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içindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 596:597 

2. — Yoklama 598,672 

3. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 598 

1. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm, 
440 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısının havale edilmiş olduğu Sanayi, 
Ticaret, Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilecek 4 er üyeden kurulu geçici bir 
komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
1/142, 4/47) 598 

2. — Kütahya Milletvekili Kemal Ka
çar'a izin serilmesine dair Başkanlık tez
keresi 598:599 

Sayfa 
4. — Görüşülen işler 599 
İ. — 1966 yılı Bütçe kanunu tasa

rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raoru ile 
1966 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan 
değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu. (Millet Meclisi 1/5; Cum
huriyet Senatosu 1/639) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 47; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayası : 716) 599 

a) Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Büt
çesi 599:600 

b) İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi 600: 
619,619:639 

c) Toprak ve İskân İsleri Genel Mü
dürlüğü Bütçesi 600.639:640 

d) Maliye Bakanlığı Bütçesi 640:672,673 



1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

BIRINCÎ OTURUM 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı İsmet Sez

ginin önergeleri kabul edilerek : 
istanbul Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanu

nuna. bağlı eetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısı ile 

Millet Meclisi idare Âmirlerinin 1965 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişildik yapılması hakkındaki kanun teklifi ve 

Ege üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde, 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) , (A/2) 

ve (A/3) işaretli cetvellerde, 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde, 
Tekel Genel Müdürlüğü, 
Ege Üniversitesi ve 
1965 yılı Bütçe kanunlarına bağlı cetvellerde 

değişiklik yapılmasına dair kanun tasarıları, 
Öncelikle görüşüldü ve tümleri açık oya su

nularak yapılan tasnifler sonunda tasarıların ka
nunlaştıkları bildirildi. 

içişleri Bakanı Faruk Sükan'ın, Giresun Mil
letvekili I. Etem Kılıçoğlu ve 21 arkadaşının, 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına 
kadro eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin ha
vale edilmiş olduğu Maliye, içişleri ve Plân ko
misyonlarından seçilecek 5 er üyeden kurulu ge
çici bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
okundu, kabul olundu. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1966 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı yeniden açık oya sunulduysa da 
yine yeter çoğunluk hâsıl olmad]ğmdan oylama
nın tekrarlanacağı bildirildi. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerinde bir 
süre görüşüldü. 

Birleşime ara verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Kars 
tsmail Arar Âdil Kurt el 

Kâtip 
Manisa 

önöl Sakar 
İKİNCİ OTURUM 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1966 yılı Bütçe ka

nım tasarısının, yeniden yapılan açık oylaması 
ile ilgili tasnif sonunda, kanunlaştığı anlaşıldı. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin görüşül 
mesi bitirilerek bölümleri kabul olundu. 

Yurdun ve Anayasanın bekçisi Türk Silâhlı 
Kuvvetlerine Millet Meclisinin güven, bağlılık ve 
selâmlarının iletilmesine dair olarak, milletve
killeri ve parti gruplarınca verilen beş önerge 
okundu, gereğinin Başkanlıkça yerine getirileceği 
bildirildi. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi üzerin
deki görüşmelere geçildi ve bir süre devam olun
du. 

Birleşime ara verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Manisa 
İsmail Arar. Önol Sakar 

Kâtip 
Bilecik 

Sadi Binay 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Turizm ve Tanıtına Bakanlığı Bütçesinin gö

rüşülmesine Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
konuşması ile devam olunduğu sırada çıkan gü
rültüler ve yapılan müdahaleler yüzünden birle
şime saat 21,40 da yarım saat ara verildi. 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesinin gö

rüşülmesine tartışmalar ve müdahaleler arasında 
devam edildiği bir sırada İstanbul' Milletvekili 
Suphi Baykam'la Niğde Milletvekili Ruhi Soycr'o 
birer takbih cezası ve Ankara Milletvekili İbra
him Sıtkı Hatipoğlu'na ihtar cezası verildi. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesinin gö
rüşülmesinin yeterliğine dair verilen önergenin 
oylaması sırasında C. H. P li beş Milletvekilimin 
ayağa kalkarak «çoğunluk yok» demesi üzerine, 
yapılan yoklama sonucu, toplantı için yeter sayı 
kalmadığı anlaşıldığından, 

25 Şubat 1966 Cuma günü saat 10 da toplanıl
mak üzere Birleşime aynı gün saat 1,30 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Zonguldak 
Nurettin Ok Sadık Tekin Müftüoğîu 

Kâtip 
Siirt 

Âdil Yaşa 

-m-



SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, 

Adapazarı'nda Zirai Donatım Kurumu sahala
rında, yapılması düşünülen pulluk ucu fabrika
sının inşası konusunda ne gibi çalışmalar yapıl
dığına dair sözlü soru önergesi, Tarım ve Sana
yi Bakanlığına gönderilmiştir. (6/264) 

2. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, 
Adapazarı kapalı spor salonu yapımının ne za
man bitirilip işletmeye açılacağına dair sözlü 
soru önergesi, Devlet Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/265) 

3. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, 
Sapanca - Arif iye sahil yolunun yapılması ko
nusunda şimdiye kadar ne gibi çalışmalar yapıl
mış olduğuna dair sözlü soru önergesi, Bayın
dırlık ve Ulaştırma Bakanlıklarına gönderilmiş
tir. (6/266) 

4. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, 
Adapazarı Kâğıt Fabrikasının ihalesinin ne za
man yapılacağına dair sözlü soru önergesi, Sa
nayi Bakanlığına gönderilmiştir. (6/267) 

5. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, 
Sapanca'da Vakıflar Genel Müdürlüğünce yap
tırılan turistik otelin, 4 yıldan beri, işletmeye 
açılmaması sebebine dair sözlü soru önergesi, 
Devlet Bakanlığına gönderilmiştir. (6/268) 

6. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, 
Bedri Baykam'm 1963 yılından beri, Avrupa ve 
Amerika'da açılan sergilerine ilgi göstermesi 
için Bakanlığa her hangi bir baskı yapılıp ya
pılmadığına dair sözlü soru önergesi, Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/269) 

7. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Samsun - Gaman - Asarcık - Kavak yolunun, kış 
ve yaz, istifade edilebilecek hale getirilmesinin 
ne zaman mümkün olacağına dair sözlü soru 
önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/270) 

8. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Samsun'da bir adliye sarayı yapılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair sözlü soru öner
gesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. (6/271) 

9. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Samsun'da, şehirlerarası vasıtalar için, yapılma
ya başlanan yolun istasyon - garajlar kısmının 
neden ikmal edilmemiş olduğuna dair sözlü soru 
önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/272) 

Yazılı soru 
1. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, 

küçük esnafa verilen kredinin asgari 10 bin li
raya çıkarılması için ne düşünüldüğüne dair ya
zılı soru önergesi, Sanayi Bakanlığına gönderil
miştir. (7/76) 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,80 

BAŞKAN — BaşkanvekLli Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Sadi Binay (Bilecik), ÂdU Kurtel (Kars) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Millet 
Meclisinin 56 ncı Birleşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz olmadığından saat 11 de 

toplanılmak üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 10,05 

• • • • < « 



ÎKÎNOÎ OTURUM 
BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Sadi Binay (Bilecik), Âdil Kurtel (Kars) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

1. — Maliye Bakam thsan Gürsan'ın 440 sa
yılı Kanunun geçici... 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Zaptı sa

bık hakkında söz istiyorum, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahalede 

bulunup da sözümü kesmeyin. Bilâhara söz is-
tiydbilirsiniz. Görüşmelere başladık Beyefen
di, Başkanın sözü kesilir mi Müsaade buyu
run. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'ın, 440 
sayılı Kanununun geçici 1 nci maddesinde deği
şildik yapılması hakkındaki kanun tasarısının 
havale edilmiş olduğu Sanayi, Ticaret, Maliye 
ve Plân komisyonlarından seçilecek 4 er üyeden 
kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi (1/142, 4/47) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum efen
dim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
440 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesi ile 

kurulmuş bulunan İktisadi Devlet Teşekkülle
rini yeniden düzenleme komisyonunun görev 
süresinin uzatılmasını öngören kanun tasarısı 
Yüce Meclise sunulmuş bulunmaktadır. Bir ta
raftan işin değişik konu ve bakanlıkları ilgilen
dirmesi, diğer taraftan mevzuu müstaceliyeti 
ve önemi göz önünde bulundurularak arz edi
len komisyonlarından seçilecek dörder üyeden 
müteşekkil geçici bir komisyonda müzakeresini 
arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
İhsan Gürsan 

BAŞKAN — Önerge hakkında konuşmak 
istiyen arkadaşımız var mı? Yok. Oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
lcr... Kafanl edilmiştir. Gereği yapılacaktır. 

2. •—• Kütahya Milletvekili Kemal Kaçar'a 
izin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 

BAŞKAN — Bir arkadaşımızın izin talebi 
vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adı yazılı Sayın Milletvekilinin hi

zasında gösterilen müddetle izini Başkanlık 
Divanının 24 .2 . 1966 tarihli toplantısında ka
rarlaştırılmıştır. Keyfiyet yüce tasviplerinize 
arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Ferruh Bozbeyli 

Kütahya Milletvekili Kemal Kaçar mazere
tine »binaen 15 gün 18 . 2. 1966 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — İzin verilmesi hususunu kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, görüşmelere başla
dıktan sonra Suphi Baykam arkadaşımız zap
tı sabık hakkında söz istemişlerdir. Hem gün
deme başlamış bulunuyoruz ve hem de zaptı 
sabık henüz çıkmamış olduğundan ne hakkın
da görüşeceği bizce malûm olmadığı için, söz 
veremiyeceğim efendim. (C. H. P. sıralarından 
«olmaz böyle şey» sesleri) Gündeme geçmiş 
bulunuyoruz efendim. Gündemden evvel söz 
istemiş olsalardı verecektim. Lütfen itiraz et
meyin, her şeyde itiraz olmaz, arkadaşlar. 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Zabıt çık
mamış ne demek efendim? İtiraz ediyorum, 
zaptı sabık hakkında takdir hakkımız yok mu 
efendim ? 

BAŞKAN — Takdir için değil, gündeme 
'başladıktan sonra zaptı sabık hakkında söz is
tenmez efendim. O kadar, bitti; rica ederim 
oturun! 

— 598 -
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SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Usul hak
kında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Neyin usulü hacımda? 
SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Riyasetin 

tutumu hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Hayır efendim, usul hakkın

da usule taallûk eden bir şey yapmadık ki. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — İçtüzüğü 

yanlış tatbik ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Rica ederim Kırca, siz niye 
müdahale ediyorsunuz? (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

COŞKUN KTRCA (İstanbul) — Usulsüz ha
reket ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Siz Meclisin usulüne en vâkıf 
bir insansınız. Bir de bağırmak var mı yerin
den? Rica ediyorum sizden. (C. H. P. sırala
rından gürültüler) 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Riyasetin 
şu tutumu, şu tatbikatı hakkında söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Ben Kanunlar Müdürü ile de istişare ettim, 
gündeme geçtikten sonra zaptı sabık hakkında 
söz istenmez dediler. Binaenaleyh bu vaziyet 
böyle iken şimdi ısrarmızdaki mânayı anlamı
yorum. 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Daha ilk 
kelimenizi söyler söylemez zaptı sabık hakkın
da söz istediğimizi beyan ettim. Siz jet süra
tiyle gündemi okumaya başladınız. Ben daha 
gündemi okumanıza başlar başlamaz söz iste
dim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, ben ekseri
yet var dediğim zaman söz isteseydiniz ben de 
sözümü keserdim. (C. H. P. sıralarından şid
detli gürültüler, «bu ne biçim idare?» sesleri) 
Ama okumaya başladım, yarısına geldikten 
sonra söz istediniz. Efendim rica ederim mü-

ı nakaşayı bırakınız. Dinlemiyorum, buyurun 
oturun! 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Efendim 
o halde usul hakkında söz istiyorum. Zabıt 
çıkmamıştır, diyorsunuz, bir ay sonra çıksa 
bir ay sonra mı konuşacağız? 

BAŞKAN — Efendim, zaptın çıkmamış ol
duğunu Kanunlar Müdürü söylüyor. Zabıt çık
mamıştır, efendim. 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Ne zaman 
'konuşacağız efendim?.. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun, 
ne zaman isterseniz, konuşabilirsiniz. Ben gün
deme geçtikten sonra İçtüzük hükümlerine gö
re söz veremiyorum arkadaşım. Buyurun, 
oturun... 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Usul hak
kında söz istiyorum. Daha siz konuşmadan 
ben söz istemiştim. 

BAŞKAN — Buyurun oturun, oturmazsa
nız size ihtar cezası vereceğim. Buyurun otu
run efendim, oturun rica ederim, bağırmayın. 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Müdafaa 
hakkı tanımadan takbih cezası verdiğiniz gi
bi şimdi de usulsüzlük yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, ben takbih 
vermedim, eğer oturmazsanız vereceğim de
dim. Bak tekrar ediyorum, lütfen oturun, rica 
ederim oturun. 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Ben de si
zin İçtüzüğü çiğnediğinizi te'krar hatırlatmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — İçtüzüğü çiğniyorsam Başkan
lık Divanına şikâyetinizi yaparsınız. Böyle ha
reket etmeyiniz. Gündeme geçtikten sonra si
ze söz veremem zaptı sabık hakkında. Oturun 
efendim. 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Sizin gibi 
hareket edenleri çok gördük Reis Bey.. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/5; Cumhuriyet Senatosu 1/639) (Mil-

— 599 -* 

let Meclisi S. Sayısı : 47; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 716) 

a) TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğı Bütçesi gece müzakere edilirken kifayet 
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önergesi gelmiş fakat oya konulamamıştı. Şim
di kifayet önergesini oylarınıza arz ediyorum. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi üzerin
de gelen kifayet önergesini oyunuza sunuyo- * 
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 
11.000 ödenekler 12 000 

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

12.000 Personel giderleri 16 653 208 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 812 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 475 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 5 460 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 25 205 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 800 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 2 900 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 2 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
31.000 Kurumlara katılma paylan 

ve sermaye teşkilleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 
32.000 Kamulaştırma ve satmal-

malar 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

33.000 İktisadi transferler 1 000 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 16 070 500 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 2 625 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 210 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Turizim ve Tanıtma Bakanlığının Bütçesi 
kabul edilmiştir. 

b) İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ : 

c) TOPRAK VE İSKÂN İŞLERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — İmar Bakanlığı 1966 yılı Büt
çesi üzerindeki konuşmalara devam ediyoruz. 
Grupları adına söz almış olan arkadaşların 
isimlerini okuyorum. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Reşit Ülker, 
Y. T. P. Grupu adına Saym Recai Iskenderoğ-
lu, C. K. M. P. Grupu adına Saym AbdüMr i 
Akdoğan, A. P. Grupu adına Saym Nuri 
Eroğan, M. P. Grupu adına Saym Kudret 
Bosuter ve T. 1. P. Grupu ajdma Saym Tank 
Ziya Ekinci. 

Şim'di söz sırası C. H. P. Grupu adına Sa
yın Reşit Ülker'iridir. Buyurun Sayın Ülker. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(İstanbul) — Muhterem Başkan, muhterem ar
kadaşlarım ; 

C. H. P. Grupu adına bu kısa süre içerisin
de memleketin en önemli meselelerini yerine 
getirmekle görevli İmar ve İskân Bakanlığının 
Bütçesi üzerinde C. H, P. nin görüşlerini arz 
etmeye çalışacağım. 

Peşinen ifade edeyim ki, temas etmediğimiz, 
temas etmeye imkân bulamadığımız meseleler 
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olacaktır. • Bu Bakanlık şehir plânlama ve imar 
işleri, millî konut politikası, millî yapı malze
mesinin belli edilmesi, gecekondu propleminin 
çözümlenmesi gibi en önemli millî meselelerle 
meşgul olan bir Bakanlıktır. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânı, tarihimizde ilk 
defa olarak bu köklü meselelere ciddî esaslar ge
tirmiştir. Evvelâ memleketin bu alandaki duru
munu kısa çizgilerle çizmek istiyorum. 

Şehirlerde ortalama 2,7 kişi, köylerde 2,1 kişi 
bir odada oturmaktadır. Şehirde konutların yüz
de 30 u oturulamıyacak bir haldedir. En büyük 
üç şehirdeki nüfusumuzun büyük bir çoğunluğu 
tek odalı yerlerde yaşamaktadır. Bu yıl gecekon
duda yaşıyan vatandaşlarımızın sayısı iki milyon 
civarındadır. 1955 genel nüfus sayımına göre, 
şehirlerdeki nüfusun % 64 ü ev sahibi, % 36 sı 
kiracıdır. İstanbul'da aile başına aylık ortalama 
kira, 1955 ölçülerine göre, 165 liradır. Ankara'
da ise bu miktar 168 lira civarındadır. İstanbul'
da konutların yüzde 12 sinde tuvalet müşterek 
olarak kullanılmaktadır. Ankara'da bu nisbet 
yüzde 28 dir. Türkiye'de oda başına 2,52 kişi 
düşmektedir. Bu oran İngiltere'de 0,78 Fransa'
da 1,1, Batı - Almanya'da 1,3, İtalya'da 1,27, 
Yunanistan'da 1,79, Bulgaristan'da 1,84, Yugos
lavya'da 2,33 tür. Görülüyor ki, rakamlar ba
kımından hemen hemen bütün medeni memle
ketler ve balkan memleketlerinin gerisinde bu
lunmaktayız. 1961 - 1970 yılları arasında yıllık 
konut ihtiyacı 410 bin hesaplanmıştır. Konut 
yapımı yıllık 125 bindir. Arada her yıl 285 bin 
açik mevcuttur. Bu da göstermektedir ki, konut 
probleminin kısa bir zaman içinde halledilmesi
ne imkân yoktur. 5 Yıllık Kalkınma Plânı ilk 
defa olarak esaslar vâz'etmiştir demiştim. Bun
lar : 

1. Konut yapımının genel yatırım içindeki 
oranının yüzde yirmiyi aşmaması esası, 

2. Lüks konutun kısılması ucuz halk konu
tu yapılması esaslarının sağlanması, 

3. Düşük kiralı halk konutu yapılması esası, 

4. Her türlü arsa alım - satım oyunlarını 
önliyeeek ve yapmak istiyenlerin ucuz fiyatla 
arsa edinmelerini sağlamak esası, 

5. Gecekonduları içinde oturanlara konut 
bulmadan yıkmamak, her şeyden önce bu gece
konduların arsa, mülkiyet problemlerini çözmek, 
konut hizmetlerini tamamlıyarak durumlarını 
düzeltmek ve ancak kötü durumda olanlarını 

kendilerine yer temin ettikten sonra yıkmak 
esası... 

Muhterem arkadaşlar, bu problemlerin esas
larını böylece vaz'etitikten sonra çözmek için 
anahtarları ele almak lâzımgeliyordu. Bu anah
tarlardan birisi konut kanunu idi. Konut yapı
mını Batı memleketlerinde olduğu gibi esasa bağ
lıyacak kanun. Bu kanun C. H. P. hükümetleri
nin başında bulunduğu koalisyonlar sırasında 
şüphesiz Plânlamanın ve İmar İskân Bakanlığı
nın cidden üstün kaliteli memurlarının, uzman
larının teknik bilgileri ve C. H. P. nin plân için
de siyasi tercihini kullanarak yapıldı, getirildi, 
Meclisin gündemine kondu. Fakat maalesef hü
kümet düştükten sonra bu kanun çıkarılamadı. 

Muhterem arkadaşlarım, konut probleminin 
en önemli noktalarından birisi kira politikasıdır, 
Bir memleketin kira politikası, bir taraftan va
tandaşların barınmasını temin edecek esasları, 
bir taraftan da fiatları ayarlıyan esaslı 
faktörlerden biridir. . Bundan dolayıdır 
ki, kiraların kontrolü rejimleri özellikle en
flâsyonu önlemek için bütün fiyat ve gelirlerin 
kontrolü sistemi içinde bir tedbir bölümü olarak 
düşünülmüştür. Birçok memleketler kira kontro
lünü Birinci Dünya Harbi esnasında kabul et
mişler, harbten sonra kaldırmışlardır. Fakat 
Fransa, Almanya İngiltere ve bâzı memleketler 
1914 ten itibaren kira kontrolüne, harbin de bit
miş olmasına rağmen, devam etmektedirler. 
1934 te İtalya, 1936 da Almanya, harb hazırlığı 
sırasında kiraları yeniden kontrole tabi tutmuş
lardır. 2 nci Cihan Harbinden sonra bütün mem
leketlerde kiralar kontrol altına alınmıştır. Ço
ğu memleketler de kiralar 1939 senesindeki sevi
yede dondurulmuştur. Yalnız Holânda'da 1940, 
İsveç'de 1942 seviyesi esas alınmıştır. Bugün ki
ra konutları, genel konutların İsviçre'de yüzde 
75 ilâ 80 i, İngiltere'de, İtalya'da, Holânda'da 
yüzde 75 i, umumi konutların yüzde 75 i kira 
konutları Belçika, Danimarka ve İsveç'te yüzde 
60 ı, Fransa ve Batı - Almanya'da yüzde 55 i 
şeklindedir. 

Nisbet böyle yüksek bir nisbettir. Belçika'da 
vo İngiltere'de çok pahalıyavmal edilmiş lüks 
meskenler kira kontrolü dışında bırakılmıştır. 
Batı Almanyatâa, İtalya'da, Fransa'da, Holân
da'da, Belçika'da ve Finlandiya'da devlet yardı
mı etmeden ve vergi muafiyetinden istifade edil
meden yapılan yapılar kira kontrolü dışında bı-
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rakılmıştır. Beş Yıllık Plân Kira Kanununun 
yeniden düzenlenmesini öngörmektedir. Bu ara
da Anayasa Mahkemesi kiralar hakkındaki ka
nunun, kira bedelini tesbit eden 2 nci ve 3 ncü 
maddelerini iptal etmiştir. Bu iptal kararından 
sonra gerek Beş Yıllık Plânın emri, gerekse ka
nunda Anayasa Mahkemesinin iptal kararı dola-
yısiyle açılmış olan boşluğu doldurmak bakımın
dan, bir kira kanunu Meclise sevk edilmiştir. 
Fakat İnönü hükümetlerinin düşmesinden sonra 
20 maddeye yakın maddesi olan bu Kira Kanu
nunun - ancak 10 maddesi Yüce Meclisçe kabul 
edildiği halde - kanunlaşması imkânı olmamış
tır. 

Muhterem arkadaşlar, Adalet Partisinin se
çim beyannamesinde sosyal adalet şöyle tarif 
edilmektedir : «Biz sosyal adaleti doktrin açısın
dan nazari birtakım sözler çerçevesinde değil; 
fakat mütevazi fakir halk yığınlarının günlük 
âcil dert ve dâvalariyle samimî, gerçekçi bir tu
tumla meşgul olma meselesi olarak görüyoruz,» 
denmektedir. Gene aynı beyannamede sıcak, sa
ncı umutlandırıcı bir üslupla «Her aileyi, kendi 
ile ihtiyarı ile mutfağında tenceresi kaynayan 
rahat bir ev sahibi kılmak sosyal refah devleti 
ü nlayısımızın mantıki bir sonucudur. Bilhassa 
yeni yuva kurmak istiyen genç nesillerin istikba
le ümitle bakmaları, çalışmalarında verimli ola
bilmeleri için mesken edinme gayretlerine Dev
letin en geniş şekilde destek olması gerektiğine 
inanıyoruz.» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu edebiyata rağ
men mütevazi halk yığınlarının günlük, âcil ih
tiyaçları olan kiradan ne Hükümet programın
da, ne seçim beyannamesinde bir tek kelime ve 
bir tek sözcük yoktur. Bunu olağan karşılama
mız lâzımdır, arkadaşlarım. Çünkü A. P. özel te-
şebbüsçüdür, özel teşebbüsçülüğün mânasını da 
müteaddit defalar ifade etmiştim. Özel teşebbüs
ten kasıt milyonlar kazananlar değildir. Bir ka
rış toprağı, küçücük gecekondu dükkânında 50 
liralık sermayesi olandan, milyonların üzerinde 
kazananlara kadar hepsi, özel teşebbüstür. Bu 
sebeple mülk sahipleri de özel teşebbüs sayılmış 
olduğundan kira meselesine Adalet Partisinin 
temas etmemesini kendi tutum, davranış ve dü
şünceleri içerisinde Halk Partisi Grupu olarak 
tabiî karşılamaktayız. Bunun bir tabiî sonucu 
olarak, kira hakkında Anayasa Mahkemesinin 
kararı ile boşluk kalan nokta Parlâmento tara

fından doldurulmamış ve bunun neticesinde iş 
bilirkişilere kalmış, bilirkişilerin de anlayışı gün
lük rayiç esası üzerinden olduğundan dolayı, ki
ralar bilhassa büyük şehirlerde alabildiğine fır
layıp gitmiştir. 

Arkadaşlar, yalnız şu noktayı da ifade etmek 
isteriz ki, Parlâmentonun bir kanunun üç mad
desini iptal ettikten sonra, Yargıtay m tevhidi 
içdihat kararı ile bu boşluğu doldurması müm
kün olamaz gibi geliyor bize. Bu esası kabul et
tiğiniz zaman Anayasa Mahkemesinin yüz mad
desini iptal ettiği bir kanunun da Yargıtay ta
rafından, kaza organları tarafından doldurul
ması esasını tabiî görmek lâzımdır. 

Nitekim Yüce Yargıtaym Sayın Başkanı ye
ni adlî yılı açarken verdiği söylevinde bu nok
taya temas ve yeni bir • kira kanununun Parlâ
mento tarafından çıkarılması zorunluğuna işa
ret etmiş bulunmaktadırlar. Bu işarete rağmen, 
yüksekten ve adalet yönünden gelen bu ikaza 
rağmen, şu ana kadar kira kanununun üzerinde 
bir çalışma yapılıp yapılmadığını tesbit edeme
miş bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, kira ve konut proble
minin temelinde bir başka temel mesele yatar, 
bu temel mesele de arsa problemidir. Arsaların 
toplum inşaat bedeli içerisinde normal yeri % 5 
ilâ 10 olması lâzımgelir. Halbuki asgari, 3 - 4 
sene evvel yapılan bir tesbite göre - ki, bugün 
daha üstünde olabilir bu miktar, Türkiye'de ya
pının toplum bedelin % 10 ilâ 50 sini arsa bedeli 
işgal etmektedir. Elhetteki hangi partiden olur
sa olsun hangi taraftan olursa olsun, nereden ge
lirse gelsin hiçbir Bakan, hiçbir iktidar arsa 
problemini, plânın öngördüğü şekilde arazi spe
külâsyonunu önleyici tedbirler getirmedikçe ko
nut meselesini de, kira meselesini de, Adalet Par
tisinin programında yer alan o genç evlilere sı
cak yuvayı da temin etmeye imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlar; son 30 - 35 yıl içinde 
büyük şehirlerde toprak bedelinin iki bin misli-
Le kadar artış yaptığı bilinen ve bu işin litera
türüne geçmiş örneklerdir. Onun için biran ev
vel, arsa meselesine, Yüce Parlâmento olarak ve 
iktidar olarak inmemiz lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, ucuz konut sahibi 
olmanın güçleşmesi, kiraların alabildiğine art
ması, şehir çevrelerinin gittikçe genişliyen gece
kondu kuşakları ile sarılması, şehir organizma-
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i arının işlemez hale gelmesine yol açmış ve bu 
durum sosyo - ekonomik düzensizliklere ortam 
olabilecek bir nitelik kazanmıştır. 

Arkadaşlar; 1960 yılında Türkiye'deki gece
kondu sayısı 240 bin olup, şehirli nüfusun 
% 13,55 nin, bu sağlık şartlarından yoksun ba
rınaklarda oturmakta olduğunu ifade etmek is
terim. 

1964 yılında toplum gecekondu sayısı 300 
bindir. 2 milyon civarında vatandaş gecekondu
larda yaşamaktadır. Ankara nüfusunun yarısı, 
İstanbul'un üçte biri gecekondularda yaşamak
tadır. Bu hal devam ettiği takdirde 10 yıl sonra 
gecekondu sayısı 700 bine çıkacak, bunlarda otu
ranlar ise şehir nüfusunun % 25 ini teşkil ede
cek ve 3,5 milyonu bulacaktır. 1962 senesinde 
Ankara'da Gül veren gecekondularında 3 610 ge
cekonduda yapılan araştırmanın neticelerini Yü
ce Meclise arz etmek istiyorum: 

Ankara'da yapılan bu araştırmaların netice
leri ile diğer şehirlerde ve meselâ izmir'de yapı
lan araştırmaların neticeleri birbirine çok yakın
dır. Aile reisi esas alınmıştır etütte, bunların 
% 28,86 sı sanatkâr ve ustadır, küsurları o'kuımı-
yacağım, % 25 i kalifiye işçi ve işçidir, % 11 i 
esnaf ve ticaret erbabıdır, % 10 u memurdur 
arkadaşlar. 3 610 gecekonduda % 10 nisbetinde 
aile reisi olarak % 10 nisbetinde de memurları
mız oturmaktadır. Hane başına aylık gelir ise 
76 liradır. Gecekondularda nüfus basma aylık ge
lir düşmektedir, 75 lira ile bir ay yaşıyacaktır. 
Erkeklerde % 78, kadınlarda % 42 okuma - yaz
ma durumu mevcuttur. Gayet yüksektir okuma 
yazma durumu. Yani köylerin kreması gecekon
dulara gelmiştir. 

% 67 si ev sahibi, % 32 si kiracı durumdadır. 
% 59 u gecekondusunu kendisi yapmıştır, % 30 u 
satmalmıştır % 52 kerpiçten, % 18 i biriketten, 
% 11 tuğladır. % 42 si toprak döşemelidir, top
rak üzerinde oturmaktadır. Gecekonduda vatan
daşların % 21 i beton, % 17 si tahta döşemede 
oturmaktadır. % 61 nin çatısı Marsilya kiremidi, 
% 14 nüm yerli kiremit, olan, % 10 u toprak ve 
tenekedir. 

% 50 sinde elektrik, % 5 inde su, % 49 unda 
kanalizasyon vardır. Aile reislerinin % 35 i An
kara ilçelerinden, % 7 si Çankırı'dan % 6 sı 
Yozgat'tan, % 5 i Erzurum'dan, % 4 ü Kırşehir 
ve Çorum illerinden gelmiştir. 

Araştırmaların ve rakamların anlamı kısaca 
şudur: .Şehre göç edenler ve gecekondu kuranlar, 
özellikle yakın yerlerden gelmektedirler. -?c 97 si 
çalışmak için göçetmişlerdir. Sanatkâr, usta, ka
lifiye işçi, esnaf ve ticaret erbabı, memur ve müs
tahdem olarak çalışmaktadırlar. Tahsil durum
ları iyi, okuma - yazma oranları yüksektir. Gelir
leri çok düşüktür, sefalet içindedirler, içinde 
oturdukları binaları çoğunlukla kendileri yap
maktadırlar. İçinde aileleri ile oturmaktadırlar. 
Yani bekâr olarak değil, büyük bir çoğunluğu 
aileleri ile, anneleri ile, babaları ile ve çocukla
rı ile oturmaktadırlar. Böylece gecekondu mese
lesinin nedenleri kendiliğinden ortaya çıkmakta
dır. 

Arkadaşlar; gecekondu meselesini önlemenin 
çarelerinden biri Toprak Reformu gerçekleştiril
mesidir. Bu insanlar topraksız oldukları için, 
toprakları kendilerini geçindirmediği için, bu 
toprakları , baba yurtlarını terk edip şehre göç 
etmektedirler. 

Adalet Partisinin programının 45 nci mad
desinde «Topraksız köylünün topraklandırıl-
masını lüzumlu görmekteyiz.» denmektedir. 
Hükümet programında da «Toprak politikamı
zın hedefi - arada başka sözler var, kısaltmak 
için söylüyorum - köylümüzün toprağa kavuş
turulmasıdır.» Köylümüzün toprağa kavuştu
rulması tâbiri vardır. Bu ibare seçim beyanna
mesinde de aynı şekilde tekrar edilmiştir. 
5 Yıllık Plânda toprak reformu bir temel dâ
va olarak ele alınmakta ve toprak dağıtımın
dan başlı başına bir bölüm olarak bahsedil
mektedir. 

Anayasamızın 37, 38 nci maddelerinde «Çift
çinin topraklandırılmasından, taksit ve kamu
laştırmadan bahis vardır. Plân hedefleri stra
tejisi adlı belgenin altında Birinci Koalisyonun 
A. P. li Bakanlarının imzaları vardır. 5 Yıllık 
Plân Anayasa ve ilgili plân kanunları gereğin
ce uyulması gerekli hukukî bir belgedir. Yine 
Başbakanın ve Bakanların imzaları ile yayın
lanmış olan 1966 programında toprak refor
mu, 15, 94 ve diğer sayfalarda açıkça mev
cuttur. Onun için lütfen toprak reformu, zirai 
reform gibi karışık sözleri bir kenara bıra
kalım arkadaşlar. Atatürk, 21 Ekim 1920 yı
lında yayınladığı ilk beyannamesinde, ilk me
sele olarak - cümlesinin içinde dahi ilk mesele 
olarak - toprak meselesini görüyordu. Ölümün-
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den 9 gün önce, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde okunan Meclisi açış nutkunda da aynı 
konuya değiniyordu. 

1928 de Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
şöyle sesleniyordu : «Toprağı olmıyan çiftçilere 
toprak temin etmek meselesi ile ehemmiyetli 
olarak iştigal buyuracaksınız. 1936 T. B. M. 
Meclisinde her Türk çiftçi ailesinin geçineceği 
ve çalışacağı toprağa malik olması behemehal 
lâzımdır.»| 

Yine 1937 de Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde, «Memlekette topraksız çiftçi bırakılma
malıdır.» diyordu. Bu düşünce ile 5 Şubat 
1937 de Anayasanın 74 ncü maddesine şu fık
ra ekleniyordu : «Çiftçiyi toprak sahibi yap
mak ve ormanları Devlet tarafından idare et
mek için istimlâk olunacak arazi ve ormanla
rın istimlâk bedelleri ve bedellerinin tediyesi 
sureti mahsus kanunlarla tâyin olunur. »> 

Sayın Bakan ve Sayın A. P. li .arkadaşla
rım, gerçekten Atatürk'çü iseniz, gerçekten 
Anayasaya bağlı iseniz, gerçekten plâna ve 
programa inanıyorsanız, gerçekten kendi parti 
programınıza, seçim bildirinize, Hükümet pro
gramınıza yazmış olduğunuz sözler asıl mak
sadınızı örtmek için yazılmış sözler değilse, 
toprak reformunun karşısında olamazsınız. 

Ama siz toprak sahiplerini güçlü buluyor, 
topraksız, işsiz, Türk çocuklarını güçsüz sa
yarak toprak sahibi önünde başka, topraksız 
köylü önünde başka konuşarak oy topluyorsa-
nız bu tutumunuz yeni Anayasanın getirdiği 
hürriyetler içinde kısa kazanda halk tarafın
dan anlaşılacaktır. Daha şimdiden Meclis ko
ridorlarına dolup taştıkları için üzerlerine 
Meclis kapılarını kapattığınız ve sokaklarda 
bıraktığınız, işsiz ve aç vatandaşların evleri, 
sokakları, nihayet rüyalarımızı dolduracaktır. 
«Refah Devleti» tatlı sözleriyle oylarını almış 
olduğunuz bu asıl efendilere ne kadar din hâ
misi olduğunuzu bağıran vaizleri vermeye muk
tedir bulunduğunuzu, Hac kafileleri başında 
Hacca gittiğini söylerseniz söyleyin, o engin 
sağduyusu ile sizde yalnız bir noktayı araya
cak ve hükmünü ona göre verecektir. Allahm 
ve dinin basit bir kuralı, yalan söylememektir. 
Bunu bulamadığı zaman, kurduğunuz kule 
birden üzerinize yıkılacaktır. Geliniz, geliniz 
de teker kırılmadan... (A. P. sıralarından gü

rültüler) Tahrik edici bir söz yok, samimi
yetle söylüyorum. 

BAŞKAN — Eğer müdahaleye devam eder
seniz Tüzüğü tatbik etmeye mecbur olacağımı 
arz ediyorum. Lütfen yerinizden konuşmayı
nız efendim. Müdahale etmeyin. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Geliniz teker 
kırılmadan söylenen sözlere kulaJk veriniz. Ge
liniz diyoruz, elele verelim, bu büyük Türk 
Milletinin gücünü seferber edelim ve iktisadi 
istiklâl savaşını yapalım. Senatoda Sayın De
mirci'm söylediği sözleri tekrar ediyorum, ina
nıyorum bu sözlere ve diyorum ki, başta Ata
türk'ün istediği toprak reformundan başlıya-
rak bu istiklâl savaşma girişelim arkadaşlar! 

Muhterem arkadaşlarım, bir noktaya daha 
temas edeceğim : 

Memur politikamız ortada. Samimiyetle 
ifade ediyorum ki, grup adına yaptığımız bü
tün bu konuşmalar ve şahsi konuşmalarımız, 
sizi kendimizden bildiğimiz için beraberce 
kendimiz kadar sevdiğimiz içindir. Beraberce 
muihataibolacağız, bu memlekette sizin veya bi
zim elde ettiğimiz zaferler hepimizin olacaktır. 
Bu inançtayız. Onun içindir ki, teker kırılma
dan evvel söylüyorum. Bunu 4 sene sonra söy
lemenin hiçbir mânası olmıyacaktır. Biz o za
man samimiyetimizi de ispat edemeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, memur politikasına 
geliyorum. 

Çığır yanlıştır, yanlış yoldasınız. 1950 den 
1960 a kadar geçen tarüh yazılmadığı ve tam 
olmadığı için ve insan hafızası nisyan ile ma
lûl olduğu için onları unutmuş gözüküyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, vakit bitmiştir 
efendim, lütfen bağlayınız cümlenizi. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sayın İller 
Bankası Genel Müdürü başarılı olduğu, plân 
1962 yılında % 87, 1963 te % 97, 1964 te 
% 91,7, 1965 te % 102 gerçekleştirmiş olan bir 
genel müdür olduğu halde, bunu Sayın Ba
kan da yüreğinden gelen bir sesle saffetle ifade 
ettiği gibi, başarılı olmasına rağmen... (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim, sözünüzü kesmek 
mecburiyetinde kalacağım. Lütfen bağlayınız. 
(Gürültüler) Müdahale etmeyin. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim.. Maalesef birtakım hissî sebeplerle, 
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kökleri mazide olan hissî sebeplerle işten el 
çektirilmiştir. Bunun sebeplerini Hukuk Dev
leti Hükümeti adına Sayın Bakandan öğren
mek istiyoruz. Hepinizi C. H. P. Grupu adına 
saygı ve sevgi ile selâmlarım. (Alkışlar) 

MEHMET ALt AYTAŞ (izmir) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NİHAT ERİM (Kocaeli) — Demin verme

diniz, Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Demlin usul hakkında, usulsüz 

ihtar verdiğim için söz istemişlerdi. Ben usul
süz ihtar vermemiştim ki söz vereyim. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Bu keyfî oldu, 
takdirî olmadı. 

BAŞKAN — Kararı siz beğenmiyebilirsiniz 
efendim. Zaten Reisi de beğenmezsiniz, hepsi
ni de beğenmezsiniz. Sizin beyanınız da öyle
dir. 

MEHMET ALI AYTAŞ (izmir) — Muhte
rem arkadaşlar, Meclis müzakerelerinin selâ
metle yürümesi hem Parlâmentonun ve hem de 
Türk Milletinin en birinci arzuİarmdandır. 
Muhterem arkadaşlar, hangi vesile ile olursa 
olsun, en ufak meselelerde bir partinin sözcü
sünün, diğer bir partiyi topyekûn akla gelmez 
ağır kelimelerle itham etmesi ve hattâ çoğu 
zaman hakikat olmıyan vasıflarla, itham etme
si muhterem arkadaşlar... 

BAŞKAN — Sayın hatip, siz Tüzük hüküm
lerine aykırı bir usulsüzlük varsa onu söyleyin 
lütfen. 

MEHMET ALI AYTAŞ (Devamla) — Şimdi 
onu söyliyeceğiım efendim. 

Şimdi efendim, bu tarzda bir partinin şid
detle, çoğu zaman ve hemen hemen tamamen 
hilafı hakikat beyanı olması halinde Meclis 
müzakerelerinin nizamında yürümesi imkânı 
ortadan kalkıyor. (C. H. P. sıralarından «Siz 
sebeboluyorsunuz» sesleri) Gelecek nesilleriniz 
bugünkü zabıtları tetkik ettiği zaman, kimle
rin tahrik ettiğini, kimlerin buna mukabele et
tiğini görecektir. 

BAŞKAN — Sayın hatip, Tüzüğe göre bir 
usulsüzlük varsa lütfen onu izah buyurun. 
Yoksa sözünüzü kesmek mecburiyetinde kalaca
ğım. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (Devamla) — Muh
terem Riyasetten ricamız şudur : Kimden ge
lirse gelsin tahrikâmiz söz söylenmeye başlan

dığından itibaren Meclis Riyasetinin ve içtü
züğün, sahip içtüzüğün Meclis Riyasetine ver
diği yetkiyle bunu şiddetle önlemelidir. 

BAŞKAN — Sayın Aytaş, lütfen kürsüyü 
işgal etmeyiniz, buyurunuz efendim. (Gürül
tüler) Lütfen yerinizden konuşmayınız. İhti-
lâta sebebiyet veriyorsunuz. 

Söz sırası Y. T. P. Grupu adına Sayın Recai 
îskenderoğlu'nundur. 

İRFAN AKSU (İsparta) — Henüz gelme
diler, sonra konuşacak efendim. 

BAŞKAN — C. K. M. P. Grupu adına Sa
yın Abdülbari Akdoğan. Buradalar mı efen
dim? O da mı yok efendim? («Geldi» sesleri) 

C. K. M. P. GRUPU ADINA ABDÜLBARİ 
AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin saygı değer üyeleri; huzurunuzu C. K. M. 
P. adına İmar ve İskân Bakanlığının Bütçesi
nin görüşülmesindeki görüş ve temennilerimi
zi arz etmek üzere işıgal etmiş bulunuyorum. 

Sayın arkadaşlarım; malûmunuz veçhile 
İmar ve İskân Bakanlığı 9 . 5 . 1958 tarihinde 
7116 sayılı Kanunla kurulmuş, mazisi çok genç 
olan Bakanlığımızın kısaca kuruluş gayelerini 
hizmetti bakımından izahımızı uygun gördük. 

1. Yurdumuzun bölge, şehir, kasaıba ve 
köylerinin harita ve imar plânlarını hazırla
mak ve hazırlatmaik, imar için her türlü ted-
ıbirleri almak ve bunların tatbikini temin et
mek. 

2. Memleketin bünyesine uygun mesken 
politikası esaslarını tesbit etmek ve tatbikini 
sağlamak. 

3. Memleketin şart ve imkânlarına göre, 
en lüzumlu ve faydalı yapı malzemesinin te
min ve tedarikini sağlıyacak bilcümle tedbir
leri almak. 

4. Bölge plânları için alâkalı vekâletlerle 
müşterek etütler yapmalk ve etütlere göre ica-
beden kanuni ve idari tedbirleri müştereken 
almak. 

5. Yurdun nüfusu kesif ve toprağı dar 
olan bölgelerini etüt etmek ve bu bölgelerde 
nüfus kesafeti, toprak yokluğu ve darlığı ve
ya verimsizliği yüzünden başka bölgelere na
killerini talep ve arzu edenlerle yurdumuza 
ıgelecek gökmen ve mültecilerin iskânlarını sağ
lamak, her türlü âfetlerden evvel ve sonra.ge
rekli tedbirleri almak. 
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6. Yukarıdaki hususların yeri ve getiril
mesi için lüzumlu etütler yapmak. 

Muhterem arkadaşlarım, kısaca kuruluş ga
yesini arz ettiğim Bakanlığın yaptıkları işleri, 
tavsiye ve görüşlerimizi açıklıyacağum. Bakan
lık kuruluşunda bilhassa vdlâyetlerdeki teşki
lâtlarını bugüne kadar düzenlemiyen Bakanlık, 
merkezden işi takibederek yapamıyacağı dü
şüncesinde ise, tâbir caizse Bakanlığı kapat
sınlar, işlerini ilgili Bakanlık ve dairelere terk 
etsinler. 

1. Bölge müdürlüklerinin kuruluşuna bu
güne kadar neden lüzum görmediler ? 

2. Bünyelerinde bulunan ve yalnız Marma
ra, Ege, Antalya gibi bölgelerde elemanları bi
le noksan olan müdürlüklerinin vazifesi, vilâ
yetlerden gelen müracaatlarına kâğıt üzerinde 
bakmak&a aldanıyorlar. Bakanlığın gayesi bu 
değil, nerede etüt - proje çalışmaları? 

Bölgelerin vazifelerini en az ıbenim kadar 
bilen Bakanlık ne bekliyor ? 

Plânlama, harita işleri, mesken konusu, ya
pı malzemesi, toprak reformu çalışmaları gibi 
memleketimizde küçümsenecek kadar az mıdır? 

Bakanlığın göreceği hizmetin ehemmiyetine 
(binaen 18 . 1 . 1906 tarihinde 710 sayılı bir Ek 
Kanun daha çıkıyor. Bu kanunun esası; bele
diyelerce yapılacak imar işlerinin ehemmiyetle 
üzerinde durulması Bakanlıkça öngörülmekte
dir. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün Türkiye'de 
1 080 civanında belediye vardır. Bunlara ilâ
veten her yıl 20 - 30 kadar belediye daha ilâve 
edilmektedir. Belediyelerin 30 tanesi 50 000 in 
üzerinde nüfusu vardır. 700 kadar belediye de 
50 000 den az nüfusa sahiptir. Bunlardan 300 
belediyede vasati olarak birer teknik eleman 
ımevcudolduğunu kabul edersek, daha 700 - 800 
tane daha teknik elemana ihtiyaç vardır ki, bu 
ihtiyaç her belediyeye ancak bir teknik ele-
ıman isaJbet ettirir. 

Sayın Bakanlık menlsuplariyle Yüce Heye
tinizin, bu işe ne derece ehemmiyet verildiğine 
dikkatinizi çekerim. 

Şimdi hizmetleri beklenen belediyelerimize 
ancak, bir proje karşılığında ayrılan paranın ve
rilmesi için belediyeler yapacakları imâr işle
rini nereyi tasarlamışlarsa 1/1000 lik olan Ka
dastro durumunu gösteren haritaları ezbere bir
kaç münhani geçirmek suretiyle bitişiğinde bir 

bir kaç, bazan .bulunmayan binaları da koymak 
suretiyle tamamen yanlış olan Kadastro hari
talarına değişik projeleri de eklemek suretiyle 
doğru Bakanlığa göndermekteler. Düzeltme, 
yazışma neticesinde inşaat mevsimini geçiren 
imar bu yüzden uzun zaman .beklemektedir. 

Şimdi hatalara meydan vermemek ve işlerin 
sürüncemede kalmaması için. 

1. Vakit kaybetmekten inşaat, şehircilik ve 
imar bilgilerini havi bâzı haritacılığa olan lüzumu 
kadar tekniker yahut hiç. olmazsa kursla e^man-
larm yetiştirilmesini Bakanlık temin etmelidir. 

2. Kurulması düşünülen İmar müdürlük
lerinin yahut bölgelerin biran evvel kurularak 
belediyelere yardım etmeleri sağlanmalıdır. 

3. Yapılan işlerin düzenli bir şekilde yü
rüyebilmesi kadastro ve belediye fen işleri mü
dürlüklerinin birlikte çalışmaları zaruridiı. 

Bu durum 1960 yılında Almanya'da çıka
rılan (Bundest Bau 'Gesetzt) yani «Federal Al
manya İmar Kanunu» yukardaki, esası bünye
sinde bulundurmakta ve -bundan • çok iyi netice 
almaktadır. Bu duruma ilgililerin nazarını çek
mek isterim. (Belediyelerden söz konusu açmış
ken Türkiye'deki belediyelerin ana davalarına 
ve tatbikatlarına deyinmek isterim. 

Belediyelerin bütçe toplamı 1 milvar liradır. 
Belediyeleri 'nüfuslarına göre gruplandırıldı^mda 
23 grupta toplamak mümkündür. Bu grup
lara göre belediyelerde fert başına düşen ge
lir asgarî 50 lira, âzami 161 liradır. Bu gelir 
rakamları ile 1948 yılında yürürlüğe giren 5237 
sayılı Belediye gelirleri Kanununun bugünkü şe
hir ve belediye anlayışının gerektirdiği hizmet
lerin yapılması için yetersiz kaldığı aıçık bir şe
kilde görülmektedir. Bu duruma göre, bel^e hiz
metlerini karşılayabilecek 'bir hüviyet verilmesi; 
ve belde sakinlerinin bu hizmetlere âzami derecede 
iştiraklerinin zamanı gelmiş bulunmaktadır. 

Hayat şartları değişik olmaisma rağmen biz
de ve yabancı memleketi erdeki belediyelerin du
rumunu nüfus ve gelirleri bakımından mukaye
se için birkaç rakamı dikkat nazarınıza ar.-, et
mek isterim. 

Fert basma beled\ve 
Şehirler geliri Tl. 

Bükreş'de 800 
İstanbul 'da 239 
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Fert başiîii belediye 
Şehirler geliri Tl. 

Borda da 660 
Adana'da 65 
Zürih'de ? 100 
İzmir'de 94 
Paris'te 870 
Şikago'da 1 470 

Belediyelerimizin imar için ayırdıkları para 
150 milyon lira civarındadır. Bu rakam tüm 
bütçelerinin % 15 ni teşkil etmektedir. Küçük 
gruplarda olan belediyeler % 36-40 a çıkmakta 
olan 17 belediye vardır. İmar gelinlerine ayr^an 
paradan fert başına düşen imar giderleri 18 li
radır. Takdirlerinize rakamları arz etmek isterim. 

Belediyelerin ruhsat durumları: 
Nüfusları büyük grpulara nisbetle küçük 

gruplarda imar plânı olmadan ruhsat verilmesi 
dalha çoktur. Bu da imar plânı olmayışından 
ileri igelmektedir. Belediyeler bu imar durum
ları ve bitirmeleri elzemdir Şimdi belediyelerin 
hizmetlerinde muvaffak olmaları için şu esasla
rın göz önünde bulundurulmasını ilgililerin dik
kat nazarına arz etmeyi bir vazife telâkki etmek
teyim. 

1. Ülkemizdeki, yerleşmelerin koy, ki saba, 
şehir ve büyük şehir tanımlarının bir esasa bağ
lı olarak tesbit edilmesi. 

2. Belediye olma kriterinin Belediye Kanu
nunda belirtilen 2 000 nüfuslu! kriteri yerine 
daha gerçekçi kıstaslara bağlanması, 

3. îmar Kanununa göre 5 000 nüfus kabul 
edilen şehirleşme sınırının 15 000 nüfusa kaydı
rılması, 

4. Belediye gelirlerinin hizmet esasına gö
re1 artırılması, 

5. Şehirleşme olayının ortaya çıkardığı 
problemlerin çözümü belediyelerin sorumluluğu 
altında değil, öncelikle Devletin görevl'eri ara
sında sayılarak buna paralel şekilde gerekli 
mevzuat değişikliklerinin yapılması ve gerekli 
tedbirlerin alınması elzemdir. 

