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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 
Petrol Araştırma 'Komisyonu Başkanı Edir

ne Milletvekili ilhanı i Ertem'in, Araştırma Ko
misyonu görev süresinin, bitimi tarihinden iti
baren, 2 ay daha uzatılmasına dair önergesi, 

Müşterek Başkanlık Divanının, İngiltere 
Lordlar ve Avam (Kamaraları başkanlarının, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden 6 kişilik bir 
Parlâmento heyetinin İngiltere'yi ziyaret etme
siyle ilgili davetine icabetin uygun görüldüğü
ne dair kararı, 

Adalet Komisyonu Başkanlığının, Konya Mil
letvekili F akili Özfakih ile Adana Milletvekili 
Kemal Sarıibralıimoğlu ve 23 arkadaşının ve 
Bursa Milletvekili Kasım önad im'm, Koopera
tifler kanunu tekliflerinin, aynı konudaki ta
sarıyı incelemek üzere kurulan Geçici Komis
yona havalesine dair tezkereleri, 

İmar ve İskân Komisyonu Başkanlığının; 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 6785 sa
yılı İmar Kanununun 42 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifinin, aynı ka
nunda değişiklikler yapılmasına dair kanun ta
sarısını görüşecek olan Geçici Komisyona ha
valesine dair tezkeresi, 

Adalet Komisyonu Başkanlığının. Adalet 
Komisyonunda bulunan 2/1 ve 2/54 sayılı Avu

katlık kanunu tekliflerinin, Avukatlık kanunu 
tasarısını görüşmekte olan Geçici Komisyona 
havalesine dair tezkeresi ve, 

1967 yılı Bütçe görüşmelerinin zaman ve 
usulüne dair Başkanlık sunuşu kabul edildi. 

Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 
iki asıl üyelik için seçim yapıldı ise de, oyların 
ayırımı sonucunda, adayların hiçbirisinin gerek
li oy çoğunluğunu sağiıyamadığı, seçimin tek-
rarlana cağı bildiri İdi. 

Verilen bir önergenin kabulü ile öne alman 
Deniz İş kanunu tasarısının maddeleri üze
rinde bir süre görüşüldü. 

Birleşime 5 dakika ara verildi. 

İKİNCİ OTURUM 

Deniz İş kanunu tasarısının maddeleri üze
rindeki görüşmelere bir süre devam olundu. 

14 . 2 . 1967 Salı günü saat 10,00 da top
lanılmak üzere Birleşime saat 20,05 te son ve
rildi. 

Başkan 
Başkan vekil i 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Manisa 

Önol Sdkd/t 

Kâtip 
Tokat 

Bedrettin Karaeıkch 

»a ' ' 
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B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Ali Rıza Oetiner (Ankara), Fuat Avcı (Denizli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 53 neü birle
şimini ağıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

3. — GÖRÜŞÜLLEN İŞLER 

1. — 1967 Mitçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1967 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
(Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi : 1/277; Cumhuriyet Senato'su 1/719) 
(Millet Meclisi S: Sayısı : 205; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 853) (1) 

BAŞKAN — Bütçenin tümü üzerinde grup
ları adına söz alan arkadaşlarımın isimlerini sı
rası ile okuyorum : 

C. H. P. Grupu adına Sayın İsmet İnönü, 
Millet Partisi Grupu adına Sayın Faruk Önder, 
Y. T. P. Grupu adına Sayın İrfan Aksu, T. 1. 
P. Grupu adına Sayın Sadun Aren, A. P. Grupu 
adına Sayın Muhiddin Güven, C. H. P. Grupu 

adına Sayın Reşit Ülker, T. 1. P. Grupu adına 
Sayın Be'hice Boran. 

Muhterem arkadaşlarım, 1967 Bütçe kanunu 
tasarısının memleketimiz ve milletimiz için ha
yırlı ve başarılı olması temennisiyle sözü Mali
ye Bakanına veriyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir) — Saym Başkan, Millet Meclisinin 
muhterem ve değerli üyeleri, Anayasamızda ön
görülen süre içerisinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulmuş olan 1967 yılı genel ve kat
ma bütçe tasarıları Karma Bütçe Komisyonunun 
ve mütaakiben Yüce Senatonun yapıcı ve değerli 
incelemelerinden geçtikten sonra Yüksek Heye
tinizin tetkiklerine arz edilmiş bulunmaktadır. 

1 nci 5 Yıllık Kalkınma Plânımıza... 

2. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın, Millet 
Meclisindeki şeref locasına gelmeleri münasebetiy
le kendisine hoş geldiniz denilmesi. 

BAŞKAN — Saym Bakan, bir dakika. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaş
kanımız Genel Kurul salonumuza teşrif etmişler
dir. Kendilerine Yüce Heyetiniz adına hoş geldi
niz derim. (Sürekli alkışlar) 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan. 

MALÎYE BAKANİ CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — 1 nci 5 Yıllık Kalkınma Plânımıza 
ve 1967 programının amaç ve hedeflerine uygun 
olarak hazırlanmış bulunan 1967 malî yılı büt-

(1) 205 S. Sayılı basmayazı bu Birleşim tu
tanağı sonundadır. Cumhuriyet Senatosunun 
Mit çelerle ilgili basmayazısı Cumhuriyet Senato
sunun 25 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

çe tasarıları aynı zamanda Beş Yıllık Kalkınma 
döneminin son bütçesini teşkil etmektedir. 

Devrimizde ekonomik faktörün Devletin malî 
kararlarında gittikçe ağır basması, eskisine kıya-
sen yeni sorumluluklar yüklenen Devletin klâsik 
malî tedbirlerle yetinmiyerek vergi politikası ve 
âmme harcamaları voliyle konjonktüre yön ver
mesi zaruretini aşikâr bir şekilde ortaya koymak
tadır. Bu sebeple Kalkınma Plânımızın başlıca 
icra vasıtası olan ve millî gelirden aldığı önemli 
payı nihai merhalede fertlere intikal ettiren büt-
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çelere bütün vatandaşların hakkı olan refahı sağ
lamak gibi önemli vazifeler düşmektedir. Müza
keresine başladığımız 1967 yılı genel ve katma 
bütçeleri de bu vasıf ve karekterdc bir bütçedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, konuş
mamı Muhterem Heyetinize şu çerçeve içinde tak
dim etmek istiyorum. Evvelâ milletlerarası iliş
kilerin sıklaşması sonucu memleketimiz ekonomisi 
üzerinde de etkileri artan dünya ekonomisinin 
genel durumundan kısaca bahsettikten sonra 
Türk ekonomisindeki gelişmeleri çeşitli yönleriyle 
arza çalışacağım. Daha sonra da, 1965, 1966 malî 
yılları Genel Bütçe uygulamaları ve tetkiklerinize 
arz edilmiş bulunan 1967 malî yılı bütçe tasarı
ları hakkında maruzatta bulunacağım. 

Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri, 

Çeşitli milletlerarası teşekkül ve topluluklara 
üye bulunan memleketimizin dünya ekonomisin
deki gelişmeleri yakından izlemesi, bu gelişmele
rin memleketimizin dış ekonomik münasebetleri 
üzerinde inikasları ve dolayısiyle millî ekonomi
miz üzerindeki muhtemel tesirleri bakımından 
büyük bir önem taşır. Bilhassa dünya üretimin
de ve uluslararası mübadelede de ağır basan ile
ri sanayi ülkelerindeki konjonktür hareketlerinin 
millî hudutlar ötesinde tesirlerini süratle göster
meleri vakıası bu önemi gittikçe artırmaktadır. 

Geride bıraktığımız yıl içinde dünya ekono
misi bir bütün olarak önemli gelişmelere sah
ne olmakla beraber kaydedilen ilerleme oranla
rı daha önceki yılların seviyelerine ulaşamamış
tır. Bilhassa birkaç yıldan beri hüküm süren 
yüksek konjonktür sayesinde, tam istihdama 
yaklaşmış bulunan ileri sanayi ülkelerinin bir 
kısmında gelişme hızları geçen yılın ikinci 
yarısından itibaren süratinden kaybetmeye 
başlamıştır. Gelişme hızı 1965 yılında, % 5,9 
iken, 1966 da % 5,5 ğa geriliyen Amerika Bir
leşik Devletleri başta olmak üzere Batı - Al
manya'da gelinme hızı geçen yıl iki puvana ya
kın bir gerileme kaydederek % 2,5 a düşmüş, 
İngiltere'de ise geçen senenin gelişme hızı 
1965 te % 2,2 gibi esasen mütevazi olan bir 
oranın daha da gerisinde kalarak, resmî he
saplara göre % 1,8 e, gayri resmî hesaplara 
göre yüzde yarıma kadar inmiştir. Aynı olay 
Kanada'da da müşahede edilmiştir. Buna mu
kabil daha önceki yıllarda istikrar tedbirle
ri sonucu olarak düşük oranlarda, gelişmeler 

kaydeden Fransa, Japonya ve İtalya'da 1966 
yılı oldukça canlı bir faaliyet yılı olmuş ve 
gelişme hızları sırasiyle, Fransa'da daha ön
ceki yılın % 3,4 oranına karşılık geçen yıl 
% 4,5 a Japonya'da % 4 ten %9 a, İtalya'da 
% 3,3 den % 5 e yükselmiştir. 

Dış ödemeler dengesi ve nakdi istikrar mü
lâhaza] ariyl e iki yıldan beri deflâsyonist bir 
politika taki'oeden İngiltere'de gelişme hızın
daki büyük gelişmeye muvazi olarak sabit ser
maye teşkili oranında da büyük bir düşme ol
muş buna karşılık istihlâkta,. fazla bir geliş
me kaydedilmemişki. Uygulanan istikrar ted
birlerinin sonucu, bu memleketteki işsiz sayısı 
da geçen yıl, ve bu yıl içinde büyük bir artış 
göstermiştir. Bununla beraber başvurulan sert 
deflâsyonist tedbirler sterlinin milletlerarası 
durumunun sağlamlaşmasına ve ödemeler den
gesi açığının azalmasına imkân vermiştir. 

Diğer taraftan İngiliz Hükümeti, 1967 yılı 
içinde istihsal kapasitesinin artırılmasını, ma
liyeti düşürmek suretiyle İngiliz mallarının 
dış rekabete daha elverişli hale getirilmesini 
istemekte; âmme harcamaları ve ihracatı artır
ma yollariyle konjonktürü tekrar canlandırma 
çareleri üzerinde durmaktadır. 

Dış ödemeler yönünden rahat bir marja sa
hip bulunan Batı - Almanya'da geçen yılın ikin
ci yarısında tüketim malları talebinde büyük 
bir gerileme olmuş ve bir yıl önceki toplam iç 
talep artışı oranı % 6 yi aştığı halde geçen yıl 
bu oran % 3 den aşağı düşmüş, sermaye yatı
rımları yavaşlamıştır. Tüketim talebindeki geri
leme Batı - Almanya'nın ithalâtını da etkile
miş ve bu alanda da büyük bir düşme olmuş
tur. Buna mukabil dış talepte meydana gelen 
îirtış 1966 ihracatının 1961 yılı ihracatını aş
masını mümkün kılmıştır. Öte yandan son yıla 
kadar ücret hareketlerini düzenliyen bir gelir po
litikası uygulamıyan Batı - Almanya'da, son iki 
sene zarfında işçi ücretlerinde prodüktiviteyi 
aşan artış, konjonktürdeki . gerilemeye muva
zi olarak istihdam alanında meydana gelen 
gevşeme neticesinde, yavaşlamaya başlamış
tır. Konjonktürdeki bu gerileme neticesinde 
bu memleketteki işsiz sayısı, münhal iş sayısı
nı aşmış bulunmaktadır. Ancak gerek Hükü
met gerekse sanayiciler, yatırımları artıran 
moteter tedbirler ile Hükümetin nafıa işleri
ne hız vermesi sonucu, işsiz sayısındaki artma-
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ııın önlenebileceğine kaani bulunmaktadırlar. 
Bireok sektörlerde tam istihdama yakın bir 

seviyeye gelen ve sınai takatinin âzami sınırı
na varan Amerika Birleşik Devletlerinde eko
nomideki kızışmayı önlemek maksadiyle alı
nan moneter tedbirlere rağmen ekonomik faali
yetteki canlılık 1965 e yakın bir seviyede de
vam etmiş, sınai istihsal % 8, özel sektör ser
maye yatırımları da % 17 bir artış göstererek 
61 milyar doları bulmuştur. 1968 yılı bütçe 
teklifinde millî savunma masraflarının ağır bas
masına rağmen bu bütçenin genel yapısı ve 
tasarlanan vergiler birkaç yıldan beri süre 
gelen ekonomik canlanmanın mutedil bir se
yir içinde devam edeceğini ümidini vermekte
dir. 

Geçen yıl sanayici ülkeler içinde en yük
sek gelişme oranları Fransa, İtalya ve bil
hassa Japonya'da meydana gelmiştir. Özellik
le bu sonuncu ülkenin ekonomisi sınai istih
salin hemen hemen bütün alanlarında büyük bir 
dinamizm göste rm ektedir. 

tleri sanayi ülkelerinde birkaç yıldan beri 
hüküm süren yüksek konjonktüre muva,zi ola
rak işçi ücretlerinde meydana gelen artışla
rın çok defa prodüktiviteyi aşması, âmme har
camalarının yüksek bir seviyeye idame ettiril
mesi ve istihsal kapasitesinin âzami sınırına 
gelinmesi başta Amerika Birleşik Devletleri 
olmak üzere bu memleketlerde muhtelif dere
celerde enflâsyonist tazyiklerin belirmesine 
ve şiddetini artırmasına yol açmıştır. Bunun 
sonucu olarak fiyatlardaki artış oranları son 
iki yıl zarfında yükselmiş ve istikrarlı bir 
fiyat sistemine sahip Amerika Birleşik Dev
letleri gibi ülkelerde dahi fiyatlarda artışlar 
olmuştur. Resmî -kaynaklara göre geçen yıl 
Amerikan dolarının memleket içi satmalma gü
cünün takriben % 4 oranında bir değer kay
bına uğraması, Batı Avrupa paralarmdaki iş
tira gücü kaybının ortalama % 5 i bulması bu 
tazyiklerin derecesini gösterir. 

Ekonomideki kızışmayı bertaraf ederek 
deflâsyonist baskıları hafifletmek ve ödeme
ler dengesi açığını daraltmak maksadiyle iki 
yıldan beri, bir iki istisna ile, Batı Avrupa ve 
birleşik devletleri muttarit bir şekilde artan 
faiz hadlerinin düşürülmesine çalışılmaktadır. 
1965 yılında ve geçen yılın başlangıcında baş

vurulan moneter tedbirlerin aşırı deflâsyonist 
tesirlerini bertaraf etmeye matuf faiz hadle
rindeki bu indirimler son bir ay içinde ileri 
sanayi ülkelerinde yekdiğerini izlemeye baş
lanıştır. Esasen bu alanda girişilen münferit 
teşebbüslerin mevzii kal m ıy arak kısa zaman
da yaygın bir hal alması, sermaye hareket
leri bakımından son derece önemli olan faiz 
hadleri politikasının koordinasyonu zarure
tini ortaya çıkarmıştır. Halen ileri sanayi ülke
lerince para kirasının düşürülmesi arzusu 
müşterek bir uygulama zaruretinden mülhem 
olmaktadır. Diğer taraftan bu yıl içinde ileri 
sanayi ülkelerinde moneter tedbirlerden zi
yade bütçe ve vergi tedbirlerine başvurmak 
eğilimi mevcuttur. 

Moneter alanda başta Milletlerarası Para 
Fonu olmak üzere mala çevreleri üç yıldan 
beri en çok meşgul eden konu milletlerarası 
likiditeler problemidir. Bilindiği üzere bu kav
ram, altın ve döviz mevcudundan her türlü kre
di kolaylıklarına kadar ödemeler dengesi açı
ğını kapatmaya yarıyan disponibl tediye 
vasıtalarının tümünü kapsar. Altın kambiyo 
csasnın cari olduğu milletlerarası ödemelerde 
başlıca rezerv vasıtası olan dolar ile sterlinin 
ve bilhassa Birleşik Amerika'nın tevali eden 
ödemeler dengesi açığı sebebiyle daimi bir 
tazyike mâruz bulunmaları, bu meseleyi hal su
retine bağlama zaruretini ortaya çıkarmıştır. 
Dolar ve sterlinin yani sıra munzam likidite
ler ihdası konusunda Fransa hariç başlıca sa
nayi ülkelerinin mutabakata varmalarına rağ
men, bunun zamanı ve ne suretle ihdas oluna
cağı hususu henüz tesbit edilmekten uzaktır. 
Para Fonuna munzam kaynaklar sallıyan on 
ileri sanayi ülkesinden kurulu onlar grupun-
daki çoğunluk. Birleşik Devletlerin ödemeler 
dengesi açığının kapatılmasını, munzam liki
dite ihdasımı önşartı saymaktadır. Muhtelif 
memleketlerin görüşlerinin tebellür etmeye baş
ladığı bu alandaki gelişmeler Bakanlığımız
ca da önemle izlenmektedir. 

Az gelişmiş memleketlere gelince, geride 
bıraktığımız yıl içinde az gelişmiş ülkelerde 
1965 yılı eğilimlerine muvazi gelişmeler vuku-
bulmuş, bilhassa gıda maddeleri yönünden mev
cut darlık daha da şiddetlenmiş ve 1965 yılın
da genellikle nüfus artışını aşan gıda madde-
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leri üretimindeki artış gecen yıl nüfustaki ço
ğalma oranının genellikle gerisinde kalmıştır. 
Diğer taraftan az gelişmiş ülkelerin bir kıs
mında yıllardan beri müzmin bir hal almış 
bulunan anflâsyon ve fiyat artışları gecen yıl 
bu memleketlerin bir kısmının palalarının de
ğer kaybına uğramasına sebebolmuş ve başlıca-
Lırıııda devalüasyonlara gitme zarureti doğmuş
tur. Bu ülkelerin ihracatında da gecen yıl nis
pî azalmalar meydana gelmiştir. 

Geçen yıl Doğu memleketleri ile Batının ile
ri sanayi ülkeleri arasındaki ekonomik ilişki
lerde yeni gelişmeler meydana gelmiştir. Nor
mal ticari mübadeleler dışına intikal etmeye 
başlıyan bu münasebetler bâzı teknik alanlar
da işbirliğine doğru gelişme temayülü göster
meye başlamıştır. 

Milletlerarası bütünleşme hareketlerinin en 
önemlisi olan Avrupa Ekonomik Topluluğunda 
geçen yıl içinde çok müspet gelişmeler kayde
dilmiştir. Bütünleşme hareketinin bu merha
lede en çetin meselesi olan ortak tarım politi
kasının finansmanı altılar arasında anlaşmaya 
varılabilmesiyle bir sonuca bağlanmış, camia 
müesseselerinin yetkileriyle ilgili ihtilaflı me
seleler de önemli ölçüde çözümlenmiştir. 

Avrupa'dald ikinci bütünleşme hareketini 
teşkil eden Avrupa Serbest Mübadele Biriliği 
(EFT.A) üyeleri, son tarife indirimini gecen 
yılın Aralık ayı sonunda uygulamaya başlamak 
suretiyle bu topluluğun nihai gaycisli olan sınai 
flnalmu'llerin gümrüksüz mübadeleısini sağ 1 am ıs 
buiun'm akta dır. Bu birliğe dâhil bâ'zı ülkelerin 
bugün başlıca çabaları, taım bir . bütünleşme 
hareketi teşkil eden Ortalk Pazara iltihak et
mek suretiyle, Avrupa'nın ekonomik bütün I ü-

.ğünii sağlamak şeklinde görüranektedir. 

Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri: 
Ge r e'k mille/t 1 er a rası topl u hıkla r ç e re e vesi ti

de gerekse iki taraflı olarak 1965 ve .1966 yıl
lan içinde dış ekonomik ve malî münasebetle
rimizde olumlu gelişmeler husule gelmiştir. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile olan mü-
nasehetilerimiz Ortaklı/k Anlaşmasında tesbit 
edilen esaslar dahilinde inlkişaf eltim'iş ve toplu
lukça başlıca tarımsal ürünlerimiz için teshit 
edilmiş olan ithalât kontenjanlarında geçen yıl 
önemli artışlar sağlanmıştır. Malî alanda eko
nomimizi güçlendirmek için ortak hık anlaşma

sında derpiş edilen esaslar dâhilinde geçen yıl 
(lio3.cn.zu sanayi, ikisi enfrastrülktür olımak üze-
ve 11 yatıran projesinin Avrupa Yatırımlar Ban
kası ile finansman, anlaşmalar] iimzalanimıştır. 

Diğer taraftan ortaklık anlaşmasının yürü
tülmesiyle görevli ortalklıik organları 19G6 yılı 
içlinde faaliyetlerini muntazaman devamı ot t ir
in işlerdir. 

iktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı ile 
'mevcut işbirliğimiz bu kuruluşun bütün faa
liyet saha'larında verimi olmuştur. Özellikle 
bu teşkilât çerçevesinde kurulmuş bulunan yar
dım konsorsiyumu geçen yıl içinde ilerde tefer
ruatlı olarak arz edileceği üzere kallkınlma çaba
larımıza yardımcı olmakta devam etmiştir. 

Memleketimiz Gümrük ve Ticaret Genel 
Anlaşmasıi (GATT) çercevasind'e cereyan eden 
Kenndy Tarife İndirimi müzakerelerine fiilen 
katılmaktadır. İki yıldan fazia bir zamandan 
beri devamı eden bu müzakereler Ortak Pa;za-
ı*ı n müşterek ta mm politikasının finansmanı 
konusunda Altılar arasında an'laşmaya varıl
dıktan sonra geçen yılın sonbaharında yeniden 
hız kazanmıştır. Ancak bir taraftan Amerika 
Birleşik Devletleri ile Batı Avrupa memleket
leri gümrük tarifeleri arasındaki nisibe'tsizİlkler 
ve Birleşik Devletlerce mamullerini himayeye 
'matuf olarak uygulanan «Amerikan satış fiya
tı esası», diğer- taraftan kendi tarımsal piyasa
sını korumak için Ortak Pazarın indirim dışı 
bırakmak istediği «kendi kendine yeterlik ora
nının yüksek tutulması, görüşlerin telifini ve 
'müzakereleri güçlcştiıım'dktedİr. 

.Milletlerarası çok taraflı ekonomik münase
betlerde memleketimiz yönünden önem arz eden 
bir hareket de kal kınıma için bölgesel işbirliği-
d'ir. 

Türkiye, İran ve Pakistan arasında, mev
cut imkânlardan istifade olunarak ekoımmiik, 
teknik ve kültürel alan1] arıda daha geniş bir iş
birliğine gidilmesi amacı ile Kalkınma İçin Böl
gesel İşbirliği çalışmaları yapılmaktadır. Bu 
calışimalar çeşitli alanlarda gecen yıl da. önem
li gelişmeler göstermiiştir. Bu cümleden ola
rak muhtelif teknik komitelerin faaliyetleri hız
lanmış, sağlık ve tarım konularında işhirliği 
imkân'ları üzerinde durulmuş, ortak amaçlı 
teşebbüslerden ol a Hak 19 sanayi kolunda muh
telif projeler üzerinde çalışmalar yapılmıştır. 
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Diğer taraftan ulaştırma meseleleri ile ilgili ça-
lışma'larda da ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu 
meyanda Türk - İran demiryolu bağlantısı 1969 
yılında taimaım'lanacak Kotur köprüsü kısmı ha
riç, 1968 yılı sonunda ikmal edilecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Ekonolmik cephesi kadar sosyal cephesi de 

bizim içlin büyük bir önlemi arz eden yabancı 
ülkelerdeki işçilerimizin durumu hakkında da 
'burada 'kısaca bilgi arz etmek isterim. 

'Başta Almanya olmak üzere, Baitı ülkeleri
ne giden işçilerimizin sayısı geçen Kasım ayı 
sonu itibariyle 196 000 i aşmıştır. 

Dışarıda bulunan işçilerimizin durumlarının 
ıslahı ve halklarının korunması için hükümet
lerimiz ilgili hükümetlerle temasa geçerek bu 
alanlarda 'müspet sonuçlar elde etmiştir. 

İlk olarak 1 Haziran 1961 tarihinde İngiliz 
Hükümeti ile karşılıklı 'bir sosyal güvenlik an
laşması imzalan/mıştır. Daha sonra 1 Kasım 1965 
tarihinde Federal Almanya ile imzalanan Sos
yal Güvenlik Anlaşması T. B. M. M; nce onay
lanarak yürürlüğe girmiş bulunlm aktadır. Bu 
Anlaşmanın tatbiki ile ilgili ek protokoller de 
imzalanmış olup yürürlük halindedir. İşçileri
mizin gönderildikleri ülkelerden Avusturya, 
Belçika, Hol ânda ile de sosyal güvenlik anlaş
maları imzalanmıştır. 

Mütekabiliyet esasına uygun olarak yapı
lan bu anlaşmalar gereğince işçilerimiz, çalış
tıkları .yabancı ülkelerde sosyal güvenlik altı
na alınmış, ikt'isabedcceklori bütün Sosyal hak
ların ister geçici ister devamlı şekilde Türki
ye'ye avdetlerinde muhafazası sağlanmış, has
talık, maluliyet, yaşlılık, kaza gibi çeşitli si
gortalardan inkitasız olarak yararlanmaları 
imkân dâhiline girımiştür. 

Sayın Başkan, .sayın ıni/lletvekitteri, 
Dünya ekonomisi ve «ona eren yıl içinde 

.milletlerarası sahada ekonomik balkılmdan kay
dedilen gelişmeler ve karşılaşılan meseleler ile 
Türkiye'nin dış ekonomik münasebetleri hak
kında yaptığım bu kısa -açıklamalardan sonra 
şimdi de Türk ekon o misinin 1966 yılı içindeki 
genel görünüşü ve gelişme seyri, muhtelif sek
törler ve bunlara dâhil çeşitli faaliyet kolların
da 1965 yılma nazaran kaydolunan inkişaflar 
hakkında mâruzâtta bulunmak istiyorum. 

Yüksek Heyetinizce de malûmdur ki, zama
nımızda ilmî ve teknik sahada elde edilen iler-
lemel'er ve bu cümleden olmak üzere ulaştırma 
imkânlarının artması, milletlerarası münase
betlerde olduğu kadar millî sahada bölgeler 
arası ilişkilerin her yıl biraz daha fazla süratle 
gelişmesline yol açmış ve binnetice iktisadi faa
liyetler büyük bir hız kazanimıştır. 

Ancak, memleketlerin clköcrislnide ve bilhas
sa gelişime halinde olanlarda nüfusun büyük 
artışlar kaydetmesi, bu memleketleri ekono
minin çeşitli sahalarında gerek Devlet ve ge
rekse özel sektör olaraik çok daha fazla gayret 
sarfına sevk etmiştir. Bu meyanda, yatırımla
rın ve istihsalin bir yıldan diğerine daha da 
çok artırılmasına, sınai prodüktivitfem'in çoğal
tılmasına ve işsizliğin azaltılmasına çalışılmıştır. 

Duranı, kendisine has öze'lHkleriyle memle
ketlimiz için de aynı olmuştur. Ekonomimizin 
daha çdk zirai bir karakter arz etmesi, nüfusu-
muzdaki artışın her yıl binde otuza yalkm bir 
oranda devam edege'lmekte olması; sermaye 
piyasasının henüz teşekkül ve taazzuv etmemiş 
'bulunması gi'bi menfî faktörlere rağmen, be-
l'irltimek isterim ki, yurdumuz 'kuvvetli bir eko
nomik bünyeye ulaşmak bakımından müsait 
şartlara ve birçok imkânlara sahip bulunmak
tadır. Filhakika bugünkü kalkınma gayretle
rimize ara vehmeden ve her yıl daha da artan 
bir tempo ile devam ettiğimiz; sınai ve zirai 
istihsalimizi her türlü imkâna baş vurarak artır
dığımız ve bu sektörlerdeki cühazlanimamızı 
takviye ederek artan nüfusa yeni iş sahaları aç
tığımız ve nihayet bütün bunlara müteferri 
diğer tedbiri e Hi el birliği ile zamanında aklığı
mız takdirde ekonomik gelişmemizin daha çok 
hız kazanımaması içlin hiçbir sebep tasavvur 
olunamaz. 

iSayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Elide mevcut son istatistikî bilgiler yurdu

muzda ekonomik faaliyet sahalarının hemen 
hepsinde bir yıldan diğerine ilerlemeler kayde-
d'ildlğlirii ve bilhassa 1966 yılında çeşitli sek
törlerde ve bunlara dâhil faaliyet kollarında 
İ96'5 yılı seviyelerinin aşıldığını göstermektedir. 

Filhakika Devlet İstatistik Enstitüsünün. 
1961 yılı istihsal âmilleri fiyatları üzerinden 
15 Kasım 1966 tarihi itibariyle yaptığı tahmin
lere göre, gelişme hızları bakımından 1966 da 
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tanımda, sanayide, inşaat sanayiinde, ticaret
te, ulaştırmada, malî müesseselerde, serbest 
meslekler ve hizmetlerde 1965 dekinden daha 
yülksek: seviyelere ulaşılmıştır. Böylece gelış-
>me hızı ndsbetleri tarımda 1965 yılında bir yıl 
önceye nazaran % 3.3 nisbetinde bir azalma 
kaydederken 1966 da bir yıl öncesine nazaran 
% 8.6 artmıştır. Diğer sektörlerdeki artış hız
ları ise sanayide 1965 teki % 8.9 a karşılık 
1966 da % 9.9 a, inşaat sanayiinde % 6 dan 
% 9 a, ticarette % 6.8 den % 7.6 ya, ulaştır
mada % 7 den % 8.4 e, malî müesseselerde 
% 7.2 den % 8 e, serbest mesleklerde ve hiz
metlerde % 7.4 den % 7.5 e yükselmiş, buna 
'karşılık mesken gelirleri ile Devlet hizmetleri 
gibi iki sektörde 1965 yılı rakamlarının gerisin
de kalmlmıştır. Gerçekten mesken gelirlerinde
ki gelişme hızı 1965 te % 8.9 iken 1966 da 
% 8.5; Devlet hizmetlerinde de % 9.3 iken 
% 7.2 olmuştur. 

Millî ekonomimizin hettnen hemen bütün sek
törlerinde müşahede edilen bu müspet gelişme
ler, gayrisâfi millî hâsıla ile bu hâsıladan 
fert başıma isalbet eden miktarların da artması
na imlkân vermiş ve binınotice gerek Bütçe Kar
ma Komisyonunda ve gerekse Cumhuriyet Se
natosunda arz ettiğim üzere 1961' yılı istihsal 
âmilleri fiyatları itibariyle 1965 te 61 milyar 
480 milyon lira olan gayrisâfi millî hâsılamız 
1966 da 5 milyar 414 milyon liralık bir artışla 
66 milyar 894 milyon liraya yükselim iştir. Böy
lece gayrisâfi millî hâsıla, bir yıl öncesiine naza
ran % 8.8 oranında bir artış kaydetmiştür. 1965 
teki artışıu niislbeti ise % 4.4 dem ibaret idi. 

Gayrisâfi millî hâsılamızda meydana gelen 
bu artışların neticesi olaralk fert başına isabet 
öden gelir miktarı da yükselmiş ve 1965 te 
1 958 lira iken 1966 da bu mikJtar 2 077 lirayı 
bulmuştur. 

Memleketimizde muhtelif isltihsal .kollarının 
1966 yılındaki genel durumu ve millî geliri-
mıizddki gelişmeler hakkında yaptığını umumi 
mahiyetteki bu açıklamaları mütaakıp şimdi 
de ekonomik bünyeimizkı temelini teş
kil eden çeşitli faaliyet sektörlerini 
taıhılil ve bunların her birinden elde 
edileın 'neticeleri, 1965 yılı Dakka'nı lariyle 
'mukayeseli bir şekilde arz etmek istiyorum. 

1963 yılında zirai sektörden çok iyi netice

ler alınmasına mukabil, 1964 yılında zirai sek
tör gelirlerinde bir artış sağlanamamış, 1965 
yılında ise bu sektör gelirlerinde 1964 e naza
ran % 3,3 oranında bir azalma ile karşılaşıl
mıştır. 19'P>5 yılı içinde hububa't istihsalinde bir 
yıl önceki seciyeler bir miktar aşılmış c k ^ k l a 
beraber nakliyatta, sınai bitkilerden tütün, pa
muk ve şeker pancarında, anasonda, keiten li
finde, yağlı tohumlarda ve zıeyıbiın yağında daha 
az mahsûl ekle edilmiştir. 

1966, zirai is.tiiih.sal bakımlından daha müsaDl 
bir yıl olmuş, yıldan yıla gelişen suni gübre is
tihsali ve iytimali sularna faöliyrlti ve zivaatle 
alâkalı diğer faaliyet kollarındaki gelişmelerin de 
teaiıniyle zirai sektörün çoşültlıi 'kol kırmda ekle edi
len müsait neiLüeeler dolayısiyle bu sıelkltör gelirle
rindeki artış h m geveJk 1.963 seviyesini gerekse 
plân hedefini aşmak suretiyle % 8,6 ya yük
selmiştir'. 

Yüksek Heyetinizce ve malûm bulunduğu 
üzere ihraç konusu o'latrı zirai mahsûlle!'.i m iz in 
her yıl ne miktarda olacağı bakanlıklar arası 
bir komite tarafındaın (tiahmin olınrıimaktadır. 
Bu komitenin yakın tarihlerde yaptığı muvıak-
kat son tahminlere göre 1966 yılında çeşitli 
zirai mahsülleriimliz arasında hububattan buğ
day, arpa, ve çavdarda; pamuk, tütün ve 
şeker pancarında, zeytin ve zeytinyağı istih
salinde ve narenciyede bir yıl öncesine na
zaran artışlar, buna karşılık yulaf, soya, ke
ten tohumu gibi bâzı maddelerin istihsalinde 
ise azalmalar olacağı anlaşılmaktadır. Bu du
ruma göre, 1966 yılında buğday istihsali 
9 600 000 tonu, çavdar 850 000, arpa 3 800 000, 
yulaf, 510 000, ayçiçeği tohumu 200 000', pa
muk 373 OOO, zeytin 825 000', zeytinyağı 
145 000, tütün 166 000 şeker pancarı 4 116 000 
tonu bulmuş olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri : 
1966 yılındaki ulundu gelişmeler sadece 

zirai sektöre inhisar etmemiş, sanayi, inşaat 
sanayii, ulaştırma, ticaret gibi sektörler
de de inkişaflar kaydedilmiştir. Bu ciheti 
memleket ekonomisinin geleceği bakımından 
memnuniyet verici bir nokta olarak kaydet
mek isterim. Zira sanayiideki gelişmemiz ne 
'kadar süratli ve kuvvetli olursa zirai gelişme
miz o nisbette kolaylaşacak ve sanayi sektör
leri hem birbirlerini besliyecek ve hem de 
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birbirlerine destek olmak suretiyle zirai ve 
sınai mahsullerimizin değer kazanmasına, pi
yasanın genişlemesine, istihsalin ihracatın 
artmasına ve dolayısiyle iktisadi kaılkın-
ınıamızın istikrarlı ve muvaızeneli bir şekilde 
tahakkukuna imkân verecektir. Nitekim. Fran
sa, İtalya gibi gelişmiş bir sanayi yanında 
kuvvetli bir tarıma da dayanan memleket
lerdeki durum böyledir ve inkişaf seyri 
de böyle olmuştur. 

Esasen memleketimizde bu gerçek üzerinde 
ehemmiyetle durulmakta ve gerek Beş Yıllık 
Kalkınma Plânında, gerekse yıllık program
larda, zirai sektöre niabetie sanayi sektö
rünün gelişme hızı daha yüksek tutulmuş 
bulunmaktadır. 

Sanayi sektörü ve buna dâhil çeşitli faa
liyet kollarının her birinde elde olunan ne
ticelere ait rakamlar, sarf edilen bu gayret
lerin bizleri hedefe her gün biraz daha fazla 
yaklaştırdığını göstermektedir. 

Gerçekten elde mevcut bilgilerden, 1965 
ve 1966 yıllarında, birçok sınai faaliyet kol-

"*> larında, henüz plân hedefinin gerisinde ka
lınmakla beraber, olumlu neticeler istihsal 
edildiği anlaşılmaktadır. Nitekim 1966 yı
lında, mahdut bâzı maddeler hariç, bütün 
sınai faaliyet kollarında 1965 yılı seviye
leri aşılmış ve bu durum sınai sektöre ait 
gelişme hızının, 1965 te % 8,9 iken 1966 da 
% 9 ,9 a yükselmesine imkân vermiştir. 

Ayrıca 1966 yılının Ocak - Kasım devresi 
içinde, 1965 yılının aynı devresine nazaran 
imalât sanayiine dâhil çeşitli istihsal kolların
da, mâden istihracı ve maden cevherleri is
tihsalinde ehemmiyetli nishette artışlar sağ
lanmış ve artış oranları ham demirde % 48.5, 
çelik biokda % 46 yi, saç levhada % 123 ü, sül-
firik asitte % 17,5 i, naftalinde % 47 yi, çimen
toda % 20 yi, kok kömüründe %23 ü, kâğıtta 
% 8 i, yün ipliğinden % 14 ü, pamuk ipliği ile 
pamuklu dokumada % 4 ü, elektrik enerjisinde 
% 13, tütün, sigara ve çeşitli tekel maddele
rinde % 10-21 i, borasitte % 50 yi, ham pet
rolde % 30 u, benzinde % 10 ıı, bulmuştur. Bu
na karşılık boru imalâtında % 5, sudkostik 
şeker ve demir cevheri istihsalinde de sırasiyle 
% 38, % 8.5 ve % 10 oranlarında azalmalarla 
karşılaşılmıştır. 

Zirai ve sınai istihsaldeki bu gelişmelere mu
vazi olarak 1966 yılında pek çok maddelerin 
iç satışlarımda artışlar ve bâzı maddelerin stok
larında da azalmalar meydana gelmiştir. 

Keza 1966 yılı Ocak - Kasım devresinde özel 
sektör faaliyetlerine mevzu teşkil eden sanayi 
kolarından sıhhi tesisat ve elektrik malzemesi, 
boya, kaba inşaat malzemesi imalâtında, ka
ra nakil vasıtaları montaj faaliyetlerinde, ye
dek parça oto lâstiği imalâtında, zirai âletler 
ve traktör montaj sanayiinde, radyo imalâ
tında geçen yılın aynı devresine ait seviyeler 
aşılmış, buna karşılık buz dolabı, çamaşır ve di
kiş makinaları imalâtında geçen yıl rakamları
na nazaran kay de değer bir gelişme olmamış
tır. 

Biraz önce de temas ettiğim gibi 1966 yı
lında sanayii ve tarım sektörleri dışında kalan 
diğer sektörlerde, ezcümle ulaştırmada, inşaat 
sanayii sektörlerinde ve genellikle istihdam hac-
mmda inkişaflar sağlanmıştır. 

Kaydedilen olumlu gelişmeler, 1966 yılında 
ulaştırma bakımından, bu sektöre ait yatırım
larla gelişme hızının yükselmesinde başlıca âmil 
olmuştur. 

İnşaat bakımından ise, 1966 Ocak - Kasım 
devresinde 1965 in aynı devresine nazaran çeşitli 
inşaat ve yapılarda değer olarak % 21.5, saha 
itibariyle de % 15.5 oranında artışlar meydana 
gelmiştir. Değer olarak artış oranı evlerde 
% 18.1, apartmanlarda % 21 i, ticari yapılarda 
% 27 yi, sınai yapılarda % 40 ı, sosyal ve kül
türel yapılarda da % 11 i bulmaktadır. 

1966 da aynı gelişmeler istihdam alanında 
da husule gelmiş, istihdam hacmi yükselmiş, 
sigortalı işçi sayısı ve ortalama günlük kazanç 
miktarları artmış ve böylece Ocak - Ekim dev
resi itibariyle 1965 te 723 900 olan ortalama 
işçi sayısı 1966 nın aynı devresinde 868 800 e, 
günlük kazanç miktarı da yine aynı devreler 
ortalaması olarak 20.66 liradan 23.32 liraya yük
selmiştir. 

İstihsal ve işçi meselelerine temas etmiş iken 
burada çalışmak üzere yurt dışına çıkan işçileri
miz hakkında da kısaca bilgi vermek faydalı ola
caktır. 

Yüksek Heyetinizce de malûmdur ki İş ve 
İşçi Bulma Kurumu vasıtasiyle çalışmak üze
re yabancı memleketlere giden işçilerimizin 

— 567 — 



M. Meclisi B : 53 14 . 2 . 1967 O : 1 

sayısı 1963 yılından beri devamlı artışlar gös
termiş ve bunların sayısı, iş ve îşçi Bulma Ku
rumuna başvurmadan gidenlerle birlikte 
200 000 i aşmıştır. 

Ancak son yıllarda, işçilerimizin çalıştıkları 
bâzı Batı Avrupa memleketlerinde ve bunlar 
arasında bilhassa Federal Almanya Cumhuriye
tinde 1966 yılı içerisinde bâzı ekonomik güç
lüklerle karşılaşılması ve bundan dolayı deflâs-
yonist bâzı tedbirler alınması neticesinde hem 
memleketimize vâki işçi talebinde bir azalma ol
muş ve hem de bir kısım işçilerimiz yurda dön
mek mecburiyetinde kalmışlardır. 

Ancak Hükümetimiz bu durum karşısında 
gerekli tedbirlerin alınması maksadiyle teşeb
büse geçmiş ve ayrıca, Alman Hükümeti de 
bahsi geçen tedbirleri bir dereceye kadar ha
fifletmiş bulunmaktadır. Bu sebeple çalışmak 
üzere yurt dışına giden işçilerimizin sayısında 
1967 yılında tekrar bir gelişme olacağı ümidedil-
moktedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Yatırımlar ve bunların gerçekleşme oranları 

hakkında, Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından 
derlenen rakamlar da, 1966 yılında çeşitli faali
yet sektörlerinde kaydedilen gelişmeleri tc-
yidetm ektedir. Gerçekten Devlet Plânlama 
Teşkilâtının 30 Eylül tarihi esas alınarak der
lediği bilgilere göre, kamu sektörüne dâhil 
muhtelif ekonomik faaliyet kollarındaki yatırım
ların gerçek!cşıııo oranları 1965 te tarımda % 42 
iken 1966 da % 49.5 olmuş, madencilikte % 53.5 
ten % 67.9 a, imalât sanayiinde % 27.7 den 
% 61.8 e, enerjide % 45.4 ten % 49.7 ye, ulaş
tırmada % 51.2 den % 55.7 ye, turizmde % 40.1 
den % 77.8 e, konutta % 33.1 den % 67.9 a, sağ
lıkta % 39.6 dan % 48.3 e, eğitimde % 47.2 den 
% 55.2 ye bunların dışında kalan diğer hizmet
lerde de % 53.5 ten % 63.5 a yükselmiş ve böy
lece bahis konusu sektörlerin heyeti umumiyesi 
itibariyle yatırımların dokuz aylık gerçekleşme 
nisbetleri 1965 teki % 43.6 ya karşılık 1966 da 
% 55.7 olmuştur. 

Yatırımlar mevzuunu bir de kamu sektörü
ne dâhil kuruluş tiplerine göre ve yine 30 Ey
lül tarihleri itibariyle ele aldığımız takdirde ya
tırımların gerçekleşme oranlarının genel bütçeli 
dairelerde 1965 te % 43 iken 1966 da % 53 e, 

katma bütçeli dairelerde % 44 ten % 52 ye, döner 
sermayeli müesseselerde % 40 tan % 47 ye, İk
tisadi Devlet Teşekküllerinde % 44 ten % 62 ye. 
yükseldiği görülecektir. 

1966 senesinde, özel sektör yatırımları da ka
mu sektöründeki gelişmelere muvazi hattâ ondan 
da üstün nisbotlerde gerçekleşme seyri takibet-

I mistir. Devlet Plânlama Teşkilâtından elde edi
len bilgilere göre bu sektöre ait yatırımların 
gerçekleşme oranı, yıl sonu itibariyle1, plânda 
öngörülen hedefi de aşmış bulunacaktır. 

Bu arada, yatırımlarımızla ilgili olarak 1966 
yılında muhtelif sahalarda tatbikine girişilen ve 
girişilecek olan ve keşif bedelleri 100 milyon lira 
ile 3,5 milyar lira arasında tehalüf eden bâzı 
mühim projeler hakkında kısaca mâruzâtta bu
lunacağım. 

Çeşitli projelerden Batman - İskenderun pet
rol boru hattı Ambarlı Elektrik Santrali, Tar
sus Boya ve Bilecik Seramik Fabrikaları, Mer
sin Termik Santrali, Tunçbilek Termik Santra
linin 60 bin Kw. dan 120 bin Kw. a, Sarıyar 
Elektrik Santralinin 80 bin Kw. den 160 bin 
Kw. tevsii, Almus Barajı ve Elektrik Santrali, 
Ankara - İzmir kara yolu, Tarabya ve Büyük 
Ankara Otelleri bu sene işletmeye açılmıştır. 

I Yine 1966 yılı içinde Keban projesinin deri-
vasyon tünelleriyle baraj ve santral inşaatı, 
Petro - Kimya tesisleri, telekomünikasyon, korm-

I mağnezit tesisleri, (üökçekaya Barajı, Azot Sa-
I nayii tesislerinin tevsii, Ankara, Afyon ve Er

zurum Çimento fabrikaları, Yozgat Bira Fabri
kası. ve iki aded 12 500 tonluk gemi inşası işleri 

I ihaleye bağlanmıştır. Ambarlı Elektrik Santra-
I linin 1.10 megavatlık ikinci ünitesi de 1967 Ni

sanında işletmeye açılacaktır. Aynı santralın 
.11.0 megavat kapasitesindeki 3 ncü ünitesine ve 
Dalaman Kâğıt Fabrikasına ait kredi temin 

I edilmiş ve buna ait anlaşma imzalanmış bulun-
I maktadır. 

Bunlardan başka Mersin gübre kompleksi,. 
Samsun bakır kompleksi, Seydişehir alüminyum 
fabrikası, Kars et kombinası, Ereğli demir çe-

I likin. tevsii ve 3 ncü demir çelik tesisleri ile çi
mento fabrikası, İstanbul'da yeni bir şişe cam 
fabrikası, Artvin suni tahta fabrikası, Aksu 

I kâğıt fabrikası, Seyit Ömer elektrik santrali, 
Kadıncık elektrik santrali gibi bâzı mühim te-

I sislere ait ihaleler de yakında yapılmış olacak-
I tır. 
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Bunlara ilâveten önümüzdeki aylarda Kesik -
köprü baraj ve elektrik santrali, Hazer elektrik 
santrali, istanbul - Edirne, Adana, Gaziantep, 
Merzifon, Samsun yüksek gerilim hatları, bir
çok sulama tesisleri, Bandırma boraks fabrika
sı, Adıyaman, Nevşehir ve Karaman tekstil 
fabrikaları, Konya civa, Trabzon çimento fab-
rikalariyle çay fabrikası,. Karabük çelik kon-
trüksiyon fabrikası, Konya Altmapa barajı, Al-
pullu şeker fabrikasının tevsii ile süt fabrika
ları açılarak hizmete girecektir. 

Bu arada Çayırova cam fabrikasının tevsii 
ile Bolu formika fabrikası bitmiş bulunmakta
dır. 

Bu açıklamalardan sonra fiyatlar konusuna 
gelmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, iç ve dış şartların 
devamlı olarak değiştiği ve geliştiği çok geniş 
bir ortam içinde Türk parasının iç ve dış değe
rini korumak: sorumluluğunu taşımaktayız. 

Hükümetimizin bu konuya ne kadar önem 
verdiğini yalnız resmî beyanlardan değil fiilî 
tutum ve davranışlarından da anlamak müm
kündür. 

Hatırlarda olduğu üzere, 1964 yılının son 
aylarında başlıyan fiyat yükselişlerinin 1965 
yılında devam etmesi, üzerine eğildiğimiz en 
ciddî problemlerden biri olmuştu. Fiyat art-jşia
rını durdurmak için hem bâzı 'kararlar almamız 
ve hem de canlanma safhasına giren iş hayatını 
sıkıcı t ahd itil erim içine sokmamamız gerekiyordu. 
Bu cümleden olarak 1965 yılı sonunda baş mone-
ter ve fiskal olmak üzere bâzı ölçülü ekonomik 
ve ımalî tedlbirlere tevessül edildi. Filhakika Mer
kez Bankası kredilerinde limitler ve kullanılış şe
killeri daha sıkı eisaslara talbi tutulduğu gibi ban
kaların vadeli hesaplarındaki mevduat karşılığı 
nisbeti % 10 dan % 20 ye ve bankaların umumi 
taahhütleri karşılığında bulunduracakları dispo-
niibl kıymetler nisbeti % 5 ten iki kademede 
% 10 a çıkarılmıştır. Ayrıca, fiyatları yükseliş 
kaydeden veya darlığı hissedilen bâzı malların it
hali cihetine de gidilmiş ve bütçe harcamaları yö
nünden de gerekli tedbirler alınmıştır. 

Bıı tedbirlerin de etkisiyle 1966 yılı, iktisadi 
canlılığın gcnişliyerek devam ettiği ve aşırı fiyat 
yükselişlerinin durdurulduğu bir yıl olmuştur. 

Şimdi, 'müsaade buyurulursa, toptan eşya fi
yatları, konusu ile ilgili açıklamalarımı rakam
larla tamamlamaya çalışacağım. 

1963 yılı «100» itibariyle toptan eşya fi
yatları genel endeiksi, oııiki aylık devre ortalama
larına göre 1964 de 269, 196:5 de 293 ve 1966 da 
ise 306 olmuştur. Bu rakkamlara nazaran toptan 
eşya fiyatları genel endeksindeki yıllık yükseliş 
nisbeti 1965 de % 8,9 iken 1966 da % 4,4 e düş
müştür. Ancak, işaret etmek gerekir ki, 'genel en
deksin geçen yıl içindeki yükselişinde bilihassa 
Ocak ve Şubat aylarının fiyat artışları önemli bir 
rol oynamıştır. 

1966 Aralık ayında toptan eşya fiyatları ge
nel endeksi 307 dir. Bu rakkam aynı zamanda 
genel endeksin 1965 Aralık ayındaki seviyesidir. 

Toptan eşya fiyatları genel endeksine bağlı 
gıda maddeleri ve yemler grapu alt emdefcsi, 1966 
da 12 aylık ortalamaya göre 308 dir. Aralık 1966 
ayı gıda maddeleri yemler grupu alt endeiksi de 
keza 308 dir. Bu rakam. 1965 yılının 12*aylık or
talamasına nazaran % 5,8 yükselişi ve 1965 yılı
nın Aralık ayına nazaran da % 1 düşüşü ifade 
etmektedir. 

Genel endeksin diğer grupunu telkşil eden sana
yi ham maddeleri ve yarı mamulleri alt endeksi ge
çen yıllın 12 aylık ortalamasına göre «300» ve 
Aralık ayma göre «305» dir. Bu rakamlar 1965 
yılının 12 aylık ortalamasına ve Aralık ayma na
zaran sıraısiyle % 1,3 ve % 0,3 artışlar temsil et
mektedir. 

Yine 1953 yılı «100» itibariyle Ankarave is
tanbul geçinme endekslerinin 12 aylık ortalama
ları, 1965 deki % 6,8 ve % 4,6 artışlara karşı
lık 1966 da % 5,7 ve % 8,7 oranında yükselişler 
kaydetmiştir. 

