeşit merkezî bir plânlama tatbika-
I tının memleketimizde savunulması imkânsızdır. 
I Bunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü yok, benim 

özel sektörüm yok. Onu benim anladığım kada-
I riylo kabul ettiklerini ifade etmektedirler. Ama, 
I biraz önceki izahlarında o bakımdan da ben bir 

tereddüde kapıldım. Buradan lütfederler, ay-
I dınlatrrlarsa bizi, memnun olurum. îki parti) 
I arasında mukayese yaparken, bir nokta dikka-
I timi çekti. Halk Partisi dediler özel teşebbüs-
I çüdür, Adalet Partisi', özel teşebbüsçüdür. Yal-
I ııız, yanlarındaki yardımcıları değişiktir. Ne-
I dir? Halk Partisi yanındaki yardımcısı kamu 
I sektörüdür, Devlet kapitalizmidir. Adalet Par-
I tisinin yanandaki yardımcısı yabancı sermaye-
I dır. İktisadi Devlet Teşebbüsleri... 

TURAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Deme
di. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALÎCAN 
I (Devamla) — Kamu sektörüdür. 
I Devletçilik, Devlet kapitalizmi yani. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Ha-
I yır, öyle demedi. 
I BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etme-
I yiniz. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
I (Devamla) — Cumhuriyet Halk Partili arka-
I daşl'arımız benimsemediler. Böyle demedi dedi-
I 1er. Devletçiliktir, pekâlâ devletçilik. 
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Şimdi Cumhuriyet Halk Partisinin devletçi
liğini muhterem arkadaşım kendilerinin benim
sedikleri kamu sektörü olarak kabul etmekte-
midirler, kabul etmemektemidirler? Bu noktayı 
ben öğrenmek istiyorum. Yani Cumhuriyet Halk 
Partisinin bu devletçilik dediği, yani özel sek
töre yardımcı olarak Cumhuriyet Halk Parti
sinin kabul ettiği bu ikinci unsuru bir an için 
şöyle kabul edelim. Halk Partisi özel sektörü 
kabul etmedi de, devletçiliği kabul etti, sadece. 
Bu devletçilik kendilerini1 tatmin eden bir ka
mu sektörü oluyor mu, olmuyor mu? Ben bunu 
öğrenmek istiyorum. Bana öyle geldi ki, bu 
devletçilik de kendilerini tatmin etmemektedir. 
Çünkü, bâzı rejimler benim bildiğim kadariyle 
Devletin kapitalizmi bizim kamu sektöründen 
anladığımız mâna değildir, demektedirler. Aca
ba böyle mi mütalâa etmektedirler. Bunu öğ
renmekte elbette fayda vardır. Şimdi merkezî 
plânlamada tabiatiyle bu çeşit yardımcı dev
letçilikle uygulanacak bir ekonomik felsefe 
dahi hiçbir suretle bağdaşamaz. Böyle bir plân
lamayı benimsemiş gözükmektedirler, arkadaş
larımız. Bu itibarla bizim plân, program tatbi
katımız bakımından teşhisimizde mutabakatımı 
ben de ifade ediyorum; öyle kötü uygulamakta
yız ki, başarısızlıklar dolayısiyle plânlı ekono
mi fikriyle, plânsız ekonomi fikrini bir araya 
getirmiş bulunmaktayız. Ama kendilerinin sa
vundukları şekilde böyle bir merkezî plânlama 
esasını biz reddetmekteyiz. Bizim anlayışımıza 
göre, plân uygulamasındaki kifayetsizlikleri
mizi, düzensizliklerimizi ikmal ettiğimiz takdir
de ki, geçen yıl bunun teferruatı üzerindeki gö
rüşlerimizi de Yüksek Heyetinize arz etmiştim, 
bunları tamamladığımız takdirde, demokratik 
plânlamayı başarmış oluruz ve bu demokratik 
plânlamanın içerisinde de özel sektör kendileri
nin dedikleri gibi çok önemsiz bir unsur halin
de kalmaz, özel sektör mühim bir unsur olâ -
rak bugün plânda da kabul ettiğimiz gibi, mem
leket ekonomisine çok hayırlı hizmetler yapmak 
imkânına kavuşur, imkânını bulur. Bizim görü-

/şümüz, düşüncemiz budur. 

Sayın milletvekilleri; 
Birinci Beş Yıllık Plânımızın hedeflerini ve 

stratejisini tesbit etmiş. olan Yüksek Plânlama 
Kurulu kararının birinci maddesi; 

«Türk toplumunun seçtiği yaşayış şekli 

olan demokrasi düzeni içinde en yüksek kal
kınma hızını sağlıyaeak, devam ettirecek ve 
sosyal adaleti gerçekleştirecek bir kalkınma 
plânı yapılacaktır.» demektedir. 

Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere Türki
ye'mizde plânlı harekete girişmemizin asıl he
defi, asıl gayesi demokratik bir siyasi rejim 
içinde sosyal adaleti gerçekleştirmektir. 

Toplum hayatının nihai gayesi de esasen 
bir taraftan maddi, diğer taraftan mânevi refa
hı sağlamaktır. Toplumlardaki doktriner tartış
maların, çatışmaların temel sebebi de budur. 
Demokrasiye inanmış Batılı sosyalistlerin nihai 
hedef olarak savundukları refah devleti de; 
fertlerinin gelirleri arasındaki farklılıkları as
gari ölçülere indirmiş âcil bir gelir dengesi sağ
lamış, insan gibi yaşamaya yeterli bir asgari 
gelir seviyesine ulaşmış bir toplum düzeni kur
maktan başka bir şey değildir. 

Sosyal adaletin bu mânadaki hedeflerinin 
sağlanması, tabiatiyle genel olarak plânlı, ekono
mik ve başarılı olmasına bağlıdır. Biz plânın uy
gulama sonuçlarına ait görüşlerimizi izah etti
ğimiz şu anda bu konuda önemli saydığımız 
birkaç meseleye de dikkatleri çekmek isteriz. 

Türk toplumu yeni Anayasa devrinde yeni 
bir sosyal kuruluşa doğru gitmektedir. Bu ku
ruluş içinde bizim kanaatimize göre Hükümetin 
üç. büyük sosyal ve ekonomik dâvayı özel bir 
dikkatle incelemesi ve köklü çözüm şekillerine 
bağlaması lâzımdır. Bunları şöylece sıralıyabi-
liriz : 

1. Emek - sermaye münasebetlerinin nor
mal şartlar içine sokulması, 

2. Tarım ve toprak reformu konularının 
vuzuha vardırılmaları, 

3. Cüddî bir sosyal mesken politikası ile ge
cekondu dâvasına katî bir çözüm bulunması, 

Emek - sermaye münasebetlerinde bir hayli 
mesafe alınmış ve emek hakkını arıyabilmek 
bakımından büyük güç kazanmıştır. Bu sahada 
çok iyi niyetle çalışanların yanında emek - ser
maye menfaatlerinin doktriner bir sınıf çalış
ması haline getirme çabaları içinde bulunanlar 
da mevcuttur. 

Bu noktada Hükümetin bir gerçeğe dikka
tini çekmek isteriz. Türkiye'de işçi teşkilâtlan
mıştır. Haklarını almak için sosyal güvenlik 
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müesseseleri ile teçhiz edilmiştir. Haklarını is
temektedir, istiyeccktir, yavaş yavaş da ala
caktır. 

Fakat Türkiye'de aslında, işçi - işveren mü
nasebetleri, bilhassa ücret - kâr nisbetleri bakı
mından, feodal düzenden yeni kurtulmaktadır. 
Birçok hallerde asgari ücretler insan gibi' yaşa
ma yeterliğini değil, sadece yaşama yeterliğini1 

dahi sağlamaktan uzak seviyelerdedir. 

Bu şartlar içindeki bir toplumda, haklarını 
kanuni müesseseler içinde dahi olsa büyük 
zorluklar ve diretmelerle alınma çabaları, ister 
istemez karşılıklı husumetleri tahrik edecek, 
bunun sonunda da bir sınıflaşma ve smıflar-
arası çatışma şuurunun yaratılmasına yol açı
lacaktır. Bu hal ne işçimiz, ne işverenimiz, ne 
de toplumumuz için hayırlı sonuçlar doğurmı-
yacaktır. Son günlerin bâzı grev olayları bu gö
rüşlerimizi teyideder. Enteresan gelişmeler arz 
etmektedir. 

Burada Hükümete düşen bir görev olmak 
gerekir. Kanunlar çıkmıştır, bundan böyle bi
zim vazifemiz, grevlere seyirci kalmaktır, de
mek, dâvaya gereken önemi vermemek mâna
sını taşır. Toplum meselelerine anaistikamet-
leri çizmekle görevli olanı Devlet, evvelâ yılla
rın biriktirdiği teressübatı ortadan kaldırmalı, 
zemini her yönden sağlam ve güvenilir hale ge
tirmeli, kanuni ve sosyal müesseselerin normal 
şartlar içinde işliyebilmeleri imkânlarını sağla
malı ondan sonra ilgililerden karşılıklı anlayış 
istemelidir. Bu itibarla biz, Türkiye'de üc
ret - kâr münasebetlerinde, asgari ücret sevi
yelerinde, sosyal adalet ilkelerine uygun dü
zenleyici Hükümet tedbirlerine ihtiyacolduğu 
kanısındayız. 

Tarım ve toprak reformu konusunda da ik
tidardan daha samimî bir tutum içine girme
sini istemek hakkımız olsa gerektir. 

Dördüncü Karma Hükümet zamanında Top
rak reformu kanun tasarısı üzerinde Adalet Par
tisinin de mutabakatı sağlanarak, nihai görüş
ler tesbit olunmuştu. 

Bu mutabakatın esaslı, bir tarım reformu
nun önemli bir bölümü olarak toprak reformu
nun süratle gerçekleştirilmesi lüzumlu idi. 

İktidar kendisini tereddütlerden sıyırarak, 
bu mutabakata uygun çalışmaları destekleme

lidir. Türkiye'de toprak reformunu samimî ola
rak arzulıyanlar, reform adı altında basit bir 
toprak bölüşmesi hareketini hiçbir zaman benim-
sememişlerdir. Zirai istihsali düşürücü, düzenli 
işletmeleri dağıtıcı - doktrinler bir reform tat
bikatına cevaz verilmiyeciğinde şüphe yoktur. 
Ama Anayasamızın da benimsediği esaslar 
içinde, adı ne olursa olsun, tarihimizde istih
salin artmasına, mülkiyet hakkı bakımından 
adaletsizliklerin ortadan kaldırılmasına, sosyal 
adaletin gerçekleştirilmesine imkânlar hazırlı-
yacak ölçülü bir reform kanununun bu Meclis
ten süratle çıkarılması şarttır, iktidarın benim
sediği hareket tarzının böyle süratli ve sonuç 
verici bir yol olduğu kanısında değiliz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Ankara'da 108 bin meskenin 70 bini, yani 

% 65 i, 

Adana'da 39 bin meskenin 19 bini, yani 
% 49 u, 

Istanbulda 303 bin meskenin 120 bini, yani 
% 39 u, 

İzmir'de 75 bin meskenin 18 bini, yani 
% 24 ü, 
gecekondudur. 

Ankara nüfusunun % 58 i, 
Adana nüfusunun % 45 i, 
İstanbul nüfusunun % 45 i, 
İzmir nüfusunun % 34 ü, 

gecekondularda yaşamaktadır. 

Bu şehirler sadece misal olarak seçtiğim 
büyük şehirlerimizdir. Aslında Türkiye'nin 
bütün büyük şehirlerindeki iskân ve yaşama 
şartları bu şehirlerimizin şartlarından farklı 
değildir. Küçük şehirlerimiz ve kasabalarımız 
iskân ve yaşama şartları için ise gecekon
du - gündüzkondu tefrikine lüzum olmadığı 
hepimizin malûmudur. 

Türkiye'de, büyük şehirlerimizde, tüm olarak 
400 bin gecekondu vardır. Bunlardan her birin
de yaşıyan nüfusun ortalama miktarını 5 kabul 
edersek, büyük şehirlerimizdeki nüfusun 2 mil
yonunun gecekondularda yaşadıkları sonucunu 
tesbit ederiz. 

Şu halde, şehirlerimizdeki 10 milyon Türk 
vatani aşının % 20 si gecekondularda yaşıyor 
demektir. 
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Beş Yıllık Plân, 1961 yılında, 240 bin gece
kondunun mevcudiyetinden bahsetmekte ve plân 
devresinde, müessir konut politikası ile bu 
miktarın azaltılacağını söylemekte idi. 

Plânın dördüncü yılında, 240 bin gece-
konluyu azaltmak şöyle dursun 160 bin ilâ
vesiyle 400 bine çıkarmış bulunmaktayız. 

Türkiye için; tek gecekondu kelimesinin 
altında yatan sosyal gerçek, sosyal perişanlık 
bu derece büyüktür. 

Bir Devlet ki, onun Hükümet merkezinde 
yaşıyan nüfusunun beşte üçü gecekondularda 
oturmaktadır. 

Daha fazla söylemeden, gecekondu proble
minin, sosyal mesken politikasının toplumumuz 
için taşıdığı hayati öneme işaret etmekle ye
tiniyoruz. 

Türkiye'de bu sahaya harcanacak paradan 
daha verimli yatırım hiçbir sahada bahis ko
nusu olamaz. Bu sahaya sadece Devlet büt
çesinden her yıl hiç olmazsa 300 milyon lira 
sarf edilmesi gerekmektelir. Bütçemiz bu mik
tarı sarf etmek gücüne sahiptir, imar ve İskân 
Bakanlığında da her çeşit teknik hazırlıklar 
yapılmıştır. 

Başarı için ihtiyacımız mânevi unsurdur. 
Yani, dâvanın önemini anlaamk, dâvayı benim
semek, haleltmeye kararlı olmaktır. 

Savın millevtekilleri; 
Plân uygulamasında önemli unsurlardan 

birinin finasman gücü olduğunda şüphe yoktur. 
Sırası gelmişken bu konudaki görüşlerimizi de 
kısaca Yüce Heyetinize duyurmak isterim. 

Plânın dış finansman ihtiyaçlarını karşılı-
yabilmek üzere kurulmuş bulunan, Konsorsi
yumdan sağlanan, yatırım kredisi niteliğindeki 
kredilerin kullanılması için yapılan çalışma
ların yeterli olduğu kanısını ifadede maalesef 
güçlük çekmekteyiz. 

Konsorsiyumun taahhüdettiği kredilerden dış 
ödeme dengemizin açıklarını karşılamaya mü
teveccih program kredileri kullanılmakta, fakat 
gerçek yatırım kredisi' niteliğinde olan ve plâ
nın uygulama nisbetilerine doğrudan doğruya mü
essir bulunsa projeler finansmanlarına mütevec-
hih krediler, projelerin hazırlanmasındaki uzun 
gecikmeler dolayısiyle, umumiyetle kullamlamı-
yarak, yıldan yıla devredilmektedirler. 

Bu suretle proje hazırlamaktaki yetersizlik
lerimiz, bir taraftan program uygulamalarımız
da gecikmelere sebebiyet verirken diğer taraf
tan da, dış kredilerin, müsait şartlı yatırım 
kredileri dışında yüksek maliyetli destekleme 
kredileri mahiyetini almaları sonucunu doğur
maktadır. 

Plânın iç finansman gücünün sadece vergi 
sistemimiz üzerinde durmakla * sağlanabileceği 
kanısında değiliz. İdari reformla birlikte, malî 
teşkilâtlanma ve vergi uygulama düzenimizde 
do gerçek bir reforma ihtiyaç vardır. Bu re
formun merkezî Hükümet teşkilâtından başla
ması gerekir. 

Malî teşkilâtlımıza, gümrükler dâhil, kanun
larımızın vergi kapsamına aldıkları bütün gelir
lere ait vergileri, tahakkuk ve tahsil ettirebilecek 
şekilde vergi uygulaması yaptıramadıktan son
ra, vergi sistemine istediğiniz yönü veriniz, so
nuç büyük farklar göstermiyecektir. 

Türk vergi sistemi, temel kuruluşu itibariy
le, pek çok Batı memleketleri vergi sistemlerin
den daha modern esasları ihtiva etmektedir. 
Biz, sistemin, gelişen şartlara cevap verici dü
zeltmeler dışında, temel prensiplere taallûk eden 
bir reform ihtiyacı içinde bulunduğu kanaatin
de değiliz. 