Muhterem milletvekilleri; belediyeler mev
zuunda İller Bankasının finansman durumuna 
da değinmek isterim; 

655 sayılı Kamııran uygulanması ile 
1965 yılında 60 milyon lira, 

1966 yılında 65 milyon lira tahmin edilen 
sermaye tahsilatı miktarı 40 milyon liraya dü
şerek 20 milyon lira finansman açığı meydan
dadır. 

691 sayılı Kanunun tatbikatı ile de 30.7.1965 
tarihinden itibaren belediye ikraz borçları kon
solideye tabi tutulduğundan bunlara ait ikraz 
taksit tahsilatı ana hesapları yapılnıryarak be
lediyeler adına 25,5 milyon lira olarak bloke 
edilmektedir. 

Bütün bu bilgiler muvacehesinde, Maliye Ba
kanlığınca İller Bankasına ödenmesi istenen 
69 milyon lira bugüne kadar yatırılmışsa bele
diyelerin hisselerine bloke edilen paraların ia
desi mümkün olacak idi. İlgililerden neticesini 
öğrenmek belediyelerin hizmeti yönünden isa
betli olacaktır. Yukarda arz ettiğim fon açığı 
karşılığının; 

1. Maliye Bakanlığınca uzun vadeli ve ucuz 
faizle ödenerek açılacak kredilerin kapatılması, 

2. 441 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak 
Devlet Yatırım Bankasının yatırım kredilerin
den İller Bankasının da faydalanmasını uygun 
görmekteyiz. 

1966 yılında 59 milyon lira açığın hangi yol
larla kapatılacağının da söz konusu olmuşken öğ
renmek isteriz. Belediyelere ayrılan paradan 
bu yıl % 10 indirim yapılarak İller Bankası
nın belediyelerden 24 milyon lira alacağı kal
mıştır. 

Böylece, her yıl borçla ve daha fazla ihti
yaçla gelen belediyelerin durumu için neler dü
şünüldüğünü öğrenmek yerinde olur. 

Değerli milletvekilleri, şimdi gecekondu me
selesine temas edeceğim : 

1. Her yıl ihtiyaca yetecek kadar arsa in
şaata hazır vaziyete getirmek, yani kadastro 
parsellerini imar parseli haline getirip araziye 
aplike etmek şarttır, 

2. Yollarını greyder geçirerek stabilize ha
line getirerek basit bir şekilde yapmak, su elek
triğini bilâhara tamamlamak kaydı ile tabii bu 
işlerin yapımı belediye teknik elemanlarının 
mevcudiyetiyle olabilir, 

3. İnşaat projelerinin birkaç tip halinde 
yapılarak vatandaşa bedava verilebilmesi (Yeni 
Malı. gibi), 

4. Ruhsat formalitelerinin basitleştirilme
si, vatandaş daha kolay ruhsat alabilmesinin te-
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mini sağlanmalıdır. Bütün bunlar gecekondula
rın azalmasını1 sağlar. 

Arsa fiyatlarının anormal artışım önlemek 
için faydalı olur. 

Bu arada, yine Almanya'daki fiyat tesbitini 
burada zikretmeyi faydalı buluyorum; 

Almanya'da her ana ve tâli caddeler üzerin
deki arsaların! fiyatını tesbit ederek haritalara 
işlemişler ve bunları halka duyurmaktalar. Bi-
l'âhara arsa alım işi tatbikatı ilim ışığı altında 
kurulan takdir komisyonu tarafından yapıl
makta, öyle ki, bu işin klişelerini hazırlamış 
gayet teknik çalışmaktalar. Hiç. olmazsa bu ve 
buna benzer yararlı örnekleri görerek hizmetle
rimizi yapmaya çalışalım. 

Şimdi Bakanlığın çalışmalarındaki hatalı 
durumları hulâsa etmeye çalışacağım. 

Memle'ektimizde imar faaliyetlerinin düzen
siz ve kontrolsuz bir şekilde yürütüldüğü he
men hemen her yerde göze çarpmaktadır. Ger
çek şudur ki ; imar tatbikat çalışmaları belirli 
bir teknik esas altında toplu bir düzen içinde 
yürütülmektedir. Faaliyetle1!* çok kere değişik 
kanaatlere göre mevzii olarak yürütüldüğün
den aynı semtte zıt birbiriyle bağdaşmıyan 
imar durumları doğmaktadır. 

îmar ve îskân Bakanlığına bağlı İller Ban
kasınca, her yıl birçok şehir ve kasabaların ha
ritaları düzenlenimöktedir. Ancak, harita işleri 
imar hizmetlerinin sade'ce ilk kademesini teşkil 
etmektedir. 6785 sayılı Kanunun 27 nci madde
sine göre, halihazır haritalardan yararlanarak : 

Nâzım plân dediğimiz yol, meydan, park gibi 
kamu hizmetlerine ayrılan yerleri belirten ana-
imar ve yol istikamet plânlan ile, bu nâzım 
plâna uygun tatbikat plânları adını verdiğimiz 
imar ve parselasyon plânlarının' düzenlenmiş 
olması ve imar faaliyetlerinin bir çerçeve için
de yürütülmesini zorunlu bulunmaktadır. Sözü 
edilen hizmetin asıl ağırlığı bu safhadadır. îmar 
ve îskân Bakanlığının belediyelere hizmetin 
asıl bu safhasında yardımcı olması gerekmek
tedir. Gerçek şudur ki ; istanbul ilimizin bile 
kanuna uygun teknik niteliği haiz plânlara 
bağlı bir çalışma düzeni mevcut değildir. îmar 
Bakanlığının bu alandaki hizmeti yalnız haliha
zır haritalarının yapımının kontrolundan iba
ret kalmaktadır. Oysa halihazır haritalar esa
sen İller Bankasınca, gerekli kontrollara tabi 

tutulmaktadır. Bu haritaları» ayrıca Bakan
lıkça kontrol ve tasdik edilmesi işlerin uzatıl
masına, kırtasiyeciliğin artırılmasına ve dola-
yısiyle bu konuda yapılan harcamaların artma
sına sebebiyet vermektedir. Binaenaleyh, imar 
ve iskân Bakanlığının harita yapımlarını kon
trol ve murakabe yerine bu alandaki mevcut 
teknik gücünü belediyelerin tatbikat çalışma
larında kullanması da isabetli olacaktır. 

Bugüne kadar memleketimizde kaç kasaba
nın haritasının düzenlendiği1? 

Düzenlenen bu haritalara göre, kaç şehir ve 
kasabanın nâzım ve tatbikat plânlarının yapıl
dığı? 

Kaç şehir ve kasabanın imar faaliyetleri be
lirtilen düzenlemeye uygun olarak yürütüldüğü? 

Hususlarman cevaplandırılması halinde görü
şümüzün ne dereceye kadar yerinde olduğu ko
layca anlaşılacaktır. 

Yapılan şehir ve kasaba haritalarının çok 
kere bir işte kullanılmadığımdan dolayı bunun 
için harcanan paralar heder olmaktadır. Diğer 
taraftan imar faaliyetlerinin noksan ve düzen
siz bir teknik anlayış içinde yürütülmesi şehir 
ve kasabalarımızın imar edilmesini sağlamadığı 
gibi özel kişilerce büyük masraflarla inşa etti
rilen birçok binalar sonradan yıkılması zorun-
luğu ile karşı karşıya bırakılmaktadır. Diğer 
bir mahzur, bütün bu düzensizlikler gecekondu 
probleminin doğmasına yardımcı olmaktadır. 

özel olarak mesken politikasını tesbit ve yü
rütmekle görevli bulunan imar ve iskân Ba
kanlığı bu görevini yerine getirmekten çok 
uzak bulunmaktadır. 

2. Temas etmek istediğim ikinci nokta bu 
Bakanlığın 7269 sayılı Kanuna göre yaptığı 
hizmetler olacaktır. 7269 sayılı Kanun, tabiî 
âfetlere mâruz kalan vatandaşlara gerekli yar
dımın yapılmasını öngörmektedir. 

a) Bakanlık, ihtiyaç sahiplerine yapılacak 
bina tipini ya; da yeni iskân sahasını seçerken 
gereği gibi mahallî şartlara uygun düşecek bir 
etüt yapmadığından bu maksat için yaptırılan1 

binalar çok kere vatandaşların istek ve ihtiyaç
larını karşılamaktan uzak kalmaktadır. Bu se
beple, yaptırılmış olduğu halde tahsis edilmiyen 
binaların meVcudolduğunu duymaktayız. 

b) Karma Komisyonda anılan kanunun de
ğişiklik teklifinin müzakeresi sırasında eclini-
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len bilgiye göre Bakanlık, teşkil edilen fonun 
önemli bir kısmını kendine ait yeni kuruluş ve 
personel masrafları için sarf etmektedir. Esa
sen yetersiz durumda olan bu fon bu suretle1 

büsbütün zayıflatılmaktadır. 
o. Âfete mâruz ihtiyaç sahiplerine borçlan

dırılma suretiyle yapılan meskenlerin maliyet
leri çok yüksek olmaktadır. Her türlü personel 
masrafları bu maliyetlere eklenmektedir. Oysa 
vatandaşlara yardım gayesi güden bu hizmetin 
imkân nisbetinde ucuz yapılması elzemdir. 

Bu fondan sarf edilen ödemeklerin nerelere 
sarf edildiği? 

Ne kadar masrafla kaç vatandaşın mesken 
sahibi kılmabildiğini, 

Mesken sahibi kılman vatandaşlardan kaçı
nın ödeme gücüne sahibolabildiğinin tesbiti ha
linde Bakanlığın ne kadar yanlış tutum içinde 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Son istek olarak da belediyelerden gelen 
teknik elemanların yetiştirilmesi için açılan ha
rita ve imar plânı tatbikatı kursunun geliştiril
mesini, tekniker açılıncaya kadar lüzumlu, hattâ 
zaruri görmekteyiz. Bu mevzuda bütçeye burs 
konulması gerekir. 

Değerli milletvekilleri; sözlerimi burada bi
tirirken 1966 yılı bütçesinin memleketimize, 
Türk Milletine ve onun bünyesinde çalışacak 
hizmetli arkadaşlarımıza hayırlı ve başarılı ol
masını Cenabı Allah'tan diler hepinizi Grupu-
muz adına hürmetlerimle selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Söz sırası Adalet Partisi Gru-
pu adına Sayın Nuri Eroğan'mdır. Buyurun Sa
yın Eroğan. 

A. P. GRUPU ADINA NURÎ EROĞAN (is
tanbul) — Sayın Başkan Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri, 

Sözlerime başlamadan evvel, Adalet Partisi 
Grupu adına sizleri hürmetle selâmlarım. 

Muhterem milletvekilleri, Büyük Atatürk'
ümüzün (Yurdumuzu dünyanın en mamur ve 
en medeni memleketleri seviyesine çıkarma) ar
zusunu gerçekleştirecek olan İmar ve iskân Ba
kanlığı 1966 bütçesi hakkında Grupumuzun gö
rüşlerini arz etmek üzere huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. Şu hususu peşinen belirtmek is
terim ki, lügatımızda tenkid, değerlendirme 
manasınadır. Konuşmamızda bu hâkim fikirden 
hareketle yapılmış olanı övecek, yapılabilecek 

iken yapılmamış olana işaretle ikaz edecek, 
nihayet yapılması icabedenleri göstererek 
vazifelere yardımcı olmaya çalışacağız. 

Bütçe hakkındaki görüşlerimizi bu ışık al
tında tesbit ederken, takibedeceğimiz yol 
(9 .5 .1958) tarih ve 7116 sayılı (imar ve is
kân Bakanlığı kuruluş Kanunu) nun vazifeler 
başlığını taşıyan ikinci maddesinin Bakanlığa 
yüklediği görevlerdeki sıra olacaktır. 

Madde bu görevleri şöyle sıralamaktadır : 
Şehir, kasaba ve köylerin imar ve ihyası, 
Memleket bünyesine uygun bir mesken po

litikasının sevk ve idaresi, 
Ucuz ve uygun bir yapı malzemesi tedarik 

imkânlarının aranması, 

Dışardan gelecek göçmenlerle değişik yön
lerden vukubulan nüfus akımlarının rasyonel 
bir surette ve memleket ekonomisine uygun bir 
şekilde tanzim ve yerleştirilmelerinin sağlan
ması. 

Vazifeleri böyle'ce sıralıyan ikinci madde
nin birinci bendini teşkil eden imar konusuna 
değinirken bir noktaya bilhassa dikkatinizi 
çekmek isterim : Ne çeşit bir ihtiyacı karşıla
mak için olurso olsun, kim tarafından inşa edil
miş bulunursa bulunsun her yapı gerek otur
duğu yer, gerek dış görünüş itibariyle imar ve 
iskân Bakanlığını alâkalandırmaktadır. Bunun 
tabiî neticesi olarak da bu Bakanlığın diğer 
bakanlıklarla ilişikleri fazla, faaliyet sahası 
geniş, ehemmiyeti de o deerce büyüktür. Esa
sen yakın tarihimizde Bakanlığa bu önceliği 
tanımıştır. Bugün mevcut 23 bakanlıktan mü
him bir kısmı henüz bir başka bakanlığın takısı 
veya bir umum müdürlük halinde ve icra Ve
killeri Heyeti 11 zattan mürekkep iken, şüphe
siz düşmanın insafsızca yakıp yıkmalarının da 
tesiri, ile Büyük Millet Meclisi Hükümeti 13 Teş-
rinievv 1339 tarih ve 353 sayılı Kanunla 12 nci 
vekâlet olarak (imar Vekâletini) ihdas ve bir 
ay sonra bu Vekâleti, ikinci maddesi ile mülki 
ve Askerî vesait ve Teşkilâtı Umumiyei Dev
letten âzami surette istifadeye salâhiyettar kı
lan 368 sayılı (Mübadele, imar ve iskân Kanu
nu) nu kabul etmek suretiyle hem imarın ehem
miyetini hem de bu mevzuu da bütün Devlet 
teşkilâtının bir koordinasyon fikri ile çalışma 
lüzumunu benimsemiş bulunmaktadır. Bu ba
kanlık ve yüklediği görev, birtakım zikzaklar 
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çizerek tarihî seyrini takibctmiş, nihayet 1958 
yılında tekrar bugün bütçesini görüştüğümüz 
hizmet şuuruna ulaşmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, malûmdur ki, her 
fiil ve hareket hazırlık ve icra olmak üzere iki 
safha arz eder. Birinci safha ikmal olunmadan 
ikinci safhaya geçmek mümkün olmaz. Hazır
lıksız bir icra, baştan muvaffakiyetsizliktir. Bu
nun aksine birinci safhadaki çalışma]ar ne de
rece esaslı ve ciddî olursa, ikinci safha yani ic
rada muvaffakiyet o derece katı olur. İmarda, 
da durum aynıdır. Bir bölgenin nüfus artışı, 
içtimai, iktişa'di gelişmeleri jeolojik, coğrafi 
trafik ve sair durumları iyi tetkik olunmadan 
yan önçalışmalar yapılmadan imar plânları ya
pılmamak lâzımdır. Aksi halde plânlarda sık sık 
değişiklikler hâsıl olur ki, bunun da nelere mal 
olacağı izahtan varestedir. Bu mevzuda bilhas
sa dikkatli olunmalı, büyük masraflarla mey
dana getirilen imar plânlarının belediyelerce 
rasgele değiştirilmesi önlenmelidir. Ayrıca ha
zırlanacak broşürlerle mmtakaların imar du
rumları vatandaşların nazarına arz olunmalı 
bu suretle de hem inşaat yapacak vatandaşa 
imar durumunu önceden, bilebiliri e imkânı temin 
olunmalı ve hem. de bu suretle sağlanacak is
tikrar ile de birtakım nahoş hâdiseler önlenme
lidir. 

Bütçede, (Müfettişler geçici yolluğu) nun 
gecen seneye nazaran artırılmış olmasını Bele
diye imar müdürlüklerinde ayyuka çıkan şikâ
yetleri kısmen olsun önleyici bir tedbir olarak 
görüyor ve memnunlukla karşılıyoruz. İstan
bul'da bir plân değişikliği ruhsat yüzünden be
lediyenin ödemeye mecbur kaldığı tazminat 
olayı üzerinde dikkatle ve ciddiyetle durulaca
ğını1 ümidediyoruz. 

İmar mevzunda kısa bir zaman sonra hayli 
büyük bir mesele olarak karşımıza çıkacak olan 
otopark, hususi ve umumi garaj mevzıııvnun ele 
alınmasını, plânlarda bu hususun düşünülme
sini lüzumlu görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimizin başında 
bakanlığının vazifelerini yaparken diğer ba
kanlıkların hizmetlerinde geniş çapta yardımcı 
olduğunu belirtmiştik. Bayındırlık ve Turizm 
bn, bakımdan önplâna gelmektedir. 1964 ve 
1965 yılları bütçelerinde (Yapı, tesis ve büyük 
onarım giderleri) bölümüne konulmuş ödenek

lerle tarihî eserlerden Konya'da Mevlâna Tür
besi, Edirne'de Selimiye Camii ve Kuşadası/uda 
ökuzmehmetpaşa Kervan Sarayının etraflarının 
açılması ve tanzimi işinin başarı ile ilerlediğini 
Kervan Sarayın tanzim işinin bitirilmiş bulun
duğunu memnunlukla belirtirken bunlar kadar 
ehemmiyetli telâkki ettiğimiz istanbul'da Arna-
vutköy'deki kömür depolarına da dikkati çek
mek istiyoruz. Dünyanın incisi istanbul'un bir 
yakasını ziyadesiyle çirkinleşti ren, bu pislik yu
valarının belediye ile elele vererek Haydarpaşa 
imar tesislerinde bu işe elverişli yere nakli isa
betli olacaktır. Bu bölümdeki birbuçuk mil
yondan bir kısmı ile bu işe başlanacağını ümidet-
m ekteyiz. 

Söz buraya gelmişken İstanbul denilen mü
cevher kutusunun içindeki kıymetli taşlardan 
biri olan Ortaköy Camiinm acıklı haline temas 
etmeden geçemiyeceğiz. 

Zarafet yönünden yeri en iyi seçilmiş bu 
m.A betin tamiri için. 1960 yılında kurulan iskele 
aradan gecen zamanla tabiat kuvvetleri karşı
sında yenilgiye uğramış camideki ufak çatlak
lar, bugün tamiri zor yarıklar halini almıştır. 
Bu ecdat yadigârının yıkılmaktan kurtarıl ma
sını ısrarla istiyoruz. 

İmar konusunda sözlerimizi İmar Talimat
namesinin yetersizliğine işaretle bitireceğiz 

Sayın milletvekilleri', Bakanlığın kuruluş 
gayelerinden biri de memleket bünyesine uygun 
bir mesken politikasının sevk ve idaresidir. Bu 
görev, Bakanlık bünyesindeki Mesken. Genel 
Müdürlüğü tarafından ifa edilmektedir. Mes
ken meselesi, sosyal, ekonomik, malî, teknik 
cepheleri, arz eden oldukça geniş bir mesele ha
linde bulundukça burvu asrımızın ikinci yarısın
da artık bir fert meselesi olarak telâkki müm
kün değildir. Hükümet programımızda belirtil
diği üzere (Yoksul ve dar gelirli vatandaştan 
başlıyarak her vatandaşı konut sahibi yapmak) 
gayesine uygun olarak (Arsa Ofisi Kanunu) ile 
(Konut Kanunu) tasarılarının Bakanlıkça ha
zırlanarak Başbakanlığa sunulduğunu büyük 
bir memnunlukla öğrenmiş bulunuyoruz. Ayrı
ca bu maksata hizmet gayesiyle köylerde kendi 
evini yapacaklar için geçen yıl bütçesinde ka
bul edilmiş olanın iki misli bir kredinin ayrıl
masını ümit verici olarak karşılamaktayız. 

Aziz milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi ka
rarı ile kiraları kontrol altında tutan Kanunun 

— 610 — 



M. Meclisi B : 56 25 . 2 . 1966 O : 2 

kira bedelleri ile ilgili hükümleri iptal ve bu 
iptal hükmü 26 . 9 . 1963 te meriyete girince 
kiracılar çok müşkül durumda kalmışlardır. 
Kiralar büyük bir hızla yükselmektedir. Hayati 
pahalılaştırıcı tesiri dikkate alınarak biran evvel 
Kira Kanununun çıkarılması bir zarurettir. 

Şimdi günümüzün önemli konularından biri
ne gelmiş bulunuyoruz : 

Gecekondu meselesi : Hükümet programın
daki (Gecekondu problemlerini uzun ve kısa 
vadeli olmak üzere çeşitli tedbirlerle karşılamak 
kararındayız. Mevcut gecekonduları hukuki-
leştirmek, elektrik, su, yol, otobüs ve kanalizas
yon gibi belediye hizmetlerinden faydalanır ha
le getirmek hedefimizelir.) Va'elinc muvazi olarak 
buralarda yaşıyan vatandaşların derdine ciddî 
bir çare olacak şekilde hazırlanmış olan (Gece
kondu kanunu tasarısı) Komisyondan geçerek 
Yüce Meclise sevk olunmuştur. Bu kanunla 
gecekonelu probleminin kökünden halledileceği 
elbetteki ieldia olunmaz, gecekondu yapımının 
çeşitli sebepleri vardır. Bu meselenin mutlak 
olarak halli uzun zamana ve çeşitli tedbirlere 
ihtiyaç göstermekteelir. Gecekonelularm yapı
mı ve çoğalmasının mühim bir amili köylerden 
şehirlere olan akındır. Bunun da sebebi köy ve 
şehir arasındaki sosyal farklar, endüstrinin bü
yük şehirlerde toplanması ziraatin kâfi bir gelir 
sağlanmaması ve makinalaşması münakale imkân
larının artması, şehirlerele köylerden fazla barın
ma imkânının bulunuşu, şehir nizamını koruyan 
kesin hükümlerin mcvcudolmayışı. Böyle heybetli 
bir elerde eleva için elbette ki söz vermek kâfi de
ğildir. Ama tedbirler üzerinde çalışmak ve bu 
akını hafifletmek çareleri üzerinde durmak 
mümkündür. Ancak bugün için alınması iea-
beden acele tedbir mevcut gecekondularda ya
şıyan vatandaşlara insanca yaşama imkânını 
sağlamaktır. Tasarı bu amaçla hazırlanmıştır. 
Şu gerçeği kabul etmek zorundayız ki bugüne 
kadar gecekondu meselesinde Devlet hâkim ele-
ğil mahkûm olmuş, tedbirler ve şartlar da değiş
mişler daima peşinen değil, gecekonduların ya
pılışından ve bir mesele olmasından sonra alın
mıştır. Hazırlanan tasarıyı bu gerçekleri gö
rerek atılmış müspet bir adım olarak kabul edi
yor ve memlekete hayırlı olacağına inanıyoruz. 
Ancak bu dev meselenin halli için ayrılmış öde
neği bütçe zorluklarını kabul etmekle beraber 

kifayetsiz buluyor, gelecek bütçelere bir ölçü 
olmamasını temenni ediyoruz. 

Burada bir hususu cevaplandırmama mü
saade buyurulsun. 

Biraz evvel konuşan mulhalefet partisi söz
cüsü arkadaş, gecekondu probleminin hallinin 
ağırlık merkezimin toprak reformu olduğunu 
beyan ettiler ve Atatürk'ün 1933 ten beri has
retini duyduğu bu meselenin yeni iktidar ta
rafından hall'edilmemiş olduğunu belirttiler. 

Muhterem arkadaşlar, meseleleri iğlâk de
ğil olduğu gibi gerçekleri önümüze koyarak 
mütalâa etmek vazifemizdir. Şu bir gerçektir 
ki, Atatürk'ün hasretini çektiği toprak reformu 
A. P. iktidarı tarafından gerçekleşecektir! An
cak bu sizin istediğiniz ve gittiniz yanlış yol
da gitmek suretiyle değil, memleket gerçek
lerine uygun, realitelere uygun, ihtiyaçlara ce
vap verir bir şekilde ağır fakat katı adımlar
la ilerlemek suretiyle halledilecektir. 

Saym arkadaşım konuşmasında, «Eğer Ata
türkçü iseniz, eğer devrimci iseniz, şudur, bu
dur.» şeklinde beyanda bulundular. 

Muhterem arkadaşlar, herkesin bildiği hâ
diselere temas etmelk haç bir şey değildir. Ama 
şu bir gerçektir ki, 1938 - 1950 arasındaki ik
tidar Atatürk'ün arzuladığı hiçbir hususu ger
çekleştirmemiştir. Soruyorum, Atatürk'ün has
retini çekerek öbür dünyaya gözettiği Doğu
daki Atatürk Üniversitesini 1938 - 1950 ara
sındaki iktidar mı gerçekleştirmiştir? Bu yıl
lar arasında hangi fabrikanın yeni bacası tut
muştur? Bu devre arasında memleket imarı yö
nünden hangi kaldırım taşı yerini değiştirmiş
tir? (C. H. P. milletvekillerinden «harb yılları» 
sesleri.) 

Aziz arkadaşlarım, İkinci Dünya Harbi 
mazeret değildir. İkinci Dünya Harbine gir
miş, bombalarla yıkılmış devletler 1950 sene
sinde bizden çok daha ileri safhalara geçmiş 
bulunuyorlardı. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler.) 

BAŞKAN — Sayın hatipten ricam karşılık
lı konuşma yoluna sapmamalarıdır. Rica ede
rim yerinizden müdahale etmeyin ve karşılıklı 
konuşmaya asla ve kat'a müsaade edemiyece-
ğim. 

KENAN ESENGÎN (Zomguldak) — Şimdi 
sözcüleri çıktı dedi ki, «Böyle konuşmayınız.» 
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BAŞKAN — Rica öderim Sayın Kenan pa
şa, yerinizden müdahale etmeyiniz. 

A. P. GRUPU ADINA NURİ ERO&AN (De
vamla) — Mesken politikasından bahsederken 
vatandaşı bir mesken sahibi yapma çaba ve 
iddiasında olan bir Bakanlığın kendisine ait bir 
binada bulunmayışını, yılda Toprak ve İskân 
Genel Müdürlük binasiyle birlikte ikibuçuk 
ımilyona yakın bir kira ödeyişini garip karşı
ladığımızı belirtmek isteriz. Hükümet progra
mındaki, (Her yıl ödenmekte olan milyonlar
ca tutarındaki kira bedellerinden tasarruf sağ
lama) şeklindeki temayüle uyma çarelerini bu 
Bakanlığın da kendi hesabına aramasını bekli
yoruz ve ümidediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Bakanlığın diğer bir 
fonksiyonu da malzeme, tecrübe ve araştırma
larıdır. Mesken probleminin önemli bir yönünü 
teşkil eden yapı malzemesi sanayiinin başlı ba
şına bir endüstri olduğunun kaibulü lâzımdır. 
Bu sanayiin gelişmesi, yenilerinin kurulması, 
maihallerimıin seçilmesi, yatırımlarda tercihler, 
gelecek için ümit vericidir. Bakanlığın iştigal 
mevzularından bir diğeri de, tabiî âfetler me
selesidir. Hemen kaydedelim ki, 721)6 sayılı 
Kanun ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Pek çok 
teşekkül ve geniş bir teşkilâtın elbirliğiyle ça
lışması lâzımıgelen bu konudaki mevzuat çatış
maları işi bir hayli güçleştirmektedir. Bu me
selenin binan evvel ele alınmasını, bu suretle 
Hükümet pragramındaki, (Tabiî âfetlerden za
rar gören vatandaşların zor durumlardan kur
tarılması gayretlerine hız verilme) va'dinin ta
hakkuku için lüzumlu zeminin hazırlanmasını 
temenni etmekteyiz. Son iki ayda vukua ge
len âfetler karşısındaki dinamik davranışa işa
retle takdirlerinize sunmayı vazife telâkki ede
riz. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi Bakanlığa bağ
lı, onun hizımetlerinde yardımcı iki bankaya, İl
ler Bankasiyle Emlâk Kredi Bankasına geliyo
ruz. İmar hususunda ve memleketin kalkınma
sında bu iki bankaya büyük vazifeler düşmek
tedir. Bunlardan İller Bankası, belediyelerin 
âmme hizmeti karakterindeki tesislerini finan
se etmek, 'tesislerin etüt, proje ve tatbikat saf
halarına ait bütün teknik hizmetleri yürütmek 
maksadiyle kurulmuş çak önemli ve özel nite
likte bir bankadır. Başka memleketlerde ben-

j zeri bulunmıyan bankanın başına yeni getiri
len genç ve dinamik elemanın Hükümet çalış
malarına muvazi, aynı süratte bir hizmet yarı
şma katılacağına inanıyoruz. 

Kuruluş Kanunu ile üzerine ağır vazifeler 
almış bulunan Emlâk Kredi Bankasına gelin
ce; bu bankanın almakta olduğu faizinin ihti
mal karşılaştığı zorluklar yüzünden kanunun 
kabul ettiği haddin üzerine çıkması, elbette ki 
başka namlar altımda. Bilhassa Kuruluş Kanu-

. nunun 9 ncu maddesinin, (Kooperatiflere mes
ken yapmak veya yaptırmak üzere bankaca 
tesbit edilen inşaat bedelinin) hükmüne istinat
la inşa bedellerinin teslbitinde banka menfaati
ne aşırı yer verilmesi, konut dâvasının hallin
de büyük hizmeti olduğuna şüphe edilmiyen bu 
müessesenin ufak çapta da olsa itibarını sars-

I maktadır. Bu pürüzün yeni idare ve yeni an
layışla ele alınıp kısa zamanda bertaraf edile
ceğini ümidediyoruz. Banka sermayesinin artı
rılması ve bu hususla ilgili olarak Maliye Ba
kanlığından temin edilecdk finansman ile yapı 
tasarrufu hizmetlerindeki aksamaların büyük 

I ölçüde giderileceğine inanıyoruz. 

I Muhterem arkadaşlar, Bakanlığın çalışma 
I ve memlekete hizmet yolundaki zemini sağlam-
I laştırma gayreti olarak tarif ettiğimiz, tasvi-
I bedebileceğimiız, gerek mevzuat noksanlarının 
I ikmalinde ve gerek diğer safhalarda göısterdi-
I ği ciddî ve Büyük Atatürk'ümüzün, (Yarın di-
I yen adam kaybetmiştir.) parolasına bağlı, seri 
I çalışmasını takdirle karşılarken bütçenin mem-
I lekete hayırlı olımasını temenni ederiz. (Alkış

lar.) 
BAŞKAN — M. P. Grupu adına Sayın Kud

ret Boısuter?.. Yok. T. 1. P. Grupu adına Sayın 
I Tarik Ziya Ekinci, buyurun. 

T. 1. P. GRUPU ADINA TARIK ZİYA 
I EKİNCİ (ıDiyaribakır) — Sayın Başkan, sayın 
I milletvekilleri; İmar ve İskân Bakanlığının 1966 
I yılı Bütçesi münasebetiyle T. 1. P. adına, görüş 
I ve temennilerimizi belirtmek üzere huzurunuza 
I gelmiş bulunuyorum. 
I Bu m'ünaseibetle Yüce Meclisi saygiyle se-
I lamlar, İmar ve İskân Bakanlığının 1066 yılı 
I çalışmalarımın barınaJksız fukara halkımıza ya-
I rarlı olmasını dilerim. 

I Sayın milletvekilleri, İmar ve İskân Bakan-
I lığı; şehirleşme hareketinin süratlenmesi, bil-
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hassa bâzı büyük şehirlerimizde dengesiz ve 
plânsız gelişmeler karşısında, sosyal olayların 
yarattığı bir emrivaki sonucu kurulmuş yeni 
'bir Bakanlıktır. Köyden şehre doğru akının 
büyük sürat kazandığı ve bunun sonucu ola
rak, büyük şahirleramizde gittikçe artan gece
konduların öızel mülkiyetteki arsaları işgal et
meleri, işsizlik, zabıta olaylarının artması, be
lediye sağlık hizmetlerinin aksaması ve yeni 
şehirleşmedeki estetik noksanlıklar devrin ik
tidarlarını meşgul eden ciddî problemler olarak 
ortaya çıkmıştır. İşte bu problemlerin yarattı
ğı sorunlara bir muhatap bulma zorunkığu 
İmar ve İskân Bakanlığının 1958 yılında ku
rulmasına âmil olmuştur. 

Özel teşebbüsle kalkınmanın 'bir ekonomik 
yöntem olarak kabul edildiği ülkemizde, top
lumun çeşitli meseleleri gibi, şehirleşme ve 
mesken politikası da, önceden bilinmiyen ba
şıboş bir gelişmenin baskısı altında palyatif 
tedbirlerle arkadan yetişme gayreti içinde ele 
alınmıştır. 

Bir toplumun şehirleşme, mesken ve yerleş
ime meseleleri, o toplumun sosyal ve ekonomik 
yapısiylc sıkı bir irtibat halinde olduğu ve di
ğer sosyal problemlerine bağlı, bunlarla ente-
raksiyom halinde bulunduğu göz önüne alınır
sa ; toplumun sosyal ve ekonomik yapısında 
hiçbir değişikliği göze almadan meselelerin çö
zümünü bir bakanlığa havale etmek olumlu 
bir sonuç vermez. Nitekim İmar ve İskân Ba
kanlığının kuruluşundan bu yana sekiz yıl geç
miş olmasına rağmen, mesken ihtiyacı yıldan 
yıla arttığı gibi, köyden şehre doğru akın hız
lanmış ve büyük şehirlerimiz yarı yarıya ge
cekondu haline gelmiştir. Çeşitli sebeplerle 
'ortaya çıkan yeniden yerleştirme yani iskân 
meselesinin ağırlığı ise daha da artmıştır. 

Anayasamızın öngördüğü köklü reformlar 
yapılmadıkça ve ekonomimizin ağırlığı, tarım
dan sanayi sektörüne aktarılmak suretiyle, Tür
kiye plânlı bir sanayi ülkesi haline gelmedik
çe, bütün sosyal sorunlarımız gibi imar ve is
kân sorunlarımız da gittikçe ağırlaşacak ve 
içinden çıkılmaz bir hal alacaktır. 

Sayın milletvekilleri, imar ve iskân hizmet
lerinin toplumuımıuzun sosyal ve ekonomik ya
pısı içindeki yerini ve temel sorunlarımızla 
olan ilişkilerini kısada belirttikten sonra, bu
günkü imkânlarla ve kendi şartları içinde ya

pılan hizmetlerin yeterli olup olmadığını eleş
tirmek istiyorum. 

İmar ve İskân Bakanlığının 196*6 yılı Büt
çesi, Bütçe Karma Komisyonunca kabul edi
len şekline göre, toplam olarak 97 milyon 189 
bin 495 liradır. Bunun 7 milyon 512 bin 492 li
rası cari harcamalar, 88 milyon 130 bin 1 lirası 
yatırım harcamaları ve 1 milyon 547 bin 2 li
rası sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
için teklif edilmiştir. 

Ülkemizde % 3 civarında olan süratli nü
fus artışı, köyden şehre doğru sürekli ve yo
ğun akın yanında, eskiyen ve kullanılmaz ha
le gelen konutlar da göz önüne alındığında şe
hirlerimizde yıllık ortalama konut ihtiyacı 
180 000 olmasına karşılık, yılda ancak 60 000 
konut yapılmaktadır. Bu sebeple plânın öngör
düğü yıllık miktarlara hiçbir zaman ulaşılama
mıştır. Özel sektör dışında, 1966 yılında İmar 
Bakanlığı ile diğer kamu. kurumlarınca yapıl
ması öngörülen konut adedi 53 000 olmasına 
karşılık, bütçe yetersizliği ve kaynakların ras
yonel bir şekilde kullanılamayışı sebebiyle bu 
hedefe ulaşılması mümkün değildir. 

Kısa vadeli politik başarılar üzerine hesap
lar yapılan bugünkü anlayış içinde bile, bölge 
plânlarının yapılması, âfetlerin önlenmesi ve 
muhtemel âfetlere karşı tedbir alınması gibi, 
masraflı ve çeşitli hizmetlerin başarılmasında 
bütçenin yetersiz olduğu ortadadır. Olayların 
baskısı karşısında bu bütçe ile, büyük sıkıntı
lara düşmeden imar ve iskân hizmetlerini ba
şarmak mümkün değildir. 

Genel bütçenin prodüktif olmıyan, kalkın
mamızla çelişen bölümleriyle A. P. iktidarının^ 
ayakta kalmasına payanda vazifesi gören ku
ruluşlara ayrılan bölümlerinin, İmar ve İskân 
Bakanlığı Bütçesine aktarılmasını dilediğimi
zi belirtmeyi bir görev sayarız. 

T. I. P. Anayasamızın 49 ncu maddesinin 
öngördüğü şekilde bütün vatandaşların fennî 
ve sağlık şartlarını haiz konutlara kavuşr.ıası 
için yapılacak yatırımları fert huzuru VG aile 
saadeti yanında ekonomimizin gelişmesi ve 
millî gelirimizin artmasına olumlu bir etki ya
pan prodüktif yatırımlar olarak görmektedir. 

Sayın milletvekilleri, İmar ve İskân Bakan
lığının ülkemizde düzenlemesi gereken en önem
li konulardan birisi konut meselesidir. 1960 nü-
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fus sayımı istatistiklerine göre; şehirlerimizde 
mevcut 1 milyon 710 bin konutun, 250 bin ade
di gecekondu ve 325 000 adedi de kullanılmaz 
duruma gelen konutlar olduğu anlaşılmakta
dır. Buna göre, şehirlerimizde oturulabilir du
rumdaki konut adedi ancak 1 milyon 165 bin
dir. Köylerde ise toplam olarak 4 milyon 925 
bin konut vardır. 

Genellikle köylerimizde, özellikle Doğu ve 
Güneydoğu - Anadolu köylerinde normal ko
nut niteliğinden uzak yapıların konut olarak 
kullanıldığı göz önüne alınırsa, genel olarak 
köy konutlarının, oturulamaz yapılar olarak ni
telendirilmesi gerçeğe aykırı olmaız. Buma rağ
men 1960 istatistikleri büyük bir iyimserlikle 
köylerde oturulabilir durumda olan konutları 
2 milyon civarında tahmin etmektedir. 

1960 mesken şartları anketine göre; şehir
lerimizde mevcut konutların % 41 i iyi, % 33 ü 
orta ve % 25 inin de fena iskân şartlarını haiz 
olduğu anlaşılmaktadır. Büyük şehirlerimizdeki 
meskenlerin % 30 unda mutfak yoktur. % 7 si 
ise müşterek mutfağa sahiptir. Müstakil hela
ya salhibolmıyan konutların oranı % 18 dir. Şe
hirlerimizdeki konutların % 68 inde bir duş ve
ya banyo yoktur. Yine büyük şehirlerimizdeki 
konutların % 44 ünde su, % 36 smda kanalizas
yon ve % J5 inde elektrik yoktur. Anket dışı 
kalan küçük şehirlerimiz de göz önüne alınırsa 
bu oranlar daha da yükselir ve şehirlerimizde 
konut durumunun fecaati daha belirgin bir şe
kilde ortaya çıkar. 

Aynı ankete göre şehirlerimizde oturan ai
lelerin ortalama % 50 sinin kiracı olduğu, me
mur ve ücretlilerin % 85 inin ayda 50 - 300 li
ra kira ödedikleri tesb.it edilmiştir. Ülkemizde 
memurların aylık ortalama geliri 400 ve işçile
rin ise 440 liradır. Ancak bu ortalamadan yük
sek dereceli memurlarla, bâzı mimar ve mü
hendislerin de katıldığı dolgun ücretli işçileri 
çıkarırsak bu ortalamanın daha da düşeceği 
aşikârdır. Ortalama kira bedeli 150 lira olarak 
kabul edilirse, memur ve işçi aylıklarının % 38 -
40 mın kiraya gittiği anlaşılır. 

Bugün ailelerin çıoğunluğu, yiyecek, giye
cek, sağlık ve çocuklarının öğrenim giderlerini 
kısarak, gelirlerinin büyük bir kısmını asgari 
yaşama şartlarından yoksun konutlara kira 
ıbedeli olarak ödemektedirler. Bu durum me

mur, ücretli ve işçilerimizi büyük geçim sıkın
tısı içine atmak suretiyle; toplumumuzun gele
ceğini tehdideden, kötü beslenme sonucu sıh-
hatsiz ve eğitimsiz neslin meydana gelmesine 
sebebiyet verecektir. 

Konutlarımızın çeşitli niteliği yanında bir 
de barınma yoğunluğu bakımından tetkiki ge
rekir. 1965 te Türkiye'de barınmıa yoğunluğu 
oda başına 2,52 kişidir. Son yıllarda barınma 
yoğunluğu daha da artmış ve oda başına 3,25 
kişiye çıkmıştır. 1955 ölçülerine göre: 

Danimarka'da barınma yoğunluğu oda ba
şına 0,72, İngiltere'de 0,78, Avusturyatta 0,93, 
Fransa'da 1,01, Batı - Almanya'da 1,03, İtalya-
da 1,27, Yunanistan'da 1,79, Bulgaristan'da 
1,84 ve Yugoslavya'da 2,33 kişidir. Bu karşı
laştırma Türkiye'nin konut politikası bakımın
dan aynı ekonomik şartları haiz ülkelere kı
yasla da ne kadar geride bulunduğunu açıkça 
göstermektedir. 

Bugünkü şartlarla, oda başına bir kişi ola
rak kabul edilen normal barınma yoğunluğu
na ulaşmak bizim için mümkün değildir. Mev
cut imkânlarla, Türkiye için barınma yoğunlu
ğu, oda başına 2 kişi olarak kabul edilir, plân
lı ve rasyonel bir çalışma yapılırsa konut dâ
vasını düzene koymak mümkündür. Fakat şim
diki düzensiz çalışma ve israf politikasiyle bu 
en düşük durumu dahi sağlamak mümkün gö
rünmemektedir. 

Konut ihtiyacımız ve bir ihtiyacın gideril
mesi için gösterilen çaba ile uygulanan metot
lar hiçbir şekilde Türkiye gerçekleriyle bağdaş
mamaktadır. 

Kalkınma plânının 1965 programında, 1964 
yılı için 111 433 şehir konutunun yapılması ön
görüldüğü halde, buna karşılık ancak 59 960 
konut yapılabildiği ve 51 475 şehir konutu açı
ğının ortaya çıktığı belirtilmektedir. Aynı yıl
da 35 950 aded köy konutu açığı tesbit edil
miştir. Oysa ki, kendi yatırım olanaklarımıza 
göre millî gelirimizin oldukça önemli bir kıs
mı konut alanına akmaktadır. 1954 - 1961 yıl
ları arasında ortalama her yıl millî gelirin 
% 41 i konut yapımıma harcanmıştır. Konut 
yatırımları genel olarak yatırımların % 29 unu, 
inşaat yatırımlarının ise % 39 unu teşkil et
mektedir. 

1954 te 747 milyon lira konut yapımına har
canmış iken, bu miktar 1960 ta % 113 bir ar-
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tısla 1 milyar 589 milyon liraya yükselmiş, bu
na karşılık inşa edilen konut sayısı aşağı - yu
karı aynı seviyede kalmıştır. Diğer bir deyim
le bu yatırımların büyük bir kısmı lüks konut 
inşaatına gitmiştir. 

Sayın milletvekilleri, çok küçük bir azın
lığın lüks ihtiyaçlarını karşılayan konutların 
yapılmasında maalesef T. Emlâk Kredi Ban
kası gibi bir kamu kuruluşunun da yardımı ol
muştur. İstanbul'da Ataköy ve Levent'te ya
pılan konutlar bu neviden lüks konutlar olup 
ıhâlâ tamamen satılamamıştır. 1961 fiyatlarına 
göre sosyal konut standartlarında metrekare 
'maliyet fiyatı 350 - 470 lira civarında iken lüks 
konutlardaki metrekare satış fiyatı 500 - 1 200 
lira arasında değişmektedir. T. Emlâk Kredi 
Bankası tarafından yaptırılan konutların satış 
fiyatı ortalama metrekare 1 107 lira olarak tes-
ıbit edilmiştir. T. Emlâk Kredi Bankasının aşı
rı kâr gözeten bir müessese olarak çalışması, 
konut dâvasının hallinde yararlı olmaktan çok 
zararlı olmasına sebebolmuştuT. 

Bugün özel sektörün aşırı ve emniyetli ka
zanç sağlama bakımından yöneldiği lüks konut 
yaptırma, arsa spekülâsyonu gibi teşebbüslerin 
T. Emlâk Kredi Bankası tarafından da ayniy
le benimsendiğini üzüntü ile müşahede etmek
teyiz. 

Belediyelerden halk tipi konutlar yaptır
mak ıgayesiyle, banka tarafından ucuza kapatı
lan arsalar maliyet hesaplarında birkaç misli 
yüksek fiyatla alıcıya intikal ettirilmektedir. 
Bir örnek olmak üzere, bu 'banka tarafından 
1957 yılında Diyarbakır'da yaptırılan 99 ev için 
metrekaresi 5 liraya alınan arsaların ev sahip
lerine 30 liraya intikal ettirilmiş olduğunu zik
redebiliriz. 

Ülkemizde büyük bir konut sıkıntısı oldu
ğu halde, büyük şehirlerimizde yapılan konut
ların bir kısmı kiracı bulamamakta ve boş 
kalmaktadır. Yapılan bir ankete göre kiracı 
bekliyen konut toplamı oranı, istanbul'da % 2, 
Ankara ve Adana'da % 4, İzmir'te % 5, Konya'
da % i6 ve Erzurum'da ise % 7 yi bulmaktadır. 

Bu çelişik durum, Türkiye'de bugünkü an
layışla konut meselesinin halledilmesinin im
kânsız olduğunu göstermektedir. 

1964 yılında konut yapımı için harcanan 1 
milyar 663 milyon lira ile elde edilen 60 bin 
'konut yerine, 100 000 sosyal standartlı konut 

yapılabileceği göz önüne alınırsa, toplum aley
hine olan israfın içyüzü daha iyi anlaşılır. 

Sayın milletvekilleri, konut meselesinin çö
zümünü güçleştiren mühim faktörlerden biri 
de arsa problemidir. 

Bugün ülkemizde sınırları son derece da
ralmış bir arsa arzı bulunmamasına rağmen, 
arsaların kötü kullanıımı, kamu kurumları ve 
belediyelerin artan nüfusu ve gelecek yılların 
ihtiyaçlarını gözeterek gerekli tedbirleri alma
ları ve bir de arsa spekülatörlerinin başıboş 
buldukları bu alanda diledikleri gibi davranma
ları, arsa piyasasının varlıklı aile gruplarının 
hâkimiyeti altına girmesine yaramıştır. 

Son on yıllık süre içinde büyük şehirlerimiz
de 100 - 200 misli bir fiyat artışı gösteren ar
salar bir hayli fazladır. 1956 yılında yalnız İs
tanbul'da 1 milyar liralık emlâk alış verişi ya
pıldığı göz önüne alınırsa, ulusal sermaye birimi
nim ne şekilde heba edildiği anlaşılmış olur. 

Bizde genel olarak konut maliyeti içinde ar
sa bedeli % 10 - % 50 arasındadır. Bu oranın 
% 5 - 10 arasında olması sağlanmadıkça konut 
problemimize çare bulunması mümkün delildir. 

Bir avuç mutlu azınlığın arsa spekülâsyonu 
ve lüks konut inşaatı isteklerine bütün imkânları 
hazırlıyarak geniş halk yığınlarının sefaleti pa
hasına milyonlar kazanmalarına müsamaha gös
terilirse, konut açığımız ve konut ihtiyacı gittik
çe artacak, böylece tek başına konut problemi 
A. P. İktidarını içinden çıkılmaz bir badireye 
sürükliyecektir. 

Bugünkü şartlar altında konut meselesini 
başıboşluktan kurtarmak için değilse plân ilke
lerine bağlı kalmak gereklidir. 

Bu ilkeleri özetle tekrarlamakta yarar görmek
teyiz : 

1. özel sektör yatırımları vergi politikası ile 
düzenlenecek, kamu kaynakları ve krediler yal
nız standart halk konutuna ayrılacaktır. 

2. Her bölge için, ekonomik ve sağlık şart
larını haiz halk konutu tipi tesbit edilecektir. 

3. Lüks konut yapımıma hiçbir suretle kredi 
verilmiyecektir. Krediler halk tipi, toplu konut 
yapacaklara verilecektir. 

4. Kredi verilenlere arsa sağlanmasına ko
laylık gösterilecektir. 

5. Arsaların bekletilmesini önleyici tedbirler 
alınacak, arsalar rayiç bedeli üzerinden vergilen
dirilecektir. 
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6. Belediyeler gerektiğinde düzenleme satışı 
yapmak üzere arsa stoku yapacaklardır. 

7. Belediyeler imar plânına bitişik alanların 
imar plânları yapılacak ve kontrol altıma alına
caktır. 

Arsa işlerini düzenlemede belediyelere yar
dımcı merkezi bir kurum tesis edilecektir. 

Sayın milletvekilleri, 
Toplumumuzun en önemli meselelerinden, 

İmar ve İskân Bakanlığının önplânda gelen iş
tigal konularından birisi de gecekondular prob
lemidir. 

Bilindiği gibi gecekondular, bir gecede baş
kasının arsası üzerine yapılmış, sağlık şartların
dan yoksun barınma olanakları noksan yapılar
dır. Bu yapıların bulunduğu bölgeler çevre sağ
lık şartları bozuk ve her türlü salgın hastalıkla
rın kaynağıdır. 

Türkiye'de gecekondu problemi 1947 yılından 
itibaren makinalı tarımın başlaması ve gittikçe 
artarak kesafet kazanması, nüfusumuzun süratle 
artması sonucu, tarım sektöründe barmamıyan 
yurttaşların geçinmek için şehirlere göç etmesiyle 
ortaya çıkmıştır. 

Bugün 400 bin civarında olan gecekondu sa
yısının 1980 yılında 700 biıne çıkacağı tahmin 
edilmektedir. Halen Ankara'da nüfusun % 50 si, 
istanbul'da % 25 i ve İzmir'de ise % 20 si gece
kondularda oturmaktadır. 1980 yılında 3 milyona 
varacak İstanbul nüfusunun 2 milyonunun ge
cekondularda oturacağı tahmin edilmektedir. Bu 
süratli gelişme gecekondu dâvasının Türkiye'
nin en mühim ekonomik ve sosyal meselelerimden 
olduğu ve bütün temel meselelerimize bağlı bu
lunduğunu göstermektedir. 

Bizde köyden şehre doğru bu süratli akışın asıl 
sebebi; kırsal hayatta, köhne alışkanlıklar yü
rürlükte iken, tarımda makinalaşmanın süratli 
bir şekilde artması, küçük mülk sahipleriyle top
raksız köylü yurttaşların zararına, arazinin mah
dut ellerde temerküzü sonucu, kiracı, yarıcı ve 
benzeri durumda olan köylünün tarım işçisi ha
line gelmesi, yani fakirleşmiş olmasına bağlıdır. 