Memleketimizde .genellikle fiyat hareketlerinin 
incelenmesinde ekonomimizin özel sektörü yanında 
dış ticaret haemmdalki gelişmeler, toplu sözleşme
ler neticesinde ücretlerde vâki tereffüler, işçi dlö-
vizlerinldeki a/rtış gibi unsurların da nazara alm-

•ması gerekir. 

Şu hususu da belirtmek isterim ki, 1966 yılın
da dünyanın gelişmiş ülkelerinden Birleşik Ame
rika'da fiyatlar genel seviyesi % 4 civarında, Or
tak Pazar memleketlerinde yaklaşık olarak % 3,5 
oranında bir yükselme göstermiştir. 

Altın fiyatlarına gelince, 12 aylık ortalaımala-
ra ,göre ibu fiyatlar 1965 e kıyasen 1966 da evvel
ki yıllarda olduğu gibi cüzi artışlar kaydetmiştir. 
Nitekim bu yükselişler Cumhuriyet altınında 
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ısımda son yıllarda önemi güt'tikçe ar
ıtan işçilerimizin döviz gelirleri 1966 yı
lı sonu. itibariyle 115 milyon dolara 
ulaşmıştır. Geçen yıl sonunda bu golir-
ler 70 milyon dolandan ibareît 'kalmıştı. Görül
düğü gibi, bu yılki rakam 45 milyon dolarlık 
bir artışı ifade etmektedir. 

Sermaye harekeitllerli bakımından iıs'e, dış 
borç anapara ödemieleri, borç eutelenıe'si işleım-

(lerinin bir sonucu olarak geçen yılm 12 aylık 
dönemine kıyasla bu yıl 41 m'ilyon dolarlık bir 
azalma ile 119 mlilyon dolar olarak gerçekleş
miş bulunmalktadır. Sermaye girişleri ise (Özel 
yabancı sermaye ve dış yardımlar dâhil']) ge
çen yıl ralkamı alan 27'6 milyon dolara kıyasla, 
10 milyon dolarlık bir artışla 286 milyon do
lara ulaşmışıtıır. 

Senmaye girişleri arasında proje kredileri 
1966 yılında, geçen yıla nazaran hemen hemen 
hiç dcğrjîlkllık kaydetmemiş, program ve IMF 
kredileri ıtop'lamı ise 6 milyan dolarlık bir 
artış ile 175 milyon dolara ulaşmıştır. Bunun
la beraber 1966 programında dış finanlsiman ih
tiyacı olarak öngörülen miktara ulaşılaımamış-
ıtır. Halbuki ithalâitılmuzı, program rakamına 
çok yakın bir seciyede gerçekleşmişi tik. Ancak 
bu seviyede bir ithalâtın finansmanı için lüzum
lu dış kaynakların öngörülen seviyelerde geli
şememiş olması rezervlerimizin fazlaslyle zor
lanması sonucunu yanıltmıştır. 

Bunun yanımda kemdi kendini finanse edem 
ithalât kalemlerinin toplam iltıhalât içindeki ye
ri, programda öngörülmüş olan seviyeyi bula
mamıştır. 

Bütün bu gelişime terin sonucu rezervlerimiz 
31 . 12 . 19Ö6 iltibarliyle yılbaşı durumuma na
zaran 33 milyon dolarlık bir azalma g'ö^ber(mis
tir. 

İhracaat ve işçi dövizi gelirlerinin yıllık 
programıda derpiş olunan ralkamı hayli aşmış 
olması dolayılsiylc - ithalât, program seviyesine 
çok yakın miktarlarda gerçekleştiği halde - 1966 
yıllık programında öngörülen 234 mı'ılyon do
larlık cari işlemler açığı 84 milyon dolar eksi
ği ile 150 milyon dolar olarak tahakkuk etmiş
tir. • 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Bundan sonraki maruzatım 1966 yılı para 

ve kredi gcıl'işımeleri üzeninde olacakltrr. 

Hatırlanacağı gibi 1964 yılının ilk yarısı 
e'konoimilk durgunlukla geçmiş ve ikinci yarısın
da ise bu durgunluk önlenmlye mâtûf tedbirler 
Alınmıştır. 

1965 yılı iktisadi faaliyeltler açışımdan hare
ketli bir yıl olmuştur. Bu yıl içerisinde bir yan
dan iktisadi faaliyetler teşvik edilirken diğer 
yandan 1964 yılı ikinci yarısında alınmış olan 
tedbirlerden gayelerine ulaşanlar kaldırılmış 
ve icabeden konularda yeni tedbirler alınmış
tır. 

Çeşitli vesilelerle beyan ve teyidedilmiş ol
duğu veçhile para ve kredi politikaımuz eko
nomik faaliyetlerin mulhitaookluğu ödeme vası
talarını gerek hacim gerek dağılış bakımımdan 
en münasip 'seviyelerde tutarak iktisadi kal
kınmayı ve miillî refahı istikrar içinde devamlı 
ve hızlı bir şekilde gerçekle^ltinmıelktedir. 

Anabedefleiiini kııs'aca belirtmiş olduğum bu 
politika 1966 yılında, aşırı talep yaratmıyacak 
ölçüde, 'ekonomiye .'îmiıhtaealduğu kredilerim 
sağlanunaısı şeklinde uygulanmıştır. 

1966 yılında takip ve tatbik edilen para ve 
kredi pyliltilkasımım kısaca ö'ze'tle dikten sonra 
para ve kredi hareketlerinin sonuçlarını değer
lendirip bilgilerinize arz edeceğim. 

Para ve kredi hareketlerini çek defa yapıl
dığı gibi bunlara miiitaalljık rafkaımların mıliöer-
rot artış ve eksilişiyle değet'İlendirmek olumlu 
sonuçlara varılmasını engeller. 

'Kredi 'hıacımı ve para iarzı ge%me!İeranin ihti
yaçlara uygun iolup olmadığını ikıtiisıadi diaalıiyet 
ve fiyat dcğişikliklerıM de oaızara allarsak inıee-
lemek 'gerekir. 'Eilhakika 1966 yılımda kalkın
ma hızımda sıon tahminlere .nazaran yılMk % '8,8 
ve toptan eşya fiyatlarında da yıllık '% 4,4 ar
tış olduğuna göre geçen yıl uygulanan para ve 
kredi politikasını .başarılı olarak nitelemek ye
rinde olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekillerıi; vazife
leri 'ekomlominin makıit ihtiyacını .da ıtemin etmek 
olan Meıikeız Bankasiyle ibamkaların iktisadi sek-
'törlere sağladığı finansman imkânı, ibir bıaşka 
tâbirle igeniel kredi 'hacma, 1'96'6 yılı Kasım layı 
itibariyle 23 milyar 311 milyon liraya yüksel
miştir. 19ı65 yılı 'sonunda ıgenel kredi .bacımı 19 
milyar 1170 milyon .lira olduğuma göre 1966 
yılımda omlbir aylık artış 4 milyar 141 milyon 
lira ıveya % 21,6 nisıbetinıdedâr. Sö'z Ikonuisu ikre-
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di 'hacını lile ilgili artış ııisl) etleri yıllık olarak 
1963 içıiıı % 22,3, 1964 için % :16,1. 19-65 içim 
'% 20,1 dit'. Söz konusu 4 milyar 141 imıi-lyon li
ranın % 44 ünü tanımla ilgili istihsal -ve dcısteık-
l'i'im! (kredilcrıi tenkil etmektedir. v'Ta.rım sektö
rü ile ilgili kredilerin -artıştaki lıis-se-si 1968 için 
% 38, 19164 için % 44, 1965 için % 4 tür. 

Merkez Bankası -dışında kalan (bankalar 1965 
yılı «onumda mevcut kredileri ne 1966 yılında -oıı-
-bir ayda 3 milyar 131 milyon lira ilâve citmiş-
lerdir. -19165 yılında ilâve eldileıı. -miktar ise 2 
milyar 656 milyon liradır. 1966 yılımdalki bu 
ınıunzam Ikr-edilerin 2 milyar 549 milyon tir-ası-
nı bankalar kendi kaynak larındaın 58-2 ımilyom 
lirasını -da M-enkeız Bankasına borçlanarak sağ
lamışlardır. 1965 yılında kredi artışıının tamaımı-
ııı bankalar kendi kaynakla-rınidau ıkanşı-lamış-
tır. Bu isuretlc .'banka Oa-edll erimde 1-906 yılım-
ıla onbir ayda % 19,4 misibetlnde artış /olmuş
tur. 1965 yılı yıllık 'artışı % 19,8 mis-belin'dedir. 

Baılka ikrediterinde 4966 da -meydana gelen 
toplam artı-şm 1 milyar '58 ınilyoıı lir-aısı 'tanım 
kredilerine taallûk, 'etmektedir. (Söz konusu arıtı-
şııı 3-64 ımıilyoiiı lirası doğrudan doğruya müs-
taıtımla .alçılan kredilerde, lil'6 milyon liraısı 'ta
rım kredi ve '578 ini I yon lirası Tarım- satış 
I kooperatifleri kredile rinde .meydana ıgc'lmiştir. 
Tanın kredilerindeki artışın 507 -milyon lirası 
M e rlcez Bankası -kaynaklarından -sağlanmıştır. 
'Tanın kredilerinde Kasım ayı itibairiyle % 33 
.misb etinde artış olmuştur. 4965 yılı artışı % 7 
nisıbetindodir. 

Küçük sanat ye es-naf kr-edileri artışının top
tan 'artış içindekıi İıisıSesi geçen yıl 65 ımilyom 
lira iken -bu yıl 41 -ayda 112 ımilyom liraya çık
mıştır ; artış nisbeti bu yıl yüzde 36 dır. Bu 
•artışın 74 milyon lirıası Merkez Bankası kay
naklarından ıSağ-laımmıştır. 

Türkiye -sınai -kalkınma ye sınai yaltırım tvo. 
'kredi ıbankal-arı -vasıta-siyle sanayi (sektörüme 
•sağlanan orta ve uzun vadeli yatırım 've işletımıe-
ikredileri 4965 yılı -somunda 5:93 ımilyom ;])irıa ilkeni 
1-96-6 yılı (Kasım -ayı iSO-nu-nda 827 ımilyon liraya 
-çılkımış, ipoteik -karşılığında -alçılan ıkredile-r is-e 
1966 yılı (Kasım -ayı itibariyle 1 (milyar 830 oniıl-
yom liraya yükselmiştir. Bu kırıedilerıiın tamıaımı-
-nı, bankalar, mnelvduat -ve öz kayna'lc artışı 
ile 'karşılamışlardır. 
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Ziraat Banka-sı, iki sınai kalkınma 'bankası, 
ıh.alk ibam'kaısı ive 4 ipotek ibanikıası -eliyle açılam 
tarım, saınayi küçük sanat ve ipotekli tkrödiıler 
'dışında ikaları (krediler isitati-sti-klerıde tic-ari 
-kredi veya -mııbt-elit kredi iadı altında ıgır-upllıan-
ımaktadır. Bu 'krediler onlbir ayda 1 ımilyaır 710 
milyon liralık -artış .kaydetmiştir. Bu artışım 
yalnız 4 milyon İlmisi M-erkez Banlkaısı kaynak
larından sağlanmıştır. 1965 yılı için ticari kre
di artışı 2 milyar 106 milyon liradır. 

Para ve kredi istatistiklerinde Kasım ayı iti
bariyle ticari kredi adı altında görünen 11 milyar 
886 milyon liranın takriben % 30 u sanayici ve 
madenci firmalara, % 20 si ihracaatçı ve ithalât
çı firmalara, r'/( 12 si belediyelere ve1 diğer res
mî dairelere, % 2 si muhtelif inşaat işlerine, 
% 36 sı da muhtelif malî, zirai ve ticari firma
lara tahsis edilmiştir. 1966 yılındaki kredi artı
şından sanayici firmalar, ticari firmalardan daha 
çok hisse almıştır. 

Para, arzına gelince, para arzı, 1966 yılı Ka
sım ayı sonunda 18 milyar 785 milyon liraya 
yükselmiştir. Bu rakam J965 yılı sonunda 
16 milyar 434 milyon lira olduğuna göre, 1966 yı
lında onbir aylık artış 2.351 milyon lira ve 
% 14,3 nisbetindedir. Para. arzı yıllık olarak 
1963 te % 11,0, 1964 te % 15,1, 1965 te c/c 17,4 
nisbetinde artmıştır. 

Para arzının kaydî kısmını teşkil eden vadesiz 
ticari meA'duat ve vadesiz tasarruf mevduatı top
lamı 1965 yılı sonunda 10 milyar 83 milyon lira 
iken- 1966 yılı Kasını ayı sonunda 1 milyar 
290 milyon lira artış ile 11 milyar 373 milyon li
raya. çıkmıştır. Filhakika vadesiz ticari mevduat 
11 aylık devrede 2 milyar 255 milyondan 2 mil
yar 715 milyona, vadesiz tasarruf mevduatı ise 
7 milyar 528 milyondan 8 milyar 658 milyona 
çıkmak suretiyle bu iki mevduat çeşidinde sıra-
siyle 163 milyon ve 1 milyar 160 milyon lira olan 
artış meydana gelmiştir. 

Yine 1966 yılının onbir aylık devresinde top
lam tasarruf mevduatı 9 milyar 821 milyondan 
1 milyar 849 milyon lira artışla 11 milyar 670 mil
yon liraya, toplam ticari mevduat 2 milyar 
913 milyondan 261 milyon artışla 3 milyar 
174 milyon liraya, toplam resmî mevduat ise 
2 milyar 48 milyondan 210 milyon artışla 2 mil
yar 258 milyon liraya yükselmiştir., 
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1965 yılı solumda, bankalardaki mevduat top
lamı 14 milyar 782 milyon lirayı gösteriyordu. 
Bu miktar 1966 Kasım ayı sonunda 2 milyar 
820 milyon artarak 17 milyar 102 milyon lirayı 
bulmuştur. Buna nazaran toplam mevduat on-
bir aylık devrede c/c 15,7 artmıştır. 1965 yılın
daki yıllık artış ise % 23,1 dir. 

Merkez Bankası kredilerine gelince, bu kre
dilerin toplamı 1965 yılı sonunda 4 milyar 
665 milyonu gösterirken 1966 yılı sonunda 6 mil
yar 671 milyon liraya yükselmiştir. Böylece, ge
çen yılın oniki aylık devresinde 2 milyar 6 mil
yon liralık artış kaydedilmiştir. Bu artışın 1967 
yılı Ocak ayı sonunda 1 miîy.ır 611 milyon lira
ya indiğini belirtmek isterini. 1965 yılında Mer
kez Bankası kredilerine ilâve edilen miktar 
525 milyon liraydı. Merkez Bankası kredilerin
deki yıllık arış nisbeti 1965 için % I o, 1966 için 
°/c 43 tür. 

Merkez Bankasının tarım ekonomisiyle ilgili 
kredileri 1966 yılında. 1 milyar 573 milyon lira
lık artış kaydetmiştir. Bu artışın 228 milyon li
rası Toprak Mahsulleri Ofisini, 150 milyon lirası 
Seker Şirketini, 300 milyon lirası Tekel İdaresi
ni, 114 milyon lirası Tarım Kredi 'Kooperatif
lerini, 781 milyon lirası da Tarım Satış Koope-
tiflerini ilgilendirmektedir. 1967 yılı Ocak ayı 
sonunda Toprak Mahsulleri Ofisinin 32 milyon 
liralık, Tarım Satış ve Kredi Kooperatiflerinden 
244 milyon liralık kredinin tahsil edildiğini be
lirtmek isterim. Mevsim ve destekleme kredileri
nin tahsilâtına, ihracaatla ve yurt içi satışlarla 
mütenasibolarak devanı edilecektir. 

Merkez Bankasınca Hazineye açılan krediler 
1966 yılında 307 milyon liralık artış kaydetmiştir. 
Bu artışın 302 milyon lirası Hazineye genel büt
çe ödeneklerinin kanunen % 10 u, fiilen c/c 8 i nis-
betindc açılan kısa vadeli avans hesabı bakiyesin
de meydana gelmiştir. 

Merkez Bankası Bankalar Tasfiye Fonuna 
1966 yılında 31 milyon liralık kredi açmıştır. 

1966 yılında ihracat kredileri 15 milyon lira, 
sanayi kredileri 59 milyon lira, küçük sanat ve 
esnaf kredileri 83 milyon lira, ticari kredilerle 
tahvil üzerine avanslar 27 milyon lira artmıştır. 
Mevsim dolay isiyle tütün finansmanları 89 milyon 
lira azalmıştır. 

Merkez Bankasınca tedavüle çıkarılan ve bir 
kısmı bankaların ankeslerini teşkil ettiği için bil

fiil tedavül etin iyen banknot emisyonu 1966 yı
lında 1 milyar 4 milyon lira artmıştır. 1967 yılı 
Ocak ayı sonunda bu artışın kredilerdeki tahsilat 
dolayısiyle 603 milyon liraya inmiş olduğun kay
detmek isterim. 1965 yılında emisyon. 736 milyon 
lira artmıştı. Yukarıda para arzına Kasım 1966 
ayı itibariyle işaret etmiştim. Yine aynı ay so
nunda bilfiil tedavüldeki banknot ve ufaklık para 
miktarı 1 milyar 70 milyon lira artış kaydetmiş
tir. Bu artışın 862 milyon lirası emisyon artışın
dan 192 milyon lirası bankaların ankeslerini azalt
masından, 16 milyon lirası da ufaklık para artı
şından ileri gelmiştir. 

Para ve kredi konusundaki mâruzâtıma son 
verirken Türk Parası değerinin düşürüleceği yo
lunda spekülatif maksatlarla, çıkarılan birtakım 
şayiaların mesnetsizliğini sırası gelmişken huzu
runuzda umumi efkârımıza bir kere daha belirt
mek isterim. 

Bugünkü ekonomik ve malî şartlar altında pa
ramızın devalüe edilmesini gerektiren hiçbir se
bep mevcut bulunmamakta ve dolayısiyle böyle 
bir operasyon asla düşünülmemektedir. 

Millet Meclisinin Sayın Başkanı ve sayın mil
letvekilleri, şimdi de yurdumuzun ekonomik kal
kınmasının finansmanı ve Devlet Bütçesine tah
mil etmiş olduğu yük yönünden önemi aşikâr 
bulanan iç ve dış borçlarımız ve bu konu ile ya
kın bir ilgisi bulunan Konsorsiyum faaliyetleri 
hakkında bilgi vereceğim. 

Türkiye'nin dövizle ödenecek dış borçlarının 
tutarı 1966 yılı sonu itibariyle 1 milyar 189 mil
yon dolardır. Söz konusu borç miktarı Devlet 
Bütçesinden ödenecek borçlar ile birlikte, Bütçe 
dışı kamu sektörü ve özel sektör borçlarını ve 
konsolide ticari borçları da kapsamaktadır. 

Devlet Bütçesine konacak ödenekler ile, karşı
lanacak dış borcun miktarı 866 milyon 700 bin 
dolardır. Ancak, bunun 122 milyon dolarlık kıs
mının Türk lirası olarak karşılığı söz konusu kre
dilerden bizzat faydalanan kamu ve özel sektör 
kurumlarından tahsil edileceğinden Devlet bütçe
lerinden ödenecek dış borcun miktarı 744 milyon 
600 bin dolar olmaktadır. 

Dövizle ödenmesi gereken dış borçlardan özel 
sektöre isabet eden miktar 65,5 milyon dolar olup 
Smai Kalkınma Bankası, Ereğli Demir ve Çelik 
Fabrikaları gibi özel teşebbüslere ait bulunmak
tadır. Bu borç grupıına dâhil konsolide ticari 
borçların tutarı ise 156 milyon 700 bin dolardır. 
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Dış borçlarımızın Türk parası ile ödenecek 
kısmı genel olarak, ABD Hükümetince verilen 
Kalkınma İkraz Fonu; Marshall yardımı ve 
Tarım maddeleri istihsal fazlası kredilerinin is
timalinden tevellüt etmiştir. Söz konusu borç
ların 1966 yılı sonu itibariyle toplamı 3 milyar 
294 milyon, lira. olup bunun ! milyar 624 milyon 
lirası Devlet bütçesine; 563 milyon lirası biiiee 
dışı kamu sektörüne; 1 milyar 107 milyon lirası 
da özel sektöre ait bulunmaktadır. 

Üçüncü borç grupunu teşkil eden iç borçların 
toplamı ise yine aynı tarih itibariyle 15 milyar 
929 milyon liraya ulaşmıştır. Bu miktarın 13 
milyar 106 milyonu Devlet Bütçesinden ödene
cek borçları; 2 milyar 823 milyon lirası da. diğer 
kamu sektörünün borçlarını temsil etmektedir. 

Devlet Bütçesine ait iç borçların en önemli 
kalemini «Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşeb
büslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkın
daki 154 ve 250 sayılı kanunlar ile tahkim edi
len 7 milyar 205 milyon liralık İç. Konsol idas-
yon tahvilleri borcu ile 2 milyar 969 milyon lira 
tutarındaki Tasarruf Bonoları borcu teşkil et
mektedir. Ayrıca, bu yıl iç borçlar toplamına, 
16 . 7 . 1965 tarih ve 691 sayılı kanuna dayanı
larak Hazinece konsolide edilen «Belediyeler ve 
belediyelere bağlı müssese ve işletmelerin borç
ları» da dâhil bulunmaktadır. Bu borcun miktarı 
yine aynı tarih itibariyle 1 milyar 763 milyon 
liradır. 

Sayın Başkan ve sayın milletvekilleri, iç ve 
dış borçlarımızın durumu ile ilgili açıklamala
rından sonra şimdi de kalkınma plânımızın dış 
finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla İkti
sadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı çerçevesinde 
kurulmuş olan Komisyonun faaliyetleri ve bu 
güne kadar alman sonuçlar hakkında da bilgi 
vermek isterim. 

Plânın ilk üç yıllık uygulama devresini teşkil 
eden 1963, 1964 ve 1965 yıllarında, .Konsorsi
yumdan program kredisi olarak topluca 699 mil
yon dolar talep, buna. mukabil 683 milyon dolar 
temin edilmiş ve bu miktarın 484 milyon doları 
taallûk ettikleri yılda, 171.5 milyon dolarlık 
kısmı ise bunu takibeden yıllar içinde kulla
nılmıştır, Bu devreye ait kredilerden henüz 
kullanılmamış miktar sadece 27,5 milyon do
lardır. 

Bâzı projelerimizin finansmanı amacıyle 
konsorsiyomdan proje kredisi olarak talebcdi-

len yardımın miktarı da 1964 yılında 35, 1965 te 
20, 1966 da (Bu yıl ve aynı projelerin gelecek 
yıllar ihtiyacı için)ı 275 milyon dolardır. Bu 
projelerin bir yıllık süre zarfında tamamlan
ması mümkün olmadığı cihetle söz konusu pro
jeler ile ilgili kredilerin sağlandığı' yıl içinde 
tamamen kullanılması bahis konusu değildir. 

Ayrıca, duş borç ödemelerinin önümüzdeki 
yıllarda Devlet bütçesi ve tediye muvazenesi 
üzerinde ika edeceği etkiyi dikkat nazarına 
alan Hükümetimiz bu konuda alınması gere
ken tedbirleri konsorsiyum üyeleri ile müza
kere etmiş ve yapılan müteaddit görüşmelerin 
sonucu olarak, muayyen esaslar dâhilinde, dış 
borç yükümüzün gerek vâde, gerek faiz ba
kımından hafifletilmesi sağlanmış ve bu husus 
29 Nisan 1965 tarihinde imzalanan bir Proto
kol ile karar altına alınmıştır. 

1966 yılı durumuna gelince : Konsorsiyum. 
üyeleri bu yıl için 181 milyon dolar program 
ve 157 milyon dolar proje yardımında bulun
mayı taahhüdetmişlcrdir. Halen, Holânda ha
riç bütün üye devletlerle yardım anlaşmaları 
imzalanmıştır. Holânda ile olan müzakereler 
devam etmektedir. İmzalanan program yardı
mı anlaşmalarının yekûnu 174 milyon dolara 
ul aş mış bulun m aktadı r. 

1966 yılı içinde ayrıca malî portesi 200 mil
yon dolar civarında olan proje kredisi anlaş
maları imzalanmıştır. Bu anlaşmalar 1966 yılı 
içinde ve daha evvelki yıllarda taahhüdedilmiş 
kredilere aidolup Keban projesi ile ilgili kre
diler de buna dâJhil bulunmaktadır. 

Bu miktarın 61 milyon 665 bin doları Av
rupa Yatırım Bankasından, 70 milyon 900 bin 
doları Amerika Birleşik Devletlerinden, 25 mil
yon doları Dünya Bankasından ve 46 milyon 
dolun 'konsorsiyum üyesi diğer memleketlerden 
temin edilmiştir. 

Bunlara ilâve olarak, Dalaman'da kurula
cak selüloz ve matbaa kâğıtları falbrikası pro
jesi için 28 milyon dolarlık; PTT ye telefon 
ekipmanı satmalınması için 22 milyon 600 bin 
dolarlık krediler kısmen parafe ve imza edile
rek katileşmiş ve Türkiye Kömür İşletmelerinin 
Zonguldak tesislerinin tevsii projesi için 28 
milyon dolarlık, Karadeniz: bakır projeleri 
için 25 milyon dolarlık ve Keiban projesi ile
tim hatları için 25 milyon dolarlık dış finans-
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manın temini istikametindeki çalışmalar son 
safhaya gelmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, 1966 yılında özel sektöre sağlanan 
ve anlaşmaları imzalanan 25 milyon dolarlık 
Dünya Bankası ve 6 milyon 290 bin dolarlık 
Avrupa Yatırım Bankası kredilerine ilâve ola
rak, normal rantabiliteli özel sektör projeleri
nin finansmanı için Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankasına 5 milyon dolar tutarında kredi ve
rilmesini ve Güney sanayi projelerinin finans
manı için 400 bin dolarlık kredi açılmasını ön
gören anlaşmalar 2 Şulbat 1967 tarihinde Brük
sel'de Avrupa Yatırım Bankası yetkilileri ile 
imzalanmıştır. 

Mensucat santral projesinin finansmanı için 
Avrupa Yatırım Bankasından 720 bin dolar 
tutarında kredi sağlanmasını Öngören anlaş
ma da imza safhasına gelmiş bulunmaktadır. 

Böylece, 1966 yılı proje finansmanı sağlama 
yönünden kayda değer bir ilerleme yılı olmuş
tur. 

1967 yılı programının dış finansman ihtiya
cı ile ilgili çalışmalara gelince; Aralık ayı 
içinde Paris'te yapılan müzakerelerde, heyeti
mizce üye devletlerden (48 milyon dolar tuta-
rmdakşi tecil ve röfinansman haricolmak üze
re) 145 milyon dolarlık program yardımı ta-
lebedilmiştir. 

27-28 Ocak 1967 tarihlerinde Paris'te ya
pılan konsorsiyum toplantısında üyeler, 48 mil-

. yon doları borç tecili ve röfinansman, 81 mil
yon dolar da program yardımı taahhüdünde 
bulunmuşlardır. 

Bir kısım üyeler de bütçeleriyle ilgili çe
şitli sebepler dolayısiyle taahhütlerini önü
müzdeki birkaç hafta içinde yapacaklarını bil
dirmişlerdir. Bunların taahhütleri toplamının 
20 milyon doları aşacağı tahmin edilmektedir. 
Ayrıca, Avrupa Para Sandığından 25 milyon 
dolarlık kredi sağlanması hususunda gerekli 
temas ve teşebbüslere başlanmış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Konsorsiyum üyeleri, 140 mil
yon dolarlık proje kredisi yardımında bulun
mayı da taahhüdetmişlerdir. 

Bu proje yardımı taahhüdünün de önümüz
deki birkaç ay içinde daıha da yükseleceği 
umulmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sınai 
üretimimizin yarısına yakın bir kısmını sağlıyan 
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ve millî ekonomimiz içinde önemli bir yer işgal 
eden iktisadi Devlet Teşekkülleri hakkında da 
maruzatta bulunmak istiyorum. 

Faaliyet neticeleri mukayese edildiğinde bu 
teşekküllerin 1965 yılında, 1964 yılma nazaran 
bir gelişme kaydettikleri görülür. Nitekim, 
işletmeci kuruluşların cari kârları 1964 yılında 
161 milyon lira iken 1965 yılında 262 milyon li-
rava yükselmiştir. İşletmeci olmıyan kuru
luşlarla birlikte, kamu iktisadi teşebbüslerinin 
varattıkları kaynaklar tutarı aynı yıllarda 1 
milvar 36 milyon liradan 1 milyar 218 milvon 
liraya çıkmıştır. Diğer taraftan, bu teşekkülle
rin yatırım harcamaları 1965 yılında % 74 
nisbetinde tahakkuk etmiştir. 

1966 yılında ise, İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ve benzeri kuruluşların 2 milyar 979 milyon li
ra olarak programlanan yatırımlarının, uygu
lamalardan alman ve kesin olmıvan neticelere 
q:öre, gerçekleşme oranının 1965 yılma naza
ran daha yüksek olacağı anlaşılmaktadır. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri yatırımlarının 
1967 yılındaki miktarı, bir önceki yıla göre 
307 milyon lira fazlasiyle 3 milyar 286 milyon 
lira olarak programlanmıştır. Bu yatırımlara 
mütaallik finansman ihtiyacının 2 milvar 167 
milvon lirası teşebbüslerin öz kaynaklarından 
karşılanacak, finansman ihtiyacı bakiyesinin 609 
milyon lirası genel bütçeden, 510 milyon li
rası ise dış proje kredilerinden sağlanacaktır. 

Genel yatırım hacminin % 20 si kadar ya
tırım yapan ve toplam varlıkları 50 milyar 
lira civarında bulunan İktisadi Devlet Te
şekküllerinin bu büvük ekonomik potansiye
linden yeterince faydalanılamadığı bilinen bir 
gerçektir. Sözü geçen kuruluşların verimli ve 
kârlı bir hale getirilmesi amaciyle yapılan 
reorganizasyon çalışmalarından da burada kısa
ca bilgi vermek isterim. 

Malûmlarıdır ki, bu maksatla, 440 savılı Ka
nunun geçici 1 nci maddesine istinaden «İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin Yeniden Düzen
leme Komisyonu» kurulmuştur. Yeniden dü
zenlemenin şümulüne işletmelerin "belli başlı 
fonksivon grupları olan organizasvon, maliye -
muhasebe, işletme analizi, pazarlama ve personel 
idaresi alanları dâhil bulunmaktadır. Komis
yonun faaliyetlerinin müessir ve faydalı olabil-
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mesi için, her teşekkülün, ayrı ayrı ele alına
rak bir iktisadi işletmede mevcut ve demin arz 
ettiğimiz fonksiyon grupları açısından teker 
teker ve derinlemesine incelenmesi gerekmiş
tir. Komisyona verilen görevler, memleketi
mizdeki uygulamalar ile geçirdiğimiz tecrübe
ler göz önüne alındığında, bunların kısa sü
rede bitirilmesi mümkün olmıyan çalışmaları 
gerektirdiği anlaşılmaktadır. Bu itibarla, Ye
niden Düzenleme Komisyonunun şimdiye ka
dar olan faaliyetlerinin değerlendirilmesinde 
yeterli teknik personel azlığının ve teknik 
süresinin kısalığının göz önünde bulundurul
ması icabeder. 

Komisyon faaliyetlerinin halihazır durumuna 
gelince : 

Teşekküllerin faaliyet alanlarını bilimsel 
esaslara göre yeniden inceliyen Komisyon, 29 
teşekküle ait kuruluş kanun tasarıları üzerinde
ki çalışmalarını tamamlıyarak bunları ilgıT 
mercilere sunmuştur. Bu tasarılar 440 sayılı 
Kanuna ve modern işletmecilik esaslarına uy
gun bir prototip tasarı esas alınarak düzenlen
miştir. 

Diğer taraftan teşekküllerin organizasyonu 
ile ilgili olarak T. Kömür İşletmeleri Kurumu, 
Etibank ve Süt Endüstrisi Kurumunda çalışma
lar tamamlanmıştır. Halen Azot Sanayii 
T.A.Ş. ve Yem Sanayii T.A.Ş. de çalışmalar de
vam etmektedir. 

Personel idaresinin ıslahı hususunda İktisadi 
Devlet Teşekküllerinden on tanesindeki çalış
malar tamamlanmıştır. İş değerlendirilmesi 
konusunda çalışmalar devam etmektedir. 

Ayrıca, 29 İktisadi Devlet Teşekkülünün 
sermaye ihtiyaçları ilmî esaslara göre yeniden 
tesbit olunmuştur. Aynı zamanda muhasebe 
usullerinin ıslahı ve yeknasaklaştırılması için 
esaslar tesbiti konusunda belli bir programa gö
re yürütülen çalışmaların bir kısmı da ta
mamlanmak üzeredir. 

• İşletme analizi ve marketing alanlarında ise 
memleketimizde .yetişmiş eleman çok azdır. Bu 
sebepten yapılan çalışmalar mahut bir seviye
de kalmıştır. Mamafih, kısa bir süre önce te
min olunan yabancı uzmanların iltihakı ile 
daha verimli mesai yapmak mümkün olacaktır. 

eı —- o 
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Sayın Başkan ve sayın ımıMletvekileri; simidi 
de çeşitli alanlarda yapılmakta olan (tanzim ve 
ıslah çalışmaları hakkında kısaca bilgi vermeyi 
faydalı' (bulunuyorum. 

önce personel mevzuatının ıslahı konusuna 
temas edeceğim. Kamu hizmıöti 'gönen personelin 
fcalbi olduğu mevzuatın günün ihtiyaçlarını fcaır-
şılıyabileeek ıbir haile getirilelbilmıesi için uızun 
yıllardan b&ri çalışmalar yapıldığı .malûmdur. 

14.7.1905 tarihinde kabul ©dilen «Devlet Me
murları Kanunu» ile bu konuda önemli bir adım 
atılmışsa da, bu kanunun malî hükümlerinin yü
rürlüğe konulması bugüne kadar mümkün ola
mamıştır. Bu imkânsızlığı doğuran sebepler* 
hakkında bütçje (gerekçesinde bilgi verilmiştir. 
Bu sebeplerin en önemlisi, Ö57 sayılı Kanun ge
reğinde- (hazırlanmasına başlanmış, olan sınıf tü
züklerinin ikmal edilerek yürürlüğe konulma
sının, Anayasada yer alan 'bâzı hükümler [kar
şısında, ımüımıkün olamıyacağının anlaşılması-
dır. Zira, Ankara Üniversitesi tarafından açılan 
bir dâva sonunda Anayasa Mahkemesince itti
haz olunup 8 . '6 . Iİ906 tanilhli Resmî Gazetede 
yayınlanan kararın (gerekçesinde, 657 sayılı Ka
nunun sözü 'geçen sınıf tüzüikleriyle tanzimini 
emrettiği bâzı hususların, Anayasamız gene-. 
ğincıe kıanunla düzenlenmesi lâzıım'geiidiği ıbe-
lirtfcilmiş bulunmaktadır. 

Bu ıdurum karşısında, sınıf tüzüklerinde yer 
alması düşünülen birçok hükümlerin kanun (met
nine alınması ıbir zaruret haline gelmiştir, ötle 
yandan, sınıf tüzüklerinin hazırlanması doilayı-
siylo yapılan çalışmalar ve diğer ineelameleır 
057 sayılı Kanunun uygulama alanına konul
masında 'güçlük doğuracak bıâzı hükümlerin tes
bit ve teşhisine de imkân vermiş olup, bu nevi 
hükümlerin yeniden ıgöızden geçirilmesinin fay
dalı olacağı da anlaşılmıştır. '657 sayılı Kanun-ı 
da, yukarıda iarz -ettiğim sebeplerle, yapılması 
zaruret .haline ıgelmiş, bulunan değişiklikleri tıeıs-
bit etmek ve gerekli tadil tasarısını hazırla
mak üzere bir komisyon /kurulmuştur. Devlet 
Personel Dairıesi, Maliye Bakanlığı, Üniversite, 
Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitü
sü temsilcilerinden kurulmuş olan ıbu komisyo
nun ıçalıışımalarc ileri bir safhaya ulaşmış bu
lunmaktadır. Söızü ıgec/en fcoımisyon tarafından 
hazırlanmakta olan tadil tasarısı, ıgerelkli ince-
leımeler yapıldıktan sonra, Türkiye Büyük Mil
let Meclisine sunulacaktır. 
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Öteden 'beni Devlet memurları ijçıin uygula
madı mevzuata muvazi özel 'kanunıalara ıtabi tu
tulmuş bulunan Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Personelinim durumu ela yeniden ele alınmıştır. 
Devlet Personel Dairesi. Maliye Bakanlığı, Dev
let Plânlama Teşkilâtı, Yüksek Denetleme Ku
rulu, Kamu İktisadi Teşebbüslerimi Yeniden Dü
zenleme Komisyonu ve bâzı Kamu İktisadi Te-
şeibbüıslerıi temsiloilerincleın kurulan bıir komis
yon, sözü geçen personelle âılgıili kanun tasa
rlısını hazırlamaktadır. 

Yargı organları ile ilgili Personel Kanunu ve 
üniversite personelini kapsıyacak bir başka kanun 
üzerinde de çalışmalar yapılmaktadır. Türkiye 

.Büyük Millet Meclisince 29 . 12 . 1966 tarihin
de kalbul buyurulan 819 sayılı Kanunla Devlet 
memurlarına müktesep bak aylıklarının % 10 ve 
% 15 i nispetinde avans verilmesinin öngörüldü
ğü malûmlarıdır. 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun malî hükümlerinin uygulanmasında, 
yukarda arz ettiğim sebeplerle, vâki olan gecik
meyi kısmen telâfi 'etmek ve memurlarımızın için
de bulunduğu maddi sıkıntıyı bir dereceye ka
dar hafifletmek maıksadiyle çıkarılmış bulunan bu 
kanunun hükümleri - Hükümetimizce 657 sayılı 
Kanunun malî hükümlerinin 1966 malî yılı ba
şından itibaren uygulanacağı hususunda yapılan 
vâde uygun olarak - 1 Mart 1966 tarihinden mu
teber olmak üzere yürürlüğe konulmuştur. Sözü 
geçen avansın ödenmesine Devlet Memurları Ka
nununun malî hükümlerinin yürürlüğe gireceği 
tarihe kadar devam edilecektir. Bu maksatla, tet
kikinize sunulmuş bulunan 1967 yılı Bütçesinde 
do - geçen yıl olduğu gibi - 470 milyon liralık bir 
ödenek konulmuştur. 

Sayın Başkan ve sayın milletvekilleri, 
40 yıldan beri uygulanmakta olan Muhasebei 

Umumiye Kanunu ile uygulama müddeti 30 yılı 
aşan Artırma, eksiltme ve ihale Kanun hükümle
rinin günümüzün ihtiyaçlarımı karşılayamaz bir 
hale geldiği malûmdur. Bu kanunların yerime ka
im olmak üzere hazırlanmış bulunan Genel Mu
hasebe kanunu tasarısı ile Devlet ihale kanunu 
tasarısı geçen dönemde Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulmuş bulunduğu halde, dönem so
nuna kadar kanunlaşamamıştır. 

Bu defa gözden geçirilerek yeniden Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulmuş bulunan bu iki 
kanun tasarı ile, özel Yatırımlar Bankası hak

kındaki kanun tasarısının geçici bir 'komisyonda 
öncelikle müzakere edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Tasarruf bonoları uygulamasında (meydana çı
kan aksaklıkların giderilmesini ve dar gelirli va
tandaşlar üzerimdeki tasarruf bonosu mükellefiye-
timin (hafifletilmesini veya tamamen kaldırılması
nı önıgören yemi bir tasarı Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulmuş olup, Meclisiniz Maliye Ko
misyonunca kabul edilen bu tasarı halen Bütçe ve 
Plân Komisyonunda incelenmektedir. 

Sayın Başkan ve sayın milletvekilleri, 
Kamu gelirleri ile ilgili düzenleme çalışmaları 

hakkımda da kısaca bilgi vermeyi faydalı buluyo
rum. Bunların başında çeşitli vergi kanunlarımı
zın ıslahı ile ilgili çalışmalar gelir. 

Vergi mevzuatının ekonomik gelişmeyi teşvik 
edecek, vergi hâsılasının millî gelirdeki artışları 
vakmdan takibetmesini sağlıyacalk hükümlerle teç
hiz edilmesi ve bu hükümlerin âdil ve müessir bir 
şekilde uygulanması başlıca hedefimizdir. Mahal
lî idarelerin sağlam gelir kaynaklarıma kavuştu
rulması da üzerinde önemle durduğumuz bir ko
nudur. 

Vergi mevzuatımız üzerimde yapılmakta olan 
çalışmalar neticesinde hazırlaman Emlâk Vergisi, 
Belediye gelirleri, Serbest malî müşavirlik kanun 
tasarıları ile servet beyanına dair hükümlerin 
yerine daiha müessir ve ilmî bir otokontrol siste
minin getirilmesinm öngören bir kanun tasarısı 
da Meclisimiz komisyonlarında incelenmektedir. 

Sayın B,aşkan ve sayın milletvekilleri, 
Maruzatımın bu kısmında «Vergi Reform Ko

misyonu» nun çalışmalarına da temas etmek is
tiyorum. Söızü geçen Komisyonun 1966 yıllımda 
yaptığı çalışmaları (araştırmalar) ve (vergi 
kanunlarımızda yapılması gerekli ıslâhat) ol
mak üzere iki grupta toplamak mümkündür. 

Birinci grupa giren araştırmalardan ilki 
(Vergi yükü) konusunda yapılmakta olan bir 
çalışma olup, halen tamamlanmak üzeredir. Di
ğer 'bir araştırma vergileme konuşumda millet
lerarası anlaşmalar ve bilhassa müşterek pazar 
memleketlerimin kemdi aralarında yaptıkları ver
gi ahenlkleştiriknesi gayretlerini inceleme ve ta
kip gayesine müteveccihtir. 

Bu araştırmanın da 1967 yılı içimde tamam
lanmasına gayret edilecektir. 

Sözü geçen Komisyonun vergi kanunlarının 
ıslahı ile ilgili çalışmalarına ,gelince : 1966 yılı 
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içinde bu konuda yapılan çalışmalar bilhassa ge
lir vergisi ve hususiyle tarım gelirlerinin vergi
lendirilmesi, Gelir ve Kurumlar vergilerinde alın
ması gerekli özel teşvik tedbirleri; emlâk alım 
Vergisi ve Motorlu Kara Taşıtları Vergisi üzerkı-
d/e toplanmıştır. 

Komisyonun arz ettiğim konularda hazırladı
ğı raporlar, vergi kanunlarımızın ıslahı için ya
pacağımız çalışmalara esas teşkil edecektir. Ver
gi Reform Komisyonunun 1967 yılında yapacağı 
çalışmalar önemli reform konuları ve Vergi Usul 
Hukukumun revizyonu ile müteferrik bâzı teknik 
nıeseellere taallûk edecektir. 

Sayın Başkan ve sayın milletvekilleri; 
Maliye Teşkilâtında yapmayı düşündüğümüz 

reorganizaısyonla ilgili çalışmalar hakkında da 
'bilgi vermekte fayda görmekteyim. Maliye teşki
lâtının reorganizasyıonu hareketinin ilk safhasın
da gelirler idaresinin ıslahı projesini ele almış bu
lunmaktayız. Bu proje çerçevesinde yapılan çalış
malar sonunda hazırlanmış olan Gelirler İdaresi 
kuruluş kanunu tasarısı yakında Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulacaktır. 

ıSözü geçen tasarıda, vergi politikası ile ilgili 
istişari hizmetleri yürütecek teşkilât üniteleri ile 
vergi uygulamasını yapacak iorai ve idari birita-
lerin birbirinden ayrılması öngörülmekte; vergi 
idaresinin işleyişini daha yakından takibetmek ve 
kontrol sahasını daraltmak geyasi ile teşkilât böl-
ıgelere ayrılmaktadır. Kaliteli bir vergici sınıfı
nın yetiştirilmesi, vergi inceilemielerinin tesirli bir 
şekilde yürütülmesi ve vergi ihtilâflarının idari 
kademelerde halledilebilmesi için gerekli tedbir
lere de tasarıda yer verilmiştir. 

Bunun yanında çeşitli vergi kanunlarında ya
pılması gereken değişikliklere .müteallik çalışma
lara da devam olunmaktadır. 

Yapılmakta olan bu çalışmaların gayesi, ver
gi kanunlarının daha âdil ve müessir bir şekilde 
uygulanmasını ve vergi randımanının artırılma
sını sağlamak ve vergi mükellefleri ile malî idare 
arasında karşılıklı anlayış havasını tesis -etmek
tir. 

Millet Meclisinin Sayın Başkanı ve sayın mil
letvekilleri; 

Şimdi de 1966 ve 1966 malî yılı Genel Bütçe 
uygulama neticeleri ile Muhterem Heyetinize su
nulmuş bulunan 1967 Konsolide Devlet Bütçesi 
tasarısı hakkında bilgi vereceğim. 

Kesinlhesap sonuçlarına göre 1965 malî yılı 
Bütçesi ile verilen ödenekler toplamı yıl sonun
da 16 milyar 199 milyon liraya ulaşmıştır. Söz 
konusu miktarın 7 milyar 840 milyon liralık kıs
mı cari ödeneklere; 2 milyar 175 milyon lirası 
yatırım ödemeklerine; 6 milyar 183 milyon lirası 
da sermaye teşkili ve transfer harcamaları ile 
ilgili ödeneklere ait bulunmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisince verilen bu 
ödeneklere müsteniden 1965 malî yılı Genel Büt
çesinden yapılan harcamaların tutarı ise: 

— 6 milyar, 969 milyon lirası cari gider, ' 
— 1 milyar 784 milyon lirası yatırım, 
— 5 milyar 734 milyon lirası sermaye teşkili 

ve transfer harcamalarına aidolmak üzere ceman 
14 milyar 487 milyon liraya baliğ olmuştur. 

1965 yılında Genel Bütçenin normal gelir kay
naklarında 10 milyar 870 milyon liralık tahsilat 
vapılmıştır. Bu miktaıra diğer gelir kaynakların
dan sağlanmış bulunan 2 milyar 447 milyon ile 
özel kanunlar gereğinde karşılıklı alarak gelir ve 
çjider kaydedilen 269 milyon liranın ilâve edil
mesi halinde elde edilen gelirin toplamı 13 mil
yar 587 milyon liraya baliğ olmaktadır. 

1965 genel Bütçesinden yapılan harcamaların 
toplamını temsil eden 14 milyar 487 milyon lira 
ile bütçe geliri olaırak temsil edilen 13 milyar 587 
milyon liralık miktar arasındaki 900 milyon lira
lık aleyhte fark Hazine imkânları ile karşılan
mıştır. 

1965 yılı Genel Bütçe ödeneklerinden yıl so
nunda iptal edilen miktar 1 milyar 272 milyon 
liradır. 

Sayın Başkan ve sayın milletvekilleri; 1966 
yılı Genel Bütçe uygulamalarına gelince: 

Malî yılın 11 raci- ayı sonunda ödenek topla
mı 8 milyar 537 milyon lirası cari; 2 milyar 370 
milyon lirası yatırım; 7 milyar 291 milyon lirası 
.sermaye teşkili ve transfer harcamalarına aidol
mak üzere 18 milyar 198 milyon liraya ulaşmış
tır. 

Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerin toplamı 
16 milyar 775 milyon lira olduğuna göre vâki 
artış 1 milyar 423 milyon liradır. Mezkûr mikta
ra özel kanunları gereğince bütçeye gelir ve öde
nek kaydedilen 812 milyon lira dâhildir. 

Aynı süre zarfında Genel Bütçeden yapılan 
harcamaların toplamı ise 13 milyar 590 milyon 
liradır. Bu miktarın 6 milyar 420 milyon lirası 
cari giderlere; 1 milyar 776 milyon lirası yatı-
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rımlara ve 5 milyar 394 milyon lirası sermaye 
teşkili ve transfer harcamalarına ait buulnmakta-
ıdır. 

Verilen ödenek miktarına göre yapılan har
camaların oranı ise (özel kanunlar gereğince dev
redilen veya yılı içine kaydolunan ödenek miktarı 
haricolmak üzere) 

— Toplam harcamalarda % 78,16 
— Garı giderlerde % 75,81 
— .Yatırım giderlerinde % 78,02 
— Sermaye Teşkili ve 

transferlerde % 81,21 dir. 
Geçen yılın aynı döneminde ise harcama top

lamı 12 milyar 117 milyon lira olup oranı % 77,13 
Mi. 

13 milyar 590 milyon liraya ulaştığı ifade 
olunan Genel Bütçe giderlerinin 13 milyar 96 
milyon lirası aynı süre içinde fiilen ödenmiştir. 
Bu miktara geçen yıllar bütçe emanetlerinin ia
desi için ödenen 959 milyon liranın ilâvesi halin
de Hazinenin 11 aylık nakit harcaması 14 mil
yar 55 milyon liraya baliğ olmuştur. 

Sayın Başkan ve sayın milletvekilleri; 1965 
yılı Gelir Bütçesinin uygulama sonuçlarına ge
lince : 

1966 malî yılının 11 ayı zarfında Genel Büt
çe geliri olarak cem'an 13 milyar 808 milyon lira 
tahsil edilmiştir. Bu miktarın 11 milyar 391 mil
yon lirası Vergi Gelirlerine; 494 milyon lirası 
vergi dışı normal gelirlere; 1 milyar 923 milyon 
lirası da özel gelirlere ait bulunmaktadır. Bu du
ruma göre Genel Bütçe gelir tahminlerinin 
% 85.89 u 1966 malî yılının 11 .aylık devresi zar
fında fiilen gerçekleşmiş bulunmaktadır. 

1965 malî yılının aynı devresine ait gerçekleş
ene oranı ise % 83.ı55 idi. 

Diğer taraftan, 1966 malî yılının 11 ayı için
de yapılan tahsilat, 1965 yılının aynı süresi zar
fında yapılan tahsilata nazaran % 17,8 oranında 
ve 2 milyar 93 milyon lira tutarında bir fazlalık 
göstermektedir. Söz konusu fazlalığın nisbeti ver
gi gelirlerinde % 21 dir. 

Sayın Başkan ve sayın miUetvekiIleri; 1965 
ve 1966 malî yılı Genel Bütçe uygulamaları hak
kındaki bu maruzatımdan sonra şimdi de tetkik
lerinize sunulmuş bulunan 1967 malî yılı Bütçe 
tasarıları hakkında bilgi vereceğim. 

Yüce Meclisinizin de malûmları olduğu üzere 
Hükümetinizce sunulan Genel Bütçe tasarısı ile 

talebolunan ödenekler yekûnu 18 milyar 704 mil
yon lira olup, bunun, 

— 9 milyar 432 milyon lirası, cari. 
— 2 milyar 374 milyon lirası yatırım, 
— 6 milyar 896 milyon lirası da sermaye -teş

kili ve transfer harcamalarına ait bulunmakta 
idi. 

Katma Bütçeli idarelere <ait ödenekler de he
saba katıldığı takdirde Konsolide Devlet Bütçesi
ne ait ödenekler toplamı, 

— 10 milyar 354 milyon lirası cari, 
— 5 milyar 118 milyon lirası yatınım, 
— 4 milyar 190 milyon lirası sermaye teşkili 

ve transfer harcamalarına taallûk etmek üzere, 
cem'an, 19 milyar 664 milyon lirayı bulmuştur. 

Konsolide Devlet Bütçesinin Karma Bütçe 
Komisyonunca kabul edilen ödemekler toplamı 
ise : 

— 10 milyar 330 milyon lirası cari, 
— 5 milyar 250 milyon lirası yatırım, 
— 4 milyar 206 milyon lirası sermaye teşkili 

ve transfer harcamalarıma aîdolmak üzere toplu
ca: 19 milyar 786 milyon liraya ulaşmaktadır. 