Hükümetler, devletin diğer yönetim dalları 
ile birlikte vergi sistemimizin de geniş şartlara 
yeterlikle cevap vermesini sağlıyabilmek için, 
ciddî, samimî ve bilgili çalışmalar yapmak ve 
süratli sonuçlar almak mecburiyetindedirler. Bi
zim şikâyetimiz, Hükümetlerin böyle bir çalış
ma ve süratli sonuçlar alma anlayışı içine bir 
türlü girememekte olmalarındandır. Vergi siste
mimiz her yıl bütçe müzakereleri sırasında tar
tışmalara vesile yapılır, Hükümetler türlü vait 
ve taahhütlerde bulunurlar. Fakat bütçe mü
zakereleri sonuçlandıktan sonra, gelecek büt
çe müzakerelerine kadar, statükoyu devam et
tirmekten gayrı ciddî bir düzeltme teşebbüsün
de bulunulmaz. Biz bu konuda tasarıların Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş olma
sını da bir mazeret olarak kabul etmiyoruz. 
Sevk edilen tasarıları, arzuladıkları bâzı tasarı
larda olduğu gibi, Hükümetler, gruplarının da 
yardmılariyle ciddî bir tasfiyeye tabi tutmak 
ve süratle kanun haline getirmelerini sağlamak 
zorundadırlar. 
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Gelir Vergisi; asgari geçim indirimi ve kü
çük gelir dilimleri nisbetleri itibariyle sosyal 
adalet ilkesini yakından izleyebilecek hale ge
tirilmelidir. 

Yü'ksek geJir dilimlerinde bugünkü nisbetler 
makûldür. 

Özel sektör tasarruflarım az gelişmiş bölge
ler ve gelişme istidadmdaki istihsal sektörleri 
yatırımlarına sevk edici tedbirler geliştirme
lidir. 

Sanayi mamullerimizin ihracatı kolaylaştı
rıcı hiçbir vergi fedakârlığından kaçınılmama
lıdır. 

Tarım gelirlerinin vergilendirilmelerinde, 
memleket şarjlarına uygun bir götürü sistem 
üzerinde durulmasında fayda vardır. 

Mahallî idareler Maliyemiz çok âcil bir re
form ihtiyacı içindedir. Mahallî idarelerimizin 
malî imkânlarının artırılması plân uygulama
mıza büyük ferahlık kazandıracaktır. 

Bina re arazi tahrirleri lüzumsuz yere ge
ciktirilmektedir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Beş Yıllık Plânımızın temel fikirlerinden 

birisi «hürriyet ve istikrar içinde kalkınma» 
dır. Bu itibarla genel ekonomik durumumuzu ve 
plân uygulamalarımızı gözden geçirirken, bu 
yıl fiyat düzenimizde meydana gelmiş bulunan 
artışlar üzerinde de durmak ihtiyacı belirmiş
tir. 

Türkiye'de 1963 yılı 100 esası ile toptan eş
ya fiyatları 1961 - 1965 devresinde yıllık or
talamalar olarak şöyle bir seyir takibetmistir : 

1961 246 
1962 260 
i 963 271 
1964 269 
1965 293 

Bu rakamlar 1960 yılı ile 1961 yılı arasın
da % 2,93 nisbetinde olan toptan eşya fiyatla
rındaki artışın, .196.1 - 1962 yılları arasında 
% 5,69, 1962 - 1968 yılları arasında % 4,23, 
1963 - 1964 yılları arasında % 0,74, 1964 - 1965 
yılları arasında % 8,9 nisbetinde gelişmeler kay
dettiği mânasını ifade etmektedirler. 

1950 - 1960 devresinde Türkiye'mizde fiyat 
hareketleri, 1953 yılma kadar makûl ölçüler 
içinde, her gelişme halindeki memlekette tabiî 
görülen mabetlerde yükselmiş, 1950 yılında 100 

olan toptan eşya fiyatları 1953 yılında 110 u 
bulmuştur. 1954 yılından itibaren sürat kazanan 
toptan eşya fiyat yükselişleri 1954 de % 11 ar-
tısiyle 121 i bulmuştur. Ondan sonraki galobal 
yükselişler 1960 yılında 263 e varmıştı. 

1965 yılı ilk nazarda 1950 - 1960 devresi
nin dönüm yılı olan 1954 yılını hatırlatmakta
dır. Bu itibarla, yeni devrede Türk Ekonomisi
ne istikamet veren Hükümetin geçmişteki tec
rübeyi göz önünde tutarak gelişmeleri çok ya
kından takibetmesi lüzumuna dikkati çekmek
te fayda vardır. 

1965 yılında meydana gelmiş bulunan % 8,9 
nisbetindeki artışın sadece bu yılda izlenmiş 
olan iktisadi ve malî politikadan doğduğunu 
iddiaya elbet imkân yoktur. Her ne kadar 1965 
yılında toptan eşya fiyatları ortalaması 269 
puan olmakla beraber, 1965 yılının ilk ayına, 
fiyat seviyesi olarak 285 puanla girilmiştir. Şa 
halde 1965 yılı fiyat yükselişinin önemli kısmı 
1964 den 1965 e geçiş sırasında meydana gel
miş bulunmaktadır. 

Pek çok gelişmiş memlekette dahi önlene-
miyen fiyat artışlarının ve bizim gibi gelişmeye 
şiddetle muhtaç memleketlerde yıllık % 5 nis-
betine kadar varacak artışları mâkul karşıla
makta bulunduğumuzu peşinen ifade etmek iste
riz. 

Memleketimizde köklü ekonomik ve sosyal 
tedbirler uygulanamadığı müddetçe, fiyatlarda 
ilerlemeleri önlemek değil, hattâ gerilemeler 
sağlamanın dahi sıhhat alâmeti sayıl amıyacağın-
da şüphe yoktur. 

1965 yılı fiyat hareketlerinde meydana gel
miş bulunan ilerlemeler, çeşitli çevrelerde, yeni 
baştan enflâsyon ve enflâsyonist politika tartış
malarına yol açmış bulunmaktadır. Bu tartış
malar karşısında, Hükümetin, enflâsyondan ve 
enflâsyonist politikadan kaçınmak yolunda her 
türlü tedbiri almıya kararlı bulunduğunu ifade 
etmesini memnuniyetle karşılamak icabeder. 

Hükümet fiyat hareketlerindeki bu gelişme
leri; 1965 yılında zirai istihsalin düşük olması, 
bâzı müstahsil mallarının değerlendirilmesi için 
alım fiyatlarının yükselmiş bulunması, bir kı
sım tarımsal maddelerin ihracındaki gelişmeleri 
dolayısiyle değer kazanmış olmaları, 1964 yılı 
sonunda alınmış monoter tedbirler, 1965 yılında 
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banka kredilerinde meydana gelmiş genişleme
ler gibi sebeplere bağlanmaktadır. 

Şüphesiz, bir memlekette arızî olarak mey
dana gelecek fiyat ilerlemelerinde bâzı mono-
ter sebeplerin etki yapmaları tabiîdir. Türkiye'
de de 1965 yılında meydana gelen fiyat ilerle
melerinde yukarıda ifade edilen hususların et
kileri bulunduğunda inkâra imkân yoktur. 

Yalnız, bizim gibi nüfusu süratle artan, ta
lep seviyesi süratli genişlemelere uğrıyan, geliş
meye muhtaç fakat istihsal hayatı bir türlü dü-
zenlenememiş memleketlerde, fiyat ilerlemeleri, 
sadece sathi ve monoter tedbirlerle durdurul
maya çalışılır, köklü ekonomik ve sosyal tedbir
ler geciktirilecek olursa, iktisadi ve sosyap yapı 
günden güne takatten düşmeye mahkûm hale 
getirilir. 

Bir küçük misal olarak tarım ürünleri hi
maye politikası üzerinde duralım. 

Bu politikada bir taraftan tarım ürünleri 
fiyatlarımızı müstahsil kütlesini tatmin edici 
seviyelerde tutmak, bir taraftan da enflâsyonist 
gelişmelere mâni olmak mecburiyetindeyiz. Bu, 
birbirine zıt iki yönlü politikayı takibetmenin 
usulü, bir yandan himaye edilmesi gerçekten 
lüzumlu tarım ürünlerini ciddî -incelemelere 
göre tesbit etmek, diğer yandan da himaye için 
gerekli konuları sıhhatli kaynaklardan sağla
maktır. Eğer iktidarlar, politik mülâha'zalarla 
bu esaslara riayetkar olmaz ve hele hi
mayenin gerektirdiği zararları açık finans
man yolu ile karşılamaik gibi bir usulü 
tercih ederlerse yapılan tatbikatın sonucu 
tabiatiyle enflâsyonist temayüller olur. Bu çe
şit enflâsyonist temayüller karşısında, bir ta
raftan kamu ihtiyaçlarının açık finansman yo-
luyle sağlanmasına devam edilirken, diğer ta
raftan da krediye büyük ihtiyacı olan istihsal 
sahalarındaki kredilerde hudutlamalar yapmak 
zoruna gidilirse fiyatlarla birlikte istihsal ha
yatının da durdurulması gibi bir sonuçtan kaçı
nılmaz. 

Filhakika, Hükümet, toplam kredi hacmında 
1965 yılında meydana gelmiş olan genişlemele
rin fiyat yükselişlerinde büyük etkisi olduğunu 
kabul ederek kredi genişlemelerinde önleyici 
terbirleri aldığından bahsetmektedir. 

Toplam kredi hacmi 1964 yılında 2.224 mil
yar liralık, 1965 yılında 2.487 milyar liralık 
artış göstermiştir. 1964 yılında fiyatlar ilerle
memiş bilâkis % 0,74 nisbetinde gerilemiştir. 
1965 yılında ise % 8,9 nisbetinde ilerlemiştir. 
Bir önceki yılda fiyatlara hiçbir etki yapma
mış olan, aşağı - yukarı ayın seviyedeki bir kre
di hacını genişlemesinin, bir sonraki yılda çok 
büyük ölçüde etki yapmış olabileceğini kabul 
etmenin isabetine inanmak güçtür-. 

2.487 milyar liralık kredi genişlemesinin 
içinde kamu sektörüne, özel sektöre ait kredi
ler vardır, özel sektör kredilerinde de çeşitli 
dallar vardır. Sanayi kredisi, küçük esnaf ve sa
natkâr kredileri, zirai krediler, mesken ve in
şaat kredileri gibi, krediler de bunlara dâhil
dir. Meselâ 2.487 milyarlı'k genişlemeden sana
yi kredilere düşen miktar sadece 100 milyon, 
küçük esnaf ve sanatkâr kredilerine düşen mik
tar sadece 50 milyon, toplam mesken ve inşaat 
kredilerine düşen miktar sadece 9 milyon li
radır. Tarım kredilerinde ise 231 milyon liralık 
bir düşüş vardır. Merkez Bankasının hazineye 
açtığı kredilerin genişleme hissesi ise 600 mil
yon liradır. 

Konunun bu özelilkleri dolayısiyle; genel bir 
monoter tedbirle işi hallediyoruz diyerek, esa
sen kredi güçlükleri içinde bunalan istihsal 
sektörlerimizin güçlüklerini artırmaktan şiddet
le kaçınmalıyız. Aıksi halde, yukarıda dahi be
lirttiğimiz gibi, fiyatlarla birlikte Türk istih
sal hayatını da büsbütün durduramanıış olu
ruz ki, bunun doğuracağı sonuçlar evvelkinden 
hiç de hafif olmazlar. 

Bütün bu sebeplerle biz, ekonomik sahada 
alınacak her tedbirin toplam ekonomik güçte 
meydana getireceği gelişmelerin isabetle tâyi
ni gerektiğini, hususiyle kredi politikamızın se-
lektif esaslara göre yürütülmesi lüzumunu ısrar
la savunmaktayız. 

Sayın arkadaşlarım ; 
Plân hedefleri bakımından bize en fazla 

ümit veren iktisadi sahanın dış ticaretimiz ol
duğunda şüphe yoktur. 

Filhakika, dış ticaretimiz ve dış ödemeler 
dengemizde 1964 yılında meydana gelmiş olan 
gelişme, işçilerimizin gönderdikleri .dövizlerdeki 
artışların da ilâvesiyle, 1965 yılında da devam 
etmiştir. 
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Bununla beraber dış ticaretimizde bir bünye 
değişikliğinin meydana gelmekte olduğunu ifa
de edebilmek için henüz zaman çok erkendir. 
İhracat değerlerimize yenilerini ve bilhassa sa
nayi mamullerimizi katmaya ve yeni piyasalar 
kazanmaya başlamadığımız müddetçe bu konu
da ciddî ilerlemeler kaydettiğimizi iddia edeme
yiz. 

1965 malî yılı bütçe müzakcrinde dış tica
retimiz ve dış ödemeler dengemizde yapılmasını 
gerekli bulduğumuz ıslahatı teferruatlı olarak 
izah etmiştik. Bu düşüncelerimizi bu yıl da tek
rarlamakta fayda görmüyoruz. 

Kamu iktisadi teşebbüslerimizin idari, hu
kukî, malî, ve ekonomik statüleri üzerinde alın
ması gerekli ıslahat ve organizasyon tedbirleri 
de uzun gecikmelere uğramaktadır. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi kamu iktisadi teşebbüsleri 
Karma Komisyonunun, oldukça geniş çalışmalar 
sonunda hazırladığı raporlarda belirtilen yeter
sizliklerin, yeni Hükümet tarafından süratle gi
derilmelerine çalışılacağını ümidederiz. 

Muhterem milletvekilleri; 

Plân uygulamalarımızda müşahede ettiğimiz 
yetersizlikler, bütçe uygulamalarımızda sirayet 
eder gözükmektedir. 

Meselâ 1964 malî yılı bütçesinin 15 milyar 
liralık ödenekler yekûnu malî yıl sonunda 1,5 
milyar liralık bir eksilme ile 13,5 milyar lira 
olarak gerçekleşmiştir. Başlangıç ödeneklerinin 
% 10 u nisbetindeki bu noksan harcamayı nor
mal tasarruflar olarak kabule imkân yoktur. 

1965 malî yılı bütçe tatbikatının da daha 
olumlu bir yönde gelişmediği verilen sekiz ay
lık rakamlardan anlaşılmaktadır. 

Önceki yıllarda da ifade ettiğimiz gibi, ar
tık, bütçelerimizin Parlâmentoların ciddî mu
rakabeleri altında tanzim edilen ve murakabe 
zihniyeti ile uygulanan malî vesikalar olmak 
nitelikleri, bizim Devlet yöneticiliğimizde önem
lerini kaybetmektedir. İnisyal rakamlar ne olur
sa olsun, yıl içinde, ödenekler, yürütme organ
larımız tarafından arzu edildiği gibi düzenle
nebilmektedirler. Hattâ bu görüş bir malî esas 
olarak bütçe kanunlarımıza da girmeye başla
mıştır. Nitekim 1966 malî yılı Bütçe kanunu 
tasarısının 5 nci maddesinin «b» fıkrası, Bakan
lar Kurulu, tahsilat, liberasyon döviz duru-
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munun ve umumi iktisadi şartların elverişsiz 
seyretmesi halinde ödeneklerden bir kısmını 
mevkuf tutmaya yetkili kılmak suretiyle, büt
çenin, yıl içinde, yürütme organının inisiyatifi 
altında yeniden düzenlenmesine bir nevi cevaz 
vermektedir. 

Bu çeşit anlayışların, bütçelerin tertip ve 
tanzimlerini ve yürütülmelerini bir ihtisas, bilgi 
ve basiret işi olmaktan çıkaracağında şüphe 
yoktur. 

Bütçelerimizin sıhhatlarmı kaybeden rakam
larını tetkik etmek suretiyle memlektin eko
nomik durumu hakkında açık bir fikre sahibol-
mak güçleşmektedir. Zira bütçelerdeki inisyal 
rakamlar; bir taraftan yıl içindeki normalin 
üstü ilâveler ve aktarmalarla çok değişik mâna 
ve mahiyet kazanmakta, diğer taraftan da Hü
kümetin yukarıki çeşit uygulamaları ile baş
langıçtaki seviyelerinin tamamen dışına çık
maktadırlar. 

Filhakika, bütçelere konulan ödeneklerin, 
hazinenin ödeme imıkânlariyle ölçülü bir şekilde 
üçer veya altışar aylık devreler itibariyle sarf
larına mezuniyet verme usulünün müsbet sonuç
ları tabiîdir. Fakat, bu usulü; bütçe ile yasa
ma organının kabul ettiği ödenek miktarlarını, 
yıl içinde istenildiği gibi azaltılıp çoğaltıl a -
bilen nazari rakamlar haline getirmenin bir 
vasıtası yapmak bütçe fibrinin temelinde ya
tan mâna ile bağdaşamaz. 