Büyük şehirlerimizde artan ticari faaliyet
lerle ilgili olarak, kamu sektöründe hizmetlerin 
artması vetiresi de köyden şehre doğru akının 
hızlanmasında etken rol oynamıştır. Ayrıca miras 
yoliyle arazinin gittikçe parçalanması ve fakir 
köylümüzün daha iyi iş bulma hayali de bu akı

nı etkiliyen f aktörlerindendir. 
Bu fakirleşme vetiresi sonucu, son derece zor 

duruma giren tarım sektöründeki köylü yurttaş 
hayatımı kurtarmak ümidiyle, şehirlerin yolunu 
tutmakta ve gecekondu sefaletinin içine düşmek
tedir. 

Şimdiye kadar iktidarlar gecekondu mesele
sini yalnız, işgal edilmiş özel mülkiyetteki arsa
lar ve estetik yönden şehirlerin düzensiz hale gel
miş olması bakımımdan ele almış ve insan unsu
runa önem vermemişlerdir. Bu ters bir tutum
dur. Gecekondu meselesinin önplânda gelen veç
hesi insan unsurudur. Bu bakımdan meseleye 
çözüm yolu ararken, insan unsurundan hareket 
etmek ve alınacak tedbirlerin bu unsur etrafın
da toplanmasını sağlamak, gerçekçi bir tutum 
olacaktır. 

Gecekondu dâvası, zabıta tedbirleri, nüfus 
plânlaması ve köylü nüfusun yerinde tutulması 
gibi gayretlerle halledilemez. Dengeli bir istih
dam ve plânlı bir şehirleşme politikası ile köy
den şehre doğru akın ve süratli nüfus artması 
plânlı sanayileşmemiz içim faydalı ve teşvik edil
meye değer bir olgudur. Dengeli bir istihdam 
ve plânlı bir sanayileşme politikasının yokluğu 
sebebiyle, köyden şehre doğru olan süratli akın, 
özel sektörcü iktidarlar için işsizlik, zabıta olay
ları, salgım hastalıklar ve benzeri dertlerin kay
nağı olmakta devam edecektir. 

Gecekondu probleminin çözümü, köklü bir 
toprak reformu tarım sektöründe üretimi artı
racak rasyonel tedbirlerin alınması ve plâmlı bir 
sanayileşme hemlesini gerçekleştirmekle mümkün
dür. Esasen bü köklü dönüşmeler, yapılmadan 
Türkiye az gelişmiş bir ülke olmakta devam ede
cek, dış ticaret açığı, tarımsal ürünlerimizin git
tikçe ihraç değerlerimi kaybetmesi, işsizlik, aç
lık, salgın hastalıklar gibi çeşitli dertler yanında 
gecekondu problemi de fakir halkımızın yürek
ler acısı bir macerası olarak sürüp gidecektir. 

A. P. iktidarı bağlı bulunduğu ekonomik 
yönden ve idare felsefesi icabı, böyle bir dengeli 
kalkımmayı gerçekleştirecek nitelikte olmadığın
dan, önümüzdeki yıllarda gecekondu problemi 
daha vahîm ve üzücü safhalar arz edecektir. 

A. P. iktidarı bütün sosyal sorunlarımız kar
şısında olduğu gibi, gecekondu meselesinde de 
çelişik bir durum içindedir. Bağlı olduğu eko-
ınomik sistem icabı bir yandan özel sektörün, kal-
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kmması ve güçlenmesi için her türlü imkânı ha-
hazırlarkeoı, öbür yandan da iktidarda kalmak 
için gecekondu hayatına itilen milyonlarca yurt
taşın oylarını sağlamaya mecburdur. Bu çeşitli 
durumu bağdaştırma zorunluğu, A. P. iktidarını, 
hiçbir şey vermediği gecekondu sefaleti içimde 
yaşıyan halkımıza sözle tavizler vermeye zorla
maktadır. işte iktidarın yaptığı, dayanağı olmı-
yan ve gerçekleştirmesi imkânsız vaitler serisi 
bu zorunluğun icabıdır. 

Seçimler sırasında yapılan vaitlerde gecem Ka
sım ayında, Başbakan ile îmar ve îskân Baka
nının halkın gecekondu yapmaktaki maharet ve 
başarılarını övücü, teşvik edici beyanları hep aynı 
zorunluğun gerektirdiği sözle verilen tâvizler
dir. 

İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut sıkıntısı 
çeken binlerce yurttaşın özel mülkiyetteki arsa
larda gecekondu kurmaya girişmeleri bu sözlü 
tâvizlerin ciddiye alınmasından ileri gelmiştir. 

Bu fiilî durum karşısında A. P. iktidarı bin
lerce dayanaksız halkın ıstırabına çare bulmak yol
larını aramadan, kendi temel felsefesine uygun 
bir davranışla arsa sahipleri ve arsa spekülatör
lerinin safında ver alarak halkın karşısına 
jandarma dipçiği ve polis joplariyle çıkmıştır. 

Dengeli bir istihdam ve plânlı bir şehirleş
meyi sağlıyacak radikal tedbirler alınıncaya ka
dar, bugünkü şartlar içinde bile, 5 Yıllık Plân 
tavsiyelerine bağlı kalınmak suretiyle gecekondu
larda oturan halkın ıstırabını hafifletici tedbir
ler almak mümkündür. 

Genellikle konut problemini çözümlemek için 
yukarıda belirtilen tedbirler yanında, gecekondu
lara özgü aşağıdaki tedbirlerin süratle alınması
nı tavsiye ederiz. 

1. Gecekondular kanunsuz yapılar olmaktan 
çıkarılmalıdır. 

2. Gecekondular, içinde yaşıyanlar sağlık 
şartları yerimde konutlara kendi rızaları ile yer
leştirilmedikçe asla yıktırılmamalıdır. Ve gece
konduların toplu halde tasfiyesine gidilmemeli
dir. 

3. Gecekondu bölgelerine su, elektrik, kana
lizasyon, taşıt ve okul gibi, şehir hizmetlerinin 
süratle götürülmesi imkânları sağlaınmalıdır. 

4. Bir kişinin birden fazla gecekondu sahibi 
olması önlenmelidir. 

5. Yeniden gecekondu yapılmasımı önleme 
amacı ile, sosyal meskenler yapılmalıdır. 

6. Kendi evini yapana, teknik yardım, arsa, 
kredi ve malzeme yardımı sağlanmalıdır. 

Sayın miletvekilleri; 
Toprak ve iskân İşleri Genel Müdürlüğü

nün topraksız, az topraklı ve göçmen köylüle
rimizi yerleştirmek ve üretken hale getirmek 
gilbi önemli görevleri vardır. Bu vesile ile nüfu
sumuzun % 69 unu teşkil eden köylümüzün is
kân, konut ve toprak gibi hayatî dertlerini de 
dile getirmek istiyoruz. 

1960 yılı köyler istatistiğine göre, köyleri
mizin % 7 sinin barındırdığı köylü nüfusun 
°/c 20,8 i ovada yaşamaktadır. Buna karşılık, 
'köylerimizin % 78,9 u ve köylü nüfusun ise 
% 76,2 si ise dağlık ve ormanlık bölgelerde bu
lunmaktadır. 

Dağlık bölgelerdeki arazinin kıraç ve ve
rimsiz olduğu düşünülür ve ovadaki köylü nü
fusunun da ne kadar tenha olduğu göz önüne 
alınırsa, kırsal hayatta da gayriâdil bir iskân 
sisteminin varlığı 'kendiliğinden ortaya çıkar. 
Bereketli ovalarımız insan bakımımdan boş, bu
na karşılık dağ ve ormanlarımız ise barınma 
bölgeleri olarak son derece kesiftir. 

Köylerimizin ve köylü nüfusumuzun büyük 
kısmının engebeli yerlerde olması ve şehirler
den uzak bulunması, şüphesiz bu yoksul insan
larımızın Devletin himayesinden ve maddi des
teğinden uzak kalmasını icalbettirmektedir. 

Ayrıca ovada bulunan köyleriımiizin % 2,3 ü 
ve köy nüfusunun da % 3,2 si bataklık ve saz
lıklar kenarında bulunmaktadır. Bunlar da son 
derece kötü iskân şartları ve geçim sıkıntısı 
içinde bulunmaktadırlar. 

Bu gayriâdil iskân durumu ve yoksulluk ta-
biatiyle kendisini köy evleri yapı malzemesi ve 
konut şekillerinde de gösterecektir. Köy evle
rinin ancak % 1,5 inde tuğla kullanılmaktadır. 

Damları saız ve kamıştan müteşekkil muh
tarlıkların oranı % 3,6 olup, bu köylerde köylü 
nüfusun % 2,1 i barınmaktadır. Damlarında 
çinko ve kiremit bulunan köylerin oranı % 32 
olup, köylü nüfusunun % 37 sini barındırmak
tadır. Ovalarda bataklık ve sazlıkların kena
rında bulunan köylerdeki 114 muhtarlığın ev
leri tamamen kamıştan yapılmıştır. 

Ova köylerinin önemli bir kısmının da dam
ları saz "ve kamıştandır. Evleri taş ve kerpiçten 
yapılmış köylerimizde de konut problemi son 
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derece hazin bir durumdadır, örneğin Sivas 
ve Muş gibi illerimizde, evleri taş ve kerpiçten 
yapılan köylerde oturan halkımızın çoğu kez 
hayvanlarla iç içe barınmaktadırlar. Bu konut
ları insan barınağı olarak telâkki etmek imkân
sızdır. Yine 1960 köy istatistiklerine göre köy
lerimizin % 29,1 nin ilçelerle motorlu taşıt ara
cı irtibatı yoktur. Kış mevsiminde ise bu irti-
!bat hemen tamamen kesilmektedir. Ayrıca köy
lerimizin % 84,6 sının ilçe merkezleriyle tele
fon irtibatları yoktur. 

Köylerimizin % 8,7 si dere suyu, göl suyu 
veya kışın biriktirilmiş yağmur sularını içmek
te, ancak % 30,2 si demir boru ile getirilmiş su 
kullanmaktadır. 

Bu rakamlardan şu sıonuçlar çıkmaktadır: 
a) Köylümüzün büyük bir kısmı, geçimini 

ormanlardan veya kayalıklar arasındaki şerit 
gibi arazilerden sağlamak zıorunluğundadır. Be
reketli ovalar ise, iskân bakımımdan seyrek bir 
yerleşme sahası olaraik görülmektedir. Yani 
köylü nüfusumuz dengesiz bir iskân durumu 
içindedir. 

Ib) Köy konutları basit birer barınaktan 
ibarettir. 

c) Şehirlerle köyler arasında yol yolduğu 
sebdbiyle sıkı bir bağlantı yoktur. 

d) Köylerimizin büyük bir 'kısmı içime su
yundan yoksundur. Bütün bunlar, köylerimizin 
Devletin çok yaıkın bir himayesine muhtaç bu
lunduğunu açıklamakta, dengeli bir iskân ve 
tanımsal alanda verimli bir istihdam için âcil 
(bir toprak reformunun zaruretini ortaya koy
maktadır. 

1948 yılından bu yana meralarda 100 mil
yon dönümden fazla, toprak tarla ziraatine 
açılmıştır. Şüphesiz bunun önemli bir kısmı 
Devlete ait topraklarıdır. Nitekim Toprak ve 
İskân İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesi gerekçe
sinde toprak reformuna konu olacak arazi kay
nakları gelişi güzel sürülerek, işgal altına alın
mıştır» tarzındaki ifade Devlet topraklarının 
özel kişilerin fiilî tasarrufları altında bulun
duğunu açıklamaktadır. Kırsal hayatta sosyal 
kuvvet dengesi göz önüne alınırsa bu Devlet 
topraklarının önemli bir kısmının orta ve bü
yük mülk sahiplerinin tasarrufu altına geçmiş 
olduğu kolaylıikla anlaşılır. 

T. 1. P., A. P. iktidarından, özel büyük mülk 
sahiplerine karşı gösterdiği hassasiyeti Devlet 

topraklarına da aynen göstermesini talebeder. 
Devlet topraklarının yağması artık bir son bul
malıdır. Orta ve büyük mülk sahiplerinin fiilî 
tasarrufları altındaki Devlet topraklarının ge
lişi güzel sürülmesi, önlenmelidir. Bu toprakla
rın yoksul köylüye dağıtılması için Hazine adı
na biran önce tescilleri yapılmalıdır. 

Sayın Milletvekilleri; 
İç iskân meselesinde de A. P. iktidarından 

büyük dikkat ve hassasiyet bekleriz. 
İç iskânın başarılı olması için, islkân edile

cek yurttaşların, iskân bölgesi hakkında rıza
ları olmalı ve dağıtılacak toprakların mutlaka 
üzerinde çalışanlara verilmesi şartı temel ve bir 
prensibolarak gö'z önünde bulundurulmalıdır. 
Bu iki şarta riayet edilmeden yapılan iskân
lar başarılı olamaz. 

Kaçakçılığın önlenmesi konusunda, Güney 
sınırlarımızda ihdas edilen güvenlik şeridinin 
içinde kalan köylü nüfusun yeri değiştirilirken, 
rızaları alınmak suretiyle aynı il dâhilinde yer
leştirilmeleri sağlanmalıdır. Çünkü köylümüz 
baba ocağına ve çevresine büyük ölçüde bağlı
dır. 

İç iskânda, iskânın gelişi güzel yapılması ve 
çiftçi olmıyanlara toprak verilmesi gibi olum
suz davranışlar semeresiz kalmaya mahkûmdur. 

Hatay'da iskâna tabi tutulmuş nüfusun ko
nutları Kırıkhan'da yapılmış ve aile başına 15 
kilometre mesafede 20 şer dönüm arazi verilmiş
tir. Bu yurtdaşlar evleri benimsedikleri halde, 
aldıkları arazileri işlemiyerek kiraya vermişler
dir. Devletten alman bu arazilerin rantiye ola
rak kullanılması, çevredeki topraksız köylüler 
arasında olumsuz etkiler yapmıştır. 

Mülkiyeti büyük toprak sahiplerine ait köy
lerde yaşıyan köylülerin yaptıkları konutlar da 
toprak sahiplerinin mülkiyetinde bulunduğun
dan hayat ve istikballeri gibi barınma meseleleri 
de emniyet altında değildir. Bu bakımdan köy
lünün biran evvel kendisine ve ailesine yetecek 
toprağa kavuşturulmasının zorunlu olduğu bir 
kere daha ortaya çıkmaktadır. 

İskân işlerinde son yıllarda büyük mikyasta 
yapılan yeni barajlarda mühim problemlerin 
meydana çıkmasına sebebiyet vermişlerdir. 

Bugün yapılmakta olan ve 1970 yılında faal 
hale gelecek olan Keban Barajının göl olarak iş
gal edeceği sahada 20 bin nüfusun arazisi ve 
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köyleri sular altında kalacaktır. Baraj gölünün I 
civarında iskân imkânları kalmıyacak sahalarda 
oturan 10 bin nüfus da buna katıldığı takdıirde | 
Keban Barajı dolayısiyle 30 bin nüfusun yeni- ı 
den yerleştirilmesi problemi ortaya çıkmaktadır. 
Bunların sadece ev ve arazilerinin istimlâki me
seleyi halletmeye yeterli değildir. Bu ailelerin 
geçimini sağlıyacak arazilerin bulunması, bunun I 
istimlâki ve halkın bu bölgeye yerleştirilmesi için ı 
gerekli tahsisatın şimdiden ayrılması şarttır. Hir-
fanlı ve Sarıyer baraj bölgelerinden çıkarılan 
yurtdaşların yeniden yerleşme ve barınma mese-
lelşriyle uğraşılmadığı için bu vatandaşlar sefil 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, İmar 
ve İskân Bakanlığının 1966 yılı Bütçesi üzerindeki 
görüşmelere devam ediyoruz. 

Söz sırası Millet Partisi Grupu adına Sayın 
Kudret Bosuter'indir. 

Buyurun efendim. 

MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA KUD
RET BOSUTER (Giresun) — Sayın Başkan, 
Millet Meclisinin sayın üyeleri, 

Sayı itibariyle yetersizliği, barınma yoğun
luğu kiraların yüksekliği, genellikle insan haysi
yetine yaraşmıyan ve gücünün verimini azaltan 
şartlariyle hepimizin malûmu olan konut dâva
sının, şehirleşme ve gecekondu probleminden ay
rı olarak düşünülmesine imkân olmadığı ve ön
celikle nedenlerinin tesbit edilmesi gerektiği ka
nısındayız. 

Son zamanlarda (şehirleşme ve gecekondu ha
reketlerinin) sanayileşmemizden ileri geldiği yo
lunda öne sürülen maksatlı, en azından iyimser 
mütalâalar mukayeseli bir incelemeyi zaruri kıl
maktadır. 

I ve perişan olmuşlardır. Bu geçmiş acı tecrübe
lerin örnek alınarak Keban baraj bölgesinde 

I oturmakta olan yurtdaşların da aynı şekilde se-
I falete atılmamaları için gerekli tedbirlerin alın

masını hatırlatmayı bir görev sayarız. 

Sözlerime son verirken Yüce Meclisi T. t. P. 
Meclis Grupu adına saygı ile selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Saat 14,30 da toplanılmak üze
re Birleşime ara veriyorum. 

I Kapanma saati: 13,00 

Şehir nüfusunun, genel nüfustaki payının 
artması anlamına gelen şehirleşme, memleketi
mizde Batıdan çok farklı bir oluşum kaydetmiş
tir. Avrupa'da şehirlerin tarihsel gelişmesi, ka
palı bir düzen olan ekonominin mübadele ekono
misine dönüşü sırasında derebeylerin şatoları et
rafındaki yerleşme olayı ile başlamıştır. 

Anadoluda ise, Osmanlı Beyliğinin sıkı bir 
merkezî otorite kurabilmesi ve toprak rejiminin 
farklılığı Avrupa'ya paralel bir şehirleşme ola
yına imkân vermemiştir. 

18 nci Asırda Batıda sanayileşme şehir nü
fusunu süratle artırırken Osmanlı İmparatorlu
ğunun şehirleşmesi, mal ve can güvensizliğinin 
artması, sefere çıkan ordunun beslenme görevi
nin yol güzergâhındaki köylere yükletilmesi gibi 
kendine has sebeplerden ileri gelmiştir. 

Sanayileşme, diğer memleketlerde olduğu gi
bi memleketimizde de şehir nüfusunun artışına 
tabiatiyle müessir olmuştur. Ancak bu faktörün 
gecekonduların ortaya çıkmasında başlıca âmil 
olduğunu düşünmek acı bir gerçeği örtmek mak
sadını güden, aşırı bir iyimserlik teşkil edeceği 
kadar, 18 nci asrın sanayileşmesiyle 20 nci asır-

• > • • « 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati: 14,30 

BAŞKAN — BaşkanveMli Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Adil Yaşa (Siirt), Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) 
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daki modern sanayileşmenin farklılığını ve o 
günden bugüne kadar insan haklarının kaydet-
tiği gelişmeyi bilmemezlikten gelmek olacaktır. 

Memleketimizde 1930 dan sonra büyük en
düstri kurulması çabaları başlamışsa da araya 
giren 2 nci Cihan Harbi sanayiyi büyük ölçüde 
engellemiştir. 

1950 den sonra endüstri sektöründe çalışan 
nüfus artmakla beraber, şehirleşme hızı endüstri
leşme ve ekonomik kalkınma hızının üstüne çık
mıştır. Bu durumda şehir nüfusundaki artışın 
başka sebeplerini aramak gerekmektedir. 

Kanaatimizce, şehirleşme hareketinin anase-
bepleri nüfusun artmasına mukabil ekilebilir ara
zinin sınırına varmasıdır. 

Toprağın verimsizlik veya yetersizliği yüzün
den işgücünü değerlendiremiyen nüfus yeni im
kânlar bulmak üzere şehirlere yönelmiştir . 

Besin maddelerindeki artış nüfus hızından 
az olduğu müddetçe şehirleşme kaçınılmaz bir 
neticedir. 

Tarımda çalışan nüfusun millî gelir dağılı-
şmdaki payının daha da azalmakta olması şehir
leşmeye tesir eden çok Önemli bir sebeptir. 

Diğer taraftan tarım kesimindeki makinalaş-
ma, işgücünün üretimi olan katkısını azaltmış 
oldukça geniş bir insan gücünü şehirlere doğru 
itmiştir. 

Tarım kredilerinin açılmasında büyük toprak 
sahiplerinin lehine olan eşitsizlikte küçük top
rakla uğraşanların tarım alanından kaçışını hız
landırmıştır. 

Tarımda sanayi kesimine nazaran sosyal gü
venliğin daha az oluşu da bir göç faktörüdür. 

Ulaştırma imkânlarındaki gelişme köyün zor 
şartları altında kapanık kalmış insanlara yeni 
yaşama sahaları aramak imkânını vermiştir. 

Okul, yol, su, hastane gibi âmme hizmetlerin
den yokluk, göç hareketlerini kuvvetlendirmek
tedir. 

Mera, yaylak, su, tarla gibi ihtilâf konuları 
etrafında düğümlenen pisiko - sosyal problemler 
yanı sıra, kan dâvaları da köylerden kaçışa yol 
açmaktadır. 

Şehirleşme hareketlerimizde temel sebebin 
endüstrileşmede değil, köyde aranması gerekti
ği yolundaki bu mütalâayı Karadeniz bölgesin
deki nüfus hareketlerinin önsırayı işgal etmesi 
doğrulamaktadır 

Bilindiği gibi Türkiye'de çiftçilikle geçinen 
ailelerin % 17,6 sı Karadeniz bölgesinde yaşa
dığı halde bütün yurtta işlenmekte olan topra
ğın sadece % 7,5 u bu bölgededir. 

Ayrıca bu ailelerin % de 49 u toprağın an
cak % 15 ine sahip bulunmaktadır. 

Bu suretle Türkiye'de şehirleşmenin daha çok 
dar ve sınırlı toprak kesiminin ittiği bir nüfus 
tazyiki olduğu meydandadır. 

Şimdi, bu durumun sebebolduğu dengesizlik
ler ve karşı karşıya bulunduğumuz neticeleri 
üzerinde duracağız. 

Şehirlerde biriken nüfus, endüstri kesimince 
emilemeidiğinden prodüktif olmıyan hizmetler 
kesimi zorlanmaktadır. 

Nitekim 1950 - 1960 yılları arasında, tarım, 
endüstri ve hizmetler kesimlerinin genel aktif 
nüfus içindeki paylarının tetkiki; tarımda görü
len % 4,1 azalmaya mukabil, endüstri kesiminde 
% 8 artış olabildiğini ve büyük artışı % 2,9 la 
hizmetler kesiminin kaydettiğini ortaya koymak
tadır. 

Yine, aynı yıllar arasında, tarım kesiminde 
meydana gelen azalma, hizmetler ve endüstri 
kesimlerinin toplam artış tutarı olan % 3,7 ile 
de karşılanamadığından, şehirlerde geniş işsiz ve 
yoksul yığınlarının dolaşmasına yol açmaktadır. 

İşsiz kütlelerin ve dengesiz nüfus yığılmala
rının sosyal açıdan nasıl sorunlarla yüklü bu
lunduğunu gösteren bir örnek 6 - 7 Eylül olay
larıdır. 

Şehirlerde biriken işsiz yığınlar emeğin ardını 
artırmak suretiyle çalışmak imkânını bulanların 
da iş emniyetini tehdidetmektedir . 

Nihayet dengesiz nüfus yığılmaları, önemli 
sosyal ve ekonomik yönleri olan gecekondu prob
lemini karşımıza çıkarmaktadır. 

Tabiatiyle bu ana sebebin yanı sıra, hayat pa
halılığı, kiraların yüksekliği, arsa fiyatlarının 
spekülatif artışı, mesken yatırımlarının lüks in
şaatlara yönelmiş olması da gecekondu yapımını 
teşvik eden diğer sebeplerdir. 

Su ve kanalizasyon gibi tesislerden, beslen
me ve yetişme şartlarından mahrum, birtek 
odada 5 - 6 nüfusun yaşadığı, çeşitli hastalıkla
ra mâruz bu semtlerde yaşıyanlar, âdeta toplum
dan kopmuş ve küskün bir halde bulunmaktadır
lar. 

Estetik şehircilik ve belediye hizmetlerini ak
satması bakımından arz ettiği mahzurlar kadar, 
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iktisadi açıdan da ucuz fakat az dayanıklı mal
zemeden yapılmak ve geçicilik niteliğine sahip 
bulunmakla malzeme israfına sebebolmaktadır-
lar. 

Üretimin temel unsurunun insan gücü oldu
ğu ve en verimli yatırımı, insan emeğine yapı
lan yatırımın teşkil ettiği göz önünde tutulursa, 
kötü barınma şartları, ekonomik kalkınmamız 
açısından da engelleyici olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Böylece şehirleşme ve gecekondu hareketleri 

ile ilgili görüşmelerimizi anaçizgileriyle belirt
miş bulunuyoruz. 

Şimdi alınması gereken tedbirlere kısaca de
ğineceğiz : 

Genellikle bu konunun çözümü de süratle sa
nayileşmemize bağlı bulunmaktadır. Bunun için 
de öncelikle tarımda emeğin verimliliğini artır
mak gerekmektedir. Dengeli bir toprak dağılımı 
ve düzenli işletmeler kurmaya yönelmiş bir top
rak reformunun gerçekleştirilmesi, nüfusun, ve
rimi artacak toprağa bağlanmasına yardımcı 
olacağı kadar, besin maddelerinde kaydedilecek 
artış sebebiyle sanaileşmeyi de destekliyecektir. 

«Kalkınmamızı yahut sanayileşmemizi, ser
best piyasa mekanizmasına ve özel teşebbüs ka
rarlarına terk edemiyeceğimiz», bu vesileyle de 
ifade edilmesi lâzımgelen bir gerçektir. 

18 ve 19 ncu asır Avrupa'sında olduğu gibi, 
şehirlerimizin büyük sefalet mahalleri ve işsizler 
yığını ile sarılmasını istemiyorsak plânlı bir eko
nominin gereklerine, bütünüyle uymak ve kalkın
ma hızıyla şehirleşme hızı arasında uyarlık sağ
lamak mecburiyetindeyiz. 

Köy ve köylü dâvası, kesif ve dikkatli bölge 
çalışmalariyle her türlü ekonomik sosyal ve kül
türel şartlariyle değerlendirilerek isabetli bir yer
leşme politikası güdülmektedir. 

Yine bu çalışmalarla her türlü envanter, kay
nakların verimi, taşıyabileceği yük ve kurulabi
lecek endüstri, bölgeler çapında kıymetlendiril
mek suretiyle yeni çekim merkezleri meydana ge
tirilmesi bugün sanayi faaliyetlerinin toplandığı 
mahdut şehirlere yönelmiş göçlerin kademelendi-
rilmesi imkânları tesbit edilmiş olunacaktır. 
Yurdumuza 2 milyar Tl. civarında bulunan mes
ken yatırımlarının genel yatırım hacmi içindeki 
oranı bâzı yıllar % 30 un üzerine yükselmiş ve 
gayrisâfi millî hâsıla içerisinde, diğer memleket
lerle mukayese edildiği zaman dahi küçümsene-

miyecek bir nisbet olan % 4,93 e çıkmıştır. Bu 
durumda meskenlere tahsis edilebilecek kaynak
ların sınırına gelinilmiş bulunulduğundan, yeni 
yatırımlara gidilmeden aynı yatırım hacmi ile 
daha fazla ünite yaratmak mecburiyetiyle karşı
laşılmaktadır. 5 Yıllık Kalkınma Plânında, ko
nut yatırımları genel yatırım hacmi içinde % 20 
kabul edilmiş, ancak halk tipi evlere yönelmek 
suretiyle konut yapımında % 60 - 80 artış öngö
rülmüştür. Hal böyle iken uygulamada alman 
neticeler çok farklı olmuştur. 5 Yıllık Plânda 
şehirlerde yaratılabilecek konut sayısı 1963 sene
si için 95 500 olarak hesaplandığı halde, yapılan 
konut sayısı 57 000 civarında kalmıştır. 

1964 yılında ise 102 000 e mukabil 60 bin, 
1965 yılında 120 000 e karşılık ancak 61 bin ko
nut inşa edilebilmiştir. Köy konutlarında ise 
uygulama nisıbeti daima % 50 nin altındadır. 

Aradaki açıklarla ihtiyaçların daha fazla art
masına imkân vermeden ve mahdut kaynakları
mızı daha fazla mesken sektörüne kaydırmadan 
gereken tedbirleri almak zorundayız. 

Bu maksatla : 
Kamu kurumları münhasıran halk tipi ko

nutlara kredi vermeli ve kamu kurumlarınca ya
pılacak lojmanların halk konut standartlarına 
uygunluğu sağlanmalıdır. 

Lüks mesken inşaatları her türlü muafiyetin 
dışında tutulmalıdır. Lüzumlu inşaat malzemesi 
standartlarının tesıbiti ile istihsali geliştirilmesi 
ve ucuz konut yapacak kuruluşlar, desteklenme
lidir. 

Arsa spekülâsyonunu önliyen, mesken kredisi 
veren bütün kurumları tek statüye bağlıyan 
imar ve iskân politikasının gerekli kıldığı ka
nunlar süratle çıkarılmalıdır. 

Sayın Milletvekilleri, 
Nihayet konut politikamızda ayrı bir önem 

taşıyan gecekondular hususunda düşündükleri
mizi belirtmek isteriz. 

Kanaatimizce birtakım zabıta tedbirleri ile 
gecekondu yapımını önlemek yollarını aramak, 
eşyanın tabiatına aykırı hareket etmektir. Gelen
ler ne şehirliye ne de zabıtaya aldırırlar, büyük 
ve güçlü bir dalga onları buraya atmıştır. Geliş
leri dönüşü oknıyan zorunlu bir geliştir. Eğer bu 
gelişi durdurmak istiyorsak temele inmek mec
buriyetindeyiz. Bu konuda alınacak anatedbirin 
süratle sanayileşmek, tarımda emeğin verimini ar
tırmak âmme hizmetlerini halka indirmek, kısa-
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ca daha büyük bir hızla kalkınmak olduğunu 
ifadeye çalıştık. 

Ayrıca yukarda ana çizgilerle ifade ettiğimiz 
halk yararına yönelmiş bir imar iskân politi
kasının uygulanması ile, hiç olmazsa şehirler
deki nüfusun gecekondulara kaymaları önle
nebilecektir. Bu maksatla lüks yatırımları sos
yal mesken yatırımlarına çevirmek şehrin ge
lişmesi yönünden arsa stokları yapıp vatan
daşlara ucuz fiyatlarla tahsis ederek kendi imkân
ları ile kiralıyabilecekleri veya satın alabilecek
leri mesken arzını çoğaltmak gerekmetedir. Mev
cut gecekondulara gelince: Sefaletin kol gezdiği 
bu kuruluşları hukuk dışı kabul ederek kendi 
kaderi ile başbaşa, kapalı bir hayat sürmeye terk 
edemiyeceğimiz aşikârdır. Onları volsuz, susuz 
lağımsız kerpiç yığınlarına iten güçlü dalga altı
na hücum değildir. 

İktisadi hürriyetsizliklerin, açlığın önünde 
savrulurlar. iş bulabilmek, uygarlığa biraz olsun 
yaklaşabilmek, çocuklarını okutabilmek ümidi 
içindedirler. 

Ekonomik ve sosyal bir oluşumun sevk ettiği 
bu insanların zabıta tetkikleri ile veya âmme hiz
metlerinden yoksun bırakmak suretiyle cezalan
dırmak yerine, imkân nisbetinde uygarlığa yak
laştırmak, şartlarını ıslah ederek kısmen de olsa, 
insan haysiyetine yaraşır bir yaşama seviyesine 
kavuşturmak mecburiyetindeyiz. Oysa ki, 5 Yıl
lık Plânda gecekondu yatırımları için öngörülen 
miktar 313 milyon lira olduğu halde, 1963 yılın
dan bu yana alman ödeneklerin toplamının sade
ce 77 milyon 145 bin lira oluşu ve 1966 bütçesi 
ile konulan ödeneğin 22 milyon 21 bin liradan 
ibaret kalışı, gecekondu problemi ile laikiyle il
gilenilmediğini göstermektedir. Bununla bera
ber Bakanlıkça sevk edilen kanun tasarısını mem
nuniyetle karşıladığımızı belirtmek isteriz. 

Ancak bu tasarıda, «Kanunun yayımından 
evvel plâna uygun kalmasında sakınca görün-
miyenlere bedeli karşılığında tapu verilecektir. 
Şeklinde sevk edilen hüküm, kanaatimizce bü
yük sakıncalar taşımaktadır. 

Tasarının bu haliyle spekülatif hareketleri 
süratle artıracak, diğer taraftan gelecekte şehrin 
ekonomik ve kültürel faaliyetlerinin gecekondu 
semtlerine doğru gelişmesi halinde, belediye imar 
ve şehir plânlarının uygulanabilmesinin zorunlu 
kılacağı istimlâkler, spekülatif bir tarzda artan 
fiyatlarla karşılaşacak, bedellerin yüksekliği se

bebiyle hizmetlerin şevki aksıyacaktır. Bu itibar
la ilerde karşılaşabileceğimiz güçlüğü göz önün
de tutarak, tapu vermek yerine arazinin 1 5 - 2 0 
sene için kiralanması veya irtifak hakkı tesisi 
suretiyle, gecekondu sakinlerinin gayrihukukî du
rumlarının ıslahı cihetine gidilmelidir, tercih 
olunmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, 
Vaktin darlığı sebebiyle İller Bankası ile Em

lâk Kredi Bankası üzerinde duramıyacağız. An
cak İller Bankası Genel Müdürünü yerinden 
alan tasarrufa, rejim bakımından taşıdığı önem 
dolayısiyle değinmek mecburiyetindeyiz. Bir Hü
kümetin idari kademelerde tâyin yetkisi açıktır. 
Şu kadar ki, bu yetkinin kriterinin tâyin edil
mesi kanun ve nizamlara uygun hareket eden 
başarılı müdürlerin, memurların gelişi güzel de
ğiştirilmemesi gerekir. Aksi takdirde idari ve 
teknik ünitelerde hizmet emniyetini ve yönetici 
insiyatifini sağlamak mümkün olmaz, özel sek
törden bahsederken ısrarla üzerinde durulan, em
niyet ve istikrar gibi unsurların Türkiye'nin ger
çeğinde en önemli yeri işgal eden âmme sektö
ründe ve idari örgüsünde, evleviyetle göz önünde 
tutulması zaruri bulunmaktadır. Nitekim bu hu
susa Sayın Hükümet Başkanı 5 Aralık 1965 ta
rihinde basında yer alan demecinde, «Resmî Ga
zetede yaymlanmadıkça bu nevi tâyinlere inan
mayınız. Biz Hükümete cebimizde birtakım de
ğişiklik listeleri ile dolu gelmedik. Türkiye'de 
çalışan orubinlerce şerefli, liyakatli, faziletli me
mur vardır. Çıkarılan bu gibi yanlış haberlerle 
onları tedirgin etmemek gerekir. Biz mesuliyet
leri müdrik, yapacağını bilen insanlarız.» de
mek suretiyle bizzat ifade buyurmuşlardır: An
cak asıl üzerinde durulması gereken, Sayın De-
mirel'in Cumhuriyet Senatosunda Hükümet prog
ramı üzerindeki, görüşmeler dolayısiyle 5 Kasım 
1965 tarihli Birleşimde, birbiri ile devamlı çeliş
me halinde olan fikirlerinden birini dahi teşkil 
etse yapmış olduğu konuşmadır. 

Başbakan şöyle diyor: 
Buraya gelmişken şurasını arz edeceğim. 

Biz, bizim gözümüzün içine bakan memur iste
miyoruz.. Kabiliyetli, liyakatli, faziletli, vazife
sini yapan, müessesesini ıslah edebilen, kâra gö-
türebilen, kanunların emrinde olan memur isti
yoruz, alkışlar. Zaten Türkiye'de yetişmiş in
san sayısı azdır. Her şey yapabilirsiniz, para 
bulmak falan zor değildir. Mesele; hepinizin çok 
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iyi bildiği gibi insana gelir dayanır. Bizim hiç 
kimseye karşı bir ibrarımız yok, Ceplerimizde 
birtakım listeler yok. Hiç kimse endişe etmesin 
kimseye haksızlık yapılmıyacaktır. 

Yetişmiş insan sayısının az olduğunu esas ka
bul eden bu konuşma memurların değiştirilmesi
ni icabettirecek kriterleri veriyor. 

— Vazifesini yapmıyan, 
— Müessesesini zarara sokan, 
— Kanunların emrinde olmıyan, faziletsiz 

memurlar değiştirilecektir. 
Şimdi bu kriterleri, değiştirilen İller Bankası 

Genel Müdürü hakkında uyguluyalım. 
Yatırımlarını 1965 yılında % 102 nisbetinde 

uyguladığı Bütçe Karma Komisyonu raporunda 
belirtilen bir kurumun genel müdürünün başarı
sızlığı ileri sürülemez. (Alkışlar) 

Değiştirilen genel müdürden evvel İller Ban
kasının erişebildiği en yüksek net kâr miktarı 
1958 senesinde 9 milyon sekiz yüz seksenyedi bin 
lira olmuş iken, Babüroğlu'nun genel müdürlü
ğe getirildiği 1961 senesinden itibaren, mahallî 
idarelere yardım politikasının sonucu olarak ik
raz ve fon faizleri düşürüldüğü halde, yıllık net 
kârın 20 milyon liranın üzerine çıkmış olması, 
müessesenin zarara sokulmuş olmasından da bah-
sedilemiyeceğini gösterir. 

Vazifesini yapmamak, müessesesini zarara 
sokmak kriteri bahis konusu olmadığına göre, 
acaba Babüroğlu'nun değiştirilmesinde uygula
nacak kriter kanunlara uymamak veya fazilet 
sahibi bulunmamak mıdır? Sırası gelmişken, böy
lesine ölçüsüz bir kriterin bir Başbakan tarafın
dan ileri sürülmüş olmasını işgal ettikleri mev
kiin ciddiyeti ile kabili telif olmadığını belirt
mek isteriz. (Sağdan alkışlar) 

Kanunsuzluk ve faziletsizlik esasen görevden 
alınmayı, memuriyetten uzaklaştırılmayı, hattâ 
cezai takibatı gerektirdiğine göre yüksek memur
lar arasında yapılacak büyük değişiklikler arife
sinde, böyle bir konuşmanın yapılmış olması, ye
rinden alınanları ağır bir şaibe altında bırakmış 
bulunmaktadır. 

Hâdisemizde, İller Bankası Genel Müdürü 
hakkında açılmış bir tahkikat mevcuttur. Hükü
met çevrelerine yakınlığı bilinen bir gazetede 
Babüroğlu hakkında ağır yolsuzluk ithamlarında 
bulunulmuştur. 

MEMDUH ERDEMİE (Kırşehir) — Sahibi 
de vurguncudur onun. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir yerinizden mü
dahale etmeyin, hatibin sözünü kesmeyin, lüt
fen. 

KUDRET BOSUTER (Devamla) — Bu neş
riyat üzerine Bakanlığın harekete geçmesiyle açı
lan tahkikat sonucunda yolsuzluk iddialarının 
vâridolmadığı tesbit edilmiştir. Tahkikat netice
sinde: Her hangi bir yolsuzluğa rastlanılmış ol
saydı genel müdürün değiştirilmesini kabul et
mek hattâ neşriyatı yapan gazeteye teşekkür et
mek icaibederdi. 

Halbuki yayın yapan bu gazetenin sahibi 
malûm ve mâruf bir iş adamıdır. 

İller Bankası ile iş münasebetleri içindedir. 
Velev ki, Hükümete pek yakın dahi bulunsalar 
mütaahhitler menfaatini müessesesini menfaat
lerine tercih etmiyeceği bilinen bir genel müdü
rün mevcudiyetinden hoşlanılmıyabilinir. 

Ancak şu var ki, mezkûr gazetede bâzı ilgi 
çekici kehanetlerde bulunulmuştur. Gazetenin 
bir Şubat 1966 tarihli nüshasında, «İller Ban
kası Genel Müdürü değişiyor» manşeti altında, 
Babüroğlu'nun yerine Sakarya Belediye Başkanı 
Vedat ÜnsaPın tâyin edileceği bildiriliyor. 

19 Şubat tarihli nüshada ise, mağrur ve mu
zaffer bir manşet yer alıyor : 

«Beklenen sonuç : 
S. Babüroğlu görevinden alındı. Yerine Sa

karya Belediye Başkanı Vedat Unsal getirildi.» 

NAZİF KURUCU (Konya) — Hangi parti
den o belediye reisi? 

KUDRET BOSUTER (Devamla) — Bu du
rum... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
Yerinizden konuşmayın rica ederim. 

KUDRET BOSUTER (Devamla) — Bu du
rum, dinleyiniz, anlatacağım efendim. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Uzat
ma, o askerdir. Bırak Allah'ını seversen. (A. P. 
sıralarından, «Hükümetin tasarrufudur o...» ses
leri) (M. P. sıralarından, «Hatibe müdahale et
meyin», sesleri) (A. P. sıralarından, «Müdahale 
etmek yalnız size mahsustur.» sesi) 

BAŞKAN — Yerinizden konuşmayın çok ri
ca ederim. 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Sizin adını
za, partizan o değil mi idi? 

M. P. GRUPU ADINA KUDRET BOSU
TER (Devamla) — Bu durum bâzı istifhamlar 
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yaratmaktadır, acaba Hükümet icraatı gazetele
re yaptırılan maksatlı yayınlar mı yürütülmek
tedir? Yoksa müteahhit menfaatleri mi Hüküme
tin icraatını kanalize etmektedir. (Sağdan alkış
lar) 

Her halükârda Babüroğlu'nun uzaklaştırıl
masının ve tâyin tasarruflariyle Sayın Başbaka
nın kendi kendisiyle çelişmeye düşmesinin rejim 
bakımından tartışılması zorunluğu vardır. 

Bilindiği gibi siyasi iktidarla, idare kudreti 
arasında mevcut bulunması icabeden denge, Ba
tı demokrasilerinde rejimin temel unsurlarından 
birisidir. 

Devlet nizamında idari ve teknik ünitelerin 
aşırı derecede yetki sahibi olması halinde, bu 
müesseseler tarafından adeta birer hükümranlık 
mmtakaları ortaya çıkarak, demokrasi ile kabili 
telif olmıyan totaliter bir rasata girilecektir. 

Buna mukabil, siyasi iktidarın mutlak hâkimi 
kılınarak hizmetlerin bir teknisyen kadar yakını 
olmıyan ve siyasi periyodu içinde gelip geçen 
Bakanlar tarafından, bazen de rey endişeleriyle 
sevk edilmesi halinde idari ve teknik üniteler 
kişiliğini, tarafsızlığını kaybederek uygulama
larında kanunların muhtevasından ve tekniğin 
icabından önce politikacının emirlerine yönelir
ler. Bu klâsik demokrasi değil, nakıs demokrasi
dir. 

A .P. iktidarının, bu türlü keyfî ve partizan 
bir yönetime geçmek arzusunun çeşitli belirtileri
ni üzüntü ile müşahede ediyoruz. 

Sayın Başbakan, Karma Bütçe Komisyonun
da, «Son söz siyasi iktidarındır. Biz kanaatleri
mizi millete ilân ettik, tasvip gördük, 4 sene son
ra seçmenin karşısına çıktığımızda muvaffak ol
mamış bir tatbikattan ötürü, biz böyle yapmıya-
caktık ama teknisyenler tavsiye etti diyerek mi 
sorumluluktan kurtulacağız.» demişderdi. Yani 
bizim için önemli olan seçim endişesidir. Uzman
ların ilim ve tekniğin sözüne değil, seçim endi
şelerimize itibar edeceğiz, buyuruyorlar. (Gürül
tüler) 

Peki bunu temin etmek için ne yapacaksınız? 
Evvelâ teknik ve idari ünitelerin başından, gö
zünüzün içine değil kanunlara ve tekniğin icap
larına bakan yüksek memurları uzaklaştırarak 
partizan tâyinlerle hâkmiyetinizi tesis edecek
siniz... 

Hiejbir partiye mensubolmıyan ve M. B. Ko
mitesince tâyin edilmiş başarılı bir genel müdü

rü yerinden alarak Adalet Partili bir belediye 
reisini getirecek, ayrıca aynı müessesenin Müdür
ler Kuruluna gene bir eski yakın mebus tâyin 
edilince kararları istediğiniz şekilde çıkartmak 
imkânına sahibolacaksınız. Hafızamız bizi yanılt
mıyorsa, Sayın Başbakan bir konuşmasında, 
(Danıştay vardır tasarruflar usulsüz ise, oraya 
gidilir.) demişlerdi. İşinden alman genel müdür
ler iptal ve tehiri icra kararları aldılar. (Tazmi
nat istesinler) gerekçesiyle, mahkeme ilâmları 
bir tarafa itiliverdi. Sayın milletvekilleri, hukuk 
Devleti ilkesine uymıyan bu gibi davranışlara 
son verilmesinin rejimin selemeti ile yakından il
gili bulunduğuna inanıyoruz. Bu vesile ile tanın
mış bir hukukçunun Jcring'in büyük muhteva ta
şıyan bir cümlesini belirtmek isteriz. 

(Devlet hak fikrine herkesten çok riayet etme
lidir. Devlet fertlerin hakkını ihlâl ederse halk 
da hak fikri değil anarşi fikri inkişaf eder.) 

Devlet telâkkisinde kuvveti esas kabul eden 
görüşün temsilcilerinden bir müellife atıfta bu
lunmak ihtiyacını, demokratik Türkiye'de hâlâ 
duyabilmek acı bir realite teşkil etmektedir. Söz
lerime son verirken 1966 İmar İskân Vekâleti 
Bütçesinin Yüce Milletimiz için başarılı olmasını 
dilerim. (Sağdan, alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Ilecai İskenderoğlu. Yok mu efendim? Sırada 
C. H. P. Grupu adına Sayın Arif Ertunga. («ye
rini Reşit Ülker'e verdi» sesleri) 

Buyurunuz. Yalnız grup adına ikinci defa 
konuştuğunuz için 15 dakikaya tabi olduğunu
zu arz ederim. 

C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA RUŞİT 
ÜLKER (l'stanlbul) — Muhterem arkadaşlar, 
sabahleyin zaman darlığı yüzünden konunun 
anca'k bir kısmına temas edelbilmiştim. Şimdi 
imar ve îlskâıı Bakanlığında sabahleyin söyle
mek: imkânını bulamadığımız hususları C. H. P. 
Grupu adına ifade etmıdk istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, gecelklondu büyük dâ
vasının kaynaklarını ve giderilmesini temin et
mek için birincisi Toprak Reformunu Atatürk'
ün Anadolu'da işe başladığı ilk günden son ne
fesini verdiği dakikaya kadar ağzından ve İla
sından düşürmediği, ayırmadığı «toprak: refor
mu» fikrinin gerçeıkle'şıtirilmesi ve bu suretle şe
hirlere göçün anakaynaklarmdan birisinin izale 
edilmesi lâzım geldiğini ifade etmiştim. Bunun 
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yanımda diğer tedbirleri de, çareleri de göster
mek lâzımdır. Bunlardan birisi, şehirlere köy
den gelen akımlarla orantılı olarak şehirlerde 
iş imkânlarının yaratılmasıdır. Bir taraftan şe
hirleşme hareketi vardır, bu şehirleşme hare
keti Beş Yıllık Plânda öngörülmüş bulunmak
tadır. Bunun orantılı kaynakların işyerlerinin 
iş hayatının yaratılması bir zarurettir. 

Diğer çok önemli <bir tedbir de; bölge plân
laması denilen etkili aracın kullanılmasıdır. 
Gerçekten, Beş Yıllık Plânın yürürlüğe girme
sinden evvel 'başlıyan bölge plânlaması çalışma
ları Türkiye'nin iftihar edeceği çalınmalar nite
liğindedir ve böylece millî, vatan sathı üzerin
deki kıymetlerin, hizmetlerin vatan sathına da
ğılması imkânı ve hu dağılma neticesinde yur
dun dört (bir tarafında kurulan iş merkezlerine 
daha kolay gidecek vatandaşların büyük şehir
lere akınını önliyecek bir tedbir olarak göi'inek 
lâzımdır, görülmüştür. Sessiz sessiz yapılan 
ciddî çalışmalar olduğunu burada ifade etmek 
isterim. Yalnız şunu da iktidar partisi arkadaş
larıma ifade etmdk isterim ki, 'bu gösterişsiz ça
lışmaları, gösterişsiz olduğu için ihmal etme-
me'k lâzımdır. Bu gösterişsiz çalışmalar kısa 
'bir süre sonra size büyük zaferler sağlıyalbiiir. 
Onun için bunları ihmal etmemek lâzımdır. 

Bugüne kadar Antalya, Çukurova, Marma
ra, Ege, Doğu Karadeniz. Orta - Anadolu Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu bölge çalışmaları yapıl
maktadır ve bunların bir kısmı da Ibitirilmiş 'bu
lunmaktadır. Şimdi Beş Yıllılk Plânda bu bölge 
çalışmalarının nasıl 'bir dağılımı, nasıl 'bir yarar 
husule getirdiğini ifade etmek için bir rakam 
vereceğim. Bu bölge çalışmaları ve plânın böl
gelere önem vermesi sayesinde Doğu ve Güney
doğu illerine yapılan yatırımlar, 1963 de 568 
milyon lira iken, 1964 te 1 milyar 110 milyon 
liradır, 

1965 te 1 milyar 638 milyon liraya ulaşmış
tır. Bu da gösteriyor ki, bu yolda ısrarla de
vam etmek lâzımdır. 

Bu arada şuınu da ifade edelim ki, bu bölge 
ve plân çalışmalarından, turizmi kalkınması 
bakımından sıkı bir işbiriliğinde devam ettiril
mesi de Türkiye turizminin hızlı kalkınması ba-
kınımdan bir zarurettir. Bunun yanımda bir 
diğer tedbir, göçleri önliycbilccek, azaltabile
cek bir tedbir, ucuz konut yatırımının sağlan
masıdır. 

25 . 2 . 1966 O : 3 

J Maalresef, değerli arkadaşlarım, son aylarda 
inşaat anamalzemesi fiyatlarında % 40 a yakın 
bir yükseliş olmuştur. Bu şartlar altında inşa
atın süratlenmesinle kiraların düşmesine imkân 
görülemez. Onun için Hükümetin fiyat istikra
rı üzerinde son zamanlarda artmış bulunan dik
katinden dolayı memnuniyetimizi ifade etmek 
isteriz. Sayın Bakandan fiyat itsikrarı üzerine 
son günlerde demeçte bulunmuşlar, dokunmuş
lardır. Sayın Ticaret Balkanının da hakikaten 
olumlu istikamette olduğu gözükmekte olan bu 
gayretlerini bütün kalbimizle destekleriz. Çün-

I kü plânın bir temel noktasıdır, mihrak n'öktası-
dır, fiyat istikrarı bozulduğu takdirde ne Beş 

I Yıllık Plânın, ne de onun yıllık programlarının, 
hele bütçenin tatbikine imkân dlmıyacaktır. Ki-

I raları mâkul ölçüde tutmak gecekondu yapımını 
I önlemenin tedbirlerinden birisidir. Sabah top

lantısında Amerika'da yapılan gecekondu araş-
I tıkmalarından 3 610 gece'kondu arasında % 10 

nislbetinde mamurların gecekondusu bulunduğu-
I mı ifade etmiştik, öyle ise gecekonduda bulu-
I nanlarm bir kısmı 'da köylerden gelenler de-
I ğil, mesken bedelini ödiyemiyen memur, işçi ve 
I saire dar ve yoksul vatandaşlardır. Öyle ise ki-
I raları mâkul bir ölçüde tutmak tedbirlerden 
I müessir olanlardan, birisidir. Bu ana kadar arz 
I ettiklerim gecekonduların yeniden çoğalmasını 
I öriliyecek tedbirler idi. Mevcutların ıslahı, tas-
I fiyesi ve yeniden gecekondu kurmak istiyenler 
I için alınan tedbirleri ayrı mütalâa etmek lâzım

dır. 