Bu duruma ıgöre, Komisyonca kabul edilen 
ödenekler toplamı Hükümetin teklifine nazaran 
121 milyon liralık artışı ifade etmektedir. Bu 
fark, konsolide Devlet Bütçesinin cari giderlere 
ait ödeneklerinde 25 milyon liralık tenkisin, bu
na mukabil yatırım ve yatırıma müteveccih bulu
nan sermaye teşkili ve transfer harcamaları bö
lümünde yer alan, sırasiyle 131 ve 15 milyonluk 
artışın muhassalasını teşkil etmektedir. 

Karma Bütçe Komisyonunca yapılan mevzuu-
balhis ilâvenin 39 milyon lirası Genel Bütçeye 
82 milyon lirası.da katma bütçelere taallûk et
mektedir. 

1967 genel bütçe tasarısı ödeneklerine Kar
ma Bütçe Komisyonunca yapılan 39 milyon li
ralık ilâvenin en önemli kalemlerini (Katma 
bütçeli idarelere yapılan zamlardan Maliye Ba
kanlığı bütçesine intikal eden 70 milyon liralık 
Hazine yardımı hariç tutulduğu takdirde) Di
yanet İşleri bütçesindeki 2 milyon 742 bin; 
Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesindeki 6 mil
yon; Jandarma Genel Komutanlığı bütçesin
de 5 milyon; Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi de 
7 milyon; Sağlık Bakanlığı bütçesinde 2,6 
milyon ve İmar ve~ İskân Bakanlığı bütçesin
deki 3,5 milyon liralık artış teşkil etmektedir. 

— 579 — 



M. Meclisi B : 53 14 . 2 . 1967 O : 1 

Katma bütçeli idarelerin bütçelerinde mey
dana gelen 82 milyon liralık artışın önem arz 
«den kalemleri ise şunlardır : 

Ankara Üniversitesine 3,7 milyon, Eğe Üni
versitesine 2 milyon.; Karayolları Genel Müdür
lüğüne 55 milyon; Devlet Su İşlerine1 10 mil
yon; Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlü
ğüne 3 milyon, Tekel Genel Müdürlüğüne 4,7 
milyon ve Orman Genel Müdürlüğü için 2,4 
milyon liradır. 

1967 malî yılı Konsolide Devlet bütçe tasa
rısının ödenekler toplamı, Karma Komisyonca 
kabul edilen şekli ile, 1966 yılı Bütçesine naza
ran 2 milyar 126 milyon lira tutarında bir ar
tış ifade etmektedir. Mevzuubabis artışın 1 mil
yar 217 milyon lirası cari; 387 milyon lirası 
yatırım ve 521,5 milyon lirası da sermaye teş
kili ve transfer baroamalarına ait bulunmak
tadır. 

Cari giderlerdeki 1 milyar 217 milyon liralık 
artışın 488 milyon lirası Millî Savunma hizmet
lerine; 244 milyon lirası 1966 yılı içinde kabul 
edilen 778 ve 781 sayılı kanunlar icabı öğret
men kadrolarında meydana gelen artışın gerek
tirdiği munzam masraflara ve diğer Millî Eği
tim hizmetlerine; 70 milyonu Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı 
kadrolarinın takviyesi için bu daireler bütçe
lerine; 78 milyonu Sağlık Bakanlığına, 665 sa
yılı Kanunla verilen kadrolar ve diğer sağlık, 
hizmetlerinin zaruri kıldığı giderlere; 41 mil
yonu bâzı tarım hizmetlerinin gerektirdiği gi
derlere; 46 milyonu 1967 yılında yapılacak 
mahallî seçimler ile adalet mensuplarının üst 
derece maaşları dolayısiyle Adalet Bakanlığı 
bütçesine taallûk etmektedir. 

1967 bütçe gelirlerine gelince: 
Konsolide Devlet Bütçesinin gelirleri' Kar

ma Bütçe Komisyonunca kabul edilen şekli ile 
19 milyar 285 milyon liraya ulaşmıştır. Bu 
miktarın 18 milyar 313 milyon lirası genel büt
çeye; 972 milyon lirası da katma bütçeli ida
relere ait bulunmaktadır. 

Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen 
şekli ile gelir tahminlerine yapılan ilâvenin 
miktarı Hükümetin teklifime nazaran 121 mil
yon 773 bin liralık bir artışı ifade etmektedir. 
Bu miktarın da, 59 milyon lirası vergi dışı nor
mal gelirlere; 50 milyon lirası tasarruf bonola

rına; 12 milyon 342 bin lirası da katma bütçeli 
idarelerin öz gelirlerine ait bulunmaktadır. 

Böylece, konsolide bütçe gelirleri ile gider
leri arasında meydana gelen 500 milyon liralık 
aleyhte farkın iç istikraz ile karşılanması ön
görülmüştür. 

]967 Devlet Bütçesi gelir tahminlerinin 1966 
bütçesi gelir tahminleri ile mukayesesine gelin
ce : 

Karma Bütçe Komisyonunca kabul olunan 
şekli ile 1967 genel bütçe gelir tahminleri 1966 
malî yılı gelir tahminlerine nazaran vergi gelir
lerinde 2 milyar 473 milyon lira tutarında ve 
%19,5 oranında 'bir artışı buna mukabil vergi 
dışı normal gelirlerinde 38 ımilyon 597 bin lira 
tutarında ve % 5,3 oranında, özel gelirler ve 
fonlarda da 196 milyon 167 bin lira tutarında 
ve %7,4 oranında azalışları ifade etmektedir. 

Katma bütçeli idarelerin 1967 yılına ait özel 
gelirleri bir yıl öncesine nazaran 87 milyon 
607 bin lira tutarında ve % 9,9 oranında bir 
artış göstermektedir. 

Bu duruma göre 1967 yılı konsolide bütçe 
gelir tahminleri 1966 malî yılı konsolide bütçe 
gelirlerine nazaran % 13 oranında ve 2 milyar 
325 milyon lira tutarında bir artışı temsil et
mektedir. 

Gelir tahminlerinde yer alan söz konusu 
fazlalığın 1 milyar 385 milyon liralık kısmı
nın 1967 malî yılı içinde çeşitli ekonomik faali
yet alanlarındaki gelişmeler ile ithalât, üretim 
ve tüketim hacmmdaki artışların meydana ge
tireceği gelişmelerden; mütebaki kısmında ha
len alınmış ve alınacak olan kanuni ve idari 
tedbirler sonucunda elde edileceği umulmakta
dır. 

Muhterem Heyetinizin de malûmları olduğu 
üzere, söz konusu idari ve kanuni tedbirler me-
yanında: 

Tekel maddelerinin satış fiyatlarında yapı
lan ayarlama Balkanlar Kurulunun 1 Şulbat 1967 
tarihli kararı ile yürürlüğe girmiş bulunmak
tadır. 

İthalden alınan Damga Resminin yükseltil
mesine mütedair kanun taasrısı da Yüce Sena
toca kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 

Akar - yakıtlardan alman istihsal vergisi
nin artırılmasını öngören tadil tasarısı da ha
len Millet Meclisinde müzakere edilmektedir. 
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Hükümetiniz, kamu gelirleri ile ilgili tasa
rıların biran önce kanunlaşması hususunda 
T. B. M. Meclisimin gerekli her türlü yardımı 
esirgemiyeceğinden emin bulunmaktadır. 

Muhterem Başkan ve muhterem milletve-
'killeri, Yüce Senatonun 1967 malî yılı Bütçe 
tasarıları üzerinde yaptığı değişiklikler; cari 
ve yatırım harcamalarında sırasiyle 325 bin 722 
liralık ve 1 milyon bin liralık artışı buna muka
bil sermaye teşkili ve transfer harcamaları bö
lümünde 1 milyon 325 bin 723 liralık bir azalışı 
ifade etmektedir. 

Bu suretle, 1967 bütçe tasarıları Yüce Se
natoca, Karma Bütçe Komisyonu tarafından ka
bul edilen gelir ve gider hacmi değiştirilmeden, 
tasvibedilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan ve sayın milletvekilleri; 1967 
malî yılı bütçelerinin müzakerelerine Yüksek 
Heyetinizde başlanması vesilesiyle yaptığım 
açıklamalar burada son bulmaktadır. Hükümet
tiniz, bu bütçelerin Karma Bütçe Komisyonu 
ve Cumlhuriyet Senatosunda görüşülmesi sıra
sında serd olunan görüş ve temennilerin ve 
Yüksek Heyetinizde belirecek fikirlerin 
ışığı altında çalışmalarına yeni ibir hızla 
devam edecek ve memleketimizi dünden 
daha çok müreffah ve daha çök güçlü bir se
viyeye götinme'k gayesiyle her gayreti göster
mekten geri kalmıyacaktır. Bu münasebetle 
Yüce Heeyitinizi saygiyle selâmlarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz sırası Cumhuriyet; Halk 
Partisi grupu adına Sayın İsmet İnönü'nündür, 
Ibuyurunuz Sayın İnönü. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar.) 
. İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, 

1967 bütçminin görüştmes'ine devam ediyo
ruz. Biz bütçe üzıerinde başlıca malî yönden 
bir tahlil yapmaya çalışacağız. Ondam sonra 
memleketin bugünkü politika konularına de
ğineceğiz. Sonumda malî ve iktiis'adi durııfmumu-
zu bir daha hülâsa ederek dilekçende bulunaca
ğız-

1. 1996 bütçe' uygulamaları, 
1966 malî yılı Genel Bütçe ödenekleri 16 -

milyar 775 milyon lira olanak bağlanmıştır. 
Malî yıl içinde şimdiye kadar kabul edilen ek 
ödeneklerle birlikte, toplamı ödenek miktarı 17 
milyar 210 milyon lira olmuştur. 

Buna mukabil malî yıl sonuna kadar 16 mil
yar 530 milyon lira tutarımda bir hareaima ya
pılacağı sanılmaktadır. Bu harcamaların 781 
milyon lirası 1965 bültçjesindem ödenımeyap, 1966 
malî yılma bütçe emanetti olarak devredilen 
'miktar olduğuna göre, 1966 bütçe'sinin gerçek-
loşmiyem masrafları, 1 milyar 465 milyon lira
dır. Buna göre fiilî bütçe harcaması % 91,6 
dır. 

1966 malî yılı içinde Genel Bütçe gelirle
rinim 900 milyon eksiği ile 16 milyar lira civa
rında gerçekleşeceği umuluyor. 

Bugün fiilî olarak Hazinenin nalkiit durmamı, 
malî tâbiri ile sıfır altı 2,5 milyar lira gibi 
kritik bir seviyede seyretmektedir. Birkaç yıl
dan beri bütçe ^manieti şeiklimde devreden 
ödenmemiş istihkaklar ve bütçe açıkları Dev
let Hazime'simii maalleısef bu duruma sokmuş bu-
lunimalkıtadiT. 

Devlet ödemelerinde, büyülk güçlükler çe
kilmektedir. 1965 malî yılında, malî yılım biti
mime dört ay kala başbyam ödeme gecikmeleri, 
1966 yılından hemen hemem malî yılın başın
dan itibaren kendisini hitsselttiirtm'iış'tir. 1967 yı
lımda bu güçlükler şiddetini daha da artıracak
tır. Devlelt ödenmelerimde görülen bu gecikme
ler. ekonam'imizdeki ilstilkransızlığın müMttn 
âmillerinden isayılmafc lâzımdır. 

İstikrarlı bir malî politikanın takipçisi ve tat-
bikçisi olmıyan hükümetlerin ve iktidarların is
tikrarlı ve dengeli bir kalkınmayı sağlamaları ve 
sosyal bünyede huzur temin etmeleri mümkün 
olamaz. 

1967 malî yılı Bütçesi : 
1967 mali yılı konsolide bütçe giderleri, Kar

ma Bütçe Komisyonunda, Hükümet teklifine na
zaran 121 milyon liralık bir ilâve ile, 19 milyar 
786 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. 

Bunun 10 milyar 329 milyon lirası cari har
camalara, 5 milyar 250 milyon lirası yatırım har
camalarına, 4 milyar 206 milyon lirası transfer 
harcamalarına ait bulunmaktadır. 

Bu hüviyeti ile konsolide 1966 bütçesinin ma
lî yılbaşındaki durumuna nazaran cari harcama
larda 1 milyar 217 milyon lira, yatırım harca
malarında 387 milyon lira, transfer harcamaların
da 522 milyon liralık bir ödenek artışı yapılabil
miştir. 

Bu rakamların ifade ettiği gerçek şudur ki, 
1967 konsolide bütçesinde görülen 2 milyar 217 
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milyon liralık artışın % 57,2 si cari giderlerde, 
% 18,2 si yatırım giderlerinde, % 24,6 sı trans
fer giderlerinde yer almıştır. 

Beş yıllık Plânın kabul ettiği ilkelerden en 
önemlileri yıllık bütçelerde cari giderlerdeki ar
tış oranının % 8,4 civarında tutulması ve böyle
ce bütçedeki artışların önemli bir kısmının ya
tırım harcamalarına tahsis edilmesinin sağlanma
sıdır. Halbuki şu anda incelemeye başladığımız 
1967 bütçesinde cari harcama)ardaki artış bir 
evvelki yıla nazaran % 13,7 dir. 1966 yılının 
gerçekleşen cari harcamaları esas alınırsa buna 
göre 1967 bütçesinde cari harcamalardaki artış 
oranı % 20 nin üstündedir. Bu plânın öngördü
ğü oranların çok üstündedir. 

Hükümetin cari harcamalarda bu ölçüde ar
tış kaydeden bir bütçe ile Büyük Meclisin huzu
runa çıkması, plâna olduğu kadar, Hükümet, 
programına ve çeşitli vesilelerle yapılan resmî 
beyanlara tamamen aykırı düşmektedir. 

1966 bütçesinde bir yıl evvelki bütçeye na
zaran yatırım ödeneklerinde 818 milyon liralık 
bir artış olmuştu ve oranı % 20 idi. 1967 büt
çesinde ise 1966 bütçesine nazaran artış mikta
rı 387 milyon lira ve artış oranı % 7,9 dur. 

Bu açıklamalar 1967 bütçesinin, plân ilkele
rine ve hedeflerine aykırı olarak hazırlanmış, ka
mu hizmetlerini pahalıya mal eden masrafeı bir 
bütçe olduğunu açıkça göstermektedir. 

Bütçe gelirleri : 
Hükümet 1967 genel bütçe gelirlerini, 15 mil

yar 150 milyon lirasını vergi gelirlerinden, 639 
milyon lirasını vergi dışı normal gelirlerden, 2 
milyar 415 milyon lirasını özel gelirler ve fonlar
dan olmak üzere, cem'an 18 milyar 204 milyon 
lira olarak tahmin etmiştir. Katma bütçelerin 
960 milyon liralık gelirleriyle birlikte, 1967 yılı 
konsolide bütçe gelirleri toplamı 19 milyar 164 
milyon liradır. Karma Bütçe Komisyonu, bu 
gelirlere 121 milyon liralık bir ilâve yapmıştır. 
Böylece toplam gelirler 19 milyar 285 milyon li
raya baliğ olmuştur. 

1966 Bütçesinin gelirleri toplamı, 10 aylık fi
ilî tahsilat sonuçlarına nazaran tahminlerden 1 
milyar liraya yakın bir eksikle 15 milyar 200 
milyon lira civarında kalacağı anlaşılmaktadır. 
Bu fiilî neticeye nazaran 1967 yılı genel bütçe 
gelir tahmini 3 milyar lira daha fazladır. 

'Birbiri ardına vasıtalı vergiler kesimine ya
pılan zamlara rağmen, bir yıldan diğer yıla, Dev

let gelirlerinde 3 milyar liralık bir artışın ger
çekleştirilmesi şüpheli görülmektedir. 

Nitekim, yıllık programda vergi gelirleri tah
mini Hükümetin tahmin ettiğinden 950 milyon 
lira noksaniyle 14 milyar 200 milyon lira olarak 
görülmektedir. 1966 yılında vergi gelirlerinin 
12 milyar 200 milyon lirayı aşmıyacağı anlaşıl
maktadır. Buna göre 1967 yılında en iyimser 
tahminlerle % 10 kadar bir gelir artışı sağlansa 
bile, bu yıl vergi gelirleri 13 milyar 400 milyon 
lirayı geçemez. Böylece vergi gelirleri tahminin
de 1 milyar 750 milyon liralık bir fazlalık gö
rülmektedir. Ayrıca karşılık paralar kaleminde 
de 600 milyon lira kadar bir şişkinlik göze çarp
maktadır. Bunu bizzat program rakamlarınla 
karşılaştırmak suretiyle anlamak mümkün
dür. Programda Türk ekonomisinin 1967 yılın
daki dış açığı 191 milyon dolar, yani 1 milyar 
710 milyon lira olarak tahmin edilmektedir. Bu 
miktarda bir dış finansmanın 510 milyon lira
sının İktisadi Devlet Teşekkülleri tarafından 
«proje kredisi» şeklinde kullanılacağı ifade edil
mektedir. Bu durumda «Karşılık para» yarata
bilecek dış kaynakların tutarı sadece 1,2 mil-
var lira olacaktır. Bumdan başka 1967 yılımda 
ödenecek personel avansları ve konan ödenek
ten fazla harcama yapılması zarureti bu ka
lemden de 500 milyon liralık bir açığı ortaya 
koymaktadır. 

Bütçe açıkları : 
Bu bilgilerin ' ışığı altında, 1967 bütçe ta

sarısının taşıdığı gerçek açık miktarını şöy
lece hesaplıyabiliriz : 

Milyon 
Tl. 

Yeni vergi kanunları ile sağlanımafsı 
umulan 950 
î. D. T. kaynaklarının artırılmasından 
umulan 707 
îç istikraz yoliyle sağlanması öngö
rülen 500 

Yekûn 2 157 
Bu miktarlar dışında kamu sektörünün 

1967 finansman açığı : 
Milyon 

Tl. 

Vergi tahminlerinin gerçekleşmesin
den 800 
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Karşılık paraların noksan gerçekleş
mesinden 600 
î. D. T. nin kaymaklarının noksan ger
çekleşmesinden 400 
Personel reformu için fazla ödenek 500 

Yekûn 2 300 

yaklaşık olarak 2 milyar 300 milyon liralık 
açık: gözükmektedir. 

Bunum 800 milyon lirası 20 milyar lira
lık bütçemin % 4 tem otomatik tasarruflarla 
karşılanabileceği kabul edilirse, geriye hiç-
•bir şekilde normal usullerle ve sağlam kay
naklardan karşılanması söz konusu olmıyan 
1 milyar 500 milyon liralık önemli bir açık 
kalmaktadır. 

Plan bütçe ilişkileri : 
Plânlı dönemin başlangıcı olan 1963 yı

lımdan beri, bütçeler üzerinde yapılan tet
kikler, yıllık programlarda öngörülen tedbir
lere ve taahhütlere ve harcama hedeflerine uy
gun olarak hazırlanmış bir bütçe olup, ol
madığı noktasında toplanmakta idi. Çünkü, 
plânlı dönemde bütçeler plânın uygulama va
sıtasıdır. 

incelemeleri bu açıdan yaptığımız zaman 
1967 malî yılı bütçesini plânın son dilimi olan 
1967 uygulama programımdan önemli nokta
larda layrıldığı göze çarpar. 

Her ne kadar bütçe gerekçesinde 1967 malî 
yılı bütçe tasarılarının 1967 yıllık progra
mımda tesıbit edilen harcamıa hedeflerine uy
gun olarak hazırlandığı ifade edilmiş ise de, 
gerçek durum bu değildir. Bütçe, biraz ömce 
işaret ettiğimiz gibi cari masraflar ve ge
lirler bakımımdan plânda tesbit edilen ilke
lere aykırıdır. 

Asıl önemli olanı ise kaniatilmizıoe budur : 
Yıllık programda kamu sektörü gelir ve 
harcama dengesi hesaplanırken, kamu harca
maları toplamı 24 milyar 600 milyon lira ola
rak hesaplanmış ve fakat kamu gelirleri 22 
milyar 473 milyon lirada kalmıştır. Bu de

mektir ki, kamu sektörünün yıllık finans
man açığı 2 milyar 219 milyon liradır. Ay
rıca iktisadi Devlet Teşekküllerinin kaynak 
yaratma imkânları da 400 milyon lira fazla 
tahmin edilmiştir. Bu açığın giderilmesi 
için bütçe her hangi bir tedbir getirmemiş

tir. Nitekim yıllık programda iktisadi Dev
let Teşekküllerime bütçeden yapılacak trans
ferler, 1 milyar 316 milyon lira olarak tes-
bit edilmiştir. Halbuki bütçede bu maksatla 
konulan ödenek 609 milyon liradır ve 707 
milyon lira eksiklik vardır. Ayrıca kamu ya
tırımlarının bumdan, evvelki yıllarda % 15 - 20 
oranında arttığı halde, 1967 yılımda artış 
oranı % 9 a inmiştir, özel sektör yatırım-

. larına öncelik verildiği gerekçesiyle, kamu 
yatırımlarındaki azaltmalar aslımda bütçe ge
lirlerinin istenilen seviyeye ulaştırılamamasın-
dan ileri1 gelmektedir. Alt yapı yatırımla
rından. mühim ölçüde vazgeçilmesi mânasını 
taşıyan bu davranış, iktisaden az gelişmiş 
olan memleketimizin süratle kalkınmasını ciddî 
şekilde sekteye uğratabilir kanaatindeyiz. Bu 
konuda örmek olarak şu misaller verilebilir : 

Plânda öngörülen tarım, enerji ve millî 
eğitim yatırımlarında 1967 yılı dilimleri 1967 
yılı programında ve bütçede büyük mikyasta 
eksiklik göstermektedir. 

Beş Yıllık Plânda tarım. yatınmlarının 1967 
yılımda '3 milyar 300 milyon lira olarak tesıbit 
edilmiş 'bulummasımıa mukabil, 1967 programı 
burnum lamıoak 2 milyar 450 ımilyon liralık kısmı
ma yer verebilmiştir. Tarım sektörümde 1967 
yılımda ®50 milyon lira civarında bir eksik 
yatırım ıbalhis konusudur. Gelecekte t anm aüa-
nındaki kalkımmanım 'gelişme hızını düşürm'esin-
den endişe ederiz. Keza, millî 'eğittim yatırımla
rında ıBeş Yıllık Plâna göre kalbul edilen mik
tardan '280 milyon liralık Ibir eksiklik vardır. 
Bu eksikliğin sonucu 1967 yılımda birçok Türk 
çocuğunum okula kavuşmasını igeaiktirmıekten 
ibarettir. 

(Bunlar kadar önemli bir eksiklik de, Beş 
Yıllık Plânda ıemerji yatırımlarının 1967 yılında 
toplam yatırımın % 8,2 sime 'eşit olması öngö
rüldüğü halde, 1967 programı bu oramı % 6,5 & 
düşürmüştür. 

1967 bütçesinin teknik yapı ve mukttcvası 
üzerindeki görüşlerimize son vermeden önce bu 
kamudaki düşüncelerimizi şöylecıe özetleyebiliriz: 

1967 yılı 'bütçesi Birimci Beş Yıllık Plânda 
öngörülen kamu yatırımlarını ihtiva letmemıesd 
ve özellikle Devlet 'gelirlerinim kifayetsizliği ba
kımımdan ekonomik istikrarı ve plânlı kalkın
mayı desteklenmek şöyle dunsun, laksimıe gıöMş-
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•meyi önleyecek, millî gelirin vatandaşlar ve (sek
törler ;anasmda dağılışında büyük ölçüde adalet
sizlikler yapacıak niteliktedir. 

C. H. P. lolarıalk iktidarda ya da ımuhaılefette 
olalım, kesin inancımız odur iki, demokratik re-
jıiım içinde hızlı ve dengeli bir leıkomoımik fcal-
Ikınma ile ımillî 'gelinin v a t a n d ı l a r ve sosyali 
gruplar arasında iadaletle bölüşülmesi ancak 
ve anoalk (kamu harcıamalarının karşılıklarımın, 
sağlam ve sıhhatli Ikaynaiklardan temin ©dilmesi 
ve vergi yükünün vatandaşlar iarasında ödeme 
güçleri nisıbetinde dağılışının «sağlanması dile 
ımümkün lolaıbildr. Bu hedefe ulaşmak içtin Ana-
yasaıımiz'in öngördüğü sosyal, anailî ve lefcomouıik 
(reformların valldt kaybetmeden ıgeırçıekleşımıe* 
sine Devlet olanak 'hiç elksilmeyen Ibir gayetle 
çıalışmak zorunluluğu iaşikârdır. İktidarda bulu-
lunan Adalet Partisi dile O. H. P. anasında eko
nomik ve sosyal konulardaki görüş farklarınım 
(bir esaslısı budur. 

Ekonomik kalkınma (hedefine ulaşmak için 
ımillî iç kaynakları yeteri kadar ve cesaretle 
harekete getiremeyen iktidarlar vatandaşın bü
yük ıstıraplarına ıçane bullamıazlar. 

196ı2 - 1964 yılları arasımda yapılan vergi 
raftarmu gayretleri, esefle ifade edelim 'ki, 1966-
1966 yıllarında ıbir 'adım ilerlememiştir. 

öeçtmişteki gayretlerin olumlu sonuçlan mey
dandadır. 

1966 yılı kamu ıhareanualarında 1 milyar 788 
milyon liralık bir <fîimamsman ıaçığı bulunduğu ve 
laçığıın giderilmesi için yıl iğinde çeşitli vergi-
ıleme tedbirlerinin ;alınmaısı (lüzumu, Hükümetin 
yürürlüğe ıkoyduğu 1966 Uygulama Programın
da (sarahaten ifade edilmiştir. Şu sözler aynen 
Sayın Demire! Hükümetinin 1966 yılı icra prog
ramında vardır. İbretle yeniden hatırlayaJİım; 
program ıbu (konuda şöyle diyor : «Her sene çe
şitli stefbepierle iartan Devlet haroamalaınının dağ
ılanı finansman (kaynaklarından 'karşılanması ge
rekmektedir. Bu amaçla vergi sistemimizdeki 
rezervlerin seferber '©dilerek bir yandan ek fi
nansman ihtiyacı karşılanırken, öte yandan ver
gi ahenkleştirilmesi, sektörler ve kişiler anasında 
vergi adaletinin sağlanması ve vergi hasılatınım 
ımillî gelirdeki tartışları yakından iğlemımesi im-
(kân! dâhiline girecektir.» 

Adalet Partisi Hükümetinin Büyülk Mecli

se ve Türk Milletinle karşı 1966 yılı haşımlda 
yaptığı açık taahhüt budur : 

İktidara geçtikleri takdirde vatandaşlara ye
ni •mükellefiyetler ve yükler tahmil lediimiye-
cokir şeklinde seçim beyannamesinde ve ikti
dara geldikten sonra Büyük Mecliste okunan 
hükümet pnogıramında buna benzer taahhütlerde 

-bulunan Hükümetin, 1966, yıllık programına 
koyduğu bu prensipleri gerçekleştirmekte ne 
derece ısaımimî bir gayret göstereceğimde ciddî 
endişelerimiz loilduğunu bundan bir yıl önce Bü
yük Meclise ıaçıJkçıa ifade 'etmiştik. Aradan bir yıl 
geçmiştir. İktidar partisinin ve Hükümetin 
bu konuda neler yaptığını görelim : 

Malî yılın ilk 11 ayında icra programında 
açıklanan esaslara uygun vergi reformları ile 
ilgili hiçbir gayret gösterilmemiştir. 

Son günlerdeki tatbikat ise, milletçe elem 
ve esefle müşlhaJde olunmaktadır 

'Tuz dâhil tekel maddelerine 300 milyon li
ra, şekere yıllık tutarı 250 milyon lira zam, it
halâttan alman Damga Kesimine yılda munzam 
olarak 650 milyon lirayı aşan bir vergi alınma 
yetkisini Hükümete bahşeden bir kanun, akar 
yakıttan yılda 320 milyon lira vergi alınmasını 
öngören bir kanun, çimento satış fiyatlarına, 
kömüre ve çoğu kamu hizımeti niteliğinde İk
tisadi Devlet Teşekkülleri hizlmet ve mallarına 
zam. 

Bütün bu saydığımız zam ve vergilerin her 
hangi birisinde, biraz evel açıkladığımız 1966 
yılı programındaki sarih taahhütler ve prensip
lerle uzak yakın bir ilişki kurmak mümkün de
ğildir. 

Hepsi de vasıtalı vergi niteliğinde olan bu 
vergiler ve fiyat ayarlamaları, vergilerin 
ahenkleştirilmesi, sektör ve kişiler arasında 
vergi adaletinin sağlanması olarak mütalâa 
edilemezler. Bu zamların vergi hasılatının mil
lî gelirdeki artışları yakından izlemesi prensi
bine uygun düşen bir niteliği yoktur. Görünen 
odur ki, Hükümet 1967 yılı Bütçesinin tatbika
tı ile malî yükü ve külfeti, iktisaden zayıf, öde
me gücü zayıf ve fakat sayısı çok olan vatan
daş çoğunluğu üzerine yükletmek gibi bir yola 
girmiştir. 

Vasıtalı vergilerde gerekli reformların ya
pılmayışı vergi gelirleri içinde vasıtaisız vergiler 
riisbetiniin takriben % 33 den % 21 düşünmüş-
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t!ür. Son zamlarla bu nisbet daha da düşecek
ler. Bıı isabetsiz tedbirler sosyal bünyede den
gesizlik ve adaletsizlik yaratıyor. Yukarda 
sayılan son zamlar bayat pahalılığını artıracak 
ve gelir politikasını etlMliyecek, bunun sonucu 
işçi ve dar gelirliler ücretlerinin* arttırılmasını 
istiyeceklerdir. Bu zincirleme bir fiyat artışı
na yol açar. Eğer Hükümet bu zamlarla bera
ber açılk finansmana da güderse 1967 de güç bir 
ekonomik ve malî duruma gireriz. 

1966 yılında Ankara ve İstanbul geçin/me 
endekslerinin % 5,5 ve % 8,7 gaibi artışları gı-' 
da endeksinin % 9; giyim eşyaları endeksinin 
% 9,7 ve % 12,7 gibi önemli oranlarda artışla
rı nazara alınır ve son zamların etkileri de bu 
fiyaıt artışlarına ilâve olunursa, Türk ekono
mistinin çok hassas bir noktada olduğu görülür. 

Dikkate değer bir nokta, toptan eşya fiyat
larımda büyüık artış olmadığı halde, vatandaş 
geçimini yakından ilgilendiren maddelerin pe
rakende satış fiyatlarımda büyük artışların yer 
almasıdır. Bu duruım, üreticinin, imalâtçının, 
esnafın kazancında Önemli artış olmamasına, 
hatltâ yer yer düşüş olmasına rağmen, bâzı 
aracı zümrelerin büyük kazançlar sağladığını 
gösterir. Ticari kredilerdeki artışın meydana 
getirdiği istifçilik ve spekülâsyon imkânları 
bu adaletsiz ve enflâsyonlst gelişmenin başlı
ca etkenleri arasında sayılabilir. 

Bu durum bir gerçeği de ortaya koymakta
dır. 1967 de gerekli tedbirler alınmazsa belir
li bir ölçüde artacak olan hayat pahalılığı üret-
ıtfiği malın değeri yükselımiyen köylülerle, dar 
gelirlilerim, işçilerin, memur ve ücretlilerin, 
emekli, dul ve yetimlerin, küçük esnaf ve sa
natkârların geçim şartları güçleşecektir. Buna 
karşılık geniş kredilerle spekülâsyon imkânına 
sahİbolanların gelirleri daha da artacaktır. 
B'öylece millî gelirin dağılışında, üretim yapan
larla dar gelirlilerin aleyhine ve spekülatörle
rin lehine yeni bir değişme olacak, sosyal ada
letsizlik bir kat daha artacaktır. 

Plân : 
Plân konusuna girerken her zaman tekrar

ladığım bir konuya temas edeyim. Cumhuriyet 
Halk Partisinin ekonomik görüşleri Türk Mil
letinin gerçeklerinden doğmuştur. Bizim dev
letçilik görüşümüz her devirde haksız ve yer
siz hücumlara mâruz kalmıştır. Ancak ger

çekler o kadar güçlüdür ki, bizi tenkid eden
ler zaman zaman bizim sistemimizden vazgeçe
memişlerdir. Bizim sistemimiz köklerini 1923 -
1930 un güç şartlan ve tecrübelerinden alır. 
Demiryolları ve şeker sanayiinde ilk başlıyatf 
tatbikat 1931 Kurultayımızda sistem olarak ka
bul edilmiştir. 1933 te yürürlüğe konan ilk 
Beş Yıllık Plân devletçilik görüşümüzün tatbi
kat ı olarak sanayiimizin ve millî ekonomimizin 
sağlam temellerini atlmışitır. Bugünkü karma 
•ekonomi düzenimiz Devlet sektörümün hâkim 
olduğu halk yararına işliyen devamlı bir dü
zendir. Halkçılık ve devrimcilik ilkelerimiz bu 
düzeni besliyen, geliştiren ve zamanın şartları
na göre yürüten gücü ve kaynağı teşkil eder. 
Karma ekonomi düzenini, tüm devletçiliğe veya 
liberalizme atlamak için geçici bir sistem sayan 
görüşleri reddederiz. (C. H. P. sıralarından 
«bravo» ateşleri, alkışlar) Biizim sistemimiz; halk 
yararına işliyen özel sektöre de geniş imkânlar 
ve sahalar tanır. 

Millî mücadele günlerinden bu yana bize 
karşı komünistlik ithamları bir vasılt'a olarak 
kullanılmak istenmiştir. Bu gerçek dışı it
hamlar milletlimizde itibar görmemiştir, bun
dan sonrada itibar görmiyeeektir. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar) 

Bir Anayasa müessesesi olan plân fikrinin 
ilk uygul'anlma aracı, Birinci Beş Yıllık Plânın 
sonuncu yılma ulaşmış bulunuyoruz. Plânın 
lüzumu veya lüzumsuzluğu, Büyük Meclisler
de u^un tartışmalara konu olmuş, şimdi artık 
hu tartışmalar durulmuş ve plân fikri millete 
mal olmuştur. Bu yolun dönüşü yoktur. De
mokratik nizam içerisinde, hızlı ve dengeli bir 
kalkınmanın karma ekonomi kurallarına uyu
larak hazırlanmış plânlarla yürütülmesi ve ger
çekleştirilmesi zorunluğu' herkesçe kabul edil-
mişltir. 

Birinci Beş Yı'llık Plânın, ilk dört uygula
ma yılında millet için olumlu sonuçlar elde edil
miştir. Bunu bilmek ve takdir etmek lâzımdır. 
Sırasiyle dört yıllık neticelerde son istatistik
lerle göre 19'63 te % 1,1; 1964 te % 4,9; 1965 te 
% 4,6; 1966 da % 8,8 kalkınma hızı hesaplan
maktadır ki, bu dört yıllık ortalama % 6,5 bir 
kalkınma hızını ifade etmektedir. Bu netice
ler, ekonominin plânsız döneme nazaran çok 
daha yüksek bir hızla geliştiğini açık olarak 
göstermektedir. Bununla beraber alınan so-
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»uçları yeterli saymayıp plân hedeflerini tama-
'miyle elde etmeyi göz önünde tutmalıyız. 

Endişemiz odur ki, karşılığı bulunmamış 
olan ek finansman ihtiyacı 1967 programının 
kamu sektörüne aidolan kısmının gerçekleşme
sini güçleştirecek veya sıhhatli olımıyan malî 
ikaynaklara başvurmayı zaruri kılacaktır. 

1967 yılı programında özel sektör yatınim-
llannın 1966 ya nazaran % 18,2 oranında yani 
ll milyar 80 milyon lira artacağı farz edilmıeik-
t'edir. Bir yıl içerisinde özel sektörde bu kadar 
büyük b'ir artışın hangi kaynaklara dayandığı
nın izah edilmesi lâzımdır. Ayrım özel sektör 
içinde konut yatıri'm'larında büyük bir artta a 
görülmesi plân ilkeleri ile çelişmektedir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı bir Anayasa ku
ruluşudur. Bu teşdklkülü, Anayaısıa ile verilen 
fonksiyonunu ifa edecek bir durumda muhafa
za etmek gerekir. Hazırladığı dokümanların 
iyi incelenmesi ve kaJbul edilen programların 
tered!d'ülteüz tatbiki gerekir. Devlet Plânlama 
Teşkilatı Hükümet üstünde bir karar organı 
değildir. Karar sorumluluğu daiima Hükü-
ımettedir. Ancak, Plânlama Teşkilâtı hükümet
lerin arzularına uygun gerekçeler hazırlıyan 
bir vasıta olarak düşünülmeimelidlr. Devlet 
Plânlamia Teşkilâtının esas fonksiyonunu kay-
Wetmesli ileride telâfisi güç sakıncalar yaratır. 
Devlet Plânlamasına beyhude bir teşkilât gö
züyle bakıldıkça plâna dayanan bir kalkınma 
yapılamaz. . 

Para, kredi, fiyat politikası : 
Hükümetlerce izlenen para, kredi ve fiyat 

politikası, ekonomide istikrarın muhafazası 
ve plânın başarıya ulaşması için başlıca etken
lerden biridir. 

Konunun bu önemini göz önünde bulundu
ran Birinci Beş Yıllık Plân para, kredi ve fi
yat politikası alanında temel görüşleri ve ilke
leri açıklıkla tesbit etmektedir. Bu temel gö
rüş ve Ülkelerin uygulanması neticesinde, Türk 
ekonomisinde 1963, 1964 yıllarında, çeşitli iç 
ve dış zorluklara rağmen, nispî bir istikrar sağ
lanabil m'iş'tir. 1965 ten itibaren bu istikrar bo
zulmuştur. 

1965 sonunda 7 milyar 347 milyon lira olan 
emisyon miktarı, 1966 sonunda 8 milyar 351 mil
yon liraya ulaşmıştır. Bir yıl içinde, yeniden 

tedavüle çıkan para milktarı 1 milyar 4 milyon 
liradır. 

Merkez Bankası kredileri 1965 sonunda 4 
milyar 67 milyon lira ilken 1966 sonunda 6 mil
yar 81 milyon liraya ulaşmıştır. Bir yılda ar
tış oranı % 46 dır. Bu hız daha önce % 12,7 
idi. Merkez Bankası kredilerindeki bu çok hız
lı artış para miktarındaki artış ile birlikte, 
ekonominin istikrarını tehdideden önemli âmil
lerdir. 

Merkez Bankası kredilerinde, en önemli ye
ri işgal eden, âmme sektörü kredileridir. Mer-
kaz Bankamızın âmme sektörüne açtığı kredi
lerin hacmi 1962 de 980 milyon lira, 1963 te 2 
milyar .9 milyon, 1964 te 2 milyar 500 milyon, 
1965 te 2 milyar 784 milyon lira, 1966 da 3 mil
yar 473 milyon liradır, öyle görülüyor ki, 1967 
sonunda bu krediler daha da yüksek seviyelere 
ulaşacaktır. 

Bu kredi toplamını teşkil eden unsurlar, bi
rer birer gözden geçirildikte, bunların âdeta 
donmuş ve Merkez Bankasına tekrar avdeti 
muhal hale gelmiş krediler mahiyetinde olduk
ları görülür. 

196İ. senesi içinde, 6 milyar lirayı aşan bu 
mahiyetteki kredilerin bir kanunla konsolidas-
yona tabi tutularak tasfiye edildiği hatırlarda
dır. Donmuş bulunması Türk ekonomisi için 
tehlikeli nitelik taşıyan bu kredilerin seyyali-
yeti sağlanmadığı takdirde, yakın bir gelecek
te geçmişteki operasyonlara intizar etmek du
rumu ile karşı karşıya bulunmaktayız. 

Birinci Beş Yıllık Plânın başlangıç yılı olan 
1963 ten itibaren sağlanan fiyat istikrarı, 1965 
başından beri yeniden bozulmuştur. Nitekim 
1963 başından 1964 sonuna kadar, 24 ayda top
tan fiyatlarda ancak % 3,5 artış kaydedildiği 
halde, 1965 başından 1966 sonuna kadar 24 ay
da % 13,3 bir artış kaydedilmiştir. Buna muka
bil 1963 - 1964 döneminde işçi ücretlerinde ve 
üretici mahsullerinin değerlerinde büyük artış
lar sağlanmıştır. 1965 - 1966 döneminde fiyat 
artışları yükseldiği halde üretici mahsullerinin 
değerlerinde artış olmamış, hattâ gerilemeler 
olmuştur. Fiyat endekslerinin gidişi 1.967 nin 
de bir fiyat yükseliş yılı olacağını göstermekte
dir. 1965 başından beri, istikrarın bozulduğu
nun bir diğer işareti de altın fiyatlarındaki 
yükseliştir. Nitekim Reşat Altınının fiyatı 1964 
sonunda 146 lira 61 kuruş iken Kasım 1966 so-
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nunda 166 lira 93 kuruşa çıkmıştır. Külce altın 
da 14.29 iken, 14.60 olmuştur. 

Bütün bu göstergelerin 1965 başından beri 
kaydettikleri artışlar, 1965 ten beri içine girdi
ğimiz ekonomik istikrarsızlığı ve enflâsyonist 
baskıların etkilerini göstermeye kâfidir sanı
rım. Malî ve iktisadi istikrar unsuruna bizim 
verdiğimiz önem Adalet Partisi ile aramızdaki 
esaslı bir farktır. 

BAŞKAN — Sayın inönü, konuşmanızın bu 
yerinde başka bir bölüme geçiyorsunuz. 

Daha evvel Yüksek Meclisçe alman karar 

gereğince Birleşime ara vereceğim. Konuşmanı
za öğleden sonra devam buyurursunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA İSMET İNÖNÜ 
(Devamla) —• Başüstüne Sayın Başkan. Saat 
14.30 dan itibaren Büyük Meclisin sabrını tek
rar istirham edeceğim. (C. H. P. sıralarından1 

alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, daha 
evvel kabul edilen program gereğince saat 
14.30 da toplanılmak üzere Birleşime ara veri
yorum. 

Kapanma saati : 13.03 

ÎKÎNCt OTURUM 
Açılma saati : 14.30 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Fuat Avcı (Denizli), Ali Rıza Çetiner (Ankara) 

BAŞKAN — 53 ncü Birleşimin ikinci Otu
rumuna devam ediyoruz. 

Yarıda kalmış konuşmasına devam etmek 
üzere söz C. H. P. Grupu adma Sayın ismet 
İnönü'nündür. 

Buyurun efendim. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 
C. H. P. GRUPU ADINA İSMET İNÖNÜ 

(Malatya) — Sayın Başkan, çok değerli millet
vekilleri, söze başlamadan evvel bir yanlışı dü
zeltmek isterim. 

«Vasıtasız vergilerde gerekli reformlarının 
yapılmayışı vergi gelirleri içinde vasıtasız ver
giler nisbetini takriben % 33 ten % 29 a düş
müştür.» Bu «% 33 ten % 29 a olan nisbeti, 
'% 33 ten % 21 e» dediğimi söylüyor arkadaş
lar, bunu düzeltiyorum, «% 33 ten % 29 a dü
şürmüştür.» 

Konuşmama devam ediyorum. 
Dış iktisadi münasebetler : 
Dış iktisadi münasebetlerimizin başlıca un

suru olan ithalât ve ihracat hareektleri, plânlı 
döneme girişimizden beri, nisbeten olumlu bir 
seyir takibetmiştir. ihracatımız, bu dönemde 
her yıl, bir önceki yıla nazaran önemli sayıla
bilecek ölçüde artarak 1963 te 368; 1964 te 
410; 1965 te 459; 1966 da 490 milyon dolara 
ulaşmıştır. Bu rakamları daha önceki devrele
rin ortalama 300 milyon dolar civarında seyre
den seviyesi ile mukayese edersek, plânlı dö
nemde, bu konuda sarf edilen gayretlerin ve 
alınan sonuçların önemi daha iyi anlaşılır. 

Asıl mühim olan nokta, bu ihracat rakam
ları içinde, ihraç malları arasına girmeye baş-
lıyan mamul ve yarı mamul maddelerin de bu
lunmasıdır. 

1966 yılının son aylarındaki ihracat azalış
ları üzerinde Hükümetin dikkat nazarını çek
mek yerinde olacaktır. 

ithalâtımıza gelince : 1966 yılında 710 mil
yon dolarlık bir ithalât gerçekleştirilmiştir. Bu 
rakamlar önemli bir noktayı ortaya koymakta-
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dır. İki yılın ithalât ve ihracat rakamları 
mukayese edilirse aleyhte bir gelişme görül
mektedir. 1965 te ihracat % 12,4, ithalât % 6,4 
oranında; 1966 da ihracat % 6,7 oranında ar
tarken, ithalât bunun dört misli % 26,7 ora
nında artmıştır. Ticaret açığı 1965 te 108 mil
yon dolar iken, 1966 da 233 milyon dolara yük
selmiştir. Bunun sonucu yıl sonu itibariyle dö
viz rezervi 24 milyon 300 bin dolara düşmüş ve 
dış transferlerde gecikmeler doğurmuştur. Bu 
dış iktisadi! durumumuz bakımından tehlikeli 
bir noktaya geldiğimizi göstermektedir. 

Hükümetin bir süre de olsa, liberasyon kana-
liyle yapılan ithalâtı durdurma kararı ve daha 
sonra ilân edilen ithal programında da liberas
yonun Bakanlık izinlerine bağlanması liberas
yonu fiilen ortadan kaldırma gibi bir sonuca 
bizi götürmüştür. Dış ekonomik ilişkiler politi
kasının bu durumunu hiçbir kıstasa vurarak 
başarılı saymaya imkân görmüyoruz. 

Başka bir tehlikeye Hükümetin dikkatini 
çekmek isteriz. Liberasyonda bilhassa sanayiin 
hammaddesi mevcuttur. Bu maddelerde ithalâ
tın daraltılması, fabrikaların kapasiteleri altın
da çalışmalarına yol açar ve bu suretle işsizli
ğe, stok ve karaborsa hareketlerine imkân hazır
lar. En önemlisi de kazanmaya çalıştığımız ih
racat imkânlarımızı daha başlangıçta zedelemiş 
olur. 

Döviz rezervlerinin tehlikeli surette azalma
sı yakın geçmişte gördüğümüz ve memleket 
malî itibarını sarsan ariyere denilen borçların 
birikmesine yol açar ki, bu hal Türk parasının 
dış değerini sarsabilir. Bunun memleket eko
nomik ve sosyal bünyesinde getireceği olumsuz 
neticeelri plânın dış finansman kaynaklarının 
tedarikinde karşılaşılacak müşkülleri, daima ha
tırlamak ve bundan sakınmak gerekmektedir. 

Dış ödeme imkânlarımızın artmasında ve te
diye bilançomuzun dengesinin sağlanmasında 
önemli olan işçi dövizlerimize de değinmek lâ-
zımgelmektedir. 1963 ten itibaren sistemli bir 
surette yabancı ülkelere çalışmaya gönderilen 
işçilerimizin, memlekete gönderdikleri dövizler, 
1964 yılında çıkarılan özel bir kanunun öngör
düğü tedbirler neticesi olarak 1966 yılında 115 
milyon dolar olmuştur. Bu önemli bir gelişme
dir. 

Dış ödeme dengemizin açık vermesinde 
önemli rolü olan bir âmil de, şüphesiz ki, ağır 

dış borçlar imizdir. Bir milyar 178,5 milyon do
ları anapara, 488,5 milyon doları fak olmak 
üzere dövizle ödenecek dış borç yükümüz, 
1 milyar 676 milyon dolardır. îçinde bulundu
ğumuz yıllarda, ihracatımızın yaklaşık olarak 
% 20 sini dış borç taksidi olarak ayırmak du
rumunda olduğumuzu düşünmek, dış borç yü
kümüzün ağırlığını kavramaya yetecektir. 

Dövizle ödenecek dış borçlarımıza ilâveten, 
mukaveleleri gereğince Türk lirası ile ödenecek 
dış borçlarımızın da 3 milyar 300 milyon lirası 
anapara, 1 milyar 800 milyon lirası da faiz ol
mak üzere 5 milyar 100 milyon lirayı bulduğu
nu da belirtmek gerekmektedir. 

İç borçlarımıza gelince : Gerek Devlet büt
çesinden, gerekse diğer kamu müesseselerinin 
ödemekle yükümlü oldukları iç borç miktarı ise 
20 milyar 637 milyon liradır. Bu borçların tak
sitleri 2073 yılına Içadar sürecektir. 

îç borçlarında son bir yılda 3 milyar 442 
milyon liralık bir artış olmuştur. 

Sonuç olarak şunu söyliyebiliriz, Türkiye'
nin dış ve iç borçları toplamı 41 milyar 850 
milyon liraya ulaşmıştır. 

iktisadi Devlet Teşekkülleri : 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin, plânın onlar 

için çizdiği açık hedeflere rağmen kaynak yara
tan kuruluşlar haline getirilmeleri yolundaki 
gayretler durmuştur. 

iktisadi Devlet Teşekküllerinin kaynak tü
keten ve zarar eden kuruluşlar halinden çıka
rılıp, kâr eden ve kaynak yaratan kuruluşlar 
haline getirilmeleri ilkesi kalkınma plânımızda 
kabul edilmiş ve 440 ve 441 sayılı kanunlarla 
bunun gerçekleşmesi için gereken şartlar ha
zırlanmıştı. 1962 den itibaren durumları1 düze
len ve kaynak yaratmaya başlıyan bu kuruluş
ların 1965 ten sonra tekrar eski günleri hatırla
tan bir malî durum içine düşürdükleri görül
müştür. 1966 yılında işletmeci kurumların kay
nak yaratma kapasitelerinin azalmasına sebebi
yet veren gelişmelerin önlenememesi; aksine dı
şardan yapılan müdahalelerle bâzı kuruluşların 
daha büyük işletme açıkları vermelerine yol 
açılmış olması plân ilkelerine aykırı bir gidişin 
benimsenmiş olduğu kanısını kuvvetlendirmek
tedir. Bu gidişe son verilmediği takdirde, ikti
sadi Devlet Teşekküllerinin yurt içi tasarruf
ları artırıcı, kamu kesiminin finansman güçlük-
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lerini hafifletici ve kalkınmamızı hızlandırıcı 
olumlu etkilerinin gerçekleşmesi söz konusu ola-
mıyacaktır. Aksine, 1950 den sonra olduğu gibi 
bunlar enflâsyonun başlıca kaynağı ve ekono
mik gelişmemizi engelliyen kuruluşlar haline 
tekrar getirilmiş olacaklardır, iktisadi Devlet 
Teşekküllerinin kaynak yaratabilecek kârlı ve 
verimli teşebbüsler olduğu 1962 - 1964 devre
sinde ispatlanmıştır. Bunların alınan olumlu 
tedbirleri bir yana iterek zarar eden müessese
ler halinle ısokul'maları dövletçi'lüğe karşı olan
lar için bir gerekçe gibi kullanılmasına hak ka
pandırmaz. (Alkışlar) 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin zararlı işle
mesine müsamaha etmek politikasına iltifat 
edilmemelidir. Biz iktisadi Devlet Teşekkülle
rinin işletilmesine ekonomik şartlardan başka 
siyasi tedbirlerin karışmasını kabul etmeyiz. 

Sonuç : 
Yııkardaki izahlarımızdan anlaşılacağı üze

re Beş Yıllık Plânın anahedeflerinden birisi 
olan gelir dağılımında sosyal adaletin gerçek
leşmesi bu bütçe ile mümkün değildir. Bilâkis 
vergi, kredi, yatırımlar, giderlerin dağılımı gibi 
sebeplerle sosyal adaletsizlik daha da genişliye-
cektir. Bu tutum birçok sosyal problemleri de 
ortaya çıkaracaktır. 