Bu görüşümüzün tabiî sonucu olarak bun
dan böyle, bütçeler hakkında kanaate varabil
mek için, bütçelerin başlangıç rakamlarını de
ğil katileşen rakamlar:m incelemek mecburiye
ti hâsıl olmaktadır. Bu itibarla, 1966 malî yılı 
bütçesi üzerinde mülâhazalarımızı derinleştir
mek ihtiyacını duyamamaktayız. 

Bununla beraber bu yıl bütçesindeki vergi 
gelirlerine ait tahminlerde Hükümetin objektif 
kıstaslara riayetkar olmaya çalıştığı yolunda
ki kanaatimi ifade etmek isterim. Yalnız sayın 
Hükümetin Tasarruf Bonoları konusunda bu
güne kadar giriştiği angajmanlarla, bütçenin 
1965 yılma nazaran 140 milyon lira fazlasiy-
le koyduğu, 720 milyon liralık gelir tahminini 
nasıl bağdaştırdığını ancak vereceği izahattan 
sonra anlamak mümkün olacaktır. 
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Muhterem milletvekilleri; 
Bütçe vesilesiyle yaptığım konuşmanın bi

rinci bölümüne ait mâruzâtımı bitirmeden önce, 
son günlerin önemli tartışma konularından biri 
olması dolayısiyle, dış politika meselelerimiz 
hakkında da Yüce Heyetinize görüşlerimizi açık
lamak isterim. 

Türkiye, İkinci Dünya Harbinden sonra iki 
bölüme ayrılmış bulunan dünya devletlerinden 
daima Batı blokunun yanında bir dış politika 
izlemiş, dünyada çıkan bütün milletlerarası an
laşmazlıklarda, sadık bir müttefik durumunu 
muhafaza ederek her zaman Batı blokunun ve 
özellikle bu blokun başı sayılan Birleşik Ame
rika Devletlerinin yanında yer almıştır. 

1945 yılında Sovyet Rusya'nın Türkiye'den 
birtakım toprak taleplerinde bulunmuş olması 
ve 1947 yılından itibaren Truman ve Marshal 
doktrinlerinin kurduğu ekonomik yardım sis
temlerinin Türkiyeyi de içine alması bu vefalı 
dostluk politikamızı bir nevi tabiî politika hali
ne getirmiştir. Bu arada, İkinci Dünya Harbi 
sonunda dünyanın her tarafında meydana gel
miş bulunan bağımsızlık savaşları, genellikle es
ki sömürge imparatorluklarının sahipleri Batı 
devletlerine karşı cereyan etmiş, bizim Batı 
devletler dış politikalarına muvazi dış politika
mız çeşitli milletlerarasında ihtilâflarda yönü
müzü sömürge imparatorluklarının yanma it
miştir. • Tabiatiyle sonunda bağımsızlıklarını ka
zanan yeni devletler, savaş devrelerini unutma
mışlar, o devrelerde karşılarındakilerle birlik 
hareket etmiş bulunan Türkiye'ye iyi hisler bes
lemez olmuşlardır. 

İzlediği sürede mahsurlarını düşünemediği
miz bu dış politikamızın, Kıbrıs ihtilâfının pat
lak vermesiyle dünya devletleri arasında bizi ne 
derece yalnız bırakıcı olduğu meydana çıkmıştır. 
Zira yıllarca yanlarında bulunduğumuz ve taraf 
oldukları her ihtilâfta kendilerini desteklediği
miz Birleşik Amerika, İngiltere, hattâ Fransa, 
bizim taraf olduğumuz, kendilerinin de doğru
dan doğruya veya dolaylı olarak ilgili bulunduk
ları bu ihtilâfta, bizim yanımızda bulunmak şöy
le dursun, aksine, gizli yollardan Kıbrıs'ın Yu
nanistan'a ilhakı için gayret sarf etmişlerdir. 

Olayların bu safhasında komşumuz Sovyet 
Rusya Türkiye ile dostluğuma tazelemek imkân

ları üzerinde durmuş, Türkiye - Sovyet Rusya 
dostluk tezahürleri ortaya çıkmıştır. 

Kıbrıs ihtilâfının doğurduğu bu gelişmeler, 
haklı olarak , Türk dış politikasının isabetli yü
rütülmekte olup olmadığı sorusunu ortaya çıkar
mış ve bu soru üzerindeki tartışmalar bugüne 
kadarla tartışılmaz millî dış politika geleneğimi
zi ortadan kaldırmıştır. 

Kanaatimizce, iyi niyetle yürütülmek tek ta
raflı düşünülmemek kaydiyle, bu gelişmeler 
memleketimiz için hayırlı olmuştur. Türk dış 
politikası bu gelişmeler sonunda gerçek niteliğe 
kavuşacaktır. 

Türk Devletinin temel dış politika anlayışın
da değişiklik yapmaya ne lüzum ne de zaruret 
vardır. Birleşmiş Milletler Anayasası çerçevesi 
içinde barış, adalet, eşitlik ve milletlerin hürri
yetleri esasına bağlı kalarak, ortak güvenliğin 
korunması ve her sahada milletlerarası işbirliği
nin artırılması dış politikamızın temelleri olmak
ta devam etmektedir. Ama, milletlerarası barış 
ve güvenlik esasına dayanan bu dış politika an
layışımız, batı devletlerinin kendi millî dış poli
tikalarına bizim de her zaman, her yerde bağlı 
ve tabiî bir dış politika gütmemizin mesnedini 
teşkil edemez. 

Bizim de milletlerarası barış ve güvenliği sağ
layıcı politika yanında, kendimize mahsus bir 
millî dış politikamız elbet mevcudolacaktır. Bu 
politikanın icabı olarak, yakın komşularımızla 
bağımsızlıklarına yeni kavuşan genç milletlerle 
sıkı komşuluk ve dostluk münasebetleri kuracak 
iyi niyet ve iyi komşuluk esaslarına dayanan bu 
münasebetlerin gerektirdiği siyasi ve iktisadi te
masları yapmakta tereddüt göstermeyeceğiz. 

Devletlerle olan iktisadi münasebetlerimiz dış 
politika tâvizleri vermemiz için hiçbir suretle 
sebep - teşkil etmiyecektir. 

İşte geçmiş tecrübelerden de ders almak sure
tiyle partimizin anladığı dış politika budur. Bu 
politikanın milletlerarası hukuka, milletlerarası 
barış -anlayışına, milletlerarası iyi komşuluk ve 
dostluk münasebetlerine hürmetkârlığı tamdır. 

Bu politika şahsiyetine ve haysiyetine sahip, 
tam bağımsız bir politikadır. İktidarların vazife
si geçmiş devrenin alışkanlıklarından kurtularak 
ve diplomatik münasebetlerdeki ürkeklikten siy-
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rılarak bu politikayı dinamizme kavuşturmak
tadır. 

Aziz milletvekilleri, 
Buraya kadar, çeşitli meselelerimizin daha 

çok teknik yönleri üzerinde durmak suretiyle, 
Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupunam düşün
düklerini sizlere izah ettim. Ve Devletimizin yö
netiminde birinci derecede sorumlu olan iktidar 
partisinin ve onun Hükümetinin incelediği po
litikanın ıslah edilmesi lüzumuna inandığımız 
taraflarına dikkatlerinizi çekmeye çalıştım. 

Bu özet izahatım açıkça göstermektedir ki, 
Türkiyemizde Devlet yönetiminde söz sahibi bu
lunan ilgililer, memleketin içinde bulunduğu 
şartları, alışılmış usuller ve zihniyetler dışında, 
bir başka anlayışla mütalâa etmek, değerlendir
mek gerekli tedbirleri çok cesur ve bilgili hamle
ler halinde almak mecburiyetindedirler. 

Toplumumuzda fikrî çekişmeler sürat kazan
mıştır. ihtiyaçların doğurduğu sıkıntılar bugü
ne kadar olduğundan bir başka anlayış içinde 
değerlendirilmekte ve tedbirleri buna göre iste
mektedir. 

idare ediciler, önemleri artan ihtiyaçlara ce
vap verebilmek için toplumun hızlanan fikrî ge
lişmesine uygun hızlı ve verimli bir Devlet yö
netimi kurmak zorundadırlar. 

Devlet idaresi gerçekten zorlaşmış, gerçekten 
akıl ve bilgi istiyen bir sanat haline gelmiştir. 
Demokrasiyi, ancak onun temelinde yatan asa
let ve yeterlik içinde uygulıyabildiğimiz takdirde 
başarılı olabileceğimiz aşikâr hal almıştır. 

Türk toplumunun içinde bulunduğu güçlük
leri, partilerimiz veya şahıslarımız adlarına yap
tığımız konuşmalarda hepimiz kabul etmekte, 
kamu önünde, her birimiz dertlere gerçek teşhis
leri koymuş, deva tedbirlerini de bulmuş gözü
kerek sorumluluğu birbirimize yüklemeye çalış
maktayız. 

Bu suretle demokratik rejimi, kamu oyundan 
bir nevi puvan toplama sistemi haline getirerek, 
bol, bol konuşmakta, birbirimizi bol, bol yermek
te, fakat meselelerimize köklü hal tarzları geti
recek esasları elbirliğiyle uygulamak konusunda 
sonuç verimi gayretler ve fedakârlıklar yapmak
tan daima kaçınmaktayız. 

Hükümetin ve Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin bugünkü çalışma temposu ile uzun yıllarda 
kanun haline getirilemiyecek yüzlerce hayati 

önemde meselelerimiz Devlet arşivlerinde yat
maktadır. 

Birinci Beş Yıllık Plânımızın başarı ile uygu
lanabilmesi için geçen devrede ve bu devrede ha
zırlanmış pek çok kanun tasarısı plânı devresi 
sonuna ermek üzere olduğu halde henüz el sürül
memiş olarak durmaktadır. 

Büyük meselelerini halletmiş ve demokratik 
düzenlerini günlük hayatlarının tabiî bir yaşa
ma şekli haline getirmiş toplumlarda, tartışma
ları normal demokratik usuller içinde sonuçlan
dırmak meselenin tabiatının icabı olan pek ba
sit bir gerçektir. 

Memleketimizde olayların bu derece normal 
bir akış içinde yürümediğinin en inandırıcı de
lili çok kısa geçmişizdir. 

1961 genel seçimlerini takiben kurulmuş bu
lunan Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanıp 
toplanamıyacağı tartışmalarından başlıyarak, 
22 Şubat 1962, 20 - 21 Mayıs 1963 teşebbüs

leri de dâhil olmak üzere, memleketimizde, yeni 
sivil iktidar devresinde tartışmalar, daha çok, bu 
memleketin meselelerinin bugünkü haliyle uy
gulamada kalacak bir demokratik sistemle çö
zümlenebilip çözümlcnemiyeceği üzerinde cere
yan etmektedir. 

Basınımızı, politikacıların tartışmalarını ta-
kibedenlerimiz memleketimizde millî menfaatle
rimiz bakımından açıktan konuşulmaları zararlı 
bâzı konuların, ne kadar rahat bir şekilde konu
şulur ve yazılır hale geldiklerini karşılıklı itham 
ve hakaretlerin ne derece hafiflikler içinde ya
pıldığını, hele ihtilâl tartışmalarının Türk millî 
hayatının günlük konuşma ve yazışma mevzula
rından biri olduğunu teessürle görmektedirler. 

Bir kısım basınımız, zamanı; gün saymakla 
geçirmektedir. Rejimin akıbeti taayyün ediyor, 
etmekte, etmek üzere, bir hafta kaldı, on gün 
kaldı, beklenen adam, beklenen rejim gibi yazı
lar, günlük gazete haberleri ve fıkralarının ko
nulandır. 

Meselâ bir sayın fıkra yazarı daha birkaç gün 
önce; 

«Her şey Türkiye'nin gene bir dönüm nokta
sına yaklaştığını gösteriyor, önümüzdeki aylar
da, belki haftalarda, yirmi küsur yıl önce giri
şilmiş büyük bir denemenin temelindeki sorunun 
kesin cevabı alınabilir. 
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O soru şu idi : 
Türkiye halktan oy istenmesini gerektiren bir 

rejimle kalkmabilir mit» diye yazıyordu. (Kim, 
sesleri) Mehaz gösterdim. 

«Kamu oyu önünde bu tartışmalar devam 
ederken, iktidar partisi ile anamuhalefet partisi 
arasındaki münasebetler her gün biraz daha ger
gin bir havaya girmektedir. 

Anamuhalefet partisinin Sayın Genel Başka
nı, arkadaşlarına «durumu iyi görmediğini, tem
kinli hareket edilmesini, teşvik edici tutumlar
dan kaçınılmasını» tavsiye ediyor. «Kuşkum var, 
rejimin başına bir şey gelirse müsebbibi biz oi-
mıyalım» diyor. 

Aziz arkadaşlarım; 

Böyle bir siyasi ve sosyal ortamın içinde bu
lunan bir memlekette huzur denilen o tatlı ha
yal- gerçekleşebilir mi ve böyle bir memlekette 
devleti yöneltmek sorumluluğunu üzerine almış 
olan iktidar ve onun hükümeti, yukarda uzun, 
uzun izahatını yaptığımız, çözümleri fevkalâde 
güç, sabır, bilgi, ehliyet, fedakârlık ve cesaret 
istiyen toplum meselelerine serinkanlı hal tarz
ları getirebilir mi? (Soldan ve sağdan alkışlar) 

Demek ki, Türk toplumu, zırhtan çember ha
lindeki, bir fasit dairenin içine girmiş bulun
maktadır. Huzur istiyorum, diyerek devamlı su
rette ıstırabı dile getirmekte, fakat kendisine hu
zuru sağlıyaca.k olanlar, bu sorumluluğu yüklen
miş bulunanlar, bu yönde çalışmalar yapmak im
kânından yoksun bulunmaktadır. Bu dağınıklık, 
bu bitmiyen kavga içinde, demokratik hizmetle
re, maddi ve mânevi refaha dayanan ve toplu
mu, şahsiyetsiz ve haysiyetsiz varlıklardan ku
rulu bir siyasi makina olmaktan koruyan, mede
niyetçi ve toplumcu ilkelerinin uygulanabilme ih
timalleri elbet bahis konusu olamaz. Neticede, ih
tilâl olsun olmasın, bitip tükenmiyen bu çatışma
lardan bıkan, usanan, hattâ iğrenir hale gelen 
cemiyetimizin, maddi ve moral gücünü büyük öl
çüde kaybetmesi, hele demokrasiye olan inanını 
topyekûn tüketmesi pekâlâ mümkündür. 

İşte o zaman Türk toplumu bugünkü topal 
demokrasiyi dahi muhafaza etmek imkânını bu
lamaz. Ve Türkiye'yi totaliter bir düzenle kal
kındıracak bir adama veya rejime ihtiyaç vardır 
diyenler hak kazanmış olurlar. 

İsabetsiz tutumlarının toplumda yarattığı 
ümitsizliklerle bu yolda ters bir adım atılmasına 

sebcbolacaklar, ondan sonraki çok daha vahîm 
sonuçların da esas sorumlusu olarak, tarihin la
netine mâruz kalacaklar. (Soldan ve sağdan al
kışlar) 

1961 - 1965 devresinde memleketimizi karma 
hükümetlerle idare ettik. Hükümet içi istikrarlı 
çalışma bakımından, bu hükümetlerde çeşitli 
zaıflar meydana çıkıyordu. Aynı hükümetteki 
iki kanat, aynı hükümetteki iki bakan, zaman za
man, muayyen meseleler üzerinde anlaşamıyor, 
hükümetin içinde kalması gereken tartışmalar, 
basının da yardımı ile, kamu oyuna intikal edi
yordu. 

1962 yılından itibaren edinilen tecrübelerle 
partiler, bu mevzudaki hatalı tutumlarını de
vamlı surette ıslah yoluna girmişler ve dördüncü 
Karma Hükümette hemen hemen önemli sayıla
bilecek hiçbir ihtilâf olmadan 1965 genel seçim
lerine gidilmişti. 

RUHİ SOY ER (Niğde) — Seçilen bakanlar. 
Y. T. P. O RUFU ADINA EKREM ALl-

CAN (Devamla) — Gevşediydi sonra ihtilâflar. 
Yani, ihtilâf olmuş olmasını memnuniyetle mi 
karşılıyacağız? 

RUHİ SOY ER (Niğde) — Oldu... 
Y. T. P. GRITPIT ADINA EKREM ALİ-

CAN (Devamla.) — Oldu, hafifledi zamanla... 
BAŞKAN — Sayın Soyer, müdahale etmeyi

niz hatibe. 

Y. T. P. (IRUPU ADINA EKREM ALİ-
CAN (Devamla) — Seçimler sırasında; bugün
kü muhalefeti teşkil eden bütün partilerin siyasi 
rejimimizde istikrarın tam olarak sağlanabilmesi 
için savundukları fikir, Millet Meclisinde tek 
partinin çoğunluk sağlamaması, daha bir müd
det hükümetlerin karma olarak devamlarına im
kân verilmesi idi. 