I Bu arada, bunlar için Beş Yıllık Plân, baş
ta mülkiyet problemi, yeni gecekonduların üze-

I rinde yapılmış oldukları toprağa bağlanmaları 
I prdblemini başta halledilmesi, çözümlenmesi lâ-
I zımıgelen bir esas olarak kalbul etmektedir. Onun 
I yanında mevcuıdolanlarm ıslahı, yeniden kuru-
I lacaklar için önleme bölgelerinin ihdası gibi ga-
I yet değerli esaslar vardır. 

I C. H. P. milletvekillerinin geçen devre Yü-
I ce Medlise sundukları mütaaddiıt gecekondu ta-
I sarıları birleştirilerek bir Geçici Komisyonda 
I binbuıçuk senelik bir çalışmadan sonra Meclis 

gündemine girmişse de bütün gayretlerimize 
I rağmen Adalet Partisinin iktidarda bulunduğu 
I son zamanlarda çıkarmalk imlkânma malik ola-
I madik. Bundan dolayı üzüntülerimizi belirtmek 
I isteriz. Bu arada bir başka noktaya daha temas 
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etmek istiyorum. Şüphe etmiyoruz ki, A. P. de, 
C. H. P. de Anayasa içinde olan 'bütün partiler
de Anayasanın mülkiyet esasına saygılıdırlar. 
Ama Adalet Partili arkadaşlarımız, Adalet Par
tisi, seçimde mülkiyete saygılı olduğunu özel 
surette belirtmeyi lüzumlu görmüştür. Bunun 
yanında gecekondular bakımından Sayın imar 
ve iskân Bakanının beyanı üzerine, vatanlaşla-
rın tapulu mülklerine kazma kürek yapılan hü
cumları burada hatırlatmaya medbur olduğu
muzdan dolayı üzüntü duyuyoruz. Binlerce, on-
binleree vatandaş istanbul, Anlkara, izmir gibi 
(büyük şehirlerde, Hazine ve vatandaşın tapulu 
arazilerine hücum etmişlerdir. Bunları olağan 
şeyler diye siz söyliyemıezısiniz zannediyorum. 
Çünkü Mülkiyete saygılı olmakta 'bizden daha 
üstün olduğumuzu iddia etmektesiniz. 

Muhterem arkadaşlar, arkasından hu vatan
daşlar sandıklarında, keselerinde, köşelerinde 
(biriktirdikleri paralarla araziler üzerinde gece
kondularını süratle gecelerin içinde yaptıktan 
sonra ertesi gün ve daha ertesi gün alınan ka
rarlarla zalbıta kuvvetleri ide hunlar toprakla 
bir edilmişlerdir. Vatandaşlar mahkemelere 
sevk edilmişler, bir kısmı tevkif edilmiş, bir 
kısmı da cezalandırılmıştır. 

Demek ki, Hükümet 'başımda 'bulunanların 
»beyanlarına çok dikkat etmeleri lâzımgelir. Biz 
bunu kasten yaptıklarını düşünmek istemiyo
ruz. 

Muhterem arkadaşları/m, bir başka noktayı 
daha ifade etmek istiyorum. Son zamanlarda 
Sayın imar ve iskân Bakanının son üç dört 
ay içinde gecekondu konusunda yaptığı toplan
tılar ve beyanlarında sanki bu konulara ilk de
fa olarak kendileri tarafından el konmuş, ilk 
defa kendileri tarafından keşfedilmiş gibi bir 
hava vermiştir. Halbuki, hepinizin bildiği gibi, 
gecekondu çalışmaları 1962 den itibaren başla
mış ve C. H. Partisinin iktidarları zamanında 
gecekondu sahasında ciddî hizmetler bu mem
lekete yapılmıştır. Yeniden kurulacağı bildiri
len önleme bölgeleri, çok sene evvel Beş Yıllık 
Plânın. ışığında, ondan kaynak alarak İstanbul'
da, Ankara'da izmir'de ve daha başka şehirler
de kurulmuştur. Ve Gecekondu Kanununun mül
kiyet ve sair problemleri çökmesini beklemek 
üzere kanalizasyonları parselasyonları ve yolla
rı, mektepleri ve sairesi gerçekleştirilmiştir.-Şim

di başlanmış, yürütülmüş ve kendilerinin de vaızi-
fe olarak yürütmekte oldukları işleri yep yeni 
işler gibi ortaya koymanın bir mânası olmadığı 
kanısındayız. Devletin devamlılığı ile de kabili 
telif görmüyoruz. Herkesin gelip kendinden 
evvelkini övmesi şart değildir. Fakat kendin
den evvel yapılmışları yapılmamış gibi göster
meyi de doğru bulmuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, nihayet şu nokta
yı da ifade etmek işitiyoruz: Bütün söyledikle
rimiz bir noktaya gelir, bağlanır. Eğer plânın 
öngördüğü toprak reformu, 'bölge plânlaması, 
sanayileşme, ucuz konut yapılması kiraların 
mâkul ölçüde tutulması gibi tedbirlerin yanın
da, plânın gecekondular için öngördüğü yatı
rımların da yapılması lâzımgelir. 

1906 yılında 163 milyon lira olması lâzım-
gelen gecekondu ödeneği, ancak 20 küsur mil
yon lira civarındadır. Evvelki yıllarda da böyle 
olmuştur. Bunu demek istemiyorum. Evvelki 
yıllarda da böyle olmuştur. Bunu demek istemi-
yoruım. Evvelki yıllarda da 1963, 1964, 1965 
te de plânın öngördüğünden aşağı olmuştur. 

Şuraya geliyorum, para lâzımdır arkadaş
lar. Bütün bu işlerin yapılması için para lâzım
dır. Bu parayı da temin etmek için dengeli bir 
şekilde, memleketin ku'llanılmıyan kaynakları
nı âdil ölçülerle vergilendirmek, plânın emret
tiği esasları yerine getirmek lâzımdır. Muhte
rem iktidar partisi bu esaslara yönelmediği 
takdirde, yani para kaynaklarını, finansman 
kaynaklarını işletmediği takdirde, Sayın imar 
ve iskân Bakanı ne kadar ateşli olarak «kısa 
zamanda gecekondu meseleleri, konut meselele
ri halledilecek» demiş olurlarsa olsunlar, bu me
selelerin halledilemiyeceğini bu kürsüden be
yan etmek isterim. Biran evvel plânın emrettiği 
yolun içine girmek zarureti vardır. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, tamam. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Teşekkür 

ederim. Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
hepinizi sevgi ve saygı ile selâmlarım, arkadaş
lar. (Orta sıralardan alkışlar) 

'BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, imar ve 
iskân Bakanlığı bütçesi üzerinde altı arkadaş 
konuşmuş bulunuyor. Yeterlik önergesi de gel
miştir. Evvelâ Sayın Hükümete söz vereceğim. 
Bir arkadaşa daha söz verdikten sonra yeterlik 
önergesini okutacağım. 
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Sayın Bakan. 
İMAR VE ÎSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğ
la Üyesi) — Muhterem Başkan, muhterem mil
letvekilleri; şahsım ve Bakanlığım adına Yüce 
Heyetinizi saygılarımla selâmlarım. Bakanlığı
mın 1966 yılı bütçesi üzerinde tenkidlerini, gö
rüş ve temennilerini izhar "buyuran değerli mil
letvekillerine şükranlarımı sunarım, izhar fcu-
yurullan tenfcM ve tavsiyeler çalışmalarımıza 
ışık tutacak ve birer rehber olarak değerlendi
rilecektir. Tevcih buyurulan sorulara ve tenkid-
lere yegân yegân cevap arz etmeden evvel Ba
kanlığımın hizmet politikasının esasları pren
sipleri ve hedefleri, çalışma programımızın özel
likleri ve nihayet Bakanlık mesuliyetini deruh-
de ettiğimiz anıdan, bugüne kadarki çalışmala
rımızın icra seviyesi hakkında, özetle de olsa 
Yüce Heyetinize bilgiler genel sunmayı görev 
telâkki ve müsaadelerinizi rica ediyorum. 

imar ve iskân Bakanlığı 7116 sayılı Kuru
luş Kanunu ile üç 'büyük karakterde ifade edi
lebilecek hikmetler manzumesinin mesuliyetini 
taşımaktadır: 

1. — Araştırma ve plânlama, 
2. — Koordinasyon, 
3. — Yatırım. 
Şu halde imar ve iskân Bakanlığı bir taraf

tan araştırma ve koordinasyon Bakanlığı diğer 
taraftan da icracı bir bakanlıktır. 

Bakanlığımın hukukî hüviyetini böylece 
özetle takdim ettikten sonra, hizmet politikamı
zın prensiplerinle işaret etmek isterim. 

Bizim hizmet telâkkimize göre, hizmetler 
kal'ilteili olacak, süratli olacak, ucuza mal edi
lecek, ve hizmetler kontrollü hir düzen içinde 
cereyan edecek, uygulamanın her safhasında 
dinamizm hâkim olacaktır. Bu hedefe ulaşma 
gayretlerimizi şu noktalarda toplamak müm
kündür : 

Bu noktayı 'bilhassa Hükümet programında 
işaret ettiğimiz, «Bakanlığın işlerini ve hizmet
lerini dinamik ve düzenli bir politikaya istina-
dettireceğiz» va'dimizin ortaya konması ve bu 
vaite gösterdiğimiz vefanın ifadesi !bakımından 
arz etmek isterim. 

1. — Yatırımlar ve cari muameleler dâhil 
•olmak üzere onfbeş günlük devreler içinde bü
tün bu hizmetlerin icra seviyesini kontrol et
mek dikkat ve itina etiğimiz bir husustur. Bu 

görevi Bakanlık bünyesinde yeni kurduğumuz 
plânlama ve takip komitesi görmektedir. Bu 
komite her onbeş günde bir, bütün muamelele
rin ve hizmetlerin incelenmesini yapmakta ve 
karşılanılan mahzurları ve geciktirici sebepleri 
izale edecek ve hizmete sürat verecek tedbirleri 
almaktadır. 

2. Bakanlığın; Bakanlık teşkilâtımızın da
ha rasyonel hale gelebilmesi için bakanlık bün
yesi içinde kurduğumuz organizasyon ve metot 
esaslarına göre çalışan bir ünitenin mevcudiye
tini de ifade etmek isterim. 

3. işlerde bedahatin ve sorumsuzluğun ifa
desi olan kırtasiyecilikle mücadele ve muhabere 
usullerini daha süratli ve pratik hale getirmek 
gayretlerimizi burada tebellür ettirmek isterim. 

Hükümet programında derpiş ettiğimiz di
ğer esasları şöyle özetliyebilirim : 

1. imar hareketlerinde Bakanlığın inisiya
tif, kontrol ve müessiriyetini temin etmek. Bu 
konuda bütün belediyelerle koordone bir çalışma
nın gayreti içindeyiz. Bir taraftan teftiş kadro
larımızı takviye ederek belediye imar bürolarını 
yakından denetlemek, onların çalışmalarına ışık 
tutmak ve diğer taraftan da taşra teşkilâtımızda 
kuracağımız imar müdürlükleri delaletiyle bele
diyelerimize teknik yardım imkânlarını sunmak
tır. Diğer bir taraftan da imara başlamış imar 
hareketine tevessül eden belediyelerimize malî 
destek olmak bakımından kredi açma yolundaki 
çalışmalarımıza hız vermiş bulunuyoruz. 

imar mevzuatımızın tatbikatında şikâyetler 
\ c sıkıntılar vardır. Bunun giderilmesi için bü
tün imar mevzuatını tetkike aldık. Köstekleyici 
ve tatbik kabiliyeti olmıyan hükümlerin değişti
rilmesini öngörüyoruz ve bu konudaki çalışma
larımızı neticelendirerek imar Kanununun tadi
line dair olan tasarıyı yakın zamanda Yüce He
yetinize takdim edeceğiz. 

Hükümet programında işaret ettiğimiz diğer 
hususlardan birisi de, araştırma ve bölge plânla
ma çalışmalarına hız vererek, sonuçların fiiliya
ta intikalini sağlamaktır. Bölge plânlama çalış
malarımızın hedefi, yurt ve bölge ölçüsünde dü
zensiz şehirleşmeyi önlemek ve kalkınmamızın 
imkân ve çarelerini ortaya koymaktır. Bizim 
hizmet felsefemize göre modern idare kavramı 
meselelere ve hâdiselere takaddümdür. Bunun 
metodu da bölge plânlama çalışmalarının ortaya 
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koymuş olduğu doneleri sonuçları değerlendir
mek ve icra politikasına, buna göre istikamet ver
mek, icra politikasını bu esaslara dayandırmak
tı!. Bu itibarla bölge plânlama çalışmalarını 
millî plânlamanın libumlu bir hizmetkârı ve 
kalkınma hamlelerimize ışık tutan değerli bir 
hizmetler manzumesi telâkki etmekteyiz. 

Bu anlayışla 1966 Kasım ayı başından bu ya
na çalışmalarımıza hız verilmiş ve şu neticeler 
alınmıştır : 

1. Keban gölü altında kalan köylerin kamu
laştırılması ve köylülerin geleceği için verilecek 
karara esas olacak anket çalışmaları ve değerlen
dirilmesi bitirilmiştir. 

2. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerini 
kapsayan Trakya hat bölgesi çalışmalarının so
nucu alınmıştır. 

3. Nevşehir ili turistik plânlaması ile Deniz
li Pamukkalc turistik plânlaması ikmal edilmiş
tir. 

4. Elâzığ, Tunceli, Bingöl ve Malatya ille-
ı'ııi kapsayan bölgedeki ilk çalışmalarının reviz
yonu tamamlanmıştır. 

5. Çukurova - Antalya bölgesi çalışmaları
nın revizyonu tamamlanmıştır. 

G. Orta - Anadolu bölgesi çalışmalarına bağ
lanmıştır. 

7. Türkiye ölçüsünde genel yerleşme plânı 
çalışmalarına hız verilmiştir. 

1936 yılı içerisinde Marmara, Ege, Antalya, 
Çukurova, Orta - Anadolu bölgeleri çalışmaları
na d'ğer yönlerden devanı edecek bölgeler arası 
dt-ngc3*zl:ği gidermek maksadiyle Güney - Doğu 
bölgelerinde kamu yatırımlariyle şehirleşme ve 
sanayileşme imkânlarının tesbitine hız verilecek
tir. Bu hedere matuf ilk etütlere göre bu bölge
lerin gelişme merkezleri Erzurum, Van, Diyar
bakır, Elâzığ ve Gaziantep olarak tesbit edilmiş 
bulunduğunu bilhassa ifade etmek isterim. 

Bölge çalışmalarımızın fiiliyata intikali Hü
kümet programında derpiş ettiğimiz bir konu
dur. Bu taahhüdümüzü yerine getirmek için, bu 
sene içindeki programımıza göre, 16 etüt neşre-
clcceğ.'z. Bunların isimlerini Yüce Heyetinize 
takdim etmek isterini. 

1. Geçmişteki ve gelecekteki katma değer ve 
çalışan Hut'usun tahmini. 

2. Türkiye çapında iç ve dış göçler analizi. 
3. İllerin kazalar itibariyle nüfus düzeltme

leri. 

| 4. Trakya Bölgesi önraporu. (Tekirdağ -
I Edirne - Kırklareli illerini kapsar). 
I 5. Çukurova bölgesi önraporu (Adana, İçel, 
I Hatay illerini kapsar.) 
I 6. İktisadi Devlet Teşekküllerinin sektörler 
I itibariyle yurt iç'nde dağılması ve ekonomik yön-
I don değerlendirilmesi. 
I 7. Antalya bölgesi fiziki yerleşme plânı. 
I (Antalya, İsparta, Burdur illerini kapsar.) 
I 8. Orta - Anadolu projesi önraporu. (An

kara, Konya, Niğde, Kırşehir - Yozgat illerini 
kapsar.) 

0. Elâzığ - Keban alt bölgesi envanter ça-
I lışmaları. 

10. Keban Barajı gölü altında kalacak elan 
I köy, mahallelerin anket çalışmalarının neticesi. 
I 11. Elâzığ - Keban alt bölgesi bölge plân-
I lama modeli. 

I 12. Keban Barajı ve kısa vâdede ortaya çı-
I kan bölge plânlama meseleleri (Elâzığ, Bingöl, 
I Tunceli, Malatya illerini kapsar.) 

13. Kuşadası - Efes turistik yerleşme düze-
I ni. 
I 14. Denizli - Pamukkale turistik yerleşme dü-
I zeni. 
I 15. Bolu ve çevresi turistik plânlaması. 
I 16. Ankara için dinlenme plânlaması esas

ları. 
Hükümet programımızın bir pasajı da İller 

Bankasının kaynaklarını geliştirmek köy ve özel 
I idarelere kredi açmak kabul ettiğimiz bir esastır. 

İller Bankasının kaynaklarının geliştirilmesi için 
I bugün bütçe tenkidinde bâzı değerli milletvekil

lerinin de işaret ettiği gibi, 5337 sayılı Belediye 
I Gelirleri Kanunu üzerinde çalışılmakta ve bele

diyenin kaynaklarını geliştirecek istikamette hü-
I kümler ihtiva eden bir tasarı Yüce Heyetinize 
I çok kısa bir zamanda gelecektir. 

Belediye gelirlerinin konsolide edilmesi ba-
I kınımdan ve İller Bankasının mâruz kaldığı sı-
I kmtılar bu yıl içinde giderilecektir. 

Köy ve özel idarelerimize kredi açma mevzuu 
I yıllardan beri tatbik edilmiyen bir konudur. Bu-
I nun için de İller Bankası bünyesi içerisinden bir 

meblâğ ayrılarak 1966 yımdan itibaren ihtiyacı 
olan köylerimize ve özel idarelerimize bu istika
mette kredi açacağız ve bu suretle Hükümet 
programında vadetmiş olduğumuz bu konuyu 

) şimdiden yerine getirmiş bulunmaktayız. 
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Âfetler konusu : 
Tabiî âfetlerden zarar gören vatandaşların zor 

durumlardan kurtarılmaları gayretlerine hız ver
mek, âfetin vukuunda Devletin derhal yardım 
edici ve iskân edici kudretini seferber etmek, Hü
kümet programında vâdettiğimiz bir esastır. 

Âfetin vukuunda Devletin yardım edici, iskân 
edici ve şefkat dolu ellerini vatandaşımıza uzat
mak ve onları ümitsizlik ve çaresizlikten kurtar
mak prensibimizdir. 

Kasım 1966 dan bu yana, yurdun çeşitli böl
gelerinde vukua gelen âfetlerde bu prensibe cid
diyetle -ve samimiyetle vefa gösterdik. Bâzı Bakan 
arkadaşlarımla beraber bu âfete uğramış olan 
yurdun çeşitli köşelerine gittik, âcil ihtiyaçlarını 
sağladık, muvakkat iskânlarını temin ettik, mâ
ruz bulundukları hasarları bina olarak, mezru 
arazi olarak tesbit ettik. Mezru arazideki zarar
ların telâfisi için ilgili bakanlık ve kurumlar ça
lışmaktadır. Bakanlığıma düşen iskân konusu 
üzerinde de çok ciddî gayretler içine girmiş bu
lunuyoruz ve tesbit edilmiş olan yıkılan evlerin 
ve ağır hasara uğrayan evlerin yerine yenileri
nin yapılmasını 1966 programına ithal etmiş bu
lunmaktayız. Bu suretle afetzede vatandaşları
mızın zor ve çaresiz durumlardan kurtarılmaları 
teminat altına alınmış bulunmaktadır. Kasım 
1966 ayı afetzede vatandaşlarımıza 1 milyon 214 
bin lira gönderilmiş ve ihtiyaçlarını karşılamak 
için emirlerine amade tutulmuştur. 

Afetzedeler konusunda, konut yapımına ehem
miyet vermiş bulunmaktayız. Kendi evini yapa
na yardım metodu - ki, bu modern bir toplum 
metodudur. - bunu daha müessir ve daha rasyo
nel hale getirerek bu sene kifayetli derece ve se
viyelerde işleteceğiz. Geçen yıllarda başlanmış 
3 385 konutla 1965 yılından Kasım ayına kadar 
inşaatlarına başlanan 2 491 konut vardır. 1935 
Mart ayından Ekim ayına kadar 1 475 konut bi
tirilmiştir. Buna mukabil Kasımdan Aralık ayı 
sonuna kadar, mevsimin müsaidolmamasma rağ
men, 166 konut yapımına başlanmış ve 575 konut 
bitirilmiştir. Üç aylık devre içinde bitirilen ko
nut sayısında % 39 artış vardır. Şu halde Hü

kümet programında taahhüdettiğimiz hususlara 
vefa göstermiş ve gerçeldeşmenin yoluna girmiş 
bulunmaktayız. 

Mesken politikamızda büyük hizmetler gören 
Türkiye Emlâk ve Kredi Bankasının birtakım 
malî sıkıntılara mâruz kaldığı yüksek malûmu-
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nuzdur. Bunu teşhis eden Hükümetimiz Hükü
met programında Türkiye Emlâk ve Kredi Ban
kasının sermayesinin artırılmasına işaret etmiş 
bulunmakta idi. Buna vefa göstererek bu ban
kamızın sermayesinin 1 milyara çıkarılmasına da
ir olan kanun tasarısını Yüksek Meclisinize tak
dim etmiş bulunmaktayız. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası 1965 yılında 
yapı tasarrufu yolu ile 6 708 vatandaşa 206 milyon 
500 bin liralık kredi açmıştır. 1966 yılında 240 
milyon lira ikrazat yapmak sur etiyle 8 bin vatan
daşımızı konut sahibi kılacak ve diğer taraftan 
halk konutları inşa etmek ve yapı kooperatifle
rine yardım etmek suretiyle mesken politikamı-
mızm aktif bir müessesesi olma hüviyetini muha
faza edecektir. 

Konut probleminde hususi bir ehemmiyet ta
şıyan yapı malzemesi çalışmalarımızın hedefleri 
şunlardır : 

1. Yurt ve bölge çapında yapı malzemesi
nin yeteri miktarı kadar temini için, lüzumlu ve
rilerin alınması ve tedbirlerin ittihazı. 

2. Kaliteli yapı malzemesi sağlamak maksa-
diyle imalâtın rasyonalizasyonu ve basit imalât
hanelerde teknolojik tedbirlerin alınması, 

3. Yapı malzemesi ile ilgili standartların 
tesbiti. 

4. Araştırma ve değerlendirme sonuçlarının 
uygulama safhasına intikalidir. 

Bu çalışmalarımıza süratli bir tempo ver
miş bulunmaktayız. Konut politikamızın anail-
kesi yoksul ve dar gelirli vatandaştan bağlıya
rak, bütün vatandaşlarımızı mülk veya ucuz 
konutlarda barındırmaktır. Bu hedefe ulaşma
nın yolu ise vatandaşın sosyal ve ekonomik 
özellikleri ile Devletin elin de mevcudolan kud
reti dengeli bir surette bağdaştırmaktır. Yani 
ihtiyaç sahibi olan vatandaşın fizikî ve malî 
kudretiyle, Devletin ekonomik ve finansman po
tansiyelini tevhidedon karma metottur. Bu bi
zim fikrimizdir ve icra politikamız bu temel fik
re dayanacaktır: Vatandaşın gücüyle Devletin 
gücünü birleştirmek. 

Bâzı değerli millet vekillerimizin benden 
evvelki konuşmalarında söyledikleri gibi mes
ken politikasında, mesken probleminin çözümün
de, arsa meselesi de kendisine mahsus bir ehem
miyeti taşımaktadır. Ve mesken politikasına 
paralel bir arsa nizamı kurmak, arsa spekülâs-
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yonunu önlemek, arsa fiyatlarının artışı için 
kati tedbirler almanın lüzumu aşikârıdır. Buna 
da işaret eden, bu gerçeği de tesıbit eden Hü
kümetimiz programında bir arsa ofisi kanunu 
getireceğini vaiıt ve taahbüdetmiştir, bu kanu
nu da hazırlamıştır, bugünlerde Yüee Heyetini-
ze takdim edilmek üzeredir. Şu halde Hükümet 
programında bu konuda da vadettlğimiz hususu 
yerine getirmiş bulunmaktayız. Yüksek takdir
lerinize arz ederim. 

Mesken meselesinin yurt gerçeklerine, ilmin 
ve tecrübenin tavsiyelerini uyarak hem teknik, 
hem hukukî ve malî yönleriyle halletmek ama
cını güden konut kanunu da Bakanlığım tara
fından hazırlanmış ve Bakanlar Kuruluna su
nulmuş bulunmaktadır. Bu suretle mesken me
selesinin de çözümü yüksek himmet ve tasvip
lerinizle imkân dâhiline girmiş bulunacaktır. 

Mesken politikamızın istisnai ve âcil bir yö
nünü teşkil eden gecekondu proplemini kısa 
vadeli tedbirler alanında ıslah tasfiye ve önle
me bölgeleri gibi üçlü tedbirler sistemi içinde 
kanalize etmek kararındayız. Bu esaslara is-
tinadederek hazırladığımız Gecekondu Kanunu 
Yüksek Heyetinize sunulmuş kurmuş bulundu
ğumuz Geçici Komisyon çalışmalarını bitirmiş 
ve Yüce Heyetinize arz etmiş bulunmaktadır. 

Şu halde Hülkümıet programımızda Bakan
lığıma taallûk eden pasajda vait ve taahhüdet-
tiğimiz anadört kanun hazırlanmış ve yüksek 
takdirlerinize sunulmuş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şu ana-
kadar devam eden mâruzâtımla birçok değerli 
milletvekili arkadaşlarımın tenkidlerine ve soru
larına umumi olarak cevap arz ettiğim kanısın
dayım. 

Şimdi bâzı sorulara ayrı ayrı cevap arz ede
ceğim: Sayın Reşit Ülker arkadaşımız, mes
ken politikasına, arsa spekülâsyonuna ve gece
kondu meselesine kendi açılarından işaret etti
ler. Gecekondu Kanununun komisyondaki çalış
malarına iştirak eden değerli arkadaşımızla 
getirdiğimiz kanunların hükümleri bakımından 
görüşlerimizde fazla bir ayrılık olmadığını zan 
ve tahmin etmeikteyim. Arsa spekülâsyonunun 
suretikatiyede önlenmesine dair olduğu görüşü
ne ben de iştirak ediyorum. Biraz evvel de arz 
•ettim, Arsa Ofisi kanununu huzurunuza getire
ceğiz. 

25 . 2 . 1966 O : 3 

Mesken Kanunu da hazırlanmış huzurunuza 
gelmek üzeredir. 

Yalnız Sayın Ülker'in temas ettiği bir iki 
hususa arzı c e vah etmek isterdim : 

Buyurdular ki, İmar ve İslkân Bakanı lü
zumsuz ve yersiz konuşma ve beyaniylc büyük 
şehirlerimizde âdeta gecekondu yapımını teşvik 
ve tahrik ettiler. 

Üzüntü ile beyan ederim ki, Sayın Ülker'in 
bu sözünde gerçek ve isabet yoktur. Biz Hükü
met adamı olmanın mesuliyetini müdrik insan
larız. Hesap içinde, ölçü içinde konuşmak bi
zim hizmet anlayışımızın Hükümet etme an
layışımızın en tabiî icabıdır. 

İmar ve İskân Bakanı ne yapmıştır? İmar 
ve İskân Bakanı hepinizin ittifakla işaret etti
ğiniz ve meımlöketin süratle çözülmesi lâzım -
gelen gecekondu meselesini denlini kanalize 
edelim demiş, bu mevzuu ele almış, tatbikatın 
içinde hâdiselerle yoğrulmuş, müşkülâta mâruz 
kalmış, belediye reislerini çağırarak bir kere daha 
fikirlerini almış, gecekondu mmtakalarmı dolaş
mış, ilmin, ihtisasın tecrübenin tavsiyelerini almış 
ve bir gecekondu kanununun hazırlaması faali
yeti içine girmiştir. Bu meyanda da demiştir 
ki, - biraz evvel de ifade ettiğim gibi, - bu prob
lemin çözümü uzun ve kısa vadeli birtakım ted
birlere bağlıdır. Bunlar birer gerçektir, muh
terem arkadaşlarım. Gecekondu meselesiyle kar
şı karşıya kalan yalnız Türkiye değildir. Diğer 
memleketler de geçirmiştir. Uzun vadeli tedbir
ler yine hepimizin bildiği şeylerdir. Türkiye'
nin genel yerleşimi, şehirleşme düzeni, sanayileş
me ve kırsal sahalarda geçim ve iş imkânlarını 
sağlamak, istihdam politikasını dengeli hale getir
mek. Bunların hepsi bizim Hükümet programı
mızda mevcudolan şeylerdir. Ama bunlar kâfi 
değildir. Kısa vadeli tedbirler de alınması lâzım
dır. İşte bu kanun o kısa vadeli tedbirleri getir
mektedir. 

«Başkasının mülkünü her türlü tecavüzden 
masun tutalım buyurdular, Anayasanın temi
natı altındadır» buyurdular. Doğrudur... Anaya
sanın teminatı altında olduğu içindir ki, mülki
yet hakkı bu gelişigüzel ve gayrimeşru saldırıları 
önliyelim, gayrimeşru yolu tıkayalım, ama bir 
mesken edinme ihtiyacı içinde bulunan vatanda
şımıza meşru yollardan mesken sağlamanın yo
lunu da, kanalını da açalım dedik. Huzurunuza, 
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gelecek olan kanun bunu getirmektedir. Şu hal
de siz yalnız bu kanunu getirdiniz, bu kanun ile 
bu mesele halledilemez fikrindeki isabeti kabul et
mek mümkün değildir. Batı memleketlerinde bi
zim işaret ettiğimiz, sizlerin de işaret ettiğiniz 
uzun vadeli tedbirler alınmıştır. Ama bugün 
Paris etrafındaki bidon villerden kurtulmuş mu
dur? Kurtulamamıştır. Neden? İnsanlar psiko
lojisinin tabiî icabı olarak, insanlar büyük şehir
lerin cazibesine tutulurlar. Onların nimetlerin
den istifade etmek isterler. Binaenaleyh, siz uzun 
vadeli tedbirleri mutlak, olarak alsanız dahi, yine 
köylerden şehirlere akın olacaktır. Ama nisbeti 
düşecektir. Bu küçük nisbetlerdeki akınları na
sıl karşılıyacaksmız? İşte huzurunuza getireceği
miz kanunla karşılıyoruz. Gayrimeşru yolu tıkı
yoruz, mülkiyet hakkını mahfuz tutuyoruz ve 
meşru yolu da açıyoruz. 

Peki bu kaç senede olur? Bu Türk Milletinin 
ekonomik ve finansman kabiliyetinin müsaade et
tiği zaman içinde olur. Biz de bunu söylüyoruz. 

Buyurular ki: «Bu konuşmalarla, îmar ve İs
kân Bakanının bu ölçüsüz konuşmasiyle İstanbul 
ve Ankara'da vatandaşlarımızın mülklerine te
cavüzler olmuştur. Vatandaşlarımız mahkemele
re götürülmüştür.» Bunlar birer vakıadır. Çünkü 
gecekondu yapımını sadece mesken ihtiyacını du
yan vatandaş yapmıyor. Sizler de işaret ettiniz. 
Büyük şehirlerde gecekondu simsarları vardır, 
ticaretini yapanlar vardır. Bunlar her hâdisede 
birtakım hamleler yaparlar, yaptılar, muvaffak 
olabildiler mi? Aldığımız tedbirlerle büyük şe
hirlerin vali ve belediye reisleri verdiğimiz direk
tifler karşısında Hükümetin ve Devletin kudre
tini gördüler ve gayrimenkul malına tecavüz ede
meden döndüler. Bu, Hükümetin kudretini ve 
başarısını ifade eder, mülkiyet hakkını mahfuz 
telâkki etme, Anayasaya bağlılığın en katî bir de
lilidir. (A. P. sıralarından, alkışlar.) Hâdiseyi 

ters taraftan mütalâa etmeyi de bendeniz isabetli 
mütalâa etmem. Gecekondu yıkılmıyacaktır de
di Bakan. Bu teşviktir. 

Muhterem arkadaşlar, muhterem partilerin bü
tün temsilcileri buraya çıktı, 5 Yıllık Kalkınma 
Plânının bu konudaki ilkelerini saydı. Ne diyor 
5 Yıllık Kalkınma Plânı?: «Mevcut gecekondu 
sahiplerine bir mesken temin edilmeden, gecekon
du yıkılamaz.» diyor. Bendeniz İmar ve İskân 
Bakanı olarak bunu ifade ettim. Kanunun hay
siyetinden olan 5 Yıllık Kalkınma Plânının bu 

hükmü vardır. Bu yeni bir kanunla kanalize 
edilecektir, dedim. Ben kanuni bir gerçeği ifa
de ettiğim zaman, zararlı ve ölçüsüz bir beyanat 
oluyor, ama değerli milletvekilleri arkadaşlarımın 
bu kürsülerden veya başka yerlerde bu hukukî 
gerçeği ifade etmeleri isabet telâkki ediliyor. Sa
yın Ülker hem sabahki, hem biraz evvelki vâki olan 
konuşmasında Toprak reformu kanun tasarısı 
konusuna ısrarla işaret ettiler. Toprak reformu 
yapıldığı takdirde köylerden büyük şehirlere akın 
sureti katiyede duracak ve gecekondu mevzuu 
önlenecektir. Bunu bu meseleyi bu kadar yay
gın ve mudil bir problemi bir tek sebebe daya
mak hiçbir mantık ölçüsüyle, hiçbir realite anla
yışı ile kabili telif olmadığı aşikârdır. Bunun çe
şitli faktörleri vardır. Uzun vadeli tedbirler ara
sına girer bira evvel arz ettiğim gibi. Kaldı 
ki... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — İyi dinleme
mişsiniz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Çok iyi dinle
dim beyefendi. Kaldı ki, biz Hükümet olarak 
Hükümtt programımızda bir ziraat reformu ka
nununu getireceğimizi vadetmiştik, çalışmalar ya
pılmaktadır, gelecektir. 

Sayın Akdoğan arkadaşım 7269 sayılı Âfet
ler Kanununun ihtiyaca tekabül etmediğini ifa
de buyurdular. Bu mevcut ve mer'i olan ka-
nun<m ihtiyaçlar karşısında cidden bâzı eksik 
tarafı vardır. Ama geçen sene Yüce Heyetiniz
den geçen ve çok kısa bir zaman sonra Senato
da tetkik edilip kanunlaşacak bâzı tadiller bu 
kanunu daha mükemmel hale getirecek ve bil
hassa âfet konutlarının süratle yapımında kul
landığımız metodun ıslahı suretiyle memnuni-
yetbahş neticeler alacağımızı zannetmekteyiz. 

Arkadaşımız burada bir noktaya temas et
tiler. Onu aydınlatmak istiyorum. «Âfetler 
fonundan personele ücret verilmektedir ve bu da 
konut maliyetine intikal ettirilmektedir buyur
dular. Böyle bir tatbikat yoktur. Hattâ o ka
dar yoktur ki, yapılan konutların yolu ve içme 
suları masrafları dahi bu konut sahiplerine in
tikal ettirilmememkte ve borçlanmaya sokul-
mamaktadırlar. Arkadaşım müsterih olabilir
ler. Birçok âfet evleri pahalıya mal edilmiştir, 
ihtiyaç sahipleri bunları alamamaktadırlar.» de
diler. Hususi kanunlar çıkarılmak suretiyle 



I/T. Meclisi B : 56 25 . 2 . 1966 O : 3 

bâzı âfet bölgelerinde yapılmış olan evlerde cid
den bu vardır. Bu bir sıkıntı doğurmuştur. Ye
ni çıkmakta olan kanunumuz bâzı imkânlar ver
mektedir. Maliyetleri bâzı şartların tahakku
kuyla yüzde elliye indirebilmek ve borçlanma 
süresini 20 seneden 30 seneye çıkarabilmek 
mümkün olacaktır. Bu da eski afetzede vatan
daşlarımızın bu sızlanmalarını muayyen bir nis-
bette önliyeceği kanaatindeyiz. 

Sayın Akdoğan arakdaşım mesken politika
sını kati olarak tesbit etmeli, arsa spekülas
yonu konusu üzerinde durulmalı, gecekondu me
selesi kanalizc edilmelidir. Ama bizim ifade
mizle uzun vadeli tedbirler de alınmalıdır dedi
ler. Kendisi ile bu noktada mutabıkız. Gece
kondu Kanunu gelmiştir, Konut Kanunu gel
mektedir. Arsa Ofisi Kanunu da Yüksek Mec
lise sunulmuştur. 

Sayın Akdoğan arkadaşımız «Büyük şehir
lerin anaplânları, nâzım plânları yoktur» dedi
ler «veya ihtiyacı karşılamıyor» dediler, ihti
yacı karşıla yamama hususundaki ifadesi yerin
dedir. Bunu dikkate alarak bütçemize koydu
ğumuz bir meblâğla istanbul, Ankara ve izmir 
şehirlerinin nâzım plânlarının bu sene yaptı
rılmasına başlıyacağız. 

«îmar plânları işe yaramamaktadırlar» dedi
ler, eğer iyi not alabilmişsem. imar plânları 
işe yarıyan ve imar haraketlcrinc istikamet ve
ren vesikalardır, lüzumludur. Bugün tatbik 
edilmez ama belediyeler malî potansiyele sahi-
boldukları zaman, tatbik edilecek çok mühim ve 
belediyeler için medeni ihtiyaçları sağlamak ba
kımından ışık tutucu bir büyük rehber olacak 
tır. 

Yine değerli arkadaşım «önçalışmalar, araş
tırmalar yapılmadan, imar plânları yapılıyor, bu 
doğru değildir.» dediler, imar plânlarından 
evvel bir halihazır haritalarının yapılması ko
nusu vardır. Her halde arkadaşım bunu kas
tetmiş bulunmaktadır. Buyurdukları tatbikat
ta mevcuttur. Buna itina edilmektedir. 

«İmar durumlarını halk bilmelidir» buyur
dular. Doğrudur. Bu imar plânları belediyele
rimizde il ât. edilmektedir. Ama ilânla ilgili va
tandaşlarımız gayrimenkul! erinin imar durumu
nu tamamiyle öğrenmek imkânını bulamamak
tadırlar. Bu belediyelerin imar talimatnamele
ri hükümlerine taallûk eden bir konudur, imar 
talimatnamelerinin muayyen bir standarda so

kulması konusunda da 1966 yılı içinde çalışma 
larımız vardır. Bunun sonuçlarına göre bu hu
susa bir istikamet verilecektir. 

Akdoğan arkadaşımız «655 sayılı Kanunun 
ruhuna göre tatbikat yapılmaması bakımından 
İller Bankasının 20 milyon lira sermayesinden 
kaybettiğine» işaret ettiler. Bu bir vakıadır, bu
nu halletmenin gayreti içindeyiz. 

691 sayılı Belediye borçlarının konsolide edil
mesine dair olan Kanunun tatbikatında İller 
Bankasının mâruz kaldığı sıkıntı meydandadır. 
Bunun giderilmesi için lüzumlu tedbirler alın
mış bulunmaktadır. 

«Bankanın 1966 yılı finansmanında açık 
vardır» buyurdular. 71 milyon 400 bin lira bir 
açığı vardı, bunun 40 milyonu bütçeden sağlan
mıştır. 31 milyonu da Maliye Bakanlığının İk
tisadi Devlet Teşekküllerine yardım finansman 
programına göre sağlanacaktır. Endişeye mahal 
yoktur. 

Sayın Akdoğan «şimdiye kadar kaç belediye
nin haritası ve imar plânı yapılmıştır, kaçının 
yapılmamıştır?» dediler. Bu teknik bir sorudur, 
ama notlarımdan derhal cevap arz edebilirim. 
Durum şudur : 

Hali hazır ikmal edilen harita durumu şu
dur : Türkiye'de büyük küçük 1 071 belediye
miz vardır, ikmal edilen haritadır. Elde mevcut 
harita 41, hiç ele alınmamış 132, imar plânı 765 
adedi ikmal edilmiş, 118 i eldedir. 188 i hiç ele 
alınmamıştır. 

Sayın Ülker ve Sayın Akdoğan arkadaşları
mız tiler Bankası Umum Müdürünün Yüksek 
Murakabe Heyeti üyeliğine nakli dolayısiyle me
seleyi... 

ABDÜLBÂRt AKDOĞAN (Ağrı) — Ben 
öyle bir şey söylemedim. 

İMAR İSKÂN BAKANI HALDUN MEN-
TEŞEOĞLU (Devamla) — Affedersiniz, isim 
yanlışlığı oldu. Bosuter arkadaşım söylemiş, özür 
dilerim. 

Sayın Ülker buyurdular ki, «İller Bankası 
Umum Müdürü işten el çektirilmiştir.» Bu be
yanın gerçekle bir ilgisi yoktur, iller Bankası 
Umum Müdürü işten el çektirilmemiş, aynı se
viyede bir yüksek memuriyet mevkiine getiril
miş, Yüksek Denetim Kurulu üyesi olmuştur. 
Bu tasarruf kanunun sınırları, yetkisi içinde 
alınmış, tamamiyle hukukî bir tasarruftur ve ta
mamiyle Anayasamızın icraya tanıdığı bir tak-
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dır hakkının ölçüleri içinde yapılmıştır. Türkiye 
Anayasası rejimi içinde idarenin bütün eylem ve 
işlemleri, idari kazanın murakabesi altındadır. 
Eğer bu tasarrufta meşru bir menfaat ve bir hak 
ihlâl edilmişse, kazai murakabeyle alâkadar olan 
gidebilir. Bunun dışında bu nakıs demokrasidir; 
bu Anayasanın esaslarına ve hükümlerine vefa
sızlık demek, bu ciddî ve hukukî konuda politi
ka yapmak olur. (Ortadan «particilik mi yaptı?» 
sesi) 

BAŞKAN — Yerinizden müdahale etmeyin, 
efendim, çok rica ederim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOÖLU (Devamla) — Muhterem Be
yefendi, Türkiye'de memurlar münevver insan
lardır ve bir siyasi kanaat taşırlar. O siyasi ka
naatini hizmet görürken kullanmıyorsa, hizme
tin ifasında siyasi kanaatini müessir hale getir
miyorsa, vatandaşa eşit ve âdil bir muamele ya
pıyorsa, nasıl bir siyasi kanaat taşırsa taşısın, 
memleketin o çocuğu Devlet hizmetini yapacak
tır. (Soldan, alkışlar) 

Sonra işaret ettiler. Zafer gazetesinde neşri
yat yapılmıştır. Çünkü Zafer gazetesinin veya 
Zafer gazetesi sahibinin İller Bankası ile ilgisi 
vardır... Sureti katiyede hiçbir ilişkisi, hiçbir ta
ahhüt işi yoktur. Sonra Zafer gazetesinde bu neş
riyat yapılmıştır. Bakanlığım bu meseleye el koy
muştur, önincelemeler yapılmıştır. Tahkikatı ge
nişleteceğim. Şimdi savunmasını yapan arkadaş
larım bu umum müdür arkadaşımın, elde ettiği 
neticeleri burada açıklarsam prestijini lüzumsuz 
yere rencide etmiş olduklarım anlıyacaklardır. 
Müsaade buyurunuz, genişlettiğim tahkikatın ne
ticelerini huzurunuza getireceğim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, değerli 
milletvekillerinin işaret ettikleri konulara, ten-
kidlerlne, sorularına arzı cevabettiğimi sanıyo
rum, Yüce Heyetinize saygılarımı sunarım. (Sol
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, müsaade buyu
run, sorular vardır efendim, buyrun, İhsan Ka
badayı, sorunuz varmış. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Yeni Ge
cekondu kanun tasarısının, gecekonduların ön
lenmesi, ıslah ve tasfiye bölgeleri ihdası hususla
rının bellibaşlı prensipleri meyanında bulundu
ğunu ifade ettiler. Gecekondu bölgesinde vazife 
gören bir arkadaşınız olarak pratikte kanaatim 

odur ki; asla bir tasfiye yolunda Devletin, Hü
kümetin gücü yetmiyecektir. 

Bu güç hangi seviyede olursa olsun, gece
kondu yapanların hırs ve sürati odur ki, mev
cutlarının ıslahı ne suretle yapılırsa yapılsın, 
mantar biter gibi gecekondu yine yapılacak
tır. Önlenmeden ve ıslah edilmeden önce bir 
tesbitin yapılması lâzım^clir kanaatindeyim. 
Sayın Bakan, mevcut gecekonduların tesbiti 
için bir çare düşünüyorlar mı? Bunu nasıl ön-
liyeceklcrdir ? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Kabada
yı arkadaşımıza arzı cevabediyorum. 

Dedikleri doğrudur. Huzurunuza getirdiği
miz Gecekondu Kanununda buna dair hüküm 
vardır. Mevcut gecekondular fiilen tesbit edi
lecektir. Çünkü tesbit edilmeden zaten yeni 
yapılacak gecekonduları durdurmanın mümkün 
olmıyacağı gayet tabiî bulunduğu cihetle, bu 
konuda pratik hükümler getirilmiş bulunmak
tadır. 

BAŞKAN — Sayın Abdülbari Akdoğan. 
ABDÜLBARİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 

Bakan benim düşündüklerimi cevaplandırdı, 
teşekkür ederim. Sorulacak bir sualim yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Rona. 
MUSTAFA RONA (Artvin) — Birinci, İkin

ci ve Üçüncü Koalisyon hükümetlerinde 174 
umum müdür, 22G umum müdür muavini de
ğiştirilmiştir. Bu değişiklikler rejimle izah 
edilmiyor da bâzı grup sÖ2cülcri tarafından 
bir İller Bankası Umum Müdürünün değişme
si rejim buhranı olaraş tavsif ediliyor. Deği
şikliğin rejimle ne ilgisi vardır, anlıyamadım. 
Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasını 
rica ediyorum. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla 
Üyesi) — Sayın arkadaşlarım, mâruzâtımda bu 
noktayı aydınlığa kavuşturdum. Bunun poli
tika ile hiçbir ilgisi olmadığım, yaptığımız 
tasarrufun tamamiylc hukukî olduğunu ve 
Türkiye'de bir Hukuk Devletinin bulunduğu
nu, kanunların hâkim bulunduğunu, bunların 
tatbikatından hakları, menfaatleri muhtel olan
ların nereye gideceğini Anayasanın tesbit et
tiğini ve yaptığımız tasarrufun icranın haklı 
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bir tasarrufu olduğunu arz ettim. Yüce Heye
tinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Birkaç soru daha vardır, Sa
yın Bakan, müsaade buyurun. 

Sayın Ali Rıza Çetiner? Yok. Sayın Hü
seyin Balan, buyurun. 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Sayın Ba
kan, köy kalkınmasında, kalkınma bölgeleri 
seçilip, köyü oturulur, cazip ve kullanılır hale 
getirmek, köylüyü köyde yaşamaya devam et
tirme fikrine katılıyorlar mı? Bu fikre katılı-
yorlarsa, bunun için ne gibi tedbirler düşünü
yorlar ? 

İkincisi; Ceyhan nehri taşkınında yıkılan 
evlerin yerine yeniden ev yapılması için hemen 
yardım yapılıyor ımu? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Arkadaşımın 
birinci sorusuna maruzatımda işaret etmiştim. 

Gecekondu probleminin çözümünde veya 
kısa sahalardan şehirlere akımın ne gibi fak
törler tahtında olduğu izah ettim ve bunların 
önlenmesi için ekonomik ve sosyal politikamı
zın Hükümet programında mündemiç bulundu
ğunu izah ettim. Bunun izahı Bakanlığıma ta
allûk eden bir keyfiyet değildir. 

ikinci sorunuza gelince : Yine umumi iza
hatımda bu sorunun da cevaJbı vardır. Demiş
tim ki ; âfete uğramış olan yurdun her köşesi
ne gittim, vatandaşlarımı gördüm, ihtiyaçla
rını tesbit ettim, karşıladım. Ve yıkılan, ağır 
derecede hasara uğramış olan konutların da 
yapımını 1966 programına aldım. Bunun için
de Ceyhan da vardır, dedim. Müsterih olun. 

BAŞKAN — Sayın Zarife Koçak. 

ZARİFE KOÇAK (Bitlis) — Sayın Başkan, 
Bitlis ilinde ve ilçelerinde Bakanlıkça âfetler 
bölgesi olarak kabul edilmiş, faıkat bugüne ka
dar yardım yapılmamış bölgeler olduğunu, 
3 Ocak 1966 tarihinde Sayın Bakana arz et
miştim ve yazılı olarak cevap rica etmiştim. 
Bugüne kadar cevaplandırılmayan bu konular
da bendenizi aydınlatmalarını istirham ediyo
rum : 

1. Bitlis il merkezinde hasar gören 69 ev, 
2. Adilcevaz'da yine aynı sebeple hasar gö

ren 184 ev, 
3. Ahlat ilçesinin köyleri tamamen, 
4. Muthi ilçesinin Uzunyol Bağarası köyleri 

Bakanlıkça âfetler bölgesi kabul edilmiş oldu
ğuna göre bu bölgelere ne zaman yardım yapı
lacaktır? 

5. Bitlis'e Emlâk - Kredi Bankası açılacak 
mı? 

6. Belediyelerin imar plânlarında yapacak
ları değişikliklerin Bakanlıfk tarafından yapı
lan hazırlıkları çok gecikmektedir. Bu arada 
bir seneden beri bekliyen projeleri vardır. 
İmar ve İskân Bakanlığı bu gecikmeyi önle
mek için tedbir almayı düşünüyorlar mı? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Ko-
çak'a arzı cevabedeyim: 

Bitlis merkezinde ve ona bağlı ilçelerin köy
lerinde hasara uğramış evlerin tesbiti henüz 
bitmediği için Sayın Koçak'a yazılı olarak ar
zı cevabedemedim. Tesbit ameliyesi önümüz
deki günlerde bitecektir. Bittikten sonra bun
ların hangilerinin 1966 programına alındığını 
kendilerine arz edeceğim. 

Bitlis Emlâk Kredi Bankasının açılması 
için çalışmalarımız vardır. Bunun neticesini 
de ayrıca arz edeceğim. 