Plânın diğer esaslı unsurlarından biri olan 
toprak reformu vakit geçirilmeksizin gerçek
leştirilmelidir. Bunu sosyal adaletin gerçekleş
mesi ve üretimin artması için önemli bir reform 
saydığımızı tekrar etmek isterim. 

Yıllardan beri Gelir Vergisi dağılışmdaki 
büyük bir haksızlığı derhal düzeltmek lâzımdır. 
Bu konu şudur : Büyük zirai kazançlar hemen 
hemen Grelir Vergisi vermezler. Bunun bir an 
önce vergi adaleti çerçevesine alınması gerek
lidir. (C. H. P. sıralarından alkışlar) Bizim se
nelerden beri uğraşıp tam neticesini alamadığı
mız bu sosyal adalet açığını A. P. kapatırsa 
memlekete büyük bir hizmet ifası ona nasibola-
c aktır. 

Asgari geçim indirimini artıran kanun yü
rürlüğe konmalıdır. Tarım - iş Kanunu, esnaf 
ve sanatkârlar ve serbest meslek erbabının sos
yal güvenlik kapsamı içine alınması gerçekleş
melidir. 

Sayın Milletvekilleri, 
İç politikamız üzerinde başlıca konulara de

ğinmek isterim: 

Yıllardan beri ve özellikle 1965 seçimlerin
den bu yana, iç emniyet ve huzur üzerinde tar
tışmalı bir devir geçiriyoruz. Büyük mesafe 
aldığımıza şüphe yoktur. Ancak, bugün de kök
lü sorunlar içinde bulunmaktayız. Size son 
4 ayı anlatayım: 

Sayın Başbakan, Kasım ayının ilk haftasn-
da memleketimizin iç emniyeti üzerinde endi
şe gösteren beyanlara başladı. Bütün Kasım 
ayı izmir, Bursa, Samsun, Adana ve Gazian-
tep'de bir esaslı konuyu işliyordu. Memleke
tin huzuruna ve meşru Hükümete karşı vukubu-
lacak saldırılara millet, halk teşkilâtı ile kar-. 
§ı koyacaktı, karşı koymalı idi. 

Dış memleketlerde, başlıca Fransa'da aske
rî ayaklanma ihtimaline karşı 200 bine yakın 
sivil halkın teşkilâtlanması, örnek gösterili
yordu. Bu sözlerin niçin ve kimlere karşı söy
lendiği belli olmuyordu. Hattâ yersiz ve lü
zumsuz bir telâş ve tahrik olarak yorumlanı
yordu. Ama, Başbakanın hiç sebep yokken bir 
askerî hareket ihtimalinden açıkça bahsetme
sini, onun, ciddî bir endişe içinde bulunduğu
nu göstermesi bakımından önemsiz karşılamı

yordum. Büyük Atatürk'ün yıl dönümü de bu 
arada geçti. O zaman da, Atatürk'ün heyecanı 
içinde bütün şikâyetler geniş ölçüde değerlen
diriliyordu. 

Biz bu devrede, memleket siyasi havasının 
bir huzura kavuşması için fikirlerimizi açık 
söyiüyerek sükûnet getirmeyi, ciddî olarak ta-
kibettik. Demokratik rejimden başka bir rejim 
tanımadığımızı ve tanımıyacağımızı söylediği
miz gibi, hürriyet havasının ve demokratik tar
tılmanın düşmanlık rejimi sanılmamasmı ke
sin olarak anlatmaya çalıştık. Kasım sonunda 
Sayın Cumhurbaşkanı Tunus'a hareket etti. 

Sayın Başbakanının emniyet arayan beyan
larına karşı siyasi ortamın ordu ile ilişkileri 
üzerinde sarih fikirlerimizi bugün bir daha hu
lâsa etmek isterim: 

Bir askerî ihtilâlden çıkmış memlekette, 
ordunun başlıca kendi anlayışı ve vaziyet alı
şı ile diğer askerî ihtilâlleri bertaraf edip kış
lasına çekilmesi, onun, daima iftihar ile güve
nilecek bir millet ordusu değerini göstermiştnr. 
(C.H.P. sıralarından alkışlar) Orduya millet
çe güveni, sevgiyi ve takdiri beslemek, mille-
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tin bütün evlâtlarının ödevidir. Ordu ile mil
let arasında yakın duyguların beslenmesinde 
en tesirli örnek, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin ve üyelerinin davranışlarıdır. 27 Mayıs
tan beri, özellikle tekrar sivil hayatın tartış
maları içine girdikten sonra, Meclislerimizin 
orduya karşı tutumlarında büyük bir ilerleme 
olduğunu sevinçle kaydedebiliriz. Geçmiş fır
tınaların yanlış tefsirleri, önemli ölçülerde 
unutulmaktadır. Parlâmentonun örnek olacağı 
bir sıcak sevgi havası ve Hükümetin yaptığı 
gibi sağlam bir güven yolu, Ordu münasebet
leri bakımından memleket hayatını sağlam 
bir zemine yerleştirir. 

Ordunun şerefini korumakta dikkatli ol
mak, ordu için en besleyici gıdadır. Buna karşı 
ordudan, millet savunmasında ödevinin ehli
yetlisi olmak, milletin istediği tek karşılıktır. 
Bunun gibi, Ordu mensupları içinde olacak 
müstesna kusurların mutlaka adalet ve yargıç 
yolu ile çözülmesi, kanunların ve millet emni
yetinin istediği başlıca ödevdir. (C.H.P. sıra
larından alkışlar) Türk vatandaşına karşı Or
du içinden kanun dışı çıkacak bir kusurlunun 
korunmadan mahkemeye verilmesi, ordunun da 
yalnız vazifesi değil, şerefinin de icabıdır, 
(C.H.P. sıralarından alkışlar) 

Bundan sonra, sözü edilmekte olan yeni 
«Temel Haklar kanunu» na değinmek isterim: 

Öyle görünüyor ki, olağanüstü kanun ted
birlerini aramaya sevk eden sebep, komünist 
tehlike-i o^ıraLtır. t 'rrçek şudur ki, seçim za
manı seçim âleti olarak başlıyan komünist teh
likesine memleket ölçüsünde bir tehlike öne
mi verilmek isteniyor. Hükümetin deyimi ile 
ihtisas mahkemeleri kurulacağından, mübalâ
ğalı cezalardan ve akim almıyacağı suçlardan 
bahsedilmektedir. Yakın bir geçmişte, 15 yaşın
da bir ortaokul talebesinin komünistlik ithamı 
ile yankesiciler arasına konulması gibi facia
lar olduğunu hatırlayınca, yeni olağanüstü ne
ler getirebileceğini tahmin ediyoruz. 

Sayın Başbakan, geçen günkü Meclis beya
nında, terör rejimi kurmryacağını bildirmişti. 
Bu beyanın samimî 'olduğuna inanıyorum. An-
eakytecrübe ile bilinir ki, terör rejimleri, ilk 
gününde istenmiyerek konulmaz. Yanlış bir 
yola girilirse, adım adım memleketin bir zin
dan havasına boğulduğu görülmüştür ve görü
lebilir. Bugün komünist tehlikesi her memleket

te olduğu kadar bizde de bulunabilir. 50 senelik 
tecrübeden sonra aşarı sol akımlara karşı ted
birler &ok normal hudutlar içine sokulmuştur. 
Kaldı ki, bizde aşırı sol gibi aşırı sağ da var
dır ve hangisinin daha azgın olduğu pek kesti
rilemez. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

Komünist tehlikesi ne kadar varsa, onu mü
balâğa ile bir kazanç ve geçim konusu haline 
getiren bütün şartlar, bizde suni olarak yara
tılmıştır. Türlü dernekler vardır. Komünistlik
le mücadele ederler. Ve her gün, yeni bir ko
münist yuvası keşfederler. Bu dernekleri Dev
let besler. İşi gücü olmıyan insanlar, hamiyeti 
ve kolay geçimi bir arada bu derneklerde te
min etmektedirler. (Ortadan alkışlar), bunların 
zararlarına karşı cemiyetin dayanabilmesi zor 
bir çeydir. Böyle bir ortam içinde, Hüküme
tin, soğukkanlılığını muhafaza ederek masumu 
suçludan ayırdetmesi gerçekten güç bir sanat
tır. Suni. olarak bütün bütçelerden beslenerek 
yaratılan bu salgın karşısında, Sayın Başbaka
nın terör yaratmaktan kurtulması zor bir iştir. 
özellikle, içinden geçmekte olduğumuz malî, 
iktisadi ve sosyal zorluklar, sinirleri çok sar
sacak ve aşırı solcular ve aşırı sağcılar, malî, 
iktisadi ve sosyal sıkıntılardan kendi propa
gandaları için istifade edeceklerdir. Düşünü
len «Temel Haklar kanunu» mm, vatandaş hak
larından eser bırakmıyan büyük bir huzursuz
luk devri açmasından sakınırız. 

Sayın milletvekilleri, 
Sayın Başbakana, öğretmenler ve öğrenciler 

konusunda birkaç kere müracaat etmişimdir. 
Öğretmenlerin özel bir baskı içinde yaşadıkla
rından, Ödevlerinde ve yerlerinde güvensiz ol
duklarından şikâyetler kesilmemektedir. Öğ
retmenlik mutlaka huzur ve emniyet içinde 
başarılabilecek bir ödevdir. Mütevazi bir geçim 
içinde, insan yavrusunu işliyen bir sanatkâr, 
eziyet içinde nasıl bir sanat eseri meydana ge
tirebilir? (C.H.P. sıralarından alkışlar) Bunlarm 
emniyeti, cemiyetin her ferdinin kaygısı ol
malıdır. Öğretmenliğin, her orta tahsil görmüş 
insan tarafından yapılabilecek iş olduğunu 
sanmak, büyük hatadır, öğretmenliğin ilk dal
ları, en yüksek öğretmenlikten daha kolay de
ğildir. Biz, kültür hayatında ilerlemiş olan 
memleketlere yetişmek için zamana muhtacız. 
Benim kanaatimce ve benim göjdülderime gö-
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re, biz ilk öğretimde, yüksek ehliyet seviyesi
ne varmışızdır. Torunlarımızın nasıl yetişti
rildiğini yakından izliyen aileler, benim söy
lediklerimi pek güzel anlıyacaklardır. Öğret
menlerin baskıya ve saldırıya uğradıklarından 
ve güvensiz yaşadıklarından şikâyet ettiğim 
her zaman bana, 120 bin öğretmen içinde 
5-10 hâdisenin ehemmiyeti olmıyaeağından 
bahsedilir. Bu düşünce, öğretmen şikâyetleri
nin yanlış değerlendirilmesidir. Bir öğretmen 
kütlesinde 10 kişiye yapılacak haksızlığın on-
Ivnlerce k'şi ürerinde güveni sarsacağından 
şüphe etmemelidir. Fikrimi anlattığımı zannedi
yorum. Benim bulduğum ilk çare, bizzat Sa
yın Başbakanın öğretmenlerin koruyucusu du
rumunu alması ve bunu özellikle millî eğitim 
camiasına ve millî eğitim idarecilerine hisset-
tivmes;dir. Bu mânevi korumanın gölgesinde, 
kanun ve idare volnnda öğretmenlerin ödevleri 
kolaylaştırılmalıdır. Manyas'ta sokakta dövül
meler, Horasan'da açıktan öğretmenlerin «kâfir» 
olarak teshir edilmeleri, yüreğimizde şifa bul
maz bir vara gibi işlemektedir. (C.H.B. sıra
larından alkışlar) 

Simdi öğrencilerden bahsedeceğim : Öğrenci
ler de. Savın Başbakanın eşit ve genel himayesi 
altında bulunmalıdırlar. Yüksek öğrencilerin 
idaresi, elbet daha güçtür, daha naziktir. Fakat 
yetişkin insanlar oldukları için başarılamaz 
değildir. Yüksek öğrencilerin ve onların der
neklerinin, bütün dünyada bugünkü öğrenci 
şartlan içinde idare edilebilmesi, medeniyeti
mizin işareti ve püveni olacaktır. 

Savm mili etveklll eri; 
Kültürde baskı üzerinde de durmak isterim. 

T'va.tro. dil ve okullara, gönderilen vavınlar, kül
tür baskısı mânası verecek özelliklerden tama-
mivle uzak olmalıdırlar. Kültür yavımndan 
bahsedenken, dünva klâsiklerinin dilimize çev
rilmesinin, Cumhuriyetin büyük bir hamlesi ol-
dn^uuu lı a ti rl atmak isterim. Dünva, klâsikleri, 
hiçbir milletin önemsiz görmediği bir hazine
dir. Adalet Partisi iktidarının, dünya klâsik
lerinin memlekete verilmesinde sebatlı bir ilgi 
ve gavret göstermesini güvenle bekleriz. Böyle 
dâvalar, partilere bap.li olmıvan bir aralıksız 
ilerleme voludur. Adalet Partisi iktidarının, 
klâsiklerin millete kazandırılmasında hassas ol
masını tekrar ifade etmek isterin!. Burada vıl-

larca çalışan tecrübeli insanların feda edilme
lerine göz yummamasını Hükümetten rica ede
rim. Bu mesleklerin uzmanları, büyük öl
çüde kültür ve hizmet tutkunluğu ile yaşıyan 
insanlardır. Mübalâğa edilen komünizm müca
delesi ticaretinin, bu kültür yuvalarına ka
dar el uzatmasından kaygı duymaktayız, 
(C.H.P. sıralarından alkışlar) 

Devlet tiyatrolarında insafsız bir sansür 
başlamıştır. Düşünce ve yaratma hürriyetine, 
başka her faaliyetten daha çok ihtiyaç göste
ren sanat ve edebiyatın, böyle bir sansür ye 
baskı ortamında gelişmesi imkânsızdır. 

Atatürk, millî kütürün gelişmesinde, millî 
kültüre dayanan bir milliyetçilik anlayışının 
kökleşmesinde, dil devrimini, dilde özleşmeyi 
önemli etken sayardı. Bu zihniyetle Atatürk, dil 
devrimine bizzat büyük önem vermişti. Oysa, 
son zamanlarda, dildeki özleşmeyi bile bir ko
münizm belirtisi gibi gösterme gayretleri üzün
tü ile görülmektedir. 

Dildeki özleşme cabası 40 seneden beri devam 
ediyor, en güç devrimlerden biri olduğu halde, 
Atatürk'ün büyük eseri olarak durmadan ilerli
yor ve zenginleşiyor. Bu olumlu sonucun, Ada
let Partisi iktidarı zamanında daha da ilerle
mesini ve özel bir himaye görmesini bekleriz. 

Yeni Anayasamız, her haksızlığın mahkeme
lerde muhakeme ve tamir edilebilmesini öngör
müştür. Bu alanda mahkeme kararlarının yerine 
getirilmemesi âdetinden vazgeçilmesini Hükü
metten rica ederim. (C. İT. P. sıralarından alkış
lar.) 

Sayın milletvekilleri; 
1967 yılı, malî yönden güç bir geçit olacak

tır. Hemen ödenmesi lâzım gelen birikmiş borç
lar vardır. Plânın son yılının malî kaynakları 
sağlanamamıştır. Bu açıklar, bizi her bakımdan, 
aşılması güç bir merhaleye getirmiştir. Malî zor
luklar bütün hayatımızda istikrarsızlık ve hu
zursuzluk yaratabilir. Her millet böyle geçitleri 
çok zor atlatır. Bu güçlükleri Hükümete karşı 
bir politika istismarı konusu asla kabul etmiyo
ruz. Aksine, malî güçlük senesinin, huzur için
de geçirilmesini her bakımdan Devletimizin iti
barı ve kuvveti sayıyoruz. 

Bu kadar önemli olan bir neticeyi, borçların, 
kaynakların ışığı altında, olumlu bir tedbire 
büyük fedakârlıkla ulaştırmak lâzımdır. Bu hal 
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güçtür, fakat mümkündür. İşin özü, bütçe işle
mesini sağlıya cak bir tedbir bulmaya dayanır. 
Hükümetçe tasavvur edilen bütün tedbirler alın
malıdır. Ancak görünüşe göre, bu tedbirler kâfi 
gelmiyecektir. Borçlar ve yeni 1,'5 milyar açık 
ortada kalacaktır. Hükümetin cesaretli bir ka
rar vererek bu 1,5 milyarı temin etmesi lâzım
dır. Kolayca bu yeni 1,'5 milyarı bulmak müm
kün görünmüyor. 

1967 bütçesindeki cari harcamalardan kesile
rek, bir tasarruf çaresi aranmalıdır. Esas itiba
riyle, malî durum, tecrübe edilmiş olarak belli 
iken, cari harcamaların serbest bırakılması bü
tün sıkıntıların temel sebebi olmuştur. Cari har
camalardan ne kadar çok kesilebilirse, 1967 yılı 
malî durumuna o kadar çok fayda sağlanmış 
olur. Bu kesilme, bâzı yerlerde önemli ve bâzı 
yerlerde daha az olacaktır. Ama, bunun toplamı, 
bir mühim rakam sağlıyabilir. Cari harcamala
rın artışı plânda 1967 için âzami % 8,4 gösteril
miştir. Bu rakam niçin % 13,7 ye çıkarılmıştır. 
Varidatı mı bulunmuştur, tehir ka'bul ctmryen 
bir masraf mı çıkmıştır? Plânın sadece bu şar
tına riayet olunsa idi, % 5 cari harcama eksik 
olacak ve yekûnu 500 milyon lira olacaktı. Ke
sinti teşebbüsleri, elbette maaşlardan ve ücret
lerden olamaz. Bu kayıtlar içinde, plândan % 5 
fazlalığın üstüne ciddî bir gayretle daha bir 
miktar tasarruf eklenebilir. Karşılığı bulunmı-
yan yani Hazinenin fiilen ödiyemiyeceği bir tah
sisatın konulmasında ve gösterilmesinde ne fay
da vardır? Bu halin fiilî bir neticesi, bu tahsi
satın hangisinin ödenip, hangisinin ödenmiyece-
ği hususunda Hükümet içinde ve Hükümetle dı
şarısı arasında devamlı bir boğuşmayı hazırla
maktır. 

Açığı bugün için ve gelecek için kapatacak 
diğer çarelere geliyoruz. Büyük zirai kazançlar
dan Gelir Vergisi alınmaya haşlanması, vergi 
adaletsizliğini kaldırmasından başka malî buh
ran devrini geçirmek için de esaslı bir vasıtadır. 
Bu sene zirai büyük kazançlardan yeterli Gelir 
Vergisi almayı düşünmelidir. Her halde gelecek 
sene yeterli vergi alınması bu seneden kanuna 
bağlanmalıdır. 

Hükümet, gelirleri azaltıcı bir etki yapacak 
olan servet beyanının kaldırılması tasavvurun
dan kesin olarak vazgeçmelidir. 1967 yılını geçi
rebilmek için çareler bulmaya çalışıyoruz. Harb 

gibi, büyük sulh zamanı buhranlarından da ba
şarı kazanmak için esaslı bir şart vardır. Strate
jik tedbirlerde esasından ve zamanında yapıla
cak hatalar, bütün buhran esnasında güç tamir 
olunur. 

Bu şartlar içinde vakti geçmiş tedbirler arı
yoruz. Benim kanaatim odur ki, önümüzde bu
lunan devrenin ehemmiyeti iyi ölçülürse, bugün 
bulunacak tedbirler vardır. Bu tedbirler, bir ta
raftan tasarruf tedbirleri, bir taraftan yeni kay
nak tedbirleri olur. Hükümet malî vaziyetin çok 
ciddî olduğunu kabul ederse, bütün masrafları 
ciddî olarak tekrar gözden geçirebilir. Bu kana-
atla sözlerimi bitiriyorum, saygılar sunuyorum. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Millet PmitM Grupu adına Sa
yın Seyit Faü'tfk Önlder 1)uyurunuz. 

M. P. GRUPU ADINA SUYîT FARUK ÖN
DER (Konya) — Muhitinim Badkan, muhteremi 
ımillotvclkijlıe!'!, 

Mükjt PiViitlM 'Mo-alh Grupumıu 10-37 malî 
yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü haikllundaki 
görüş, tcınıkid ve tenrcnnitedni Yükyek Heyeti
nizle arz etnı'eik ü/vere söz al'mi'j bulunuyorum. 
Gnupuımuzımı şu anıdaki İlk ve en halisane to-
'nıcnnisi J967 bütçesittin yurdumuz, mil Idtii'miz 
için hayırlı, uğnnln ve »onıoneli olımamdi'r. 

Bütçe inik aide rd-e-d, Jlıülkiü'm.et ieraıdunı ııııı-
i'akabo otım'ok için Yüce Mediısıc en geniş im
kânı verdiğinden, İm mıüzfiikenekvnde Devlet ve 
Hükümet id'aliydiîk-'dniın tornanılın gözıdcn ge-
dritm'eısi, hal ve âtiye »it düşihvce, tem<enni ve 
görüşlerin ortaya konulması mûtat olmuş
tur. 

Biz de, bütçe mü'zalketrtvlıeırini hır nıuraıkalbe 
ve karışıl ikili aıydınlanlma vasıtanı telfikki etliği
miz iç/in bu geleneğe uyacak, Mllkıt Paı'L'id 
M'ec.lis Grupu ohırnk, çözünü bdd'iycn ınalî, cık-o-
nK.tui'k, s'nuyal ve pr.ıMti'Llc alanla'edalki yıi'dunnı-
zun iş ve duş mcuıelel'eriui ele jtOeıeeok ve t; and 
görüşlerilmizi. o;taya kuyacağrz. 

Dcvliet faaliyel'deıı'nin, muhtelif suibeıleri ile 
İlgili bütçeler müzakere edildlkm hcibirjrııe aitt 
teferruatlı görüşİcr'imizdc sınain ge'dikçe wüp-
besk ayrı ayrı Yüce Aleeiis'n bu^eruuıa nr/, 
ediieee'k ve ınıilkıtini''win. talkldir ve tasviplerine 
•sııamılaoalklti'r. 

Doğrudan dnğrnya bütçe 'İle ilçdd tenkid 
ve teımmnliloriuiz'e gıe'ç..neden ve ınun'dk^tkm-
ziıiı çözüm ı bdkliynn malî, ekonomik, sosyal ve 
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politik alanlandaiki iç ve dış mlöseleleri ile il
gili temel görüş ve tavsiyelerimizi belirifcmedeıı 
evvel, dünyan im buoi'mıkü durumu ve mermlelke-
timizin içinde bulunduğu ortamı kısaca âdeta 
bir fırça darbesi ile bellirtrmektıo fayda mütalâa 
ûtımıdktevıiz. Övle zîanıned'ivıoruım ki bu hımış, ile
ride serd edeceğimiz mütalâaların daha iyi an
laşılmasına yandım edecek ve cüzüm bekliyem 
birçmk meseledesin ıieıden süratle ve cesaretle 
üzerine eğilmemiz gerektiğini oıtaya koyacak -
;tır. 

Muhteremi ımilletvelkilleri; 
Bugün, dünya milletlerimde bir 'kaynaşma 

vardır. Dünyalınız yeni bir ta'azızuv ve yep yeni 
bir oluşum içindedir. 

Bir tarafUa kutuplara ayrılmış büyük dev
ler diğer tarafta bunlara yom olmamalk için ha
yatiyetlerini muhafazaya çalışan ve çeşitli ted
birler peşinde koşan ve bu ımalkwatla kısmen 
bunlarla ilişkiler kuıimak, kısmen de birbirleri 
ile aniaşım'aık suretiyle mevcudiyetle; 'ini ida
meye ıığşaraın küçük devletler mevcuttur. 

İktisadi ahunda dünya milletlerinin bir kıo-
.ını geçim derdinde diğer bir kı.lnıı da d'alha üs
tün bir refaha ülaşimalk sevdaısı udadır-. 

İster sağ, ister sı ol ve isterse tesTİkikıül etmek-
te ve gün begün bir güc kazanmakta olan üçün
cü grup a •menuubolsıın bu grupların liderli
ğini yapan ve aslında daha üt 1 tün bir refah sev
dası ile güzleri 'kar a um iş olan devler, mıaksaıt-
larını temin için diğer mil kitleni ve küçük dev
letleri s öınü ilmeye uğranmakta ve o kütlelerin 
uyanım alarmı kemdi b'clka ve refalhtaırrum slger-
tası saym alktadııi a r. 

Bu hakikati anlıyan ve bundan endişe clu-
yaraik uyanım aya b anlıyan 'millet leıin hayati
yetlerini idame için bi etalon yemi tedib irkme 
başvundulklaıri ve 'kuıltmlıış çabalan içinde çır
pınmaya başladıkları ve buna mukabil de bü
yük balların, kendi menfaatle;'! icabı küçüik 
devletleri ya siyan i hâkimiyetle:! veya. ile-
ıtisadi eısıare'tleri altına alma çabalarımı bira^ 
daha, antırdıiklaırı ve bumu sağlamak için alda 
g'elmcdik tedbirlere teve'sısül ettikleri de bir 
valkıadır. 

Ayrıca hayatiyeti!enimin klamreii için bu bü
yük kuvvdtter kendilerine kaır'şı keyacalk. kuv
vetleri imhaya, hazr.laumrJkta ve bu hayat 
ımelmat mücadelesine kter istemez bütün d'ünıya 
devletle ilmin de kendileri ile birlikte sürükieu-

mutisini, bunun aksini sağlamak için kurulmuş 
teşekküllerin mevcudiyetine rağmen âdeta 
istikballerinin bir teminatı gibi ıgümıelktcdir-
ler. 

Dünyamın bu durumunu stratejik mevMi-
ımiz dol ay isiyle bizim için eoık büyüik ömemı taşı
dığı izahtan varestedir. Kaldı ki, Batı blo'kuma 
ve NATO ittifalkına bağlı olanı memleketimiz 
için, buna rağmen lehimize halledilmediği tak
dirde yemi gailelerin bir başlangıcı olacağı mu-
halkkaik olan Kıbrıs meselesi her an 'kanamaya 
•müheyya bir çibam başı gibi ortada dnr'ma'kta 
ve haıttâ her geçen gün vehaınıetihi biraz da
ha artınmış olarak aleyhimize bir inkişaf gös
terilmektedir. 

•Bunun yanında, yurdumuzu tehdldcden ve 
memleketimizi her an bir emrivaki ile karşı 
karşıya getirebilecek ve haıttâ istemlyeceği bir 
harbe selkamak belki de atam bombaları ile 
yurdumuzu 32 milyumluik bir mezarlık haline 
getüröbilecdk Amerikan üsleri ve ilklll anlaşma
lar olduğu gibi duTimakt'a, Hükümetimiz ise 
hâlâ Amıerüka'ya kaaıdeler okumaya devam et-
mieiktödıir. 

Buna ilâveten, Arap devletleri ile artık an
laşması kabil olmıyan İngiltere'nin Orta - Do
ğuda yeniden tesis etmek heves ve mecburiyeti, 
bunun imkân ve vasıtalarını araştırması, Do
ğuda belirmekte olan Komünist Çin tehlikesi 
karşısında Rusya'nın duymaya başladığı endi
şe politik durumumuzu çok daiha kritik bir ha
le getirmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, bilhassa İkinci Dünya Sa
vaşından sonraki iktisadi buhranın dünyada
ki tesirleri memleketimizde de akislerini göster
miş ve hele bâzı tedbirsizlikler ve ters davra
nışlar yüzünden hükmünü belki de daha sert 
icra ederek, memleketimizdeki orta sınıf halkı 
âdeta eritmiş ve orta sınıfın ekseriyetini teşkil 
eden memur, işçi ve diğer sabit gelirlileri orta
nın altına iterken, birçok sonradan görme fır
satçı vurguncular ve mantar gibi yerden bit
me milyonerler türemesine sebebolmuştur. 

Bunun yanında, takibedilcn enflâsyonist 
politika yüzünden bir türlü önüne geçilemi-
yen pahalılık ve fiyat artışları1 fakrü zarureti 
artırmış, yeni iş sabaları açılmadığından işsiz 
ve fakir kütle gün begün çoğalmış ve yurdu
nu bu yüzden terk etmek zorunda kalan fakir 
köylüler büyük şehirleri doldurmuş, gücümü-
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ze güç katacak işçilerimiz dış memleketlere 
göç etmiştir. 

Dünyada hüküm sürmeye başlıyan iktisadi 
'buhran, adedi yüzbinleri • aşan dış memleket
lerdeki işçilerimizi artık müşkül durumlara sok
maya başlamış ve onların yurda dönmek mec
buriyetinde kalmaları halinde, Hükümetin ve 
memleketin içine düşeceği durum başımızı elle
rimiz arasına alıp düşünmemizi icabettirecek 
çok önemli bir hal almıştır. 

Dünyanın ve memleketimizin panoramik 
olarak çizdiğimiz bu tahlosu ve hulâsa bütün 
bu haller, her günkünden daha ziyade birbiri
mize destek olmamızı icabettirdiği, birlik ve 
beıaberlik içinde, derhal iktisadi zorunlara 
eğilerek fakir halkın kalkınmasına, orta sını
fın kuvvetlenmesine çareler aramamızı gerektir
diği ve Atatürk'ün anaıhatlarmı çizdiği haysi
yetli bir dış politika takibederek terakki ve 
taali yolunda ilerlememizi zaruri kıldığı halde 
maalesef ne politikacılarımızın ve ne de siyasi 
partilerimizin mühim bir kısmi bu idrakin 
içine henüz girememiş bulunmaktadır. 

Bugün memleketimizde, bütün bu durum
lardan faydalanmak istiyen fırsatçılar kol gez
mekte ve maalesef yüz küsur senelik bir müca
deleye rağmen birkaç adım ilerleme ve tekrar 
birkaç adım1 gerilememiz ve binnetice yerimiz
de sayma talihsizliğine uğramış bulunmamız 
dolayısiyle de üzülerek arz etmeye mechuruz 
ki, ne siyasi ve ne de iktisadi rejimimizi bir 
türlü en yararlı şekilde rayına oturtamamış bu
lunmaktayız. 

27 Mayıs İhtilâli üzerinden yedi yıla yakın 
bir zaman geçmiş, yeni Anayasamız beş yaşını 
doldurmuş olmasına ve yakın tarihimizde de 
demokrasimiz çok çetin imtihanlar geçirmiş 
bulunmasına rağmen esefle ifade edelim ki 
bugün hâlâ hususi sohbetlerde, çeşitli kuruluş 
ve teşekküllerde, üniversitede, basında ve 
hattâ Yüce Mecliste, hulâsa bütün vatan sat
hında rejim ve demokrasi münakaşaları yapıl
maktadır. 

Yine üzülerek ifadeye mechuruz ki, başta 
iktidar olmak üzere Ibunları halletmekte gö
revli olan politikacılarımızın' mühim 'bir kısmı, 
bütün bu memleket zorunlarını ve çözüm bek-
liyen meselelerini ele almak yerine, gerçekçi 
yolları bırakıp kısır çekişmelerle vakit geçir

mekte ve ıbu fakir milletin dert ve dâvalarını 
bir kenara itmiş gibi gözükmektedirler. 

Hulâsa, buıgün memlekette milletin yararı
na olmıyan bir çatışma devam ettirilmekte ve 
bakıyorsunuz 'bir gün, hasit menfaatleri ve kü
çük hesapları icabı yurtta ve ıbu mevsimi şita-
da, bir meyve değil yaprak hile vermesi müm
kün olmıyan ve mevsimi icabı sert bir rüz
gârla ümit tomurcuklarını dahi dondurması 
melhuz bulunan zamansız suni bahar havala
rı estirmeye çalışmakta ve diğer bir gün hiç 
sebepsiz karşılıklı en ağır hücum ve ithamlar
la 'bilgili, 'günün zorunlarma eğilmek istidadın
da inkişaflar göstermesi ve faydalı semereler 
vermesi muhtemel tutum ve davranışlar hiç 
şüphesiz .engellenmektedir. 

Bu ortamda, vatandaşları birlik ve bera
berliğe çağırması ve hareketleri ile millî 
vahdetin kurulmasında önayak olması iealbe-
den Hükümet ise, maalesef bilgisiz, becerik
siz ve gayrisamimî politikası ile her 'gün genç
leri, öğretmenleri, din adamlarını ve hulâsa 
bütün vatandaşları muhtelif kamplara ayılmak-' 
ta ve her gün 'şiddetini artıran ters tedbirler
le, tecrübesizliği ve kısır görüşü yüzünden, her 
an geri tepmesi mümkün sert ve yanlış hare
ketlerle, memlekette esasen mevcut ikiliği daha 
da artırmaktadır. 

Hele güttüğü ve evvelce de müspet bir seme
re vermediği ıbittecrübe saıbit olan sakîm iktisa
di politika ile zengini daha zengin, fakiri da
ha fakir yaparak sınıfların1 tam teşekkülüne 
yardım etmesi ve milletin1 göz ıgöre göre istis
marına alet olmak suretiyle milletçe fakirleş
memize ve böylelikle memlekette aşırı sol cere
yanların yerleşmesine müsait 'bir zemin hazır
laması cidden elem vericidir. 

Bugün Türkiye'de, başta Yüce Meclis ve 
Hükümet olmak üzere hepimizin1 müştereken 
memleket zorunları üzerine eğilmemiz ve Kürt-
çülük, Ümmetçilik, Nurculuk, devrimcilik, ge
ricilik, ilericilik, sağcılık, solculuk gibi aslın
da maksadı, millî bütünlüğümüzü bölmeye 
matuf bir çıkarcılık olan ve milleti birbirinden 
soğutan mefhumlar üzerinde durmadan açık ve 
gerçekçi yolda yürümemiz ve mevcut Anayasa 
düzenine saygı göstermemiz gerekir. 

Bugün milletin başında bu anlayış içinde bıı-
lunmıyan bir Hükümetin mevcudiyetini büyük 
bir talihsizlik sayıyoruz. 
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Diğer taraftan, bütün bu durumlar ve saydı
ğımız bu iç ve dış meseleler, yurdumuzun, millî 
vahdetimizin, rejim ve istiklâlimizin bekçisi Şan
lı Ordumuzun, tamamen politikanın dışında tu
tulmasını gerektirmekte ve Büyük Atatürk'ün, 
Aziz Maraşalımız Fevzi Çakmak'm, tarihten al
dıkları ilham ve edindikleri tecrübeler dolayısiy-
le pek haklı olarak, hayatları boyunca üzerinde 
titizlikle durdukları bu prensibe daha büyük bir 
itina ile riayet edilmesine ve bu güven kaynağı
mızın her an milletin gözbebeği olarak, memleket 
hizmetinde zinde bir şekilde kalmasını icabettir-
mektedir. Hal böyle iken yine esefle kaydet
mek mecburiyetindeyiz ki, bilhassa son günlerde 
bilerek veya b ilmiye rek bu aziz varlığımızın, Şan
lı Ordumuzun politika içine itilmek gayretleri 
gösterilmiş olmasını da mevcut bahtsızlık zinciri
nin bir halkası olarak kabul etmekteyiz. 

İşte muhterem milletvekilleri, bu sene bütçe 
müzakerelerine maalesef böyle namüsait bir or
tam. içinde başlamış bulunuyoruz. Bu sebepledir 
ki, bütün faaliyetinde yalnız meşru ve kanuni 
yollarda yürümeyi kendisine vazife bilen, Dev
leti, insanların cemiyet halinde ve !barış içinde 
yaşamak ve birbirine yardım etmek hususunda 
duydukları tabiî arzu ve ihtiyaçtan doğmuş bir 
zaruret telakki eden, bir gaye ve iman unsuru 
saydığı hak ve adalete inanan Millet Partisi ve 
onun Meclis Grupu, saydığımız bu iç. ve dış şart
ların telkin ettiği birlik ve beraberlik içinde bu
lunmamız zarureti karşısında en derin vatanper
verlik hisleri ile meşbu olarak tenkid ve temenni
lerini daha çok birleştirici ve uyarıcı bir amaca 
yöneltecek, yıkıcı değil yapıcı olmaya gayret 
edecektir. Ancak, münhasıran Hükümeti doğru 
yola sevk için bâzı tehlikelere işaret eder ve bu 
maksatla acı tenkid ve temennilerde bulunursak 
bunların samimiyetimize bağışlanmasını bilhas
sa rica ederiz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Plânlı kalkınma dervesinin beşinci bütçesini, 

yani Beş Yıllık Birinci Dönem Kalkınma Plânı
nın son bütçe yılını idrak etmiş bulunuyoruz. 

Millet Partisi, iktisaden geri kalmış durumda 
bulunan memleketimizde bir taraftan artan nüfu
su ve onların ihtiyaçlarını, diğer ta,-aftan her 
türlü istihsalin artırılması zaruretini göz önünde 
tutarak, zirai, sınai ve malî işlerle her türlü 
hizmetin bir kül halinde mütalâasını ve bunla
rın umumi bir kalkınma ve gelişme plânı dâhilin-

I de yürütülmesini esas almakta ve bilcümle yatı
rımların istikrarlı ve muvazeneli bir iktisadi sis
temin gerektirdiği nisbet ve ölçülerde düzenlen
mesini ve bunların kontrolünü zaruri -görmekte
dir. 

Malî imkânların mahdut bulunan ve bu im
kânları yapılacak işler arasında en verimlisine 
harcamaya mecbur olan bir milletin idaresi, umu
mi bir plân ve programın rehberliğinden mah
rum olunca hu en verimli işi bulmak ve tâyin et
mek bir kehanete arzı ihtiyaç eder. İndî ve şah
si görüşlere veya günlük politika görüşlerine ve 

j partizanca gayretkeşliklere göre işleri ayarlamak 
ve bu kabîl işlerle uğraşarak imkânları heder et
mek mukadder olur. Her ne kadar bu maksatla 
girişilmiş ve yapılmış birtakım yaldızlı fakat ne
ticesiz işlerle milet bir müddet oyalanmış ve alda
tılarak bir iki devre belki oyları alınmış olabilir
se de bir müddet sonra bu kütleler mutlaka kötü 
durumun neticesini anlarlar. Fakat o zaman da 
iş işten geçmiş ve memleket bir çıkmaza sürüklen
miş olur. Bu itibarla politikacıları bir ihsan ve 
atıfet kaynağı haline getiren plânsız ve program-
sızlığm acı tecrübelerini geçirip kötü akıbetlerini 
gören milletimiz, plânlı bir Anayasa müessesesi 
haline getirmiş bulunmaktadır. 

Esasen fakrü sefalet içinde bulunan memle
ketimizde her şeyi Devletten bekliyen mustarip 
kütlelere karşı Devletin mahdut imkânlarını artık 
bazan okşama, bazan bir tehdit veya baskı vası
tası olarak kullanılmasına bunca acı tecrübeler
den sonra hiçbir Hükümetin cüret edememesi ge-

I rekir. 

Bu itibarla, kanaatimizce bütçe üzerinde yapı
lacak ilk tetkikin bu zaviyeden ele alınması ve 
tenkidlere bu noktadan başlanması uygun dü
şer. 

1967 yılı bütçe tasarısını bu açıdan tetkik 
ettiğimiz zaman görürüz ki, bütçe, maalesef kal-

I kınma plânımızın çizdiği strateji ve temel he
deflerden önemli noktalarda ayrılmaktadır. Bu 
hususu tespit için evvelâ 1967 yılı masraf bütçe
sini ve harcama hedeflerini ele alacağız ve mev
cut rakamların, hakiki masraf hedeflerini göster
diğini kabul ederek bunların ifade ettikleri artış 
hızlarını tesbit etmeye ve plân hedeflerindeki ar
tış hızları ile karşılaştırarak giderler bakımından 
bütçenin kalkınma plânımızla 'bir mukayesesini 

I yapmaya çalışacağız. 
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Bütçe kanun tasarısı ve komisyon raporla
rında mevcut 1967 gider 'bütçesi ile ilgili tablo
ların 'birincisinde 1966 yılı giderleri ile 1967 yıln 
giderleri mukayeseli olarak gösterilmiştir. 

Bu itablo tetkik edilince görülür ki, 1967 yılı 
Bütçesi Devlet harcamalarında 1966 yılı Büt
çesine nazaran önemli bir artış kaydetmektedir. 

Yüksek malûmlarıdır ki, 1966 yılı konsolide 
Devlet bütçesinde 17,65 'milyar liralık bir mas
raf öngörülmüş ve fakat senesi içinde Devlet 
dairelerine birbiri peşi sıra mütaaddit tamim
ler gönderilerek masrafların mümkün olduğu 
kadar kısılması istenmişti. Hattâ Hazinedeki 
parasızlık o hale geldi ki, sene sonunda doğru 
birçok mütaahhitlerin istihkakları ödenemedi. 
Ve bu yüzden Hükümetin itibarı bir hayli sar
sıldı ve bâzı mühim firmalar iflâs tehlikesi ile 
karşıkarşıya geldiler. 

Böyle olduğu halde 1967 yılı Bütçesi mas
raflarının 1966 yılı (masraflarından iki milylar 
dört milyon lira fazla olarak 'tesbit edilmiş ol
duğu yani %11 - 85 nisbetindc bir artışın ön
görüldüğü hesaplanmıştır. 

Millî hâsıladaki artışın bu miktara baliğ 
olması şöyle dursun, üçte ikisini dahi bulması 
mümkün olmıyacağı geçmiş yılların ve mevcut 
programın öngördüğü rakamlardan anlaşıl
maktadır. 

Bu durum bütçe giderlerini 1967 yılında 
millî hâsıladan çok daha fazla bir artış göstere
ceğini ifade 'etmektedir. Esasen bir çok ilim 
adamlarının en basit 'hesaplarına göre 1967 
malî yılında reel millî hâsılanın en nikbin bir 
görüşle ancak % 5-6, cari fiyatlarda, ifade edi
len millî hâsılanın ise, % 8-9 arasında bir ar
tış kaydedeceği tesbit ve ifade edilmiş bulun
maktadır. 

Şu hale göre masraf bütçesindeki bu artış 
Kalkınma Plânımızın çizdiği strateji ve temel 
hedeflerden ayrıldığının ilik ve en bariz bir de
lilidir. 

Bu durum iktidarın seçim beyannamesinin 
ve Hükümetin, Yüce Meclisin ekseriyetle d>e 
olsa 'tasvibine mazhar olmuş bulunan progra
mına da aykırı düşmektedir. Şöyle ki : bugün
kü iktidar partisi seçim beyannamesinde vo 
Hükümet programında prensibolarak «ka
mu harcamalarının gayrisâfi millî hâsıla ora
nının azaltılacağını, Devlet harca'malarının yal

nız nispî olarak değil mutlak seviye olarak da 
daraltılacağını» kabul ve ilân etmişlerdi. Hal
buki Hükümet, yukarda arz olunduğu veçhile, 
getirdiği masraf ve bütçesindeki bu nisbetsiz 
artış »ebelnyle, kamu sektörünün millî gelirden 
alacağı payı, 'bu nisbette artırmayı kabul et
miş bulunmakta ve dolayısiyle va'dinin tama
men aksi istikamette bir yol tutmuş bulunmak
tadır. Bu çelişmeyi Hükümetin nasıl izah ede 
ceğiııi merakla beklemekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri; bu 'mevzuda di
ğer mühim bir noktaya temas etmek istiyoruz. 
1966 yılı konsolide masraf bütçesinin % 51 i 
cari masraflara, % 23 ü transfer harcamalarına 
ve % 2 si de yatırım harcamalarına ait idi. 
Halbuki 1967 bütçesinin % 53 ü cari 'harcama
lara % 26 transfer ve % 2 yatırım hareamala
rına tahsis edilmiş, yani bu iki milyar dört] 
milyonluk artışın % 62 si cari harcamalara, 
% 26 sı transfer harcamalarına ve % 12 si de 
yatırım harcamalarına ayrılmış bulunmaktadır. 
Görülüyor ki, bütçe artışının 'büyük bir kus mu 
cari har camialara tahsis icdilmiştir. Cari harca
malarda artış nisbeti % 13,41 dir. Bütçeye ko
nul amıyan ve yıl içinde verilmesi öngörülen 
Millî Savunmanın ve Jandarma Genel Komu
tanlığının cari harcamalarla ilgili bir kısım öde
nekleri do hesaba, katılırsa bu nisbetin hakikat
te daha da yüksek olacağı tesbit edilmiş olur. 

Halbuki Kalkınma Plânımız cari harcama
lar için bu nisbetiıı çok daha altında bir tavan 
tesbit etmiş bulunmaktadır. 

Bu âzami i miktar gelişme hedefimiz olan 
% 7 niıı 'en çok % birbuçuğu kadadır. Bu du
rum ya mi bir misline yakın bir fazlalık Devle
tin bütçe yoliyle tasarrufları 'artırma ve eko
nomide sermaye teşekkülünü hızlandırma fonk
siyonunu hiç şüphesiz zayıflatacaktır. 

Kaldı ki, cari harcamaların hu artışına mu
kabil Devlet gelirlerinde bu nisbette bir artı
şın olması da geçen senelere kıyas edilirse va
rit görülemez. Devletin bütçe yolu ile tasarruf 
hacmim artırıcı etkisi âdeta sıfıra müncer ola
caktır. 

Bundan başka mezkûr tabloda 'gösterilen 
transfer harcamaları da hakiki ihtiyaca cevap 
verecek miktarlardan noksan hesaplanmış bu
lunmaktadır. 
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Meselâ; İktisadi Devlet Teşekküllerinin muh
temel zararlarını (karşılamak ve yatırımlarıma 
gerçekleştirmek .gayesi ile 'bütçede yapılacak 
transferlere ait harcanmalar da Ibütçeye ınoksam 
konulmuştur. 

Bu durumlar, Hükümetin 'matbu ıbütçe tasa
rısının 191 mcıi 'Sayfasında ımukayyet «11967 malî 
yıllı bütçe tasarıları 1967 yıllık programının 
harcama hedeflerine 'uygum olarak hazırlan-
ımıştır» şeklindeki teminatına irağmen ımıasrıaf 
(bütçesinin plâna uymadığını göstermeye kâfidir. 
Şu hale nazaran Hükümetçe plân hedeflerine ve 
plân stratejisindeki ilkelere 'aykırı Ibir politika 
takibedilm efct edir. 

'Bu durum, yani Dıevldt harcamalarının ımiillî 
gelir harcamaları ile'mütenasip olmıyan yiüik-
selişi ve bu yükselişin, yani bu nisbetsizliğin ge
lecekte ide devam istidadı gösterimesi elbette ki 
vatandaşlardan malî 'bir fedakârlık beklendiğine 
işaret sayılır. Hükümet acıalba ıbu yola mı gide
cektir! Hükümet, doğrudan doğruya bıir vergi 
ihdas veya nisbet artırımına gitme siy as etimi 
takibetmeıdiğine 'göre, enflâsyon yoluna gitmek 
mıi düşünmektedir. Bu 'endişıeli durumun açık
lanmasını Hükümetten beklemekteyiz. 

Bunlardan başka Hükümete verdiğimiz taJh-
'sisıatın mahalline ımasruf olacağımdan bizleri 
şüpheye düşünecek bâzı emareler ide maalesef 
belirmiştir. 

Meselâ ıhıalen Meclisçe bir araştırmaya tabi 
tutulan Doğudaki zelzele yardım paraları, bara
kalar inşası hâdisesi ve yeri geldikçe ilgili büt
çelerin müzakere «ırasında idille getirilecek olan 
bâzı iddia ve fısıltıların mevcudiyeti bizleri 
ıbu nokta üzeninde hassasiyetle dunmıayıa ve mü
teyakkız bulunmaya sevk 'etmektedir.. 

Bütün Ibu açıklamalarımız, Hükümetin Yüce 
Heyetinize takdim ettiği 'bütçe tasarısının har
camalar kışında hem bir Anayasa müessesesi 
olan ve Yüce Meclisin tasvibinden ıgeçmiş bu
lunan Beş Yıllık Plâna !Ve hem de itimat oyu 
aldığı programına sadık kalmadığımı ve 'mühim 
noktalarda bunlardan ayrıllmış bulunduğunu ve 
memleketin 'hakiki ihtiyaçlarına cevap verme
diğini ıbütün vuzuhu ile meydana çıkarmış bu
lunmaktadır. 

;Şirndi «de gelir bütçesi üzıerinde Ibir nebze 
olunacak ve gelir bütçesinde de tamamen ıakısi 
yoldan kalkınma plân ve hükümet programı
nın nasıl ihlâl 'edilmiş olduğunu izaha çalışa- | 

cağız. ıG-elir bütçesi 'tasarısında, sureta bir mu
vazene sağlanması maksadiyle vergi 'gelirlerinin 
olduklarından fazla tahmin edildiği görül
mektedir. 

1967 yılı genel bütçe tasarında yer talan ıge-
lir tahminleri 1906 yılı gelir bütçesindeki tah
minlere nazaran vergi (gelirlerinden yüzde om-
dokuz buçuk nisbeıtinde Ibir fazlalık göster
mektedir. 

Fevkalâde ıbir mahsul yılı olan 1966 senesin
de bu artışın 1967 programının uygulama esas
larıma ait karara göre 18,4 civarında olacağı 
tahmin 'edilmiştir. Bu hesaba göre geçen seneye 
nisibetle bu yıl % İyi daha fazıladır. Bu mik
tara Karıma Bütçe Komisyonunca mucip sebep 
zikredilmıeksizin eklenen (150 milyon da) ilâve 
edilirse gelir tahminlerinde hiç değilse aışırı biı4 

iyimserliğin mevcudiyeti nâkabili inkâr olur. 
ıGeiir talhminlerindeki bu fazla iyimserliğim 

gerçekleşmesi kanaatimizce ancak ya vergi mis-
'betlerine ilâve veya yeni vergiler ihdası ile İka* 
hâldir. Bu olmadığı takdirde geçen yıl şahi-
doiduğumuz enflâsyonist fiyat artışlarımın hu 
yıl da hızlamanak devam ettirilmesi suretiyle an
cak hu miktar1 gelir artışı ger'çekleş'tıirebile-
c ektir. 

Bütçe .gerekçesinin 186 ve 187 mıci sayfa-
larıındaki 2 ve 3 numaralı tablolarda, açıkça 'gös
terilmektedir ki, memleketimizde vergi gelirleri 
son sonelere kadar millî gelirdeki artıştan daha 
yavaş ıbir tempo ile artmış ve ancak hızlı em-
fılâsyom yıllarımda veya önemli vergi 'reforumia-
rının yapılabildiği bütçe dö'nemlerin'dem vergi 
gelirleri bir yıldan diğer yıla ancak bu seme-
kine yakım bir miktarda artış gösterebilmiştir. 

Hükümet bu sene önemli bir vergi reformu
na gideceğini ıbeyan etmediğime göre, ya en-
flâsyomist ıbir politika takibe'decek veyahut 
mevcut bütçe açığıma asgari yarım milyarlık 
bir açık daha ilâve edilmiş olacaktır. Bu açığım1 

nasıl ve ne ile kapatılacağınım izahı da Hü
kümete düşer. 

Kaldıki; gizli bütçe açıklarımı ıbir tarafa bı
raksak hile 1967 yılı ıbütçe tasarısında '500 mil
yon liralık bir açık kabul edilmiş bulunmalkta-
dır. Bütçe tasarısında görülen bu açığın iç istik
razla karşılanacağı Hükümetçe 'derpiş edilmiş
tir. 'Fiyatlarım her gün biraz daha artığını ve 

I para kıymetinin de gün begün azaldığı bir dev-
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arade, 'bu ölçüde bir istikrazım nasıl 'gerçekleştli-
milebileceği de ayrıca üzerinde önemle durulacak 
hir meseledir. 