Biz, Yeni Türkiye Partisi olarak, bu fikri
mizi şöyle izah («diyorduk. Karma hükümetlerde, 
hükümetiçi istikrarsızlıklar olabilir. Bu itibarla, 
dış görünüşte bu hükümetlerin zayıf oldukları 
iddiaları ileriye sürülebilir. Bu iddialara imkân 
bırakmamak veya bu iddiaların kuvvetlerini 
azaltmak hükümeti teşkil eden kanatların tu
tumlarındaki olgunluk derecesine bağlıdır. Za
man ilerledikçe ve birlikte çalışma süresi uza
dıkça karşılıklı olarak anlayış zihniyeti artacak 
ve Türkiye'mizin bugünkü şartları içinde karma 
hükümetler, tek parti hükümetlerine nisbetle, 
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memlekete daha hayırlı hizmetler yapmak imkâ
nını bulacaklardır. Bir müddet için bu yolda yü
rümemiz, millî yararlarımıza en uygun hal tar
zıdır. 

Karma hükümetler istikrarsızdır, diyerek tek 
partinin hükümet kuracağı büyük çoğunluk ha
linde bir Millet Meclisi seçilecek olursa, çoğun
luk, milleti ben temsil ediyorum diyerek, her is
tediğini yapmak gibi bir yola gireceğinden, hü
kümet içinden çıkacak olan tartışmalar, sokağa 
dökülecek, o zaman da, hükümet istikrarsızlığı 
yerine rejim istikrarsızlığı meydana gelecektir. 

1965 genel seçimlerinde bu görüşler kabul 
olunmadı. Adalet Partisinin savunduğu tek par
ti iktidarı, tek parti hükümeti, kuvvetli hükü
met sloganları itibar buldu. 

Milletimiz kararını vermiş, meseleyi çözümle
mişti. Vazife artık iktidar partisinin sorumlulu
ğu altına girmişti. İktidar partisi, tek parti ik
tidarı, tek parti hükümetleri daha kuvvetli olur, 
bu çeşit iktidarlarda hükümetler de rejimler de 
istikrara kavuşur demişti. Milletimiz kendilerine 
bu iddialarını ispat imkânını vermiş, bunu ispat 
etmeleri gerekir. 

İktidar partisinin iddialarını ispat edip ede
meyeceği, iktidarda başarılı olabilip olamıyacağı 
konusunda kesin kanaate sahibolmanm zamanı, 
şüphesiz henüz gelmemiştir. Yalnız, birinci hü
kümetinin, itimat oyu almasından sonraki tutu
mu, tatmin edici olmaktan uzak gözükmektedir. 

Adalet Partisi aslında (Soldan müdahaleler) 
vaziyetin çok güç arkadaşlar. Ya o taraf isyan 
ediyor, ya o taraf. Geçen yıl Mart ayından bu 
yana iktidarda bulunan bir partidir. Türkiye'
nin meselelerine köklü hal tarzları getirmek ye
terliği bakımından, bu bir yıl zarfında da isti
datlı bir görünüş ortaya koyduğu ifade oluna
maz. Konuşmamızın başında izahatını yaptığı
mız teknik sonuçlar meydandadır. 

Yalnız, Adalet Partisinin karma hükümeti 
zamanında, hiç olmazsa ihtilâl lâfları bir defa 
daha hortlamamış ve rejim üzerindeki tered
dütler bu derece açığa vurulmamıştı. Partinin 
tek başına iktidara geçip birinci hükümetini 
kurmasından ve bu hükümetin devleti yürütme
de benimser gözüktüğü zihniyetin belirli hal al
masından sonra, siyasi rejimimtiz üzerindeki 
tartışmalar büsbütün hararet kazanmış ve yu
karda tarifini yaptığım sisli ve bulanık siyasi 
ortam meydana çıkmıştır. 

Bu ortamın meydana çıkmasında, sadece 
Adalet Partisini ve Hükümetini sorumlu gör
mek şüphesiz insaf ile bağdaşacak bir mütalâa 
olamaz. Fakat şu hususu da açıkça ifade ede
lim ki, siyasi ortamın gerginleşmesinde, ikti
darlar daima muhalefetlerden daha fazla so
rumludurlar, bu defa kimde ise Hükümetin so
rumluluk nisbeti, mûtat ölçülerin de üstünde
dir. 

Adalet Partisinin, seçimler sonunda, iktida
rı karşılayışındaki serinkanlılığı ve ağırbaşlılı
ğını takdirde değerlendirmiştik. 

Bu duygularımızı, Hükümet programının 
müzakeresi sırasında, Yüksek Heyetinize arz et
miş ve oylammıza hiç ihtiyacı bulunmadığı hal
de, Hükümete güven oyu vermek suretiyle, tu
tumlarına karşı duyduğumuz memnuniyeti ve 
Türkiye'de demokratik rejimin ayakta kalma
sında, iktidarlarının başarısına verdiğimiz öne
mi, ileri ölçüde ortaya koymuştuk. 

Bizim kanaatimize göre, Hükümet, güven 
oyu aldıktan sonra, Türk Milletinin kendisine 
verdiği büyük oy çoğunluğunun ifade ettiği 
mânayı yorumlamakta bâzı yanlış takdirlere 
kapılmış ve bu yanlış takdirler sonunda attığı 
ters adımlar, hem kendisine olan güveni azalt
mış, hem de memleketteki siyasi tansiyonun 
gergin hale gelmesinde başlıca rolünü oynamış
tır. 

Evvelâ, Türk Hükümetine ve onun burada 
bıüunmıyan başına bir hususu hatırlatmakta 
fayda görürüz. Adalet Partisinin, dört senelik 
devrede gerçekleştirmek üzere, Türk Milletine 
yaptığı türlü vaitler vardır. 

Fakat Hükümet ve onun başı çok iyi bil
melidir k i ; Türk Milletinin büyük çoğunluk 
halinde oylarını bu partiye yöneltirken, ger
çekleşmesini asıl özlediği ve her va'de terci-
han süratle gerçekleşmesini ısrarla istediği vait, 
bu partinin iktisadi ve sosyal hayatımıza getir
meyi taahhüdettiği ferahlık ve bu ferahlık so
nunda toplum hayatımızın her dalında sağla
nacağı ifade edilen huzurdur. 

Bizim karma hükümetler fikrimizi redde
derek, Türk Milletine kendi görüşünü kabul' 
ettirirken, Adalet Partisi, karma hükümetler 
istikrarsızdırlar, zayıftırlar, memlekette huzu
ru sağlıyamazlar, ben, tek başıma iktidara ge
çersem, istikrarlı, kuvvetli olacağım ve memle-
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keti her yönden huzura kavuşturacağım de
mekte idi. 

Adalet Partisinin en önemli taahhüdü buy
du ve bu taahhüdün altında yatan tek mâna 
da, memleketin sosyal ve ekonomik dâvalarına 
süratle ve sıhhatli çözüm şekilleri getirerek 
toplumu gerçek huzura kavuşturacak refahın 
yollarını açan yeterli yani kuvvetli Hükümeti 
kurabilmekti. 

Hükümet başlangıçtaki takdir hataları ile 
işlere, bir taraftan, başından başlamak yerine 
sonundan başlamak gibi ters bir tutumla gir
miş, diğer taraftan da uğrıyacağmı hissettiği 
zaıflar karşısında siyasi sistemimize yararlı 
olmadığı geçmiş tatbikat ile sabit olmuş bâzı 
politika usullerine yeniden teşebbüs etmekte 
mahzur görmemiştir. 

Onun bu tutumları tabiatiyle, iyi niyetli 
olsun olmasın, çeşitli çarelerin sert tepkiler 
göstermelerine fırsat hazırlamış, neticede, bu
günkü, hepimizi üzen rejim tartışmaları ortamı 
meydana çıkmıştır. 

Türkiye'nin siyasi yapısında iki kutba ay
rılma olayı esasen mevcuttur. Fakat son za
manlardaki çekişmeler, bir müşterek demok
rasi anlayışı içindeki iki kutup çatışması mâ
nasının dışında, bir nevi rejim muhasebesi yap
ma, rejim üzerinde tartışma niteliğini taşı
maktadırlar. 

Türkiye'de, artık, demokrasi ile yurt sorun
larının çözümlenemiyeceğini kabul edenlerin 
ve bu görüşlerini açıkça ifade edenlerin aded-
leri maalesef her gün biraz daha artmaktadır. 

Hükümetin; 1966 programının tatbika ko
nulması, Devlet Memurları Kanununun ye
terli olarak tatbik edilebilmesi, 1966 bütçesi
nin Büyük Millet Meclisinden geçirilmesi gibi 
çok âcil hattâ müddetli ekonomik ve malî me
seleler masasının üzerinde durur, bunların he
men yanında personel rejiminin ıslahı çalış
maları, idari reform çalışmaları, Toprak re
formu kanun tasarısı, malî ıslahat çalışmala
rı, vergi ıslahat çalışmaları, Emlâk Vergisi ka
nun tasarısı, Serbest malî müşavirlik kanun 
tasarısı, Malî denkleştirme kanun tasarısı, Be
lediye gelirleri kanunn tasarısı, sermaye piya
sasının gelişmesiyle ilgili tedbirler, Vergi usul 
Kanunu üzerindeki çalışmalar, Genel muhase
be kanun tasarısı, İktisadi Devlet Teşekkülle

rini yeniden düzenleme komisyonu çalışmaları, 
kambiyo rejimi ıslahı, Vergi mahkemeleri ka
nun tasarısı, Devlet İhale kanun tasarısı, Özel 
Yatırımlar Bankası kanun tasarısı, Basın -
İlân Kurumu ile ilgili kanun tasarısı, Petrol 
Kanunu değişiklikleri gibi iktisadi ve sosyal 
kalkınmamız, plân ve program uygulamaları
mız bakımlarından gecikmelerinin doğurduk
ları mahzurlar sonsuz bulunan fevkalâde önemli 
meseleler Hükümet ve Meclis çekmelerini dol
durmuş iken, bunlara başını çevirip bakmak 
ihtiyacını dahi duymaksızın, iktidar koltuğuna 
oturur oturmaz, Seçim Kanunu değişiklikleri 
ve Af kanunu tasarıları ile iktidar ve muha
lefet çatışmalarını zirve noktasına çıkartmak 
zorunluğunu duymasının mânasını, maalesef 
biz anlıyamamaktayız. (Alkışlar) 

Lâf atmalardan çok memnun oluyorum ama 
uzaktan olunca duyamıyorum. Onun için... 
(A .P. sıralarından, kanun tasarıları geliyor, 
sesleri) Geliyor, gelmesi iş değil, buradan git
mesi iş. Gitmiyor bu Meclisten. Buraya gelip 
burada kalacak; onu da izah ettim biraz önce. 
Geliyor, öyle çok geldi, geçen devre de geldi, 
kadük oldu, yeniden tetkik halinde çoğu. 

Gerek Seçim Kanununun, gerekse Af ka
nunu tasarısının memleket yararları bakımın
dan üzerinde durulacak yönleri olabilir. Fa
kat bugün memlekette her meseleyi takdimen 
ele alınması gereken meseleleı bunlardır, diye
bilmenin de, toplumumuzun içinde bulunduğu 
şartları yeterlikle değerlendirememek mânası 
taşıdığında şüphe yoktur. 

Bu mülâhazalarımızı ileriye sürerken, bu 
kanunların Mecliste ve Senatoda görüşülmele
ri için geçirilecek süreden, çok daha önemli 
bir unsur olarak, bu anda bu görüşmelerin 
memlekette yaratacakları siyasi ve sosyal orta
mı kasdettiğimizi ayrıca izaha lüzum olmasa ge
rektir. 

Sayın Hükümete ekonomist dergisinin son 
günlerde İngiltere'de yaptığı bir anketin sonuç
larını vereyim. İngiltere gelişmiş bir memleket
tir. Bize nazaran mukayese edilemiyecek ölçüde 
refah içindedir. Bir İngiliz vatandaşının yıllık 
ortalama geliri, bir Türk vatandaşının gelirinin 
yedi katıdır. 
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Ekonomist dergisi, İngiliz vatandaşlarına, 
mevcut şartlar içinde İngiliz Hükümetini en ya
kından ilgilendirmesi gerektiğine inandığınız 
mesele nedir, diye soruyor. İngiliz halkının bü
yük çoğunluğundan aldığı cevap «yaşama şart
larımızı ıslah etmelidir» şeklinde oluyor. Acaba 
Türkiye'de yaşama şartlarının İslahı konusu, İn
giltere'deki kadar da önemli değil midir? 

Millet Meclisi seçimleri dört sene sonra yapı
lacaktır. Millî Bakiye sistemini kaldırmak için 
iktidar bu derece arzulu ise önünde pek bol za
man vardır. Senato seçimlerinde çoğunluğu al
mak yarışını, ise memnun olacak arkadaşlarım 
şimdi nispî temsil de olsa çoğunluk sistemi de 
olsa Adalet Partisi şimdiden kazanmış gözük
mektedir. Kaldı ki, Adalet Partisi seçim sathı 
mailinde seçim sisteminde değişiklik yapmamak 
fikrinde angajadır. Senato seçimleri yönünden 
seçim sathı mailine girmediğimizi iddia etmeye 
imkân olmasa gerektir. 

O halde seçim kanunundaki bu istical niye 
bir sene iki sene sonra bir Seçim Kanununun de
ğişikliği üzerinde durulursa ne kaybedilir? Şart
ların ters dönmesinden çekiniliyorsa, şartlar bir 
defa ters dönmeye görsün, ne yapılırsa fayda 
sağlanmaz. 1965 Genel seçimleri bizlere hiçbir 
şey öğretmedi mi? 

Demokrat Parti 1954 seçimlerinde kazandığı 
>en büyük seçim zaferinden sonra Seçim Kanu
nunda değişiklikler yaparak durumunu muhafa
za etmek istemişti. Seçim Kanunu değişiklikle
rinden sonra seçimleri de bir yıl öncesine aldığı 
halde 1957 gerilemesinden kendisini kurtarama
dı. Memleketin ekonomik meselelerine çare bula
madıktan sonra diğer tedbirlerin sonuç vermiyc-
ceklerini artık kabul etmek gerekir. 

Af Kanunu hakkında da aynı mülâhazalar 
rahatça ileriye sürülebilir. 

Seçimler sırasında tek parti iktidarının işba
şına gelmesinden doğabilecek bir başka ihtima
li de tarafsız idare fikirlerinin zedelenmesi yö
nünde görmüştük. Yeni Hükümetin bu konuda 
da son defa yaptığı çok geniş ölçülü tâyinlerle 
tamamen isabetli yolda olduğu iddia edilemez. 

Türkiye'de kalkınma hareketimizi başarıya 
ulaştırmak için idarede istikrar ve verimlilik fi
kirlerine önem vermek zorundayız. Hususiyle 
İktisadi Devlet Teşekkülleri, diğer yatırımcı da
ireler, iller ve Bakanlıkların taşra teşkilâtı ba

şında bulunan idarecilerimizi olur olmaz sebep
lerle yerlerinden oynatmamak mecburiyetinde
yiz. Bir yatırımcı dairenin veya idari ünitenin 
başına geçen bir insan, o dairenin meselelerini 
bütün şümulü ile kavramadan verimli çalışma
lar yapmak imkânına kavuşamaz. Bu da tabia-
tiyle zamana ihtiyaç gösteren bir husustur. Her 
altı ayda veya senede bir, idari kadroları deği
şikliklere uğratacak olursak verimli bir idari ve 
iktisadi düzeni elbet kuramayız. 

Temennimiz Hükümetin bu çeşit tasarrufları 
alışkanlıklar haline getirmemesi, hele bizim de
mokrasimizin en kötü hastalığı olan partizan ida
re kurmak yolundaki tazyiklere boyun eğmenin 
bir vasıtası yapmamasıdır. 

Sayın milletvekilleri; 
İktidar Hükümetinin seçim, af ve tâyinler 

konularında attığı isabetsiz adımlar muhalefet 
çevrelerinde ve diğer çeşitli çevrelerde şiddetli 
tartışmalara ve hücumlara vesile olmuş, Hükü
metin Sayın Başkanı bu arada çok ağır şahsi 
ithamlara da mâruz kalmıştır. 

Bu hücumlar ve tartışmalar karşısında Hü
kümetin ve İktidarın başının siyasi temposunu 
hafifletmek görevinin daha çok iktidara düştü
ğünü takdir ederek olumlu bâzı çabalara giriş
mesini arzu ederdik. 