İmar talimatnamelerinin tasdikinin çok 
uzadığına işaret buyurdular. Bunun daha kı
sa zamanda olması gayretleri içine girdik ve 
Bakanlığımızda kurduğumuz Plânlama ve Ta
kip Komitesinin - ki biraz evvel mekanizma ve 
çalışma hedefini arz etmiştim - bunların gay
retleri delâletleriyle en kısa zamanda bu tas
dik isleri yapılmaktadır. Taşra teşkilâtım 
kurduktan, vilâyetlerde imar müdürlüklerini 
ihdas edildikten sonra, bâzı merkez yetkilerini 
onlara devrederek bu işin ve buna benzer hiz
metlerin en kısa zamanda yapılmasını teminat 
altına alacağız. Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ok, bir sorunuz vardır, 
yazılı olarak mı istiyorsunuz efendim? 

MUSTAFA OK (Manisa) — Yazılı olarak 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Gıyasettin Duman. 
GIYASETTİN DUMAN (Sivas) — Gece

kondu dâvası üzerinde durulmasını memnuni
yetle karşılıyoruz. Fakat bugün Doğu ve Ba
tı - Anadolu'da yüzibinlerce vatandaşımız tâbiri
mi mazur görün, köstebek yuvası gibi toprak al
tındaki evlerde yaşıyorlar. Aldığımız mektup
larda yiyecek ve içeceklerinin mahvolduğunu, 

— 634 — 
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oturamayıp dışarı, çadıra çıktıkları görülmüş
tür. Hiç olmazsa bunlara kereste verilmesi, 
revirler kurulması, Doğu - Anadolu'ya önce
lik tanıyan plân yapılması lâzımdır. Orta -
Anadolu'da, Sivas'ta ormana uzak mmtakalar-
da, çatılar yağmurdan, sepkenden yıkılmakta-

4 dır. Bunlar için bir çare düşünüyorlar mı? 
Gecekonduda oturan bir vatandaşın hiç olmaz
sa bir çatısı vardır, bu çinko altında barına
bilir. Fakat bu vatandaşlar bir metre topra
ğın altında tabirimi mazur görün, köstebek 
yuvasında kaderlerini bekliyorlar. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞOÖLU (Devamla) — Köylerin iskânı 
konusu Köy İşleri Bakanlığına bağlı bulunan 
Toprak İskân Umum Müdürlüğünün mevzuu 
bulunması itibariyle bu sorunuza yetkili arka
daşımın arzı cevabetmesinde isabet görürüm 

GIYASETTİN DUMAN (Sivas) — Bir de 
Sivas'ta âfet evlerine vazifeli arkadaşlar 750 
lira işçi parası verildiği, fakat bunlar tamamen 
vatandaşın kendi rızasına bırakıldığı, bizzat 
işçisini kendi bulduğu, ondan sonra ben yaptım 
gel benim paramı verin deyip, natamam bina
lar için bunların Bakanlığa teller çektikleri, 
Bakanlığı rahatsız e tikleri bilinmektedir. Hal
buki evler bitmemiştir. Bakanlık bu işten ha
berdar olamıyor, bunların paralarını verin di
yor. Bu hususta da evlerini işçilerin kendileri 
değil, bakanlığın vazifelendireceği bir fen me
muru veya mühendis arkadaşlar, salahiyetli 
adamlar vasıtasiyle işçinin bulunması lâzımdır. 
Bu şekilde işçi için bahanesiyle alman Devletin 
parasına yazık oluyor. Kendisi evi yapıyor 
işçilerini sonra bularak geliyor Devlete, para
mı verin diyor. Saym Bakandan ehliyetli kim
seler tarafından bu hususun siki bir şekilde 
kontrol edilmesini hasseten rica ediyorum. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOÖLU (Devamla) — Kendi evini 
yapana yardım metodu ile yapılmakta olan bu 
âfet konutlarının inşası, teknik bir kontrol al
tındadır. Ve bu sene biz bu teknik kontrol a 
zamimeten idari bir murakabeyi de ikame ede
ceğiz. Mahallin idare amirlikleri ellerindeki 
bütün teknik personelle bunları daha süratli 
daha iyi ve daha sağlam yapmalarını sağhya-
cağız. Bu hususta tedbirler almaktayız. Eğer 
bu buyurduğunuz Sivas'a ait konunun mahal

lini bana söyliyebilirseniz hususi olarak ilgile
nirim ve neticeyi arz ederim. 

GIYASETTİN DUMAN (Sivas) — Meselâ; 
Sivas'ta Yıldızeli'nin Seren köyü, Yıldızeli'nin 
Bayat köyü.. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOÖLU (Devamla) — Bunlardaki 
son durumu size arz edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Süleyman 
Onan. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Efendim, 
Kırşehir ilinde vukubulan sel felâketinde mus-
dar olan vatandaşlar için Hükümet olarak ne 
gibi bir yardım düşünülüyor. 

Kırşehir'in içinden geçen Kılıçözü çayı Kır
şehir'i daima tehlike altında tutuyor. Bu ca
yın tabanı mı değiştirilecektir, yoksa şehri plâ
nının yeniden tadil edilmesi düşünülüyor mu? 

İkinci sorum, yine Kırşehir köylerinden Kı
zılca köyü sel felâketiyle bundan dört sene ev
vel büyük bir tehlike geçirdi. Köyün bir kısmı 
başka yere iskân edilmiş idi. 60 hanelik baki
ye kalan kısmı diğerleri gibi nakledilecek mi
dir? 1966 programına bunun alınması mukad
der midir? Rica ediyorum Sayın Bakanımız 
lütfetsinler, pe'k mağdur durumdadırlar bu va
tandaşlar. Bunlara hizmet ellerini uzatsınlar. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOÖLU (Devamla) — Kırşehir'imiz 
bu sene âfete uğrıyan beldelerimizden, vilâyet
lerimizden birisidir. Kırşehir'deki bu işaret 
buyurduğunuz derenin ıslahı keyfiyeti Devlet 
Su İşleri tarafından etüdedilmektedir. Bakan
lığıma taalluk eden yıkılan evler de vardır. 
Tesbitleri Kırşehir'in tamamlanmıştır. Tesbit 
ettiğimiz evler bu sene 1966 programına alın
mıştır. 

Kızılca köyde zannediyorum ki, daha evvel 
de arz etmiştim, bunun mütebakisi de ele alı
nacak ve 1966 da buna da başlanacaktır. 

BAŞKAN — Sorular bitmiştir Sayın Bn-
kan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOÖLU (Devamla) — Yüce Heyeti
nizi tekrar saygılar sunarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutuyo
rum efendim. Ancak ondan önce bir arkadaşa 
söz verecektik. Bakandan sonra tüzük hüküm-
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lerine göre bir arakadaşa söz vermek lâzımge-
liyor efendim. Sırada bulunan Y. T. P. Gru-
pu adına Sayın Ali Karahan.. 

Y. T. P. GRUPU ADINA ALİ KARAHAN 
(Hakkâri) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri, parti grup sözcümüzün rahatsızlığı 
sebebiyle Türkiye'nin içtimai bünyesinde bü
yük bir yara olan gecekondu mevzuunda parti
mizin görüşünü tesbit etmek imkânını bulama
dık. Şimdi Sayın Başkanın, Sayın Bakandan 
sonra bize verdiği bu sözü değerlendirirken 
partimizin bu konudaki mevzuunu da bir neb
ze olsun temas etmek durumuna gelmiş ola
cağız. 

BAŞKAN — Sayın Karahan müddetin 15 
dakika olduğunu hatırlatırım. 

25 . 2 . 1966 O : 3 

kışın bir gecekondudan daha kötü şartlar için
deki bir evde yaşayıp yazın yaylaya çıkan 
Türkler ve meskûn Türkler. Bu üç katagori 
içerisinde içtimai anlayış, yaşayış, cemiyet gö
rüşü, maalesef Türk çimentosu ile hâlâ bir 
noktaya teksif edilmediği içindir ki, Türk ca
miası ve Türk cemiyeti siyasi parlömanter an
layışta da ıbenüz bir nokta da ittihaz edemomiş-
tir. 

Şahsi çekişmeleri, parti çıkarlarını bırak
mak suretiyle bu memleketin yapısında, vasat 
bir seviye yaratmaya mecburuz. Aksi takdirde, 
bundan sonra gelecek yoksul, sefalet yuvala
rında yetişmiş insanların bizden davacı olma
masına imkân yoktur. Bu davacılara karşı 
suçsuzluğumuzu bütün imkânlarımızı seferber 
suretiyle ispat mecburiyetindeyiz. Aksi tak
dirde, tarih bizi mahkûm edecektir. 

Muhterem arkadaşlar,. Türkiye'nin nüfusu 
bütün temennilerimizin üstünde bir artışla sey
retmektedir. Yüzde 3,5 un üstünde nüfusu ar
tan Türkiye'nin arazisi mahduttur. Ekime 
müsait toprak mahduttur. Aileler süratle bö
lünmekte, tek elde olan topraklar, evlâtların 
elinde taksim edilmek suretiyle küçülmektedir. 
Birçok medeni memleketler, toprak bütünlüğü
nü, bölünmezliğini temin için kendi kanunla
rına, kodlarına ahkâm koymuşlardır. Fakat 
toprağı küçülen, hele motorlu ziraatin köye 
girmesi ile daha evvel köyde maişetini kıt ka
naat temin eden köylü açlıkla karşı karşıya 
kaldığı içindir ki, ekmek bulabilirim diye şeh
rin etrafını istilâya koşmuştur. 

Eğer zirai reform yapılırken, yani ziraat 
makinalaştırılırken bunun neticesinde işsiz ka
lacak işçiye emeği karşılığı iş bulunulması dü-
şünülseydi, yani sanayi tahrik edilseydi, bu
gün gecekondu dâvası bizim için hayatî bir 
mevzu olmazdı. 

Arkadaşlar, seçimlerde Devlet mesulleri
nin, Hükümet mesullerinin, parti liderlerinin 
bol bol gecekonduları himaye edeceğiz dediği 
zaman, bu muztar ve ihtiyaç içinde olan va
tandaşların neticede bâzı zamansız sarf edilmiş 
sözlerden, mülkiyete tecavüz için birtakım ha
reketler yaptığını gözlerimizle gördük. Dev
let anlayışımızla, mülkiyetin masuniyetini ve 
muhteremliğini, bilerek bu dâvaya süratle cğil-

Y. T. P. GRUPU ADINA ALI KARAHAN 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, İkinci 
Dünya Harbinden sonra İngiltere İktisat Nâ
zın Krip, fütuhat yapmış İngiliz askerlerinin 
çektiği mesken darlığını konu yaparak aynen 
şöyle diyor: «Dünyayı fethe gönderdiğimiz 
insan fütuhatı yaparak memleketine döndüğü 
zaman, başını sokacak bir yuva bulamazsa bu
rada içtimai adaletten bahsedilemez»1 İşte bir
takım içtimai problemlerin yanında büyük gök
delenlerin etrafını istilâ etmişçesine, şehirlerin 
köstebek yuvaları ile doluşu, içtimai bünyemi
ze bir nevi alarm işaretidir. Bir taraftan gök
delenler, bir tarafta ışıktan, sudan her şey
den mahrum birtakım insanlarm tek odada 
ana, baba, yetişmiş çocuk, gelinlik kız ve hattâ 
damat ile gelinin aynı çatı altında bulunmala
rının ileride yaratacağı ahlâki rahneyi de bu
günden görmemiz ve ona göre çalışmak mec
buriyetinde olduğumuzu hissetmemiz lâzımdır. 

Arkadaşlar, bu dâva Adalet Partisi, C. H. 
P., Y. T. P. dâvası değildir. Bu dâva Türk 
Milletinin kader davasıdır. Gelin elele vere
lim, oturalım, sizi, parti liderlerimizi, partile
rin disipliner doktrinlerini birer teşhis aleti 
halinde getirelim. Bu hastalığı elbirliği ile te
davi etmek suretiyle Türk vatanında yaşıyan 
32 milyonun saadeti için bütün zihnimizi yapı
cı olarak kullanalım. 

Muhterem arkadaşlar, 32 milyon Türk va
tandaşı henüz Türk toprağına monte edilme
miştir. Bu acıdır. Göçebe yaşıyan Türkler, 
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mek, sözleri yerinde sarf etmek, sözlerin ne
ticesinde milletçe hareket halinde olan ve çare
sizlik içinde bocalıyan vatandaşı süratle bir 
meskene sahibetmek için bir mesken politika
sı gütmemiz şarttır. 

Esasen politikanın idari sistemimizdeki bas
kısının da bu işte büyük rol oynadığı kanaa
tindeyim. Altı ayda bir vali değiştirdiğimiz 
vilâyetin halkı valisi tarafından, dertleri teş
his edilmemiş bir hasta gibi, teneşirde bekle
meye mecburdur. Bir sene sonra gelen ikti
dar başka bir vali gönderir. Dört sene sonra 
gelen bir iktidar daha henüz memleketin ma
hallî dertlerini tesbıt etmemiş iken, bir idare 
âmiri daha yeni aşina olduğu dertlerin tedbir
lerini düşünecekken yine değişirse hastamız 
teşhis masasında uzun, uzun bekletilmeye mah
kûm edilmiş olur. Politikacılarımızdan rica 
ediyorum. Bu memleketin: 60 - 70 tane na
muslu valiye ihtiyacı vardır. Her türlü poli
tika zihniyetin dışında yapıcı, imarcı, dert 
dinliyen ve derdi bilen bir doktor hazakati ile 
kendi milletinin nabzını tutan insanları seç
sinler. 

Muhterem arkadaşlar, politikacıların bu 
sefalet yuvalarından fayda niyeti ile intifaa 
kalkıştıkları da bir vakıadır. Biz gecekondu
da yaşayan vatandaşları tabiî ki, siyanet ede
ceğiz. Ama, Gaziosmanpaşa mahallesinde 15 
gecekonduyu kiraya veren bir politikacı içimiz
de olursa ve burada da gecekondu dâvası diye 
bar bar bağırırsa Türk Milleti bunun samimi
yetine asla şahadet etmiyecektir ve bunun sa
mimiyetinden şüphe etmekte haklıdır. Yine 
Ankara - Konya asfaltı üzerinde yine bir po
litikacı 23 tane gecekonduyu bugün fakir fu
karaya kiraya veriyorsa, bu da sefaletlerin 
sefaletini istismar etmek suretiyle, beşerî ha
yatını müemmen bir hale getirse dahi, bundan 
sonraki Türk Milletinin gelecek nesilleri kar
şısında kendisini mahkûmiyet ve mesuliyetten 
kurtaramaz. (C. H. P. sıralarından «kimdir bu 
lütfen açıklayınız» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, biz buraya isim söy
lemek için gelmedik. Y. T. P. hizmet partisi
dir, Y. T. P. millet emrinde namus, fazilet ve 
şerefli bir idarenin hâkim olduğu devirde Türk 
Milletinin refaha gideceği kanaati ile çirkin 
politikacıyı işaret etmektedir. Bu şahıs olmı- ı 

yabilir zümre olabilir. Ama bu vardır, («kim
miş, söyle» sesleri) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım efen
dim. 

ALİ KARAHAN (Devamla) — Efendim, 
söylcmiyeyim, lütfedin, hepiniz biliyorsunuz, 
(«söyle söyle» sesleri) lütfedin, ben burada 
isim ve şahsiyet yapmamış olayım. Dertliyim, 
göçebe yalanılan bir mmtakanm miletvekiliyim. 
insanların mağalarda yaşadığı bir memleketi 
temsil etmekteyim. Siz burada çekiştiğiniz za
man içim sızlamaktadır. Dertler dâvalar büyük 
doktorların hazır çıkışını beklerken, siz bura
da birbirinze halkaret etmekle meşgulsünüz, 
üzülüyorum. («Sen ne yapıyorsun?» sesleri) 
İşte yine ters bir seda. Rica ederim arkadaşlar, 
bana mecbur olmadığım ve söylemek isteme
diğim sözleri söyletmeyiniz, sizden istirham edi
yorum. Rica ediyorum, Türk Milletinin bir tem
silcisi olarak bildiklerimi söylüyorum. Ne kim
seye-hakaret. ne kimseyi itham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karahan, üç dakika
nız kaldı efendim. 

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ GRUPU ADINA 
ALİ KARAHAN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, Hükümet bu dâvayı tekabbül etmiş 
zaman zaman. Her sene 300 000 000 lira İmar 
ve iskân Vekiline verilirse bu dâvayı peyderpey 
halledecekmiş. Ve çare aramışlar 100 000 000 
lirayı Hazine, Maliye Vekâleti takabbül etmiş, 
iller Bankasına verecek iller Bankası da be
lediyelerin kendisine olan borçların] tecil ettire
cek. Fakat maalesef bu yüz milyon liranın kar
şılığı düşünülmeden bu açık vait, 1965 yılında 
68 milyonu ödenmemiş, 1966 yılında da bu ta-
aahhüdedilen yüz milyonun kaç lirası ödenecek
tir bilinmemektedir. 

Şimdi bu dâvaya, paçasından yapışmaktır. 
Vücudu bütün kuvvetimizle masaya itip neş
teri elimize alıp parça parça edeceğiz, korkma
yacağız tahaffününden de, kokmasından da. 
Bu dâvayı ciddî takabbül etmek suretiyle eğer 
maaşlarımızdan feragat etmek mümkünse ve 
bununla dâva hallediliyorsa, ilk ben bu feragati 
göstereceğim. Türk Milletine faydalı olmaya, hiz
met vermeye mecbursunuz. Her dakikanız Türk 
Milletine pahalıya mal olmaktadır. Bu fiyatın 
mukabili hizmet vermekle ödenir. Hepinizi say-
giyle selâmlarım. (Y.T.P. sıralarından alkış
lar). 
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BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutu
yorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
1966 yılı İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi 

hakkındaki müzakereler yeterlidi;. Arz öderim. 
İstanbul 

Mustafa Ertuğrul 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayeti hakkında gereğini 

arz ederim. Saygılarımla. 
Bursa 

Cemal Külahlı 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde Sayın İh
san Kabadayı buyurun. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, bütün ba
kanlıkların hizmetleri, naçiz kanaatime göre, 
mübarek ve muhteremi olmakla beraber, İımar 
ve İskân Bakanlığının veçhesi, hizmet yönü, di
ğerlerinden kanaatimce daha mühimdir. Zira 
bu bakanlığın hiamoti Türk Gemiye tinin sosyal 
nizamının bugün okluğu kadar yarınını da çi
zecek, tersimi edecek bir Bakanlıktır. Halbuki 
bu bütçe görüşmelerinde sadece grup sözcüleri 
disipline fikir ve kanaatlerini söylediler. Fakat 
daha serbest fikir sahibi olan milletvekillerinin 
kanaatlerini Muhterem Meclise açık uyamadılar. 
Kerem edin, rüşveti keremde bulunan kifayeti 
reddedin ki, bizler de karınca kararınca fikir
lerimiz vardır, söyliyelim. Ayrıca Bakanlığın 
adı imardır. Türk memleketi, Türk Vatanı, 
dağı ile taşiyle, ormaniylc, köyü ile şehiriyle 
yeni baştan imara muhtaçtır. Muasır seviye ile 
Türkiyeyi ölçersiniz, bugün Türkiye'nin bonim-
siyegeldiğim ölçüleri ile 'muasır seviyedeki 
ölçüde vatan diyemezisiniz, yurt dersiniz. Tıpkı 
göçebenin bir yere göçtüğü zaman yaptığı ufak 
tefek, derme çatma hizmetler ve ise, Misakî -
Millî hudutlarını bir defa çıkan bir arkadaşınız 
olarak, Garp'le ölçtüğüm zaman, aziz vatanımın 
bu kadar geriliğini gördüm. Âlim ve ulemâ ol
duğumuzu iddia etmiyoruz, ama, bizlerin de bir 
fikir ve kanatlerimiz vardır. Hiçbirimize fırsat 
vermediniz, beyler. 

Evet, muhterem arkadaşlarımın pek çoğu 
gecekondu mevzuunu yalnız toprak dâvasına 
bağladılar. Özür dilerim, ben gecekondu dâva- I 
sini yalnız toprak dâvasının halledeceğine" inan
mamakta yım. I 

BAŞKAN — Yalnız Sayın Kabadayı, yeter
lik aleyhinde konuşun lütfen. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bitiri
yorum Sayın Başkan bunlara fırsat vermediniz. 
onu söyliyeceğim. Nedir? Toprak dâvasının hal
ledileceğine inanmıyorum. Çünkü ben gecekon
du bölgesinin içimde çok gezdim, diyorum. Bu
gün Türk köylüsü yalnız toprağı olmadığı içki 
aç okluğu için şehirlere akın etmemektedir. Bu
gün Türk köylüsü, bir medeni insan olarak me
deni nimetlere kavuşmadığından şehirlere akın 
etmektedir. Bu sebepler nedir? Söyletmiye ma
alesef hiçbirimiz fırsat verimediniz. Türk köyü
nün yolu yoktur, suyu yoktur, okulu yoktur, 
elektriği yoktur. Bundan dolayı gelmiyor gibi 
daha (derinlere inen ısöbcpleri arz etmiye fırsat 
'bulanıadile. Türk köyünü şehrü,. nimetlerine 
kavuşturmadıkça, o imkânla aynı seviyeye getir
medikçe, maalesef gecekondu bu akını devam 
edecektir. Bunları açıklama imkânını bize ver
mediniz. Ayrıca Türkiye'de millî gelir dağılışı
nın bu anormalliği devam ettiği müddetçe ve 
Türk köylüsünün millî gelirden nasibi az oldu
ğu müddetçe, akın devam edecektir. Fırsatını 
bize vermediniz («Bitir» sesleri). Bitiriyorum. 
Merak etmeyiniz beyler. İnsanı boğabilirsiniz 
o bapta değil, ama lâfını karnında boğmak 
daha büyük acıdır. 

BAŞKAN Rica ederim karşılıklı konuşmayı
nız. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Çoğu
nuz Anadolu'lusunuz, Anadolu esnafı on ay mal 
satar, veresiye verir bakkalı, çakkalı, tüccarı her 
şeyi. Son iki ay kala harman ederler. Gider o 
harman önü mevsiminde alacaklarını toplar, o es
naf tüccar. Toplamazsa iflâs eder. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın grup temsilci
leri, siz de milletvekilinin, halkın içinde devamlı 
gecen onların dert ve ıstıraplarını dinliyen in
sana bütçe münasebetiyle fikir ve kanaatlerini, 
dertleri ifadeye imkân vermezseniz, o milletve
kilini burada hizmek görmek bakımından iflâsa 
götürürseniz vazife görme duygusunu da götü
rürsünüz. Fırsat verin de biz de söyliyecekleri-
mizi söyliyelim. 

özür dilerim, bir rençber ölmüş karnından 
kırk tane «gelecek sene» çıkmış... Bunun mânası 
nedir? Demiş ki, bu sene Allah yağmur vermedi 
seneye olur inşallalh. Sene gelmiş, öküzün biri öl-
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müş. Bu sene öküz öldü olmadı, seneye olur, bir 
üçüncü inşallalh... Sene gelmiş, gübre atamadım 
bundan olmadı seneye olur inşallah demiş Vel
hasıl gelecek sene, gelecek sene beklemiş, rahmetli 
rençberin ömrü yetmemiş ölmüş, karnından kırk 
tane gelecek sene lâfı çıkmış. 

ıSiz de bize her bütçe mevsiminde kanaatini 
ciddî ve müspet olmıyan sebeplerle konuşturma
mak azabını yaşatmıya devam ederseniz, hepini
ze Tanrı geçinden versin hepimizin karnından 
«inşallah gelecek seneki bütçede» lâfı çıkacaktır. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — muhterem arkadaşlarım, yeter
lik önergesini oylarınıza arz ediyorum. Yeterliği 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Yeterlik ka
bul edilmiştir. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler.., Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Bölümleri okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12 ooo 

585 540 

1 807 500 

67 452 

40 000 

14.000 ödenekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmi veriler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 30 942 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarını 
giderleri 57 013 001 
BARKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçihizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

175 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

Bölüm Lira 

3'2.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar * 1 500 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 37 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İmar Bakanlığı Bütçesinin müzakeresi bit-
'iniştir. 

Toprak ve îskân İşleri Genel Müdürlüğü Büt
çesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

(A / l ) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 22 81'3 002 

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

13.000 Yönetim giderleri 3 919 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 234 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 295 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 10 358 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 8 050 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 1 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

639 — 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satmalına-
lar 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 1 <278 826 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 477 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Toprak ve îskân îşleri Genel Müdürlüsü Büt
çesi kalbul edilmiştir. 

d) MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Şimdi Maliye Bakanlığı 1966 

yılı Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Söz sırasına göre; C.H.P. Grupu adına Murat 
öner, Y.T.P. Grupu adına Süleyman Arif Emre, 
C.K.M.P. Grupu adına Alpaslan Türkeş. T.Î.P. 
Grupu adına Bohice Boran, A.P. GRIPU adına 
Mesut Erez, M.P. Grupu adına Hasan özcan söz 
almışlardır. 

Şimdi söz sırası C.H.P. Grupu adına Murat 
öner'in. Buyurun efendim. 

C.H.P. GRUPU ADINA MURAT ÖNER 
(Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; 

İktisadi hayatın Devlet plânına bağlanması
nın dördüncü yılma girmiş bulunuyoruz. Bütçe
ler dört yıldır plâna ve yıllık programlara dayan
maktadır. Plânın başlıca yapıcısı ve savunucu
su olarak C.H.P. onun tam uygulanmasının da 
ısrara takipçisi olacaktır. 

Geçmiş acı denemelerden sonra bu konuda 
ş:mdi karşılaştığımız bâzı olup - bittiler, yine 
ümit kırıcı niteliktedir. Yıllık program zanvmın-
ıda çıkmamıştır. Bundan önce olduğu g'b : ya
tırımların coğrafi dağılışını gösteren bir ya^n 
lıâlâ yapılmamıştır. Bize övle.gelivor kî, gizlilik 
Ihevesleri, plâna inanmamaktan doğuyor. Plâna 
inançsızlık ise A.P. nin iktisat ve tüm topHım gö
rüşlerinden ilham almaktadır. Bu görüşleri gün 
ışığına çıkarmak bir zarurettir. Çünkü aynı plâ
na dayanan bir bütçenin farklı zihniyetler elinde 

uygulanması farklı sonuçlar verecektir. Yıl 
içindeki yurt ve dünya olaylarına karşı gösterile
cek tepkiler ve para, kredi, ücret, ticaret gibi po
litikalardaki davranışlar farklı olunca, bütçe so
nuçlarının da farklı olması tabiîdir. 1965 bütçesi 

'bunun misalidir. Bu düşünce ile A P. n>n ikti
sadi kalkınmada güdeceği usulü araştırmak ge
rekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, 
Bütçe görüşmeleri bu yıl çok farklı bir ortam

da geçmektedir. A.P. nin kalkınma metodu biraz 
daha aydınlığa kavuşmuştur. Ta Anayasa oyla
masında açıkça bildirilen görüşler uygulama fila
nında boy göstermeye başlamıştır. O zaman sos
yal Devlet anlavışına ve plânlı kalkınma usulüne 
havır diyen A.P. Türk Milletinin plânı benimse
mesi karşısında bir süre daha plâna inanıyor gö
rünmek çabası içindedir. Kurulduğu günden be
ri gerek sorumlularının, gerekse ona bağlı çev
relerin beyanları ve tutumları A.P. nin "zel sek
törü esas a^aıv bir kalkınma metodunun savunu
cusu olduğunu göstermiştir. Gelişmiş kapitalist 
toplumların plânla kalkmmadıkları açıkça söy
lenmiştir. Adam Smith'in değilse de, onun mi
r a s l a r ı n ın takipçisi olduklarını davranışlarivle 
ortava kovmuşlardır. Hattâ plancılığı bir komü
nist metot aklinde tanıtmaktan haiz duymuşlar
dır. Böylece plânı mahkûm edeceklerini sanmış
lar ve sanmaktadırlar. 

öbür uçtan çıkan bir ses ise, henüz dozunu 
anıklamadıkları bir sosyalist kalkınma metodunu 
teklif etmektedir. Bu tartışmalar her iki ucun da 
•nek cok yanlışını oktava kovması bakımından 
favdalı olmuş sayılabilir. Sınırları kes;nlil<le çi
zilmekten kaçınıldığı kanılı uvandıran bir sosya
list görüş eokcalık, kafasındaki kapitalist düzeni 
karsısına alıp onu çekingen de olsa bir eleştirme
ye tabi tutmuştur. 

Her iki tarafın iddialarında doğru teşhisler 
bulunduğu kadar, büvük yanlışlar vardır. Bu 
sorpTc tartısmamn hareket noktasındaki hatadan 
damaktadır. Gerek kap'talist ve wrek asın sos
yalist kal ınma metot'armm teklif çileri ülkemi
zin gerçeklenip den de^il. avrı avrı yönlerde ya
bancı görüş1 c^d'cn hareket etmişlerdir. Birleştik
leri nokta, Tür-kive'de bî * kapitalist düzen bnlun-
du^nnu sanmalarıdır Birisi var sandım bir dü
zeni savunmakta, öteki yine var sandığı bîr düzeni 
eleştirmektedir. 
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Halbuki toplumumuzun gerçeği bu değ'İdir. 
Tarihî gelişme seyrinde, bir teknik ve hukukî 
bütün unsurlariyle bir kapitalist düzen içinde bu
lunmadık şimdi de bulunmuyoruz, öyleyse s.ığm 
ve aşırı solun kalkınma usulleri, bize uygulana
maz; uygulanmaya kalkıldığında ikisinin de ba
şarı şansı yoktur, iki taraf bir noktada daha 
birleşmekte ve bugünkü iktisadi düzenimizi g-çici 
saymaktadır. Birisi özel sektörü esas alan düze
nin tam işleyişini önleyici sandığı bütün engeben 
yıkmaya ve tüm kapitalist sisteme geçmeyi tasar
lamakta; ötekisi karma iktisat yapısmı asın sos
yalist rejime geçmenin bir basamağı telâl.ki et
mek ;edir. 

Bir taraf plânı, özel sektöre yardımcı olacak 
alt-yapı kuruluşlarında işliyen uzun süreli bir 
bütçe gibi görmekte; öteki taraf tüm iktisadi ha
yatı kaplıyan emeller demeti olarak kabul etmek
tedir. Sonuç şudur ki, bu iki uç, kapitalist ve 
aşırı sosyalist kalkınma metotları dtsmda, bir 
başka metot bulunmadığı inancındadırlar. 

Değerli milletvekilleri, 
Türkiye üçüncü bir ka l ınma metodunun bü

tün dünyada bulucusu, kurucusu ve öncüsü ol
muştur. Bu metodun üstünlüğü, yalın düşünce
lere ve hayallere değil, dünya ve yurt gerçekleri
ne dayanmasında dır. Bir yanda gelinmiş ve 
güçlenmiş kapitalist düzen, öte yanda oluş ve de
neme halinde bir aşırı sosyalist düzen vardır. 
Dünün tam, ya da yarı sömürgelerinin, bu iki 
iktlsndi gücün etkilerini hesaba katmadan ve ge
ri kalmış'ığm bütün şartlarını bir kenara iterek, 
kanitalist veya asın sosyalist metotlardan başarı 
beklemeleri mümkün olamaz. 

Değerli milletvekilleri, 
Plân döneminin ilk yıllarında bile kalkrnma 

hızının, pensiz dönemdekînden fazla oldu.?!1 bir 
gerçektir ve şimdiki Hükümetin imzasını taşıyan 
yıllık programda bu gerçek tesbit edilmiştir. An
cak, hızın, plânda öngörülen hedefe ulaşamadığı 
da doğrudur. Bunun nedeni yine aynı programda 
açıklanmıştır. Kalkınma hızının öreri kalıbında 
başlıca seben, finansman yetersizliğidir. C.H.P. 
Hükümetleri, kamu sektörü yatırımları için, içer
de gerekli gelir imkânlarına kavustun^maımşlar-
dır. Geçen dönem Meclis çoğunluğu, dayandığı 
iktisadi politika görüsü içinde, iç finansman so
rununu cÖ7meve elverişli olmamıştır. Simdi Mec
lis çoğunluğu ile Hükümet aynı yöndedir. Kumu 

I gelirlerinin yetersizliğine çare bulunması invlâm 
I büsbütün ortadan kalkmıştır. Bu bakımdan büt-
I çe geniş ölçüde kâğıtta kalmaya mahkûm lur. 

Kamu sektörü yerine, özel sektör yat ı rn-ar ı -
nın artacağı öteden 'beri iddia edilmek+edir önce 
şunu hatırlatalım ki, plân döneminde özel yatı-

I rımlar, plânsız yıllardakinden çok fazla olmuştur. 
Bunun dışında, özel sermayenin gizlendiği ycîan-

I daki propagandalar, ciddî hiçbir müşahede ve 
I mütalâaya dayanmamaktadır. 
I Değerli milletvekilleri, 
I Finansman konusunda dış borçlar ve borçlan

malar üzerinde de önemle durmalıdır. Bu sene 
I dış borç ödemeleri için istenen ödenekler:n an-
I cak yarısı yıllık taksitlerdir. Faiiz ve diğer borç 

ödeme giderleri; taksit miktarına eşittir. îloride 
I borç giderleri ne seviyeyi bulur, şimd'den b'lin-
I memektedir. Vakıa borçlanma bir zaruret halini 

almıştır. Fakat bunun iktisadi hayatımıza ve 
hattâ bütün siyasetimize ters yönde vapabilveği 
etkileri bilmemiz ve bunlara karşı daima tedbirli 

I olmamız da bir zarurettir. 

I Az gelişmiş ülkeler için borçlanmanın her za-
I man elverişli şartlar içinde yapıldığı iddia edi-
I lemez. Borç verenin, yatırımları kendi ç.ıkarla-
I rma uygun bir yöne ve hattâ harcamaları tüke-
I time doğru sürüklemek istemesi ve böylece kal-
I kınma plânının dış etkilere açık kalması ihti

malleri ortadan kaldırmada kararlı olmalıyız. 
Yatırını malzemesinin çokçalık borç veren

den alınması, sigorta ve bilhassa taşıma giderle-
I rinin alacaklıya ödenmesi, genellikle pazarlık 
I ve tercih imkânlarını zorlaştırmaktadır. 
I Bazan dış borçlanmalar, yatırım hazırlıkla-
I rında, proje çalışmalarında, yatırımların kont-

rolunda alacaklıya ek menfaatler sağlanmasını 
I zorunlu kılabilmektedir. 

I Bundan da ileri, yabancılar kendilerinde iç 
I politikaya karışma yetkisi görebilirler. Alacaklı 

devletler, hattâ büyük devletlere bile politika 
I empoze eden dev şirketler, iktisaden az gelişmiş 
I ülkelerde kendi çıkarlarına uygun siyasi prog

ramları kudret sahibi yapmak için iç politikada 
I çaba gösterme temayülünde olabilirler. 
I Bütün bu hususları göz önünde tutarak, çok 
I dikkatli bulunmak ve hattâ dışarıya borçlanma-
I yi gerektiren etkenlerden biran önce kurtul 
I manın çare ve tedbirlerinin şimdiden takipçisi 
I olmak lâzımdır. 
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Değerli milletvekilleri, I 
Yabancı özel sermayeye bağlanan ümitlerin 

gerçekleşmesi de, esasen bir hayelden ibarettir. 
1966 yılında bunun miktarı çok küçük ölçüler 
içinde öngörüldüğü için, bu konuda fazla bir şey 
söylemeye lüzum kalmamıştır. 

Zaten dünya sermaye hareketinin % 85 nin 
gelişmiş ülkelerin kendi aralarında bulunduğu
nu bilmeliyiz. Geri kalanın da bize düşecek pa
yı önemli sayılamaz. Ayrıca yabancı sermaye 
nin, plân hedeflerimize uygun amaçlarla geniş 
ölçüde gelmesi büyük bir ihtimal değildir. Ya
bancı özel sermayenin faydalısını seçmek bakı- I 
mmdaıı çok büyük dikkat sarf etmek gerekmek- I 
tedir. 

ı I 

Değerli milletvekilleri, 
Önemli bir noktaya kısaca değinmeliyiz. Büt

çe bölüm ve maddelerinin sarf yerini daha be- I 
lirli hale getirmek suretiyle harcamaları rasyo
nel şekle sokmak gereklidir. Projelerin uygu- I 
lannıasıııda kullanılacak vasıtaların bütçenin! 
akıbetinin tâyininde büyük önemi vardır. İnsan 
gücünün değerlendirilmesi, az gelişmiş bir ülke- I 
de yatırım imkânlarını artırıcı bir etkendir. Bu I 
görüşle, kullanılması zaruri olmıyan ithal ma
lı makinalara yaptırdığımız işleri, kendi insan 
gücümüze gördürmek bize büyük faydalar sağ-
Iıyacaktır. Elbette makinalaşmayı hareretle is
tiyoruz. Ancak, dış borçlanmaya başvurduğu
muz ve dış ödemeye dengeye kuvuşturamadığı- I 
mız bir dönemde, kendi insan gücümüzü daha 
geniş ölçüde kullanma çârelerini araştırmalıyız. 

Değerli milletvekilleri, 
Hükümet programındaki bâzı beyanlar ilgili 

çevrelerin dikkatlerine sunulmuştur. Programda I 
Hükümetin malî politika hedefleri sayılırken 
«ekonominin enflâsyon ve deflasyon gibi den
gesizliğe sürüklenmesi» önlenecek deniyor, tik 
bakışta bu doğru bir kaidedir. Fakat belli bir 
zihniyetin kaleminden çıkınca asıl maksadın ne 
olduğunu ilgili çevreler anlamışlardır. 

Zamanla açıkça itiraz imkânsız hale gelen 
bâzı kavramların kolayca soysuzlaştırıldığı gö
rülmüştür. Bu arada enflâsyon da savunulamaz I 
olmuştur. Ancak, emisyon enflâsyon değildir» 
gibi bir ölçüde gerçek payı taşıyan lâflarla, enf
lâsyon pekâlâ savunulmuştur. Hükümet prog
ramında enflâsyonla devilâsyonun yanyana söy
lenmesi, enflâsyon kavramını zedeleme amacına 
yönelmiştir. Enflâsyon baskısı bu psikolojik -| 

I havanın etkisiyle de artma isdidadı göstermiştir. 
Değerli milletvekilleri, 
Gerçekle her çeşit sermayesizliğin sıkıntısı 

içinde olan ülkemizde, kamu gücüyle ve en isa
betli usullerle millî tasarrufu artırmanın tedbir
lerini kabul etmek, 

Artacak kamu gelirlerini en verimli şekilde 
yatırımlara ayırmak, 

Devlet imkânlariyle özel kişileri zengin et 
inek hevesinden vazgeçmek, 

Özel sektörü kendi iktisadi kanunları içinde 
I ve suni aşılamalar dışında gelişmesine bırakmak 

ve ondan plân hedefleri yönünde kalkınma için 
I faydalanmak, 

Anayasa düzeni içinde bütün özel üre
tim araçlarının devletleştirilmesi esasen söz 
konusu olmadığına göre siyasi fayda elde etme 
düşünceleriyle bu ihtimali mübalâğayla ortaya 
atarak namuslu teşebbüsleri korku altında tııt-

I maktan vazgeçmek, 
I Yalnız özel sermaye sektörünü sevmenin fa-
I zilet olduğu zihniyetini bir yana bırakarak bü-
I tün milleti sevmek! 

I İşte kalkınmanın gerçek yolu budur. 
Hepinize teşekkür ederim (Alkışlar) 
BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın 

Süleyman Arif Emre, buyurunuz. 

Y. T. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN ARİF 
EMRE (Adıyaman) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri, 

Maliye Bakanlığı 1966 yılı Bütçesinin Yüce 
Heyetinizce görüşülmesi münasebetiyle Yeni 
Türkiye Partisi Meclis Grupunun tenkid ve te-

I mennilerini arz eylemek üzere söz almış bulu
nuyorum. 

Bütçenin tümü üzerinde Grupumuz adına 
Sayın Genci Başkanımız tarafından yapılan ko-

I nuşmada umumi malî politika ve Devlet gelirle
riyle ilgili görüşlerimiz ifade edildiği cihetle bu 

I defa sadece maliye hizmetlerine ve bu hizmet
lerle ilgili hususlara temas etmekle iktifa ede
ceğiz. 

Hemen şunu ifade edelim ki, Maliye Bakan
lığı Bütçesi bu yıl da geçen yıllar bütçelerinin 
karakterini aynen muhafaza etmektedir. Hiç
bir değişiklik getirmemektedir. Fazla olarak 
bu bütçe umumi manzarası itibariyle enflâsyon-
cu bir hüviyet taşımaktadır. Başka türlü bir 

| ifade ile memlekette başlamış olan kuvvetli enf-

- 6 4 2 
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lûsyoncu temayüllere karşı bu yıl bütçesi. ön
leyici tedbirler getirmemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bilindiği gibi Maliye Baaknlığı geniş nıâna-

siyle Devlet bütçesini yapmak ve uygulamak, 
bunun icabı olan Devkt gelirlerini toplamak, 
giderlerini ödemek, iç ve dış tediyelerde malî 
muvazeneyi sağlamak, Devletin mal ve mülkle
rini idare etmek, bunların hesaplarını tutmak ve 
bütün bunlarla ilgili çeşitli işlemleri yapmakla 
görevli bir bakanlıktır. 

Devletin yüklendiği hizmetlerle Maliye Ba
kanlığının görevleri arasında sıkı bir bağlılık 
vardır. Her ikisi arasında âdeta matematik bir 
ilgi mevcuttur. 

Bütün dünyada olduğu gibi bizde de Devle
tin üzerine aldığı hizmetler ve vazifeler yıldan 
yıla artmakta, çeşitleşmekte, gittikçe daha gi
rift bir hale gelmektedir. Devletin üzerine al
dığı hizmetlerdeki bu artış ve değişiklikler bil
hassa İkinci Dünya Savaşından sonra bütün 
dünyayı saran refah Devleti fikriyle birlikte 
daha çok gelişmiş ve gelişmekte devam etmek
tedir. Bunun neticesi olarak Maliye Bakanlı
ğının görevleri de artmıştır, artmaktadır. Buna 
karşılık Maliye Bakanlığı kuruluşu yetki, teş
kilât birlikleri ve kademeleri, kadro bakımla
rından eski halini muhaiaza etmektedir. 

Bugünkü Maliye Bakanlığı Teşkilâtı 1936 yı
lında yürürlüğe giren bir Teşkilât Kanunu ile 
o zamanın ihtiyaçlarına ve iş hacmına göre dü
zenlenmiştir. O tarihten hu yana zaman zaman 
bâzı değişikliklere uğramıştır. Fakat bu deği
şiklikler daha ziyade ek kadrolar alınması şek
linde olmuş, işin esasına, hizmetin mahiyetine 
uygun bir düzenleme yoluna gidilememiştir. Ma
liye Bakanlığının bugünkü teşkilâtı ihtiyaçlara 
lâyıkiyle cevap vermekten uzaktır. 

Muhterem arkadaşlarını; 
Aslında bu düzensizlik, yani Devletin üze

rine aldığı hizmetlerle bu hizmetlerin görülmesi 
için gerekli teşkilât, bu teşkilâta tanınması ica-
beden yetkiler bütün Devlet teşkilâtı için bahis 
konusudur. Bu itibarla konuyu bu çapta ele 
almak lâzımdır. Yıllardan beri her vesile ile 
Parlâmentomuzda bu hususta tenkid ve temen
nilerde bulunuldu. Çok defa Hükümetlerce de 
bu konuda vait ve taahhütle-rde bulunuldu Fa
kat meselenin büyüklüğü o nisbette zorluğu, cid
dî çalışmaları gerektirmesi gibi sebepler yüzün

den iktidarlar bu konuyu bir türlü ele al.t:ulamak
tadırlar. 

Biz burada Maliye Bakanlığı Teşkilâtının bi
ran önce ele alınarak günün ihtiyaçlarına uygun 
bir hale getirilmesi lüzumuna, bu zarurete uyul
madıkça vergi politikasının tesbitinde ve yürü
tülmesinde, Devlet gelirlerinin toplanmasında, 
Devlet harcamalarının sıhhat ve kolaylıkla yapıl
masında, netice itibariyle Devlet ve millet hiz

metlerinin görülmesinde, plân ve programların 
uygunlamasında aksaklıklar devam edecek, belli 
süreler içinde öngörülen kalkınma hızına erişil
mesi mümkün olmıyacaktır. 

Maliye Bakanlığı Teşkilâtında bugün çok 
kıymetli elemanlar vardır. Sevk ve idare ma
kamında olanların çoğu yurt içinde ve yaban
cı memleketlerde tecrübe görmüş değerli müte
hassıslardır. Fakat teşkilâtın ve yetkilerin ki
fayetsizliği yüzünden umulan neticeler alınama
maktadır. Bu durumdan bizzat Maliye Bakan
lığı mensupları da şikâyetçi ve üzgündürler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bâzı misaller vermek suretiyle Maliye Ba

kanlığı Teşkilâtı hakkında umumi olarak yap
tığımız tenkidi eri daha belirli bir halde ortaya 
koymakta fayda vardır: 

A) Devlet gelirlerinin toplanmasiyle ilgili 
hususlar: 

Bugün memleketimizde Devlet gelirlerinin 
toplanmasiyle görevli yan yana, üst üste çe
şitli teşkilât vardır: Maliye Bakanlığı Teşkilâ
tı, Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşkilâtı, il 
özel idareler teşkilâtı, belediyeler teşkilâtı gi
bi. Bu teşkilâtın herbiri bütün memlekete ya
yılmış durumdadır. Teşkilât çoğaldıkça gelir 
politikası, gelirlerin tahakkuk ve tahsil mu
ameleleri birbirine karışmakta, vatandaşlar ve 
mükellefler çeşitli kanun, muamele ve tatbikat 
ile karşılaşmaktadır. Diğer taraftan da bu du
rum geniş ölçüde eleman ve para israfına se-
bebolmaktadır. İllerimizin bir çoğunda Malîye 
Bakanlığı gelir teşkilâtı yılın ancak birkaç 
ayın'da meşgul olmakta geri kalan müddeti boş 
geçirmektedir. Başka türlü bir ifade ile, bir
çok vilâyetleri bizde gelir işleri, bu iş için ku
rulmuş olan teşkilâtı ancak yılın birkaç ayın
da işgal etmekte, yılın diğer aylarında bu teş
kilât hemen hemen boş oturmaktadır. Aynı il
lerin özel idare ve belediyelerinin gelir teşki
lâtı için de durum aynıdır. Bundan şu neti-
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ceyi çıkarmak istiyoruz ki, bütün bu gelir işle
rinin bir elde toplanması halinde bu teşkilât
tan bir tanesinin, Maliye Teşkilâtının bir mik
tar takviye edilmek suretiyle, bir yıl zarfında 
bu işleri görmesi mümkündür. Böyle bir top
lanmanın çeşitli faydaları kendiliğinden an
laşılacak kadar açıktır. Bugünkü dağınık du
rumun bütçe yönünden arz ettiği en önemli 
mahsuru, lüzumsuz ve icapsiz olarak bir ta
raftan çok sayıda memur ve müstahdem çalış
tırılması, cari masrafların çoğalması, diğer 
taraftan da maaş ve ücretlerin düşük seviyede 
kalması ve binnetice Devlet gelirlerinin toplan
masında ağır ve mesuliyetli yükler altında bu
lunan elemanların haksız yere az para ile ça
lıştırılması ve netice itibariyle vasıflı eleman
ların bu hizmetlerden kaçması şeklinde tecelli 
etmektedir. Bütün bu sebeplerden ötürü Dev
let gelirlerinde kifayetsizlik, hovessizlik, ihmal 
ve bâzı hallerde de suiistimaller gibi sebepler 
yüzünden daima bahis konusu edilen asla kü-

-çümsenemiyecek miktarlarda gelir ziyaı ol
maktadır. 

B) Devlet harcamaları ile ilgili hususlar: 
Devlet harcamalarını yapmakla görevli teş

kilâtın durumu da aşağı - yukarı aynıdır. Bu 
konuda da aynı işi yapan lüzumundan fazla ço
ğaltılmış bir teşkilât enflâsyonu vardır. Mi
sallerle durumu ifade etmek için her vilâyette 
ve her ilçede Maliye Bakanlığı Muhasebe Teş
kilâtının yanında il özel idareleri ve belediye
lerin de muhasebe teşkilâtlarının mevcudiyeti
ni zikretmek mümkündür. Bizatihi Maliye Ba
kanlığı bünyesinde bugün için garip görünen 
misaller vardır. Meselâ İstanbul, Ankara gibi 
büyük şehirlerimizin bele'diye hudutları içinde, 
vilâyet muhasebe müdürlüğü teşkilâtından baş
ka, iç ilçelerde malmüdürlüğü teşkilâtı var
dır. Bunların hepsi de Devlet masraflarının 
ödemesiyle görevli teşekküllerdir. Hepsinin 
ayrı ayrı muhasebe servisleri, şefleri, memur
ları ve veznedarları vardır, iç ilçelerdeki, 
malmüdürlükleri buralardaki mahdut sayıda 
memurların maaş ve ücretlerini öderler, zaman 
zaman ufak çapta resim ve hare tahsil eder
ler, damga ve hare pulu satarlar. 

Sayın milletvekilleri; 
Bu dağınık ve lüzumundan fazla olan teşki

lât ciddî bir inceleme mahsulü olmayıp gelişi 

güzel indî ve şahsi ölçülere göre kurulmuş 
olan teşkilâttır. Bâzı hallerde bu kuruluşların 
sebepleri de ortadan kalkmıştır. Meselâ İstan
bul iç ilçelerindeki malmüdürlükleri, o zaman 
ki rejime göre, mıntakalarındaki tekaüt, 
dul ve yetim maaşlarını ödemekle görevli idi
ler. Emekli Sandığı Teşkilâtının kurulma
sından sonra bu sebep de ortadan kalkmıştır. 

Bugünkü şartlar ve imkânlar karşısında 
artık mânasını kaybetmiş olan bu teşkilâtın da 
yeni bir düzene tabi tuutlması lâzımdır ve 
mümkündür. Bunda büyük faydalar vardır. 
En .mühimmi Devletin cari masraflarında geniş 
ölçüde tasarruflar yapılmasının kabil olması
dır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bugünkü Maliye Bakanlığı; Devletin başlı

ca gelirlerini Aşar, Temettü ve Müsakkafat 
vergilerinden; masraflarının da bir asayiş ve 
inzibat Devleti teşkilâtının maaş ve ücretleri
nin tediyesinden ibaret olduğu zamanlarda ku
rulmuş olan, esas karekteri itibariyle böylece 
devam edip giden bir teşkilâttır. Gerçi zaman 
zaman merkezde vergi teşkilâtı olarak illerde 
bâzı düzenlemeler, yeni kuruluşlar olmuştur. 
Fakat bünye, görev ve yetki, teşkilât birimleri 
ve kademeleri, kısa ifadesiyle ruh ve zihniyet 
itibariyle Maliye Bakanlığı Teşkilâtı Cumhuri
yet Rejiminden evvelki devrin Maliye Nezare
ti havasını muhafaza etmektedir. Hazine men
faati düşüncesi yerine millî menfaat hedefini 
esas alan, iktisadi görüşlerin hâkim olduğu gü
nün ihtiyaç ve icaplarına göre Maliye Bakan
lığı Teşkilâtım mutlaka yeniden kurmak lâ
zımdır, bu kaçınılmaz bir zarurettir. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Maliye Bakanlığı Teşkilâtının yeniden dü-
, zenlenmesi konusunda uzun vadeli ve kısa va
deli tedbirler olarak tavsiye ve temennilerimi
zi ifade ederek sözlerimizi bitirmek istiyorum : 

1. Bugünkü Maliye Bakanlığı, iki bakan
lık haline getirilmelidir. Bunlardan biri, Ma
liye Bakanlığı adı ile, Devletin gelir politika
sının tesbiti ve yürütülmesi, Devlet gelirleri
nin tahakkuk ve tahsili, Devletin mal ve 
mülklerinin idaresiyle uğraşmalıdır. İkinci 
Bakanlık, Hazine Bakanlığı adiyle Devlet 
bütçesinin hazırlanması ve uygulanması, her 
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türlü iç ve dış Hazine muameleleri, İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ile Hazinenin münasebet
leri, para ve kredi politikasının tesbiti ve yü
rütülmesi, bankaların mura'kabesi, bilhassa son 
derecede önem kazanmış olan dış malî münase
betlerimizin idaresi bu Bakanlığa verilmelidir. 