Bütçemin ıbu 'duruma], istikrarı öngören plân 
hedeflerine de aykırı düşmektedir. Hulâsa, Hü
kümetçe, (bütçenin plân ve hedeflerine uygun 
olarak hasırlandığı hakkında ileni sürülen mü
talâalar gerçeklere aykırıdır ve progııam bütçe 
mutabakatı iddiaları hakikate uyıgun değil
dir. Ve 1967 yılı bütçesinin tanzimlinde de r.aıs-> 
yonel hir bütçe politikasının icaplarına uyma
dığı ve ikötü neticeler yendiği ımücerneibollma-
sma nağmen eski alışkanlıklardan hâlâ vazgeçil-
mediği ıtesbit edilmiş bulunmaktadır. 

(Bu meseleler üzerinde ıbu kadar eıheımımiyet-
le durmamız, Hükümetin 'bütçesini 'gerçekleştir
mek için leski alışkanlıklara uyullaınak veya ona 
'öızenereik açık finansmana ıhaşvurmıası yani darp
haneyi işletmesi .endişesini duymamızdan ileni 
ıgeilmelktedir. Altın fiyatlarındaki (artışı, piya
sadaki pana miktarının her gün artışı hizi bu 
endişeye sevk etmektedir. Çünkü ıbu hail en-
flâsyomist tazyiki kuvvef'lendirir. Ve fiyat yükse
lişleri bugünkünden çok daha tehlikeli bir hal 
alır. Bunun için Hüküm ete, lekonomik açıdan da 
denk «Dilmaçlığı anlaşılan (bütçesini uygularken 
çok ihtiyatlı hareket etmesini ve masrafları 
mümkün ımertebe kısarak memleketi bir enflâs
yon felâketine ısürülklıeımenıesimi tavsiye etmeyi 
bir vazife sayıyor ve Hükümetimizden Ibu husus
ta tatminkâr ıbir izahatı ve hattâ ımukni (bir 
teminatı ümitle bekliyoruz. 

Tenkidlerimizo başlarken, daha çok yapıcı 
oiac ağımız şeklinde va'iimiize müsteniden bu 
mevzuda Hükümete bâzı (tavsiyelerde bulun
mak isteriz. Bilhassa cani hancaımalandan ve 
hir kısım yunt 'ekonomisine 'bir katkıda bulun-
ımıyaoalk olan sair masraflardan yapılacak tasar
rufları ışiöylocıe sıralıyabiliriz :. 

1. ıSon aylanda âdeta hir israf şeklini alan 
zıiyafetlerden kaçınmak, 

2. Hattâ uçakların da iştirak ettiği komvoy-
dar halindeki yurt 'gezilerimi, 'topla tüfekle kar-
ışiılamalk ve uğurlamaları daha ciddî ve daha hiz
metin icaplarına uygun ve 'mübalâğasıız (bir sek
ile ifrağ 'etmek, 

3. :Sınf pnopaganda maksadı ile yapılan ve 
'tesislerin ımasfanları ile mukayese odiileıbıileeıefk 
'miktarlara baliğ olan temel atma ve açılış ıme-

rasimılenini ya hiç yapmamak veya çok daha 
mütevaızi hale sokmak, 

4. Kaynak israfını önlemek ve icafbına uy
gun bir istihdam politikası, takip masrafı ile 
Devlet Memurları Kanunumun 'mad deleninde 
esaslı değişiklikler yapmak ve ezcümle (bun
dan sonra Devlet memuru olalbilmeık için asgari 
lise tahsili şartını prensiboılarak kabul etmek, 

'5. Devlet dairelerimin ve bu dairelerde kul
lanılan 'levazım ve demirbaş eşyayı muayyen 
tiplere irca etmek ve malî, iktisadi durumumu
za uygun basit ıbir hale ıgetirmek, 

6. Okul, hastane, fabrika ve sanayi imüeısse-
ısölenimiz dışında 'kalan bilcümle nesini binaların 
inşasından ımuayyen ıbir devre için tamamen vaz
geçmek ve ilk adım olanak 19'67 yılı 'bütçesine 
konulmuş olan ve Türkiye için ödü senmıaye ka
rakterini taşıyan bina yatırımtlanından sureti 
Ikatiyede sarfınazar etmek, 

7.- Her yıl bütçesi ile verilmiş olan para
larla hir kısım dairelerdeki âmir ve memurların 
resmî makamlarını ve ittıisalinıdeki hususi 'oda
larını süslemek içim yanış hailinde oldukları bir 
gerçektir. Hattâ hâzı kereler eyle rinde oturacak 
koltuk ve masaları bulunmıyaınlarım hıissettik-
leri eksikliklerini Devlet kesesinden bol hol pa
ra harcamak 'suretiyle tatmin 'ettikleri kadife 
perdeler, maroken koltuklar yaptırdıkları bu su
retle fakir halkımifzın durumuna tezat teşkili 
edecek şekilde bir (lüks ve israf hastalığına tu
tulmuş oldukları hir hakikattir. Bu selbeple, okul 
ve hastane hariç, diğer resmî daireler muayyen 
bir devre için mefruşat ve demirbaş .almamak 
ve mevcudu bir heyet marifetiyle toslbit etti
rip fazlaları toplanmak ye mefruşatı noksan 
olan diğer dairelone göndorım'ek, 

8, Umum müdürlerin, her derecedeki me-
ımunların Ihıizımetlo alâkası hulunmııyan öızel oda-
lanım doldurmuş bulunan mefruşat ve sair eş
yayı Devlet Malzeme Ofisine teslim ettirip pa
raya tahvil ettirmek, 

9.. Ayniyat Talimatnamesinde 'âcil bir deği
şiklik yaparak, her dairede bulunması 'gereken 
mefruşat ve demiribaşıların aded, cins, nevi ve 
(tiplerini standart olanak tesbit etmek ve muay
yen hir miada bağlamak, 

10. Bir kısım âmir ve memurlarım, katî za
ruret olmıyan ahvalde ayrı ayrı odalarda otur
malarını ve vazife görmelerini men suretiyle 
bina ve 'zaman israfını önlemek, 
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11. Kira ile tutulmuş olan resmî binaları 
kısa zamanda boşaltarak diğer resmî binalara 
sıkıştırıp yeri eştirmek, 

12. Bugün sosyal bir değeri kalmamış olan 
ve münhasıran bâzı büyük 'memurların oturma
sına tahsis edilmiş bulunan Namık Kemal Ma
hallesini tamamen boşaltmak ve Millî Eğitim 
Bakanlığının ihtiyacına, öğretmen pansiyonla
rına veya bir Üniversiteye tahsis ederek sene
lerdir bir istismar konusu olan bu tahsisi kal
dırmak, Sosyal konu'tlar yapılacaksa yurdun 
ücra iköişclerinde, mesken bulunmıyan yerler
de ve küçük memurlara mahsus olarak yapmak, 

Jo. Maiîıkeme ilâmları ile resmî gazete ve 
düsturlar hariç, Devlet dairesinde kullanılan 
bilcümle yazıları küçük ebatta kâğıtlara ve 
hattâ iki taraflı ve katî zaruret olma
dıkça ancak İlki nüsha yazmak ve böy
lelikle çok fazla olan kâğıt israfını önlemek, 

14. Sivil ve Askerî makamlar emrinde kul
lanılan hlamet otosu ve diğer nakil vasıtalarını 
asgari hadde indirmek, her vilâyet ve kazada
ki nakil vasıtalarını bir yönetici emrine vererek 
bunlardan hem asgari istifade ve hem de tasar
rufu sağlamak, 

15. O'ıımhurlbaşkan], Senato ve Meclis Baş
kanları ile Dekanlar ve Genelkurmay Baş
kanına mahsus binek arabalarından gayrisini 
tek tipe irca etmek ve en az masraf yapan kü
çük ve tercihan yerli araba tipini seçmek, 

16. Maliye Bütçesinin derneklere, belediye
lere yardım kısmındaki ödenekleri tamamen 
kaldırmak ve Hükümet eliyle Devlet kesesinden 
ihsan dağıtılmasına mâni olmak, 

17. Bir kısım Bakanlıkları vo Bakanlıklar 
içindeki bâzı Umum Müdürlükleri birleştirmek 
imkânlarını gözden geçirerek tasarruf imkân
ları araştırmak, 

18. Bilhassa dış gezileri azaltmak ve mec
buri, hayati ehemmiyeti haiz olmıyan işler için 
yurt dışına heyetler göndermemek, 

Gibi yollarla vo buna mümasil bir çok vası
talarla cari masraflardan mümkün merteıbe kıs
mak pekâlâ mümkündür. 

Hükümetimizden en kısa bir zamanda böyle 
foiv tasarruf yoluna gitmesini bekliyor ve zin
har bir daha vasıtalı vergileri artırmak ve hele 
para basmak yoluna katiyen gitmemesini en 
samimî ve kalbî hislcrimizle tavsiye ediyoruz. 

Muilitcreım 'milletvekilleri; Beş Yıllık Plân 
ve sosyal adalete uygun, istikrarlı bir kalkın
mayı hedef olarak kaibul etmektedir. Bu iti-
'barla talkijbedilen malî ve iktisadi politika ile 
plânın bu hedefleri arasındaki mutabakat dc-
rceeisni de araştırmak icabeder. 

Sosyal adaletin .gerçekleştirilmesi yalnız bir 
Anayasa emri değildir. Toplumda sulh ve sü
kûnun sağlanması, anarşinin ve aşırı cereyan
ların önlenmesi, millî bünyenin kuvvetlendiril
mesi, hülâsa millî bünyeyi za'fa düşürecek bi
lûmum yıkıcı cereyanlara karşı konulması için 
kanaatimizce en lüzumlu vasıtalardan 'birisidir. 

Millet Partisine göre, fertlerin gelirleri ara
sındaki aşırı farklar âniiinc vicdanında maıc 
sayılacak ve tasvilbedileoek bir dereceye iıuli-
rilmezıse, memlekette sosyal adaletten bahsedi
lemez. 

Bizim sosyal adalet anlayışımızda kabiliyet
leri ve cemiyete hizmetleri eşidolmıyan insan
ları gelir ve servette eşit yapmak gibi hayal 
mahsulü ve 'zararlı bir anlayış mevcut değil
dir. 

Kazançlar arasındaki aşırı farkları azalt
mak, zahmet ve hizmetin karşılığını da hesaba 
katarak nimetleri külfet mukabili tevzi cdacek 
bir iktisadi mekinazma kurmak esasını öngör
mekteyiz. 

Ancak bu sayededir ki, fakir kütleyi kalkm-
dınmak ve milletçe kalkınma ve memlekette 
huzuru sağlamak mümkün olur. 

Devletin, sosyal adaleti gerçekleştirmek için 
kullanabileceği vasıtalardan birisi de hiç. şüp
hesiz vergi politikasıdır. Vergi sistemi gelir 
farklarını artırıcı değil, bilâkis azaltıcı bir 
mahiyette olmalı ve Devlet çok kazananın ka
zancından çok vergi alıp az kazanandan hattâ 
belki de hiç. vergi almamak suretiyle bu mu
vazeneyi sağlamaya gayret etmelidir.. 

Anadoluda bir lâf vardır; «Ağanın alnı 
terlemeyince ırgatın burnu kanamaz.» derler. 
Hükümet ıbu yolu tutmaz ve ağa'nm al mm ter
letmeden ırgatın burnunu kanatmakta devam 
ederse bu kanunlar bir gün ağaları mutlaka 
ıboğar. 

Hükümetimizin bir senelik icraatı maalesef 
bu yolda bir gayret gösterdiğini sosyal adale
tin sağlamak temayülünde olduğunu ifadeden 
maalesef uzaktır. Tamamen fakir kütlelerin oy
ları ile iktidara gelmiş bulunan bir parti ve 
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onun içinden çıkmış olan Hükümet şimdi fakir 
ve mustarip kütleleri unutmuş görünmclkte-
dir. Hattâ bugüne kadar halen mevcut ve ge
niş ölçüde sosyal adalet icaplarına aykırı bir 
özellik taşıyan vergi sistemimizi ıslah edecek 
bir ümit kıvılcımı dahi çatmamıştır. Hele son 
günlerde vergi almak bakımından zenginle fa
kir arasında umumiye ti e bir fark. göızetımiyen 
ve haltta fakirlerin kazancının biraz daha fazla 
zengine aktarılmasını intaceden vasıtalı vergi
lerin rağbet etmesi, üzerinde (Ehemmiyetle du
rulacak »bar husustur. 

Son hafta içinde, gaz, tuz sigara, şeker, içki, 
çimento gibi havayici zarariyeye yapılan zam
lar, derhal bir kısım mamullere ve dolayısiyle 
bir çok emtiaya inikas etmiştir. I kınları birta
kım kanunlar da takiben taşıt araçlarına ve 
ithal mallarından bir kısınma zam yapılmaya 
çalışılacağı, Sümcrbank 'mamullerine de zamlar 
geleceği söylenmektedir, Bu yol bir kere açıl
dıktan sonra esasen bunu bekliycn esnaf ve 
tüccar kütlesi sebepsiz olarak zam üstüne zam 
koyacak ve memleketimizde ne varsa her sene 
kırık bir saz teranesi ile zam üstüne zam ge
lecektir. 

'Bu, Devlet eliyle toplanan paraların dar 
ve mahdut gelirli vatandaşların, saçı bitmedik 
yetimlerin, saibathtan akşama kadar alınteri 
dökerek yüz gram ekmek ve 5 köfte parasını 
güç kazanan bir kısım vatandaşların kazanç
larının Devlet eliyle muayyen bir zümreye ak
tarılarak onların göbeklerinin biraz daha şişi
rilmesi ve bir cümle ile fakirin daha fakir, zen
ginin daha zengin yapılması demektir. 

Bir taraftan fakir halkın sırtından bir gün
de milyonlar kazananlar ithalatçı ve ihracatçı 
büyük tüccarlar sürülerle hayvan, binlerle zey
tin, şeftali ve emsali meyve ağaçları veya çifte 
»mahsuller veren binlerce dönüm tarlasından 
ıbol bol kazanarak har vurup harman savuran
lar dururken Hükümetin, geçimini zıor sağlıyan 
fa'klr fukaraya, sabit ve dar gelirli memur ve 
işçi kütlesine dolayısiyle yeni vergiler yükle
mesi hem aşırı cereyanların yerleşim etsin e ze
min 'hazırlaması ve hem de iktisadi kalkınmayı 
baltalaması ve hülâsa millî vahdetimizi bozacak 
bir nitelik taşıması bakımından tehlikeli çan
ların çalmasına scbebolan bir hareket olmuştur. 

Biz, Millet Partisi olarak Devlet eliyle mey
dana getirilecek, gayrimeşru servetlere karşıyız. 

Vre ancak-namuslu, alın toriyle kazanılan ser
vetin yanındayız. 

Ilüküm'etin, arzumuzun aksi bir nitelik ta
şıyan bu hareketi aynı zamanda «Sosyal ada
let, verginin müterakki bir mahiyet taşıması
nı ıgerektirir.» 'diyen plân '.hedef ve strateji
sindeki esastan da tamamen ayrılmış okluğu
nun en bariz bir ifadesidir. 

Hükümetin, aşırı cereyanlarla mücadele için 
yeni yeni suni teşekküller kurdurmak, samimi
yetleri şüpheli 'birçok derneklere maddi yar
dımlar sağlamalk ve himayesi altına almak, yola 
getirmesi ve ıslahı mümkün diğer bâzı teşek
küllere onları kışkırtacak ve diğerleri ile kar
şı karşıya getirecek: nakıs hareketlerde bulun 
mak yerine birleştirici ve daha mâkul bir yol 
tutması ve bunlardan, daha evvel de işaret et
tiğimiz iktisadi tedbiri er ele alaralk biran evvel 
İni istikâmetteki tedbirlere başvurması şarttır. 

Bilhassa zirai ıgclir vergisinin bu hali ile 
bünyemize uymadığı bir gerçektir. Nitekim Çu
kurova'da bile tahsil edilen zirai gelir vergisi
nin yapılan masrafı karşılamadığı maliye kayıt
ları ile salbittir. Bu itibarla, zirai gelirin dö
nem ve mahsulün cinsine göre, ver/gilendiril
mesi yoluna, gidilmesi, tanınan muafiyet ve is
tisna hükümleri kaldırılmalıdır. Hülâsa. Hü
kümetçe Anayasamızın (il ne i maddesindeki 
esasa uymak suretiyle her vatandaşın malî gü
cüne göre vergi ödemesi ve bu espri içinde; 
ve.ng.iyi de adalet esaslarına uygun bir vergi 
reformuna mutlaka gidilmelidir. 

Kaldı ki, Hükümet, vasıtalı vergilere zam 
yapmaktansa alacağı basit tedbirlerle bir kaç 
'bin vergi kaçakçısının, vurguncunun yaka
sına yapışıp vergi kaçırmasına mâni olmak su
retiyle bugünkü âcil ihtiyacını ka'rşılar. Ve bu 
açığını kapataıbilirdi. Fakat maalesef bu yola 
gitmemiş ve anlayış, oy bakımından daha kuv
vetli zannettiği, kendisine daha yakın ve mü-

- zaıhlr bildiği varlıklı kütlenin yakasını bıraka
rak, dar ve sabit gelirlilere, fakir taibakaya 
yüklenmiş ve dolayısiyle sosyal adalet ilkeleri
ne aykırı olan bu hareketiyle âmme vicdanın
da suçlanmıştır. Bu son zamlar, yani Hükümetin 
vasıtalı vergilere bu derece rağbet göstermesi 
bir zamanlar muhalefet sözcüsü olarak o za
manki iktidarın yaptığı bâzı zamlara; «Vergi 
adaletini tesis kudreti olmıyan mükellef züm-
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releri arasında veıigilendirme bakımından fark
lar yaratan, bu zümreleri birbirinin karşısına 
koyan, içtimai nizamı dahi zedeliyecek sekilide 
ayrılıklara ve husumetlere sebcbolabilccek bir 
hüviyet gösteren bir vengi tatbikatına reform 
imâna ve hüviyeti asla verilemez.» sözleriyle 
pek halklı olarak çatan eski Maliye Vekili Sa
yın İhsan Gürsan'm istifa sebeplerinden birisi
ni daha ortaya koymaktadır. 

Hükümet, programında bu mevzu ile ilgili 
olara'k aynen şöyle diyordu: «Vasıtalı ve va
sıtasız vergi sistemlerimizi verimleri ve tatbi
kat neticeleri bakımından esaslı bir inceleme
den geçirmek kararındayız. Bu tatbikler so
nunda vergi sistemlerimizin modern vergi esas
larına uygunluklarının ve verimliliklerinin 
araştırılması, bunların serbest teşebbüs alanı
na ve genellikle üretimin artması üzerine yap
tıkları olumsuz etkiler varsa teşhis ve tesbit 
edilerek bertaraf edilmeleri hususu üzeninde 
durmak amacımızdır. Bu programın Yüce Mec
liste tasvibinden bir buçuk sene sonra Hükümet 
bir çolk zaruri maddelere zam yapmak suretiyle 
vasıtalı vergilere iltifat ettiğini göstermiş ve 
takibedeceği yolun fiilen işaret ve isbat etmiş
tir. Bu hal Hükümetin kavli ile fiilî arasında 
mübayenet olduğunu ve Yüce Meclisten itimat 
aldığı programına sadık kalmadığını göster
mektedir. Her iki halele Hükümetin, yukardan 
beri izanına çalıştığımız sakin yolu tuttuğu
nun ve memleketimizin zorunlarma cevap ver-
rniyecek yanlış bir iktisadi politika takibetmek-
te olduğunun bir ifadesi ve artık verilen itima
dın geri alınması lüzumunun bariz bir işareti
dir. 

Muhterem milletvekilleri, yine tclkrar ediyo
ruz, bu memlekette hayattan nasibini almamış 
ve bektaşinin meşlhur fıkrasındaki gibi bütün 
ömründe bir gün bile yaşamamış, kabir taşla
rına doğmadan öldü ibaresi yazılması gereken 
büyük kütleler vardır. Bunların biraz olsun 
nefes almalarına imkân sağlıyacak olan sosyal 
adalet mevzuunda Hükümetimiz bizleri tatmin 
edecek bir tutum ve davranış içine girmek şöy
le dursun bu vadide ufukta en küçük bir kı
vılcımın çalkmasmı dahi intacedecek bir teşeb
büse girmemiştir. Toprak reformu, zirai reform 
mevzuundaki adaleti de bunun diğer bir de
lilidir. Biz Millet Partisi olarak millî gelirin 
mühim bir kısmını teşkil eden zirai istihsalin 

ilk fırsatta ve süratle artırılmasını istiyor ve 
bu suretle Türkiye'de toprak reformunun ve 
bilhassa içtimai, iktisadi cepheleriyle geniş öl
çüde bir zirai reformun yapılması lüzumuna 
inanıyoruz. Bugüne kadar en çok ihmal edilmiş 
olan köylümüzün biran önce kalkınmasını, mil
lî refah ve içtimai adaletin bir icabı saymak
tayız. İşletilemiyen veya tam randıman alınmı-
yan büyük arazinin âzami istihsal üniteleri ha
line ifrağı ile bunların verimliliğini sağlamaya 
müteveccih gayretler sarfını, artan büyük top
rakların Devletçe satmalmarak topraksız çift
çiye dağıtılmasını ve bunların önemli birer iş
letme haline getirilebilmesi için tedbirler alın
masını istemekteyiz. Diğer taraftan istihsal 
ünitelerinin, istihsal çeşitlerine ve bölgelerine 
göre veraset ve sait yollarla parçalanmalarına 
ve böylece bir aile için gerekli asgari hadlerin 
altına düşürülerek istihsali aksatan ve verimi 
azaltan hallere mâni olmayı ve fakat veraset ve 
mülkiyet haklarına riayetkar tedbirleri bul
mayı diğer taraftan dağınık arazi parçalarının 
birleştirilmesi yolu ile verimin artırılması im-
kânlarınnı araştırılmasını beklemekteyiz. 

Ziraat işçilerinin, yarıcıların, kiracıların 
faaliyet ve münasebetlerinin aynı zihniyetle 
ele alınmasını, yurdumuzdalki siyasi ve içti
mai istikrarın esaslarından birisi addediyoruz. 
Allah, imkân ve fırsat verime, aziz milletimiz 
fikirlerimize iltifat ederek bir gün bizi iktida
ra getirmek itimat ve teveccühünü gösterirse, 
bütün bu düşündüklerimizi yapmaya muktedir 
olduğumuzu fiilen isbat edecek ve a;ziz milleti
mizi huzur ve rahata kavuşturacağız. Bugün 
A.dalet Partisi içinden çıkmış olan Hükümeti
miz maalesef bütün bu mevzulara bigânedir, 
bunlarla meşgul olması lüzumunun âdeta far
kında bile değildir. 

Beş Yıllık Plânda gelir dağılımını etkiliyen 
faktörlerin başında toprak dağılımının geldiği, 
en kısa bir zamanda toprak reformuna başlan
ması belirtildiği, gelir dağılımına en fazla tesir 
edecek kanuni vasıtanın toprak reformu olduğu, 
bunun gerçekleşmemesi yüzünden gelir dağılımı 
politikasında arzulanan sonucun alınamadığı sara
haten beyan edildiği ve yıllık programlarda her 
sene tekrarlandığı halde bunları imzalıyan Hükü
metin, sözlerini, vaitlerini yerine getirecek ve 
bu hususu sağlıyacak bir istikamette harekete geç-
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tiğinc dair ciddî ve tatminkâr bir davranışı maa
lesef mevcut değildir. Ya bu yola girmeli ve 
va'dini yerine getirmeli veya buna kudreti yok
sa işi daha ehil ellere bırakmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bunlardan başka, Hükümet işbaşına geldiği 

günden beri bir fiyat istikrarım da maalesef ku
ramamış, bilâkis fakir kütleleri muzdarip eden 
pahalılık almış yürümüştür. Son günlerde paha
lılık âdeta öyle bir hal almıştır ki, en yüksek de
receli Devlet memurunun maaşından fazla bir 
tahsisat alan milletvekillerinden, munzam bir ge
lire sahibol unvanları bile, âdeta müzayaka içine 
düşmüşlerdir. Yurdumuzda, ortanın üstünde bir 
kazanca karşılık olması gereken bu tahsilatın 
mevcut pahalılık yüzünden bu kadar kifayetsiz 
bir hale düşmüş bulunması öy]i) zannediyoruz ki, 
fakir halkı düşünen milletvekillerini derhal hare
kete geçirecek bir keyfiyettir. 

Her ne kadar gerek iktisadi ve gerekse sosyal 
tesirleri büyük olan fiyat hareketleri üzerinde 
hassasiyetle durmak ve gereken tdbirleri zama
nında almak, Hükümetin vazifeleri cümlesinden 
ise de, bunu yapmıyan Hükümeti düşünerek mil
letini topyekûn düşünecek bir Hükümeti işbaşına 
getirmek de Yüce Meclisin vazifesidir. Para kıy
meti ile sile sık oynamaya gelmediği gibi iktisadi 
ve içtimai bünyesi geri kalmış olan memleketimiz
de yaratacağı suni bolluk ile bunun yaratacağı 
iktisadi ve içtimai çöküntüyü hesap edem ivecek 
bir durumda bulunan kütleleri aldatmak pahası
na enflâsyonist bir politika takibetmek memleketi 
bir, uçuruma, sürükler. Hülâsa Hükümet, evvelce 
de tekrarladığımız gibi fakiri kalkındırmak şöyle 
dursun, fakiri daha fakir yapmaya müncer ola
cak, bu yolu bırakamıyaeak ve müstakâr bir ikti
sadi politika takibcdemiycceksc, memleketi daha 
kötü bir duruma sokmamak için biran evvel ye
rini daha güvenilir ve muktedir ellere bırakmalı-
d ı r. 

Memleketin selâmetle ve basiretle idaresi için 
Meclise gelenler, bu noktaya hangi dar boğazlar
dan geçerek geldiğimizi daima düşünmeli ve nere
lere gidebileceğini hatırdan hiçbir zaman ç.ıkar-
mamabdrılar. 

Buraya gelenler ve bu vazifeyi yüklenenler, 
millî iradenin kendilerine verdiği kudretten daha 
çok tahmil ettiği mesuliyetleri düşünmezlerse akı
betleri hüsran olur. Ve bir daha gelmemek baht
sızlığı şöyle dursun, kendileri ile beraber bir 

milleti de felâkete sürükliyebilirlcr. Biz Millet 
Partisi Meclis Grupu olarak, bütün milletvekille
rinin mesuliyet duygusu ve tarih şuuru taşıdık
larına ve hiç şüphesiz daima gözlerini realitelere 
ve kulaklarını tarihin ibret verici sesine çevirmiş 
olduklarına ve küçük hesaplardan sıyrılarak ken
dilerine düşeni zamanı gelince yapacaklarına 
inanıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bu hususları böylece tesbit ettikten sonra şim

di de üzerinde öncünle durulması gereken diğer 
bâzı ana dâvalarımıza geçelim. 

Memleketimizin tarihî gelişimi yüzünden bun
ca gayret ve çabalarımıza rağmen bir sanayiin 
henüz kurulamadığı bir hakikattir. 

Avrupa'da kurulan sanayi bunları iç ve 
dış piyasalara sevk eden tüccar sınıfı geli
şirken bizde küçük sanayiin gayri Türk ana
sır elinde olması ve Anadolu halkının yaradılışı 
ve geleneği sebepleri ile ticareti daima sanayie 
tercih etmiş bulunması ve bu ters gelişme memle
ketimizde sanayiin inkişâfını ve büyük sanayiin 
kurulmasını geri bırakmıştır. 

Bundan başka memleketimizdeki sermaye, ka
pitülâsyonların da engellemesi yüzünden daha 
çok .yabancı devletlerin himayesine sığınmış bir 
gayrı Türk zümre elinde teraküm etmiş ve bu 
sebeple Cumhuriyet Hükümetinin kuruluşunda 
sanayie yöneltilecek, bir sermaye bulunamamış ve 
muasır medeniyet seviyesine ulaşabilmek için 
süratle bir sanayi kurmak zaruret ve mecburiye
tini hisseden genç Cumhuriyet Hükümetinin ba
nisi Atatürk deçletçiliği bir Devlet felsefesi ola
rak kabul etmişti. İşte bu zaruret yüzündendir 
ki, bizde Kamu iktisadi Teşebbüsleri kurulmuş 
bulunmaktadır. Hali hazır durumumuz da henüz 
bundan pek farklı bir seviyeye maalesef ulaş
mış değildir. Her ne kadar bugün yer yer küçük 
sanayi kurulmuş ve hususi teşebbüs sahipleri 
elinde bâzı tesisler vücuda getirmeye başlamış 
ise de henüz sanayiciler elinde büyük sanayie 
geçecek sermaye terakümü olmamıştır. 

Gerçi, yeknazarda Türkiye'de az da olsa bir 
sermaye terakümünün mevcudolduğu söylenebi-
lirse de, bu sermaye, sanayi erbabı elinde de
ğildir. Bu sermaye ancak kolay ve bol kazanç 
imkânlarının mevcudolduğu ithalât ve ihracat 
yapan tüccarların elinde teraküm edebilmiştir. 
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Biraz evvel arz ettiğim bâzı sebeplerle, Tür
kiye'de ticaret ve sanayiin yekdiğerini des'tekle-
meyip, bilâkis birbiri aleyhine bir inkişaf kay
detmiş .bulunması bizde sermaye teşekkülünün, 
sanayi sektörü aleyhine cereyan etmesini tevli-
detmiştir. Filvaki teşekkül etmiş olan bu serma
ye ile memleketimizde bâzı sanayi tesisleri ku
rulmuş gibi görülüyorsa da bunun büyük bir 
kısmı vasfı galibi itibariyle yine bir ticari sek
törden kuvvetini alan montaj sanayiin den ileri 
gitmemiştir. Bu sebepledir ki, yeni Anayasamız, 
sosyal bir devlet fikrinin ışığı altında, iktisadi, 
sosyal ve kültürel kalkınmayı da demokratik 
yollardan gerçekleştirmek ve bu maksatla millî 
tasarrufu artırmak, yatırımları toplum yararına 
gerektiği önceliklere yöneltmek ve kalkınma 
plânlarını yapmak ödevlerini Devlete vermiş ve 
kalkınma plânımız da bu mevzuda karma ekono
mi fikrini öngörmüştür. 

Millet Partisi olarak biz, her ne kadar Dev
letin doğrudan doğruya ziraat, ticaret ve sanayi 
ile iştigal etmesini uygun bulmaz, ferdî teşeib-
bütün halen başardığı işleri yapan Devlet mües
seselerinin orada çalışanların iştiraklerinin sağ
lanması suretiyle, şirketlere devrini ve dolayı
siyle partizanca gayretlerden masun daha ras
yonel çalışır tesisler haline getirilmesini ve Dev
letle ferdî teşebbüsün birbirlerini kontrol ede
rek tek başlarına yapabilecekleri kötülükleri ön
leyici bir şeklin bulunmasını uygun görürsek de 
sosyal devlet kavramı içinde ekonomi alanında 
millî geliri artırmaya müteveccih hareketlerde 
şahsi teşebbüsün bilgi ve sermayesinin erişemi-
yeceği büyük çaplı iktisadi teşebbüslerde Devle
tin rehberlik fonksiyonu icra etmesini, iç ve dış 
imkânları ile bu nevi teşebbüslere girişebilmesini 
şüphesiz zaruri buluyoruz. Bu meyanda bilhassa 
büyük su işleri, büyük maden ocakları ve enerji 
kaynakları, demiryolları, posta telefon tesisleri, 
ağır sanayi ve emsali gibi teşebbüslerin de buıgün 
için ancak Devlet eliyle yapılabileceği zarureti
ne şüphesiz müdrikiz. Ve bilhassa Anayasamızın 
öngördüğü karma ekonominin memleketimizin 
'bugünkü ihtiyaçlarına bu anlayış içinde en iyi 
cevap verecek bir sistem olduğuna inanıyoruz. 
Hulâsa, bugün memleketimizde büyük sanayiin 
kurulmasına yardım edecek sermayenin yukar
da arz ettiğim tarihî gelişim dolayısiyle teşekkül 
edememiş oluşu, Devletin bu mevzuda öncülük 
yapması lüzumunu aşikâr kılmaktadır. Kaldı ki, 

yurdumuzda sanayi ve ticaret arasındaki müna
sebetlerin ters istikametlerde çalışması bu za
rureti bugün için daha da artırmaktadır. 

Sanayicinin yarattığını tüccar dağıtırsa ve 
ticaret bu yolda inkişaf etmiş olursa şüphesiz ki 
memleket ekonomisine çok dalha faydalı olur. 
Fakat biraz evvel de arz ettiğim gibi bizde, ta
rihî gelişmemiz itibarı ile bu durumun aksi bir 
hal mevcuttur. 

Servetleri çok olduğu için siyasi nüfuzları da 
etkili olan büyük tüccarlar ve sermaye sahipleri 
daha kolay ve daha çok kazanç imkânı bulunan 
ticareti sanayie tercih etmekte ve kurulmuş bu
lunan düzenlerini bozmamak için içerde yapıl
ması mümkün olanı da yurt dışından getirerek 
millî sanayiin doğmasına ve dolayısiyle büyük 
sanayiin gelişmesine nevema mâni olmaktadır
lar. Hattâ buna inzımamen bâzı sanayi mensup
ları da tüccar sanayiciliği, imalâtçılığa ve haki
ki sanayiciliğe tercih ederek kurdukları sanayiin 
membamı ticarete bağlamakta ve devamlı bir it
halât köprüsü tesis eden ve memleket kalkınma
sında önemli bir hizmet ve istihsal unsuru teş
kil etmiyen çeşitli konularda montaj sanayii 
kurmaktadırlar. 

Bu durumda hakiki sanayicinin sermaye top
lamasına ve kalkınmasına mâni olmaktadır. Yu
kardan beri izahına çalıştığımız şu durum mu
vacehesinde kanaatimizce yapılacak iş ithalât ve 
ihracattaki müterakim sermayenin sanayie kay
dırılması için bünyemize ve Anayasamıza uygun 
tedbirler alınmalı ve bir taraftan Devlet, yur
dumuzda büyük sanayiin kurülimaısnnıa onay ak ol
mak üzere gerekli sermayeyi koyanken ve işçi eme
ğim, teknisyenin, mühendisin bilgisini sermaye 
olarak kıymetlendirmek sanayie yönelecek ser
mayedarların sermayelerini de bunlara katmak 
suretiyle bir ortaklaşma usulü ile büyük sanayii 
gerçekleştirmek yollarını aramalıdır. Böylelikle 
kurulacak doğrudan doğruya kâra ve istihsale 
yöneltilmiş Devlet ve halkım işltiraiki ile kurul
muş büyük te^dbjüslerJn mc-'m'kkcilıi kalkındıra-
bileceğiıne .kaanii bulunuyoruz. 

Bu ndkltajcla şu husulsu isti'braten arz etme
den gcçcımi'ıyeceği'm. Hükümet, Anayasamızın 
vcr,diği umumi plânlama ycıllkisine m'ikıbon'i'deii 
Üktiısaden geri kalinis bulunan oıita ve bilhas
sa Şarkî - Air./â k'Ki'da. kunılacuk. tebere , yapı-
lıaeaJk yatınımlara uzun vadeli bir muvakkat 
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vergi muafiyeti tanıtmak suretiyle olmaların da 
inlkiışa fına hizmet eder ve bölg'ele narasında da 
sosyal adaldti sağlatmak yoluna gider, böylelik
le İstanbul hegemonyasından Anadolu'yu kur-
tarursa, kanaatimizce mdmlc'kcite yapılacak en 
büyük hizmııctl emden birisini yapimış olur. 

Bunldan başlka liısie talhisdlini üorieltli, teknik 
tedrisatı parasız yapmakla, elide edileedk para
larla tdkniik üniversitelerin adelt ve talebe mik
tarlarını ç.oğalltmalk, yurt dışına kaçimış olan 
Iteknik elemanları yurda çıdkecck malî ve ikıti-
ısadi imkânlar sağlamak, teknik elemanlarıın aıs-
ıkorliık sürelerini daha da azaltmak surietiyie 
\beim bol t'elknilk elerman ydtişimıe,sini teşvik ot-
amdk ve hem de vatandaşın en veri/mlii cağında 
da müstahsil bale getirilınre'sini sağlami'aya gay
ret yolıunu tutar. Kanaatimizce m/illetçe özle
diğimiz sanayiin kurulmasına ve dotayıısiyle ik
tisadi kalkınmaya hıız verilmiş olur. 

Muibterclm ımiillctvcikiillcıi; 
Söz buraya gcl'mıişıkeın, m'eanlieîketim izin 'en 

'lıayaitl konul ardan birisi olan pcltrol mıelsicleısine 
de bir nebze balhlseıttodden gewel:niyeeıeğim. Bu
gün petrol araıma sahalarımızın mühim bıir kıs
mı ecndbi şirlkdtlerin clindcidir. Bilıinidiği gibi 
Maden Tetkik ve Amama Enstitüsü tarafından 
Ra|ma,n'da evvelâ petrol bulunimuş, ibiilâhara 
Türk emeği ve scrmaye'sii ile toslbiit edilmiş olaın 
İra önemli petrol 'mımtalkasınıda, yani, Raiman 
've Garzan kuyularını içine alan beşinci bölge
de, mabil ve diğer ecnebi şirketılen'i, petrol ara
mı a kuyuları açıına ruhsatlarına salıiıbolmuslar
ıdır. Bilimdiği gilbi 1954 yılında neşredilmiş bu
lunan Petrol Kanununun bir pütır-ol bölgesinde 
'bir şlrîkeıt'c ancaik 50 bin bdktarlık üniteler ha
linde sekiz saha için ruhsat verilimcB'ıni müm-
Ikün kılmaktadır. 

Türküye Bdtroİleri Anonim Ortaklığı Kanu
nun bu tahdidi karışıisrnda ancaik s'eık'iz saha ka-
patabilmdk ve bunum dışında kalmafkla bera-
beır Tıüılk emeği ile bulunmuş olan bu zengin 
petrol bolgeısinin diğer ıkııym'citlli miinlhaikaları 
adetâ kanunun salkatlığı yüzünden ecncıbi şir-
k etle re peşkeş c ekilmiştir. 

Meıselâ (larzanVlakii 'kuyıuimuzum kuş uçuşu 
ile hemen o'iı İdlomıetre ötesinde M'Gİbil şirketi-
ne ruhsat verüımiş ve bu sinkiit de güya bu
rada peltîiol bulmuştu1;'. 

Bu itibarla ecnebi şirketlerin tamaaıen mil

lî menfaaitileıimiize uygun olarak çalıştırılması 
üzerinde Hükümetin ciddiyetle durim&ısı ve bun
ların zamanla yavaş yavaş tamam'eın kendi öz 
kaynâkl arımıza terk edilmesi yoluna gidilmesi 
lüzum ve zaru'rdtine inanlrnaktayıiz. Biz belki 
de bil'inmiyerdk yapılan işlerin suçlularını ara-
mııyjruz. Hiç, değilse bumdan sonra tutulması 

' gereken yolu ve bu mıevzudaki düşündükleri-
ımizi samimiyetle işaret ıc'timelk işitiyoruz. Ka
naatimizce bu .mevzuda yukarıdan beri aeıkla-
dığıimız hususların ıteımini ve peibroll'enimizin 
ıkomunup 'kuıtarılmaisı için şu anda süratle alın
ması gereken tedbirler varıdır. Simidi sıralıya-
c'ağım bu tedbirlerin .abırınaısı lüzumuna kaa-
niiz. 

1. Beşinci bölgdde ecnebilere verilmiş olan 
müesses hakkı müktesepler kabul edilmekle be
raber hiç değillsc bundan böyle bu bölgede 
ecnebi şirketlere rulhısaıt verilmemelidir. Ve ka
nunda bulunanı (Bir şirketin sekizden farzla 
ruhsat atamn'yacağı, yolunaıdki talhldidî hüküm, 
seiimaycısinin yarım Devldte veya taımamı yerli 
firmalara aiiJt bulunan şiılkejtleır için derhal kal
dırılmalıdır. 

2. 'Henüz işletmeye açılmamış olup bol •mak
tamda pdbrol bulnnajbüleceği umulan üç ve dör
düncü bülgeloılde ecnıdbl şirlketleıre ruıhısalt veril
mesi yerli firmalarla oıltaklılk kaydına bağlan
malı, diğer bölgelerde millî ışkiketle;re tercih 
haki arı tanınlması sağlanra abdır. 

o. lîöndbi şirıkeitlıere tanınımış bölge ve is-
tiıhısale yiiinelme müddetleri kaısaltılmalı ve ka-
aun bu şdkilde taldil olunmalıdıır. 

I.̂ itr^d mıcis'eleısiylo alâkalı claraik tc-unas edil-
nıdsi icaıbeden iki ımühim aıoklta daıha ıneveut-
tııır. 

Yüikıs'eık malûımlan olduğu üzene petrolle il
gili faaliycıtlcrde, aralına, bulma, istihsal ve in
kişaf, nakliye, rafinaj, tevzi ve satış ameliye
lerini takip ve itmamı etmıdkteıdir. 

Dünyanın her yerinde yerleşmiş olan tea
mül amieliyelerin tek bir şirket tarafından 
yapılması veya hiç değilse istihsali yapan şir
ketin diğer faaliyetleri ketildi bünyesi içine 
alması veya kontrolü altında bulundurmalı
dır. 

Bu itibarla Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığının % 51 ine sahip bulunduğu Ipraş ra
finerisinin mamullerini saltan Petrol Ofisinin 

file:///beim
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bün
yesi içine alacak yeni arama, istihsal, tevzi ve 
satış muamelelerinin bir ekle toplanmasını te
min edecek »olan Petrol Ofisi ile Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığını birleştirecek 
kanunun biran evvel tedvini zaruridir. 

Bu mevzuda ikinci bir nokta pipe - line 
mevzuudur. Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığının rialize ettiği pipe - lıinie ıtesis-
leıi dolayısiyle bu müesseseye minnet ve şük
ranlarımızı ifade etmek isteriz. Ancak bu te
sislerin bir kısmının Hükümetçe satılacağını 
da maalesef ifade etmek isteriz. Ancak bu 
tesislerin bir kusmımıı Hükümetçe satılacağını 
'da malesef basında yer alan ve tekzibedilmi-
yen haberlerden öğrenmiş bulunuyoruz. 

Esasen yurdumuz için stratejik önemi 
aşikâr olan bu tesise bâzı ecnebi şirketle
rin ortak olma yolunda gayretler sarf ettik
lerini öteden beri duymakta klik. İstihsa
lin kontrolü ve lüzumunda' şevki yönlünden ol
duğu kadar kârlılık ve döviz tasarrufu 
yönünden de tamamen millî olmasında sayısız 
faydalar sağlanacağına inandığımız bu te
sise, ecneibi şirketlerin iştirak ettirilin eleri
nin biraz evvelki mâruzâtımızın ışığı altın
da büyük bir hata teşkil edeceği inancı için
deyiz. 

Bu mütalâalarımız, söylediğimiz şartlar 
içinde millî menfaatlerimize uygun olmak 
şartiyle müktesep haklarını kullanarak faa
liyet gösterecek şirketlerin gayretlerinden 
müstağni ka'lumaımız gerektiği mıânıaisına alın-
mamalıdır. Ancak böylelikle faaliyetleri hu
duttan diril mış »alan ecndbi şirketlerin fonksi
yonlarını ifa etikteıı sonra yerlerini zama
nında, millî şirketlerimize ter'k etmek zo
runda kalmaları mümkün olabilir. 

Hulâsa Türkiye Petrolleri Aruonıiım Ortalklı-
ğınca realite edıilmiiş olan plipe - line tesisle
rinin satışından vazgeçilmelidir. Şayet Hükü
metçe satılmasında mutlak bir zaruret varsa 
bu çok kâr getirecek tesisin ecnebi şirket
lere veya esasen malî durumu müsaidolan 
ve yârana peşkeş çeMlrnJc'siinc mâni olunacak 
tedbirler mutlaka almımalıdıır. Değil beş - on-
bin liralık parçalara ayrılması lıis'se senetleri
nin en ufak parçalara ayrılmış dahi olsa ser
best bir satış bu korktuğumuz hususların vu

kuuna mâni olamaz. Kanaatimizce bu senetler 
âhara devretmek ve satmak imkânı olmamak 
kaydiyle ve nama muharrer olarak pipe - line 
güzergâhında bulunanlardan başlamak üzere 
köy muhtarlıkları, kasaba ve şehir beledi
yeleri ve özel idarelerin şaihsiyeti mânevi-
yelerine satılmalı ve artarsa tasarruf bina
ları mukabilinde küçük memur ve işçilerden 
başlamak suretiyle diğer memur ve hizmet
lilere verilmeli, böylece hem Hükümetin borç
tan kurtulması ve hem de memur ve işçi 
gibi salbit, dar gelirli vatandaşlara çalışamaz 
hale geldikleri zaman dayanacak ve giivene-
ceJkteri bir destek ve bir gelir kaynağı sağ
lanması düşünmelidir. 

Aneak bütün 'bunllıarıın toerübesıiziliğini Se
nato huzurunda bizzat itiraf eden bir Bakan 
marifetiyle ıslahını mümkün görmüyoruz. 

Tecrübesizliği itiraf etmek nezaketini gös
teren Balkandan yerini daha tecrübeli birisine 
terk etmek büyüklüğünü göstermesini de bek
lemekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri : 
Şilmdi bir mdbze de yalbaıncı sermeye ve 

memleketmizdeki kredi mevzuu ve politikası 
üzerinde duracak ve bunlarla ilgili temel gö
rüş ve tamenniler'iımiz i arz ederek Hüküme
tin bu mevzuraki bâzı yanlış tutum ve dav-
nışiarı m tebarüz ettirmeye çalışacağız. 

Kalkınma gayretlerimizin lüzumlu kıldığı 
ithalât hacmi ve dış ticaret açığımız muva
cehesinde yabancı sermayenin bir zaruret ola
rak düşünülmesi mümkündür. 

Biz Millet Partisi olarak, şahsi teşeb
büsün bilgi ve sermayesinin erişemiyeceği 
büyük çaplı iktisadi teşebbüslere de, şahsi teşeb
büsle yalbancı sermaye ve bilginin iştirakini tec
viz ederiz. Ancak yabancı sermaye ile yapılacak 
işbirliğinin, karşılıklı menfaat edasına müesses 
olmasını da şart koşarız. 

Millî bünyemiz içinde halledebileceğimiz 
konulara el atan veya dış ticaret dengemize 
yardımı melhuz bulunmıyan yabancı sermaye
nin yurda girmesinin faydadan çok zarar ge-
tireceğine inanmaktayız. 

Bugüne kadar mevcudolan tatbikatta bâzı 
yalbancı firmalara, millî menfaatlerimize ay
kırı aşırı imtiyazların tanınmış olduğunu esefle 
kay d et m ek isteriz. 
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Terkos suyundan bir nevi gazoz imâl edip ka
zandığı Türk parasını döviz olarak yurt dışına 
çıkaran veya koyduğu birkaç milyonluk bir ser
maye ile memlekette istihsal edilen yağın şeklini 
değiştirip her sene sermayesinden fazlasını yur-
rumuzdan alıp götüren yabancı sermaye memle
ket ekonomisine fayda değil zarar getirmektedir. 

Yanbancı Sermayeyi Teşvik 'Kanunu gereğince 
yurdumuza giren sermaye % 29 den aşağı bir 
kâra tenezzül etmemektedir. Avrupa'da ve diğer 
memleketlerde yüzde üç kanaat getiren yabancı 
sermayenin memleketimizde % 20 kâr araması 
izahı müşkül bir hakikattir. Bu hususta daha 
haysiyetli ve daha basiretli hareket etmeye mec
buruz. Bilhassa yabancılara sermaye getirmek 
için imtiyazlar tanımaktan ve yeni kapitülâsyon
lar ihdas etmekten şiddetle çekinmeliyiz. Bu 
mevzuda Amerika ile aramızdaki yağ alış verişin-
deki üzücü durumdan da bir nebze bahsetmeden 
geçemiyeceğim. 

Yüksek malûmlarıdır ki, biz zeytin yağlarımızı 
âdeta Amerika'nın soya yağı ile değişmek mec
buriyetinde bırakılmış durumdayız. Bu mecburi 
alış verişten kârımızın ne olduğu da mechulümüz-
dür. Hele eski Ticaret Vekili Mnctt Zeren zama
nında her nasılsa Rusya'ya bir partide satılmış 
olan zeytin yağlarına ait dövizlerin Amerika'ya 
taransfer edilmeden dostumuz Amerika'nın bize 
soya yağı satmamasının ve böylece zeytin yağla
rımızı serbest piyasada satamayıp Amerika'ya 
satmak mecburiyetinde bırakılışımızı bir nevi ka
pitülâsyon saymaktan başka ne şekilde anlandıra-
biliriz;. 

Hükümetimizin bu hususlarda daha hassas ve 
basiretli olmasını temenni etmekteyiz. 

Memleketimizin iç kredi politikası da bugün
kü hali ile maalesef yalnız malî kudreti olanların 
ihtiyacını karşılamaya müteveccihtir. Ve maka-
nizma bu şekilde ayarlanmıştır. 

Yurdun zirai kredi ihtiyacına cevap verecek 
yegâne müessesemiz olan Ziraat Bankası bu ihti
yacı karşılamaktan uzak olduğu gibi, vereceği, te
sis ve edindirme kredileri için dahi mevcudu kar
şılık göstermek esasını kabul ettiğinden daha çok 
zenginin ihtiyacına cevap vermektedir. 

Diğer taraftan sanayi erbabını ve halkın kre
di ihtiyacına cevap vermek maksadı ile kurulmuş 
bulunan bankalarımız da ayni niteliktedir. 

Sanat enstitüsünü pek iyi derece ile bitirmiş 
sanatkâr gençlerin ipotek edecek emlâki veya ke

fil verecek kimsesi yahut malî itibarı bulunma
dığı için dükkân açacak, takım alacak krediyi 
temin edememenin yüzünden adliye kalemlerinde 
kâtiplik veya bir patron yanında işçilik yaptık
larına def aatle şahidolmuşuzdur. 

Meskensizleri mesken sahibi yapmak gayesi ile 
kurulmuş bulunan Emlâk Kredi Bankası bile, da
ha çok varlıklı kimseleri himaye etmektedir. Bu 
bankadan mesken kredisi temin etmek için asgari 
oniki bin beş yüz lirayı iki sene Bankada bıraka
cak malî güce sahibolmak ve ondan sonra da bir 
ev yapabilecek bir arsayı da satmalmış bulunmak 
gerekmektedir. Bundan başka kredi almak için 
ayrıca ne gibi yollara başvurmak gerektiği ve 
imtiyaz sahip'l'erd durunken d'iğeıiıeriine bir türlü 
sıranın gelmediği de bilinen bir keyfiyettir. 

Kanaatimizce bu kredi suiistimallerin önlen
mesi için kredilerin tarafsız bir komisyon marife
ti ile verilmesi, ipotek, kefil müesseseleri haricin
de bunları veremiyecek hakiki teşebbüs sahiple
rine mülkiyeti muhafaza, kaydiyle levazımını ay
nen almak gibi şekiller düşünülerek müteşebbis 
olup malî kudreti bulunmıyan fakir halkın da 
kredi temin edip geçimini sağlaması ve müstahsil 
hale gelmesi yolları araştırılmalı ve sağlanma
lıdır. 