Fakat, Sayın Başbakanın taarruzu taarruzla 
mukabelenin en iyi müdafaa olduğu inancı için
de, iki taraflı bir mukabil taarruz kampanyasına 
giriştiğini müşahede etmekteyiz. 

Birinci kampanyası ile vatandaşların dinî 
duygularına hitabetmek ve ikinci kampanya ile 
de 1950 - 1960 devresinde çok daha zarif tatbi
katını gördüğümüz, muhalefet - iktidar münase
betlerini gergin tutmak taktiğine başvurmakta
dır. 

İki büyük partimizin son günlerde karşılıklı 
olarak birbirlerini, Türk Milletine, menfaat şir
keti, menfaat çetesi olarak takdim etmeleri bu 
politikanın tek hüzün verici sonuçlarıdır. 

Bu suretle şahlandırılacak dinî ve parti ta
assuplarının doğuracağı suni tesanüt duygula
rından ve kutuplaşmalardan yararlanmak iste
nildiği anlaşılmaktadır. 

Biz, partilerimizin bu çeşit sathi ve göste
rişçi tesanüt çabalarının toplumumuza ' yarar 
sağlamadığını, bilâkis rejim üzerindeki tartış-
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maların kesafet peyda etmesine sebefookluğunu 
tekrar edip durmaktayız. 

Bunun için de, Yeni Türkiye Partisi olarak, 
1965 Genel seçimlerinden bu yana, devamlı su
rette bütün demokratik kuvvetler Adalet Parti
si Hükümetinin başarısına yardımcı olmalıdır
lar, bu Hükümetin başarısı, sadece Adalet Parti
sinin değil, Türkiye'de demokrasi fikrinin, de
mokratik rejimin de başarısı mânasını taşıyacak
tır, diye feryadetmekteyiz. 

Rejimimizin sıhhat kazanmasının, bizim fer
yatlarımızdan ziyade iktidarın akıllı bir devlet 
idaresini uygulamaya koyması ile mümkün ola
cağını da samimiyetle ifade etmek zorundayız. 

Demokrasiye inanmıyanlar haykırmaktadır
lar, bu rejim kurtulamaz, tarihî determinizm 
hükmünü icra edecek, bugünkü sistem ortadan 
kalkacaktır, demektedirler. 

Biz, tarihî determinizmin, gerçek demokrasi 
yönünde olduğuna inanmaktayız. Ama, demok
rasi adı altında, yukardan beri izahatımı yaptı
ğım günü geçmiş siyaset oyunları terk edilmez, 
gerçek demokrasinin temelinde yatan ahlâka de
ğer verilmezse bu rejim adına sonuç alma imkân
larının güçleşeceğinden de şüphe etmemek ge
rekir. 

O halde iktidar ne yapsın, icraatına nasıl 
ıbir yön versin? Siyasi tartışmaların bugün var
dığı merhalede, biz bir müşahedemizi açıkça or
taya koymak zorundayız. 

iktidar; çoğunluk bende olduğuna göre, be
nim iradem Türk Milletinin iradesi demektir, 
azınlık bu iradeye mutlak surette boyun eğmek 
zorundadır, diyen bir anlayışa kendisini kaptır
mış gözükmektedir. 

İktidarın evvelâ bu anlayışı tashih etmesi 
gerekir. İktidar çoğunluğu; iradesinin teşekkü
lünde, umumi efkâr müesseselerinin temayülle
rine kulak vermesini bilmeli herhalde bu irade
yi adalet ölçüleri içinde kullanmak zorunluğunu 
takdir etmelidir. 

Demokrasi aslında çok nazik ölçüleri olan 
bir sistemdir. Memleketimizin şartları bu ölçüle
re daha da önemli bir mâna kazandırmıştır. İçin
de bulunduğumuz geçiş devresi bu bakımdan ik
tidarlarımıza çok büyük basiret, serinkanlılık ve 
hattâ fedakârlık sorumlulukları yüklemektedir. 
(Sistemimizi medeniyetçi bir toplum düzeni kur
manın bir vasıtası haline getirebilmemiz için bu 

sorumlulukları çok isabetle kullanmak mecburi
yetindeyiz. 

Hükümet, önce, her kararının sonunda basit 
oy hesabı yapma psikolojisinden kendisini kur
tarmalıdır. Bugünkü ekonomik ve sosyal siste
min, dinamik ve bilgili bir uygulama ile toplu
mumuzu kalkmdıralbileceği fikrine hak kazan
dırma gayretlerinin içine-girmelidir. Bu çeşit sa
mimî ve toplumcu gayretlerin, kısa vâdede, oy 
kazandıran yönleriyle birlikte oy kaybettiren 
yönlerinin de bulunacağı gerçeğine kendisini 
inandırmalıdır. 

Muhalefetin yerli yersiz tenkidleri ve hattâ 
tahrikleri elbet olacaktır. İktidar, olumlu izaha
tı ile muhalefeti taıhrik yapamıyacak hale getir
menin veya muihalefet tahriklerinin müessir ola-
mıyacağı ortamı yaratmanın da kendi görevleri 
arasında bulunduğunu bilmek durumundadır. 

Bir kısım muhalefet çevrelerinin, üzerinde 
ısrarla durdukları dış politika, Amerikan üsleri, 
dış krediler gibi konularda her türlü tereddüt
leri ve istismar imkânlarını ortadan kaldırıcı te
ferruatlı izahat vermek ve kamu oyunu aydınlat
mak için Hükümetin bütçe müzakerelerinden ya
rarlanmasında ayrıca fayda görürüz. 

Hülâsa İktidar, geçmişte iktidarlar ve muha
lefetler tarafından bol, bol uygulamaya konul
muş, fakat topluma ve demokrasimize yararlı ol
mak şöyle dursun, memleketi 27 Mayısa götür
müş bulunan suni usuller ve tavizlerle ayakta 
kalmak gibi bir yol yerine gerçekten başarı sağ
lamak ve bu başarıyı memleketin ekonomik ve 
sosyal kalkınmasında görmek gibi bir yola yö
nelmek zorunlıığunda olduğunu iyice bilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Konuşmamı din konusuna da kısaca temas 
ederek bitirmek isterim. Toplumların kalkınma
sında dinin moral bütünlüğü sağlayıcı muazzam 
gücünü ihmal etmemek lâzımdır. 

Bu gücü lâyıkıyle değerlendirmek suretiyle 
kalkınmamıza yardımcı olmasını temin etmek, 
iktidarlara düşen başlıca görevlerden biridir. 

Bu görevin yerine getirilebilmesindeki gecik
meler, Türk toplumunda dinî birtakım siyasi 
çıkarların vasıtası olarak kullanmak istiyen fır
satçılara imkân hazırlamaktadır. 
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iktidar Türk Milletinin bu konudaki gerçek 
ihtiyaçlarının derinliklerine inerek Devletimizin 
din eğitimi politikasını, vicdan hürriyeti politi
kasını ve lâiklik esaslarını açıklığa kavuşturması, 
bu konunun siyasetin sermayesi olmaktan kurta
rılmasını sağlamalıdır. 

Gerçek din ehli müslüman halkımız îslâm 
dininin, Türk toplumunu taassubun, cehaletin 
perişanlıkları içine sürükliyeeek bir gericilik 
vasıtası olmıyacağmı, aydın din adamları yoluy
la dinin, Türk toplumunun maddi, mânevi kal
kınmasında yararlı hizmetler yapması gerektiği
ne inanmaktadır. 

Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupunun bütçe 
vesilesiyle sizlere duyurmak istediği görüşlerini 
böylece sona erdirmiş bulunmaktayım. 

Sosyal hayatının her dalında huzura hasret 
milletimize, 1966 malî yılının hayırlı gelişmeler 
getirmesini temenni ederek, Yüce Heyetinize say
gılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Grupları adına söz almış olan 
arkadaşların isimlerini bir kere daha okuyorum. 

C. K. M. Partisi Grupu adına Sayın İsmail 
Hakkı Yılanlıoğlu, 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Aydın Yal
çın, 

Türkiye İşçi Partisi Grupu adına Sayın Yu
nus Koçak, 

Millet Partisi Grupu adına Saym Faruk Ön
der. 

Söz sırası C. K. M. Partisi Grupu adına İsmail 
Hakkı Yılanlıoğlu'nundur. Buyurun. 

C. K. M.' P. GRUPU ADINA İSMAİL HAK
KI YILANLIOĞLU (Kastamonu) — Muhterem 
Başkan, Türk Milletinin aziz vekilleri, 

1966 bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonunun raporu müzakeresi vesilesiyle, 
C. K. M. P. Meclis Grupunun tenkidlerini, mem
leketin durumunu, Hükümetin tutumunu ve Par
timizin samimî görüş ve dilekleri halinde dürüst 
bir tarafsızlık içinde gerçek yüzü ile anlatmaya 
çalışacağım. 

Bütçe vesilesiyle durumumuzu rahatça gözden 
geçirmek, başbaşa, elele verip dertlerin çaresini 
bulmak zorundayız. Bu da, derdimizi teşhisle 
mümkündür. Ancak, ondan sonradır ki, sebeple 
netice arasında münasebet kurmak suretiyle, nere
de bulunduğumuza ve nereye gitmek istediğimizi 

görebiliriz. Bu maksatla, grupumuz, 1966 yılı 
Bütçe kanun tasarısının kunt rakamları üzerin
de değil de, daha ziyade ifade ettikleri mânalar 
üzerinde şimdiye kadar yapılan klâsik bütçe 
tenkidinden farklı bir tenkidle, Yüce Meclisin 
dikkat nazarlarına sermeye çalışacaktır. 

Meselenin derinine, köküne inecek yerde için
de bulunduğumuz huzursuzluğun sebeplerini bir
birimizin üzerine atıp işin içinden sıyrılıvermek 
büyük bir gaflet olur. Bu itibarla, huzurunuza 
getirilen bütçe hakkındaki düşüncelerimizin 
muhtelif yönlerden inceleyip neticeye varmak is
tiyoruz. Her şeyden önce bütçenin gelirlerinin 
sahibi olan Milletin durumunu gözden geçirme
nin faydalı olacağına kaani bulunmaktayız. Çün
kü, bütçeler hükümetlerin hedef, maksat, vasıta 
ve metotlarının tesbiti mahiyetindedir. Milletin 
geleceğine atacağımız adımların zamanında he
saplı ve basiretli bir şekilde hedefine ulaşabil
mesi için halimizi iyice bilmek durumundayız. 

Birleşmiş Milletlere 52 nci olarak girdiğimiz hal
de, gerilikte 76 ncı sırayı işgal etmekte bulunu
şumuz karşısında üzüntü duymamak mümkün 
değildir. Maalesef, geri ülkeler arasında yer almış 
olan memleketimiz, son yıllarda sosyal ve ekono
mik bir mücadelenin içine girmiştir. Bu mücade
le Devlet yapısını da zorlamaktadır. Ve mütema
diyen siyasi mücadeleyi etkisi altında bırakmak
tadır. 

Türk toplumu bu sosyal ve ekonomik sıkın
tının sancısını çekmektedir. Siyasi bir bütün an
lamını taşıyan vatan iktisadi birlik ve bütünlüğe 
kavuşamamıştır. Halk millî iktisat çağının im
kânlarından mahrum bulunmaktadır. Türkiye 
halkı yurdundaki tabiî ve iktisadi şartlardan fay
dalanıp milletçe lâyık olduğu üstün ve ileri haya
ta kavuşamamıştır. Modern üretim tekniğini sev
diği faydalı bulduğu halde elde edememiş vazi
yettedir. Milletin bugünkü yapısı, yaşama ve ça-

x lışma düzeni modern metotlarla düzenlenmedik
çe yokluktan, ıstıraptan ve huzursuzluktan kur
tulmasına imkân görmemekteyiz. 

Türk Milletinin medeni seviyeye ulaşması de
mek; hürriyet ve refah içinde yaşama imkânına 
kavuşması, her sahada topyekûn kalkınması, mo
dern ekonomi düzeninde teşkilâtlanması cihaz-
lanması, böylece içtimai ve meslekî terkibinin ge-
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lişnıiş ekonomilerin ölçülerine göre düzenlenmesi 
problemi ile karşı karşıya bulunması demektir. 

Türkiye'de mal ve hizmeti üretecek milyonluk 
kütleler âtıl bir vaziyettedir. Üretim yetersizliği
nin büyük sıkıntısı çekilirken dağıtım ve ulaş
tırmadaki düzen bozukluğu, sağlam mahsulden, 
üretimden faydalanmayı da zorlaştırmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, 
Milletin büyük çoğunluğu insanca yaşamak 

için gerekli mal ve hizmetleri satmalma gücünde 
değildir. Çeşitli mesleklere mensup yüz binler
ce hizmet ve ihtisas elamanına muhtacolduğu-
ınuz halde muhtelif bakanlıkların birbirinden 
habersiz çalışmaları yüzünden ihtisas ve meslek 
erbabı olanlar meslekî ve ihtisası dışında çalış
mak veya çalıştırılmak zorunda bırakılmaktadır. 
Yukarıda sıraladığımız teşkilât bozukluğu yü
zünden millî gelir düşüklüğünün meydana getir
diği yokluk, sıkıntı ve tehlikeler azalacağı yerde 
maalesef gittikçe artmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bugünkü ekonomik tedbirlere hâkim olan 

düşüncelerin başında, sefalet içerisinde bulu
nan insanların endişe verici durumları gelmek
tedir. Zira, bugün birer tehlike halini alan, 
ahlâk buhranı, sosyal düzen buhranı, ideoloji 
buhranları halinde karşımıza çıkmakta ve bütün 
bunların kaidesinde iktisadi düzensizlik ve ye
tersizlik bir temel taşı gibi yatmaktadır. 

İlk yapacağımız işbu temel taşını, üstüne ku
racağımız binayı taşıyacak kadar sağlamlaştır
mak olduğu halde biz bu çürük temel üzerine 
ağır, muhteşem, pahalı süslü ve içi lüks ve is
raf dolu binalar kurmayı refahın ve medeniyetin 
işaretleri diye gösterip kendimizi oyalama yo
lunu tuttuk. Neticeyi görüyorsunuz .Temeldeki 
yetersizlik yüzünden bina kayıyor, yaldızlı sü
tunlar çarpılmaya başlamıştır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Bir gün ahlâk direği, bir gün iman direği, 

bir gün. sosyal düzen direği, yarın millî şahsiyet 
direği, öbür gün millî ideoloji direği çökerse 
artık bütün bu enkazın altında kalan Türk Mil
letinin kaderi, istikbali, refah ve saadetin naşı 
hüzünle seyredilecektir. 

Milletini seven Devletin, Hükümetin, Parlâ
mentonun, topyekûn bütün Milletin ve bilhassa 
münevver zümrenin hareket noktası bu tehli
keyi gördüğü yer vg zaman olmalıdır. İşte biz 

bütçeyi bu endişeler ve neticelerinin muhtemel 
akitleri yönünden mütalâa etme yolunda ve 
kararındayız. 

Hükümet bütçeyi yaparken aç insanların 
doyma arzularına cevap veremediği takdirde 
totaliter rejimin tohumlarını attığını, hattâ ken
di eliyle attığını farkamda, olmalıdır 1 

Bu tohumlar yeşerirse Türk insanı saadet 
ümitlerini kaybeder ve milleti millet, Vatanı 
vatan yapan bütün bağlar kopabilir. Şer kuv
vetlerin açlık ve sefalet noktalarında mevzi le-
nerek millî bütünlüğümüz, rejimimizi parçala
ma faaliyetlerinde bulunduklarını ve bilhassa 
kominizmin iki başlı canavar gibi büyük bir 
iştahla mânevi kudret ve temellerimizi yok et
mek arzusu içinde bulunduğunu bilmeliyiz. Bu 
hıyanet karargâhının sahte idealistleri oltaları
na taktıkları malûm yemlerle fakir halka pembe 
rüyalar vadederek aslında felâket kıvılcımları 
saçmaktadır. Yerleştirmek için bunca emek 
harcadığımız demokratik rejimi, anarşi yarata
rak yok etmek istemektedirler. Hangi yönden 
ve hangi imkânlarla olursa olsun, anarşizm fe
lâketini önlemek lâzımdır ve bu demokratik ni
zamı en mükemmel ve sarsılmaz şekilde yerleş
tirmekle mümkündür. Bu vazifeyi yalnız ikti
dardan beklemek insafsızlık ve haksızlık olur. 
Bu, iktidarı ile, muhalefeti ile hepimizin elele 
verip yapmak mecburiyetinde okluğumuz millî 
bir vazifedir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Kominizmin ikinci felâketi ise materya-

lizm'dir. Materyalistler; insanı ilâhi v,e ahlâki kı
saca ruhî kuvvetlerimden sıyırıp, çürük bir 
madde haline getirmek isterler. Yani; milliyetçi 
bir muharririm dediği gibi (Senin vicdanın yok, 
işte miğden işte tırnakların var. Bunlarla her 
taraftan çekip bu mide ile sömüreceksin) düs
turunu allayıp, pullayıp faldır insanları kan
dırmak istiyen komünizm, bu yönü ile de ne
rede doymaz miğdeler ihtirasla kıvranan pen
çeler ve nerede cinsiyet hastaları varsa onları 
kolayca ağının içine alabilmektedir. Hüküme
tim ciddiyetle üzerine eğilmesi lâzımgelen bu 
tehlikeli faaliyetler, onların fesat tohumunu 
saçtıkları kütlelerin, halini anlaması ve ele alın-
masiyle Önlenebilir kanısındayız. Komünizm 
müsavatçılık prensibiyle halkı ^ kandırmıya ça
lışmakta ve fakat bu prensibin arkasındaki, 
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hiyaneti gizlemektedir. Aslında müsavatçılık, 
d&mokratik rejimin icaplarından ve gayele
rinden biri olarak, demokratik hükümetler ta
rafından muhtelif kanunlarla düzenlenmeye ça
lışılmaktadır. Bu gayeye ahlâk ile hukukun 
elele vererek millî gelirdeki ekonomik dengesiz
liği kaldıracak bir nizamla ulaşmak mümkündür. 
Böylece komünistin gayesi olan (İnsanın insan 
tarafından istismarı) önlenmiş olacaktır. 