Geniş mânasiyle memleketin malî işlerinin 
bugün olduğu gibi bir bakanlık tarafından yü
rütülmesine imkân yoktur. Bu hali olduğu gi
bi devam ettirmek millet olarak, Parlâmento 

- ol arak şikâyetçi olduğumuz maliye işlerimizin 
düzenlenmesi için tedbir aramak ve bulmakta 
gecikmek ağır bir ihmal demektir. 

2. 11 özel iderelerinin gelir teşkilâtının ta-
mamiyle, belediyelerin vergi ve resim mahiye
tindeki gelirlerini toplıyan teşkilâtın ilgası ile 
bunların Maliye Bakanlığı Gelir Teşkilâtiyle 
birleştirilmesi. 

3. Devletin gelir teşkilâtının mülki taksi
mat esasından ayırmak suretiyle kuvvetli böl
ge teşkilâtı haline getirilmesi ve bu bölge mer
kezlerinin bugün fiilen birer iktisadi merkez 
halinde kendini kabul ettirmiş olan yerlerde 
kurulması. 

4. Devlet muhasebe teşkilâtının da, esas 
itibariyle il merkezlerinde toplanması, iç ilçe
lerden ve işi az olan dış ilçelerden muhasebe 
teşTrilâtının kaldırılması, buralara ait ödeme
lerin il muhasebe müdürlükleri, bankalar, pos
ta gişeleri veya belli zamanlarda oralarda açı
lacak tediye gişeleri marifetiyle yaptırılması. 

5. Vergi ihtilâflarının, yine bölge esasına 
göre kurulacak olan kuvvetli, tarafsız vergi 
mahkemeleri vasıtasiyle halledilmesi yoluna 
gidilmesi. 

6. Vergi tahsilatında ve Devlet giderleri
nin ödenmesinde bankalardan, posta teşkilâtın
dan geniş ölçüde faydalanılması. 

7. Maliye Bakanlığı teftiş ve kontrol hiz
metleriyle vergi incelemeleri işlerinin daha te
sirli ve rasyonel esaslara göre düzenlenmesi. 

8. Plânlı devrede bilhassa önemleri daha 
da belirmiş olan Genel Muhasebe Kanunu, Dev
let ihaleleri Kanunu, Sermaye piyasasının ge-
lştirilmesi ile ilgili Kanun, Kambiyo denetleme
leri Kanunu, Serbest malî müşavirlik Kanunu 
gibi anakanunlarm biran evvel geciktirilmeden 
çıkarılması. 

. Sözlerimizi burada bitirmiş bulunuyoruz. 
Muhterem Meclisi Yeni Türkiye Partisi Grupu 

adına saygı ile selâmlar, Maliye Bakanlığı Büt
çesinin memlekete ve milletimize hayırlı olma
sını temenni ederim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — C. K. M. P. Grupu adına Sayın 
Kemal Aytaç. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA KEMAL AY
TAÇ (Muş) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar, 

1966 yılı Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
C. K. M. P. Meclis Grupunun görüş, tenkid ve 
temennilerini belirteceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; , 
Devlet idaresinde en mühim ve ağır bir göre

vi işgal eden Maliye Bakanlığının esas vazifesi 
Devlet idaresine lâzım olan parayı temin, Devlet 
masraflarını düzenlemek, para, rkedi ve borç
larla ilgili işlemleri yapmak, malî mevzularda 
çıkan ihtilâfları kaza mercilerinde Hazine men
faatine korumak ve müdafaa etmek. Kısaca Dev
lete ait bilûmum mallara sahibolmak ve bu mal
ların idare ve heaplarmı tutmak, ve nihayet ya
bancı devletler ve milletlerarası teşekkül ve mü
esseselerle olan malî temas ve görevleri yapmak. 
Bakanlık bütün bu görevleri yapabilmek için 
bünyesinde 14 727 si aylıklı, 3 769 ücretli ol
mak üzere cem'an 18 496 aded memur çalıştır
maktadır. Bakanlığın yükü ve görevi cidden 
ağırdır. Devletin hayatı ile ilgili yükü üzerine 
almış olan bu Bakanlığın, yapmakla görevli bu
lunduğu işleri başarabilmesi için modern ve ve
rimli metotlara doğru yönelmesini yeni ve dina
mik tedbirler alması, gelir ve giderler arasında
ki dengeyi düzenli bir şekilde tutması C. K. M. 
P. Meclis Grupunun temennilerinin başında yer 
almaktadır. Kalkınma Plânımızın başarıya ula
şabilmesi her şeyden evvel Maliye Bakanlığının 
başarısına bağlı bir keyfiyettir. Bu bakımdan 
tenkid ve temennilerimiz. Maliye Bakanlığını 
muvaffakiyete ulaştıracak mahiyetteki samimî 
görüş ve temennilerimizi muhtevidir. 

Muhterem milletvekilleri; 

Maliye Bakanlığı ile vatandaş ve dolayısiyle 
Maliye ile vergi mükellefi arasındaki düzensiz
lik maalesef vergi ahlâkını çok zedelemiştir. 

Kanaatimize göre vergi kanunlarının mem
leketimizin bünyesine uygun ıslahı yoluna gi
dilmemesi neticesi bu ahlâki tahribat meydana gel
miştir. Vergi mevzuunda mükellefler her ne
dense bir korku ve ürkeklik içindedirler. Esa-
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sen vergi sisteminin bozukluğuna dair misalleri 
bizzat gelir bütçesi tasarısında mevcut 16 mil
yon para ve 46 milyon vergi ve zam cezaları ki, 
cem'an 62 milyon lira cezanın alınması kanaati
mizi teyideden müspet bir misaldir. Mükellefin 
ödediği ve ödemek zorunda kaldığı bu 62 mil
yonluk ceza üzerinde durulması iktiza eden bir 
olaydır. Görüyoruz ki, vatandaş vergisini za
manında ödiyememe ve mevzuatı bilmeme zo-
runluğu içindedir. Bakanlığın bu önemli konu
ya eğilmelerini istirham edeceğiz. Ceza tehdidi 
altında bulunan vergi mükelleflerinin ekserisi 
kültür, seviyeleri az olan, az gelirli küçük tica
ret ve sanat erbabıdır. Bunların gelirleri ayrı
ca bir muhasip tutmaya müsait değildir. Bu du
rumdaki mükelleflerin yapacağı ufak bir hata 
ve usulsüzlüğün karşılığı, asık suratlı ve çatık-
kaşlı maliye memurunun kestiği para cezasıdır. 
Verdiği beyannamedeki bir noksanlığı tashih et
mek dururken hemen ceza vermenin doğru ol-
mıyacağı kanısındayız. Böyle hâdiseleri çok 
gördük çok duyduk. Devlet alacağına şahin, ve
receğine karga tâbiri halk arasında durup du
rurken elbette boşuna söylenmemiştir. Bu kabîl 
hareketler halkı, mükellefi Maliye memurundan 
ürkütümüştür. Orta halli ve küçük mükellefler 
vergi kaçıramazlar. Bunlar bol bol ceza 
verirler, vergi kaçırırlar, mevzuatı iyi 
bildikleri için , açık kapı bırakmadan iş
lerini görebilen varlıklı büyük sermaye
darlardır. Bu bir gerçektir. Bu gerçeğin 
üzerinde de dikkat ve titizlikle durmak icabc-
der. Çok defa vergi komisyonlarında, vergi in
celemelerinde Maliye temsilcilerinin daima mü
kellefin aleyhinde hareket ettikleri de bir vakı
adır. Halbuki, maliyeci mükellefi haklı olduğu 
yerde korumalı, hatalı olduğu yerde ikaz etmeli 
ve bu suretle mükellef ile Devlet münasebetleri 
düzenlenir zedelenen vergi ahlâkı sağlamlaşabi-
lir. 

Sayın milletvekilleri; 
Gelir kaynakları az, borçlu kalkınma plânı

nın uygulanmasında finansman yokluğu yüzün
den sıkıntı çeken bir Devletin harcamaları üze
rinde dikkatle durmak icabeder. Zor şartlar 
altında temin edilen, Devlet gelirleri, acaba is
raf edilmeden yerli, yerine sarf ediliyor mu? 
Bu soruya, müspet cevap vermek mümkün de
ğildir. Devlet daireleri lüks ve israf içindedir. 
Halbuki, bizim durumumuz israfa, lükse katiyen 

müsaidolmadiği gibi, parayı sarf ederken açlık
tan kıvranan, hastalıktan sızlanan, işsizlikten 
çırpınan insanların halini düşünmek zorunda 
olduğumuzu unutmamak icabeder. Değil yüz-
bin, değil yüzbinleri, milyonları bir kalemde 
sarf edivermek, bir kuruşu bile sarf ederken 
uzun uzun düşünmek lâzımdır. Hal böyle iken, 
hemen bütün Devlet daireleri her yıl bir sene 
önceki bütçeden daha fazla para almak gayre
ti içindedirler. Bunların içinde, hakikaten za
ruri ve önem taşıyan olduğu gibi, sırf fazla pa
ra koparabilmek, dairelerin lüksünü biraz daha 
artırabilmek, çaba ve zihniyetinde olanları da 
çoktur. Öyle garip ve acı bir durumumuz var ki, 
bir yandan dış yardım bekleriz, yeni vergi zam
ları yaparız, millî gelir azlığından şikâyet ede
riz, sonra da Devlet hizmetlerini ağır ve masraf
lı bir yük haline sokar, bir memurun işini beş me
mura gördürürüz. Bütün bu memur bolluğuna 
rağmen de Devlet dairelerinden süratle iş çık
maz, işler kırtasiyecilik ve formalitelere boğul
muş vaziyette ve ağır işliyen, semere vermiyen 
bir hal hâlâ devam edegelmektedir. Araba sal
tanatı, halkın gözü önünde pervasız bir şekilde 
devam eder. Bu arabaları kullananlar kendi 
malı gibi kullansa ve sakmsa, buna çoktan razı
yız. Fakat, bunlar kullanılırken, koruma ve ta
sarruf zihniyetinden uzak bir şekilde kullanıl
maktadır ki, bu çok acıdır. Bu hale acaba ne 
zaman son verilecektir? 

Sayın milletvekilleri, 
Maliye Bakanlığının diğer bakanlıklara na

zaran özelliği vardır. Devlet gelirlerini toplıyan 
ve her gün para ile oynayan memurların geçim
lerinin düzgün, morallerinin yerinde olması ge
rekmez mi? Devletin bütün gelirlerini temin ve 
kontrol vazifesiyle mükellef Maliye Bakanlığının 
hizmetlilerinin üzerinde durmanın ve durumla
rını düzeltmenin yerinde bir tedbir olacağını ha
tırlatmak isteriz. Bakanlığa bağlı olup vazife
si ve amacı Genel Bütçeye dâhil dairelerle, mül
hak ve hususi bütçeli daire, belediyeler, serma
yesi tamamen Devlete ait teşekküller, bankalar 
gibi Devlet sektörünün, kâğıt, kırtasiye, büro 
malzeme, makina ve mefruşatı gibi türlü ihti
yaçlarım tamamlamak üzere kurulan Devlet 
Malzeme Ofisi maalesef kifayetsiz ve verimsiz 
bir çalışma içindedir. Zaten mevzu Devlet dai
relerine malzemeyi ekseriyet iç ve dış piyasadan 
temin edip Devlet daireleri arasında âdeta ko-
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müsyoneuluk görevi yapan bir faaliyet içinde 
bulunan bu kurumun Maliye Bakanlığı bünye
sinde yeri olmasa gerekir. 

1950 yılında kurulan T. C. Emekli Sandığı, 
1964 yılı bilançosuna göre 90 bin emekli, dul ve 
yetime 433 milyon lira para Ödemiştir. Bu mik
tar gün geçtikçe artmaktadır. Üç milyar civa
rında varlığı olan sandığın, teşekkülü sırasında 
hesaplarının iyi yapılmamış olması dolayısiyle, 
halen asgari 4 milyar civarında aktüralyal bir 
açığı bulunduğu tesbit edilmiştir. Güya, otel, 
işhanı ve saire gibi verimli tesislere yatırım yap
tığı iddiasında bulunan bu Sandığın, malî du
rumu baştankara bir hal arz etmektedir. Faa
liyeti memleket ekonomisiyle, bünyesi ile kati
yen bağdaşır değildir. Bakanlığın bu Sandık 
üzerine dikkatle eğilmelerini istirham edeceğiz. 
Devlet Yatırım Bankasına gelince; 1965 yılının 
safi kârı 40 milyon lira civarında olacağı tahmin 
edilmekte ise de bu müessesenin istikbali pek 
parlak görülmemektedir. Her yıl gittikçe ar
tan ve çoğu malî imkânları kıt olan öğrencile
rin, yüksek öğrenime devamlarını temin etmek 
amacı ile kurulan Yüksek Öğrenim, Kredi ve 
Yurtlar Kurumuna ayrılan 13,5 milyon liranın 
kâfi gelmiyeceği kanaatindeyiz. 

Maliye Bakanlığı, vatandaştaki alacağını ge
cikme cezaları ile birlikte, her türlü tedbire baş
vurmak suretiyle tahsil ederken, Tekel İdare
sinde, Sümerbank ve Şeker Şirketinde tahsil 
edilen Maliye hisselerinin Hazineye intikal et
tirilmeden kendi ihtiyaçlarına sarf edilmeleri
nin doğru olmıyacağı kanısındayız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hızlı, dengeli, kalkınma amaciyle plân tat

bik edilen memleketler için, Devlet bütçelerinin 
klâsik gider ve gelir anlayışından sıyrılarak, eko
nomik bütçe esasına girmesi şarttır. Milletin 
hayatını, kaderini, idari Hükümet zihniyetine, 
klâsik masraf bütçelerine, seçim devrelerinin si
yasi hesaplarına bağlıyan bir alışkanlığı ve gü
dümü grupumuz tehlikeli görmektedir. Kalkın
ma hedeflerine millet ve ülkenin imkân ve po
tansiyelin tümünü milletçe kalkınma için sürat
le plân amaç ve hedeflerine uygun olarak hare
kete getiren bir politika ve teknik takibedilme-
sini uygun görmekteyiz. Malî politika, mevcut 
imkân ve kaynakları en verimli şekilde kullan
makla beraber yeni kaynaklar bulmalıdır. 

Her şeyden evvel, âmme idaresinde köklü 
bir hizmet revizyonu yapmak, koordine çalışma 
sağlamak ve bu yoldan Devlet gücünün daha 
verimli kullanılmasını sağlamak gereklidir. 

Devlet hizmetlerinin güdümündeki, ataleti, 
verimsizliği, maliyet yüksekliğini, israfı özellik
le bu Bakanlığın hizmetlerinde de görmekteyiz. 

Bakanlık hizmetleri yeniden organizasyona 
ve hizmetlileri yeniden eğitilmeye muhtaçtır. 

Türk Devlet yapısı içinde en tutucu, en es
ki, en çok çağın gerisinde kalmış düşünce ve 
davranışı maalesef bu Bakanlığın hizmetinde 
görüyoruz. İtiraf edelim ki, ayrı görüş ve çe
şitli tesirlerle çıkarılan teşkilât kanunları ile 
kurulu Devlet düzenimizin cari masrafları yıl
dan yıla devredip giden ve köklü bir reform 
yoluna gidilmedikçe, Parlâmento murakabesiy-
le ıslahı mümkün olmıyan bir keyfiyettir. 

Türkiye'de yaşıyan, kazanan her vatandaşın 
Devlet masraflarına iştiraki ve iktidarları ile 
mütenasip vergi ödemesi temin edilmelidir. Bu 
ahlâki ve içtimai bir gaye olduğu kadar da, 
kalkınma için tek çare ve zarurettir. 

Milliyetçi, sosyal, demokratik hukuk devle
tinde refah umumidir. Nimet, külfet dengesi 
kurulmuştur. Yurt sathında mahrumiyet böl
gelerine bilhassa, Doğu ve Güney - Doğu bölge
lerindeki dengesizliği gidermek amaç olmalıdır. 

Yurttaş kaımu mükellefiyetine, hizmetine 
toplumdan edindiği imkân ve iktidar nimeti ile 
mütenasip ölçüde iştirak ettirilmelidir. 

Gerek hürriyet içinde süratle kalkınabilmek 
için, gerekse tezatsız içtimai barışa ulaşmış den
geli, müreffeh bir toplum kurabilmek için, ka
zanca ve varlığa göre vergi alınması uygun bir 
vasıtadır. 

Vergi sistemimizin ve tatbikatının tesbit ve 
ifade edilen amaca uyarlı olmadığını görmekte
yiz. 

Türkiye'de, hakikî ölçülere göre, vergilendi-
rilmiyen sektörler bulunduğu gibi, hiç vergilen-
dirilmiyen sektörler de vardır. Gelir Vergisi 
sisteminin kemali ile tatbik edilmesi, ana'görü-
şümüzdür. Bu noktaya gelince vergi ziyama mâ
ni olmak gibi, bir düşünce ile tatbik edilen ser
vet beyannamesi, alınması usulünden artık ge
ri dönülmesinin doğru olmıyacağı kanaatinde
yiz. Beyanname alınması usulünün kaldırılması 
yerine, bu beyannamelerin, Devlet ve vatandaş 
arasında karşılıklı güvene bir örnek olmak üze-
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re ancak vergilendirmede bir kontrol vasıtası 
olarak kullanılmasında dikkatli davranılmasına 
inanıyoruz. 

Devlet gelirleri sisteminin bütünü ile gözden 
geçirilmesini vergi yükünün âdil dağılımını te
min edecek, verimi yükseltecek tedbirlerin alın
masını temenni etmekteyiz, 

Vergi ziyamın önlenmesi mükellefi kaçakçı 
olmadan, Devleti kaçakçı takipçisi durumundan 
çıkaran net bir vergilendirme sistemi kurulma
lıdır. 

Tasarruf bonoları mevzuu ise, her bakımdan 
tavsiye edilmesi lâzımgelen bir konu haline gel
miştir. Hükümetin bu husustaki vadini gerçek
leştirmesini beklemekteyiz. 

C. K. M. P. Meclis Grupu Hükümetin muvaf
fakiyeti için tavsiye ve temenni ettiği samimî 
görüşlerinin dikkate alınmasını istirham eder
ken, Yüce Heyetinize saygılarını ve Bakanlığa 
başarı dileklerini sunar. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Türkiye îşçi Partisi Grupu adı

na Sayın Kemal Nebioğlu. 
Sayın Nebioğlu, buyurun. 
T. 1. P. GRUPU ADINA KEMAL NEBİ

OĞLU (Tekirdağ) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 

Maliye Bakanlığı Devlet idaresinde en önemli 
bakanlıklardan biridir. Bakanlığın Devlet gelir 
ve harcamalarına hâkim olmasının sağladığı bü
yük sorun ve hâkimiyet kadar, geçmişinden ge
len hizmet geleneği, oturmuş kadroları ve kalite
si yüksek, bilgili ve fedakâr personeli kendine bu 
mümtaz yeri sağlamıştır. Bakanlık bu kadro ve 
personele güvenerek Devlet hayatında önemli bü
tün hizmetlere sahip çıkma yolunda sorum ve 
yönetim alanını genişletmiştir. Klâsik gelir top
lama, harcamaları düzenleme fonksiyonları ya
nında, Devlet Yatırımlar Bankası ve 440 sayılı 
Kanunla İktisadi Devlet Teşekküllerinin yöne
timinde ve politikasında hemen hemen son sözü 
söyler durumdadır. Emekli Sandığı ile sosyal 
güvenlik politikasının içine girmiştir. Cumhuri
yetin ilk yıllarında ekonomi politikasını yürütme 
görevi ekonomi (eski İktisat) ve Ticaret Bakan
lığına ya da bakanlıklarına ait iken bu rol 1945 
ten bu yana Maliye Bakanlığına geçmiştir. 

Şu durumuyla Devlet yönetiminde Maliye 
Bakanlığının el attığı, söz sahibi olduğu, normal 
bir maliye - idare münasebetleri dışına çıkan 
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daha birçok alanlar vardır. Biz yukarda bu alan
lardan en önemli gördüklerimizi dile getirdik. 

Maliye Bakanlığının hizmet alanını bu şekil
de yayması asli görevlerinin ihmali ve aksaması 
pahasına olmuştur. Bakanlık asli görevlerinden 
birisi olan Devlet mallarına sahip çıkma ve on
ları koruma görevini yerine getirememiştir. Bir 
Devlet malları muhasebesi tutulmamaktadır. Ha
zinenin topraklarına sahibolunamamaktadır. Bu 
toprakların büyük kısmının toprak ağalarınca 
eküip biçilmekte olduğuna dair gazetelere kadar 
akseden ciddî iddialar bulunduğu gibi, hepimiz 
de bu olayları seçim çevrelerimizden bilmekte
yiz. Meselâ Polatlı'da yüzbinlerce dönüm Hazine 
toprağının ağalar tarafından ekilip biçildiği bel
gelere dayanılarak iddia edilmektedir. Hükümet
ten soruyoruz : Halen özel kişilerle Hazine ara
sında ihtilaflı arazi dâvalarının sayısı kaçtır? 
Bu ihtilâfların ilgili bulunduğu toprakların ge
nişliği ne kadardır? 

Sayın milletvekilleri; 
Binlerce dönümlük toprak ihtilâflarında ağa

lar en iyi avukatlarla savunulurken onbinlerce 
dönümlük arazi dâvalarının yürütülmesi küçük 
maaşlı bir malmüdürü ile ücreti düşük,- mahallî 
nüfuz altında bulunan avukatların bilgi ve him
metine kalmıştır, özellikle birkaç toprak dağıt
ma komisyonunun birbirine uymıyan kararlarla 
toprak dağıttıkları bölgelerde, örneğin Ceyhan 
gibi bir ilçede ağaların karşısında sınırlı bilgi ve 
inisiyatifiyle başbaşa kalan bu kişilerin görevle
rini lâyikiyle yapabileceklerine inanmak cidden 
güçtür. Maliye Bakanlığı Hazineye ait büyük 
gayrimenkullerin, ihtilaflı arazilerin durumları
nı merkezden izlemeli, gerekiyorsa yerine uz
man avukatlar göndererek Hazinenin haklarını 
korumalıdır. 

Devlet mamelekinin miktarını ve değişmele
rini izliyebilecek bir kayıt ve hesap sistemi bu
lunmalı ve Millî Emlâk Genel Müdürlüğü gör
düğü hizmetlerin önemiyle ilgili ve ölçülü bir şe
kilde takviye edilip, reorganizasyonuna gidilme
lidir. Bir karış Hazine toprağı ağalara sürdürül-
memeli, bu topraklar gerekiyorsa Tarım Bakan
lığı ile işbirliği yapılarak fakir köylüye dağıtıl
ma] ıdır. 

Hazine ile ilgili mamelek ve özellikle arazi 
ihtilâflarında daha seri muhakeme yöntemleri 
uygulanmalıdır. 
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Sayın milletvekilleri, 
Devlet mallarına gereği ölçüde sahip çıkamı-

y a ı Maliye Bakanlığının, halktan toplanan ver
giletin en iyi şekilde harcanmasını sağladığı da 
8f.\J enemez. Bugünkü malî mevzuatımız ve bütçe 
hesaplarımız Devlet parasının en uygun şekilde 
harcanmasına elverişli değildir. Bu hesaplarla 
ne idare daha rasyonel bir tutuma girmek ne 
program değerlendirmesi yapmak ve ne de ya
sama organında halkın parasının en iyi şekilde 
harcanıp harcanmadığını denetlemek olanağı 
yoktur. Maliye Bakanlığı gerek bütçeleri ve ge
rekse Hazine hesaplarını modern bütçe kuralla
rına ve yöntemlerine göre gözden geçirmelidir. 
Plân hesaplariyle bütçe ve Hazine hesapları ara
sında paralellik sağlamak için 1964 yılında ya
pılan yeni bütçe hesap usulleri, şüphesiz ileri bir 
adım idi. Ancak bu adım burada kalmamak ve 
harcamaların daha rasyonel, hesapların hataları 
anında düzeltmeye elverişli olması yolunda geliş
tirilmeliydi. 

Buna paralel olarak bütçe harcamalarının 
tahmin usulleri daha kesin şekillere sokulmalı 
ve kaba pazarlık yoliyle giderci bakanlıkla anlaş
ma yolundan vazgeçilmelidir. Biz Maliye Bakan
lığının gerek bütçe yöntemlerinde ve gerekse 
Devlet hesap sisteminde çağdaş düzeye ve de
mokratik denetlemeye uygun reformları yapa
bilecek personel, malzeme ve makina imkânları
na sahibolduğu inancındayız. Bu bakanlık per
soneli ile, biraz himmet edilirse daha duru bir 
hesap sistemine, daha akla uygun bütçe yöntem
lerine gidilebilir. Yeter ki, bu istensin, bu yola 
bir kez girilmiş olsun 

Sayın milletvekilleri, 

Son yıllardaki samimiyetsiz bütçe tatbikatı
na da dikkati çekeriz. Maliye Bakanı ve Hükü
met plânın harcama hedeflerine uyulmadığı yo
lunda bir tenkide mâruz kalmamak için bâzı gi
derleri bütçeye koymamayı âdet edinmişlerdir. 
Bu gelenek bu yıl en belirli şekliyle karşımızda
dır : Millî Savunmanın son ay maaşlarının büt
çeye konulmadığı, Karma Bütçe Komisyonunda 
meydana çıkmıştır. Askerî Personel Kanunu ile 
Devlet Memurları Kanunu ödenek farkları büt
çeye gerçek ölçüleriyle yansımamıştır. Ayrıca 
işçi dövizlerine resmî kur üzerinden ödenecek 
farklar da bütçede yer almamıştır. Bu farkın 
bütçeye konması şarttır, çünkü konmazsa Mer

kez Bankası karşılıksız para ihracedip enflâsyon 
yangını üzerine körükle gidilmiş olacaktır. 

Maliye Bakanlığı bu alışkanlıktan vazgeç
melidir. Maliye Bakanlığı kabul edilen bütçe 
kanunu ile, uygulanan bütçe kanununu farklı 
tutma alışkanlığından da vazgeçmelidir. Bu 
alışkanlıklar, parlâmentoların temel hakların
dan olan «bütçe hakkı» nın ve Millet Meclisi 
mizin Hükümet ve Devlet giderleri üzerindeki 
denetim haklarını ihlâl anlamını taşımakta
dır. 

Sayın milletvekilleri, 
Parlömanter sistemlerde Hükümetin har

camalarının demetlenmesi büyük bir önem ta
şır. Bu denetleme önceden izin veren bir 
«bütçe» ile ve sonradan hesapları denetliyen 
bir «Kesiaıhesap Kanunu» ile mümkün olur. 
Hükümet hiç uygulamıyacağı bir bütçe suna
rak, bu samimiyetsiz belgeyle birinci denetle
me yolunun zayıflaması yönünde bir tutum 
içindedir. Bütçelerin uygulanmasından sonra 
denetlenmesine imkân veren Kesinhesap ka-
unları ise yıllarca sonra ve hattâ bütçeyi uy
gulayan hükümetler düştükten yıllarca sonra 
yasama organına gelmektedir. Bu durumda, Par
lâmento olarak Hükümeti bütçe harcamaları 
bakımından denetliyebildiğimizi söyleyemeyiz. 
Maliye Bakanlığı bu tutumuma bir son ver
meli, biz de Parlâmento olarak haklarımıza 
daha kıskanç bir şekilde sahip çıkmalıyız. 

Sayın milletvekilleri, 
Maliye Bakanlığının, bütün borçlanma işlem

lerini ve borçlanma politikasını yürüten Ba
kanlık olarak da üzerinde önemle durulmalıdır. 
Bugün borçlarımızın dökümü şöyledir. 

1. Dövizle ödenecek dış borçlar 
a) Anapara 985 639 000 

$ karşılığı 8 946 572 000 Lira 
b) Faizler 376 733 000 $ 

karşılığı 3 420 735 000 Lira 
2. Türk parasiyle öde

necek dış borçlar 
a) Anapara 3 323 300 000 Lira 
b) Faizler 1 865 800 000 Lira 
3. îç borçlar 
a) Anapara 12 255 100 000 Lira 
b) Faizler 1 266 800 000 Lira 

Toplam 34 078 307 000 
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Maliye Bütçesi raportörlerinin raporun
dan aynen alarak düzenlenen yııkardaki tablo 
.'•M milyar liranın üstünde bir borç yükü altında 
olduğumuzu göstermektedir. 

Bu miktara zamanla uzun süreli borç nite
liğini iktisabetıroekte olan ve miktarı 2 milyar 
lirayı bulan hazine bonoları ve Merkez Banka
sından alman kısa vadeli avans dâhil değildir. 

Borçlardan tutarı 18 milyar lirayı bulan dış 
borçlar dış ödemeler dengemizi sarsmaktadır. 
Bu borçların faiz ve 'ödeme şartlarının yerin
de olduğu, mâıkul bulunduğu da söylenemC'Z. 
'Üstelik yapılan borçlanmalarda, borç verenlerin 
.mallarını fiyatı ne olursa olsun, alına şartı, 
borç veren ülkenin gemileriyle taşınma şartları 
konulduğu da düşünülürse bu borçların ne ka
dar ağıra mal olduğu meydana çıkar. Zaten 
borçlandıkça durumumuzun batağa saplanması 
da güdülen borçlanma politikamızın son dere
ce olumsuz olduğunu ortaya koymaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bütün bu ağır malî 
şartlar ötesinde, bize borç veren ülkeler ver
dikleri paraların nerelere sarf olunduğunu 
araştırmakta, içişlerimize müdahale etmektedir
ler. Konsorsiyumdan borç para almak içki ya
pılan görüşmelerde, bütün bütçe içi, bütçe dışı 
hesaplarımız ve ekonomi politikamızın bütün so
runları üzerinde ince ince hesap sorulmaktadır. 
Bu teşkilât kalkınma hızının indirilmesi ve 
özel teşebbüsten özel teşebbüse yaddım gibi teh
likeli formülleri çevrelerine telkin etmeye ça
lışmaktadırlar. Karşılık paralar meselesine de 
kısaca değinmek: istiyorum. 

Amerikan karşılık paralarından biriken ve 
% 60 ı Türk Hükümetinin emrine hazır tutu
lan paralar, ancak Amerikalıların vizesi alman 
projelere sarf olunabilir. Diğer % 40 inin yarısı 
yabancı özel teşebbüslerin iç para ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere harcanmaktadır. Kalan % 20 
ise Amerikan misyonlarının Türkiye'deki har
camalarına tahsis olunmaktadır. Şimdi bu vesi
leyle Hükümete' şu soruları sormak istiyoruz : 

1. Hükümet ve Maliye Baktırdığının, Coo-
ley fonu olarak kullanılan paraların özel te
şebbüslere transfer olunmasında Amerikan ma
kamlarınca fikri alınmakta mıdır? 

2. Bu fondan şimdiye kadar yabancı özel 
firmalara yapılan transferlerin miktarı nedir? 

o. Amerikan misyonlarının Türkiye'deki 
giderlerini karşılamak üzere Merkez Bankası
na yatırılmış bulunan paraların, kullanılma 
mekanizması nedir? Bu fonlardan şimdiye ka
dar çekilmiş paraların miktarı hakkında Hü-
met bir fikir verebilir mi? 

Sayın milletvekilleri, Türk halkını ağır 
şartlarla borçlandırarak geleceğini ipotek altı
na koymaya Hükümetin ve hiç kimsenin hak
kı yoktur. Hele bu borçların siyasal tavizler 
pahasına alınmasına T.İ.P. olarak kesin şekil
de karşıyız. Bize borç. verilecekse, karşılığı sa
dece uluslararası sermaye piyasasına uygun bir 
faiz olmalıdır. Borç alman paraların nereye sarf 
olunacağına, hiçbir istişareye lüzum kalmadan 
Türk Maliyesi, Türk Hükümeti, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi karar vermelidir. Bunun ak
sine güdülecek bir borçlanma politikasının kar
şısında olduk ve daima karşısında kalacağız. 

Diğer taraftan Maliye Bakanlığı önce vergi 
ve diğer normal gelir kaynaklarından yarar
lanmalıdır. Borçlanma ancak bu yetişmediği 
takdirde başvurulacak bir çare olmalıdır. Biz 
parti olarak iç tasarrufun yeter derecede se
ferber edildiği, ödeme gücü olanlardan gereği 
kadar vergi alındığı kanısında dcğiUz. Bunu Gelir 
Bütçesine ait düşüncelerimizi anlatırken ayrmtı-
lariyle dile getireceğiz. Burada sadece, vergi ve di
ğer kaynaklardan gelir sağlamak dururken kolay 
bir yol görünen ama yurdumuza sadece fakir
lik ve dış borç yükü getirecek bir politikanın 
getirdiği zararlardan korunana yolları üzerinde 
duracağız. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin borçlan
masının Türkiye'ye sağladığı yararlar ki cüzi 
de olsa elbette vardır, bu borçlanmanın öde
me yükü ile karşılaştırılmalıdır. Borçlanma ka
rarı bundan sonra verilmelidir. Şimdiye kadar 
alman borç paranın sadece faydaları göz önün
de tutulmuş, borç veren Devletin de bu borçlan
madan fayda sağlıyacağı göz önünde bulunclu-
rulımamıştır. Bu nedenle Türkiye pazarlıkta 
daima gevşek davranimıştır. Borç alınmış, sonu 
düşünülmemiş, hattâ hesabı bile muntazam tu
tulmamıştır. Borçlanma faizlerini azaltma yo
lunda üçüncü dünya ülkeleri ile görüş ve işbirli
ğine varılmamıştır. Bundan sonra tutulacak yol 
bunun tam zıddı olmalı, yani borçların sadece 
faydaları değil, sakıncaları da göz önünde tu-

— 650 — 



M. Meclisi B : 56 25 . 2 . 1966 O : 3 

tulımalı, borç, verenlerin faiz yükünü hafifletme
leri için, üçüncü dünya ülkeleriyle işbirliği ya
pılmalıdır. Bütün bunlar yaplırken iç kaynaklar 
harekete geçirilerek, kaynak ve finansman kıt
lığından kurtulunmalıdır. Biz parti olarak ina
nıyoruz ki, bütün bu adımlar atıldığı takdirde 
bu ağır borçlanma koşullarından kısmen kur
tulabiliriz. 

Tüm olarak kurtulma ise kapitalist olmı-
yan yolla gelişmemiz ve bağımsız bir ekonomik 
bünyeye kavuşmamızdır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de bankacılık ve 
-kredi politikasına geliyoruim. Bankaların denet
lenmesi Bankalar Kanunu ile Maliye Bakanlı
ğına verilmiştir. Bu deneti Maliye Bakanlığı 
kendi bünyesi içindeki bir murakıplar kuruluy-
le yerine getirmektedir. 

Ancak bu denetim gereğince yerine getiril
diği söylenemez. Çünkü birçok banka halk 
mevduatını ödeyemez duruma düşmüştür. Hal
kın mevduatının kurtarılması için Merkez Ban
kasında bir karşılık hesabı açılmaktadır. Yani 
olan şudur: Bâzı kişiler Bankalar kurmakta, 
im bankalara halkın mevduatını almakta, bu 
mevduata karşılk yakınlarına kredi açmakta
dır. Hesapsız açılan krediler sebebiyle Banka 
zarara uğrar ya da iflâs ederse, mevduatın uğ-
rıyacağı zararlar Devlet tarafından garanti 
edilmelidir. Bu yolla birkaç açık gözün hile ve 
hurdasının, ya da en azından tedbirsizliğinin, 
ceremesi doilaşık bir yolla halkın sırtına yüklen
mektedir. 

Şüphesiz halkın mevduatının Devlet garan
tisi altında tutulması olumlu bir tutumdur. An
cak bu tutumun asıl teminatı, Bankalar üze
rinde kurulmuş yeterli bir denettir. Bu dene
tim sıkı tutulmasında fayda vardır ve bu yol
daki tedbirlerinde Hükümeti destekliyeceğiz. 
Yoksa Bankaların türlü ihmal ve tedbirsizlik
lerinin halka dolaylı bir yoldan ödetilmesi 
çıkar yol ve gerekli garanti sayılamaz. Maliye 
Bakanlığı denetçileri ayrıca hor Bankanın 
kredilerinin kuruluş amaçlarına uygun olarak 
tahsis ve tevziini de denetlemelidir Meselâ Halk 
Bankası, Ziraat Bankası Emlâk .Kredi Bankası, 
kendilerine kanunlar ve tüzüklerle verilen amaçla
ra sıkı sıkıya bağlı kalmalıdırlar. B a bankalardan 
Halk Bankası esnafa döner ve sabit sermaye 

sağlamak amaciyle kurulmuştur. Ancak kredi
lerinin esnaf sınıfına girmeyen tüccar tarafın
dan kullanıldığına dair basma yansıyan ckldî 
yakınmalar vardır. Durum gerçekten böyleyse, 
yeterli kredi bulamıyan esnaf tek kredi kuru
mundan da gereği kadar yararlanamıyacak ve 
aracı tüccarın insafına sığınmak morunda kala
caktır. 

Diğer taraftan Ziraat Bankası ile Emlâk 
Kredi Bankasının da gerçekten hi/.met etme du
rum ve zorunda oldukları köylüye ve konut sa
hibi olacak orta halli yurttaşlara gerekli ölçü
de faydalı olduğu söylenemez. Bu bankaların 
kaynakları da bir kısım aracı tüccar ve spekü
latöre kredi vermekte kullanılmaktadır. Buna 
ait ayrıntılı incelemelerimizi ilerde İktisadi 
Devlet Teşekküllerini incelerken ayrıca vere
ceğiz. Ancak son olarak bir diğer konuya daha 
değinmek isterim: Aslında kredi, eğer sabit 
sermaye kredisi şeklinde değilse, üretim sıra
sında malın imaline başlandığı andan satışına 
kadar olan süredeki para sıkıntısını önleme 
amaciyle açılır. Kredinin karşılığı da mal ya da 
hizmet olduğndan «mallar ile para:* arasındaki 
denge bozulmaz. Şu şartla ki, kr<ıdi mal ya da 
hizmetin üreticisine açılmış olsan. Oysa ki, 
yurdumuzda kredi üreticiye değil aracıya açıl
maktadır. Aracı ise üretimden değil mübadele 
ve fiyat şişmesinden kâr ve kazanç elde eden 
kimsedir. Bu suretle hem üretici kredi kıtlığın
dan üretimini genişletmemekte ve hem de para 
fiyat yükselişinde büyük menfaati olanların 
eline verilmektedir. Bu suretle kredi mekaniz
ması üretimi artırma yerine fiyatları artırma 
yönünde kullanılmaktadır. 

Bu teşhisimizi bir misalle gösterelim : 
1966 bütçe gerekçesine göre açılan bütün sı

nai kredilerin 582 milyon lira, küçük esnafa 
açılan kredinin 299 milyon, bütü\ tarım kredi
lerinin toplamının 2 milyar 700 milyon lira ol
masına karşılık Tiearet kredileri yani aracıya 
açılan krediler toplamı 8 milyar liraya yak
laşmaktadır. 

T.İ.P. bir yandan üreticinin tüccar tarafın
dan sömürülmemesi ve öte yandan üretimin ge
lişmesi bakımından banka kredilerinin aracıya 
değil, çiftçiye, küçük esnafa, gerçek sanayici
ye açılmasını mutlak bir zaruret sayar. Emlâk 
Kredi Bankasınca açılan kredilerde daJha çok 
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işçi ve yapı taısarufu kredilerine yöneltilmeli
dir. 

Sayın milletvekilleri, Devlet memurları Ka
nununun uygulanmasında en büyük görev ve 
yük de Maliye Bakanlığının ohruzlarmdadır. 
Biz uygulama hazırlıklarının bugünkü duru
munda bu kanunun memur kütlesine beklenen 
huzur ve refahı vereceğinden şüphe duyuyo
ruz. Bunu muhtelif konuşmalarımızda belirt
miştik. Hükümetin özellikle Maliye Bakanlığı 
ve Devlet Personel Dairesinin bugüne kadar ki, 
tutumu öğretmenler, adliye memarları, sağlık 
personeli tarafından olumsuz karşılanmıştır. 
A.P. Hükümeti sorumlu ağızlarının resmî beyan
larına rağmen öğretmen kütlesini sınıf tüzük
lerini tesibit edenken bir ayırıma tabi tutmakta 
sakınca görmemiştir. Üzerinde parti olarak da
ha önce yeter derece durduğumuz bu konuları 
şimdilik daha fazla derinleştirmiyeceğiz. An
cak, Maliye Bakanlığının maaş ve personel ile 
ilgili servislerinin ve diğer bakanlıkların özlük 
işleri servislerinin eğer bu kanun 1966 yılında 
uygulanmak isteniyorsa takviye edilmesi ge
rektiğidir. Çünkü yapılacak iş belki de Hükü
met ve Sayın Başkanın tahmin edemediği kadar 
azametlidir. Diğer taraftan konulan ödenek, 
yetersizdir. Hükümet bu ödenekle sınırlı kala
caksa Devlet memurlarına çok fazla umut ve
ren bugünkü konuşma taraını bırakmalı, re
alist hesapları meydana vurmalıdır. Aksi tak
dirde verilen umutların gerçekleşmediği durum
larda memurların uğradığı hayal kırıklığının 
Devlet teşkilâtı üzerindeki olumsuz etkisi ola
caktır. Bu iki uyarmayı Hükümete ilerde karşı
laşacağı güçlüklere karşı uyarmayı borç bildi
ğimizden yapıyoruz. Bunu bir yurtseverlik ve 
iyiniyet borcu sayıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, son olarak politikası 
Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen Merkez 
Bankası ve diğer bankalar ile İktisadi Devlet 
Teşekkülleri arasındaki ilişkiler üzerinde du
racağız. Özel sektöre açılan krediler toplamı 
1965 te 13 milyarı bulurken, kamu sektörüne 
açılan krediler toplamı 2 milyar lira civarında
dır. Kaldı ki, bu kredilerin çoğu da aşağıdaki 
Merkez Bankası kredileridir : 

670 milyon lira ofis iç alım finansmanı 
129 » » ofis ithalât finansmanı 
423 » » tekel tütün alım finansmanı 

269 » » Şeker fabrikalarına 
94 » » Tahvilât üzerine avans 

Şu tablodan anlaşıldığına göre (Tekel de 
İktisadi Dıevlet Teşekkülü sayılarak) İktisadi 
Devlet Teşekküllerine açılmış gösterilen (Büt
çe gerekçesi sayfa 122 tablo 12) 2 milyar 200 
milyon lira civarındaki kredinin ofis ve tekele 
açılan 1 093 milyarlık kısmı buğday ve tütün 
fiyatlarını tutmak, çiftçiyi korumak amaciyle 
açılmış kredilerdir. Diğer kapitalist ülkelerde 
bu gibi destekleme alımları bütçeye konulan 
ödeneklerle yapılır. (Meselâ Amerika'da) bizce 
bu şekildeki finansman emisyon hacmini ar
tırıcı nitelikte olduğundan iç- fiyatları yüksel
terek yine emekçilerin aleyhine olmakta, ya da 
fiyat himayesinin sağladığı faydılar, genel fi
yat seviyesi artışiyle bir ölçüde csilinmektedir. 
Bu şekildeki finansman tekel idaresini, ofisi ye-
nemiyeceği güçlüklerle karşı karşıya bırakmış
tır. Hükümet ve Maliye Bakanlığı iktisadi bir 
müesseseye yükledikleri bir kamu görevini (Ta
rımsal fiyat desteğini) bütçeden karşılama yol
larım aramalıdırlar. 

Şeker fabrikalarına açılan 269 milyon lira
lık kredi de bir anlamda pancara verilen bir 
sübvansiyonu ya da satılamıyan şeker stoku
nun idamesi masrafı durumundadır 

Bu krediler bir tarafa bırakılırsa 15 mil
yonluk kredi hacmmdan İktisadi Devlet Teşek
küllerince kendi ticari maksatlarına yararlan
masının son derece sınırlı kaldığı meydana çık
maktadır. Aksine İktisadi Devlet Teşekkülleri 
aracı tüccara kredi ile mal vermektedir. Bu 
hale bir son verilmelidir. Bir yandan normal 
ticari kredilerden yararlanamayıp öte yandan 
da müşterilerine kredili satışlar yapan İktisa
di Devlet Teşekkülleri bu tutumlariyle özel 
sektör yararına yapılan çalışmanın tipik hal al
dığı bir kamu kesimi görünüşü arz etmektedir. 
Maliye Bakanı ve Hükümetin İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin de ticari kredilerden gereği öl
çüsünde yararlanmasını sağlaması gerekir. 

Maliye Bakanlığının bir diğer görevi de 
Devlet harcamalarını düzenleyen kanunların 
uygulanışının yerinde olup olmadığını kontrol
dür. Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü
nün bir görevi de budur. Ancak gerek Maliye 
Bakanlığının ve gerekse yasama organı adına 
denetlemede bulunan Sayıştaym kontrolla-
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rının etkili olduğunu söyliyemey.î?. Halen Se
natoda incelenmekte olan Sayıştay Kanununun 
da yeterli bir denetleme sağladığı kana
atinde değiliz. Millet parasının denetlen
mesinde etkin olmanın yollarından birinin 
bütçe ve Devlet hesaplarını duru hale getirmek 
olduğunu yukarıda belirtmiştik. Etkin denetle
menin ikinci yolu kanunlara uygun harcama 
hedefi kadar, ekonomik ve en elverişli harcama 
amacının İdare ve yasama organınca benimsen
mesidir. Türkiye işçi Partisi olarak, kanunların 
sadece şeklî unsurlarına uyulmuş olmasını de
netlemenin yeter bulunduğu kanısında değiliz. 
Gerek Maliye Bakanlığı ve gerekse Sayıştay 
formalite kontrolü yanında muhteva kontrolü
nü da yapmak, falkir halki'miızın parasının her 
kuruşunun en iyi harcanmasını sağlamıya ça
lışmalıdır. Bu yolda Sayıştay ile yasama orga
nı arasındaki ilişkilerin de iyi işler hale getiril
mesini zorunlu buluyoruz. 

T.İ.P. bütün bu denetleme amaçJarını yerine 
getirmek üzere Sayıştay ve malî kontrol teşki
lâtlarının, teftiş ve murakabe görevlerinin ye
niden ele alınmasının zorunlu bulunduğu ka
naatindedir. 

Sayın milletvekilleri; Temel harcama ka
nunlarımız olan Muhasebei Umumiye, Artırma ve 
Eksiltme diğer harcama kanunlarının bu açıdan 
ele alınmasını Türkiye İşçi Partisi zorunlu bul
maktadır. Devlet Bütçesi bir mütaahhit ve ara
cı sınıfın yararlandığı araç olma durumundan 
çıkarılmalıdır. Devlet işletmeleri ve dairelerin 
bütün ithalât işleri hiçbir komisyoD ödemeden 
yapılmalı, bu maksatla, Devlet Malzeme Ofisi
nin imkânları genişletilip ofis bir yeni gayeye 
göre reorganize edilmelidir. Devlet daireleri
nin inşat ve tamirat işlerinin, kurulacak bir 
Devlet inşaat kurumu eliyle yapılma çareleri 
aranmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Devlet parasının ve 
mallarının idare ve deneti şüphesiz sadece 
bütçe içinde yönetilen kurum vo teşekküller 
için söz konusu değildir. T.t.P. olarak İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve hele Devlet iştirakleri
nin bugürikü dcnetleniş şeklini yeterli bulma
maktayız. 

Bu teşekküllerin denetlenme ve yönetimi 
hakkındaki 440 sayılı Kanunla 468 sayılı Ka
nun ne yeterli bir denete ve ne de basiretli bir 

Devlet işletmeciliği politikasına elverişli değil
dir. Sermayelerine % 50 nin altında Devlet iş
tiraki bulunan teşekküller ise fiilen hemen he
men demtsiz bırakılmaktadır. Birçok yolsuzluk
ların ve Devlet parasını kötü harcayışın kay
nağı olan bu teşekküller etkin bir denetlemıe 
düzenine kavuşturulmalıdır. Bu teşebbüs ve iş-
tiraklar Devlet sermayesi % 51 e çıkarılmak su
retiyle iktisadi Devlet Teşekkülleri statüsü içi
ne alınmalıdır. 

Sayın milletvekilleri; 
Maliye Bakanlığı mahallî idareler ve özel

likle belediyelerin gelirleri hakkında vazıh bir 
görüşle karşımıza gelmemiştir. Hükümet progra
mında bunların bütçeden desteklenmesi öngörül
düğü halde, 1966 bütçesinde bunun izini göre
medik. Hükümetten gelecek yılda bu konuda bir 
kesin politikaya yönelip gerekli ve yeterli kay
na-;! arı bu idarelere sağlamasını bekleriz. 

Sayın milletvekilleri; 
Şimdi biraz da Maliye Bakanlığına bağlı ik

tisadi kuruluşlar üzerinde durmak isterim. Söze 
bunların en güçlüsü olan Emekli Sandığiyle bağ
lıyacağız. 

Bu sandığın acıklı hali hepimizce bilinir. Her 
yıl bütçe konuşuşlarmda söylenir. Ama çaresine 
bakılmaz. Dert şudur : Emekli Sandığının ge
lirleri ile ödemeleri arasında büyük bir açık mey
dana gelmiştir. Çünkü, maaşlara yapılan zamlar 
sonucu, önceden zamsız maaş üzerinden kesenek 
(aidat) ödiyen iştirakçiler, yeni maaşlara göre 
haklar alma durumuna girmişlerdir. Aktüarya 
açığı denilen bu (gelir - gider) açığı nedeniyle 
Emekli Sandığı sağlam ve geleceğinden güvenli 
bir sosyal sigorta kişiliğini kaybetmiştir. 