Fukara halkın oyları ile iktidara gelmiş olan 
Hükümetin bu zorunlara çare araması şöyle dur
sun bir buçuk seneye yakın iktidarı zamanında 
bunlardan bahis bile etmemesi cidden hayret ve
ricidir. Ve Hükümetin fakir fuıkaıraıdaın oy ala
rak iktidara gelmiş olmasına rağmen ters yolda 
hareket etmesi, kalkınmayı bu mânada anladığını 
göstermektedir. Halbuki hakiki kalkınma falar 
halkın iktisadi seviyesinin yükseltilmesiyle ancak 
mümkün olur. 

Bütün bu sözlerime yanlış mâna verilmeme
lidir. Biz millî gelirin artırılması, etrafında mil
letçe sarf edilen gayret ve tedbirlerden sağlana
cak müspet veya menfî hâsılalardan bütün vatan
daşların sosyal adalet esaslarına göre, emek, teşeb
büs, sermaye, hizmet ve basanları ile mütenasip 
pay almaları gerektiğinin savunucusuyuz. 

Ancak bunun sağlanması için bütün iktisadi 
ve malî makanizmalarm ilmî ölçüler dairesinde 
ayarlanmasını istemekte ve bunu yapamıyan Hü
kümetten şikâyet etmekteyiz. 

Biz, her türlü istihsal ve iş hayatının, maliyet 
ve satış fiyatlarını, para, sermaye ve kredi piya-
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sasının faiz hadlerini, bedenî, fikrî bilcümle hiz
met erbabının ücret esaslarını, gayrimcnkullcrin 
iratlarını gösteren kira ücretlerini, iktisadi haya
tın millî gelir hâsılasından vatandaşın payları
nı almalarına yarıyan birer iktisadi mekaniz
ma telâkki etmekteyiz. Bunların arasındaki 
münasebetleri yakından takiibedip gözetliye-
rek içtimai! zümrelerin iktisaden ve tüm ola
rak kalkınmasını esas alırız. Millî istihsal kuv
vet ve imkânlarını her sahada desteklemesini 
ve iktisadi faaliyetlere lüzumunda tanzimci 
olarak ve ancak haklı müdahalelerde bulunma
sın! Hükümetten bekleriz. 

Millî ekonomi kavramı içine giren bütün 
faaliyetlerin koordinasyonunun sağlanmasını 
mutlak bir zaruret addettiğimiz içindir ki, ica-
bederse bu çalışmalara tek merkezden istika
met verilmesini düşünürüz. 

Şu hususu esefle tebarüz ettirmeye mecbu
ruz ki, Anayasadan ilhamını alan bu zaruret
lere birbuçuk senelik icraatı ile Hükümet bir 
türlü iltifat etmemiş ve memleket hayrına ma
tuf bu mevzular üzerine eğilmemiş ve hattâ 
eğilmek istidadında olduğunu gösterecek bir 
davranış içine de girememiştir. 

Hulâsa, bütün bu İktisadi mevzularda Hü
kümet âdeta bir keşmekeş içindedir. Bir ta
rafta Gümrük ve Tekel Bakanı bir defaya 
mahsus olduğunu ilâve etse bile zam yapmı-
yacağı yalanını söyleyip halkı aldatarak tekel 
maddelerine zam yaparken diğer tarafta Sa
nayi Bakanı, benim adım. Mehmet Turgut'tur, 
yalan söylemem, Sümerbank mamullerine zam 
yapılmıyacaktır, diyerek halkı iğfal etmeye ve 
Yüce Senato huzurunda başka bir yalan söy
lemeye cüret eder. 

Yüksek malûmlarıdır ki, 440 sayılı Kanu
nun 24 ncü maddesi İktisadi Devlet Teşebbüs
lerinin mal ve hizmet fiyatlarını tesbitte ser
best olduklarını kabul etmiş ve bu mal ve hiz
metlerden ancak temel mal ve hizmet mahiye
tinde olanların fiyatlarını gerektiğinde Ba
kanlar Kurulunun tesbit edebileceğini kabul 
ve tesbit eylemiştir. 

Sanayi Bakanının bahsettiği Sümerbank ma
mulleri, özel teşebbüs erbabının mevzuuna gi
ren ve serbest' rekabetle, fiyatları ayarlanma
sı gereken metalardandır ki, fiyat tesbiti bu teşek
küllere bırakılmıştır. Fiyatlarını teşekküller' 
bizzat ayarlarlar. Bu kabîl mamuller dışında-

i ki temel mal ve hizmet mahiyetinde olanların 
fiyatlarını ayarlamak yetkisi de Bakanlar Ku-

I ruluna aittir. Sayın Sanayi Bakanı Mehmet 
j Turgut ne bu müessesenin umum müdürü veya 
I idare meclisi yetkisine sahip bir makam sahi

bidir, ne de Bakanlar Kurulunun yetkisini tam 
olarak haiz* bakanlıklarüstü bir kuvvettir. O 
halde adım Mehmet Turgut'tur, sözüm söz-

j dür, Sümerbank mamullerine zam yapılmıya-
j çaktır teminatını vermeye ne hakkı ve "ne de 

salâhiyeti vardır. 
Görülüyor ki, Hükümet üyeleri arasında 

ahenkli bir çalışma olmadığı gibi, üyeleri için
de bâzısı itiraf ederek, bâzısı da kötü bir yol
la bu büyüklüğü de göster miyer ek düpedüz 
Meclis ve millete karşı yalan söyliyecek bir 
mevkie düşmüş olanları içinde tutan bir teşek
kül haline gelmiştir. 

Bu durumun memleketi daha kötü şartlar 
; altına sokacağına inandığımızdan Hükümetin 

bu kötü gidişine artık dur demek zamanının 
İ geldiğine inanıyoruz. Ve Yüce Meclisten du-
\ rumu biraz daha önemle mütalâa ederek bu 
î hale bir <çare bulmasını bekliyoruz. 

Muhterem milletvekilleri; 1967 bütçe tasa
rısının umumi karakterlerini ve tevlidedeceği 

i malî ve iktisadi güçlükleri ve ekonomik düze-
j nimizi böylece hulâsa ettikten ve malî, ikti

sadi mevzulara ait temel görüşlerimizi kısaca 
açıkladıktan sonra şimdi de bir nebze iç ve dış 
politikaya temas edeceğiz. 

Geçen sene, gerek Hükümet programının 
ve gerekse bütçenin! müzakeresi sırasında her 
zaman ve her devirde yaptığımız gibi şartla
rın ilham ettiği endişeleri dile getirmiş ve be
ğenmediğimiz hususları bütün samimiyetimizle 
acı acı tenkid ve tebarüz ettirmiştik. Ancak o 
günlerde Hükümetin henüz icraatı mevcudol-
madığı için daha çok umumi prensipler üze
rinde durmuş ve müşahhas hâdiselerden bahset
mek imkânını bulamamıştık. 

Ama bugüri durum böyle değildir. Hükü
met birbuçuk seneye yakın bir zamandan be
ri iktidardadır ve icraatı da gerek Yüce Mec
lisin, gerekse milletin .gözü önündedir. Bu se
beple Hükümetin iç vo dış politika ile ilgili 
15 aylık icraatın muhasebesini yapabilecek 
ve mevcut icraat ve beyanatına göre tecrübe, 

j bilgi, samimiyet ve kudretini tanıdığımız bu el-
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lere (bütçenin ta tb ik in in b ı rakı l ıp (bırakılmaima-
sı h a k k ı n d a daiha salim olarak k a r a r a varabi
leceğiz. 

Bu i t ibar la 'bu mevzuda bu sene söyleyecek
lerimizin ik t idar ve muhalefet 'grupları ve 'bil
hassa aziz milletimiz t a r a f ı ndan daha iyi bir 
şekilde kıymet lendir i l eceğini ümidetmekteyiz. 

Mütaaddi t kereler ifade ettiğimiz gibi, böyle 
bir karar ve azim içinde bulunmamız millet ve 
Devlet olarak var olmamızın bir kelime ile beka
mızın temel şartıdır . 

.Haysiyetli bir dış politika takibetmiyen, em
rivakilere boyun eğen korku ve aczi basiret sa
yarak hadiselerin peşinden giden milletlerin feci 
akıbetleri gözlerimizin önünde ibretâmiz ve mü-
şehhas birer kötü misal olarak durmakladır . 

Daima, tâviz verildikçe ve zaıf gösterildikçe 
yenilerinin istenildiği ve arkası gel m iyen talep
lerle yeni yeni gailelerin çıkarıldığı yine kendi 
tarihimizle sabittir. 

Bu mevzuda sütten ağzımız yanmıştır. Bu se
beple biz yoğurdu üt'liverek yemek zorundayız. 

Bir sene içinde dış politika ile ilgili Yüce; Mec
liste genel görüşme ve gensoruların gündeme 
alınması mevzularında çeşitli müzaokreler cere
yan etmiş ve bütün hatipler şart lar ve imkânlar 
göz önünde tu tu larak haysiyetli bir dış politika 
laki'bedilmeşini Amerikan ilişkileri, ve ikili anlaş
maların gözden, geçirilmesini, Amerika 'ya veril
in iş olan üslerin statülerinin NATO memleketle
rinde tatbik edilen normlara irca olunmasını ve 
mevcut Amerikan üsleri üzerinde hâkimiyet hak
kımıza, uygun düşecek ve emniyet ihtiyacımıza ce
vap verecek bir murakabe ve kontrol sisteminin 
kurulmasını ileri sürmüşler ve Yüce Meclisin tas
vibine de mazhar olan bu mütalâalara cevaben 
.Hükümet her defasında Yüce Meclisin bu mese
leleri vatanperverlik ölçüleri içinde \e kudretle 
çözmeye muktedir olduğunu beyan etmekle bera
ber Yüce Mecliste tebellür eden fikirlere uygun 
haysiyetli bir dış politika iaki'betmcyc her neden
se bir tür lü yanaşmamıştır. 

Bu mevzuda istediğimiz gensorunun gündeme 
alınıp alınmaması mevzuunun Yüce Mecliste tar
tışılması sırasında. Hükümet, bütçe konuşmaları
nın. yakın okluğu gerekçesinin siperine çekilmiş 
ve «ivısa bir zaman sonra yapılacak' bütçe müza
kerelerinde esasen güven oyu mcvzubahsoJacak-
tır. Bugün bu gensorunun açılmasına lüzum yok-
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tur.» buyurmuşlar , biz de bütçe ile ilgili çok çe
şitli dert ve dâvalar arasında dış politikanın uzun 
uzadıya tartışılmasının mümkün olamıyacağmı 
bildirerek, gensorunun açılması lüzumu üzerinde 
durmuştuk. O zaman acı hakikatleri sözcümüzün 
dile getirmiş olmasına rağmen bu talebimiz ikti
dar part isinin ekseriyet oyları ile reddedilmişti. 

Her biri diğerinden daha mühim pek çok dert
lerin mevcudiyeti ve Hükümet in bunlara çare bu
lacak kadar kifayetli olmadığını ifade eden tutum 
ve davranışları yanında dış politika ile ilgili ev
velce söylediklerimizi hat ı r la tmak ve Hükümet in 
bu mevzuda da kifayetsiz olduğunu tesbit etmek 
ıııaksadiyle kısa da olsa bu konularla ilgili söyle
diklerimize birkaç cümle daha ilâve etmek isti
yorum. 

Son günlerde, Hükümet kanayan Kıbrıs çı
banının üzerini kül!emek ve ör tüp uyuşturmak 
istemekte yalnız zavahiri kur tarmak için daha 
çürük bir pamuk ipliğine bağlamak sevdasında
dır. Komünist Çin tehlikesi, Rusya 'nın du rumu 
ve Amerika 'nın dış politikasında düşündüğü de
ğişiklikler İVansa ve İngil tere 'nin tu tumu gibi 
bâzı politik olaylar dolayısiyle ikili anlaşmaların 
ve Amerikan ilişkilerinin yeniden gözden geçi
rilmesi için müsait bir zemin mevcudolduğu hal
de Hükümet hâlâ memleketimizi emrivakilerle 
karşı karşıya getirebilecek vahim hâdiselerin ta-
haddüsüne sebebiyet verebilecek Amerikan ilişki
leri ve ikili anlaşmaların yeniden gözden geçiril
mesi için bir teşebbüse geçtiği müjdesini verme
miştir. .Hattâ Hükümet geçen sene programının 
müzakeresi sırasında Sayın Başbakan «Yurdu
muzun savunması ile ve milletimizin kaderi ile bu 
kadar yakından ilgili olan bu meseleleri. Yüksele 
Meclisiniz isterse kapalı bir celse yaparsınız, ge
liriz, arz ederim.» va'dinde bulunduğu ve bunu 
takiben mütaaddi t defalar Millet Paı t is i ve diğer 
muhalefet part i leri ve milletvekilleri tara Tından 
bu malûmat istenmiş bulunduğu halde oyları ile 
memleketi harbe sokacak tek merci olan Yüce 
Meclise bu hususta en ufak bir bilgi vermekten 
itina ile kaçınmıştır. 

Devletimizi âdeta bir Amerikan uydusu hali
ne koyduğunu ve bizzat Amerikalı yazarların da 
açıkça söyledilkeri - hiç değilse böyle görünmenle 
imkân verir - bu üzücü durumdan silkinip kur
tulmak ve d a r p hlokuna, NATO ittifakına bağlı 
fakat haysiyetli bir politikaya, sahip, Ata tü rk 'ün 
çizdiği gerçekçi yolda yürüyen bir Devlet haline 
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gelmek zarureti aşikârdır. Hükümetimiz bir se
neden beri bu hususu maalesef sağlıyamamıştır. 
Bundan başka vatanımız ve miletimiz için duyu
lan karşılıklı asırlık hisler cümlem izce malûm 
iken komşumuz Sovyet Rusya'dan gelmesi melhuz 
zararları önliyecek politik vo esaslı tedbirleri de 
aldığına dair bizlere sarih bir bilgi vermemiştir. 
O halde Hükümet dış politikada da kifayetsiz
dir ve bir bocalama içindedir. 

Tenkidlerimize başlarken gerek memleketin 
ve gerekse dünyanın içinde bulunduğu şartların 
bu sene birlik ve beraberlik içinde bulunmamı
zı icabettirdiğini ve bu sebeple tenkid ve temen
nilerimizi daha çok birleştirici ve uyarıcı bir 
amaca yönelteceğimizi ve yıkıcı değil yapıcı ol
maya gayret edeceğimizi arz etmiştik. Bu ten
kitlerimiz içinde bâzı acı sözler bulunursa Muh
terem İktidar Partisi ve onun içinden çıkmış 
Hükümetimizin bunu, sözlerimize başlarken yap
tığımız birleştirici, yapıcı ve uyarıcı olacağımız 
şeklindeki vaitlerimizden nükul ettiğimize ham
letmemelerini ve hakikatin acı olduğu esprisi 
içinde mütalâa etmelerini temenni ederiz. 

Muhterem milletvekilleri; 
İktidar partisi hükümet programının mesnet 

aldığı seçim beyannamesinde; «bugünkü şartlar 
içerisinde memleketin koalisyon hükümetleri ile 
idaresinin imkânsız hale geldiğini, parlâmento
da tek partinin mutlak çoğunluğu alması ile 
memleketin istipdada sürüklenmesi tehlikesinin 
mevzuübabsolamıyacağını yeni Anayasamızın 
getirdiği müesseselerinin bütün kademelerde si
yasi iktidarı kontrol ve murakabe altında tuta
bileceğini» bildirmekte idi. 

Biz de buna cevaben, hiçbir hukukî tedbir ve 
müessesenin insanların başvurabilecekleri mari
fetleri tamamiyle önliyebilecek bir kudrete bu
güne kadar sahibolamadığmı ve milletleri böyle-
lerinin şerrine karşı koruyacak bir iksirin henüz 
kcşfedllmediğini ileri sürmüştük. Buna ilâveten, 
demokrasiyi kendilerine ikbâl ve menfaat sağla
yacak kuru bir vasıta sayanların, demokrasi ede
biyatının parlak sözleri ve gürültüleri arasında 
taraf ve tahriplerine bu fakir milletin kesesin
den ve imkânlarından nimetler ve mevkiler da
ğıtabileceklerini, siyasi kanaatlerinden dolayı 
bir kısım vatandaşların da haklarından mahrum 
bırakılabileceklerini ve onların vicdanlarım 
mahrumiyetlerin baskısı altına alabileceklerini 

ifade etmiş ve tek başına iktidara gelen bir par
tinin koalisyonlara nisbetle daha kolay parti
zanlık yapabileceğine göre istibdat ve baskı im
kânlarının daha geniş olduğunu ve bu itibarla 
koalisyon hükümetlerinin memleketimiz İçin bir 
müddet daha bir zaruret olacağını beyan eyle
miştik. 

Hükümetin .15 aylık icraatı maalesef endişe
lerimizde haklı olduğumuzu gösterecek mahiyet
tedir. 

Hükümet daha vazifeye başladığının ikinci 
ayından itibaren Devletin en mühim mevkilerini 
işgal eden vali, umum müdür, savcı gibi vazife
lilerden tutunuz da, kâtip, tahsildar gibi geçim 
derdi ile uğraşan en küçük memurlara kadar 
partizanlıktan başka bir izah sebebi bulunamı-
yacak kütleler halinde nakil ve tâyinlere giriş
miştir. 

İktidarların memur kadrosunda birtakım de
ğişiklikler yapabilmesini normal karşılamamak 
mümkün değildir. Aksi takdirde idare cihazında 
aksayan kısımların düzeltilmesine ve idarenin 
halk ve toplum için çok daha verimli bir hale 
getirilmesine imkân kalmaz. Bu sebeple Hükü
metin kanunları hiçe sayan veya vazife icapla
rını bihakkın yerine getirmeyen kamu görevlile
rini yerinden veya hizmetinden uzaklaştırmak 
hem hakkı ve hem de vazifesidir. x\ma bir hu
kuk devletinde gerçek mânası ile halk idaresi 
demek olan demokrasilerde hizmeti başarı ile 
ifa etmekte olan bir memurun tamamen parti
zanca mülâhazalarla hizmetten uzaklaştırılması
nı da tasvibetmoye imkân yoktur. Hele bunların 
yerine dost, ahbap ve yaran kayırarak nâchil 
kimselerin getirilmesine Devletin temelini talı-
ribetmekten başka mâna verilemez. 

Böyle bir tatbikatın ,idarc cihazını ne kötü 
bir duruma düşürdüğü yakın tarihimizin acı 
gerçeklerinden olmasına rağmen Hükümetçe 
tamamen hukuka aykırı olarak nakil ve tâyinler 
yapılmış bulunması ve memurlar arasındaki hu
zursuzluk cidden elem vericidir. 

Her biri binbir müşkülâtla yetişmiş yüzler
ce kıymetli elemanın âtıl bir şekilde her hangi 
bir hizmet görmeden Devletten maaş almalarına 
şahidolmak ne kadar üzücü ise, bu fakir millete 
hizmet etmek ve bu fakir kütleye bir katkıda 
bulunmak aşkı ile içerileri yandığı halele, ekle 
olmıyan sebeplerle yük olmanın ıstırabını çek
mek ondan bin defa'daha acıdır. 
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Ekserisi pek az memuriyet yapmış veya bu T racak bir davranışa zorlamaya hakkı yoktur 
ıstırabı duymamış kimselerden müteşekkil ol
makla beraber, içlerinden bu ıstırabı duymuş 
olduklarına • çok yakından şa'hidolduğum bâzı 
Hükümet üyelerinin olsun bu duruma mâni ol
maları gerektiği halde, böyle bir memur katli
amına onların da katılmış bulunmalarını, henüz 
demokrasinin gelişmesi için mânevi iklimine 
noksan bulunduğu memleketimizde, koalisyon 
bükümiöbleırimim, zaruret olduğunun bir delili 
ve tcik partili bir Hükümetin partizanca harc-
ıketlerde bulunimasıma 'mâni oluma'mıyacağımın 
(bir misali olarak göstermek isteriz. 

Hükümetin en kısa bir zamanda doğru yo
la giderejk münevveır israfını önlemesini, bil-
Ihassa öğretmenleri partizan bir gayretle baskı 
altına alımaık sevdasından vazgeçerek yetişmiş 
elemanlandan istifade çarelerini aramasını te-
monmli ederiz. 

Şu hususu da tebarüz ettirmek isteriz ki 
bu nakil, ve tâyinler 'arasında mevzuatımıza 
açıkça aykırı olanlarımın da yer aklığı, Danış
tay m verdiği ve yekûnu bir hayli kalbarık olan 
tehiri icra ve iptali kararlarından da anlaşıl-
makıtadır. İşin daha garibi, bugün ilki tıkları elin
de bulunan Adalet Partisi Hükümetinim «ma
demki kuvvet bendedir, hak da bendedir» zih
niyeti içinde bu en yüksek idari malbkcımeınim 
kararlarını mühim bu kısmını uygulamamakta 
oluşudur. 

Tek parti devrimde, hukuk kuralları bu ka
dar sarih olmıyan bir Anayasa mer'i iken dahi 
Hükümetin böyle bir pcrvaısızıhlk içinde bulun
du ğu görüimemıiştir. 

Bugün Hükümetin yüksek malı kesme karar
larını infaz dbmdmektelki teannüldü o hale gel
miştir ki, .memurlardan bâzıları ya fuzulü gibi, 
eıllerindelki emaneti çöktükleri beractler'imdem 
ıhâcil kuşeyi uzlete çekilmişler veyahut bu en 
yüksek idari mahkememin ka parlarınım. infaz 
edllemiyeeeğine inandık!arı için Anayasa ile 
Ikcndilo.rine bahşedilen haklarını kutlanmaya 
lüzum görmliyecek bir hale düşmüşlerdir. 

Hulkulk Devleti okluğumu iddia 'eden bir 
memiejketıtc bu hallere şahidolmalk cidden acı
dır. 

Hükümetin, halikımızda mevcut asırların 
yenleştirdiği adelete ve Hükümete itim alt hissi
ni sarsmaya ve vatandaşları sonu anarşiye va-

Eğer Yüce Meclis bu kötü gidişe, daha ba
şından dur deımezis'e adımların birbirini takibet-
imeısii ve sonu bir uçuruma varan bu hukuk dışı 
yoldan aıtıik döndüPüleımemesi tehlikesi ile 
bir gün milletçe karşı karşıya gelmemiz mu
kadderdir. 

Muhtelif vesilelerle, muhite] it' partilere men
sup muhalefet sözcüleri tarafından yapılan İm 
uyanmalara Adalet Partisi balkanlarınım ver
dikleri cevaplar da cidden ibret vericidir. 

Adliye Bakanı «bu en yüksek idari maihıke-
menin kararlarını idborse tatbik edip isterse 
etmiyeeeğiıııi» çeikiııimedem söyler bir başka ba
kan «Balkanlar Kurulu kararı. Memurum. fiilen 
işine başlamış olıması ile in Caiz edilmiştir. Or
tada icrası tehir edilecek bir karar yoktur.» der, 
bir diğeri 'kendisini kurtarmak için hiçbir alâ
kası olımıyan ve fomlklsiyoınu tamamen başika bir 
ımahkeme ıkaranınm eteğine yapışnıaik i,!ter. Ve
ya karar infaz edilmiş olsa dahi bir taamimatım 
mutlaka doğacağımı ifade öden ve tehiri icra 
ve iptal karalılarını kuvvetlendiren bir karara 
•yanlış mâna vererek böyle bir kararım siperime 
çekilmek ustalığıma başvurur. Bütün bu gay-
riciddî tutum ve davranışlara artık, bir sıom ver
mek zamanı gelmiştir. Hattâ geçmek üzere
dir. 

Tek başına bir partinin iktidara gelmiş ol
ması talihsiz ligimin bir neticesi olan bu duru
ma Yüce M'eelis bir som vci'meıslni bilmezse he
pimiz büyük tarihî sorum lukılkl arla karşılaşabi
liriz. Tekrar edelim milletin demokratik reji-
ıme olan inancını sarsmaya kimseııin hakiki yok
tur'. İster iktidar olsun, ister muhalefet olsum 
ıbu hususta çdk hasLsas olmaya mecburuz. 

Demek r atik bir Anayasamın mevcudiüimatsı, 
bir Anayasa Müihkemeısinin vazife barkımda bu-
lıınıması, bir Danıştayım uyanıklığı, zümre sal
tanatı kurmak istiyem bir Hükümetin kütü ic
raatım önlemeyi; kâfi gelmez, Böyle bir Hükü
metim kötü icraltı karış usıma ilci!'uları ve 'muhale
feti ile Meclis olanak topyekûm çılkılmazsa ikti
dar kanunları çiğnemeye alışır, hükümetler bu 
'mevzuda .bir de gruplarımdan deisteik görürler
se ve Hükümette işi iyece ği bütün suçların gru-
punun desteği ile Mecliste kapatılacağı kanaati 
kOkleşebilir. Bu talkdirde de bir iktidar cezbe
si içinde artık o kalbîl hükümetlerin yapamıya-
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cağı hiçbir şey olamaz. Yalnız mahkcmıe karar
larını ç'iğne<m<eıkle kalmaız. BizzaJt Meclisi zabıt
larını ve .seis bantlarını tahrif ettirebi lirler. Halt
ta bir gece Yüce Meclisi baktırarak dolapları 
arıyabi'lirler. (A. P. sıralarından gürü! ı lüle r) 
Hayır, ben olalbiileodk hâdiselerden bahsediyorum. 
Bunlarım çeşÛtli misâlleri çok görülnıüşltür. (Şid
detli 'gürültüler) 

Yalnız şunu da iyi bilmelidir ki, bir defa 
kanun dışına çıkmak yoluna, kaba kuvvet tec
rübesine girişilmesin. Yoksa bu yola sapmayı 
başkaları da deneyebilirler. Tarihimizde bunun 
da misalleri çoktur. Bizler Meclis olarak bu va
zifemizi y&rine getirmezsek bu vazifeyi yerine 
getirmek veya yerine getirecekleri buraya gön
dermek zorunda kalanlar o zaman artık san
dıktan çıkmayabilirler. 

Parlâmento olarak bu hususlarda dikkatli ve 
basiretli olmaya mecburuz. Parlömanterler oy 
veren her sınıf vatandaşın hareketlerini yakî-
nen takibettiğini bilmeli ve Hükümet de bütün 
bu ihtimalleri göz önüne alarak Anayasa, de
mokrasi esaslarından ve kanundan katiyen ay
rılmamalıdırlar. 

Son günlerde iktidar partisinin gene seçim 
kanunları ile oynamak istediği millet nazarın-
daki itibarını kaybettiğini anlıyarak zorla ikti
darda kalmanın çarelerini aradığı, gazetelerde 
intişar eden çeşitli haberlerden öğrenilmiştir. 
Bundan evvel de iktidar böyle bir tecrübeye 
girişmişti iyi neticeler verdiği anlaşılan müşte
rek oy puslası ve nispî temsil usulü katiyen de-
ğiştirilmemeli ve milyonlarca oy alan bir parti
yi Mecliste temsilcisiz bırakabilecek usullerden 
sakınmalı ve seçim kanunu ile sık sık oynama-
malıdır. Her partinin aldığı oy nisbetinde Mec
liste temsil edilmesinden daha tabiî bir şey ola
maz. Demokrasiye âşık olanlar bunu böyle ka
bul ederler. 

Biz Hükümetin demokrasi âşıklarına «ben 
ta senin yanında dahi hasretim sana» dedirte
cek bir yola girmesini asla tasvibetmeyi'z. Buna 
bütün gücümüzle karşı koyacağımızı peşinen 
arz etmek isteriz. 

Muhterem milletvekilleri: 
iktidar ve muhalefet olarak Hükümetin ic-

raatma gözlerimizi hep birlikte çevirelim; gö
rülüyor ki, yasama, yürütme ve yargı sütun
ları üzerinde duran rejimiımizin, Hüküımıet böy

lece bir gün kanunları tatbik etmemek veya on
lara aykırı hareketlerde bulunmak, keyfî ve 
partizanca icraatına girişmek suretiyle yürüt
me sütununu, diğer bir gün mahkeme kararla
rını tatbik etmemek ve dolayısiyle halkın mah
kemelere olan itimadını sarsmak ve hâkimleri 
müşkül ve yetkisiz durumlara düşürmek sure
tiyle yargı sütununu ve daha sonra bir gün 
muhalefetin haklı isteklerini partizanca bir zih
niyetle reddettirmek getireceği ekseriyete da
yanarak Meclisten de geçirebileceği gayriâdil 
ve antidemokratik kanunlarla iktidarını devam 
ettirmeye gayret etmek veya suçlu veyahut 
âciz olmasına rağmen kendisini kurtarmak için 
partisine mensup milletvekillerine baskı yap
mayı denetoiek suretiyle yasama sütununu çü
rütmektedir. Şayet bunda ısrar eder ve muvaf
fak da olursa bu hareketlerin devamı sonunda 
çökmesi mukadder olan rejimimizin enkazı al
tında milletçe hep beraber kalırız. Geliniz hu
kuk dışına çıkmıyalım, iktidar ve muhalefet 
olarak vatanperver hislerle rejimi korumak ve 
kurtarmak için Hükümeti doğru yola hep bir
likte sevk edelim! 

Muhterem milletvekilleri; 
Hükümetin partizanca hareketinin ve mem

leketimizde tek basma bir partinin iktidarda 
bulunmasının kötü. neticelerinden müşahhas bir 
misal daha vereceğim, Bütçe müzakerelerinden 
evvel Yüce Mecliste Kamu iktisadi Teşebbüs
leri Komisyonunun raporları müzakere ve ka
bul edildi. Bu müzakerelerin son günü temen
niler kıslmınd'a grupumuzun Sözcüsü Sayın Ke
mal Ataıman'ın dile getirdiği mıühıiını bir nokta
nın değerli milletvekillerinin gözlerinden kaç
mamış olduğunu ümi'detmekteyihı. Bu arkada
şım konuşmasında yatırım itibariyle 55 ve bu
günkü değeri itibariyle 170 milyar değerinde 
olan ve maalesef kötü idare yüzünden Devlete 
kâr değil zarar getirmekte olan bu Devlet mü
esseselerinin koalisyon yıllarında bir-iki sene çok 
az zarar ettiğini ve hattâ 1965 yılında da kâr 
getirdiğini tesbit ve rakamların şahadeti ile dile 
getirmişti. Gene bu konuşmada tafsilen açıklan
dığı veçhile bu müesseselerin kâr sağladığı ye
gane senenin Millet Partisinin de ortak oldu
ğu dördüncü Koalisyon zamanına rasladığı an
laşılmaktadır. Bu bftr tesadüf değildir. Bu 
hal mezkûr müesseselerin tek parti iktüdarl'a-
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nnda balkanların ve iktidar mensuplarının par
tizanca tutum ve davranışları sebebiyle âdeta 
bir çiftlik halinde idare edillş'lerindendir. 

Memleketin partizanca idaresi el'betteki tah
ribatını bir noktada yapmaz, Devletin' her sa
hasında -kendisini gösterir. Evvelce zarar et
mekte iken 1965 senesinde birden bire kâra ge
çen ve bu sene kâr ettiği halde ertesi sene tek
rar zarara giren ve bu sene de zararını daha 
da artıracağı tahmin olunan bu müesseseler kö
tü ve partizanca bir idare sebebiyle bu hale 
düşürülmüşlerdir. Dördüncü Koalisyon Hü
kümeti bu imlkânı azalttığı içindir ki, bu mües
seseler kâra geçmiş bulunuyordu. 

Adalet Partisi, kuru ve bol vaiidlerie özlemi
ni çektiği tek partli iktidarına kavuşımuştur 
Fakat maalesef nıcfmlclketi ve halkımızın özle
mini çektiği refaha kavuşturiama/mış bilâkis 
partizanca idare ettiği bu İktisadi Devlet Teşeb
büslerinin zararlarını yine kendisine oy veren 
fakir halik taba'kal arının sırtına yükliyereik işin 
içinden çıkmak istemiş ve birçok mamullere 
zamlar yapmak adaletsizliğini göstermiştir. 

Millet Partisi her zaman Ve her devirde aşı
rı sağ ve sol cereyanların bilhassa komünizmin 
ve Devleti patron yapacak ve siyasi iktidarına 
bir de iktisadi iktidarı okliyerek milleti inim 
inim inletebilecek rejimlerin karşısrndaldır ve 
daima karşısında olacaktır ve komünizmi koru
yan bir Anayasa olarak anlıyanların ve bu an
layışın da karşısındayız, ini anlayışta olanları 
'bizde karanlık emellerinin, tahakkuku için 
hürriyet düzenini bozmak ist/iyen anarşi heves
lileri olarak suçlamaktayız. Biz bilâkis Anaya
samızı izah ettiğimiz mânada sosyal adaleti 
sağbyacalk ve yurdumuzu aşırı sağ ve sol cere
yanlardan koruyacak bir teminat olarak kabul 
ediyorum. Fa/İcat geçmişin acı tecrübelerinden 
aldığımız ilhamla şu hususu da biliyoruz- ki. 
açık bütçeler ve enflâsyonist gidiş zamları ve 
vasıtalı vergileri, bunlarda hayat pahalılığını, 
hayat pahalılığı Hükümetten haklı şikâyetleri 
ve basının acı tenkildi erini, bu teniki/d ve şikâ
yetler de nihayet daima baskı kanunlarını do
ğurmuştur. 

İşte bu gidiş ve akıbet sebebiyledir ki, Ada
let Bakanının son beyanatından tevehhuş etmiş 
bulunuyoruz. Biz Millet Partisi olarak bu ce
reyanlarla mücadelenin bu şekilde şiddet ted

birleri ile değil iktisadi tedbirler ve bilhassa 
ilmî usûllerle yapılacağına ve sosyal adaletin 
sağlanması hak ve adaletin hâkim kılınması 
ve milletin okutulup uyarılması suretiyle daha 
müessir olarak yapılacağına inanmaktayız. Yok
sa doğru söyliyen ağızları kapatmak ve yalnız 
alkış tutanları yaşatmakla beklediğimiz netice 
istihsal edilemez ve hattâ bu yolun bir gün ge
ri tepmesi halinde büyük felâketlere sebebol-
ması ihtimalini de katırdan çıkartmamak lâzım
dır. Biz, Hükümetin aşırı cereyanları önlemek 
için girişeceği her müspet teşobüsü destekleme
ye amadeyiz. Fakat hürriyetleri kısıtlayıcı 
da vmnışıl arında yanında olamayız. 

Bu itibarla Hüküm etin bu mevzuda da iti
dalli ve çok basiretli hareket etmesini tcırnennl 
etmekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri; 
iç politika ve memleketin ana meseleleri ile 

alâkalı görüş ve temenmileıiimizi böylece hu
lâsa ettikten sonra şimdi de dış politikamızda 
ilgili meselelerin eleştirilim esine geçelim. 

Türkiye Cuımhurüyeti Hükümeti, kurul-' 
duğundan beri hiçbir zaman haksız emeller pe
şinde koşmamış bir macera politikası takibet-
memiş ve Atatürk'ün koyduğu Yurtta Sulh Ci
handa Sulh prensibine sadık kalmıştır. 

Ancak, şunu da ilâve etmek isteriz ki, bu 
esas hiç şüphesiz 'milletimizin hak ve haysiyeti 
uğruna her fedakârlığı ve her neticeyi göze 
almasına mâni değildir. 

İç politikada bilgisiz ve kifayetsiz tutum 
ve davranışlariyle ımemleketi bir anarşi vo 
hercümerce sürüklemek tehlikesiyle karşı kar
şıya bırakan, takibettiği malî ve iktisadi politi
ka ile servet muvazenesizliği yaparak sert ted-
biılerle, oylariyle iktidara geldiği fakir fuka
ranın alınteriyle kazandıklarını yakınlarının ve 
mevkilerini muhafaza edeceklerin ceplerine gay
rim eşru yollarla aktarılması imkânlarını tama
men bertaraf etmiyen, verdiği tavizlerle mille
timizin istismarıma âdeta göz yumarak millet
çe fakir olmamıza sebebolan ve böylelikle aşı
rı sol cereyanların yerleşmesine imüsaij bir ze
minin doğmasına bilmiyerek yardım eden ve 
takibettiği kararsız dış politika ile de memleke
timizi içinde bulunduğu iyi sayılamıyacak ve 
belki, macaralara sürükliyebilecek kötü du
rumdan kurtarmak çabasını bir türlü göstere-
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miyen Adalet Partisi ve onun içinden çıkan 
Hükümetimizin bu işi başaramadığını, değişme
si gerektiğini üzülerek ifade etmek isteriz. 
(A. P. sıralarından gürültüler.) 

Evet, biz inanmadığımızı katiyen söylemeyiz. 
Yüce Meclisin fevkinde bir kuvvet yoktur. 

Bu vazife hep birlikte Meclisimizin bu mevzu
da el ele vermesi gereken üyelerine düşmekte
dir. Millet Partisi her zaman meşruiyetin ya
nında olmuş, her devirde hak ve hakikatleri 
dile getirmiş ve bu mevzuda cesaretle ve me-< 
tanetle kendisine düşeni yapmıştır. Gösterdiği 
doğru yoldan gitmiyenlerin akıbetleri ise hüs
ran olmuştur. Yine söylüyoruz, bu tecrübe 
memleketimizdeki ıs'on demokrasi tecrübesidir. 
Bunda da ımuvaffak olamazsak bundan sonra 
neticesi belli olmıyan, Allah korusun bir komü
nizme kadar varması melhuz bulunan bir dikta 
rejimi gelebilir. Bu sebeple el birliği ve karşı
lıklı bir anlayış havası içinde rejimi korumaya 
ve kurtarmaya çalışalım. Hürriyetleri kısmı -
yalım. Kanunları çiğnemiye'lim. İktisadi tedbir
ler üzerine eğilelim. Sosyal adaleti kurmaya, 
aşırı sol cereyanların gelişmesine mani olacak 
bir zemin hazı rlam ay a gayret edelim. Komünizm 
ile bilerek ve ilmî metotlarla mücadele 'etmek 
bizi muvaffakiyete götürecek en emin yoldur. 

Dış politikada cesur ve kararlı olalım. Şanlı 
ordumuzu politikanın dışında ve zinde, mille
tin göz bebeği olarak tutmağa gayret edelim. 
Bir kelime ile Anayasa düzenine bağlı ve ye-, 
ininlerimize sadık kalalım. Millet Pertisi bu 
fikirlerinde kararlıdır. Millet Partisini tuttuğu 
meşruiyet yolundan, Anayasa düzeninden hiç
bir kuvvet döndüremiyecektir. Biz demokra
siye âşıkız. Bu aşkımız öyle bir haldedir ki, 

Yukardaki 4 senelik gelir ve giderlerin tet
kikinden anlaşılacağı gibi, senelik açıklar, yani 
gelir ve gider arasındaki farklar 1.122 milyondan 

bize her an Şairi Âzamimizin «Öyle bir şiddeti 
tasmim ile çıktım ki yola karşıma çıksa eğer 
sengi mezarım dönmem» mısralarını hatırlat
maktadır. (M. P. sıralarından alkışlar) 

Muhterem 'milletvekilleri, Millet Partisi 
Meclis grupu, Hükümetin bütün bu saydığımız 
tecrübesiz ve samimiyetsiz tutum ve davranış
ları ve bunun bir ımulmssalavsı olarak getirdiği 
bu bütçe tasarısı ile ımemleketi her gün bira:z 
daha kötüye 'götüreceğine kaani olduğu içJn 
bu bütçeye en iyi ve en halisane niyetine rağ
men, kırmızı oy verecektir. 

Huzurunuzu uzun zaman işgal ettim. Beni 
dinlemek lûtfunda bulunduğunuzdan dolayı 
hepinize teşekkürlerimi arz eder, grupum ve 
şahsım adına Yüksek Me'clisi hürmetle ve ta
zimle selâmlarım. (M. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın İrfan Aksu. 

Y.T.P. GRUPU ADINA İRFAN AKSU 
(İsparta) — Muhterem milletvekilleri, Bütçe 
müzakereleri vesilesiyle Yeni Türkiye Partisinin 

'Devlet yönetimindeki görüşlerini çeşitli yönleriy
le arza çalışacağım. 

Müzakeresini yaptığımız 1967 yılı bütçesi de, 
bundan evvelki yılların bütçeleri gibi istikrar 
içerisinde kalkınmayı sağlıyacak, gelir ve gider
leri denk bir bütçe değildir. 

Uzun yıllardan beri bütçe hazırlanırken baş
vurulan usule yine başvurulmuş, bütçeyi denk 
göstermek gibi, siyasi ve psikolojik yönden neti
ce sağlanmak istenmiştir. 

Bu bütçede gelir tahminleri giderleri karşıla
mak maksadiyle fazlaca şişirilmiş ve tahakkuku 
imkânı olmıyan miktarlara yükseltilmiştir. Şöy
le ki : 

aşağı olmamak şartiyle 2 milyara kadar çıkmak
tadır. 

Kanaatimizce sene içerisinde pek çok aksak-

1963 
1964 
1965 
1966 (11 aylık k< 
hesaplarına göre) 

Tahmin 

12 101 000 000 
13 325 000 000 
14 020 000 000 

17 964 844 584 

Tahakkuk 

10 747 000 000 
11 934 000 000 
12 898 000 000 

14 055 000 0Q0 

Açık 

1 845 000 000 
1 391 000 000 
1 122 000 000 
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l ıklara meydan verecek ve enflâsyonist temayül
leri kamçılıyacak olan bu t ip bütçelerden şid
detle sakınmak lâzımdır. 

Esasen bütçe tasarıyariyle Hükümete sarf 
edilmek üzere verdiğimiz bütçeler umumiyetle 
sene sonuna doğru Maliye Bakanlığınca diğer 
bakanlıklara gönderilen tamimlerle kısılmakta ve 
bu hal senelerden beri sürüp gelmektedir. Dai-

Aziz arkadaşlar, 
Hükümetimizin vergi politikasında vasıtalı 

vergiler yerine sosyal adaleti sağlama bakımın
dan münakaşa edilemiyecek kadar mühim ve sa
bit olan vasıtasız vergilere kıymet vermesini ve 
vergi politikamızı bu yönden ıslah etmesini 
beklemekteyiz. 

Bizim bütçelerimizde halen vasıtalı vergiler 
reler tasarrufa riayete davet edilmekte, bunun j ,q-eniş nishette ver almaktadır . Son yapılan zam-
neticesinde de Meclislerimizce uzun boylu muza- i l a rm hepsi de bu mahiyettedir . (Tekel maddclc-
kerelerden sonra kabul edilerek tatbik edilmek • ri, akar vakit, şeker, çimento ve saire gibi) Bu 
üzere Hükümete verdiğimiz bütçelerde % 5, 10, \ şeklivle bütçe sosval adalet ilkelerinden çok 
15 e kadar tasarruf sağlanmakta ve bu voldan i uzaktadır . Vergide adalet esas olmalıdır. Bıı-
açık kapat ı lmaya çalışılmaktadır. Bu hal ; j nun için de ancak kendisi ve ailesinin gerçek as

il. Meclislerin prestijini sarsmakta, j gar i geçimini sağlıvacak kadar geliri olanları 
2. Bütçenin ciddivet ve samimiyetle kabili- I vcr.o;i dışında tutmak, buna mukabil cok kazanan-

telif olmamakta, 
3. Bütçevi hazırlıvan Malive Bakanlığı ve 

Pl anlam avı da, bütçeler üzerinde ciddî şekilde 
eği İm ekten al ı kovm a kta di r. 

Bu sebeplerden ötürü bu usulden vazgeçilme
sini tavsiyeve savan buluruz. 

Denk ve pbln hedeflerine uvgun bütçe ^ana-
carnz dive p-elirleri alabildiğine şişirmekte fa i7da 
pörmüvor ve bunu samimiyetin bir ifadesi de ka
bul edemivoruz. 

Bütçe hazırlanırken gelirler üzerinde ha ki ki ve
ya hakiki duruma vakm hesanlnr yapılmalı. bun
dan sonra da, buna göre giderler tanzim edilme
lidir. 

lavdan çok vergi almak icabeder. Bu yüzden Ge
lir Ver."-i si sistemimizde esaslı ıslahat bir zaru
ret t ir . Gelir Vergisi sistemini basite irca etmek, 
ivi takip ve kontrol suretivle Gelir Verdisinden 
bu<>ün tahsil ed'len. n v k t a r l a n n cok üs tünde bir 

Ş gelir sağlamak pekâlâ mümkündür . 

j Bu veroivi veron vatandaşlarımız umumivet-
le sanayiciler, fabrikatörler, tüccarlar, büyük 

ı arazi sah i nl e''i, serbest meslek sahipleri Avu
katlar, malî müşavirler, doktorlar, dişçiler, ec-

j zadlar ) han, hamam, apart ıman sahipleri, in-
| sa.ato.da.r. mütaahhit ler , ithalâtçılar, ihracatçılar, 

armatörlerdir . 

Esasen millî gelirin fer t basma di'şen mik
tar ı henüz 2.100 - 2 200 l ira civarında olan mem
leketimizde millî gelir yeteri kadar vükselmeden 
her sene bütçelerimizde büvük miktar larda artış
lar ın sağlanması mümkün değildir. 

Bu bütçe Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nımızın son bütçesidir. P lânda öngörülen hedef
leri tahakkuk ettirememiştir. 

Yat ı r ımlar kâfi miktar la rdan ve p lânda ön
görülen hedeflerden henüz çok uzaklardadır . 

Plân, bizim gibi az gelişmiş memleketlerde j 
mahdut olan kaynak ve imkânları en iyi şekilde 
kullanmak için vazgeçilmesi imkânsız bir unsur- | 
dur . 

Ancak, bir memlekette siyasi, sosyal ist ikrar 
yoksa, p lân hedeflerinde öngörülen yat ı r ımlar ın 
tahakkuku bir hayal olmaktan öteye geçemez. 

B u bütçe ekonomik açıdan dengeli, malî ba
kımdan denk bir bütçe değildir. 

] Memleketimizin mahdut olan imkânlar ından 
| bunlar, döviz kaynaklar ından bunlar ve daha 
\ bir sürü imkânlarından bımlar istifade edecek, 

sonra da dalavereli ve dolambaçlı yollardan ver-
! gi kaçakçılığı yapacaklar. tşte bu olamaz. 

Buna A.P . iktidarı olarak, Hükümet olarak, Par 
lâmento olarak müsaade edemeviz, etmememiz 
lâzım d sr. Aksi takdirde milletin vebalinden 
kiT'tulamavız ve sınıf mücadelesini körüklemiş 
oluruz. Vatandaşların birbirlerine haset ha t t â 
k 'n beklemelerine ve kötü nazarlarla bakmala
rına, sehebivet vermiş oluruz. 

Sosyal adalet denince, akla ilk gelmesi icab-
eden husus : 

1. Herkese çalışabilme imkânının bahşedil
miş olması, 

2. Gelir dağılımında adaletin sağlanması, 
3. Fer t le r in birbirlerini veya Devletin fert

leri istismarına imkân verilmemesi, 
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4. Gelirler arasındaki farklılığın asgariye 
indirilmesi, 

5. Vergide adaletin sağlanması, 
6. Fırsat ve imkân eşitliğinin sağlanması, 

(Ticarette, sanayide, eğitimde ve saire gibi) lâ
zımdır. 

Beş Yıllık Plânın kabul ettiği ilkelerden biri 
olan ve geniş ölçüde sosyal adalet ile ilgisi bulu
nan bölgelcrarası dengeli bir yönetim kurmak 
ve bu suretle geri kalmış vatan parçalarını 
bütün içinde öncelikle mütalâa etmek hususu, 
ihmali caiz olmıyan bir keyfiyettir. Beş Yıllık 
Pânm uygulanmasının bu son yılında, bu ba
kımdan alınan netice memnuniyet verici olmak
tan uzaktır. 

Bir milletin büyük çoğunluğu okuma yazına 
imkânlarınadn mahrum, su, elektrik, kanalizas
yon, yol, okul gibi çok basit ve lüzumlu mede
ni ihtivadan karşılanamamış ise, o memle
kette sosval adaletin varlığından bahsetmek 
bir havaidir. Bir taraftan her türlü maddî ve 
ve mânevi imkânlardan mahrum büyük çoğun
luk fakir ve zaruret içerisinde, kıvranırken, va
tandaşlarımızdan pek çoğu başını sokacak bir 
yuvadan mahrumken ve başına giyecek kasket, 
sırtına elbise, ayağına pabuç bulamaz ve yama 
üstüne yamalar vururken ve akşam evine döndü
ğünde sıcak bir tas çorbayı dahi bulamazken, 
kendisini beki iyen mustarip ailesini ve çocukla
rını görürken; refahı ve mutluluğu belli bir 
azınlığın inhisarında bırakacak bir tutumla Dev
let vönetilemez. Böyle bir toplumda sosyal den
geden bahsedilemez ve aşırı solun başlıca bes
lenme damarı kurutulamaz. 

Memleketin bugünkü manzarası maalesef bu
dur. 

Bu manzarayı düzeltmek için Sayın Hükü
metimizin sabırla, ciddiyetle ve bilgili bir şe
kilde işe el koymasını bekler, aksi takdirde top
lumumuzda hissedilmeve başlıyan zararlı cere
yanların daha da şiddetleneceğini ve daha kolay
lıkla at oynatabileceklerini hatırlatmak isteriz. 

Hamdolsun memleketimiz yeraltı ve yerüstü 
servetleri bakımından pek çok imkânlara sahiptir. 
Bunları, bilgili ve vatansever bir anlayışla, sü
ratle işler bir hale getirmek mecburiyetindeyiz. 
Bu işi de, mutlaka ve yalnız Devletin yapmasını 
beklemeye milletimizin tahammülü kalmamıştır. 
Doktrin münakaşaları ile vakit kaybedecek zama
nımız yoktur. 

Devlet, özel sektör, yabancı özel sektör olarak 
biran evvel sanayimizi kurmak zorundayız. Me
deni, müreffeh ve mesut bir millet ve vatan gör
mek istiyorsak, zaman kaybetmeden bütün ikti
sadi imkânlarımızı seferber etmek mecburiyetin
deyiz. 

Bugün Türkiye'de yaşıyan insanları kapsıyan 
sosyal güvenlik tedbirlerinden bahsetmek de, ma
alesef imkânsızdır. İşsizlik, iş kaıZaları, sakatlar, 
hastalar, ihtiyarlar ve bunların çocuklarını, aile
lerini kapsıyacak sosyal güvenlik tedbirleri sü
ratle alınmalıdır. Kimsesiz çocukların eğitim, 
öğrenim, barındırma, yedirip ieirme, hülâsa in
sanca yaşayıp cemiyete yararlı birer uzuv olarak 
yetişmeleri hususunu Devlet üzerine almak ve bu 
insanları açlık ve sefaletten kurtarmak mecburi
yetindedir. Bu gibi çocukların, maddi ve mânevi 
ve ahlâki durumlariyle de ilgilenme!: Devletin en 
tabiî vazifelerindendir. Aksi takdirde, bu çocuk
lar zayıf ahlâklı ve mânevi inanç ve güvenden 
mahrum yetişecekler, sonra da cemiyetin basma 
bel â keşi 1 eceklerdir. 

Aziz arkadaşl arım, 
Basında da görüldüğü üzere, bilhassa 1961 se

çimlerinden sonra yurumuzun hemen hemen bü
tün bölgelerinde asayişsizlik olayları hissedilir 
derecede artmış bulunmaktadır. Daha önce Bi
rinci Cihan Harbi ve İstiklâl Harbi sıralarında 
işitip gördüğümüz bu olayların, Cumhuriyeti ta-
kibeden yıllarda azalmış iken, 1061 yılından son
ra tekrar artmış olması, vatandaşların mal, can 
ve ırz emniyetlerinin tehlikeye girmiş olması üze
rinde önemle durulacak mühim bir problemdir. 
Yol ve medeni vasıtaların günden güne inkişâfı 
karşısında bu olayların azalmasını ve hattâ ta-
mamiyle kesilmesüıi beklemek gerekirken, artmış 
olmaları ciddon toplumumuzu üzmekte, Hükü
metimizin bu olaylara bir son vermemesi türlü 
söylentilere yol açmakta ve toplumumuzda bir 
huzursuzluk yaratmaktadır. 