Komünizmin yaşadığı yuvalara bir güneş 
gibi doğup mikrobu yok etmek Hükümetin va
zifesi olmalılır. Bunu ümidediyoruz ve bekli
yoruz. Bu hususta daima Hükümetin yanında, 
onun en yakın yardımcısı durumunda bulun
mak bize kıvanç verecektir. 

Değerli milletvekilleri, 
Maddi ve mânevi hastalıklarla malûl olan 

Türk toplumunu hepimizden büyük ve hayırlı 
hizmetler beklemektedir. Derdimiz çoktur. Böyle 
dertli bir milletin vekillerine düşen birinci 
vazife, birbirbirlerine hasım gibi davranmak 
değil kardeşçe dostça elele vermektir. 

Geri kalan memleketimizde, köylerin % 65, 
kasabaların % 55, içme suyundan mahrumdur. 
Yüz eli bin kilometre köy yoluna ihtiyaç var
dır. Doğan her bin çocuğun 165 i ölmektedir. 
Nüfusun % 2,5 u veremlidir. 6 000 kişiye bir he
kim düşmektedir. Gecekondularda iki milyon 
insan yaşamaktalır. Adam başına millî hâsıla 
yılda 125 dolar civarındadır. Halbuki bu mik
tar, 

Amerika'da ' : 2 717 
îmgiltere'de : I 236 
Itaİya'la : 601 
Yunanistan'da : 355 dolardır. 
Eğitim durumumuz ise; 

Memleketimizde okur - yazar olmıyanlarm 
nisbeti % 61 dir. Halbuki bu nisbet Alman
ya'da % 1, Yunanistan'da % 26 dır. 

Bu derece büyük dertleri ve eksiklikleri 
bulunan bir milletin Hükümetin vazife ve so
rumluluğunun çok güç ve ağır olduğunu müd
rik bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Milletin dertlerine bu şekilde değindikten 

somca Devletin durumu hakkındaki görüşü
müzü kısaca belirtelim. 

1. Şimdiye kadar kurulan Türk hükümet
leri eski ve eskinin vârisi siyasi ekiplerin ida
resinde halkın refah ve hürriyet özlemini, 
genç neslin demokratik nizam içersinde hızla 
kalkınma ülküsünü duymaktan kurtuluş ve 
yükselme hamlesinin gerektirdiği radikal re
formları gerçekleştirmekten uzak kalmıştır. 

2. Türk halkı, korkudan, baskıdan, sefaletten 
kurtulma hürriyetine erişmek çabasınla ve kendi 
kişiliğini yaratma savaşında sahipsiz ve çaresiz 
bırakılmıştır. 

3. Devlet idaresinin kötü tesiriyle kişide, 
toplumda ve bütün müesseselerde, hale ve gele
ceğe güven duygusu kalmamıştır. 

4. Hukukî, iktisadi, içtimai alanda adalet 
ülküsünü rencide eden düzen ve davranışlar ma
alesef muhafaza edilmiş gerçek bir deyimle hi
maye görmüştür. 

5. Bütün katları iktisadi geriliğin rahatsızlı
ğı ile malûl Türkiye, memleketin bugünkü duru
mu böyle istiyor masaliyle tehlikeli dönemeçlere 
getirilmiştir. Bilhassa bu noktada sınıflar sava
şını tahrik etmek, çözüm değil çöküşü hızlandır
mak olacaktır. 

6. Türkiye zihniyette, davranışta hızlı bir 
değişme ve halk kütlelerinde köklü, derin, sosyal 
bir oluşun içinde bulunup bütün ciddî mesele
ler çözüm beklemektedir. 

7. Kuvayı Milliye hareketinin hedefi Türki-
yeyi yeni devlet, Türk halkını üstün millet, 
Türk işçisini ve köylüsünü yeni bir insan yap
mak, kısaca güçlü, ileri ve müreffeh bir Türki-
yeyi meydana getirebilmekti. Bu uğurda vazife
sini tamamlamış ve ebediyete intikal etmiş olan
lar hariç şimdiye kadar Devleti elinde bulundur
mak suretiyle millet kaderinde rol oynıyan bu 
neslin hayat hamlesi tükenmiş ve bize geri" ülke
ler arasında yer alan bir memleket bırakmışlar
dır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Bütçesini müzakere ettiğimiz Hükümetin Baş

kanı ve kadrosu bundan sonraki neslin mümes
silleridir. Muvaffakiyetleri Millet için büyük 
bahtiyarlık olacaktır. Aksi ise yani, başarısızlık
ları halinde milletin ümit ve güven duyguları 
tamamiyle tahribedilmiş olacaktır. Bu bakımdan 
Hükümetin ve Adalet Partisinin yönetici kadro-
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sunu vebali ve mesuliyeti çok büyüktür. Kendi
lerinden daima basiretli, olgun tedbirli hareket 
etmelerini beklemekteyiz. 

Şimdiye kadar olduğu gibi, bu partinin de 
yönetici kadroları kurulu brokrasi çarkının ba
şında gözlerini dört açıp ağır vazifelerini müd
rik olarak nezaret vazifesini yapmazlarsa, bu 
çark insafsız hareket etmekte tereddüdetmez. 
Uzun yıllar statik hale gelmiş olan bu mekaniz
manın ruhta, usulde ve zihniyette yapamadığı 
değişiklik genç bakanları güç durumda bırak
maktadır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Muhakkak ki, her Hükümet iktidarını muha

faza etmek ve millete kendini sevdirebilmek için 
muvaffak olmak ve faydalı hizmetler yapmak is
ter. Ama, bunun için de, ehliyet dirayet ve basi
ret şarttır. Bu itibarla, muhalefete sırt çevirip 
istediği gibi hareket etmek yerine işbirliği ile 
problemlere çözüm yolu aramak, hem milletin 
saadeti, hem de Hükümetin başarısı bakımından 
çok isabetli olur kanısındayız. 

Bunun yanında muhalefetin gayesinin de Hü
kümetin her icraatının karşısına dikilip ona çel
me takmak olmadığını müdrik bulunmaktayız. 
Diğer taraftan," yerinde ve haklı bulmadığımız 
hareket ve tasarrufların savunucusu olamıyaca-
ğımızm da bilinmesini isteriz. O halde, tenkidle-
rimizin yapıcı niyetlerden kuvvet aldığının bili
neceğini umuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Hükümetin kuruluşta girdiği taahhüt büyük

tür. Programında o kadar çok vaitler yapmıştır 
ki, bu vaitieri gerçekleştirebilme niteliğine sahip 
bir kabineyi, Adalet Partisi kadrosu içinden bu
lup çıkaramadığı kanısındayız. Sayın Hükümet 
Başkanı Demirel Kabinesini teşkil ederken bu 
kadar büyük dâvaları ve dertleri bulunan bir 
milleti idare etmek zorunda olduğunu iyice dü
şünmemiş gibidir. Eğer Hükümet Başkanı bu 
Kabine ve bu bütçe ile programındaki taahhüt
lerini yerine getirebilirse, kendisini çok mukte
dir bir Başbakan olarak alkışlamaktan Grupu-
nıuz kıvanç duyacaktır. 

Değerli milletvekilleri, 
Bütçeye göz attığımızda : 

1. Gerek 1966 yılı Bütçe kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporunda, gerek Hü

kümet Başkanının beyanatında önleneceği vade-
dilen israf konusunda alınmış tedbirlere raslı-
yamadık. Huzurunuza getirilen bütçede, giderler 
ile gelirler arasındaki fark tasarruf vâ'dinin na
zari kaldığını, gerçekleşmediğini göstermektedir. 

2. 1966 bütçesinde iki milyar elli dört mil
yon lira tutarında ve % 14,7 oranında bir artış 
kaydedildiği halde, tasarrufa riayet edilmediği 
ve Hükümet programındaki tasarruf va'di yeri
ne getirilmediği için giderleri karşılamakta güç
lük çekilmektedir. 

3. Bu şekilde Devlet bütçesi milletin çeke-
miyeceği şekilde ağır bir yük halini almıştır ve 
almaktadır. Devlet gelirleri masrafları karşılı-
yamamaktadır. 

4. Devlet masraflarının artmasına mukabil 
dış ticaret muvazenesi aleyhedir. Dış borçlar büt
çe muvazenesini bozmaktadır. Artan nüfusa nis-
betle, tüketim çoğalmakta ve fakat üretim bu ar
tışı karşılıyamamaktadır. 

5. Ekonomimizin en büyük boşluğunu sana
yideki yetersizlik meydana getirmektedir. İşsiz
liğin yoğunlaştığı sahada yine sanayidir. Bu sa
hayı tekâmül ettirmedikçe kalkınmamız mümkün 
olamıyacaktır. 

6. Bütçedeki açık paranın kıymetini düşür
mekte olduğundan sermaye yatırımları ve iş im
kânları çetin birer problem haline gelmektedir. 

7. Yatırımları temin etmek ve bunun neti
cesinde yeniden iş ve çalışma sahaları açabilmek 
için, Hükümet masraflarının kısılması şarttır. 

8. Masraflarını azaltan bir Hükümet bütçe
yi denkleştirmeye hakikaten azmettiğini gösterir. 
Denk bir bütçenin pek çok faydaları olacağı da 
tabiîdir. 

9. Sağlam bir para, sermaye yatırımların
dan mütevellit iş imkânları azaltılmış bir borç, 
malî ve iktisadi buhran bulutları arasından Türk 
Milletinin saadet ve refahını müjdeliyen bir ışıltı 
olacaktır. 

10. Programında (Yüksek masraflı ve mali
yetli bir bütçe politikasına son vermek azminde) 
olduğunu beyan eden Hükümetin 16 milyar 770 
milyon liralık bütçe ile gelmesi ve 700 milyon li
ralık bir açığa yer vermesi kamu harcamalarını 
artırması şayanı dikkat görülmektedir. 
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11. İktisadi İşbirliği Kalkınma Teşkilâtının, 
Türkiye'de enflâsyonun başladığını bildiren ve 
konsorsuyum vasıtasiyle Hükümetin ikaz edilme
sini istiyen haberini endişe ile izlemekteyiz. 

12. 1966 yılında katma bütçeli dairelerin ya
tırım dışı masrafları, plân hedeflerini bir ımilyar 
iki yüz dört milyon lira aşmaktadır ki, bu bize 
plân uygulamasında güçlük çekileceğini göster
mektedir. 

13. Bütçede yatırım ve cari giderler fasıl
ları içinde, diğerine ait masraflar bulunmakta
dır. Meselâ; işletme giderleri içinde ücretler gibi 
tabiî kalemler dışında ayrı maddeleri olan kira, 
döşeme ve hattâ borçların da yer aldığını göre
bilmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bir yıl önce verilen tahsisatın yerinde kulla

nılıp, kullanılmadığı, sağladığı verim ve fayda
nın tesbit edilmediği aşikârdır. Bu durum, ta
sarruf zihniyetinden uzak bulunan idarecilerin 
cüretini artırmaya vesile olmaktadır. Zira, bu
nun kontrolü Meclisten ziyade Hükümete ve 
idarecilere düşmektedir. Bir evvelki yılda yapı
lan bütçe tenkidlerinin, Hükümet tarafından 
dikkate alınıp, alınmadığı malûm değildir. Kar
ma Bütçe Komisyonunda yapılan inceleme ise 
çok kere idarecilerden bilgi alma zorunda kalan 
raportörlerin kısa zamanda meselenin genişliği
ne ve derinliğine inmesine imkân vermemektedir. 

Netice şudur ki : 

Bütçe, Hükümetin icraatını aksettiren bir ay
nadır. İlk nazarda gözümüze çarpan şey, 1966 
yılı bütçesinin eski kalıplara dökülmüş ve dondu
rulmuş bir manzara arz etmesidir . 

Değerli milletvekilleri, 
Bütün bunlara ilâveten birkaç mühim konu

ya daha değinmeden geçemiyeceğim. 
a) Hükümetin bâzı tasarrufları ve hizmetle

rini münasip zaman ve müsait zemin üzerine 
oturtmakta dikkatli davranmadığını müşahede 
etmekteyiz. Bu cümleden olarak, programında, 
«Millet hizmetinde ve kanunların emrinde bulu
nan memur kütlesine hizmet emniyeti getirile
cektir.» diyen, Hükümetin, kış ortasında yapmış 
olduğu büyük çaptaki tâyinleri yerinde bulmak 
mümkün değildir. 

b) Bir yerde veya bir vazifede muvaffak 
ol arayan memurun, vazifeden alınmasını nor

mal karşılamakla beraber ceza gibi yer değişimi
ne tabi tutmanın mâkul ve faydalı bir tedbir ol
madığına kaaniiz. 

c) Diğer taraftan çok mühim memleket me
seleleri çare beklerken muhalefeti zayıflatmaya 
ımâtuf birtakım kanunlara öncelik verilmesinin, 
siyasi tansiyonun yükselmesine sebebiyet verdiği 
aşikâr bulunmaktadır. Bu yüzden seçimler önce
si mevcudolan normal siyasi ortamın bozulmuş 
olduğunu ifade etmek isteriz. 

d) Pârtilerarası münasebetlerin bozulmasın
da bâzı muhalefet partilerinin taarruzi ve hırçın 
çıkışlarının, tesiri olmakla beraber, iktidarın da, 
bu hareketleri davet eder şekilde davranışlarda 
bulunduğuna işaret etmek isteriz. 

Yüce Meclisin kıymetli üyeleri, 
Dünya büyük olaylara ileri adımlar atarken, 

bizim küçük hesaplar yüzünden birbirimize düş
memiz bir gaflet olur. Türk Milletinin kederine 
hâkim olan Parlâmentonun değerli üyelerinin 
çok uyanık bulunmaları icabetmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
C. K. M. P. Meclis Grupu olarak bütün bu 

büyük dertlere rağmen, hüsnüniyet ve vatanse
verlikle hareket edildiği ve aşağıda sıralıyacağı-
mız tedbirler alındığı takdirde memleketimizin 
büyük dertlerine kısa zamanda çare bulunabile
ceğine kaani bulunmaktayız. 

Türk vatanı atalarımızın ve hepimizin ortak 
eseridir. Ona hep birlikte barış ve kardeşlik dü
şünceleriyle benimseyip .sahibolmalıyız. Anayasa 
ve kanun hâkimiyetinin sağlanmasını istiyecek 
hürriyetleri korumak, hepimizin görevidir. Gö
rüşümüz, kısaca şudur: 

1. Ekonomik refah ve sosyal huzur için hu
kukî, siyasi, ekonomik ve toplumsal adaletten baş
ka çıkar yol görmemekteyiz. 

2. Zaptiye Devleti değil, gülen ve halkın yü
zünü güldüren bir hizmet ve refah devleti istiyo
ruz. Bugünkü, çok masrafla işliyen, memurlarını 
ezen, halkı usandıran bir baskı haline gelen, dev
let teşkilâtının idari reformlarla ıslah edilmesi 
lüzumuna kaani bulunmaktayız. Halkla Devletin 
kaynaşmasını idarenin hizmetlerinin halka yeter, 
kolay, süratli, külfetsiz ulaşmasını, iltimas, rüş
vet ve israfa son verilmesini arzu etmekteyiz. Bu 
yolda, Hükümetin yapacağı her müspet hizmetin 
yardımcısı ve takdirkârı olacağız. 
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3. Devlet, halkın beslenme şartlarına ve im

kânsızlıklarına ilgisiz kalmamalıdır. Halkın tü
münün beslenme şartlarını ve gıda rejimini ince
lemek ve düzenlemek, Devletin ödevi olmalıdır. 
Bölge ve iklim şartlarını da, dikkate alan bir 
gıda beslenme, rejim ve standardı tesbit edilme
lidir. Gıda maddelerinin tarım ürünlerinin üre
timini artıracak kalitelerini yükseltecek tedbir
ler alınmalıdır. Yüksek seviyede, et, yağ, süt, 
sebze, meyva, üretim ve tüketimi hayati değer 
verdiğimiz hedeflerden biri olmalıdır. 