Her yıl yaptığı ödemeler, sermayeden yenme 
pahasına olmaktadır. Ancak 1962 yılı bütçesin
den beri bütün Bütçe Komisyonu mazbatalarına 
geçen bu duruma, hiçbir Hükümet kesin ve ye
terli çözümlerle karşı çıkma gereğini duymaz 
görünmektedir. Hükümetler Türkiye'mizde ne
dense birkaç yıl sonra gelecek güçlüklere önem 
vermiyorlar. Her derde ancak bıçak kemiğe da
yanınca çözüm yolu aranıyor. Devlet memurları 
ve Askerî Personel kanunları Sandığın ödeme 
açığını daha da artıracağına göre Hükü
metin Emekli Sandığının geleceğini artı
racağına göre Hükümetin Emekli Sandığının ge
leceğini kurtarma bakımından kısa ve uzun sü-
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reli tedbirlerini öğrenmek isteğimiz her halde 
haklı görülecektir. Her güçlük karşısında çözüm 
yolunu da gösteren bir parti olarak, emekli ke
seneklerinin yeniden düzenlenmesinde yeni ka
nunlarla meydana gelecek maaş artışlarının iyi 
bir fırsat teşkil edeceğini Hükümete hatırlatmayı 
görev biliriz. 

Diğer taraftan Emekli Sandığının turizm ve 
gayrimenkul yatırımları yanında endüstri ala
nına yaptığı yatırımları olumlu bir gelişme ola
rak karşılıyoruz. Ancak sandık iştirakçilerine 
hizmet edecek yatırımları da ihmal etmemelidir. 
Bu arada memurlarına konut, ucuz ihtiyaç eşya
sı sağlıyacak yatırımlara da gitmelidir. 

Bakanlığa bağlı bir diğer kurum olan Devlet 
Yatırımlar Bankası üzerindeki düşüncelerimizi 
İktisadi Devlet Teşekkülleri hakkındaki denetle
me raporlarının görüşülmesi sırasında sunaca
ğız. 

3670 sayılı Kanunla kurulan bütçeye sağla
dığı gelir küçümsenemiyecek bir seviyede bulu
nan Millî Piyango İdaresinin statüsü Spor Toto
daki son gelişmelerle birlikte yeniden düzenlen
meli, gerek daha fazla gelir sağlama ve gerekse 
daha az gider yapılma bakımından gerekli ted
birler alınmalıdır. 

Devlet Malzeme Ofisinin, kendisinden bekle
nen görevi yerine getirdiği söylenemez. Bu Ofis 
takviye edilmeli, Devlet daire ve kurumlarının 
her türlü ihtiyaçlarının aracıya başvurulmadan 
bu Ofisçe sağlanması yönünde çalışılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri; 
Sözlerime burada son verirken, grupum ve 

şahsım adına sizleri derin saygılarımla selâmla
rım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Mesut Erez, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA MESUT EREZ (Kü
tahya) — Muhterem Başkan, Millet Meclisi
nin sayın üyeleri; 

Faaliyetleri Türkiye'mizin ekonomik ha
yatına birinci derecede tesir cdeıı bir Bakanlı
ğın Bütçesini görüşmekteyiz. 

Maliye Bakanlığı, Devlet gelirlerini tarh, 
tahakkuk ve tahsil ettiren; kamu harcamaları 
ile kamu gelirleri arasında muvazene tesis et
mekle görevli, yatırımların finansmanından, 
ekonomik istikrarın muhafazasından sorumlu, 
üzerinde önemli vazifeler almış bir Bakanlığı
mızdır. 

Bu bakımdan Maliye Bakanlığının bütçesi 
görüşülürken, plânlı kalkınma devresinde plâ
nın ekonomik hedeflerine ne dereceye kadar 
ulaşabildiğimiz noktasında tavakkuf etmek icabc-
der. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânının ekonomik he
deflerinden birisi her sene gayri safi millî hâsı
lada % 7 kalkınma hızına ulaşılmasıdır. 

1963 yılında bu hız % 7,5, 1964 yılında da 
% 4,3 olmuştur. Ve yapılan hesaplara ve tah
minlere göre 1965 yılında da % 5,1 civarında 
bir hıza ulaşacağımız tahmin olunmaktadır. Bu 
durumda gayri safi millî hâsıladaki artış hızı 
bakımından plân hedefinin gerisinde kaldığıma 
şüphesizdir. 

Kalkınma Plânının bir diğer ekonomik he
defi, kalkınmanın iktisadi istikrar içerisinde 
gerçekleşmesidir. Hatırlanacağı üzere 1963 yılın
da ökonionıklc niiiişalhede edilen canlılık 1963 yılı 
sonlarına doğru, yerini ekonomik durgunluğa 
terk etmeye başlamıştı. 1964 ün ilk yarısında 
bu ekonomideki durgunluk «recession» halini al
mıştı. Bunun üzerinde Hükümet gerekli tedbir
lere başvurmuştu. Bu tedbirler bilhassa 1964 yı
lının son aylarına doğru tesiri göstermeye baş
lamış ve ekonomide bir canlanma müşahede 
edilmiştir. 1965 yılında ise bu canlılık önemi kü-
çümsenmiyecek fiyat artışlarına müncer olmuş, 
bu defa da Hükümet fiyat artışlarını önlemek 
için bâzı tedbirlere başvurmuştur. 

Bu vakıa karşısında plânlı kalkınma devre
sinde ekonomik istikrarın muhafaza edilmiş ol
duğunu iddia etmek güçtür. 

Plânın diğer bir hedefi açık ve gizli işsizliğin 
önlenmesi, tam istihdamın temin edilmesi. 

1966 programından öğrendiğimize göre, 1967 
yılında 900 000 işsiz bulunması gerekiyor mem
leketimizde. Halbuki plân hedeflerine ulaşılıp 
ulaşılamamış olmasından mütevellit, yanil geri 
kalmalardan mütevellit olarak yapılan hesapla
ra göre, 1967 yılında 1 milyon 400 bin işsiz ola
caktır. Önümüzdeki iki yıllık devrede plân he
deflerinden geride kalınırsa ve bu geride kal
ma olayı devam ederse, işsizlik durumu daha da 
güç bir hal alacaktır. 

Kalkınma Plânının ekonomik hedeflerinden 
bir diğeri, 15 yıllık bir devre içerisinde, dış 
ödemelerde dengeye ulaşılmasıdır. 

Dış ticaret dengesi 1963 yılında 319 milyon 
dolar, 1964 yılında 126 milyon dolar açıkla 
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kapanmıştır. 1966 yılı programından öğrendiği
mize göre, 1965 yılında bu açığın 250 milyon 
dolar civarında olacağı tahmin edilmektedir. 

Bu kısa girizgâhtan sonra, plânlı devrenin 
bütçeleri üzerindeki mütalâalarımıza geçiyoruz. 

1966 programından öğrendiğimize göre, 1963 
yılında genel ve katma bütçeler itibariyle cari 
ve yatırım harcamalarında global olarak plân he
deflerinden bir milyar 146 milyon lira, 1964 de 
1 milyar 125 milyon lira geride kalınmıştır. 
Henüz kati neticeler alınmamış olmakla beraber, 
1965 bütçesinde de harcamalar itibariyle önemli 
miktarlarda geri kalınmış olduğu muhakkaktır. 
Demek ki, plânın harcama hedeflerine plânlı dev
renin bütçelerinde ulaşılamamıştır. 

Gelir hedeflerine gelince: 1963 yılında 678 
milyon, 1964 yılında da 1 milyar 807 milyon lira 
gelir hedeflerinin gerisinde kalınmıştır. 1965 de 
de geri de kalmanın 1 milyar 713 milyon lira 
civarında olacağı anlaşılmaktadır. 

Şimdi plânlı devrenin, başka bir ifade ile, 
geçmiş üç yılın Meclislerde kabul edilmiş büt
çeleri, malî yıl sonlarında ne gibi bir durum 
göstermiştir, bunu arz etmek istiyorum. 

1963 yılında inisyal konsolide bütçe 12 milyar 
563 milyon, ek ödeneklerle beraber malî yıl 
sonunda baliği 13 milyar 194 milyon, uygulama 
neticeleri ise 11 milyar 901 milyon, konsolide 
gelirlerde gerçekleşme 11 milyar 971 milyon. Bu 
rakamlara göre 1963 yılı bütçesi yıl içinde 631 
milyon lira ek ödenek almıştır; 70 milyon lira 
fazlalıkla kapanmıştır. înisiyal konsolide büt
çe rakamlarına nazaran, 661 milyon 798 bin 
lira ödenek iptal edilmiştir. Ek ökdeneklerle 
birlikte iptal edilen ödeneklerin veya yapılan 
mecburi tasarrufların tutarı, bir milyar 293 
milyon liradır. 

1964 bütçesinde ise durum şöyledir : 
Meclislerde kabul edilen ilk hali ile inisiyal 

konsolide bütçe, 14 milyar 20 milyon, ek öde
neklerle birlikte yıl sonunda baliğ olduğu ra
kam 14 milyar 909 milyon, uygulama neticesi 
13 milyar 163 milyon, gerçekleşmiş konsolide ge
lirleri 12 milyar 584 milyon. Bu rakamlara 
göre, 1964 bütçesi malî yıl içinde 888 milyoın 
317 bin lira ek ödenek almıştır. 

574 116 bin lira açıkla kapanmıştır. 
inisiyal konsolide bütçe rakamına göre 

867 727 000 lira tutarında ek ödenek iptal 
edilmiştir. 

Konsolide bütçenin yıl sonunda ek ödenek
lerle birlikte baliğ olduğu rakama nazaran 
1 746 044 000 milyon lira ödenek iptal edil
miş veya mecburi tasarrufa gidilmiştir. 

1965 bütçesinin durumu ise şöyledir. İnisi
yal konsolide bütçe Meclislerden kabul edilmiş 
hali ile 15 185 000 000 liradır. 

Ek ödeneklerle baliğ olduğu rakam 
16 564 000 000 lira; 

Tahminî olarak uygulama neticesi 
14 620 000 000 lira; 

Gerçekleşecek konsolide gelir tahminen 
15 587 000 lira; 

Bu durumda : 
1965 bütçesi yıl içinde 1 371 000 000 lira 

ek ödenek almıştır; 
650 - 700 milyon lira civarında bir açıkla 

kapanacaktır. 
înisiyal konsolide bütçe rakamına göre 569 

milyon lira ödenek iptal edilmiştir. 

Konsolide bütçenin ek ödeneklerle birlikte 
yıl sonunda baliğ olduğu rakama göre bir mil
yar 750 milyon lira ödenek iptal edilmiş veya 
mecburi tasarrufa gidilmiş olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, arz ettiğim durumum 
Türkiye'nin ekonomik hayatının bünyesinde ya
tan ve Türkiye maliyesinin bünyesinde yatan 
birtakım bünyevi sebeplere dayandığı muhak
kaktır. Bunlarım ise kısa zamanda köklü operas
yonlara girişilmeksizin halledilmesi mümkün de
ğildir. 

10 Ekim 1965 tarihinde yapılan milletvekili 
seçimlerinden sonra Hükümetin bütçeyi Meclise 
sunması sonunda pek kısa bir zamana malik ol
duğunu kabul etmek iktiza eder. 

Biz Maliye Bakanlığımıza, bütçeyi zamanın
da hazırlayıp Meclislere sunmuş olduğu için te
şekkür ediyoruz. 

1966 bütçesi, Sayın Maliye Bakanımızın da 
ifade ettikleri gibi, harcamalarda kendisinden 
evvelki bütçeye nazaran % 16,23, gelirlerde 
°P 14,6 nispetinde bir fazlalık ihtiva etmektedir. 
Teker teker gelir tahminleri üzerinde durulduğu 
zaman bu tahminlerin evvelki yıllarda olduğu 
gibi objektif esaslara dayanılarak yapılmış oldu
ğu neticesine varılmaktadır. 

Şimdi bütçelerimizin plân hedeflerinin tahak
kukundan önemli rol oynadıkları muhakkaktır. 
Biraz önce arz ettiğim rakamlara göre içinde bu-
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Umduğumuz durumdan ne şekilde kurtulabiliriz, 
o husustaki düşüncelerimizi, temennilerimizi arz 
edeceğiz. 

Evvelâ kamu harcamaları noktasından ne ya
pılabilir. Bu Mecliste münakaşa edildi. Ortaya 
atılan bir fikir vardır. Yüzde 7 kalkınma hızına 
ulaşamıyoruz mademki, bunu yüzde 6 indirmek 
iktiza eder tarzında bir mütalâa ileri sürülmüş
tür. Sayın Başbakan, bu mütalâaya karşı yüzde 
7 kalkınma hızını düşürmeye taraftar olmadığı
nı, iyi çalışılırsa Türkiye'de bu hızın üstünde bir 
nisbette bir hız elde edilebileceğini burada ifade 
ettiler. Adalet Partisi Grupu olarak bu beyanı 
takdirle ve teşekkürle karşılıyoruz. Bu noktada 
Hükümetin alacağı her yerinde tedbiri tasvibe-
deceğiz ve Hükümete yardımcı olacağız. 

Masraflar üzerinde ikinci hatıra gelen nokta, 
Devletin sarf ettiği her kuruş mahalline masruf 
olmalıdır. Bugün bunun temin edildiğini iddia 
etmek güçtür. Sayıştay murakabesini yeterli 
görmüyoruz. Bundan ayrı olarak müessir bîr 
malî kontrol sağlamanın lüzumuna kaaniiz. Bu
nun için Maliye Bakanlığı gerektiği gibi teşkilât-
lanmalıdır. 

Bir başka temennimiz, Birinci Beş Yıllık 
Plân devresinin sonuna kadar cari masrafları 
artırıcı masraf kanunları getirilmemeli, getirilse 
bile Meclislerde kabul olunmamalıdır. 

Bu mevzuda bir diğer temennimiz : Pek za
ruri haller dışında ek ödenek talepleri ile Mec
lise gelinmemeli ve gelinse dahi bu talepler ka
bul olunmamalıdır. 

Şimdi Devlet gelirlerini artırıcı bâzı tedbir
leri arz etmek istiyoruz. 

Bütçe Karma Komisyonunun temennisine 
uygun olarak mevcut vergi rezervleri incelen
meli ve harekete geçirilmelidir. 

Zirai kazançların vergilendirilmesi usulleri 
düzeltilmeli, bu konu ile ilgili mevzuat değişti
rilmeli veya zirai kazançları müstakil olarak ver
giye tabi tutacak, memleketimizin realitelerine 
uygun bir sistem bulunmalıdır. 

Halen mer'i Gider Vergileri Kanununa göre 
mamullerin ilk maddeleri üzerinden vergi alın
maktadır. Bu prensip muhafaza edilmekle bera
ber, bâzı mamuller üzerinden vergi alınmasını 
sağhyacak muhtelif bir sisteme gidilip gidile-
miyeceği araştırılmalıdır, 

Vergi Usul Kanunu ıslah olunmalı ve vergi 
ziyaı ile mücadeleyi müessir kılacak hale getiril
melidir. 

Maliye Bakanlığı Teşkilâtı hususi ile Gelirler 
Genel Müdürlüğü Teşkilâtı yeniden organize 
edilmeli bu konu ile ilgili olarak şimdiye kadar 
yapılmış olan çalışmalar değerlendirilmelidir. 

Gelir teşkilâtının memleketimizin kalkınma
sında, finansman noktasından önemi izaha muh
taç değildir. Bu teşkilâtı envanterini bilecek ha
le getirilmeli, vergi memurlarının malî durum
larını ıslah edici tedbirler alınmalı, vergi daire
lerini kolay işliyen, mükelleflere müşkülât çıkar
ırı ıyan, vazifesini bilen, kanunların boşlukların
dan istifadeye mahal vermiyen, rasyonel çalışan 
daireler haline getirilmelidir. 

Gümrük Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı ara-
Siiıda ithal sırasında alman vergilerin tahsilatı 
ve vergi incelemeleri bakımından koordinasyon 
sağlanmalıdır. 

Vergi tecilleri zaruri hallere inhisar ettiril
meli, tecil halinde alınacak faizin nisbeti cari faiz 
hadlerine uydurulmalıdır. 

6183 sayılı Kanun hükümleri yeniden gözden 
geçirilmeli, çeşitli yollarla vergi tahsilatının im
kânsız hale getirilmesine mâni olacak hükümler 
sevk edilmelidir. 

Bâzı katma bütçeli dairelerle, İktisadi Dev
let Teşekküllerinin vergi borçlarını ödememek su
retiyle bunları döner sermaye gibi kullanmaları
nı önliyecek tedbirler alınmalıdır. 

Önemli miktarlara baliğ olan vergi bakiyesi
nin tahsilini sağhyacak tedbirler araştırılıp bu
lunmalıdır. 

Gelir ve Kurumlar vergilerinin muayyen bir 
devre zarfında cari yıl içinde tahsillerini sağh
yacak hükümler getirümelidir. 

Dış seyahat harcamaları Vergisi Kanunu 
yeniden gözden geçirilmeli, bu verginin ziya
mı ve gayrikabili tahsil hale gelmesini önleyi
ci tedbirler alınmalı, iç parkur, dış parkur 
meselesi halledilmelidir. 

Çeşitli kanunlarda yer alan Gümrük Ver
gisi muafiyetleri incelenmeye tabi tutulmalı, 
'bu muafiyetler kaldırılaralk ancak çok zaruri 
hallere inhisar ettirilmelidir. 

Bütçeye temin ettiği gelir çok düşük olan 
Veraset ve İntikal Vergisinin muafiyet ve tah
silat hükümleri düzeltilmelidir. 
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Maliye müfettişleri ile hesap uzmanlarının 
yaptıkları incelemeler sonunda, tarh olunan 
vergi ve cezaların ihtilâf mercilerinde ne mik
tarının kaldırıldığı ve ne miktarının kesinleş
tiği mevzuunda tafsilâtlı bir etüt yapılmalı, 
varılacak neticeye göre tedbirler düşünülme
lidir. 

Vergi itiraz ve temyiz komisyonları Ana
yasa hükümlerine uygun olarak müstakil ver
gi mahkemeleri haline getirilmeli, süratle ka
rar vermelerini sağlıyacak tedbirler alınmalıdır. 

Balkanlığa bağlı maliye müfettişleri ve he
sap uzmanlarından ayrı olarak, vergi dairele
rinin bünyelerinde vergi incelemeleri ile işti
gal etmek üzere ayrı ve müessir bir kontrol 
teşkilâtı kurulmalı, bu suretle incelenen beyan
name yüzdesinin arttırılması sağlanmalıdır. 

C) Memleket ekonomisini geliştirici ve dü
zenleyici tedbirler : 

Fiyat hareketleri yakından takiibolunmalı 
ve gerekli tedbirler zamanında alınmalıdır. 
Son aylarda müşahede edilen fiyat yükseliş
lerine karşı alman tedbirleri yerinde buluyo
ruz, Maliye Bakanımızın bu tedbir kâfi gel
mezse daha müessir tedbirlere başvurulacağı 
yolundaki beyanını takdir ve tasviple karşı
lıyoruz. 

A. P. Grupu bu mevzuda Hükümete yardım
cı olacaktır. 

Son yıllarda her sene bütçe kanunları ile 
derpiş olunan iç istikrazlar için Hükümete yet
ki veren kanunlar malî yılın son aylarına bıra-
kılmıyarak daha önce çıkarılmalı, bu suretle 
Devlet tahvillerinin daha geniş bir zaman için
de kademeli olarak piyasaya arzı ve hakiki ta
sarruf sahiplerine satılması temin olunmalıdır. 

Gelir ve Kurumlar vergilerinde tatbik olu
nan yatırım indirimi müessesesi geliştirilmeli, 
daha etkili hale getirilmelidir. 

^Uzlaşma müessesesi geliştirilmeli ve kolay 
işler hale getirilmelidir. 

Maliye Bakanlığının bankalar üzerindeki 
kontrolü daha müessir hale getirilmeli, bu 
maksatla 7129 sayılı Bankalar Kanununda ge
rekli değişklikler yapılmalıdır. 

Mamullerimize ihraç gücü kazandırmak 
amaciyle vergi muafiyetleri ihdasını ve vergi 
iadesi yapılmasını mümkün kılan 261 sayılı 
Kanunun tatbikatında karşılaşılan güçlükler 
Üzerinde Ticaret Bakanlığı ile birlikte durul

malı ve bu kanun kolay işler hale getirilmeli, 
günün ihtiyaçlarını karşılıyacak şekilde düzel
tilmelidir. 

Turizm sanayiini teşvik edici vergi muafi
yetleri tanınmalı, dövizi natık turist çekleri
nin bozdurulmasında muayyen nisbette vergi 
iadesini mümkün kılacak hükümler tedvin edil
meli, döviz rantresini artıracak tedbirler üzerin
de durulmalıdır. 

iMuhterem milletvekilleri; 
Maliye Bakanlığımızın Bütçesi dolayısiyle, 

benim burada temas ettiğim problemler, Tür
kiye'nin problemlerinden sadece birkaçıdır, pek 
azıdır. 

Memleketimiz, problemleri çok olan bir 
memlekettir. Her vesileden istifade ederek 
uzun ve neticesiz iç politika münakaşaları ile 
kaybedecek vaktimiz yoktur. Bizim kanaati
mizce memleket davları üzerine elbirliği ile 
eğilmeli ve bunları halle çalışmalıyız. 

Hürmetlerimi arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — M. P. Grupu adına Sayın Ha
san özcan. 

M.P. GRUPU ADINA HASAN ÖZCAN 
(Bolu) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; 

Maliye Bakanlığı Bütçesi vesilesiyle, Devlet 
borçları, varidat bütçesi, millî gelir, plân uygu
lamaları, para ve kredi politikalan ve enflâsyon 
konuları üzerinde Millet Partisi Meclis Grupu-
muzun görüşlerini yansıtmak maksadiyle huzu
runuza çıkmış bulunuyorum. 

1966 malî yılı Bütçesinin de bundan önceki
ler gibi sadece bir idame bütçesi olduğuna, ham
leci ve geniş ölçüde yatırımcı bir karakter taşı
madığına Jtir defa daha işaret etmekte fayda var
dır. 5 Yıllık Plânın 1966 yılma ait icra progra
mının hiç olmazsa, bütçe tasarısı ile birlikte Yü
ce Meclise sunulması kanuni gereğine uyulma ma
sını, biz Hükümetin' yeniliğine ve tecrübesizliği
ne bağışlamak isteriz. Şüphesifc gelecek y.llar 
için bu neviden mazeretleri ileri sürem iveceğini 
Hükümet dikkatten uzak tutamaz. Sayın Baş
bakanın plân ile ilgili bâzı konuşmalarının bizi 
endişeye sevk ettiğine de işaret etmeliyiz. Plâ
nın bütünlüğünü sağlamak maksadiyle çıkarılan 
Kanun ve Anayasa hükümlerini, bilmez görüne
rek Hükümetin iradesinin plânı istedikçe değiş
tirebileceğinin ifade edilmesini üzüntü ile kanşı-

— 657 — 



M Meclisi B : 56 25 . 2 .1966 O : 3 

ladık. Anayasa hükümlerinin devamlı surette göz 
önünde bulundurulmasını, kalkınma hızının gev-
şettirilmemesini, kalkınmamızın hukukî araları
na kargı saygılı olmasını Sayın Malive Bakanı 
îhsan Gürsan, Hükümet içinde devnınlı surette 
kontrol altında bulundurmalı, aksi davranışlara 
karşı kaymalıdır. 

Devlet borçları : 
Elbette geri kalmış memleketler arasında bu

lunan Türkiye'nin kalkınmasında dış yardımlar
dan ve kredilerden faydalanılacaktır. Bugüne ka
dar Türkiye'ye çeşitli yardımlar yapıldığı ve bir
çok kaynaklardan da krediler aldığımız herkesin 
malûmudur. 18 yıldan beri yapılan yardımlarla ve 
sağlanan kredilerle yurt kalkınmasının hangi öl
çüler içinde gerçekleştirildiğrai düşünürsek, bu 
konular üzerinde bir anlayış birliğine varmamız, 
bâzı prensip kararlarının gerektiği kolaylıkla an
laşılır. 

Bütçe tasarısı gerekçesinin 40 ncı sayfasında 
temin olunan yeni kredilerden bahsedilmektedir. 
Bu meyanda 15 Kasım 1965 tarihinde Avusturya 
ile bir milyon dolarlık yeni kredi anlaşması ya
pıldığı, Belçika ile 0,8 ve yine Avusturya ile 0,1 
yani Türk parası ile 100 000 dolarlık borç tecili, 
Danimarka ile 2 ve Holânda İle ise 2 milyon do
larlık kredi anlaşmaları imzalandığı mü j d elen
mekte, ve bu anlaşmaların çeşitli Avrupa mem
leketlerinde imzalandığı belirtilmektedir Yani 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinden birer heyet 
Paris'e, Brüksel'e veya Kopenhag'a gidip, gün
lerce, haftalarca müzakereler sonunda bu kredi
leri temin etmekte veya borçlarımız tecil ettiril
mektedir. Biz burada sadece birkaç em&al ver
mekle iktifa ettik. Bu neviden misallerin bir hay
li kabarık olduğuna da işaret etmek ileriz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Son zamanlarda bâzı kurum ve teşekkülleri

nin yahut bir kısım belediyelerimizir> yuka rda 
zikrolunan miktarlardan daha da küçük birtakım 
kredi anlaşmalarının peşinde oldukl'p.rım esefle 
belirterek şanlı geçmişlere sahip bir milletin ço
cuklarını uyarmayı bir vazife saydık 

Bu neviden kredileri veya borç tecillerini sağ
lamak maksadiyle gönderilen heyetlerin harcırah
larını, çeşitli masraflarını hesaba katmamak bile 
milletimizin itilbarmı düşünmek ve küçücük ra
kamlar peşinde gülünç mevkilere dü«;m?mel< zo
rundayız. Biz Hükümetin bundan, sonraki kredi 
anlaşmalarında faiz düşüklüğü, -müddet mıınlu-

ğu gibi müsait kredi şartlarının yanında zikret
tiğimiz hususları da daima göz önünde tutulma
sını ve geçmişe ait bu neviden parçalı buçuklu 
dış borçları elçiliklerimiz kanalı ile temasları ta-
mamlıyarak kısa bir süre içinde tasvire etmesini 
ve Yüce Meclise bilgi vermesini önemle temenni 
ediyoruz. 

Her proje için ayrı kredi anlaşması yolunda
ki geçmişe ait çok mahzurlu uygulamaların her 
halde artık terk edilmesi zamanı ıgeldiği inarcın-
dayız. 1966 yılında 31 milyonu faiz olmak üzere 
154 milyon 700 bin dolar tutarındaki dış borçla
rı döviz olarak ödemek mükellefiyetindeviz. Gele
cek yıllarda da ağır dış borç ve faiz mürettebatı 
ile karşıkarşıya olacağız. 2014 yılına kadar döviz
le ödemek zorunda olduğumu? dış 'borç takatle
rinin toplamı 1 milyar 746 milyon dolar olarak 
gösterilmektedir. 2000 yılma kadar Türk parası 
olarak ödiyeceğimiz dış borçlar da yıllık mürette
batı 200 milyonun üstünde olmak üzere, 5 nrlyar 
635 milyon liradır. Bu tabloları dilendirecek 
olursak, Türkiye'ye yaram asırdan kısa bir süre 
içinde 23 milyar tutarındaki dış borçlarını tas
fiye edecek ve bir taraftan da kalkınma hızını 
aksatmıyacak hattâ çağdaş uygarlık sevİTrejuıe 
daha çabuk erişebilmek için bu hız daha da artı
rılacaktır. Başka bir deyimle, bu borçların öde
mesi o yoksul halkımızın hayat seviyesinin 
yükselmesi, millî ıgelirin süratle artmasına bağ
lıdır. 

Türkiye'de, dış ticaretin millî menfaatlere uy
gun olarak organize edilmesine ihtiyaç vardır. 
Döviz gelirlerinin tamamına sahilbblmamız, dö
viz giderlerimizi tam kontrol altında bulun
durmamız için millî bir dış ticaret politikasına 
zaruret vardır ve dış ticareti ;ç ve dış çıkarcılar
dan süratle kurtarmalıyız. 

Dış borçlarımızın geçmişte çok ^ayrimüsait 
şartlaria olduğuna çok defa üretimi artıracak 
yatırım sahalarına enveste edilmediğine, bağım
sızlığımızı bile tehlikeye düşürebilecek nite1 itte
ki ağır şartlara karşılık içerde her mahallede mil
yoner yaratmaya, dışarda da Türkiye'nin sırtın
dan yabancı nakliye şirketlerine yüksek navlum-
lar, bâzı fabrikalara büyük kârlar ve malî mü
esseselere cazip kazançlar, bâzı zevata da i-atlı 
komüsyonlar sağlandığına işaret etmekle ve Hü
kümetin dikkatini hiç olmazsa bundan sonra uya
nık olma hususuna çekmekle yetineceğiz. 
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Masraf bütçesi ve enflâsyon : 
Muhterem (milletvekilleri; başta W}\i Savun

ma hizmetleri olmak üzere, gider tertiplerine ye
teri kadar ödenek konmadığını, bütçenin açıklı 
bulunduğunu gerek Karma Bütçe Komisyonun
da ve gerekse Bütçenin Cumhuriyet Senatosunda 
müzakeresi sırasında sık sık tekrarlanmıştır. Hü
kümetin frenlemek kudretinde olmadıkı, fiyat 
artışları bugünkü ıhaliyle dahi hizmet maliyetle
rini kabartmıştır. Yeni fiyat karakterleriyle bu 
maliyetler büsbütün yükselecek ve her yıl için de 
ek ödenek talepleriyle karşılanacaktır. Denk 
(bütçe iddialarının arkasından getirilen ek öde
nek ve aktarma kanunları Karma Bütçe Komis
yonunun geceli gündüzlü iki aylık mesaisini ve 
hem Cumhuriyet Senatosunun hem de Millet 
Meclisinin bunca emeklerini beyhude hale geti
recek ve bütçe murakabesini de asıgari hale dü
şürecektir. Karma Komisyonun yaptığı 60 mil
yonluk ilâveden yakınıp sızlanan Maliye Babanı 
Sayın Gürsan, Hükümetin bir kalemde 100 mil
yon liralık ilâve taleplerini "bütçe samimiyet? ile 
nasıl bağdaştıracaktır, doğrusu merak ediyoruz. 
Hayat pahalılığının dar gelirli işçi. memur, kü
çük esnaf ve umumiyetle orta sınıf için bir felâ
ket olma istidadını .gösterdiği, fakir tabakayı da 
tamamen ezeceği bir gerçektir. 

Depolara mal gizliyen, bir avuç insanlar it
halâtçı ve ellerinde satacak malı bulunan mahdut 
sayıda insanı biraz daha zengin etmek ve halkı 
biraz daha yoksullaştırmak neticesine doğru bu 
gidişi ekonominin canlılığı, sıhhat alâmeti gibi 
gösterme çabasında olan zihniyeti ciddiyetle bağ
daştırmak gerçekten çok güçtür. Hükümette 
(bu yoldan büyük sermaye birikimlerini, binneti-
ce yatırımların mümkün olacağını düşünenler 
varsa, bu çok tehlikeli oyunu önlemelerini, yoksul 
halkın sırtından sermaye biriktirme çabalarım 
tekrar denememelerini tavsiye ederiz. 

Zahmetsiz kazanılmış paralar kolaylıkla çar
çur olur. Ve düşük paraların yatırımdaki güç
süzlüğü de bizzat böyle tehlikeli oyunlara başvu
ranları pişman eder. 

Yoksul (halkın köylünün partisi olarak bizim 
gaşmaz ölçümüz her tedbirden kimlerin yararlan-
4ığı&ı araştırmak olacak ve demogoji nutukları
nın maskesini milletin ayakları altına sermekten 
fariğ olunmıyacaktır. (Alkışlar) 

Gelir Bütçesi : 
Sayın milletvekilleri; 
1966 malî yılı Bütçe tasarısına ait gerekçenin1 

154 ncü sayfasındaki (5 No.lu tabloda) 1964 yı
lının fiilî tahsilatı gösterildiği halde, 1965 yılı
nın Bütçe tahminleri mukayese için esas alınmış 
ve 1965 yılına nazaran hemen her gelir kalemin
de inkişaf tahmin olunmuştur. 1965 jılı tahsila
tının gösterilmesi ve gelir tahminlerinde çim diye 
kadar takibolunan normal usullerden vazgeçilme
sinin sebebini anlamak bizim için mümkün olma
mıştır. 

Bütçenin Karma Komisyona seVki tarihine 
kadar hiç olmazsa 9 aylık fiilî tahsilat rakam
larının gösterilmemesi ve gelir tahminlerinde 
şimdiye kadar takibolunan normal usullerden 
vazgeçilmesi seheMni anlamak bizim için müm
kün olmamıştır. Bütçenin Karma Komisyona 
seyki tarihine kadar hiç olmazsa 9 aylık fiilî 
tahsilat rakamlarının 'gösterilmesi komisyon 
tetkiki sırasında elde edilecek onuncu ay ra
kamlarında da ek cetvel halinde komisyona 
arzı hem bütçe tekniğine ve samimiyete daha 
uygun düşerdi ve hem de tahminler de isabete' 
yaklaşmış, olurdu. 

Gelir Verigisini tahminlerin 1966 yılına na
zaran 380, Kurumlar Vergisinin 80, ithalâttan 
alınan İstihsal Vergisinin 70, dâhilde alınan İs
tihsal Vergisinin 350, Gümrük Vergisinin 183 
milyon lira ve 1966 yılı ithalâtının 125 milyon 
fazla gösterilmesinin tatmin edici gerekçesini 
bulmak bizim için maalesef mümkün olmamış
tır. 

Hükümet beyannamelerinde düşük kazanç 
gösterilen mahdut? sayıda mükellef üzerindeki 
kontrol sistemlini yeter seviyeye çıkararak bu 
tahminleri şüphesiz ki, gerçekleştirilebilir. An
cak, sayıları 20 bini bulmıyan yüksek kazanç 
erbaıbını vergi açıklamasını servet beyanı gibi 
kontrol külfetlerinden bile koruma çabasında 
olan A. P. iktidarının bu yola gidebileceğine 
doğrusu hiçbir ihtimal verilemez. 

İktidarın kendilerini korumaktan geri kal-
mıyaeağmdan emin olan mahdut sayıdaki mü
kellefin 1965 vergi beyannamelerinin daha da 
düşük gösterilerek Hükümetin eğilimine de 
uygun olarak sermaye birikimlerini hızlandır
mak isteyeceklerini ve binaenaleyh fiilî tahsi
lat rakamlarının gelecek yıla da erişemiyeee-
ceğini ve hele 1 milyar 687 milyon tahmin olü-
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nan inkişafı realize etmesinin hiç mümkün ol
madığı rahatlıkla söylenebilir. Bu fazla tahmin
lere 700 milyon iç istikrazı da ilâve edince 
19G6 malî yılı Bütçesinin açığı 2,5 milyara ulaş
mış olacaktır. Millî Savunmanın özlük giderle
rine noksan konulan ödenekle pahalılık sebe
biyle hizmet maliyetlerinde husule gelecek yük
selişler de bütçeye inikas ettirince açık hacmi 
3,5 milyara yaklaşmış olur ki, bu enflâsyonun 
•daha da büyüyeceğinin kesin belirtisidir. 

Anayasanın emrettiği vergi adaletine doğ
ru cesur vergi reformlarına gidemiyen yüksek 
zirai kazançları teklif altına alamryan Saym 
Demirel Hükümetinin en az geçim indiriminin 
hadlerini biraz daha mâkul mabetlere doğru 
yükselten kanunu ertelemekte, büyük gayret
ler göstererek geliri dar işçi, memur ailelerin 
yoksul sofralarından kestiği 400 milyonla bu 
yaraların kapanacağı inancında olmadığımızı 
da Yüksek Meclisin huzurunda belirtmek zo
rundayız. 

Muhterem milletvekilleri, tasarruf bonola-
rınm % 30 bedelle muayyen ellerde toplandığı 
da yüksek malumlarınızdır. Muhtaç işçiden ve 
memurdan 1/3 fiyatla toplattığı tasarruf bono
larının sermayesini beş yılda Devletten faiz ola
rak tahsil ettikten sonra birkaç yılda zahmet
siz nema sağlıyan spekülatöre, bir de, hâmili 
bulunduğu tasarruf bonolarını üstlerinde yazı
lı bedelleri ödemeyi düşünüp düşünmediklerini 
Sayın Maliye Bakanından öğrenmek isteriz. 

Bize belki de Devletin malî itibarından ta
ahhütlerinden bahsolunacaktır. Alım satımı ya
sak edilen bir mevzuda haksız ve kanunsuz 
kazançlar sağlıyan vurguncuların, Hazineye 
karşı hüsnüniyet ve hak iddia edebilmeleri 
mümkün değildir. Spekülatif kaznaç hırslarını 
da köıstekliyecek cesur ve gerçekçi bir tasfi
ye yolunu Saym Demirel Hükümetinin bula
bileceğinden ümitli olduğumuzu söylemesek 
bile bu istikamette bir A. P. li arkadaşımızın 
getirdiği kanun teklifinin takdir ve tebrikle
rimizle desteklenmesini sayın milletvekillerin
den biz de rica ediyoruz. (Alkışlar.) 

Harcamalarda tasarruflar : 
Bu derece açık görülen bir bütçe içinde bi

le bütçe açıklarını azaltacak uygulanma ted
birlerinin bulunduğunu biz Saym Maliye Ba
kanına ve Hükümete hatırlatmayı vazife sa
yıyoruz. 

Devlet mubayaalarında aracı kaldırılmalı, 
dış kaynaklardan yapılacak mubayaalar dahi 
İkfed'i Devlet Teşekkülleriyle katma bütçeli 
daireleri de kapsıyaca'k surette bizzat Devlet 
tarafından yapılmalıdır. Çimentosunu, asfaltı
nı, demirini, projesini, sermayesini ve mühen
disi bile Devletin verdiği resmî yapılarla, yol-

.lar, köprüler ve barajların mütaahhide yaptı
rılması itiyadı terk olunmalıdır. 

Devlet emanet suretiyle inşaatı beceremez, 
ithalâtı yapamaz, daha da pahalıya mal eder 
gibi düşünceler ve propagandalar şüphesiz ki 
olacaktır ve kısmen de endişelere hak verme
mek de mümkün değildir. Fakat Devletin ide
alist ve dürüst elemanlara yeteri kadar malik 
olduğunu ve bazan bu nevi propagandaların 
altında özel kişisel çıkarların veya hiç olmaz
sa peşin hükümlerin yattığını da hatırdan çı
karmamalıdır. Okul binalarını, resmî daireleri 
emanet suretiyle yaptırarak büyük tasarruflar 
sağlıyan ve iki okula ait ödenekten artırdığı 
para ile bir köy okulu daha yapan valiler bi
liriz ki, şimdi bunlardan bâzıları merkez em
rine alınmışlardır. Eski İstanbul Valisi Niyazi 
Akı, Ankara Valisi Enver Kuray ve Kocaeli 
Valisi Bekir Suphi Aktan bunların birer misa
lidir. Saym Demirel Hükümetinin özel sektör 
deyiminin içine mütaahhitleri, ithalâtçı ve 
aracı tüccarı, murabahacıyı da katıp katmadı
ğını bilmiyoruz. Bu düşüncede olanlar varsa 
bizim Hazineye tasarruflar sağlamak halisane 
'inaksadiyle yaptığımız tekliflerden de mânalar 
çıkarmak ve mugalâtalarla ürkütüp sindirme 
denemelerine kalkışmak istiyecekler elbette kİ 
bulunabilirler. Namuskâr kazançların koruyu
cusu olan M. I\, zahmetsiz vurgunların ve gay-
ritneşru kârların himayesini bugünün millet 
sevgisi kavramiyle bağdaştıramaz. (Alkışlar.) 
Bu sebeple de halk yararına tavsiyeleri cesa
retle açıklar ve savunur. 

Millî gelir: 
Kamu hizmetlerinin yeterince karşılanması, 

hizmetlerin doyurucu bir yoğunlukla yurt yü-
zeyine yayılabilmesi, bütçelerin aldatıcı rakam
lar yerine gerçek gelirlerle ve giderlerini kar
şılayabilecek ödeneklerle bezenmesi hep millî 
gelir artışına bağlıdır ve onunla orantılıdır. 
Millî gelir artışlarını Başbakanla birlikte en 
yakından izlenmesini teşvik etmesi gereken' sö» 
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rumluların başında şüphesiz ki Maliye Bakanı 
gelir. Grup sözcüleri içinde zamanın sınırlan
dırılmış olması hasebiyle geniş açıklamalara 
girmemeksizin millî gelirle ilgili temel görüşle
rimizi özetlemek istiyoruz. 

Kalkınma çabaları içinde olan Türkiye'mi
zin elinde çok geniş kolgücü ile yarı işlenmiş 
yer üstü ve hemen hiç işlenmamiş yeraltı ser
vetlerimiz vardır. Yüzbinlerini Avrupa memle
ketlerine ihracettiğimiz kol gücünün daha mil
yonlarcası gizli ve açık işsizliğe vücut veren 
ekonomik ve sosyal problemler halinde ve yok
sulluk içinde köy odalarını ve kahvelerini, şe
hirlerin gecekondu semtlerini doldurmaktadır. 

Madenlerimiz, petrollerimiz, hakir yeraltı 
servetlerimizdir. Biz aşağılık kompleksi içinde
ki birtakım milletlere, güvensiz insanların 
temsil ettiği yeraltı servetlerimizi işletmeye 
Türk gücünün teknik bilincinin yetersiz oldu
ğu düşüncesine katılmıyoruz. (Alkışlar.) Çey
rek yüzyıla yakın zamandır Türk jeologları, 
maden mühendisleri modern teknolojinin ge
rektirdiği bilim metotlarına uyarak bu millî 
servetlerimizi bulmak ve işletmek yoluna gir
mişlerdir. Bu bilgilerden yabancı şirketler de 
son. yıllarda yaranmaya başlamışlardır. Yeraltı 
servetlerimizi işletip değerlendirebilmek için 
yeter bir sermayeye ve tesislere sahibolmadığı-
mız doğrudur. Sermayeyi yaratan temel unsur-, 
lara fazlasiyle sahip bulunduğumuz hatırdan 
çıkarılmamalıdır. Ayrıca bu nevi yatırımlar ve 
rafineri tesisleri için müsait şartlarla dış kredi
leri Duiablleceğimizi ve yabancı petrol trostiu 
rınm çeşitli çabalarının, sabotajlarının meyda
na getireceği barajları aşabileceğimizi, dev 
petrol şirketlerinin dünyanın başka yerlerinde 
olduğu gibi Türkiye'mizde de iç savaş çıkar
maya muktedir olamıyacağını düşünürüz. (Al
kışlar.) 

Milletçe titizlikle izlenen bu konularda bütün 
siyasi partileri bir millî cephe halinde toplanma
ya ve Hükümeti do millî menfaatlerimizin üze
rinde daha dikkatli ve basiretli olmaya, vatan
perverliğini ispat etmiş umum müdürlerle uğraş
maktan hemen vazgeçmeye ve millî cephede he
men yerini almaya davet ediyoruz. (Alkışlar) 

Para ve kredi politikaları : 
Sayın milletvekilleri; 
Türkiye'de bâzı işlerde enflâsyon olduğu söy

lenir, Banka enflâsyonunun bunların başında 

olduğunu ifade etmek yersiz olmaz sanırız. Sa
yıları otuzu geçmiyen sermaye devleri çeşitli ad
larla bankalar kurmuşlardır. Türlü reklâm ve 
propaganda yollariyle ikramiyeler, apartman 
daireleri vadederek halktan % 2,5 faizle topla
dıklarını, mevduatı c/c 19,50 faizle işletmenin 
yolunu bulmuşlardır. Küçük esnaf sağlam ke
fillerle raptedilen memur gibi bu gayrimüsait 
ve çok defa istihlâk için, çok defa yakasını kur-
taramamaktadır. Resmî hüviyeti bulunan bir 
banka genel müdürünün ayda 35 000 liranın üs
tünde ücret aldığını, iki milyon liranın üstünde 
de paralar sarf edilerek tefriş edilmiş bir saray
da yaşadığını Sayın Maliye Bakanı acaba bili
yorlar mı? (Alkışlar) Taban işçi ücretlerinin 
üç.yüz lira olduğu, yerin 700 m. derinliğinde 
yurtdaşlarımızm 10 lira gündelikle çalıştıkları
nı, yurdumuzda bu sosyal uçurumları küçültme 
lüzumuna yani Anayasanın sosyal adalet ilkele
rine, Sayın Maliye Bakanının da inandıkları ka
nısındayız. Ücret ve maaş eşitsizliklerini düze
ne koymak, ücret ve maaş tabanlariyle, tavan
ları arasındaki farkı en çok 7 - 8 misline indir
mek hususlarında bir gayretleri ve teşebbüsleri 
olacak mıdır? Ve yüreğimizi ferahlatacak bir 
beyanları olur mu? Banka kredilerinin muraba
hacı aracı yerine doğrudan doğruya müstahsıla 
küçük esnafa, yöneltilmesini sağlıyacak hukukî 
ve idari tedbirler düşünülmekte midir? 

Tütün, pamuk, incir, fındık, zeytin, zeytin
yağı gibi bellibaşlı ihraç ürünlerimizin daha tar
lada veya dalında iken alivre satışlarla aracı 
tüccarın eline geçtiği muhterem milletvekilleri
nin malûmlarıdır. Bu mubayaalar sırasında ara
cı tüccar daha çok sayıda üreticiyi ucuz fiyat
larla bağlıyabilmek için kredi müesseselerini de 
yardımına çağırır. Ekseriya asılsız havadisler 
yaydırdıkları bir kısım basından da faydalanmak
tan geri kalmazlar. Köylünün elindeki malı ucuz 
fiyata kapattıktan sonra, mahsul fiyatlarını yük
seltme çabaları ve gayretleri başlar. Politikacı
ların, iktidarların kapılarında müstahsil adına 
yakarmalar başlar. Ve çoğu kere bizler bile bu 
çabalardan üretici köylünün yararlandığını sa
nır ve seviniriz de. 

Tarım kredi kooperatiflerinin imkânlarını ge
nişletmek ve müstahsil sırtından fahiş kazanç
lar sağhyan kimseleri takip ve tesbit ettirmek 
ve kredi müesseselerinin bu gibi kimselere ik-
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razlarını önlemek, bir taraftan da radyolarla, 
gazetelerle üretici köylüyü uyarmak hususunda 
teşebbüslere Sayın Ticaret Bakanı ile birlikte 
öncülük etmelerini Sayın Maliye Bakanından 
rica ediyoruz. Emekçi müstahsilin istismarı bu 
suretle ve daha başka tedbirlerle önlenirse teş
vik gören üretimin de artacağı ve bunun da yurt 
yararına olacağı şüphe götürmez. 

Köylüyü, işçiyi, esnafı ve sanatkârı, Af Ka
nunundan veya seçim sisteminde yapılacak de
ğişiklikten ziyade bu nevi hukukî tedbirlerin 
vergi ve toprak reformlarının ilgilendirdiğini 
sayın iktidara hatırlatmakta ve büyük çoğun
luğun menfaatine olacak tedbirleri sabırsızlık
la beklediğimizi ifade ederek Yüce Meclisi Mil
let Partisi adına saygiyle selâmlarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Maliye 
Bakanlığı 1966 bütçesi üzerinde altı arkadaşı
mız görüşmüş bulunmaktadır. Yeterlik önergesi 
geldiğinden, şimdi Sayın Bakana söz vereceğim, 
ondan sonra da bir arkadaşımıza söz verdikten 
sonra yeterlik önergesini okutacağım. Sayın Ba
ban, buyurunuz. 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN 
(izmir) — Muhterem Başkan muhterem arka
daşlarım; 

1966 malî yılı bütçe tasarılarımın tümü üze
rinde cereyan eden müzakereler vesilesiyle yap
mış olduğum konuşmalardan sonra, bugünde 
Bakanlığım bütçesinin müzakeresinde grup
ları adına tenkid ve mütalâalarını serd etmiş 
olan değerli arkadaşlarıma cevaplarımı arz et
mek üzere tekrar huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum. 

Oniki gündür geceli gündüzlü bazan sabah
lara kadar devam eden çok kesif ve yorucu me
sailerin olumlu neticeleri 1966 malî yılı büt
çelerine muhakkak ki, esas hüviyetini berrak bir 
"şekilde vermiştir. Tasvibinize mazhar olduğu 
takdirde, bu bütçeler, Hükümetin bu malî yıla 
muzaf olan çalışmalarına ışık tutacak ve reh
ber olacak kıymetli bir vesika ve mesnet ol
ma mahiyeti iktisabedecektir. 

Kesif ve o nisbette yorucu olan devamlı 
çalışmalarınızın sizleri tahmil bakımından sı-
ınıra getirmiş olduğu şu anda, konuşmamı 
mümkün olduğu nisbette özetlemek de benim 
başta gelen vazifelerim arasında yer alıyor. Esa
sen gerek takdim konuşmamda, gerekse bütçe 

tasarılarının tümü üzerinde tenkid ve muta-. 
lâalarını serd eden değerli arkadaşlarıma verdi
ğim cevaplarda, Bakanlığın görev ve sorum
lulukları ile ilgili çeşitli meselelere geniş bir 
şekilde temas etmiştim. Bu bakımdan ben şim
di sadece, değerli arkadaşlarımın zamanın im
kânı nisbetinde tesfcit edebildiğim bâzı gö
rüş ve mütalâalarıma cevap vermekle iktifa 
edeceğim. Eğer unuttuğum cihetler olursa ar
kadaşlarımın beni mazur görmelerini bilhassa 
istirham ederim. 

Evvelâ bir hususu açık olarak belirtmek 
isterim : Gerek grupları adına gerekse kendi 
adlarıma konuşan muhterem arkadaşlarım gö
rüş ve kanaatlerini çok yapıcı bir hüviyet 
içersinde belirttiler. Kendilerine Bakanlığım 
ve değerli mesai arkadaşlarım adma da ayrıca 
teşekkür etmeyi bir vazife bilirim. Bu ten
kid ve mütalâaları emin olsunlar ki, bizim 
için çok faydalı olmuştur ve bunu da belirt
mek benim için zevkli ve şerefli bir vazife
dir. 

Şimdi müsaadenizle değerli arkadaşlarımın 
mümkün olduğu kadar kısa bir şekilde an
cak beşer takatinin imkân verdiği nisbette tes-
bit edebildiğim görüşlerine cevaplarımı arz 
edeceğim. 

C. H. P. Sözcüsü Sayın Murat öner, dış 
borçlanmanın az gelişmiş memleketler için bir 
zaruret olduğunu, fakat bunların tesirlerine 
karşı tedbirli ve dış borçlardan biran önce kur
tulmamız gerektiğini ifade ettiler. 

Sayın öner'in bu düşüncelerine esas itiba
riyle iştirak etmemek mümkün değildir. Esas 
itibariyle diyorum, çünkü bütün kalkınma 
çabalarımız, halkımızın refahını olduğu kadar 
mütaakıp kalkınma hamlelerimizi kendi iç ve 
dış imkânlarımızı başaracak bir seviyeye ulaşma
mıza müteveccihtir. Nitekim kalkınma plânı 
ve programlarımız İkinci Beş Yıllık Plânın 
devresinin sonlarına doğru, dış yardımlara 
ihtiyaç duymaksızın kendi kaynaklarımızla kal
kınma gayretlerimizi sağlamak imkânını ön
görmektedir. 