Büyük semlerimizde faili meçhul cinayetler 
artmakta, güpegündüz evler, ticarethaneler, ban
kalar soyulmakta, yollar kesilerek vatandaşların 
paraları lalınmıaMia veya ırzına geçilımeikıt'c veya 
hayatlarına kasdedilmektcdir. 

Pek çok sebepleri olması gereken bu hâdise
lerde ayrı ayrı tesiri olan unsurların isabetle tes-
bit ve tahlil edilmesi lâzımdır. Hükümet tedbir
leri ancak bu takdirde netice alabilir. Biz, top-
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lumumuzdaki intisadi dengesizliğin, gelirlerdeki 
büyük farklılığın rol oynadığı inancındayız. 

Bu olayların bir kısmının içinde de vatandaş
ların can, mal, ırz ve namuslarını korumakla gö
revli emniyet mensuplarımızın bulunmaları, top
lumumuzda hayretle karşılanmakta ve emniyet 
kuvvetlerine karşı itimat ciddî ölçüde sarsılmak
tadır. Emniyet kuvvetlerine -alınacak Şahıslar 
üzerinde titizlikle durulmalı, kötü halleri sabit 
olanların derhal yerleri değiştirilmeli veya vazi
felerine son verilmelidir. Bunların eğitimlerinde 
halka iyi muamelede bulunmaları ve kanunsuz 
hareketlere meydan vermemeleri için hukukî bil
gileri takviye edilmelidir. Emniyet kuvvetlerinin 
partizan hareketlere alet edilmemelerinle son de
rece diklkat ve itina gösteriraeik gerekir. 

Emniyet mensuplarının terfihleri sağlanmalı 
ve sudan bahaneler]e ve partizan düşünce ve gay
retlerin tesiri ile idareciler ve emniyet mensup
ları sık sık yerlerinden oynatılmamalıdır. 

Devletin garantisi ve kefaleti altında bulun
ması ieabeden ırz, namus, mal ve can emniyetle
rinin korunması bakımından Sayın Hükümetimi
zin en radikal tedbirleri almasını ve toplumumuzu 
süratle huzura kavuşturmasını beklemekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Türkiye'de toplum hayatımıza tarihi akışı içe

risinde bir göz atacak olursak : 
Siyasi, sosyal ve ekonomik meselelerimize bir 

türlü hal çaresi bulamayışımızın sebepleri altında 
yatan nedenleri, toplumumuzun ikili sert müca
deleyi tercihinin esbabı mucibesini buluruz. 

Türk milleti ve aydınları bir buçuk asırdan 
beri modernleşme Garplılaşma - teknik alanda iler
leme - toplumu, iktisaden güçlü, müreffeh ve 
mutlu kılma, hür ve demokratik nizamı tesis et
me çabasındadır. Buna rağmen bugün memle
ketimizi geri kalmış bir memleket hüviyetinden 
kurtaramamış olduğumuz gibi, hür ve demokra
tik nizamın yaşayıp yaşayamıyacağı münakaşa
ları da, bir türlü son bulmamıştır. 

Hür ve demokratik rejimin yaşayıp yaşaya
mıyacağı hususundaki tereddüt ve iddialar geçen 
senoki kadar yaygın olmamakla beraber, memle
ketimizin diktatörlük veya sosyalizmle kalkına
bileceği iddia ve edebiyatına basınımız da yer 
verilmektedir. 

Halbuki biz Yeni Türkiye Partisi olarak, top
lumumuzu hür ve demokratik nizamı benimsemiş 

görmekte ve onu imanla ve azimle koruyacağına 
inanmaktayız. Bütün siyasi partiler (ister ik
tidarda, isterse muhalefette olsunlar) gençler, 
düşünürler, yazarlar ve basınımızın da milletin 
bu gayretine ortak olmasını yürekten arzulamak
ta, iktisadi, sosyal ve siyasi meselelerimize ancak 
bu yönden hal çeresi bulabileceğimize kaani bu
lunmaktayız. 

Hür ve demokratik nizamın yaşayabilmesi için 
gereken iklimi, yaratma çabasında en mühim va
zife Parlâmentoya düşmektedir. Yerli ve yersiz 
münaşakalarla Parlâmentoyu itibardan düşürme 
gayret ve çabaları sarf edilmemelidir. 

Geçen senelere nazaran gerek Parlâmen
to içerisinde, gerek yurt sathında çekişme ve mü
nakaşalar hissedilir' derecede azalmış bulunmasına 
rağmen bu vasatı daha olumlu hale getirme çaba
larından da vazgeçmemek gerekir. 

Bugünkü siyasi atmosferin yumuşamış olma
sında iktidarla ana muhalefet partisinin bâzı al-
lcrjik ve mühim meselelerindeki mutabakaları
nın rolünü takdirle karşılarız. 

Biz başından beri rejimimize âriz olan has
talıkların münakaşa ve hırçınlıkların sebebini : 

a) Seçimlerle işbaşına gelen siyasi partilere 
karşı gösterilen tahammülsüzlükten, 

b) Buna karşı, iktidara gelen siyasi partile
rin de, iktidardan gitmemek için, mademki mille
tin oyu ile işbaşına geldim, her türlü tasarruf
larım meşrudur, istediğimi yapabilirim düşünce
sinden, 

c) Her türlü partizanlık teşebbüslerinden, 
ileri geldiğine kaaniiz. 

Bir de: J 946. yılında çok partili hayata gir
diğimiz zaman o günün iktidar partisince tercih. 
edilen seçim sistemi ve önce 1946 son seçimlerinin, 
sonra da 1957 seçimlerinin zamanın iktidarmca 
yürütülüş tarzının mühim rolü olduğuna inan
maktayız. 

Bütün bu düşünce ve tutumlar, bildiğimiz gi
bi ne C. II. Partisine ve ne de o zamanın iktidar 
hayır ve şeref getirmemiş memleketi akıbeti meç
hul olabilecek badirelere sürüklemişlerdir. 

Bütün bu tecrübelerden ders alarak, iktidar 
ve muhalefet partileri olarak daha olumlu davra
nışlarda bulunursak rejim için bir tehlikenin ba
his mevzuu olabileceğine kaani bulunmamakta
yız. 
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Her toplumda, sağdan ve soldan birkaç mace
racı bulmak güç bir şey değildir. Ancak bunlara 
fırsat vermemek gerekir. 

Siyasi partilerden muhalefette olanlar, ikti
darda olan partilerin başarılarına yardımcı olma
lı, daha başarılı olması için teşvik etmeli, yol gös
termeli, onları her fırsatta hırpalamamalıdır. 

Bizi başarıya ulaştıracağını zannettiğimiz baş
ka rejimler ve başka şahıslar aramaya lüzum yok
tur. 

Yeni Türkiye Partisi hür ve demokratik ni
zamın yanında meşruiyetçidir ve sonuna kadar da 
meşruiyetçi kalacaktır. Çünkü toplumumuzun 
ne şahıs veya zümre kerametine ihtiyacı vardır 
ve ne de maceraya tahammülü vardır. Bugüne 
kadar ne çekmiş isek bu tip davranışlardan çek
imsizdir. 

Sayın milletvekilleri, 
Bu konudaki görüşlerimizi biraz daha açıkla

mayı faydalı sayacağız. 
Rejime müdahale nereden gelebilir? 
1. Millî müesseselerden : Böyle bir şey mev-

cudolabileceğine ihtimal vermiyoruz. 
Biz birbirimize saygılı davrandıkça, rejimi el

birliği ile korumaya kararlı olduğumuza yürekten 
inandıkça ve memlekette işler bir düzen içerisinde 
yürüdükçe, millî menfaatlere bağlı ve vazife şu
uru ve idraki içinde olan millî müesseselerimiz
den böyle bir müdahale geleceğini kabul etmiyo
ruz. 

2. Talebe ve işçi hareketleri : Bunlara la
kayt kalmayı fazla iyimserlik eseri telâkki ederiz. 

Siyasi partiler talebe ve işçilerden elini çek
meli, her türlü basit siyasi menfaatler ve parti
zanlık heveslerinden vazgeçmelidirler. Aksi tak
dirde huzursuzluklar sürüp gidebilir. En ümidet-
mediğiniz bir anda bakarsınız ki, işler önlenc-
miyecek hale gelir ve ok yaydan çıkar. İşte no 
olursa o zaman olur. Ve siyasilerimiz kaçacak 
yer aralar. 

3. Siyasi maksatlarla dini duygular ve dince 
kutsal tanınan hususların istismarı. 

4. Hak ve hukukumuzla, millî menfaatleri
mizle, istiklâl ve egemenliğimizle ilgili münakaşa
ların sokağa dökülmesi ve bir mücadele haline gel
mesi. 

5. Her türlü partizan hareketler ve parti
zanca tutum ve davranışların yurt sathına bir 
baştan bir başa kapladığı zamanlar. 

6. Gelir dağılımındaki adaletsizlik çok bariz 
hale geldiğinde, yani fertlerin günlük kazançları 
arasındaki dengesizlik ve farklılık çok açık hale 
geldiği takdirde, rejimin âtisinden endişe duymak 
ve korkmak lâzımdır. 

Bir de, zaman zaman Sayın Başbakanımızın 
beyanları halkımızı huzursuz kılmakta ve bâzı te
reddüt ve şüphelere meydan vermektedir. Ancak, 
istikrar ve huzur içerisinde kalkmabiliriz. Bir 
Başvekil, her zaman ve her yerde ve ayak üstü 
beyanatlar vermeye mecbur değildir. Bir beya
natta bulunmadan evvel, çok iyi düşünmeli, neti
celerini hesabetmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Sayın Başvekilimizin muhtelif tarihlerde ve 
çeşitli yerlerde yaptığı konuşmalarda mühim te
lâkki ettiğimiz bir iki tanesine değinmekle iktifa 
edeceğiz. (Evvelâ oy verdiğimiz insanları sonu
na kadar korumak mecburiyetindesiniz. Bunu 
yapamazsınız, seçtiğiniz insanları birtakım mace
racıların oyuncağı olmaktan hiçbir şey kurtara
maz.)" Bu beyanatından sonra efkârı umumiyede 
bir tereddüt başlıyor; ihtilâl mi olacak veya olu
yor, buna karşı milis kuvvetleri mi kuruluyor 
gibi. Kendileri de, vatandaşlar arasında uya
nan endişe ve tereddütleri anlamış olacaklar ki, 
bil âhara tavzih zaruretini duydular. 

Sayın Başvekilimizin bir noktada yanıldıkla
rına işaret etmek istiyoruz. 

Anayasada mevcudoldıığunu söyledikleri mil
letin direnme hakkının, beyanlarında temas ettik
leri- hususla uzaktan ve yakından alâkası yoktur. 

Anayasanın dibacesindeki husus aynen şöyle 
demektedir : (Anayasa ve hukuk dışı tutum ve 
davranışlariyle meşruluğunu kaybetmiş bir 
iktidara karşı direnme hakkını kullanarak 
27 Mayıs 1960 devrimini yapan Türk Milleti) 
görülüyor ki, Sayın Başvekil bu cümlenin altını 
üstünü atarak, sadece direnme hakkını ele almak 
suretiyle hüküm çıkarmaya çalışmıştır. Halbuki 
metnin olduğu gibi ele alınıp değerlendirilmesi 
lâzımdır. Bu takdirde ise, tamamiyle tersine bir 
mâna çıkar ki, hakiki anlamı da budur. Esasen 
iktisaden gelişmemiş, kültür seviyesi arzulanan 
nisbette yüksclmemiş, sosyal güvenlik tedbirleri 
tamamlanmamış bir toplumdan böyle bir şey bek
lemek beyhude gayretten ileri geçemez. Sonra, 
bu ne biçim bir Hükümettir ki; meşru ordusuna, 
jandarmasına, emniyetine güvenemiyor da, halkı 
bir ihtilâl karşısında direnmeye çağırıyor? Neti-
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cesi kardeş kavgasına müncer olacak ve kimin 
kârlı çıkacağı belli olmıyan bu tip direnme direk
tiflerinin memleketi ve milleti selâmete ulaştıraca
ğına inan iniyoruz. 

Son olarak iktisaden (kuvvetli rve müreffeh 
.zümrelerin rejimdin korunmıasımda foüyülk rolle-
<rinden bahseden konuşmasına 'gelince : Sosyal 
iadaiet ve sosyal güvenlik tedbirlerimi umursa
nmayan fertlerim ıbirlbirlerimi istismar eıtmelerıin-
ıdc esas olan, gıelir dağılışı ve fent tosuna düşen 
ıgünllük vıeya senelik kazamçlardaki adaletsizlik-< 
1er, rejimin teminatı değil, rejimin tehlikede 
olduğunun on açık işaretleridir. Ve arızulamıa-
dığumi'z komünizm sermayesidir. Bu yüzden oır-
ıta sınıfa ortadan kaldıracak vatandaşları çok 
zengin ve çok fakir olmak üzere iki kampa laıyı-
ıraıcaik her türlü tutum ve gidişin fcarışısınıda ola
cağız. Muhterem Adalet Partili arkadaşlarımı
zın da, Ibıizim hu 'görüş ve endişelerimizi yürek
ten paylaştıklarıma inanmak istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Devletimizin (bünyesi 
ve rejimimiz konusundaki bu ımâruzatiimızdajn 
sonra, idin ve 'Diyanet İşlerinin üzerinde de 
öneminıe binaen 'biraz durmak isteriz. Bu ko
nuyu dört kıısıma ayırarak kanaat ve ıgörüşle-
rimizi arza çalışacağız. 

I.; Din ve vicdan hürriyeti : 
Bu husus 'Anayasamızın. 19 ıncu ımıaddeısinde 

•gerçek anlamıyla yer almış bulunmaktadır. 
('Madde 19. — Herkes, vicdan ve dinî inanç ve 

kanaat hürriyetine sahiptir. 
Kamu ıdüzemine veya genel »ahlâka veya bu 

amaçlarla ^çıkarılan kanunlara aykırı olmayan 
ibadetler 'dinî âyin ve törenler serbesttir. 

Kimse ibadete, dinî âyin ve törenlere katıl
maya, 'dinî inanç ve kanaatlerimi açıklamaya 
zorlanamaz, 

Kimse dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı 
kınanamaz) < denmektedir. 

'Gerçek aydın din adamı, Türk toplumumun 
mânevi 'cephesini yaparken, küçük politika 
(oyumlarıma elbetteki tenezzül ietmıez. Ulvî ve 
'mukaddes tanınan din ve vicdan 'hürriyetimi 
•günlük politikaya, politik çakarlara, şahsî nü-
'fuz teminine veya ımenfaat sağlamaya vasıta ya
pılamaz ve yapmıaz. Toplumumuzu taassubum, 
eelhaletin içine sürüklemez, 'gericilik vasıtası 
yapmaz ive 'bunlara tenezzül etmez, din adam
ları cemiyetimizin maddıi ve mânevi kalkıınımıa-
sıında yararlı hizmet ve emeği bulunan insan

larıdır. İslâmiyet, gericilik, hurafe ve cehaletle 
savaşı emreden mukaddes bir dindir. tslâmiye-
ti 'bu sıfatların dışında mütalâa etmek, cehalet 
eseridir. 

Müslüman olan Türk Milleti, iki yöınllü 'din 
isttismarıcıısı siyasilerin kendini 'rahat bıraka
cakları tgünü hasretle beklemektedir. İnanmış 
kişileri; ıcemiyet düşmanı, halkın terakki ve tea
lisine mâni, 'medenileşme ve modernleşmeyi kös
tekleyici ıbiner inkılâp suçlusu ıgibi görmek ve 
göstermek çabaları, kanaatimizce yanlış ve teh
likelidir. Bu tip din düşmamlaırı bütün vasıta, 
kudret ve imlkânlariyle hakiki din adamlarıma 
yüklenmekten ıçekimmıozler ve bunlar yaratm:ak 
istedikleri terör havası içerisinde cemiyetimize 
istediklıori istikamette yön verip (milleti idare 
etmek isterlerse, bu hal elbetteki toplumumu
zu yürekten yaralar ive rıahıatsiK; eder. 

"Yeni Türkiye Partisi olanak lâiklik anla
yışımız; : 

Din işimin Devlet işlerinden ayrılması. 
Türkiye'de teokratik veya dinî kurallara 

göre Devletin sevk ve idare edilemiyeceği 'ger
çeği karşısımda, lafclı ıbaşında hiçbir şahıs bunun 
zıddı ıbir iddiada bulunamıaz, veya şahısların 
hilâfeti savunmalarına linamlamıyacağı gilbli, 
Devlet yönetimimizde esas almayı düşündükle
ri iddialarımın da bir kıymet taşıdığı fcamaatin-
do değiliz. Ancak, lâikliğin itatbikataauda hü
kümetlerimizin uyanık davranmalarını bunu 
gerçek Müslüman vatandaşlarımızla ıbir baskı 
vasıtası olarak ıgörmek ve kullanmak istiyen şa
hıs ve ızümreleıre hu imkânı vermemesini has
saten rica ederiz. 

Öte yandan idin öğretiminin, /gerçek aydın 
din adamına olan ihtiyacımız göız önünde tu
tularak dalha büyük bir gayret ve itina ile de
vam ettirilmesi yerinde olur. İmam - hatip okul
larında, İslâm 'enstitülerinde ve İlahiyat Fakül
tesinde okuyan talebelerin iyi yetişebilmeleri 
için, sarf edilecek her türlü maddi ve mânevi 
gayretlin, teşvikçisi olacağız. 

Müspet illimle ille müc<c(hhe'z aydını din ada<m-
ı'amnın çoğaltılması lüızuni'una da inanır bu 
râdide sarf edilecek iyi niyetli bütün gayret
le ;in boşa gitımiyeceğıini ifade ile in addı saha-
dalki kalkımmâlarıimızda vatanda;] 1anımızın iyi 
â'lılf.Jkh dürüst ve calışlkanliklarını teşvikiyle 
•beraber, ımâmevi sahada da kalkınmalarını an-
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caık iyi yetişmiş din adamlaTitnın sağlıyaiüie-
eakleıini hatırımızdan çıkarmamak gerekir. 

Son zamanlarda yalbancı memleketlerdeki 
işçilerimiz arasında ve yuıltta Hrilsitiyarihk pro
pagandalarına Hükümetimizin bilhassa dikkat
le ııini çekmek isteriz. 

Söz bu noktaya gelmişken, »on zamanlarda 
Diyanet İşlerinde cereyan eden hâdiselere kı
saca temas etmeiklten geç emayece giz. 

Kurulduğu günden bugüne kadar pek çok 
değerli, faziletli ve kıymetli insanların başkan
lık ettikleri Diyanet İşleri Teşkil altınımı başına 
ve önemli 'mevkilerine getirilen zatların hem 
tâyinlerinde, hem hizimeititcın ayrılışlarında ge
reken itina ve saygılı tutumun ihmal edildiği 
kanaatindeyiz; 

Köy ve kasabalarımıza bütçe kanunlariylc 
verilmekte olan imam - hatip ve müezzinlerini 
dağıtımında objektif ve muayyen kıstaüia<r esa's 
alınmak surdtiyle kadroların tevzii ve bunların 
tâyinimde Diyanet İşleri Teşkilât Kanunuıuıın 
titizlikle uygulanması lüzumuna işaneft etmek. 
isteriz. 
Kanuni şartla;rı haiz pek çok imam - hatilb'in, 

Biri' siyasi sdbeplerle mağdur edilımıcfe'oe olduk
larını görmekten musdaribolmaktayız. (Soldan 
gürültüler, «yalan» soslleıri) Yalanı vekil bey 
ısöylüyor. 

Bir vekillin oturduğu yenden «yalan söylü
yorsun» şeklinde hitalbetmcısi aögarli nezake't 
kaidelerine aykırı fair tutumdur. Göı.iiyt^mmuz-
ki... 

REMZİ ŞENEL (Denizli) — Ben söyledim, 
'ben söyledim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Bütçesi geldiği zaman görüşürüz 
Sayın Aksu. 

Y. T. P. GRUPU ADİNA İRFAN AKSU 
(Devamla) — Elbette görüşürüz. 

REMZİ ŞENEL (Denizli) — Ben söyledim 
diyorum. 

İRFAN AKSU (Devamla) — Ben Vekil Be
yin ağzından bizzat duydum. Sizin şahadetinize 
ihtiyaç duyulmıyacak kadar açık söylediler. 

ADALET PARTİSİ SIRALARINDAN BİR 
MİLLETVEKİLİ — Okuyor musun, dinliyor 
musun, görüyor musun? 

İRFAN AKSU (Devamla) — Sizin gibi Par
lâmentoya yeni girmediğimiz için yapılan sataş

maları elbette işitecek ve zamanında cevabını ve
receğiz. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin arka
daşlar. Siz* de konuşmanıza devam ediniz Sa
yın Aksu. 

Y. T. P. GRUPU ADINA İRFAN AKSU 
(Devamla) — Bu tip davranışlar kanunlarımı
za, müktesep haklar ve insani düşüncelere aykırı 
olduğu gibi, toplumda huzuru bozan ve rahatsız
lık veren sebeplerdir. 

Aynı kanunsuz tutum ve davranışları müftü 
ve vaizlerin tâyininde de sık sık müşahede etmek
teyiz. 

Bir vilâyet veya kaza müftülüğü veya vaiz
liği inhilâl ettiğinde, pek çok insan tâliboluyor. 
Marifet bunların içerisinden en lâyık olanını seç
mek olması ica'bettiği halde, Sayın Devlet Veki
li veya, onun sağ kolu mesabesinde olan bir şahıs 
tarafından tahsil, liyakat gibi faktörler bir tarafa 
atılarak, sırf hissi ve politik sebeplerle başka bi
risi tâyin edilebiliyor. (A. P. sıralarından, gürül
tüler, «Yalan» sesleri.) Yalan senin baban... 

Bu da âmme efkârında ve teşkilât içerisinde 
huzursuzlukların artmasına se'bebiyet veriyor. 
(A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Aksu bir dakika efendim. 
Muhterem arkadaşlar, yalan senin baban veya 

ona benzer sözleri söylemek veya söylememek 
için ne Genel Başkan olmak lâzımdır, ne millet
vekili olmak lâzımdır. Ne siz söyleyin ne Sayın 
Aksu, ne onlar cevap versin. Buyurun Sayın 
Aksu. 

Y. T. P. GRUPU ADINA İRFAN AKSU 
(Devamla) — Temenni ederiz ki, bu tip davra
nışlara Hükümetimiz hiç olmazsa bundan sonra 
son vererek huzursuzluğu ortadan kaldırma ba
siretini göstersin. 

Aziz arkadaşlarım, kısaca elektrik mevzuu
na da temas etmek isteriz: 

Bugün elektrik mevzuu, toplumumuzu sadece 
çıra, kandil ve petrol lâmbasından kurtarma gi
bi basit bir mesele değildir. 

Günlük hayatımızda yediğimiz yemek, içtiği
miz su kadar ehemmiyetli sanayiimizin kurulup 
işleme ve gelişmesinde büyük rolü olan çok mü
him bir meselemizdir. Btı yüzden bu mesele 
üzerinde ne kadar ciddiyet, ehemmiyet ve hassa
siyetle dursak azdır. 

— 619 
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Memlekettim izi süratle kalkındırmada en bü
yük rolü, bol ve ucuz elektrik enerjisi oynaya
caktır. 

1966 yılında elektrik enerjisinde vâsıl olduğu
muz nokta şudur : 1966 yılında kullanılan 4.706 
kilovvat, brüt 5.519 milyar kilovvat saattir. 

1967 yılında ise, vasıl olmayı tasarladığımız 
elektrik enerjisi kullanıla'bilir enerji olarak 5.200 
kilovvat saat, brüt fi- 075 000 000 kilovvat saat
tir. 1966 da fert başına düşen miktar !47 kilo
vvat saat civarındadır. Bu da göstermektedir ki, 
henüz sanayi memleketleri olan Batı memleketle
riyle aramızda çok büyük mesafeler vardır. Hat
tâ daha dün denecek kadar yakın bir zaman ev
vel, bizden ayrılmış bulunan Balkan Devletlerin
den eok gerideyiz. Bu mesafeyi telâfi edebilme
miz- ancak ciddî ve bilgili bir şekilde çalışmamı
za ve bu iş için sarf edilecek paraların memleket 
kalkınmasına bizi yaklaştıracak birer adım oldu
ğunu bilmemize ve inanmamıza bağlıdır. 

Kısa bir zaman sonra, sanayiin ihtiyaç gös
tereceği elektrik, enerjisini karşılamak istiyorsak, 
bu işe lâyık olduğu değer ve ehemmiyeti vererek 
ele almamız gerekmektedir. 

Elektrik meselesine değinince, ister istemez 
'köy elektrifikasyonunu da birlikte mütalâa etmek 
ica'bcder. 

Biz bu mevzuda Hükümetin daha büyük gay-
rott göstermesini temenni ediyoruz. Maksadımız 
geçmiş zamanlarda yapılan işleri katiyen küçüm-
semiş olduğumuzu belirtmek değil. Türkiye'de 
elektrik mevzuunun 1950 Demorkat Parti ikti
darı ile başladığını ve bugün aynı tempo ile de
vam ettiğini de çok yakından bilen insanlarız. 

Halen köylerimizin büyük bir kısmının elek
trikten yoksun olduğu hepimizce malûmdur. Bu 
işi süratle halletmek mecburiyetindeyiz. 

Biz, Beş Yıllık Plân hedeflerinde de, hükü-
metlcrimizce de bu işe lâyık olduğu ehemmiyetin 
verildiği kanaatinde değiliz. Plânın öngördüğü 
hedeflere göre beş senede 150 milyon lira sarf 
edilmek suretiyle bilmem ne kadar köy elektriğe 
kavuşacaktır. Halen 40 bin köyden % 1 inde 
dahi elektrik bulunmadığı ve bu sene sonunda 
plâna göre beşyüz civarında köyün elektriğe ka
vuşabileceği nazara, alınacak olursa, bu işe veri
len değer ve ehemmiyetin azlığı kendiliğinden 
ortaya, çıkar. 

Bu iş için bütçeye konulan tahsisat çok azdır. 
Bu tahsisatı ne kadar çoğaltırsanız memleket ve 

köy kalkınmasına o kadar hizmet etmiş olursu
nuz. 

Köy elektrifikasyonunda kömür ve mazotla 
işi iyen müstakil elektrik ünitelerini düşünmek el
bette yersizdir. Büyük santraller veya trafo is
tasyonlarının civarında ve yakınında bulunan 
köylerden evvelâ işe başlamak gerekmektedir. 
Günkü müstakil üniteleri, işletme zorluğu ve ik
tisadi olmayışları bakımından düşünmemiz doğ
ru olamaz. 

Büyük, santrallarımız Devlet eliyle Etibank 
veya İller Bankası eliyle yapıldığı ve inşaat es
nasında da mmtakada bulunan sanayi müessese
leri ve vatandaşlar iştirake zorlanmadıkları hal
de, bugün her hangi bir köy elektrik almak is
tese, peşin % 25 ini yapıtınnıaik zorunda bırakıl
makta. ve bu yüzden de trafonun çok yakınında 
bulunan bâzı köyler bu % 25 i temin edemedik
lerinden elektrik hizmetlerinden mahrum kal
maktadırlar. 

Bu işin tekniğine de, sosyal adalet prensiple
rine de uygun değildir. Şehirler ve kaza beledi
yelerinde olduğu gibi köylülerden de iş bitip iş
letmeye açıldıktan sonra satacakları kilovvat sa
atine muayyen bir miktar koymalarını ve biriken 
paralarla % 25 ini ödemelerini sağlamak lâzım
dır. 

Köyün ve köylülerimizin kalkınmasını ve ya
şayış tarzlarının değişip daha. medeni bir seviye-

-ye ulaşmalarını samimi olarak arzu ediyorsak, 
köylerin el ek triklend irilmesi işine lâyık olduğu 
eh e m m i ye t i ve rm ek zo fundayı z. 

Sonra, bugün köylerde elektrik direkleri ağaç
tan yapılmaktadır. Bu ağaçlar kısa bir zaman 
sonra kar ve yağmurların tesirleriyle çürümekte 
veya kuvvetli bir rüzgârla yıkılmakta, altında 
kalan insan ve hayvanlardan bir kısmı ölmekte
dirler. Böylece de, köylüler hem canlarından ve 
hem de çift taraflı mallarından olmaktadırlar. 
Bu direkler de standart hale getirilmeli ve Av
rupa'da. olduğu gibi beton direkler dikilmelidir. 
Esasen hesatodilecelk olursa beton dinekler ömür
leri çok uzun olduğundan, ağaç direğe nazaran 
daha iktisadi olmaktadır. Yalnız bu direkleri 
standaıt ve fa'bri'kasyon hale getirmek lâzımdır. 

İnşaat ve konut mevzuuna gelince: 

Bütçe gerekçesinde de izah edildiği gibi, yapı
lardaki artış nisbeti yıldan yıla muntazam bir 
sevir ta'k'i'betmektedir. Bu durum eibetteki mem-
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ımniycti muciptir. Ancak, halen büyük şehirle
rimizin etrafındaki gecekondu]ar eksilme şöyle 
dursun, maalesef buralarda muntazam bir tempo 
ile artmaktadır. 

Esasen üe, bey büyük şehrimizin mahdut sa
haları istisna edilecek olursa, memleketimizin ya
pı ve konut bakımından diğer memleket i erle mu
kayese edilemlyecek kadar geride olduğunu ko
laylıkla görürüz. 

Halen kasaba ve ıköylerimlizan pek çoğunda 
meskenler, büyük şehirlerimizin etrafındaki gece
kondulardan da berbat vaziyette birer toprak ve 
çamur yığınından ibaret olup, sıhhi şartlar bakı
mından çok fena durumdadırlar. 

Nüfusumuzun büyük bir kışımı köylerde yaşa
dıklarına göre, umumiyet itibariyle köylerimizin 
pek çoğu dağ yamaçlarında veya dere yatakla
rında kurulimuştur. Adöd itibariyle de 40 bine 
yakındır. İskân bakımından elverişsiz sahalar
da kurulmuş ve birbirlerine yakın olan köyleri, 
müsait 'sahalarda köy imar plânları hazırlamak 
suretiyle birleştirmeye çalışılmalarını, bu arada 
inşaat malzemesi yapan tuğla, kiremit fabrikaları 
ile inşaat işjlcrinde kullanılan keresteyi israf et
meden işliyccek kereste atölyelerinin teşvikini, 
kapı pencere gibi doğrama kısımlarının standart 
hale getirilmesi lüzumunu Hükümetimizin dik
kat nazarına sunarız. 

Bir taragtan vatandaşların kullanabilmeleri 
için bol ve ucuz çimento, kireç, demir, canı te
mininde kolaylıklar sağlanmalıdır. Bu iş için 
bütçelerde yeni imkânlar yer almalıdır. 

Iteısmî yapılara gelince; Avrupa'da resmî 
binaların dışında, '•) - 5 asırlık meskenlere de 
bol bol tesadüf etmek mümkün olduğu halde, 
memleketimizde bir kaç şehrimizdeki ibadetha
neler dışımda, bilhassa konutlarda hemen he
men asırlık binalara tesadüf etmek' mümkün 
değildir. 

Cami, okul ve resmî binaların yapı m nida da
ha iyi malzeme ve daha iyi kontrol şarttır. 
Memleketin mahdut imkânlarından ancak bu 
binalar sağlam yapıldığı takdirde tekrar yı
kılıp çatlamak suretiyle tamiri veya yeniden 
yapımı külfetlerinden kurtulabilirsek, sıra ile 
başka köy ve »kasabalarda (la bu tip hizan et 
binalarını kısa 'bir zamanda yapmak imkânı
na kavuşur ve vatan sathını mamur hah1 geti
rebiliriz. 
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Köy ve kasabalardan büyük şehirlere akını, 
Yeni Türkiye Partisi olarak gayet tabiî karşı
lıyor, bunda biraz da zaruret görüyoruz. Esa
sen Beş Yıllık Plân da ziraatle meşgul olan va
tandaşların nisbetini düşürmeyi öngörmüş bu
lunmaktadır. Şeihire gelip gecekonduda otu
ran vatandaşlar evvelâ iktisadi bakımdan nispî 
bir ferahlığa kavuşmakta, sonra da büyük şe
hirlerde oturmak suretiyle köyde temin ede
mediği ilkokul, ortaokul, lise ve ayarı mektep
ler bulmaktadır. Üniversitede çocuklarını okut
mak imkânını hazırlamaktadır. Bu akınla bir
likte hükümetlerin sosyal ve ekonomik tedbir
leri alması lüzumuna da işaret etmelk isteriz. 

Büyük şehirlerimizi günden güne çepeçevre 
saran gecekondu meselesine gelince : 

Beş Yıllık Plân, 19(>1 yılında Türkiye'de 
gecekondu sayısının 240 bin olarak tesbit et
miş olduğuna göre, bugün yalnız 4 büyük şehri
mizde Ankara. İstanbul, İzmir, Adana'daki 
gecekonduların sayısı 250 - 275 bin civarında
dır. 'Bu miktarların yıldan yıla azalacağı yer
de, arttığı görülmektedir. Bütün yurt sathında 
ise beşiy/iiz bine yalandır. 

Halen şehirlerimizde yaşıyan insanların 
miktarını 10 ilâ 12 milyon kabul eder ve bu 
miktarın % 25 inin gecekondularda yaşadı
ğını düşünecek olursak, -'! milyona yalkın insan 
şehirlerde, ama her türlü sıhhi şartlardan uzaik, 
elektrik, su, yol, kanalizasyon, mektep gibi 
her yaşıyan insanın tabiî hakkı olması icaibedeıı 
medeni ihtiyaçlardan yoksun, iktisadi ve sos
yal sefaletin içine terk edilmiş olmasını görmek 
herhalde bizleri memnun edecek bir hnyıııs ol
masa gerektir. 

Bütün bunları düşünerek, biz Yeni Türkiye 
Partisi olarak diyoruz ki, geccikondu problemi
nin biran evvel halli lâzımdır. Bugünkü mev
zuatınız müsait değilse, gerekli tadiller za
man kaybedilmeden yapılmalı ve bunların 
ıslalhı ve yerlerine her türlü ihtiyacı kar-
şılayacalk sağlamı «loısyal nıeLsUvenlerin Devldt, ma
hallî idareler ve So'syal Sigortalar Ku
rumu tarat'ından yapılmalıdır. Bunun ya
pılabilmesi ve diğer "müesseseleri teşvik ede
bilmek için de, bu ise her s'eııe bütçeden asgari 
'100 milyon lira ayrılmaisını lüzumlu görmek
teyiz. 

Ayrıca büyük şehirlerimizin imar plânları, 
su, elektrik, kanalizasyon projeleri hazırlanır-
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kon, alâkalı daire ve müesseseler' çok hasis 
davranmakta, uzun yıllar ilerisini görerek in
kişaf ihtimallerini hesabederek imar plânlarını 
ona gıöre hazırlıyamam aktadırlar. 

Umumiyetle yapılan imar plânları beş ilâ on 
sene sonra ihtiyacı karşılryamadığı veya şehir
lerin ani inkişafı karşısında evvelden düşünüle-
mediğinden yeniden müsabakalar açılmakta, 
yeniden imar plânlarının yapılması cihetine gi
dilmekte, böylece de hem zaman kaybına ve 
hem de israfa sebelbiyet verilmekte, yeşil 'saha
lar yer değiştirmekte veya ortadan kalkmakta, 
o sene inşaat yapacak vatandaşlar da şaşırıp 
kalmaktadırlar. 

Su, elektrik, kanalizasyon işlerinin de, imar 
plânlarından daha iyi hesab edildiğini iddia et
mek mümkün değildir. 

Uzun zamandan beri İller Bankası fert ba
şına sarf edilecek su, elektrik mevzuunda ha
len kesin bir karara varamamıştır. Halen bu 
hususta sık sık fikir ve talimatname değiştiril
mektedir. Bu müdssoselerd'C çalışan insanlar 
ufuklarını daha genişletmek zorundadırlar. 

Kanalizasyon işi ayrı bir dert. Bir kasaba ta
savvur ediniz, parası vardır. Kanalizasyon işi
ni bizzat veya teknik bir bakanlık olan İmar ve İs
kân Bakanlığı ve buna bağlı İller Bankası ka
nalı ile yaptırmak ister*. Evvelâ proje için mü
racaat eder. Verilecek cevap paranız var mı? 
Yok mu? değil, veya İller Bankasının Bütçesi 
veya malî kaynalkları bu iş için yeterli değil
dir de, değildir. 

Ancak, şehir içi yollarınız beton veya asfalt 
kaplama yapılmadığından, kanalizasyon yapıla
maz. Bu yüzden de, kanalizasyon projenizin ha-
zırlatılmasına imlkân görülememiş, şeklinde
dir. 

Rica ederim arkadaşlar, bugün Türkiye'
nin hangi şehir veya kaza merkezinde bütün 
yollar beton veya asfalt kaplamadır. Bâzı ka
zalar şehir içi yollarının bir kısmını ve hem de 
mühimce bir kısmını beton kaplar, müracaat 
eder. Her tarafı bitmemiş diye buna da yine 
olamaz derler. 

Her tarafın bittiğini farz ediniz. Kanalizas
yon projesi de yapılmış olsun. İş de, miitaah-
hide ihale edilmiş «İsım. Mütaahhit ne yapa
cak? Kanalizasyon işini yapabilmek için o ca
nım beton veya asfalt kıracak, sökecek ve yol 

kânları malûm olan o belde, acaba yeniden be
ton veya asfalt kaplama yaptırmaya muktedir 
midir? \re bu heder olan servet, millî servet 
değil midir? 
tekrar çamur deryası haline gelecek. Maddi im-

Bugün büyük şehirlerde bir bina yapmak 
mesele haline gelmiştir. Aklınıza gelen veya 
gelmiyen her türlü müşkilât çıkarılır. Rüşvet, 
iltimas dedi - koduları ayyuka çıkmış bulun
maktadır. Bu gibi suiistimal iddiaları ile alâ
kalı dairelerin ciddiyetle nıesıgul olması gere
kir. 

Esasen gecekondu yapımında bu giibi zor
luklar, suiistimaller büyük nisıbette rol oyna
makta ve vatandaş elindeki o - 5 kuruşunu plân 
yaptırmak, iskân ruhsatı almak için sarf edip 
beyhude vakit kaybetmektense münasip bir 
semte gecekondu yapar başımı sokarım diye dü
şünmektedir. Büyük bir şehre ilk defa gidiyor 
ve evvelden bu şehri tanımıyorsanız, bu şehre 
geldiğinizin farkına bile varamazsınız. Çünkü 
sizi karşılayan çarpuk, çurpuk, küçük pencere-
lori, teneke çatı ve saçaklariylc yan sokakları 
çamur deryası, elektrik, su ve kanalizasyon
dan mahrum mezlberclik ve çöplük ve gübre 
yığıntıları ile dolu gecekondulardır. 

Çünkü şehirlerin hemen kenarında olan bu 
arsaların parselasyonu yapılmamıştır. Halbuki 
huralar şehrin en kıymetli ve göz alacak saha
larıdır. Buraların parselasyonu olmadığından 
arsa sahipleri de arsalarını 3 - 5 kuruş bedel
le ellerinden çıkarıp, gecekondu yapmaya va
sıta olmaktadırlar. 

Bütün bu hizmetlerin biran evvel yapıla
bilmesi için gelir kaynakları mahdıltolan be
lediyelerimizin gelir kaynaklarını takviye et
mek mecburiyeti vardır. Esasen bu husus da, 
Anayasamızın 116 ncı maddesinde ifadesini bul
muştur. (Mahallî idarelere görevleriyle orantılı 
olarak gelir kaynakları sağlanır) demiştir. 

Zirai reform ve toprak reformu mevzuuna 
gelince : 

Aziz arkadaşlarım, Yeni Türkiye Partisi ola
rak toprak reformunu zirai reformla birlikte 
gerçekleştirilmesi icalbedeıı bir husus telâkki 
etmekteyiz. Bunun için de : 

1. Topraksız veya toprağı az köylüleri sü
ratle kendisine yetecek miktarda toprak sa
hibi yapmak, 
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2. Her türlü teknik vasıtalarla teçhiz et
mek, 

3. Çiftçi ve köylülerimizi modern ziraat 
aletlerini kullanmada, ilaçlama ve gübrelemede 
yetersiz olan bilgilerini artırmak maksadiyle 
nazarî ve tatbikî sahada eğitmek, 

4. Hastalıklarla (Haşare - parazitli) saire 
ile mücadele usul ve tatbikatını öğretmek. 

Bu mücadele ilâç ve aletlerinin kullanılışı
nı tatlbikî olarak bizzat tarla, bahçe ve ağaç
lar üzerinde göstermek, 

5. Sulamanın zirai istihsalin artışında sağ
ladığı faydalar bugün artık münakaşa edilemi-
yecek kadar bütün çiftçilerimizce bilindiğine 
göre : 

Devlet Su lşleri"ve Toprak - Su Genel Mü
dürlüklerince süratle sulama sahalarını geniş
letmek, 

G. Ziraat alet ve edevatlarından alman 
gümrük resimlerini indirmek ve aracıları orta
dan kaldırmak suretiyle çiftçilerimizin kolay
lıkla ve ucuz fiyatla alabilmelerini sağlamak, 

7. Yurt içinde yapımını mümkün gördüğü
müz su motorları, traktörler ekipmanları biçer 
ve döverler, pülverizatörler, selektörler ve 
sairenin zaman -geçirmeden imalâtını yapabile
cek sanayii kurmak, 

8. Gübreleme işinin ehemmiyetini takdir 
etmiş bulunan Türk köylüsünün ihtiyacını kar-
şılıyacak kadar bol ve ucuz suni gübre imal 
eden ve edecek olan fabrikalarımızın bir taraf
tan kapasitelerini artırmak, bir taraftan da 
yenilerini kurmak, 

9. Yurt çapında toprak tahlilini biran 
evvel ikmal etmek, 

10. Tapulama işini bugünkü yavaş giden 
temposundan çıkaracak ve işi süratlendirecek 
tedbirleri almak, 

11. Toprağın çok küçük parçalara bölünüp 
fennî ve teknik ziraat yapma imkânından alı
koyan ve traktörün çalışmasına imkân bırakmı-
yan çok küçük parçalara bölünmesinin mah
zurlarını artık düşünmek lâzımdır, 

12. Köylü ve çiftçilerimize müsait şartlar
la yeteri kadar kredi sağlamak. 

Bu kredilerin bugün olduğu gibi, kısa vâde 
yerine uzun vadeli ve kontrollü olmasına itina 
göstermek, 

Kredilerin üretimi artırıcı işlerde kullana
cak şekilde olmasına bilhassa dikkat etmek ve 
verilen kredilerin günlük şahsi ve ailevi ihti
yaç maddelerine aktarılmasına göz yummamak 
lâzımgeldiği kanaatindeyiz. 

Zirai reformla birlikte büyük bir ehemmi
yet arz ettiğimiz toprak reformuna da sırası 
gelmiş'ken kısaca temas etmek zorundayız. Top
rak reformu zaruridir. Çünkü, bu insanlık şart
larının daha iyiye götürülmesi ve insanlığın ve 
iktisadi kaidelerin icabı, iktisadi kalkınmanın 
vazgeçilmez bir unsuru ve sefaletten kurtarıl
masının yoludur. Bir başka deyimle, bir parça 
kendi arazisine, aletlerine, hayvanlarına ve evi
ne sahi'bolalbilmenin mutluluğudur. 

Toprak reformunu da içine alacak bir zirai 
reform yapılmadıkça, büyük bir kısmı köylerde 
•oturan Türk köylüsünü işsizlikten kurtarmak, 
insanca yaşama imkânına kavuşturmak, millî 
gelir artışından bahsetmek ve millî kalkınmayı 
başardığımızı iddia 'etmek elbetteki mümkün 
değildir. 

Aziz arkadaşlar, 1965 yılı seçim konuşmala
rında Adalet Partisine mensup kıymetli bir ar
kadaşımızın yaptığı konuşmalar her halde ha-
tırlarınızdadır. 

•O zaman Türkiye'de çiftçilere dağıtılacak 
boprağm olmadığından bahsettiler. 

Hayır arkadaşlar, Tünkiye'de dağıtılacak 
topraklar vardır. Şöyleki : 

1. Hazine arazileri; esasen bu araziler Top
rak İskân Genel Müdürlüğünce peyder pey da
ğıtılmaktadır, 

2. Geniş toprak sahiplerinin arazileri, bun
lardan kullanılmıyan kısımları veya bu aile
nin kullanabileceği muayyen miktardan fazlası 
istimlâk edilmek suretiyle elde edilecek top
raklar, 

3. Köylerde oturmayıp kasaba ve şehirler
de oturan ve bilfiil ziraatle meşgul olmıyan va
tandaşlara ait topraklar, 

4. Bataklıkların kurutulması suretiyle çı
kan veya çıkacak topraklar. 

Köyde oturup da fiilen çiftçilik yapan ve 
yapmak istlyenler, arazisi olmıyan veya kâfi 
gelmiyenlere borçlandırılmak suretiyle ve uzun 
vâdede ödenmek şar tiyle bu topraklar veril
melidir. 
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Görülüyor ki, iş arzu ve iyi niyette, arzu 
ve iyi niyet olduktan sonra, dağıtılacak arazi 
bulmak mümkündür ve bu vardır. 

Bunun sonunda sık sık şikâyetçi olduğumuz 
gizli işsizlik önlenecök, köylü ve çiftçi vatan
daşlarımız da, millî gelirlerimize katkıda bulu
nabileceklerdir. 

Bu sebeple Hükümetimizin toprak reformu
nu da içine alacak bir zirai reform tasarısını 
daha fazla gecikmeden meclislerden geçirme 
imkânına kavuşmasını beklediğimizi hatırlat
mak isteriz. 

Zirai bünye üzerinden kalkınacak vatanımız
da, en ehemmiyetli bir unsur ve b'üyLlk bir 
potansiyel telâkki ettiğimiz hayvancılığın ve 
hayvan maıhsullerinin değerlendirilmesinin ica-
'bett'iğine ve bu sahanın daha ehemmiyetli bir 
(konu olarak ele alınması gerektiğine inanı
yoruz. 

Petrol meselemiz : 
Memleketimizde petrol aramaları 19 ncu 

Asrın ikinci yarısında başlamıştır. Faikait ara
ya giren Birinci Cihan Harbi bu mühim yeral
tı servetinden istifade edebilmemize mâni ol
muştur. Bundan sonra petrol arama işine ciddî 
şekilde 1933 yılında M. T. A. tarafından giriş'l-
nıiş ve ticari önemi haiz ilk petrol 1940 yılında 
Raman'da, 1951 yılında Garzan'da bulunmuş
tur. 1954 yılında çıkarılan 6323 sayılı Kanunla 
T. P. A. O. kurulmuş ve bundan sonra geniş 
ölçüde ve sistemli bir şekilde petrol aranma
sına geçilmiştir. 

Petrol Kanununun kabulünden sonra yurdu
muza gelen pek çok petrol şirketlerinin yaptık
ları muhtelif aramaları verimli olmadığından 
çekip gitmişler, bugün yurdumuzda ham petrol 
istihsal eden ve aramalarına devam eden yalnız 
iki şirket kalmıştır. 

Bugün alınan son rakamlara göre 1965 yı
lında T. P. A. O. dan biraz daha fazla ham pet
rol istihsal eden Shell ve Mobil şirketlerinin 
istihsalleri 1966 yılında daha çok artmış ve yerli 
ham petrol istihsalimiz hemen hemen iki mil
yon tona yaklaşmıştır. 

Ton 1966 

"1965 700 000 
. 1966 770 000 
1965 348 000 
1965 443 000 

Biz, Y. T. P. olarak hasis ve kısır bir dü
şünce ile Türk petrollerinin basit bir milliyet
çilik açısından ele alınmasına taraftar değiliz. 
Asırlardan beri üzerinde oturduğumuz toprak
ların pek çok parçasının altında bugün altın 
değerinde olan petrol sahaları yatmış, üzerinde 
yaşıyan insanlar en iptidai hayat şartlan içe
risinde işsizlik, açlık ve sefaletten kurtarılama
mıştır. 

Bu bakımdan Devlet, yerli ve yabancı özel 
sektörün süratle yatırım yapmasını ve âtıl du
ran servetin çıkarılarak bütçemize yeni imkân
lar kazandırmasını, vatandaşlarımızın iktisadi 
güçlerinin yükseltilmesi lüzum ve zaruretine 
inanıyoruz, Elbetteki, bu yapılırken millî men
faatler göz önünde ve ön plânda tutulacaktır. 

Burada bir hususa bilhassa değinmek iste
riz : 

1940 yılında ticari önetmi haiz ilk petrol 
Siirt - Diyarbakır bölgesinde bulunduğuna göre, 
1954 yılında kabul edilen Petrol Kanunu ile 
6326 sayılı Kanunla, yabancı özel sermaye ge
lirken bu iki bölgenin yabancı sermayeye ka
palı tutulması gerekirdi. 

Petrol olduğu bilinen bir yerin yabancı ser
mayeye açık tutulmuş olması büyük bir hata
dır. Petrol istihsali aramadan tevzie kadar çok 
komplike ve o nisbette para, bilgi ve teknik 
eleman ve teknik vasıta istiyen bir iştir. Bu 
bakımdan, ecnebi sermayeye müstağni kala
mazdık. Halen istihsal ettiğimiz petrol, bugün
kü ihtiyacımızı karşılıyamadığı gibi, bu tempo 
ile gittiği takdirde önümüzdeki yıllarda da is
tihsal edeceği petrol ile daha bir müddet mem
leket ihtiyacını karşılıyamıyacak demektir. Bir 
taraftan elimizdeki vasıta ve malî imkânlarla 
T. P. A. O. nm istihsalini artırmaya çalışırken, 
diğer taraftan da, yabancı şirketlerin bu gay
retlerimize katılmalarını teşvik etmek lâzımdır. 

Rafineri durumumuz : 

1. Halen Batman'da 700 000 ton kapasiteli 
Batman rafinerisi, 

2. izmit Tütün Çiftliğinde % 51 verli, % 49 
yabancı sermaye ile kurulmuş 1 000 00Ö ton ka
pasiteli îpraş rafinerisi, 

3. Mersin'de tamamiyle yabancı sermaye 
ile kurulmuş 3 200 000 ton kapasiteli Attaş ra
finerisi, olmak üzere üç tanedir. 

T. P. A. O. 

680 Shell 
510 Mobil 
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Bu rafinerilerin senelik istihsal kapasitesi 
5 milyon ton civarındadır. • 

Memleketimizin bugünkü tüketimi 5 milyon 
ton civarında olduğu göz önüne alınacak olur
sa, ilerdeki senelerde artacak tüketim ihtiyacı
mızı karşılıyabilmek için bir taraftan mevcut 
rafinerilerin tevsii teşebbüsleriyle, bir taraftan 
da, dördüncü ve yeni bir rafinerinin İzmir civa
rında kurulma teşebbüslerini takdirle karşıla
dığımızı ifade etmek isteriz. 