4. Köyde ve şehirde her ailenin güzel, sağ
lam, sıhhi bir eve sahip kılınması sağlanmalıdır. 

5. Halkın hayat ve sağlığı ticarete konu ola
maz. Sağlık hizmetleri milletin hizmetine sunul
malı, parası olmıyan hastalar, hastane kapıların
dan geri çevrilmemelidir. 

6. Devlet hastanelerinde, köylüler için mu
ayyen ve yeter sayıda yatak ayrılmalıdır. 

7. Sağlık ve Sosyal Bakanlığınca bütün va
tandaşları içine alabilecek şekilde, bir sigorta ku
rumu teşkil edilmelidir. 

8. Millî eğitimi, millî kalkınma plânının 
amaçlarına uygun olarak düzenlemek lâzımdır. 

9. Tarım, toprak ve sanayi reformları, Dev
let tarafından ele alınmalı ve gerçekleştirilmeli
dir. 

10. Vatandaşlar arasında nimetler ve külfet
ler kabiliyet, kültür, çalışma ve liyakat esasları
na göre, adaletle dağıtılmalıdır. 

11. Her vatandaş rejimin ve sosyal düzenin 
nimetlerinden imkân ve fırsat eşitliği içinde fay
dalanmalıdır. İltimas ve rüşvetin kökü kazın-
ımalıdır. 

12. Atalarımızın, güzel örneklerini bıraktık
ları ekonomik ve sosyal tesisleri ihya edip çağ
daş yardımlaşma tesislerinin gelişmesi teşvik edil
melidir. 

13. Nüfusumuzun çoğunluğunu teşkil eden, 
köylü, işçi küçük esnaf, küçük memurların te
mel meseleleri gerçekçi ve toplumsal metotlarla 
ele alınmalıdır. 

14. Çalışanların emeği Türkiye'nin ekono
mik, sosyal, gerçeklerine ve hedeflerine göre de
ğerlendirilmelidir. 

15. Meşru ve ımillî menfaatlere uygun olan 
sermayeyi, toplumsal akımları sömüren komüniz
me karşı güven altına almalıdır. 

16. En verimli yatırımın ilme, ilmî müessese
lere, ilmî araştırma merkezlerine yapılan yatırım-
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lar olduğuna inanıyoruz. Bunun önemini belirt
mek için birkaç misal vereceğim. 

İngilterenin ilmî araştırmalara ayırdığı tah
sisat, yedi buçuk milyar Türk lirasıdır. 1959 da 
Rusya 28 ımilyar ruble, 1960 da 32 milyar rub
leyi ilmî araştırmaya tahsis etmiştir. Amerika da 
aynı şekilde hareket etmektedir. Fransa, Alman'-
ya da, bütçelerinde ilmî araştırmaya para ayır
maktadır. Çin'de, tetkikat yapan 30 kişilik Ame
rikan ilim heyeti, orada neşredilen 130 bin say
fa tutarında ilmî araştırmalara dair eser tetkik 
etmek imkânı raslamıştır. 

17. Türk sanatını Türk toplumunun kalkın
masında güçlü, hareketli ve faydalı kılmak için 
sanat hayatını ve sanatkârı koruyup destekleme
lidir. 

18. Türk Milletinin mânevi ve ahlâki değer
lerinin korunmasında, Devlet titizlik göstermeli
dir. Din ve vicdan hürriyetini, insan hürriyet
lerinin ayrılmaz bir kökü saymaktayız. Biz di
nin, dinî duyguların ve dince kutsal sayılan var
lıkların hor görülmesine saldırıya uğramasına 
karşıyız. 

19., Türk gençliğini, materyalist ve anarşist 
ideolojilerin etkisinden koruyacak ve kurtaracak 
şekilde tedbirler alınmalı, gençlik milliyetçi ve 
mukaddesatçı yönde ve yolda yetiştirilmelidir. 
Türkiye'nin geleceği ancak bu suretle emniyete 
alınmış olur. 

Muht e re m a r kadaşla r, 
Türk Milletinin kötü şartlar altında yaşa

dığını sıkıntı ve huzursuzluk içinde bulunduğu
nu itiraf etmek mecburiyetindeyiz. G.K.M.P. Mec
lis Grupu olarak şuna inanıyoruz ki, millî varlı
ğımız büyük ve müreffeh millet olma gayemiz. 
medeni seviyeye ulaşma gayretimiz, ahlâkın, 
vicdanın, vatan ve millet ' sevgisini demokrasi 
prensipleriyle yoğurmasını bilen Devlet adam
ları ile mümkün olacaktır. Demokrasi onu işle
tenlerin elinde bulunduğu müddetçe, atılan her 
adım harcanan her kuruş söylenen her söz ve
rilen her emir milletin hayrına ve yükselmesine 
imkân vermelidir. Türk Milleti büyük ve şerefli 
tarihi ile sabit olduğu gibi cefa çekmiş, zulüm 
görmüş vatanı uğruna can vermiş ama, var olma 
mesut olma ümidini kaybetmemiştir. Bu millet iyi 
ve güzel olan her şeye lâyıktır. Geçmişte şu 
olmuş, bu olmuş, hatalar, sevaplar, şerefler, felâ
ketler, bırakalım bunları, bu masum ve asîl mille-
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t i (Allah'a çok şükür memnunuz, rahatız, huzur 
içindeyiz) diyecek seviyeye getirelim. 

1966 yılı Bütçesinin Türk Milletine uğur 
ve hayır getirmesini Allah'tan dilerken, Yüce 
Heyetinize C. K. M. P. Meclis Grupunun saygı
larını ve Hükümete de başarı dileklerini suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; Sayın 
İhsan Ataöv gruplar adına yapılacak 2 nci ko

nuşmaların 15 dakika ile kısıtlanmasını teklif 
eden bir önerge vermiştir. Bu önerge yarınki 
görüşmelerin başında Yüksek Heyetin tasvibine 
sunulacaktır. 

Vakit gecikmiş bulunduğundan 15 Şubat 
1965 Salı günü saat 10 da toplanılmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 23,55 
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45. BİRLEŞİM 
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I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Bafra kazasının Elifli köyü 147 numa
rada nüfusa kayıtlı Tevfik kızı Saniye'den doğ
ma 1 . 1 . 1937 asli ve (ay günsüz 1933 tashihli) 
Bafra doğumlu Şerife Balsüzen ile Bafra kaza
sının Kanlı güney köyü 2 numarada nüfusa ka
yıtlı Salihoğlu Hamide'den doğma 8 . 9 . 1927 
Bafra doğumlu Kâmil Söylemez'in ölüm ceza
sına çarptırılmaları hakkındaki dosyanun iadesi
ne dair Başbakanlık tezkeresi (3/5, 3/250) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARALAŞTI-

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARİNDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1966 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu. Millet Mec
lisi 1/5; Cumhuriyet Senatosu 1/639) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 47; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 716) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1966] 

X 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 

ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 1/7, Cumhuriyet Senatosu 1/619) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 34; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 717) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 1966] 

X 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meclisi 1/18; Cumhuriyet Sena
tosu 1/620) (Millet Meclisi S. Sayısı : 33; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 718) [Dağıt
ma tarihi : 9 . 2 . 1966] 

X 4. — Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve 1966 yılı Bütçe kanunu tasa
rısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 1/6, Cum
huriyet Senatosu 1/623) (Millet Meclisi S. Sa
yısı 46; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 719) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 2 .1966] 

5. —- Ege Üniversitesi 1966 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve 1966 yılı Bütçe kanunu tasarı
sında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/11; Cumhuri
yet Senatosu: 1/626) (Mület Meclisi S. Sayı
sı : 35; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 720) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 2 .1966] 

X 6. — İstanbul Üniversitesi 1966 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi : 1/13; Cumhuriyet Senatosu: 
1/627) (Millet Meclisi S. Sayısı : 37; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 721) [Dağıtma tarihi : 
9 . 2 . 1966] 

X 7. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 

(Devamı arkada) 



Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi: 1/14; Cumhuriyet Sena
tosu: 1/624) (Millet Meclisi S. Sayısı: 37; Cum
huriyet .Senatosu S. Sayısı : 722) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 2 . 19661 

X 8. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/9, Cumhuriyet Se
natosu 1/628) (Millet MeclisiS. Sayısı : 38; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 723) [Dağıt
ma tarihi : 9 . 2 . 1966] 

X 9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1966 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/15; Cumhuriyet Senatosu 1/629) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 39; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 724) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1966] 

X 10. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/12, 
Cumhuriyet Senatosu 1/62İ) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 40, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 725) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 1966] 

. X 11. — Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. 
(Millet Meclisi 1/17, Cumhuriyet Senatosu 
1/630) (Millet Meclisi S. Sayısı : 41, Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 726) [Dağıtma tarihi : 
9 . 2 . 1966] 

X 12. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt

çe Karına Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/10, 
Cumhuriyet Senatosu 1/635) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 42, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 727) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1966] 

X 13. — Orman Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkere
leri. (Millet Meclisi 1/16, Cumhuriyet Sena
tosu 1/633) (Millet Meclisi S. Sayısı : 43, Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 728) [Dağıtma ta
rihi : 1 1 . 2 . 1966] 

X 14. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 
1/8, Cumhuriyet Senatosu 1/634) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 44, Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 729) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1966] 

X 15. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meclisi 1/19, Cumhuriyet Sena
tosu 1/636) (Millet Meclisi S. Sayısı : 45, Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 730) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 2 . 1966] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Dönem : 2 
Toplantı : i M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
ile 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu 

raporu (Millet Meclisi 1/5; Cumhuriyet Senatosu 1/639) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 716) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 10 . 2 . 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5957 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 28 . 1 . 1966 gün ve 1/5 - 24 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 . 1966 tarihli 46 ncı Birleşiminde 1966 yılı Büt

çe kanunu tasarısı değişerek kabul edilmiş, dosya ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y. 

Başkanvekili 
Not : Sırrı At alay 

AÇIK OY NETİCESİ : 148 

Kabul : 85 
Ret : , 56 
Çekinser : 7 

Karma Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Karma Bütçe Komisyonu, 11 . 2 . 1966 
Esas No. : 1/5 C.S. 1/639 

Karar No. : 3 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda görüşülerek komisyonumuza havale edilmiş bulunan 
1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerinde Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda yapılan değişik
likler yeniden incelendi ve görüşüldü : 

İlişik cetvellerde görüleceği üzere, cetvellerde yapılan değişikliğin icabı olarak kanunun 1 nci 
maddesi; 14 ncü maddesinin 4 ncü fıkrası; (D) işaretli cetvel; (R) işaretli cetvel; Cumhuriyet Se
natosu, Millet Meclisi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Millî Eğitim, Bayındırlık, Ticaret, Sağlık ve Sos
yal Yardım, Maliye Bakanlığı ve Toprak İskân İşleri Genel Müdürlüğü bütçelerinde yapılan deği
şiklikler yerinde görülerek komisyonumuzca benimsenmiştir. 
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Ancak; Kanunun 37 nei maddesinde yapılan değişiklik evvelki metne uyulmak maksadiyle 

1 nei fıkra «Yasama Organları Teşkilâtına dair kanunun çıkarılmasına kadar» ibaresi yerine 
«Genel kadro kanunu çıkıncaya kadar» son fıkrasında yine bu maksatla «Yasama Organları Teş
kilât Kanununun» ibaresi^ yerine «Genel Kadro Kanununun» ibaresi konulmak suretiyle yeniden 
düzenlenmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/ . Sezgin 

Adıyaman 
M. A. At alay 

Bolu 
/ / . / . Cop 

Eclirne 
/ . Ertem 

İstanbul 
0. Gümüşoğlu 

Rize 
E. Y. Akçal 

Başkanvekili 
Aydın 

/ . C. Ege 

Ankara 
Muhalifim 
/. Seçkin 

Bursa 
Muhalifim 
/. öktem 

Erzincan 
H. Atabeyli İ 

Kayseri 
v H. Dikeçligil 

Trabzon 
A. t. Birincioğlu 

Yozgat 
/ . Yeşilyurt 

Sözcü 
Sakarya 
N. Bayar 

Aydın 
S. Bosna 

Bursa 
A. Türkel 

Giresun 
. E. Kılıçoğlu 

Kütahya 
M. Erez 

Van 
Muhalifim 
F. Melen 

Kâtip 
Sivas 

O. Sakarya 

Balıkesir 
Muhalifim 
F. Islimyeli 

Denizli 
Muhalifim 
C. Akyar 

Gümüşane 
S. Ö. San 

Niğde 
Muhalifim 

M. Altınsoy 
Yozgat 

Muhalifim 
Söz hakkım mahfuzdur 

N. Kodamanoğlu 

M. Meclisi (S. Sayısı : 47) 



S. Bütçe Karma 
No. Satır Komisyonunun kabul ettiği 

C. Senatosunun değiştirerek 
fcaîbul ettiği 

761 Madde 1. — Genel bütçeye giren daire
lere cari harcamaları için (A/l ) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 8 285 260 209 
lira, yatırım harcamaları için (A/2) 
işaretli cetvelde gösterildiği * üzere 
2 209 611 701 lira, sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları için de (A/3) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
6 180 381 769 lira ki, toplam olarak 
16 775 253 679 lira ödenek verilmiştir. 

764 (Fıkra) Madde 14 — Yurt dışına ve yurt dışm-
4 da uçakla yapacakları vazife seyahatle

rinde Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkanları, Başbakan, Bakanlar, 
Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komu
tanları ile resmî davete icabet suretiyle 
seyahat eden eşleri birinci sınıf, bunlar 
dışındakilere turist sınıf üzerinden yol 
masrafı ödenir. 

BÜTÇE KANUNU 

Madde 1. — Genel bütçeye giren 
dairelere cari harcamaları için (A/ l ) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
8 286 416 634 lira, Yatırım harca
maları için (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 2 308 211 701 lira, 
Sermaye teşkili ve transfer harca
maları için de (A/3) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere 6 180 625 344 
lira ki, toplam olarak 16 775 253 679 
lira ödenek verilmiştir. 
Madde 14. — Yurt dışına ve yurt 
dışında uçakla yapacakları vazife 
seyahatlerinde Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi Başkanları, Başba
kan, Bakanlar, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyeleri, Genelkurmay Baş
kanı, Kuvvet Komutanları ile resmî 
davete icabet suretiyle seyahat eden 
eşleri ve kadro aylık tutarı 2 000 li
ra olan subay ve Devlet memurları, 
müsteşarlar ve elçiler, Bakanlar Ku
rulu kararına müsteniden yaptıkları 
daimi veya geçici vazife seyahatlerin
de birinci sınıf, bunlar dışındakilere 
turist sınıf üzerinden yol masrafı 
ödenir. 



Bütçe Karma 
Komisyonunun kabul ettiği 

C. Senatosunun değiştirerek 
kabul ettiği 

Madde 37. — Yasama organları teşkilâ
tına dair kanunun çıkarılmasına kadar 
Curnlhuriyet Senatosu bütçesinde öde
neği bulunmıyan ve Millet Meclisi büt
çesinin müşterek bölüm ve maddelerin
deki harcamalarda âmiri italik yetkisi 
Millet Meclisi Başkanlığına aittir. 
Millet Meclisi mesaisini aksatmamak ka
yıt ve şartı ile, Cumhuriyet Senatosu
nun hizmetlerini yerine getirebilmek 
için ne miktar memur ve hizmetlilerin 
daha Cumhuriyet Senatosuna ayrılaca
ğına, iki meclisin başkanlık divanlarının 
aralarında mutabık kalmaları suretiyle 
karar verilir. Bunlar hakkında, da üçün
cü ve dördüncü fıkra hükümleri uygu
lanır. 
Cumhuriyet Senatosu emrinde bulunan 
memur ve hizmetlilerin niteliklerinin 
tâyin ve tesbitinde bütün yetki ve tasar
ruflar Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğına aittir. 
Yasama organları teşkilât kanununun 
yürürlüğe girmesinden sonra Millet Mec
lisi bütçesindeki ödeneklerden lüzumlu 
miktarlar müşterek başkanlık divanı ka
rarı ile Cumhuriyet Senatosu bütçesinin 
ilgili bölümlerine aktarılır. 