Şurasını da hatırlatmak isterim ki, dış kre
dilere olan ihtiyacımız yıldan yıla azalmak 
suretiyle bize bu hedefe doğru yaklaştığımızın 
açık olarak işaretini vermektedir. Dış yar
dımların olumsuz tesirlerine karşı tedbirli 
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olmamız hususundaki ifadelere gelince : Dış 
yardımların bu nevi istenmiyen tesirlerini or
taya çıkarmamasını sağlamak Hükümet ola
rak elbetteki başta gelen vazifemizdir. Şura
sını da ifade etmek isterim ki, Devlet idare
sinde ileriyi görürlük her şeyden önee millî 
menfaatlerimizi korumak istikametindeki de
ğişmez, tutumumuz karşısında dış yardımlanın 
Sayın öner'in söylediği şekilde olumsuz et
kileri ortaya çıkarması mümkün değildir. Sa
yın öner'in yabancı sermayenin en elverişli 
olanlarının seçilmesi hususundaki ifadelerine 
gelince : Bu mütalâaya iştirak etmemekte bit
tabi kabil değildir. Esasen bizim halihazırdaki 
Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunumuz da ru
hunu bu esastan almaktadır. Hu kanunun tek
nik seviyede uygulanmasını yapanı kuruluş
lar da, bir yapancı sermayenin memleketimize 
girelbiLmesi için ilik şart olarak o yabancı serma
yenin yurdumuza sağlıyacağı ekonomik fay
dayı (nazarı itibara almaktadır. 

Sayın öner; Hükümet programımızda, (En-
filâsyon ve deflasyona meydan verilmiyeceği) 
şeklindeki açıklamada, bu iki tâbirin bir arada 
kullanılmış olmasından enflâsyonu koruyucu bir 
mâna çıkarmış gibi konuştular, veya bize öyle 
geldi. Eğer doğru anlamış isem, (Enflâsyona ve 
deflasyona yer verilmiyecektir.) şeklindeki bir 
ifadeden böyle bir neticenin nasıl çıtoarılabildiği-
ni cidden anlamamış olduğumu ifade ederim. 

Bizim kanaatimize göre ve gayet tabiî olarak 
bir ekonomi için enflâsyon ve deflasyon aynı de
recede tehlikelidir. Bunu ifade eden bir program 
ise ancak gerçekçi bir program olarak kabul edil
mek lâzımgelir. 

Sayın Murat öner, bütçe ödenekleri daha 
ayrıntılı olarak projelerle irtibatlandırılmalı, 
bütçeye vuzuh getirilmelidir, dediler. 

Evvelâ şunu arz edeyim; 1963 yılma kadar 
uygulanan bütçe strüktürü ile huzurunuzdaki 
tasarının tasnif ve takdim şekli arasında, vuzuh 
bakımından ikincisi lehine çok büyük bir fark 
vardır. Yatırım ödeneklerinin projeler itibariyle 
bütçeleştirilmesi teklifine gelince; 

Bütçemizin Idesimal tasnifi her dairede yüz
leri aşan büyüklü küçüklü projeleri ayrı ayrı 
tertipler halinde göstermeye imkân vermemekte
dir. Ancak, 3 aylık icra raporları, projeleri iti
bariyle tanzim edildiğine göre, uygulamanın ta

kibi .arkadaşımızın arzusuna uygun olarak proje
ler itibariyle yapaimaktadır. 

Y. T. P. Sözcüsü Sayın Süleyman Arif Em
re; Devlet gelirlerinin toplanması ile ilgili dü
şüncelerim belirtirken; tahsilatla ilgili teşkilâtın 
Maliye, Gümrük ve Tekel Bakanlıkları teşkilâtı 
yanında özel idare ve belediyelerin ayrıca tahsil 
teşkilâtları mevsudolduğuna temas ettiler. 

Maliye gelir; teşkilâtının bâzı aylarda çalıştı
ğını, bâzı aylarda da boş oturduğunu ileri sür
düler. Çeşitli tahsil teşkilâtlarının birleştirilme
si halinde bu kabîl israf lana. önleneceği mütalâ
asında ısrar ettiler. 

1. Maliye Tahsilat Teşkilâtının özel idare ve 
belediyelere ait teşkilâtın görevlerini deruhde 
etmesi keyfiyeti bir bakıma organizasyon mesele
si gibi görünmekle ve böyle olmakla beraber, bir 
yandan da bu idarelerin muhtariyetine taallûk 
etmesi dolâyısiyle bir Anayasa meselesidir. 

Mamafih bu husus İçişleri Bakanlığının da 
iştiraki ile Bakanlığımca incelenmekte olan bir 
konudur. 

Emlâk vergisi kanunu tasarısı, belediye gelir
leri kanun tasarısı ve Malî deageleştirme kanun 
tasarısı kanunlaştığı zaman bu mesele halledilmiş 
olacaktır. 

2. Maliye Bakanlığı gelir teşkilâtının ..yılın 
bâzı aylarında çalıştığı, diğer aylarda ise boş 
kaldığı şeklindeki mütalâaya iştirak etmeye im
kân yoktur. Esasen bu teşkilâtı, vazifelerini, ça
lışma temposunu yakından bilen bir kimse tara
fından böyle bir iddiada bulunulması da kati
yen mümkün değildir. 

Sayın Hatip, Maliye teşkilâtının sadece Ge
lir Vergisinin taksit aylarında çalıştığını, diğer 
aylarda boş kaldığını sanıyorlarsa, bu düşünce
lerinin yanlış olduğunu kesin olarak ifade et
mek isterim. Ve ayrıca, bilindiği üzere, Devlet 
gelirlerinin taksitleri çeşitli vergi kanunlarında 
senenin aylarına dengeli bir tarzda dağıtılmış 
bulunmaktadır. Ayrıca bâzı çeşitli gelirler tahsi
latın ezcümle Veraset ve İntikal Vergisinin, ta
vizlerden istirdat gelirinin, mahkeme harçları ve 
para cezaları tahsilatının senenin ayları ile hiç
bir ilgisi yoktur. Yani bunlar her ay devam 
eden faaliyetleri icabettirir. 

Kaldı ki, tahsilatla uğraşan bir dairenin işi 
makbuz kesmekten ve para almaktan da ibaret 
değildir. Bunun dışında bir -vergi dairesinin 
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kendine has bir iç muhasebesi, servislerarası 
münasebetleri, zamanında ödenmiyen alacakların 
takibi, tahsili, taksitlend irilmesi gibi müteferrik 
mütevali işlemler sayın hatibin boş kaldıklarını 
ifade buyurdukları zaman içinde vergi dairele
rindeki memurları işgal edecek nitelik ve geniş
liktedir. Kendim de arzu ederim, bir vergi dai
resini bir gelir dairesinin, bir maliye dairesinin 
iç teçhizatını, çalıştıkları zaman bir defa yakı-
nen müşahede etmelerini de bilhassa istirham 
ederim. Ne şekilde bir feragat bu memurların, 
bu personelin çalıştıklarını ve nasıl bir feragat 
gösterdiklerini de bizzat müşahede etmiş olan
lar C. K. M. P. Sayın sözcüsü, mükellefle mali
ye arasındaki anlaşmazlıkların vergi ahlâkını 
zedelediğini, vergi kanunlarının ıslah edilmesi 
gerektiğini; gayenin mükelleflerden ceza alın
ması şeklinde olmaması gerektiğini; Türkiye'de 
vergilendirilmiyen veya icabettiği kadar vergi-
lendirilmiyen sektörler mevcudolduğunu; servet 
beyanı usulünden dönülmemesini; Tasarruf Bo
nosu meselesinin halledilmesi lüzumunu ifade 
ve beyan buyurdular. 

Vergi kanunlarının ıslahı, mükelleflerin te
reddütlerinin izalesi ve onların vergi tatbikatı 
yönünden tenvir edilmeleri lüzumu ile ilgili dü
şüncelerimizi genel görüşmeler sırasında geniş 
bir şekilde arz etmiştim. 

Bu düşüncelerimizi tekrar izah için Yüce 
Meclisin biraz evvel de arz ettiğimiz gibi zama
nını almak istemem. 

Yine genel görüşmeler sırasında servet be
yanının bir gaye değil bir vasıta olduğunu izah 
etmiştim. Pek yakında huzurunuza gelecek olan 
kanun tasarısı; servet beyanı ile istihdaf edilen 
gayenin daha başka ve belki de daha müessir ilmî 
yollardan elde edilebileceğini açık bir şekilde 
gösterecektir. 

— Tasarruf bonolarının ıslahı ile ilgili ta
sarı da Yüce Meclise sevkedilmek üzeredir. 

Sayın Kemal Aytaç; «Devlet sektörünün kır
tasiye ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
kurulmuş bulunan Devlet Malzeme Ofisi kifa-

' yetsiz ve verimsiz çalışmaktadır, iç ve dış pi
yasadan temin ettiği malzemeyi satmak suretiy
le âdeta komüsyonculuk vazifesi gören bu ku-

' rumun Maliye Bakanlığı içindeki yerini alma
ması gerekir» dediler. 

Devlet Malzeme Ofisi ve Devlet daire ve 
müesseselerinin her nevi ihtiyaçlarının tedariki 
maksadiylc 1954 yılında kabul edilen 6400 sayılı 
Kanunla bu müessese kurulmuş bulunmaktadır. 

Bu müessesenin kurulmasında asıl gaye, Dev
letin her dairesinde ayrı ayrı kurulmuş bulunan 
mubayaa organlarının birleştirilmesiyle Devlet 
ihtiyaçlarını tek elden ve toptan temin edilmesi 
ile ucuz fiyata mal etmektir. 

Bu suretle Ofis Devletin her müessesesinde 
tek tip, kullanışlı ve standart malzeme temin et
meye ve hizmetin zamanında ifası için malze
meyi daime emre amade bulundurmaya çalış
maktadır. 

Müessesenin alım ve satımları her sene gittik
çe artan bir seyir takibetmekte ve kanununda 
olmamakla beraber bu güne kadar başka daire-

> lerco yapılan çeşitli vazifeler ilgili daire
lerin istekleri ile ve Bakanlar Kurulu karariyle 
bu müesseseye de tahmil edilmektedir. 

Müessese, arkadaşımın bahsettiği bir komis
yoncu müessese olmayıp, temin ettiği malzemeyi 
mubayaa ve imal suretiyle karşılanmaktadır. 

T. I. P. Sözcüsü Sayın Kemal Nebioğlu : Dış 
kredilerin şartlarının elverişli olmadığını, kon
sorsiyumun kalkınma hızımızı azaltmak istedik
lerini, dış borç hesaplarımızın muntazam tutul
madığını, ifade ettiler. 

Sayın Nebioğlu'nun dış kredilerin şartları
nın ne bakımdan elverişli görmediğini anlaya
madığımı belirtmek isterim. Bir misal olmaS 
üzere, bugün almakta olduğumuz konsorsiyum 
kredilerinin genellikle % 3 faiz, yedi yıl ödeme
sini 20 - 25 yıl vâde ile almaktayız. Bâzı kredilerin 
ise vâdesi, 40 - 50 yıl, faizi % 1 in altındadır. 
Bundan ayrı olarak 1966 yılında konsorsiyum 
içinde bir memleketten temin ettiğimiz kredinin 
hiçbir faize tabi olmadığını da yeni bir misal 
olarak belirtmek isterim. 

Şu hususu da ilâve etmek gerekir ki, geçen 
yıl neticelendirilen erteleme ameliyesi sırasında, 
evvelce alınmış bir kısım dış borçlarımızın faiz 
hadleri çok önemli miktarlarda indirilmiştir. 

Şurasını ayrıca bilmek lâzımgelir ki, fertler 
arasında olduğu gibi devletler arasındaki borç 
verme ve borçlanmalarda da borç alınan şeyin 
kirasını, yani faizini vermek mutaddır ve tabiî
dir. Yapılacak iş bu faizi mümkün olduğu ka
dar şartlarımıza uygun ve düşük seviyelerde 
tesbit etmektir ki, bizim de üzerinde çalıştığımız, 
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hassasiyetle durduğumuz budur. Ve tutumumuz 
da açıkça ifade edeyim ki, bu istikamettedir. 

Sayın Nebioğlu nun dış borçlarımızın hesap
larının muntazam tutulmadığı şeklindeki ifade
lerinin, üzülerek arz edeyim ki, hiçbir mesnedi 
yoktur. Bakanlığımız dış borçların esaslı bir mu
hasebesini kurmuştur. Dış borçlar, gerek anapa
ra gerek faiz taksit ve ödemeleri bakımından 
halen çok mazbut ve muntazam kayıt ve hesap
lar içinde yürütülmektedir. 

Şurasını da ilâve edeyim ki, dış borç kayıt
larımız sadece kamu sektörünün değil, özel sek
törün dış borçlarını dahi ihtiva edecek şekilde 
tamamlanmaktadır. 

Sayın Kemal Nebioğlu, ödenek nisbetinde pa
zarlık usulünün terkini, daha rasyonel bir büt
çe metodunun uygulanması gerektiğini ifade 
ettiler. 

Bütçelerimizin yatırım Ödenekleri yıllık prog
rama dayanmakta maaş, ücret ödenekleri, Hazi
ne yardımı, iç ve dış borçlar, emekli, dul ve ye
tim maaşları, İktisadi Devlet Teşekküllerine ya
pılacak transferler gibi harcamalar hesaba da
yanmaktadır. 

Bunlar bütçelerimizin anaödenekleridir. İkin
ci derecede önem arz eden, diğer tertiplerdeki 
ödenek nisbeti, dairelerle varılacak anlaşmalara 
dayanıyor. 

Bununla beraber mevcut bütçe usullerimizin 
daha ileri teknikle teçhizi gerektiği hususunda 
Sayın Nebioğlu ile mutabık bulunduğumu arz 
ederim. 

Sayın Nebioğlu arkadaşım, 
Cooley fonu olarak kullanılan paraların özel 

teşebbüslere transfer olunmasında, Amerikan 
makamlarının fikri alınmakta mıdır diye sordu
lar. 

Hükümetimizin tasvibi olmadan bu fonlar
dan her hangi bir kullanma katiyen kabil de
ğildir. 

Yine arkadaşımız bu fondan şimdiye kadar 
yabancı özel firmalara yapılan transferlerin mik
tarı nedir diye sordular. 

1959 yılından beri kullanılmaya başlanan bu 
fondan, 423 milyon lira kredi kullanması olmuş
tur. Bu kredilerden istifade eden firma adedi 
de 16 dan ibarettir. 

Sayın Nebioğlu 3 ncü olarak yaptığı, «Ame
rikan misyonunun Türkiye'deki giderlerinin kar

şılamak üzere Merkez Bankasına yatırılmış bu
lunan paraların kullanılma mekanizması nedir 
ve bunlardan şimdiye kadar çekilmiş paraların 
miktarı nedir neye baliğ olmaktadır?» şeklinde
ki sualine gelince: 

Amerika emisyonlarının kendilerine ait he-
seplardan ihtiyaçları oldukça para çekmeleri her 
hangi bir kayda tabi değildir. 

Bu normal bir banka muamelesi şeklinde iş
lemektedir. Bu hesaplardan çekilen miktarlar 
hakkında şimdi malûmat vermek kabil değildir. 
Arzu edilirse ayrıca kendilerine icabeden bilgi 
verilebilir. Bunun miktarını bilâhara istedikleri 
takdirde kendilerine takdim etmek kabildir. Şu 
anda mümkün olmadığını üzülerek arz ederim. 

Sayın arkadaşlarımdan bir kısmı - tesbit 
edemedim, yalnız not almışız - Emekli Sandığı 
üzerinde de fikirlerini beyan ettiler ve bilhassa 
sandığın aktuaryal açığı üzerinde durdular. 
Filhakika sandığın küçümsenmiyecek bir aktu
aryal açığa sahibolduğu açıktır. 

Bu mevzu, Hükümet tarafından da ehemmi
yetle ve mütenasip bir şekilde ele alınmıştır. Per
sonel kanunlarının yürürlüğe girmesi ile birlik
te, intikal devresi için gereken malî tedbirle üze
rinde de önemle çalışılmaktadır. Diğer sandık 
kanununun tamamını kapsıyan çalışmalara da 
Bakanlığımız Devlet Personel Dairesi ve Sandık 
yetkilileri tarafından teşkil edilmiş bir heyet ta
rafından da aralıksız devam edilmektedir. 

Değerli arkadaşım Sayın Mesut Ereze'in yeni 
vergi rezervleri aranması ve bir kısım mevcut 
vergi kanunları üzerinde ıslahat yapılması hak
kındaki görüşlerini tamamiyle benimsediğimizi 
bilhassa belirtmek isterim. Kendilerinin olduğu 
kadar bizim de görüşümüz odur ki, bütçelerimiz 
gelir yönünden memleket şartlarına uygun emin 
elâstiki ve verimli kaynaklara istinadetmek mec
buriyetindedir. Bu zorunluklar dolayısiyledir ki, 
memleketimizin vergi rezevlerini dikkatli ve il
mî bir incelemeye tabi tutacak çalışmalara de
vam veya yeniden başlamak kararındayız. 

Sayın Erez'in diğer tavsiyelerini de Önemle 
göz önünde bulunduracağımızı bilhassa belirt
mek, arz etmek isterim. Kendilerine yapıcı ve 
destekleyici konuşmalarından dolayı da teşekkür
lerimi arz ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, çok kısa ve yorgun 
okluğumuz bir zamanda tesbit edebildiğimiz nis-

— 665 — 
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bette arkadaşlarımın -'mütalâalarına, görüşlerine 
serdettikleri fikirlere mümkün olduğu kadar ce
vap vermeye çalıştım. Muhakkak ki, bunların 
bir kısmı cevaplanmamış vaziyettedir. Bundan 
dplayı beni mazur görmelerini bilhassa istirham 
ederim. 

Bilhassa Millet Partisi Grupu adına konuşan 
Sayın Hasan Özcan'm, hakikaten iyi niyetli ve 
çok güzel derlenmiş olan tenkitlerine ve bu ten
kitlerin ve mütalâaların ihtiva ettiği fikirlere 
ve görüşlere cevap vermek imkânından mahrum 
olduğumdan dolayı da üzüntülerimi bilhassa arz 
ederim ve bu iyi niyetli tenkitlerinden dolayı da 
kendilerine teşekkürlerimi sunarım. 

Muhterem arkadaşlarım; maruzatım burada 
son bulmaktadır. Huzurunuzdan ayrılırken 
hepinizi tekrar hürmetlerimle selâmlarım. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan sual sormak isti-
yen iki arkadaş var efendim. 

Saym Hüseyin Balan buyurun. 
HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Saym Baş

kan, DD nin vergi borcu var mıdır? Ne İta
dadır?. Bakanın cevaplandırmasını rica ediyorum. 

ikincisi; bu borçtan özel kişüere tatbik edi
len gecikme zammı alınmakta mıdır? 

••"••' Üçüncü sualim, küçük sanat erbabı ve esnafa 
-götürü vergi tatbiki düşünülüyor mu? 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (De
vamla) Muhterem arkadaşıma, bir defa DD 
nm vergi borcu meselesini anlıyamadığımı ifa
de ederim. Böyle bir şey de zannetmem yok
tur. Diğer hususlardaki isteklerine yazılı ola
rak isterlerse cevap vereyim. Eğer beni ziyaret 
ederlerse o sırada da arzularını tatmin etmeye 
de âmâde bulunacağımı da arz ederim. 

BAŞKAN — Saym Sami Binicioğlu... 
SAMI BİNİCİOĞLU (Manisa) — Maliye 

teşkilâtı mensuplarının diğer devlet dairelerine 
nazaran içinde bulundukları mesai şartları ve 
özel durumları malumlarınızdır. Buna göre 
gece gündüz mesai sarf eden Maliye teşkilâtı 
mensuplarına meslekî tazminat verilmesine dair 
bir kanun tasarısı hazırlamayı düşünüyor mu
sunuz?, Bir 

2. Lise mezunlarının askerliklerini yedek 
astsubay olarak yapmaları için Meclise bir kanun 
teklifi yapıldığı, malumlarınızdır. Maliye Mes
lek Okulu mezunları gençlerin de, askerliklerini 
askerî levazım dairelerinde yedek astsubay 

olarak yapmaları için bir teklifte bulunmayı 
düşünüyor musunuz? 

Askerliklerini er olarak yapan, memurların 
askerlikte geçen hizmetlerinin emekliliklerine 
sayılması için ne düşünüyorsunuz? 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (De
vamla) — Muhterem arkadaşımın maliye teş
kilâtına müteveccih olan teveccühten istifadele
rine ve bu istifadelerin arkasında hakikaten 
bizim için çok değerli olan fikirlerine teşekkür
lerimi arz etmek isterim. 

Maliye teşkilâtı içerisinde çalışan hakikaten 
feragat, fedakârlığın bir mümessili olan bu 
değerli topluluğa, geçen dönemin sonlarına doğ
ru bir tazminat ve tasarısı düşünülmüş ve bir 
tasarı da çok değerli arkadaşlarımdan mürekkep 
bir topluluk - ki zannediyorum 40 - 50 ye va
rıyordu - bir teklif yapmışlardı. Maalesef bu 
teklif üzerinde konuşmam mümkün olmadı ve 
kanuniyet de iktisabetmedi. Şu anda da bir 
Devlet Personel Kanunu vardır. Bunların pren
sipleri ijle esasları ile mesnetleri ile böyle bir 
tazminatın teklifi ne dereceye kadar müm
kündür, bu ayrıca da bir tetkik mevzuudur. 

Muhterem arkadaşım eğer tensibederlerse, 
ikinci suallerine cevap vermem bu mevzu üze-
ripıde benim de bir tenevvür etmeme ve izahat 
almama bağlıdır. Bir münasip zamanda beni 
ziyaret ederlerse kendilerini her zaman için 
tatmin etmeye amadeyim. Malûmat arz etmek 
isterim. 

BAŞKAN — Saym arkadaşlar.... 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Bir suâl so
racaktım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika sabret, ne olur ki. 
(Gülüşmeler.) Saym arkadaşlar saat 19 30, prog 
rama göre mesaimiz bitmiştir. Yalnız devam 
edebilmek için üç önerge vardır. Bu üç öner
geyi okutup oylarınıza arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 

Maliye Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüş
melerin bitimine çok az bir zaman kalmıştır. 
Bu sebeple birleşime müzakerelerin bitimine ka
dar devam edilmesini arz ederim. Saygılarımla. 

Aydın 
İsmet Sezgin 
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Sayın Başkanlığa 
Program gereğince müzakerelere 19,30 da ara 

verilerek 21,00 de devam edilmektedir. 
Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde yeter de

recede konuşulmuş ve müzakerelerin sonuna yak-
laşılmış bulunduğundan 19,30 da ara verilmeme
sini arz ve talebederim. 

Aydın 
Nahit Menteşe 

Yüksek Başkanlığa 
Maliye Bakanlığı bütçesi bitinciye kadar otu

ruma ara verilmemesini arz ve teklif ederim. 
Kütahya 

Mehmet. Ersoy 
BAŞKAN — Bu üç önergenin de mahiyeti 

aynı olduğundan devam edilmesini kabul eden
ler... Kaibul etmiyenler... Devam edilmesi kabul 
edilmiştir. 

Buyurun Sayın Nihat Diler, sorunuzu soru
nuz. Zaten yalnız zatıâliniz var. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Anadolu ba
sını... 

BAŞKAN — Buradan duyulmuyor, biraz 
öne teşrif ederek konuşunuz. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Anadolu bası
nı resmî ilânların tevziinden şikâyetçidir. Son 
olarak 195 sayılı Kanunun şart ve unsurlarına 
göre resmî ilân olmaları lâzımgelen bâzı Ana
dolu gazetelerine Basın-İlân Kurumu ilân ver
memektedirler. Bu sebepten dolayı gazeteler
de kapanmaya kadar gidecek bir durum hâsıl 
olmaktadır. Sayın Maliye Bakanlığının da 
Basın - İlân Kurumu üzerinde dolayısiyle bir 
kontrol hakkı vardır. 195 sayılı Kanunun öte
den beri tenkidi yapılmaktadır. Değiştirilmesi 
hususunda Sayın Bakan ne düşünüyorlar? 

İkincisi; Erzurum'da beş tane gazeteye ilân 
verilmemesi suretiyle bu gazeteler çok kötü 
vaziyete düşürülmüştür. Bunun için Sayın Ba
kan ne düşünmektedir ? 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (De
vamla) — Sayın D'iler'in Basın - İlân Kurumu 
hakkındaki, bir kanun tasarısı hazırlanıp hazır
lanmadığı mevzuu üzerindeki sorusuna açık 
olarak cevap verebilirim. Diğer hususlardaki 
isteklerine cevap verebilmem bir tetkiki icabet-
tirmektedir. Beni her zaman ziyaretleriyle şe
reflendirirler. O hususlara, teşrif ettikleri zaman 
cevap veririm. 

Basın - İlân Kurumunun Maliye Bakanlığı 
ile olan münasebeti bir murakabeye dayanıyor. 
Fakat bununla beraber bu kurumun faaliyet
leri üzerinde büyük şikâyetler olduğu ve ak
saklıklar görüldüğü için bir çalışma yapılmış, 
bir kanun tasarısı hazırlanarak bakanlıkların 
mütalâalarına sunulmuştur. Zannediyorum ki, 
dün burada Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 
Bütçesi müzakere edilirken Sayın Turizm ve 
Tanıtma Bakanı da bu mevzuda icabeden iza
hatı geniş bir şekilde vermişlerdir. Benim 
kendilerine bu konuda arz edeceğim bilgi bun
dan ibarettir. Diğer hususlarda kendilerini 
tatmin edebilmem için bir tetkik yapmaya ih
tiyacım vardır. 

BAŞKAN — Başka soru kalmamıştır. Sayın 
Bakan, teşekkür ederiz. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Te-
ımenni mahiyetinde bir sorum yar, müsaade 
ederseniz - arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 

Bakanın vermiş oldukları izahata teşekkür 
ederim. 40 ve 50 yıl süre ile ve % 1 faiz, ayrı
ca hiçbir faizsiz olarak temin edilen kredile
rin mevcudiyetinden bahsettiler. Dileğim, el
bette ellerinde şimdi dokümanlar yoktur, iler
de bunu açıklarlarsa gerçekten yerinde olur. 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (LV 
vamla) — leaibettiği zaman derhal açıklarım. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Teşek-
kür ederim. 

Bir diğer husus gelecek yılki bütçe gerekçe
sine bu dış borçların şartları hakkında da bilgi 
verilirse gerçekten müteşekkir kalırız. 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (De
vamla) — Hay, hay. 

BAŞKAN — Bitmiştir, Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (De

vamla) — Teşekkür ederim. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Son söz. sırada bulunan Sayın 

Ahmet Tahtakılıç'indir. Buyurun, Sayın Tahta-
kıhç. 

Sayın Tantakılıç, konuşma süresinin 15 da
kika olduğunu hatırlatırım. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Daha 
kısa konuşacağım. 

Sayın Başkan, muhterem mületvekilleri; 
Şu anda görüştüğümüz Maliye Bakanlığı 

Bütçesiyle 1966 bütçesinin üzerindeki konuşma-
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îar hemen hemen nihayete ermektedir. Onun için 
son söz milletvekilinin olmasının parlömanter an
lamı, sebebi Bakanın görüşüne karşı görüşü olan 
milletvekilinin olmak lâzımdır. İnşallah bu ana
neyi de Parlâmentoda yaşatırız. Onun için ben 
kürsü âdabına meseleler hakkındaki açık konuş
masına hayran olduğum Sayın Maliye Bakanı
nın, son açıklamasında kendisiyle beraber olma-
djğım konulara dokunmakla yetineceğim. 

Arkadaşlarım; geçen sene de, bir koalisyon 
hükümetinin Maliye Bakanı idi, o zaman acele 
bir bütçe getirmek zarureti içinde idi. Bu sene 
de üç aylık bir iktidarın Maliye Bakanıdır. Bü
tün mevzua âşinâ olmasına rağmen elbetteki Ma
liye Bakanı olarak Devlet iktisadına ve maliye
sine kısa bir zamanda bakıp bütçeyi Meclise tak
dim etmek mecburiyetinde idi. Binaenaleyh, 
'kendileriyle evvelâ şu noktada açıkça mutabık 
olmak isterim. Bu bütçenin hazırlanışı Devlet ik
tisadına ve maliyesine radikal bir görüşle, bir 
enstitü çalışmasiyle, bir hizmet revizyonu fikriy
le toptan, reform kelimesinin de dejenere olması 
yakındır. Reform fikriyle ele alabilmiş değil. 
Onun için bu bütçe geçmiştir... 

Kendilerinden ricam şu; Maliye Vekâleti 
teşkilâtı oturuşmuş bir teşkilâttır. En kifayetli 
elemanları geçmiş çalışmaları ile toplıyabilmiş 
bir teşkilâttır. Bütçe Malî Kontrol Umum Mü
dürlüğünü bir enstitü çalışması halinde, bakan
lıkların bütçesinin gelmesini bekliyerek değil, 
Devlet iktisadına ve maliyesine evvelden Hükü
met gözü ile, Parlâmento gözü ile bakmak sure
tiyle hizmet revizyonu fikri ile, Devlet normları 
meydana getirmek fikri ile ve yarın meydana ge
tirilecek meselelere evvelden bir sağlam bilim
sel açıdan bakmak zihniyeti ile bugünden 1967 
bütçesinin hazırlanması hakkında bir ananevi 
çalışma meydana getirmesini kendilerinden rica 
ederim. 

Bu vesile ile bakanlıkların bünyesinde tetkik 
kurulları yüksek makamdaki istemiyen memur
ların aktarılacakları bir yer telâkki edilmiştir. 

Maliye Tetkik Kurulu bundan müstesnadır. 
Fakat Maliye Tetkik Kurulunun bu seneki çalış
malarının hakikaten Bütçe Malî Kontrol Daire
sinin bir enstitü çalışması haline girebilmesi 
için şimdiden hazırlıkta bulunulmasına zaruret 
duymasını ve bu ananeyi tesis etmesini rica ede
rim. 

Parlömanter arkadaşlarım; yaptığımız mu
rakabe buradaki sözlerimize rağmen hayata tesir 
edici bir murakabe değildir. Çünkü Türk Devleti 
çeşitli ölçülerle, ayrı ayrı zamanlarda teşkilât 
kanunlarının meydana getirdiği bir kuruluştur. 
Ve masraf zihniyeti de bu dairelerin kuruluşuna, 
gündelik telâkkilere göre birikmiş kartopu gibi 
büyümüş masraflardır. Kanun vardır, tasarruf 
rl ersiniz, hiçbir şey yapamazsınız. Bütçe hakkın
daki Parlâmentonun murakabesi de Karma Ko
misyonun murakabesi haricinde müessir olama
maktadır. Karma Komisyonun metodu da Dev
let hayatının kanuni ve zaruri akışı içinde sağ
lam geriye doğru, hizmetin özüne giren bir kont
rol olmasına imkân yoktur. Çünkü böyle bir ça
lışma evvelâ Maliye Bakanlığında olamazsa el
bette Parlâmento da bu çalışmaya uygun bir gay
ret içine giremez. 

Onun için benim ricam, grupumuz namına 
ricam; artık bizi klâsik Maliye Bakanlığı fikri
nin Türk Anayasasına ve çağımıza göre tarihe 
karıştığını bilen bir Devletiz ve maliyemiz de 
Türkiye iktisadi hayatında söz sahibidir. Teşki
lâtlı, elemanları, kifayetli bir dairedir. O halde 
elemanı az, imkânı az olan bir Devletin yarını
nın iktisadi istikametini de gözden geçirecek bir 
çalışma içerisine girmesi lâzımdır. Bunun için en
vanter sistemine girmesi lâzımdır. Ve hizmet re
vizyonu yapılması lâzımdır. Kendilerine bir tek 
misal olarak arz edeyim. 

Şurada bir Devlet hastanesi vardır, Askerî 
Gülhane Hastanesi. Benim tetkik ettiğim zaman 
35 hastaya bir hastabakıcı. düşüyordu. Çünkü 
Devletin normu yoktur. Diğer taraftan bir te
şekkülün hastanesi vardır. Üç hastaya bir hasta
bakıcı düşmektedir. Çünkü Devlet gözü ile bir 
norm tesis etmiştir. Hizmetlerin, zaruretine göre 
bütün millet hayatı malî imkânlar ve hizmetin 
özelliğine göre kıymetlendirilmemiştir. Bu tabiî 
Başbakanlık seviyesinde ele alınacak bir mesele
dir. Hükümetin malî politikasının mesuliyetini 
doruhde ettiğinize,, göre Sayın Maliye Bakanın
dan böyle hizmet revizyonu esasına dayanan ve 
envanter esasına dayanan bir malî ve ekonomik 
politika araştırılmasına girilmesini zaruri gör
mekteyim. 

Buna canlı bir misal daha vereceğim. Şimdi 
kendileri Emekli Sandığından bahsettiler. Arka
daşlar bugün Türkiye'de maalesef efektif para 
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biriktirebilen daireler nazari olarak Emekli San
dığı ile İşçi Sigortalarıdır. Fakat ileri uzak bir 
istikbale bakan zihniyetle şimdi Maliye Bakanı
nın da işaret ettiği gibi aktüasyal hesaplarını 
tetkik ederseniz dünkü, emeklilik seviyesine, 
dünkü İşçi Sigortaları kadrosuna göre sigorta za
ruretlerinin büyiimevSİ geçmişte en az ölçüler
le - dün Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde de 
konuşuldu, elbette bu bütün Devlet dairelerin
de konuşulacaktır. - bir dünkü vali 300 lira te
kaüt maaşı alır, bugünkü vali 1 300 lira tekaüt 
maaşı alır. Artık sosyal adalet fikriyle bu işi 
toptan Devlet imkânlarına göre kademeli bir 
norma getirmeye, bir seviyeye getirmeye mec
buruz. O halde buralardaki çalışma, Emekli San
dığı- üzerindeki çalışma bu kadar dikkatli yapıl
malıdır. Yarın arkadaşlar bu daireler sosyal 
sigorta hizmetini yapamıyacak hale gelebilir. 
Binaenaleyh, demek ki gündelik zihniyetten vaz
geçmeliyiz. Ben şimdi Bütç€ Malî Kontrol 
Umum Müdürünü, çahşkanhğiyle iftihar etti
ğim Umum Müdürü düşünüyorum. Bir gün 
bütçeye Devlet maliyesine bütçe bakımından 
toptan bakma imkânına sahip değil. Çünkü gün
delik.bir çark içerisinde ancak Vekâletlerle -Ve
kâletler, 10 misli bütçe teklif ederler, pazarlığa 
girişirler - bu gündelik işler içinde toptan bak
mak imkânı hâsıl olamaz. Onun için ben Mali
yeden böyle bir bütçe enstitü çalışmasına zaru
ret görüyorum. Bunu Maliye Bakanlığı kendi 
kadrosu içinde yapabilir. Bu çalışmanın temel 
fikri şu olmalı: Türkiye imkânı az olan, elemanı 
az olan bir memlekettir. Ölçüler bu mebdeden 
olacak, bu mebdeden hareket edilerek çağımızın 
ölçüsüne göre, malî ve ekonomik en iyi netice 
nasıl olur? Kendilerine misal vereyim: Ofisler 
kurulmuştur bu memlekette. Meselâ Ticaret Ofi
si kuruldu. Ofisler öyle kurulur ki, ' bir umum 
müdürü vardır, ne verirseniz olur. Bir tane 
daktilosu vardır, ne verirseniz olur. Diğer taraf
tan Devletin askerlik şubesinde zarf çevrilerek 
kullanılır. Ofisteki ise parşömen kâğıdı! Böyle 
Devlet olmaz arkadaşlar. Böyle iktisat olmaz, 
böyle Maliye olttiaz. Demek ki, artık böyle bir 
çalışma günü gelmiştir. Partisi içerisinde iti
madını da muhafaza ediyorsa arkadaşım Gür-
san'a bu iki işin nasibolmasım, kendi mesai ar
kadaşlarına. da nasibolmasım temenni ederim. 
O benim bileceğim iş değil. 

25 . 2 . 1966 0 : 3 

Şimdi arkadaşlarım servet beyannamesi hak
kında da köMü fikrimiz var. 

Arkadaşlarım, servet beyannamesinin kalk
ması yalnız ekonomik zaviyeden değil, psikolo
jik zaviyeden de ele alınacak bir meseledir. 
Artık 20 nci asırda Devletle vatandaş arasında
ki münasebetin aydınlık olması lâzım geldiğine 
göre mimarinin camlaştığı bir devirde, servet 
beyannamesiyle Devlet arasındaki münasebet bir 
kovalayıcı, kaçıcı münasebet olmadığına göre 
psikolojik vasat servet beyannamesinin kalkma
sına müsait de değildir. 

BAŞKAN — Üç dakikanız kalmıştır, Sayın 
Tahtakıhç. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Bağ
lıyorum, Sayın Başkan. 

Devlet haysiyetiyle, halk Devleti fikriyle de 
Devlet, vatandaşın karşısına gitmiyeceğine gö
re, bu servet beyannamelerini ancak hududu 
çerçevesinde kullanacağı güveni beyanname sa
hiplerine verilmeli, fakat beyannamelere doku-
nulmamalıdır. Grupumuzun da görüşü budur, 
ben Ahmet Tahtakılıç'm görüşü de budur. 

Tasarruf bonoları mevzuunda arkadaşlar, 
Bakanla beraber değilim. 

Arkadaşlar, ben 1946 da tesadüfen Büyük 
Millet Meclisine girmiştim. O zamanki Hükü
met Hayvan Vergisi ve Yol Vergisi mevzuunda
ki bütün reaksiyonlara, «Aman bütçedeki yeri
ni nasıl dolduracağım?» diye bir maliyeci zih
niyetiyle dört elle sarılmış ve o kaçak hayvan 
vergisi sistemi, Yol Vergisi sisteminden uzun 
mücadeleler neticesinde kurtulunabilmiştir. Bu
gün tasarruf bonosu ciddî olarak ve Devlet ik
tisadiyatı, Devlet haysiyeti, Devlet maliyesi, va
tandaş ile Devlet münasebeti zaviyesinden tetkik 
ederseniz, artık tasarruf bonoları mevzuu kök
lü bir şekilde halledilmelidir, öyle intikalli bir 
hal çaresi ile değil. 

Bu noktada «tedbir şu olabilir» diyecek va
ziyette değilim. Fakat zaruret hissediyorum ki, 
camekânlarda gördüğümüz tasarruf bonoları 
yalnız mânevi bakımdan bir skandal değildir, 
yarın Türk maliyesine yük yükliyecek bir va
ziyettedir. Onun için Maliyemiz, bu tasarruf 
bonoları çıkmaz fasit dairesinden, süratle kur
tulmalı, cesaretle hareket etmeli, hattâ halk 
bankalarımıza nasıl istikraz tahvillerini satıyor
sa, bankalarımızın ihtiyat rezervleri ile bu tasar
ruf bonolarını, Merkez Bankasının garantisi al-
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tında, şimdiden satınalmalarma imkân var mı
dır, yok mudur, bu nokta Maliye Bakanlığı he
sabına etüdedilmelidir. Bu o derece zec
ri bir meseledir buna artık el koymak lâzıımge-
lir. 

Sayın arkadaşlarım, müddet bitti. Türkiye 
Maliyesi yeni bir görüşe ihtiyaç hissediyor. Par
lâmento bu görüşü yürütebilir, Parlâmento mu
rakabe, hakkını burada bu kürsüde 10 - 15 da
kikalık zamanlar içinde tahdidedeceğine, Hükü
meti ile bu işte yanyana gelir, Meclis muraka
besinin de tam olarak cereyan edebilmesi için 
maliyemize böyle bir yeni anlayış getirmiş olur
sak memleket için hayırlı olur. 

Bu samimî temennilerimizi arz ederken he
pinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetini arz ederim. 

Aydın 
Nahit Menteşe 

BAŞKAN — Kifayet önergesini dinlediniz. 
Kifayeti kabul edenler... Etmiyenlcr... Kifayet 
kabul edilmiştir. 

Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Bölümleri okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bolüm Lira 
11.000 ödenekler 12 000 

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

12.000 Personel giderleri 677 251765 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 18 731 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 23 568 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

-15,000 Kurum giderleri 1 347 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

-16.000 Çeşitli giderler 8 745 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
Bölüm Lira 
21.000 Etüt ve proje giderleri 687 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 13 530 000 
BAŞKAN— Kabul edenlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 1 558 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye ve transfer 
harcamaları 

31.000 Kurumlara katılma payları 
ve .sermaye teşkilleri 69 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 4 000 000 

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

33.000 İktisadi transferler 636 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 3 235 319 434 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Başkanlıklarına gelmiş bulunan takrirler 

komisyonumuzca incelenerek Maliye Bakanlığı 
1966 yılı Bütçesinin «34.410» ncu maddesinden 
715 bin liranın indirilmek suretiyle aşağıda 
isimleri yazılı maddelere eklenmesi uygun gö
rülmüştür. Yüksek M'eclisin tasviplerine su
nulmasını arz ederim. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Aydın 

İsmet Sezgin 

35.727 den : Anadolu Gazeteciler Derneğine 
25 000 lira. 

35.735 ten : Halkevleri Genel Merkezine 
100 000 lira. 

35.738 den : Adana'da Kuvayi Milliye Mü
cahit ve Gaziler Cemiyetine yardım 25 000 lira. 

35.740 tan : Türk El Sanatlarını Tanıtma 
Derneğine 5 000 lira. 
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35.752 den : istanbul ve Ankara Genel Si
vil Emekli Derneklerine yardım 20 000 lira. 

35.762 den : Türkiye Yüksek öğrenci Genç
liği Atatürklüler Derneğine 25 000 lira. 

35.763 ten : Türk Emekli Öğretmenler Ce
miyetine yardım 40 000 lira. 

35.771 den : Gazeteciler Cemiyetine Yardım 
100 000 lira, 

35.773 ten : Türkiye Millî Talebe Federas
yonuna, Uluslararası İstanbul Kültür Festivali
ne yardım 75 000 lira. 

35.777 den : Millî Mücadele Meclisleri An
ma ve yaşatma Derneği Genel Merkezine 25 000 
lira. 

35.782 den : Türk Gazeteciler Derneğine yar
dım 25 000 lira. 

35.785 ten : Ankara Hayırseverler Cemiye
tine yardım 50 000 lira. 

35.786 dan r Türkiye Modern Cerrahi Eği
tim ve Araştırıma Derneğine yardım 50 000 lira. 

35.789 dan : Istanlbul Türk Kanser Derne
ğine yardşm 100 000 lira. 

35.793 iten : Atatürk Sanatoryumu ve Re
habilitasyon Merkezini Geliştirme ve Yardım 
Derneğine 50 000 lira. 

Yekûn : 715 000 lira. 
(«Ayrı ayrı oya koyun» sesleri) 
(Bütçe Karma Komisyonu Balkanının Öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Şimdi bu kısmı oylarınıza arz 

edeceğim. 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Sayın Başkanım 
bir mâruzâtta bulunmama izin verir misiniz ? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Muhterem arka
daşlarım, Maliye Bakanlığının müzakere mev
zuu edilen maddesine ait mütaaddit takrirler 
gelmiştir. Bu takrirleri ayrı ayrı Komisyon 
Riyaseti olarak tetkik ettik, is'afı mümkün 
olanları, lüzumlu olanları gerekçelerini esaslı 
surette inceliyerek, kaynağını da bularak bir ; 
metin halinde getirdik. Mütaaddit takrirlerin 
okunarak vaktinizin alınmasına da bu suretle 
mâni olduk. Malûmuâlileri kaynak bulunma
dığı takdirde, Umumi Heyetlerin ayrıca mas
raf artırıcı bir tarzda tasarrufta bulunma im
kânı da yoktur. O itibarla komisyonunuz ola
rak kaynağını da tesbit ettik ve bu suretle as

gari bir limit içinde huzurunuza takdim ettik. 
Ciddî bir tetkik mahsulüdür. İltifatınıza maz-
har olması ricasiyle hürmetler ederim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bir sual so
racağım Sayın Başkan. («Konuşulamaz» sesle
ri, «sual sorulamaz* sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade ıbuyurun efendim, 
komisyon izahat vermiştir İçtüzük hükmüne 
göre. Bunun üzerinde müzakere açmak müm
kün değildir. Sayın Komisyon Sözcüsü, sözü
nüz bitti ise buyurun efendim. 

Sayın Hükümet, bu hususa muvafakat edi
yor mu efendim? Bölüm 34.000 den 715 000 li
ranın düşülmesi hakkımdaki önergeye muvafa
katiniz var mı efendim? 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz
mir) — Ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet muvafakat etmiştir. 
Bu kısmı oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... (ıSoldan «olamaz» sesleri.) 

Efendim bölülm 34.000 den toptan indirme 
vardır, teker teker okuttum, yekûn 715 000 li
radır. Bunun indirilmesini... (iSoidan «olamaz» 
sesleri.) Yalnız indirilmesini kabul edenler di
ye... («Anlaşılmadı» sesleri.) 

Tekrar önergeyi mi okutalım, onu mu arzu 
ediyorsunuz beyler? Şimdi, sayın arkadaşlar, 
burada bir yanlışlık vardır herhalde. 34.000 nci 
bölümden 715- 000 lira düşülüyor. Bu tek bir 
kalem düşülüyor. Bunun başka bir teferruatı 
yoktur. («Anlaşıl'mâdı» sesleri.) Şimdi yalnız 
toptan 715 000 lira 34.000 nci bölümden dü
şülmesi. Hükümet muvafakat etmiştir,. Komisr 
yon muvafakat etmiştir. Bunu oylarınıza arz 
edeceğim. Bunda bir teferruat yoktur. («Teker 
teker oylansın» sesleri.) Rica ederim bir defa 
kaynak bulunmadan masraf kabul edilmez. 
Bütçe tekniğine aykırıdır. Şimdi 34.000 nci bö
lümden 715 000 liranın düşülmesini kabul eden
ler... (A. P. sıralarından itirazlar. «Ne maksat
la düşülüyor?» sesleri.) Komisyon ve Hükümet 
muvafakat etmiştir. (Gürültüler.) 

Şimdi müsaade buyurun efendim. 35.000 nci 
bölüme bunu zammedeceğiz. O vakit zamları 
tekrar okutup reylerinize arz edeceğim. Şimdi 
toptan bir rakam olarak 35.000 den düşülür. 
(«Eksik olur» sesleri.) Onlar tesıbit edilmiştir 
efendim. Teker teker oylarınıza arz edeceğim. 
Ka'bul ettiğiniz miktar zammedilir, etmediğiniz 
de tasarrufta kalır. 
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NİHAT ERİM (Kocaeli) — Çoğunluk yok
tur. (Beş kişi ayağa kalktı.) Oylıyamazsmız, 
beş kişi ayağa kalktık.. Hükümet kabul edi
yor, Komisyon kabul ediyor, oradan iş çıkarı
yorsunuz. 

BAŞKAN — Yoklama istiyen arkadaşlar 
'mevcudolduğundan İçtüzük bakımından yokla
ma yapmak mecburiyeti vardır. Yoklama yapı
lacak. İsimleri okuyun efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
anlaşıl/madı. Arkadaşlarımız rey kullanıp kul
lanmamakta tereddüt ettiler. Lütfen yoklama 
istiyen arkadaşlar bu isteklerinden vazgeçsin
ler. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Beş kişi ayağa 
kalktık. Yoklama yapmaya mecbursunuz. 

BAŞKAN — Artık bütün mesele yoklama
nın neticesine bağlıdır Sayın Sezgin. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Arkadaşları
mız vazgeçtiler efendim. 

BAŞKAN — Hayır vazgeçmiyorlar efendim. 
Yoklama yapacağız. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
mesele iyi empoze edilmediği için arkadaşlarımız 
rey vermekte haklı olarak endişeye düştüler. 
Çünkü 34.000 nci... 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, artık endişe var, 
endişe yok meselesi kalmadı. Beş arkadaş aya
ğa kalkmış, yoklama talebetmiştir. İçtüzük 
hükümlerine göre yoklama yapmak zarureti 
vardır. Binaenaleyh vazgeçmedikleri takdirde 
yoklama yapıp neticesine göre hareket etmek 
mecburiyetindeyiz. Şimdi yoklama yaptıraca
ğım efendim. (Soldan, «Yoklama istiyenlerin 
isimleri tesbit edilsin» sözleri.) Tesbit edildi 
efendim. Mamafih zapta geçmek üzere yeni
den tesbit edilecektir. Beş arkadaş mevcuttur. 
Beş arkadaş da ayağa kalkmıştır. Bunun için 
rica ederim fazla meşgul etmeyin de bitirelim. 
İçtüzük hükümleri yoklama yapmayı âmirdir. 

(O. II. P. sıralarından Nihat Erim, Ferda 
Güley, İrfan Solmazer, Reşit Ülker ve Orhan 
Birgit ayağa kalkmak suretiyle ekseriyet ol
madığından bahisle yoklamada direndiler.) 

Efendim, yoklama yaptırıyorum. 
(Yoklama yapılmasına başlandı.) 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
yoklamaya sebebolan takririmizi geri alıyoruz. 
(Ortadan «olmaz» sesleri.) 

BAŞKAN — Evvelâ ekseriyet olup olmadı
ğını tesbit edeceğiz. ' 

İSMET SEZGİN (Aydın) — 15 kişi ile, 
150 kişi ile görüşme oldu. Devamı icabeder. 

BAŞKAN — İcabeder, etmez. Kendilerinin 
bileceği iştir. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Biz yoklama
ya sebebolan önergemizi geri alıyoruz. (Orta 
sıralardan «olmaz» sesleri.) 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 

yoklamadan belki vazgeçerler. Yoklamaya se-
ı bebolan önergemizi geri alıyoruz. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Beş kişi ayağa 
kalktık, yoklama yapılmasını istiyoruz. Vaz
geçmiyoruz. 

BAŞKAN — Yoklamaya devam ediyoruz. 
(Yoklamaya devam edildi.) 
BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz yoktur. 

Yalnız muhterem arkadaşlar, evvelce kabul et-, 
miş olduğunuz bir önerge ile bu oturuma ara-
vermeden Maliye Bakanlığı Bütçesinin bitiril
mesine Yüksek Heyetiniz karar vermişti. Bu
nun için biz oturuma aravermedik. Şimdi fazla 
olarak 50 dakika mesaimiz vardır. 

Bıı akşam bu programın bitmesi elimizdeki 
program gereğince lâzımdır. Binaenaleyh, 21,30 
da toplanılmak üzere Birleşime araveriyorum 
efendim. 

Kapanma saati: 20,20 



DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 21,30 

BAŞKAN — Baskanvekili Ahmet Bilgin 
KÂTtPLER : önad Sakar (Manisa), Âdil Kurtel (Kars) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ekseri
yetimiz olmadığından 26 Şubat 1966 günü saat 

10.00 da toplanılmak üzere oturuma nihayet 
veriyorum. 

Kapanma saati : 21,33 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
56. BİRLEŞİM 

25 . 2 . 1966 Cuma 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Maliye Bakanı ihsan Gürsan'm, 440 

sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının 
havale edilmiş olduğu Sanayi, Ticaret, Maliye 
ve Plân komisyonlarından seçilecek 4 er üyeden 
kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi (1/142, 4/47) 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X 1. — 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 

Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 1/5; Cumhuriyet Senatosu 1/639) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 47; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 716) 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 

İŞLER 
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