Madde 37. — Genel Kadro Kanunu 
çıkıncaya kadar Cumhuriyet Senato
su bütçesinde karşılığı bulunmıyan 
harcamalar Millet Meclisi bütçesin
den yapılır ve Millet Meclisi sarfiya
tı olarak gösterilir. Millet Meclisi teş
kilâtına dâhil kadrolardan iki baş
kanlık divanı arasında varılacak an
laşma ile tesbit edilecek olanlar, 
Cumhuriyet Senatosu emrine tahsis 
edilir. 
îki Başkanlık Divanı arasında varı
lacak anlaşmaya göre her bölümde 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ayrılacak ödeneklerin âmiri itası 
Cumhuriyet Senatosu Başkanıdır. 
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M. Meclisi (S. Sayısı : 47) 



S. Bütçe Karma 
No. Satır Komisyonunun kabul ettiği 

K 

OD 3 17 Bedeli 250 kuruştur. 

^ 5 19 mek bedeli 250 kuruştur. 

^ 22 31 Bu maddeye konulan ödeneğin 20 000 000 
^ lirası. 

22 15 Hizmetlerde bulunan yabancı uyruklu 
tüzel ve özel kişilere yapılması uygun 
görülecek yardımlar. 

27 2 Sanat modelleri satınalmması ve dağıtıl
ması : 
Sanayi Bakanlığı (A/2) cetvelinin 
23.320 nci «sanat modelleri satınalmma
sı ve dağıtılması» maddesindeki öde-

C. Senatosunun değiştirerek B 
kabul ettiği 

9 Öğretici 1 400 9 
10 » 1 350 10 
11 Hademe 24 300 11 
12 » 14 250 12 
13 » 136 200 13 
10 Bekçi 1 350 10 
12 » 1 250 12 
13 » 10 200 13 
99 Koruyucu 1 400 99 
13 » 18 200 13 
11 işçi 1 300 11 

341 

(R) - CETVELİ 

Bedeli- 385 kuruştur. 

ımek bedeli 385 kuruştur. 

Bu maddeye konulan ödeneğin 
14 800 000 lirası 
Hizmetlerde bulunan yabancı uy
ruklu tüzel ve özel kişilere ve ya-
(bancı ülkelerdeki Türk kültür ku
rumu veya derneklerine yapılması 
uygun görülecek yardımlar. 

Sanat modelleri satınalmması ve 
dağıtılması 
Sanayi Bakanlığı (A/2) cetvelinin 
23.320 nci sanat modelleri satmalın
ması ve dağıtılması maddesindeki 

C. S 
ayne 



Bütçe Karma 
Satır Komisyonunun kabul ettiği 

neğin tamamı Halk Bankasına verilebi
lir. Adı geçen Banka, verilen ödeneği 
Sanayi Bakanlığının tesbit edeceği esas
lar dairesinde küçük sanatlarda kullanı
lan her çeşit avadanlık, küçük sanatlar 
ile küçük sanat kooperatiflerinin geliş
mesini sağlıyacak ve bu kooperatiflerde 
çalışanların vücuda getirecekleri mamul
lerin evsafım yükseltecek araç ve gereç
lerin yaptırılması, satmalınnlası bedelle
ri ile bunlara ilişkin giderleri ve bunla
rın kullanılmasını öğretmek üzere açıla
cak kurslarda çalıştırılacak ustaların üc
ret ve yolluklarını karşılamaya sarf 
eder ve alınan avadanlıklardan bir kıs
mını sanat öğretimi kurslarında muvaf
fak olanlara Sanayi Bakanlığınca tesbit 
edilecek bedelle dağıtabilir 

C. Senatosunun değiştirerek: B 
kaibul ettiği 

ödeneğin tamamı Türkiye Halik 
Barikasma verildbilir. 
Adı geçen banka, verilen ödeneği 
Sanayi Bakanlığının tesbit edeceği 
esaslar dairesinde küçük sanatlarda 
kullanılan her çeşit avadanlığın, 
'küçük sanatlar ile küçük sanat ko
operatiflerinin tekâmülünü sağlrya-
ea'k ve bu kooperatiflerde çalışanla
rın vücuda getirecekleri mamullerin 
evsafını yükseltecek fennî ve meka
nik tezgâh ve cihazların satmalıc-
masını, yaptırılın asını, anubalajmı, 
yollanmasını, kurulmasını ve bunla
rın kullanılmasını öğretmek üzere 
çalışacak kurslarda çalıştırılacak 
mütalhassıslarla ustaların ücret ve 
yolluklarını, bölgesel mahiyette açı-
lacaik devamlı kurslarda bu "kursla
ra katılacaklar için yapılacak gider
ler; küçük sanat kooperatiflerinin 
geliştirilmesi ve kökleştirilmesi 
maksadiyle yapılaca-k propaganda, 
yayın, ve her türlü incelemeler ile 
bu maksatla açılacak kursların her 
türlü masraflarını karşılamaya sarf 
eder. Küçük sanat kooperatiflerini 
fennî ve mekanik cihazlarla donat
mak: ve aynı zamanda işletmelerini 
(kolaylaştırmak: ma'ksadiyle kredi 
vermek; alman avadanlık, tezgâh 
ve cihazlardan bir kısmının sanat 



S. Bütçe Karma 
No. Satır Komisyonunun kabul ettiği 

9° 

3 31 11 

31 12 

33 30 Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü 
33 31 — 

C. Senatosunun değiştirerek 
kafbul ettiği 

öğretimi kurslarında muvaffak olan
lara Sanayi Bakanlığınca tesbiit edi
lecek bedelle dağıtmak ve küçük sa
nat kooperatiflerinin ve küçük sa
nat eııbalbmın imalâtının tanıtılması, 
satış ve sürümlerinin temini sure
tiyle kalkınmalarına yardımcı ol
mak için memleket içi ve dışı pazar
lama im&ânları hazırlamak ve bu 
imlkânlan sağlryacak memleket içi 
ve dışı sergiler açmak veya açılan
lara katılmak için gereken masraf
lar ile bu sergilere katılacak küçük 
sanatlar dairesi elemanlarının yol 
masrafları ve yollukları fbu tertip
ten ödenir. 

1 Araizi binek 4X4 Yapı ve imar 
işleri Reisliği 

2 Kaptıkaçtı 4X2 (Yapı ve imar 
işleri Reisliği) 

(Şehir içi hizmetleri için) 

C. Se 
aynen 
C. Se 
aynen 

12 Arazi Pikap 4X4 (üç kişilik) C. Se 
Kırsal alan şümullü plânlama aynen 
gruplarında 



S. 
No. Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

Bütçe Karma Komisyo
nunun kabul ettiği 

C. Senatosunun değ 
kabul ettiğ 

CUMHURİYET SENATOSU 

4 12.000 Personel giderleri 
Bölümü toplamı 

5 Ücretler kesim toplamı 
5 12.210 Hizmetliler ücreti 

10 16.000 Çeşitli giderler Bölümü toplamı 
10 16.110 Basımevi giderleri 
11 12.000 Personel giderleri 

Bölümü toplamı 
11 16.000 Çeşitli giderler Bölümü toplamı 
11 Cari harcamalar toplamı 
13 35.000 Sosyal transferler 

Bölümlü toplamı 
13 ödül, ikramiye, mükâfat ve 

yardımlar kesim toplamı 
13 35.613 Hizmetlilere verilecek tayın be

deli 
14 35.000 Sosyal transferler 

Bölümü toplamı 
14 Sermaye teşkili ve transfer har

camaları Bölümü toplamı 

1 918 
721 
721 
413 
199 

1 918 
413 

3 816 

789 
712 
710 
000 
999 

789 
000 
097 

95 015 

79 

59 

95 

315 

315 

015 

100 019 

MİLLET MECLÎSİ 

26 16.000 Çeşitli giderler Bölümü toplamı 
27 16.812 Millî Saraylar onarımı 
27 16.000 Çeşitli giderler Bölümü toplamı 
27 Cari harcamalar toplamı 
29 35.000 Sosyal transferler 

Bölümü toplamı 

4 460 660 
3 215 660 
4 460 660 
52 695 187 

919 010 

1 

1 

13 

4 
3 
4 
52 



s. 
No. Bölüm Madde öd eneğin 

Bütçe Karma Komisyo- C. Senatosunun değ 
nunun kabul ettiği kabul ettiğ 

29 

29 

30 35.000 

30 

145 12.000 

146 

146 
146 
146 
149 12.000 

149 

151 35.000 

151 

151 

151 35.000 

151 

35.613 

• 

12.430 

12.853 

35.730 

ödül, ikramiye, mükâfat ve yar
dımlar Kesim toplamı 
Hizmetlilere verilecek 'tayın be
deli 
Sosyal transferler 

Bölümü toplamı 
Sermaye teşkili ve transfer har
camaları toplamı 

745 500 

620 500 

919 010 

1 024 011 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

Personel giderleri 
Bölümü toplamı 

Ek çalışma karşılıkları 
Kesim toplamı 

Konferans ücreti 
Yolluklar Kesim toplamı 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Personel giderleri 

Bölümü toplamı 
Cari harcamalar toplamı 
Sosyal transferler 

Bölümü toplamı 
ve benzeri teşek. yard. 

Kesim toplamı 
Müslüman memleketlerdeki 
EmaMni Mukaddeseye hediye 
edilecek sekiz halı bedeli 
Sosyal transferler 

Bölümü toplamı 
Sermaye teşkili ve transfer . 
harcamaları toplamı 

153 888 382 

75 000 
15 000 

780 000 
70 000 

153 888 382 
156 806 984 

336 393 

326 393 

336 393 

340 393 

1 

153 

153 
156 



s. 
No. 

424 

429 
429 

429 
430 

430 
430 
435 

435 
437 
446 

446 

446 
447 

448 
449 

Bölüm 

12.000 

15.000 

12.000 

15.000 

22.000 

Madde 

12.592 

12.732 

12.834 

15.254 

22.841 

ödeneğin çeşidi 

MÎLLÎ 
Personel giderleri 

Bölümü toplamı 
Tazminatlar Kesim toplamı 
Atatürk Üniversitesi ve Kara
deniz Teknik Üniversitesi öğre
tim üyeleri ve yardımcıları taz
minatı ile 224 sayılı Kanun ge
reğince verilecek tazminatlar 
ödenekler Kesim toplamı 
555 S3yılı Kanun gereğince Ata
türk Üniversitesi ve Karadeniz 
Teknik Üniversitesi öğretim üye
lerinin mahrumiyet ödeneği 
Yolluklar Kesim toplamı 
Kurs yolluğu 
Kurum giderleri 

Bölümü toplamı 
Okul giderleri Kesim toplamı 
Kira bedeli 
Personel giderleri 

Bölümü toplamı 
Kurum giderleri 

Bölümü toplamı 
Cari harcamalar toplamı 
Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri Bölümü toplamı 
Eğitim sektörü Kesim toplamı 
Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 

Bütçe Karma Komisyo- C. Senatosunun de 
nunun kabul ettiği kabul etti 

EĞÎTÎM BAKANLIĞI 

1 579 972 341 1 57 
36 061 600 3 

1 182 000 
97 636 900 9 

5 296 500 
25 306 451 2 
1 500 000 

234 283 888 23 
197 934 863 19 
1 400 000 

1 579 972 341 1 57 

234 283 888 23 
1 885 513 900 1 88 

395 757 000 39 
388 757 000 38 

64 642 000 6 



s. 
No. Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

451 23.000 

451 
451 

452 22.000 

452 23.000 

452 
454 

454 

456 

456 

456 

Makina, teçhizat, taşıt alımları 
ve büyük onarımları 
Eğitim sektörü Kesim toplamı 

23.841 Makina, teçhizat alımları ve 
büyük onarımları 
Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri Bölümü toplamı 
Makina, teçhizat, taşıt alımları 
ve onarımları 
Yatırım harcamaları toplamı 
Sosyal transferler 

Bölümü toplamı 
Dernek, birlik, kurum, kuruluş, 
sandık ve benzeri teşekküllere 
yardımlar Kesim toplamı 

35.793 însan gücünü yayma ve geliş
tirme Derneğine yardım 

35.000 Sosyal transferler 
Bölümü toplamı 

Sermaye teşkili ve transfer har
camaları toplamı 

35.000 

Bütçe Karma Komisyo- C. Senatosunun değ 
nunun kabul ettiği kabul ettiğ 

481 22.000 

481 
481 

492 
492 

48 405 000 
48 405 000 

15 780 000 

395 757 000 

48 405 000 
444 162 001 

20 529 050 

20 399 048 

20 529 050 

44 545 648 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri Bölümü toplamı 
Tarım sektörü Kesim toplamı 

22.111 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 
Sağlık sektörü Kesim toplamı 

22.911 Yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri 

840 588 074 
62 630 003 

55 857 000 
157 537 001 

149 837 000 

48 

48 

16 

395 
48 
444 

20 

20 

20 

44 

838 
61 

55 
156 

148 



S. Bütçe Karma Komiisyo- C. Senatosunun 
No. Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi nunun kabul ettiği kabul e 

493 23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 18 800 002 

494 23.611 Yapı ve imar işleri taşıt alım
ları 1 

494 22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri Bölümü toplamı 840 588 074 

494 23.000 Makina, teçhizat alımları ve 
onarımları Bölümü toplamı 18 800 002 

TÎCAEET BAKANLIĞI 

540 16.370 îç fuar ve sergiler giderleri 400 000 
540 16.380 Dış fuar ve sergiler giderleri 1 975 000 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

576 14.000 Hizmet giderleri 
Bölümü toplamı 39 645 403 

577 Sağlık hizmetleri giderleri 
Kesim toplamı 35 030 400 

577 14.726 Malzeme alım ve giderleri 4 500 000 
578 14.746 Malzeme alım ve giderleri 800 000 
579 14.756 Malzeme alım ve giderleri 90 000 
579 14.776 Malzeme alım ve giderleri 2 000 000 
580 15.000 Kurum giderleri 

Bölümü toplamı 183 465 150 
582 Yataklı tedavi kuruımları gi

derleri Kesim toplamı 142 817 150 
582 15.511 Büro giderleri 17 500 000 
582 15.519 Diğer alım ve giderler 
588 14.000 Hizmet giderleri 1 400 000 

Bölümü toplamı 39 645 403 



s. No. 

588 

588 
589 

Bölüm Madde 

15.000 

23.000 

ödeneğin çeşidi 

Kurum giderleri 
Bölümü toplamı 

Cari harcamalar toplamı 
Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 

590 Depo ve tamirhaneler 
Kesim toplamı 

590 23.911 Makina, teçhizat alımları ve 
büyük onarımları 

590 23.000 Makina, teçhizat alımları ve 
onarımları Bölümü toplamı 

591 35.000 Sosyal transferler 
Bölümü toplamı 

592 Dernek, birlik, kurum, kuruluş, 
sandık ve benzeri teşekküllere 
yardımlar Kesim toplamı 

592 35.780 Nüfus plânlaması derneklerine 
yardım 

593 35.000 Sosyal transferler 
Bölümü toplamı 

593 Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları toplamı 

TOPRAK VE 

880 21.000 Etüt ve proje giderleri 
Bölümü toplamı 

880 Konut sektörü Kesim toplamı 
880 21.711 Etüt ve proje giderleri 
881 23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 
Bolümü toplamı 

Bütçe Karma Komisyo- C. Senatosunun d 
nunun kabul ettiği kabul ett 

183 465 150 
611 317 026 

25 713 000 

25 463 000 

20 507 000 

25 713 000 

18 352 500 

18 352 500 

18 352 500 

26 809 165 

ÎSKÂN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

10 958 000 
9 643 000 
3 828 469 

18 
61 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

600 000 



S. Bütçe Karma Komisyo- C. Senatosunun 
No. Bölüm Madde ödeneğin çeşidi nunun kabul ettiği kabul e 

881 Tarım sektörü Kesim toplamı 500 000 
881 23.112 Taşıt alımları 
882 21.000 Etüt ve proje giderleri 

Bölümü toplamı 10 958 000 
882 23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 
Bölümü toplamı 600 000 

MALÎYE BAKANLIĞI 

352/13 35.794 Türkiye Halk Sağlığı Millî Ko- Heybeliada Sanatoryumu Yardım ve Ka 
mitesine yardum Derneğine 

»<H*> >#»-<< 