Son günlerde en çok münakaşası yapılan ve 
Türk umumi efkârını uzun müddetten beri meş
gul eden Pipe - Line meselesine gelince : 

Son ayların üzerinde en çok durulan petrol 
işlerimizle alâkalı konusu olan bu işletmenin 
durumuna diğer bütün petrol mesele ve politi
kamızla beraber Meclis Araştırma Komisyonun
da tetkikte bulunduğu malûmdur. Bu itibarla. 
Yeni Türkiye Partisi olarak, gerek Pipe - Line 
garek sair petrol işleri üzerindeki kanaatimizi 
Meclir. Araştırma Komisyonunun r?mnr müzake
relerine tall'k etmeyi uygun bulmaktayız. 

Dış politika mevzuu : 
Muhterem arkadaşlar; 
Dış politika denince, akla ilk gelen elbetteki 

Kıbrıs meselesi ve Türk - Yunan münasebetleri 
olmak gerekir. 

Bu bahsi konuşmalarımızın sonuna bırakarak 
diğer devletlerle olan münasebetlerimize kısaca 
temas edeceğiz. 

Yabancı devletlerle olan münasebetlerimi? 
umumiyet itibariyle zaman, mekân ve mevsime 
göre zikzaklı ve inhiraflı bir yol takibetmekte-
dir. 

Bu durum, uzun zamandan beri (aşağı - yu
karı inhitat devrinin başlarından beri) hep 
böyle olmuş ve yabancı devletlerle olan müna
sebetlerimizi bir türlü düzenine sokamamışız-
dır. 

Aydın çevrelerin büyük etkisi altında kalar 
Devletimiz ve hükümetlerimiz ve bilhassa bü
yük devletlerarası zikzaklardan bir türlü kur-
tulamamaktadırlar. Devletlerarasında devamlı 
dostluk veya düşmanlık olamıyacağı keyfiyeti 
başka şey, zikzaklarla dolaşmak ise, başka şey
dir. » 

Derişen dünya şartları; süratle inkişaf eder 
teknik vasıtalar ve harb silâhları, bizim de şah
siyetli, bakımsız bir millî dış politikamız olma
sını zaruri kılmaktadır. 

Bir dış politika ki, muhalefetiyle, iktidariy-
le benimsenmiş bir politika olsun ve siyasi par
tiler iktidarda veya muhalefette olduklarına gö
re, fikir ve kanaat değiştirmesinler. 

Gereği kadar şahsiyetli ve bağımsız millî bir 
dış politika takibedememek yüzündendir ki : 

İkinci Cihan Harbini takiben kurulan ve 
uzun yıllar mücadeleden sonra istiklâllerine ka
vuşan ve bugün sayıları bir hayli kabarık ye
kûnlar teşkil eden milletlerin istiklâllerine ve 
hürriyetlerine kavuşmak için sömürgecilerle 
yaptıkları mücadelelerine güya NATO'daki 
müttefiklerimiz olan büyük sömürgeci devlet
ler darılmasmlar diye bigâne kalınmış ve sırt 
"evrilmiş, onlar da geçen sene Kıbrıs meselesi 
Birleşmiş Milletlerde müzakere edilirken (Bu-
Tan isimlerine üçüncü dünya devletleri dedi
ğimiz mezkûr devletler) Makarios ve Rumların 
-.oydaşlarımıza reva gördükleri insanlık dışı tu-
',um ve davranışlarını ve yaptıkları mezalimi 
bile bile, sırf hissî sebeplerle aleyhimizde oy 
vermişlerdir. 

Asırlarca bizimle beraber yaşamış Müslüman 
Arap devletleriyle de meşgul olunmamış, ken-
lilerine ehemmiyet verilmemiş ve dâvalarına 

1 akayı t kalınmış, bu yüzden Birleşmiş Millet-
^ rde Kıbrıs meselesi müzakere edilirken, maa-
l'osef bunların da büyük bir kısmı aleyhimizde 
">y kullanmışlardır. 

Son zamanlarda Arap dünyasiyle olan yak
laşma çabalarını tasviple karşıladığımızı arz et
mek isteriz. Yalnız, bugün Arap dünyasının 
"»roblemlerinin çok çeşitli olduğunu ve birbir-
Wiyle çelişmeli noktalarının bulunduğunu Hü
kümetimizin dikkatlerine sunarız. 

Dostumuz İran ve Pakistan'la münasebetle
rimizin samimî ve kardeşane olarak tam bir an-
1 ayışla devamından, partimiz memnuniyet duy
maktadır. 

Büyük komşumuz Rusya ile olan münasebet-
^rimize gelince : 

Bilindiği gibi, daha D. P. iktidarı zamanın
da iyileşme istidadı gösteren Türk - S. S. C. B. 
münasebetleri üçüncü ve dördüncü koalisyonlar 
samanında bir hayli inkişaflar göstermiştir. 

Üçüncü İnönü Hükümeti zamanında başlı-
van karşılıklı ziyaretler, dördüncü koalisyon 
zamanında Başvekilimiz Suad Hayri Ürgüplü.% 
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nün Moskova'yı ziyaretleriyle biraz daha geliş
miştir. 

Son zamanlarda memleketimizi ziyaret eden 
S. S. C. B. nin Başvekili Sayın Gosigin'in bu 
ziyaretinden sonra ümidederiz ki, uzun yıllar-
dart beri devam, eden buzların çözülme ve bu
lutların dağılmasına vesile teşkil etmiş olsun ve 
ticari, iktisadi sahada daha geniş işbirliğine 
müncer olsun. Bu arada bir hususa da işaret et-
ı n e d en g e ç emiy e c e ğiz. 

S. S. C. B. ve diğer demirperde gerisi mem
leketlerle, rejimleri ne olursa olsun, karşılıklı 
saygı • esasına müstenit dostlukların, ticari ve 
iktisadi münasebetlerin kurulup artırılmasında, 
taraflar için fayda olduğu aşikârdır. Bu dev
letlerle de iktisadi ilişkilerimiz geliştikçe, nasıl 
olsa bizden başka yerden alışveriş yapamazlar 
düşüncesinde olan diğer bâzı devletlerin Türk 
ekonomik hayatı üzerinde kurmaya çalışacak
ları hegemonyaya ve istismara mâni olabiliriz. 

750 milyona yakın insanı sinesinde barındı
ran ve 40 milyonluk Doğu - Türkistan'a hük
meden, teknik ve ilmî sahada son zamanlarda 
bir hayli ilerlemeler kaydettiği bilinen kıt'a 
Çin'ini de bütün olayları ile yakından izlemek
te fayda vardır. 

Büyük dostumuz ve müttefikimiz Amerika 
Birleşik Devletleri ile olan münasebetlerknizin 
her bakımdan daha iyiye götürülmesi fikri ha
lisane arzumuzdur. 

Ancak bugünkü iktidardan evvel veya bu
günkü iktidar zamanında Amerikalılara NATO 
çerçevesi dışında ikili anlaşmalarla verilmiş üs
lerin vo imtiyazların zaman kaybetmeden tetkik 
edilip, dostluk çerçevesi içinde müzakere konusu 
yapılmasını ve bunun neticesinde de hakimiyet 
prensiplerimize ayları imtiyazların kaldırılması 
lüzum ve zaruretine işaret etmek yerinde olur. 

Amerikan- düşmanlığı' çeşitli propagandalarla 
son zamanlarda günden güne gelişmektedir. Bu 
hususu görmemezlikten gelemeyiz. Şayet Türk -
Amerikan iyi münasebetlerinin müteessir olma
masını istiyorsak, zaman kaybetmeden bu mev
zuun üzerine cidiyet ve ehemmiyetle eğilmesini 
Hükümetimizden rica ederiz. 

••••Yunanistan ile olan münasebetlerimize gelin
ce : • 

Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, uzun zaman
dan beri millî bir dış politikamızın bulunmayışı 
ve zaman zaman birbirimizle çekişme ve müecde-
lelcrimizi fırsat bilen bu devlet, büyük devlet
lerin de yardımlariyle sık sık Türklük ve Türk
ler aleyhine harekete geçmiş ve bugüne kadar da, 
kârlı çıkmanın yollarını bulmuştur. 

Yunanlılar Türklere karşı millî şuura da
yanan millî bir dış politika takibetmişlerdir. 

1814 yılında Rusya'nın Odesa şehrinde büyük 
devletlerin burada Rusya'nın teşvikiyle kurduk
ları Etniki - Eterya cemiyetleri bu işin başlangıcı, 
teşvikçisi ve takipçisi olmuştur. Bu cemiyetin 
halen dünyanın muhtelif bölgelerinde Türklük 
aleyhine çalışmakta olan pek çok şubeleri var
dır. 

1814 te bu cemiyet kurulduğu zaman, Yuna
nistan diye müstakil bir Devlet yoktu. 1821 de 
Mora ihtilâli ile işe başladılar. Tesalya - Yanya -
Girit - Mekadonya - Batı - Trakya - Selanik -
Adalar denizindeki adalar - Oniki Adalar ve 
nihayet şimdi de Kıbrıs. 

Etrilki - Eterya cemiyeti Yunan megalo îde-
asını teşkil etmekte, her fırsatta Türklük aleyhine 
genişlemek için harekete geçmektedir. 

Türklerle yaptığı hiçbir savaşta zafer kazana
mamış olan Yunanlılar daima fırsatçı gözlerle 
Türkiye'yi gözetlemekte ve fırsatları değerlendir
meye çalışmakta, gayelerine adım adım ilerliye-
rek yaklaşmaktadırlar. 

Bugün, 42 sene evvel Yunan idaresi altında 
bıraktığımız Batı Trakya'daki Türk kardeşlerimi
zin mâruz kaldığı muamele nedir? Batı Trakya 
Türklüğü İstanbul'daki Rumlara karşılık olarak 
büyük devletlerin ısrarı ile bıraktırılmıştır. Ora
daki soydaşlarımız umumiyet itibariyle kasaba ve 
köylerde kültürden ve her türlü medenî ihtiyaç
lardan mahrum şiddetli baskıların altında ezilmek 
istenirken, İstanbul'daki Rumlar her türlü imkân
lardan faydalanmakta, hürriyet, refah ve saadet 
içerisinde yaşam aktadırlar. 

Biz, 12 Adaları 1912 Anlaşması ile italyan
lara teslim ettik. İkinci Cihan Harbinde İtalyan'
lar mağlûp olup, 12 Adadan çekilince 12 Adayı 
Almanlar işgal ettiler. 

1045 te Almanlar mağlûp olacaklarını anla
yınca, Türk Hükümetine müracaat ederek adaları 
işgal etmemizi istiyor, açlık ve sefalet içerisinde 
bulunan 12 Ada halkı da bu arzuyu duymakta
dır. 
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Esasen Yunanistan'da da açlık ve sefalet hâ
kim ve kıpırdayabilecek halde değildir. 

Fakat zamanın Hükümeti 12 Adayı böyle bir 
anda işgale tevessü], etmemiştir. Bunun üzerine 
Yunanlılar adaları sadece bir müfreze ile işgal 
edip Yunan bayrağını çekiyorlar. Güya İngiliz 
Hariciyesi bu hâdiseyi protesto ediyor. 

Bu bir danışıklı dövüştür. Her zaman olduğu 
gibi, İngilizler adayı terk ediyor ve Yunanlılar 
yerleşiyor. O günden bugüne kadar, 12 Ada üze
rinde her hangi bir müzakere yapılmamıştır. Ve 
12 Ada Anadolu'nun tabiî ve bölünmez bir par
çasıdır. 

Muhterem arkadaşlar, Kıbrıs meselesine ge
lince : 

22 Aralık 1963 te Kıbrıs, hâdiseleri başlamış
tır. Hâdise patlak verdiği anda, işbaşında bulu
nan Üçüncü İnönü Koalisyon Hükümeti zamanın
dan beri Kıbrıs meselesi etrafındaki bütün ko
nuşmalarımızda, Yeni Türkiye Partisinin görü
şü, dâvanın sulh ve hukuk yoluyla çözülmesi gay
retlerini desteklemek şeklinde olmuştur. Ancak, 
Ada Türkleri ve Ada statüsü üzerinde emrivakiye 
müsaade edilmemesi ve önlenmesi için, silâhlı ça
tışmanın göze alınması fi'kri de, Türkiye ve 
Ada Türklerinin, hak, haysiyetini korumak üzere 
zaruri gördüğümüzü de her zaman açıkça ifade 
etmiş bulunmaktayız. 

Geçen sene Mayıs ayında Sayın Başvekili
mizin daveti üzerine Başbakanlıkta yapılan top
lantıda Sayın Hariciye Vekili parti başkanla-
riyle grup başkanlarına verdiği izahattan bu
güne kadar geçen zaman ve olaylar sebebiyle 
şimdi Hükümetten öğrenmek istediğimiz husus
lar şunlardır : 

1. Zamanın aleyhimize işlediğini söyliyen 
Hükümetimiz aradan geçen on ay gibi bir za
manı uzun bulmuyorlar mı? 

2. Türk hariciyesinin, Birleşmiş Milletler 
askerlerinin gözleri önünde Çek silâhları adaya 
ne şekilde sokulmuştur? 

3. Son zamanlarda ısrarla iddia edildiği 
gibi Sayın Hariciye Vekilimiz bir Kıbrıs Heye
tine bugünkü halin devamının lüzumuna temas 
eden bir konuşma yapmışlar mıdır? 

4. İlerde fırsatlar zuhur edince daha iyi 
bir hal şekline bağlanabileceğini söylemişler 
midir? 

5. Son zamanlarda gazetelirimiz 19G8 yılın
da yani gelecek sene Cenubi Arabistan'ı terk 
edecek olan İngiltere'nin Orta - Şark'taki men
faatlerini ve prestijini korumak için bütün kuv
vetlerini Kıbrıs'taki üslerinde toplıyacağma 
dair haberleri doğru mudur? 

6. Eski Yunan Hariciye Vekili ikili görüş
melere Türkiye ile Enosis esası üzerinde otur
duk ve bundan kıl kadar inhiraf etmedik de
diğine göre, yapılan ikili temaslarda Türk Hü
kümetinin görüşü ne olmuştur? 

7. Kıbrıs hakkında Hükümetimizin bir ni
hai görüşü ve kararı var mıdır? Varsa bu hu
sus nedir? 

Yeni Türkiye Partisinin Kıbrıs hakkındaki 
görüşüne gelince : 

A) Biz Kıbrıs Ada'sımn yabancı üslerden 
temizlenmesini, 

B) Ada'daîd Türk ve Yunan kuvvetlerin
den başka kuvvetlerin çekilmelerini, 

C) Kıbrıslı soydaşlarımızın Londra ve Zü-
rih anlaşmalariyle tesbit edilen esaslar dâhilin
de hak ve hukuklarının korunmasını, 

D) Veya birbirlerinin haklarına saygılı 
olmak şartiylc federatif bir devlet kurmalarını, 

E) Tek taraflı Enosis olamıyacap;ım, Kum
lar için Enosis mevzuubahsolursa aynı hakkın 
Türklere de tanınması gerekeceğini, 

P) Ada'da yaşıyan iki ayrı cemaatin bir
birlerinin mal ve can emniyetlerine riayetlerini 
ve birinin diğerine tahakkümünü kesin olarak 
önliyecek bir statüyü benimsemekteyiz. Bunun 
dışındaki formüller Kıbrıs Adası için bir hal 
tarzı olamaz. Aksi bir karar Batı - Trakya, Ma
kedonya, Adalardan sonra Kıbrıs'ta da muvaf
fak olursa Rumlar cüret ve cesaret bulur ve 
Elenizmin şahlanmasına sebebiyet verir. Bu da 
Türkiye'nin Orta - Doğudaki ve Dünya üzerin
deki prestijini sarsar. 

G) Kıbrıs'ta zararlı çıkacak bir Türkiye'
nin millî onurunda telâfisi imkânsız yaralar aça
cağı kanaatindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, 1967 malî yılı bütçe 
kanunu tasarısı vesilesiyle Yeni Türkiye Partisi 
Meclis Grupunun Devlet yönetimindeki başlıca 
konulara ilişkin görüşlerini arza çalıştım. Bütçe
nin memleket iktisadi, siyasi ve sosyal haya
tına huzur ve saadet getirmesini, memleket ve 
milletimize hayırlı olmasını diler, Yüce Heye
tinize saygılarımı sunarım. (Sağdan, alkışlar) 

m -
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BAŞKAN — Türkiye işçi Partisi Grupu 
adına Sayın Sadun Aren. 

T. î. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; A. P. iktidarının bu ikinci büttçesi 
ve bununla ilgili olarak memleketimizin baş
lıca meseleleri üzerinde T. î. P. nin görüşle
rini sunacağım. 

Memleketimizin içimde bulunduğu gelişme 
seviyesini, dünya içindeki durumunu tesbit 
edip doğru olarak değerlendirmedikçe, mese
lelere geçerli çözüm yolları bulmaya ve gi
dişi doğru olarak değerlendirmeye elbetteki 
imkân yoktur. Onun için evvelâ kısaca bu 
nokta üzerinde duracağım. 

Bilindiği gibi Türkiye meşhur tâbiri ile 
az gelişmiş bir mamleketıtir, az gelişmiş mem
leketler içinde özel bir yer işgal eder. Bu 
özel yeri şundan ötürüdür : Bugün için az ge
lişmiş memleketlerin ekserisi İkinci Dünya 
Harbinden evvel sömürge veya yan sömürge 
memleketlerdi. Halbuki Türkiye hiçbir zaman 
taım bir sömürge olmamıştır. 

İkinci olarak, bundan 50 sene kadar ev
vel bir millî kurtuluş savaşı vermiştir vo 
o zamtandan beri de bir iktisadi kalkınma 
çabası içindedir. İşte bütün bu nedenlerden 
ötürü Türkiye diğer az gelişmiş memleket
lerden farklıdır ve onların caısafında bir yer 
işgal eder. Bu durum Türkiye'nin bugünlkü ar 
ge1 işmiş memleketler gibi idare edilemiyece 
ğinin bir sebebidir. Bütün bu özelliklerder 
ötürü Türk halkı Devlet yönetiminde tecrü 
beli bir halktır. İstiklâlcidir, uyanmıştır. 
dünya nimetlerini tanımıştır ve onlardan ya 
rarlanmak istemektedir. Kimliğinin, kişili
ğinin saygı görmesini iatemekbedir. Fafeat 
ne var ki, Türkiyenin içinde bulunduğu iktisadi 
düzen halkımızın bu özlemlerinin gerçekleşmesini 
önlemektedir. Halkımız bilhassa emekçi halkımız 
durumunu düzeltmek, kimliğini, kişiliğin: 
herkese tanıtabilmek için büyük gayret sarf 
etmektedir. Fakat her kesimde bu gayret" 
boşa çıkmaktadır. Köylülerimizin önemli bi-
kısmı topraksızdır veya çok az topraklıdır 
Köyde toprağı olmıyan insan ne yapar? Pe
rişan olmak mecburiyetindedir. Ortakçrlıl-
yapar, emeğinin karşılığını katiyen alamaz. 

Köylerimizde küçük müstahsilin, toprağı az 
çok kendisine yeter müstahsilin durumu da 
perişandır. Çünkü o da mahsulünü değer fi
yatına satamamaktadır. Aracının, tefecinin 
elinde perişan olmaktadır. Bu bilhassa pazar 
için istihsal yapan küçük müstahsil için böy
ledir. 

Şehirlerimizdeki emekçi halkın durumu 
aynı şekildedir. Bir taraftan nüfusun artmakta 
olması, diğer taraftan köylerdeki topraksız, 
az topraklı köylerin perişanlıklarına bir çare 
bulmak için şehirlere akın etmesi yüzünden 
büyük bir işsizler ordusu teşokıkül etmiştir ve 
her gün bu işsizler, yarı işsizler «ordusu art
maktadır. Bu durum, ücretlerin boğaz tok
luğu seviyesinin üstüne çıkmasını önlemekte
dir. Ayrıca iş bulabilmiş olan kimseler de, 
bu büyük işsiz kütlesi fabrika kapılarında 
beklediği için yarınlarından emin değillerdir, 
işlerini kaybetme korkusu içindedirler ayrıca. 
Esnaf da aynı vaziyettedir. Büyük sermaye
nin tazyiki altındadır ve her gün bir bölük es
naf yoksullaşmaktadır, işçileşmektedir. Hü
kümetin takibetmiş olduğu politikanın zorun
lu bir sonucu olarak bu böyle olmaktadır. Bü
yük sermaye küçük sermayeyi de ezmektedir. 

Diğer taraftan NATO ve ikili anlaşmalarla 
Amerikalılara topraklarımızda üsler vermemiz, 
asker bulundurma hakkı tanımamız ve diğer 
bâzı imtiyazlar tanımamız ve ayrıca memleke
tin iktisadiyatını yabancı sermayeye, petrol 
şirketlerine açmış olmamız memlekete birçok 
maddi ve mânevi zararlar vermektedir. Bu da 
halkımızın hoşlanmadığı, tepki göstereceği bir 
durum yaratmaktadır. 

özet olarak ifade etmek istersek, memleke 
tin manzarası şudur : Bir tarafta halkın gittik
çe yoğunlaşan iyi yaşama, kişiliğini herkese 
kabul ettirme, insanca muamele görme arzusu 
ve çabası.. Öbür tarafta bunu önliyen insafsız 
bir iç ve dış sömürü düzeni. Bu sömürü düze
ni ifadesini bir bakıma bir yanda gelir dağılı
mının adaletsizliğinde bulmaktadır. Diğer ta
raftan Türkiye'nin dış ilişkilerinde bulmakta
dır. Bu iki konu üzerinde duracağım. Fakat 
şunu da söylemek isterim ki, bu tezat yani dış 
ilişkilerimiz ve gelir dağılımında özetini bulan 
lömürü ile halkımızın, uyanık halkımızın 
- çünkü az gelişmiş memleketlerin ön safında-
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dır deyişimizin nedeni budur -- arzularının ara
sındaki çatışma, siyasi rejimimizin de istikrar
sızlığının başlıca nedenidir. Bu çözülmedikçe 
siyasi istikrarın da yerleşmesi elbette ki müm
kün değildir. Önemli olan elbette ki bu çatış
manın, çelişmenin mevcudiyetidir, bunun söy
lenmesi değildir. Türkiye İşçi Partisi olarak 
bu sebepten ötürü olaylara bu açıdan bakarız. 
Yani memleketimizdeki gelir dağılımı bakı
mından, bir de yaıbancı memleketlerle olan 
ilişkilerimiz 'bakımından bakarız. Bu konular
da bir iyiye doğru gitme var mıdır? Varsa 

•müspet kanaat sahibi oluruz, yoksa olmayız. 
Bakış açımız sadece bundâiı ibarettir. Fakat 
Hükümet, Adalet Partisi Hükümeti olayları, 
Türkiye'nin meselelerini bu şekilde görmüyor. 
Böyle görmeyişinin sebebi gayet açıktır. Hiç
bir derin sebebi yoktur. Çünkü A. P. Hükü
meti meseleleri sermayedar sınıf açısından 
görüyor. Yalnız onların açısından değerlendi
riyor. Böyle olunca da elbette ki gelir dağılı
mındaki adaletsizliği gidermeyi, yani iç sömü
rüyü ortadan kaldırmayı düşünmiyecektir; bilâ
kis, hattâ daha da yoğunlaştırmak istiyecek-
tir. Çünkü düzenin mantığı, gereği budur. 
Sermayedar sınıfların menfaati, yararı bunu 
icabettirir. 

İLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Genel oyla 
nasıl birleşir? 

T. 1. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 
(Devamla) — Ona da geleceğim beyefendi. 

Aynı şekilde, aynı sebepten ötürü meseleye 
sermayedaı* sınıflar açısından baktığı için 
memleketin dış memleketler tarafından sömü
rülmesine de itiraz etmez, mantığına aykırı 
bulmaz, hattâ sömürü düzeninin devamı için 
yabancılarla, yabancı sermaye ile işbirliği yap
mayı zaruri görür. Bu sebepten ötürü de iç ve 
dış politikası arasında böyle bir bağlantı var
dır. 

özel teşebbüsü teşvik etmek, sermaye piya
sasını geliştirmek, yabancı sermayenin tecrü
besinden, sermaye gücünden... 

BAŞKAN — Sayın Aren, bir dakika, kendi 
görşünüzü ortaya koymaktan ziyade bir baş
ka partinin tutumunu eleştirmek gibi bir yol 
taklbc/liyorsunuz. Bu üslûbunuz buna benzıer 
bir üslûpla siize cevap vermek hususunu dave'l 
edecek. Dikkatinizi çekerim. Buyurunuz. 

T. 1. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 
(Devamla) — Teşekkür ederim. Tabiî fikirle
rimi ortaya koyabilmek için Adalet Partisinin 
görüşlerini ortaya koymamız lâzımgelmekte-
dir. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; bu 
kürsüde konuşan her hatip kendi grupunun 
görüş ve kanaatini ortaya koyar. Hiçbir hatip 
mahkeme ilâmı okumuyor, elbette kendi gö
rüşünü ortaya koyuyor. 

T. 1. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 
(Devamla) — Şimdi efendim, Adalet Partisi
nin icraatına ayna tutuyorum. Bu aynada 
çirkin bir şey görüyorsanız bu benim kaba
hatim değildir. (T. İ. P. sıralarından alkışlar, 
A. P. sıralarından gürültüler, «kendli üslûbu
nuz» sesleri) 

Efendim, Özel teşebbüsü teşvik etmek, bu
nun için sermaye piyasasını geliştirmek, ya
bancıların tecrübesinden yararlanmak, serma
yesinden yararlanmak gibi süslü ve mâkul gö
rünen sözlerin altında yatan gerçek, demin 
behsettiğim sömürü düzenini devam ettirmek
tir. Aynı şekilde bu düzene karşı çıkanları, sö
mürü düzenine karşı çıkanları kötülemek, bö
lücülükle itham etmek, anarşistlikle itham et
mek, komünistlikle itham etmek, akla ha
yale gelmiyecek bir sürü şeylerle itham etmek 
yine bu sömürü düzeninin devamının diğer bir 
vasıtasıdır. 

Baskı rejimi, baskı düzeni bu sömürünün, 
bu iç ve dış sömürünün devamını sağlama en
dişesinden ibaret ve sömürü düzeni ile baskı 
düzeninin kardeşliği, ikiz kardeşliği burada 
ortaya 'çıkmaktadır. Fakat Türkiye, memle
ketimiz ne sermayedar sınıfın eli ile yani özel 
sektörlükle kalkmabilir, ne de tasavvur edilen 
baskılar yapılabilir, mümkündür. Bu her iki 
çaba da beyhudedir. Kısaca bunların niçin bey
hude olduğunu 'belirtmeye çalışacağım. 

Hemen herkesin anlaşdığı bir gerçektir ki, 
bir memleketin kalkınması demek, sahiden kal
kınması demek yani kendi gücü ile artık bir ge
lişme hızına ulaşması demek sanayileşmek de
mektir. Bu ancak sanayileşme ile mümkündür. 
Sanayileşme ise rakip memleketlerin, yani dün
yadaki .gelişmiş memleketlerin sanayileri ile 
boy ölçüşecek sanayii kurmak demektir. Eğer 
boy ölçüşecek :bir sanayii kurulmazsa sanayile-
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silemez. Yabancı memleketlerle boy ölçüşecek bir 
sanayii kurabilmek ise, sanayi ünitelerinin o 
memleketteki gibi büyük üniteler halinde olma
sını gerektirir. Buda hem bilimin, hem tecrübe-' 
nin, vakıaların müşahadelerin ortaya koyduğu 
bir. gerçektir. 

Şimdi özel sektör eliyle yahut sermayedar 
sınıfların eliyle memleketi kalkındırmak demek, 
bu büyük işletmeleri şahısların kurmasını bek
lemek demektir. Bunun için de eğer aktif bir 
politika takip edeceksek ki, Adalet Partisi Hü
kümeti bu karardadır, zenginler daha zengin 
yapılacaktır. Ve eğer gerekiyorsa yeni yeni zen
ginler yaratılacaktır ve bunların bu fabrikaları 
kurmaları beklenileccktir. Ayrıca yabancı ser
mayelerden imdat alınacaktır. Memleket onla
rın gelip tesisler kurmalarına açılacaktır. Öyle 
olmuştur zaten. Eğer 100 - 150 sene evvel bu 
işe başlamış olsa idik, biz de tedricen bu işi 
başaracak bir kapitalist sınıf, bir güçlü ser
mayedar sınıf yaratırdık ve emekçi halkı eze
rek - çünkü bu yolla kalkınma ancak öyle ol
muştur - onların yaptığı gibi bir güçlü kapi
talist sınıf yaratırdık ve memlekette kalkınmış 
olurduk. Fakat bu yol kapanmıştır, o devir 
geçmiştir. Biz işte geri kalmışız. Ya geri kal
mışız yakutta yaıbancı memleketlerin bizden 
daıha hızlı gelişmelerinden ötürü geri bırakıl
mışız, o memleketler tarafından. Bu yol bi
ze kapanmış. Kaldı ki ; farzı muhal özel sek
tör eli ile kalkınma her zaman mümkün bile 
olsa, bu sistemin mahiyeti emekçileri istismar 
etmek niteliğinde olduğu için böyle bir yola 
gitmek şayanı arzu da değildir. Kaldı ki, şa
yanı arzu görenler başarıya ulaışanııyacaklar-
dır, objektif sebeplerden ötürü. Kaldı ki, şaya
nı arzu da değildir. Bütün bu sebeplerden ötü
rü T. 1. P. tek çıkar yol olarak memleketin 
kalkınmasının kapitalist olmıyan bir yoldan 
gerçekleştirilmesi, sosyalizme giden bir yoldan 
gerçekleştirilmesi fikrindedir. 

Arkadaşlar, bunu söylerken, sistemlerin 
böyle karpuz seçilir gibi soçilemiyeceğini elbet
te takdir edersiniz. Yani özel sektörcülük ve
ya sosyalizm veyahut kapitalist olmıyan geliş
me yolu yalnız mantıkla seçilmez. Eğer bir 
memleketin siyasetine, politikasına, sermaye
dar sınıflar hâkim ise, onlar daha ağır bası
yorlarsa özel sektörcü olur o memleket. Yok, 

• emekçi sınıflar daha ağır (basıyorlarsa o da 
kapitalist olmıyan bir yolla gelişmeyi tercih 
eder. Buna da elbette ki demokratik düzende 
halk karar verir, oylariyle. Onun için biz bura-

I da Adalet Partisi Hükümetinin bizim söyledi
ğimiz şeylere uymasını beklemiyoruz, elinde 
değildir çünkü. Yalnız görüşlerimizi açıklıyo
ruz. Elbette ki bizim fikirlerimizi uygulamaz
lar. Böyle bir şey hatırımızdan bile geçmiyor. 
Ama tenkidlerimizi söylüyoruz, ne yapacağımı
zı söylüyoruz. Şimdi Anayasa düzenimizin, de
mokrasinin, genel oyun da kapitalist bir yol
dan kalkınmıya engel olacağını ifade edece
ğim. Yani baskıların da mümkün olmıyacağmı 
ifade etmek istiyorum. Demin bir arkadaşımız 
da zaten bunu sordular. 

Saym milletvekilleri, Sayın Bnrikan, özel 
I sekftörcülük demek, buna i«ıtcrr;cik Saym Baş

bakanın ifadesi ile, daha süslü bir ifade ile hür 
teşebbüs diyelim, özü itibariyle sermayeyi bir-
ıkaç ekle toplamak demektfır, bir azınlığın elin
de toplaımalk damaktır. Bunun usulleri vardır, 

I pek çok ui3U.ı!leni varıdır. M'enelâ, sıınaıy'de özel 
scMörün gelişjm'eisl içlin gerclkltiğinde elbette 
yapı tesisleri, enerji, yol filân gilbıi tca'sfıer Dcv-
kıt aliyle yapılır ve halk taraf nidan finanse et
tirilir, ömdkçi halika finanse elL'lfn'llılr. Kamu hıiz-

: nratlori asgari seviyede tutulur; eğ'itim sağlıik 
I ve diğer benzeri hizmeti e: d aogari seviyede tu-
i hır. Vengiler daha çok emekçi halkın sırtına 

yüklenir, (tecil s'dktöne aşırı 'kârlar sağlaması te-
; anin edilir. Bankalarda birikmiş olan halkın ta-
I: sarım Elan, sigorta Şıhıkatleı'inıin tasarrufları 
ı özel sektöre kredi olarak aktarılır. Döviz, her 
[ türlü.kıt maidldeler tahsis usuliyle özel sek-
[ türe verilir. İşçilerin haklarımı a'rndarı için 
[ 'engeller çıkarılır. Üeııehlerin yükseltilmesi eıı-
| gollenir. Grevler ertelenir yer<\i yersiz, böy-
| leee özel seiktör elin/de ser'm'aye teralkümü sağ-
I lanır. Daha bıirçcık usulbri var, tabiî, ben bir-
l ıkaç misal verdim. Falkat bübün bunlar demek-
[ rasiye Anayasa düzenine aykırıdır. (A. P. sıra-
I lari'ndan Anayasa Malhkıcraesi var set.-îi) Hayır, 
I şu mânada aykırıdır; yani bunları halk gö

rünce razı olmaz buna ve oylariyle, böyle yap-
I -mıyacak IJnrtmları, partileri dakikler \ e bu 'teh

dit altımda buılunan iktidar bir de bu yüzden 
I özel sciktörü geliştirmek için gcrcikli dan ted-
[ birleri alamaz. Halik bana oy vermez, bunları 
[ fark ediyor çünkü, uyanmış bir halk vardır ve 
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halkı uyandıranlar da vardır. (A. P. sıralarım
dan gülüşmeler, siz uyandırıyorsunuz, saçmalı
yorsunuz, sesleri) Oy alamam endişesi 
ile bir de bu yüzdem, gereği ölçüsünde 
özol seTdtörü deabcvkliycmez. Deabelklerse mîüta-
akıp seçimde iktidardaın düşer. Şimdi artık 
halkımız yakarlara ve aydınlara yapılan bas
kıların osas itibariyle bunu söımürü düzenini de
vam efctinmen'm bir tcımimatı olduğunu biliyor, 
anlıyor ve bu yüzden de Lu gibi basJkılar mümkün 
olımıyacaktır. 

Şimdi arkadaşlar, teımel mıesıelemiz, memile-
ketimizin temel meselesi bir yaniyle gelir da-
ğıliimmın düzeltilmesi, diğer yaniyle de dış iliş-
'kilerimizin düzeltilmesidir, demiştim-. 

Şimdi gelir dağılımı konusuna geliyorm. 
Gelir dağılımı, bir rnemle'ketin ekonomik dü
zenimin öz atidir ve memleketimizdeki gelir da
ğılımı son derec adaletsizdir. Bu konuda yapıl
mış olan çeşitli araştırmalar arasımda ufak te
fek faiklar olmakla beraber, hepsi aynı sıomu-
ca yani, adaletsizlik olduğu sonucuna varmak
tadır, büyük adaletsizlik. 

Şimdi, som olarak Plânlama Dairesi' tara
fından yapılmış olan gelir dağılımı araştırma
sının bir özetini kısaca akuyacağıım. Bu araştır
maya göre .m'amlekdtümizde yılda 3 000 ayda 
250 liradan az gelir elde eden aiüfâ _ »ayısı 
1 163 000 dir. Bunlar, toplam ailelerin % 23 
ünü ve bunların aldidarı gelir de, toplam geli
rim % 5 ini teşkil ebınok'tedir. Yılda 6 000 ayda 
500 lira alan ailelerin sayısı 2 800 000 dir. Bu 
ailelerin toplam aile içjind'tiki yüzdesi % 55 ve 
bunların aldıkları gelirle toplam gelir içi-Hdeki 
yüzdeki % 20 dir.'Yani toplanı ailelerin % 78 i 
ayda 500 liradan az gciiıir sağla'makıbadır. Ve 
bu toplam geliıCn, büıbün bunların yüzde 78 i, 
bütün gelinim % 25 ini almaktadırlar. Duna 
karşılık yılda 120 bin ayda 10 bin lira gelirden 
fazla gelir elde eden ailelerin sayısı 20 bin
dir. Toplamı aile sayasını % 0,4 üdür. Bunlarım 
aldıkları gelir, bütün gelirin % 11 Mir. Yılda 
200 bin ayda omycdl bin liradan fazla alan, ge
lir elde öden ailelerim sayıısı 12 400, toplam aile 
sayışımın binde ikisi toplam gelirden bunlarım 
aldııklaırı gelir yüzde sokiızidir. Yani toplami aile
lerin binde altısı, toplam gelirlerin de yüzde 
oındoıkuzTinu almaktadırlar. Açlıktır ki, bu du
rum değiştirilmedikçe, hiçbir şey yapıİımiş sa-

yıtîımaz. Bu dağılım deği'itiıülmedikçe hiçbir şey 
yapılmış olmaz. Çimemto, demir, şeker, kumaş, 
çay istihlâkimizin altmış alması, ürotiminin art
mış olması eğor bunlar adaletli dağılmıyjrlar-
si, hiçbir mâna ifade -ötmez. Burada Sayın Ma
liye Vclkıili çeşitli üretim alanlarındaki artış
lardan bahıseötiler. Fakat bu artışlar ancak eğer 
gelir dağılımında da bir düzenlcıme yapılmış ol
saydı mâna ifade ederlerdi. 

Bu münasebetle sık sık yapılan 'bir demo-
göjlye - demogoji diyeceğim - değinmek iste
rimi. Demiyor ki, siz, yani bizim gibi düşümem-
ler, Türkiye İşçi Partisi, sefaletin paylaşılma
sını isıtiyoröiınuz. (A. P. sıralarından, yalan 
mı sesleri) Yani doğru değil. 

Sefaletin paylaşılmasını istemiyoruz. Kimse 
de istemez bunu. Biz, artan gelirin, artan refa
hın daha âdil bir şekilde paylaşılmasını istiyo
ruz. Meşhur bir benzetme vardır, denir ki, ev
velâ pastayı büyütelim, ondan sonra âdil olarak 
bölüşelim. Pasta küçük olursa, onu âdil de bö-
lüşsek, kimseye bir şey düşmez. Arkadaşlar, pas
tanın büyütülmesinin şartı âdil bölüşülmesidir. 
Biz adaleti, aynı zamanda gelişmeyi de sâğlıya-
cağı düşüncesiyle, istiyoruz. Elbetteki, sadece 
sefaletin bölüşülmesinden bir şey çıkmaz. Fakat 
adalete yönelmiş olan bir düzen daıha iyi işler. 
Pastadaki hissesi âdil olan insan var gücü ile 
pastanın büyümesi için çalışır. Ama, pastada
ki hissesi az olan insan pastanın büyümesi 
için çalışmaz. Onun için, adaletle gelişme ara
sındaki bu bağlantıya dikkatinizi çekmek iste
rim. 

Şimdi, bu konuda Hükümet neler yapmıştır? 
Bunlara kısaca değinmek istiyorum, yani gelir 
dağılımını düzeltmek bakımımdan, neler yap
mıştır. Hep olumsuz işler yapmıştır. Köylünün 
millî gelirdeki hissesini artırabilmesi, emeğinin 
karşılığını alabilmesi için, her şeyden evvel top
raksız ve az topraklı köylülerin toprak sahibi 
yapılması, çalıştıkları toprakların sahibi kılın
ması lâzımdır. Bunda hiç şüphe yoktur. Halbu
ki Hükümet, toprak reformuna karşıdır, Türki
ye'de dağıtılacak toprak yoktur demektedir. 
Demek ki, bu konudaki, halkımızın büyük ço
ğunluğunu ilgilendiren bu konudaki tutumu, 
olumsuzdur. 

Köylünün, emeğinin karşılığını alamaması
nın diğer bir sebebi, mahsulünü değerlendirenle-
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mesidir, tefecilerin elinde, aracıların elinde pe
rişan edilmesidir. Bu, ezelden beri bilinen bir 
gerçektir. Bunun çareleri açıktır, bellidir. Fakat 
Hükümet bu konuda da hiçıbir olumlu tedbir al
mamıştır. Meselâ bunun en yakın misali, tütün
de baş fiyat koymuştur, halbuki müstahsili ko
ruyacak olan tedbir, taban fiyattır. Taban fivat 
değil, başfiyat koymuş, ne kadar düşerse düş
sün denmiştir. Kaldı ki, bu konuda asıl alınacak 
tedbir, tecrübelerinde başarısını ispat etmiş ol
duğu gibi, Toprak Mahsulleri Ofisine benzer 
ofisler kurulmasıdır. Tütün, incir, zeytinyağı, 
pamuk ofisi gibi. Mahsulün tek alıcısı bunlar ol
malıdır veya başlıca alıcısı hiç değilse bunlar 
olmalıdır. (A. P. sıralarından «Kolhoz olur» ses
leri) . 

Kolhozun ne olduğunu bilmiyorsunuz galiba, 
kolhoz, kooperatif demektir. Bu yaDildr"ı tak
dirde yalnız müstahsilin emeği değerlendirilmiş 
olmaz, aynı zamanda ihracat da düzen altına 
alınmış olur. İhracatı da bu ofisler yapar, böy
lece ihracatın devletleştirilmesi dediğimiz hâdi
se olur. Ve hem mahsûlümüz yabancı memle
ketlerde daha iyi değerlendirilir ve daha iyi de
ğerlendirildiği için de müstahsilin eline daha 
fazla yüksek fiyat geçer, aracıların elinde peri
şan edilmemiş olur. T. 1. P. nin bu konudaki gö
rüşü budur ve bunu çeşitli vesilelerle ifade et
miştik. 

Diğer bir misal, yüzde 20 kâr getireceği ifa
de edilen petrol boru hattının yarı hissesi, hiç
bir gerekçe yokken birçok uyarmalara, diren
melere rağmen Hükümet tarafından özel teşeb
büse - halk diyorlar, fakat değil - satılmak isten
mektedir. Bunun hiçbir gereği yoktur. Bu ser
mayeyi kayıran, gözeten bir partinin yapacağı 
iştir ve onu da yapmıştır. 

Di^er bir misal; tasarı Bütçe Komisyonuna 
gelmiştir, Ereğli Demir - Çelik Fabrikalarının 
hissesinin, sermayesinin yüz milyon kadarı özel 
sektöre satılmıştır vaktiyle. Hükümet kanunla 
bu sermayeye % 6 kâr garantisi vermiştir. İlk 
defada bir müessese kâr edemez, özel teşebbüs 
ise böyle uzunca bir müddet kâr alamazsa rahat 
edemez. Onun için bu garantiyi vereyim demiş 
ve vermiştir; beş sene süreyle. Bu beş sene süre 
geçmiştir, 1964 senesinin sonunda. Fakat, şirket 
hâlâ ziyan etmektedir. Hükümet bir kanun sevk 
etmiştir. Daha üç sene müddetle avans mahiye

tinde, yani ilerdeki kârdan mahsubetmek üzere 
bu özel sektörün hisselerine % 6 kâr verilmesini 
istemektedir, bu kanunla. Bu ne hassasiyettir?.. 
Sermayeyi kayırmak bakımından bu hassasiyet 
hakikaten dikkat çekicidir. 

Çünkü, Hükümet bundan çok daha kavi vait-
lerini tutmamıştır. Meselâ kanun ile asgari ge
çim hadlerinin yükseltileceği vadedilmiştir. Fa
lan tarihten itibaren şu yüksek asgari geçim 
hadleri uygulanacaktır demiştir, kanuni bir va-
ittir. Hükümet bunu ertelemiştir. Emeğe karşı, 
çünkü daha çok emekçilerin yararlanacağı bir 
tedbirdi bu emeğe karşı sözünde hiç hassasiyet 
gütmemekte, fakat sermayeye karşı vermiş ol
duğu sözünde çok büyük bir itina ve titizlik 
göstermektedir, sözünü tutmaktadır. 

Diğer bir misal, biraz daha genel bir misal
dir bu. 1967 programında özel sektör yatırımları 
evvelki yıllarla kıyaslanamıyacak ölçüde artırıl
mıştır. 

1907 de özel sektörün yapacağı tahmin 
edilen yatırım yüzde 21 artırılmıştır. Kamu sek
töründe yapılacak yatırım sadece yüzde 8 dir. 
Daha evvelki senelerde bu nisbetler çok daha 
düşüktü, yani özel sektörünki. özel sektörün 
özellikle üretici kesimlerde bu yatırımı yapaca
ğını hiç tahmin etmiyoruz. Ama Hükümetin ni
yetini ve maksadını ortaya koyması bakımından 
önemlidir. Bu noktayı, ilerde bütçe ile de bağlı
yacağız. 

Diğer misaller : İşçilerin sendikalar yolu' ile 
haklarını almalarına karşı, Hükümet karşı çık
makta, *hiç değilse sermayedarlara yapmış oldu
ğu kolaylığı göstermemektedir. Grevleri yerli 
yersiz ertelemektedir. Hakları çiğnenen işçiler 
hakları alındığı için yüzlerce kilometre yürümek 
durumlarına düşürülmüştür. Birçok yerlerde 
işverenlerin yaptıkları oyunlarından ötürü infi
ale gelen işçilerin karşısına polisi, jandarmayı 
çıkarmıştır. İşverenlerin bu tahrikleri yapması
nı önliyeceği yerde, o tahrikleri yapmaya müsaa
de edilmiş, fakat işçilerin tepkileri durdurul
mak istenmiş, karşısına jandarma, polis çıkarıl
mış tevkif edilmiştir. Bütün bunlar A. P. Hü
kümetinin gelir dağılımını, değil düzeltmek, ak
sine daha da kötüleştirmek istikametinde hare
ket ettiğinin misalleridir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu du
rumda hiç değilse Hükümetin, vergicilik yolu ile 
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gelir dağılımında adaleti sağlaması beklenirdi. 
Cferçi, sadece gelir dağılımı ile adalet sağlana
maz ama hiç olmazsa bir tedbirdir. Fakat, bunun 
da böyle olmadığım görüyoruz. Tamamiyle ter
sine, vergi yoliylc de gelir dağılımı, büsbütün 
adaletsizleştirilmiştir. Son sıralarda alınan ver
gi zamları, zaten adaletsiz olan vergi sistemimi
zi, büsbütün adaletsizleştirmiştir. Gerçekten, son 
sıralarda yapılan vergi zamları, büyük ağırlığı 
emekçi halkın, fakir halkın sırtına yükliyen ne-
videndir. Bunlara karşı Hükümetin söylediği şey 
şudur : Vergi koymazsak enflâsyon olacak, çün
kü bütçe açık verecek. Arkadaşlar, bu ne biçim 
bir düzendir ki, enflâsyon olursa emekçi halk 
zarar görüyor, onu önlemek için yine emekçi 
halka vergi yüklemek icabediyor. Yani enflâs
yon da eme'kçi halkın sırtına yüklenmokte, en
flâsyonu önlemek için alınacak tedbirler de onun 
omuzuna yüklenmektedir. Enflâsyonu önlemek. 
bütçe açığını kapatmak için her halde alınacak 
başka vergiler de vardır. Vergi adaleti, cihet
teki tek tek vergilerde aranmaz. Bir vergi bir 
istikamette çok adaletsiz, diğer vergi diğer isti
kamette çok adaletsiz olur. İkisi birlikte ortala
ma bir adaleti sağlıyabilirler. Ama Hükümet 
böyle yapmamıştır. Yeni getirdiği bütün zamlar 
aynı istikamette, yani fakir, emekçi halkın ya
şamasını, geçimini güçleştirici istikamette vergi
ler olmuştur. 

Pekâlâ karma bir şey yapabilirdi. Meselâ, it
halâttan alman Damga Resmini artırır, öbür 
vergileri artırmaz, buna karşılık yüksek gelir
ler üzerine vergiler koyardı. Böylece almayı ta
sarladığı hasılatı yine sağlıyabilirdi. Hangi ver
gilerin alınması lâzımgeldiği konusunda Hükü
mete. elbetteki akıl öğretecek durumda değiliz 
Bizden daha çok şey bilme durumundadır. Ve 
emrinde, bu konuları çok iyi bilen, teknisyen 
kadroları vardır. Biz, birkaç noktaya sadece de
ğinmekle iktifa edeceğiz. Meselâ, büyük toprak 
sahiplerinden, büyük çiftçilerden vergi almak 
mümkündür, önemli ölçüde vergi almak müm
kündür. 

İkinci olarak, Vergi Usul Kanununda bil
hassa itiraz ve cezalar kısmında değişilikler ya
pılarak Gelir Vergisinin fiilî randımanı artırıla
bilirdi. Halbuki aksine, meselâ servet beyanları 
kaldırılmak istenmektedir, tam tersi yolda bir 
tedbir. Nihayet, meselâ tasarruf bonolarından 

yapılan tevkifat çok büyük önemli bir muafi
yetten sonra vergiye kalbedilir ve nisbeti de 
yüzde üçten yüzde beşe, yüzde, altıya çıkarıla
bilirdi. Ve bunlar istenen varidatı sağlıyabilirdi. 
İfade ettiğim gibi, bu konuda Maliye Vekâle-
tindeki teknisyenlerin çok daha geçerli teklif
leri, her halde vardır. Ama Hükümet böyle bir 
yola yanaşmayı aklından geçirmemektedir. Çün
kü, bu, temsil etmiş olduğu, büyük ölçüde tem
sil etmiş olduğu sermayedar sınıflara hiyanet 
olurdu. Zaten, tabiî zenginler vergilenirse fab
rikaları kim kuracak? Kim memleketi kalkın
dıracak? A. P. nin zihniyetine göre, tabiî bu da 
bir gerekçe. 

İktisadi Devlet Teşebbüslerinin mahsullerine 
yapılan zamlara gelince : Meselâ şekere yapılan 
zammı Sayın Başbakan burada «yani yapmıya-
lım mı, ziyan ediyor, 600 milyon lira borcu var
dır» dediler. Meseleyi böyle koyarsanız hakika
ten insanın diyecek bir sözü kalmıyor. Elbette 
ki, İktisadi Devlet Teşekküllerinin zararına iş
lemesi düşünülemez, hiçbir teşekkülün zararına 
işlemesi düşünülemez veya ancak Devlet, açığı
nı sağlam bir şekilde finanse ederse, düşünüle
bilir. O da kamu hizmetleri için olur. Faıkat, Hü
kümetin kusuru bu şirketin, Şeker Şirketinin bu 
hale gelmiş olmasındandır. Niçin bu hale gelmiş
tir? Niçin 600 milyon lira borcu vardır? Niçin 
bu koskoca teşekkül ziyanla işlemektedir? Bu 
söz, yalnız Şeker Şirketi için değil, zararla ça
lıştırılan bütün İktisadi Devlet Teşekkülleri 
içindir. Bunlarda, İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin kârlı işletilmesinde, mâkul bir şekilde işletil
mesinde tek mesul Hükümettir. Bunun burada
ki ihmalini, ondan sonra halkın sırtından çıkar
maya hakkı yoktur. Onun için meseleleri bura
ya getirdikten sonra, iyice çıkmaza getirdikten 
sonra, «Efendim zam yapmıyalım mı ?» demek, 
hiçbir şey ifade etmez. İktisadi Devlet Teşekkül
leri bu memleketin halkına yardımcı olacak, kal
kınmasında rol oynıyabilecek güçlü vasıtalardır. 
Fakat, bugünkü Hükümetin elinde bu teşebbüs
ler, değil böyle güçlü bir vasıta olmak kalkın
ma vasıtası emekçi halkın baş belâsı olmuştur. 
baş belâsı edilmiştir. 

Gelir dağılımı konusunda, elbetteki Doğunun 
kalkınması konusuna da değinmek lâzımdır. Bi
lindiği gibi, Doğu uzun zamandan beri ihmal 
edilmiştir. Varto felâketi sırasında bu ihmal or
taya çıkmıştır, yardım etmekte güçlük çekilmiş-
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tir, gidilememiştir, varılamamıştır. O kadar ba
kımsızdır. Bilhassa 27 Mayıs İnkılâp hareketin
den sonra Doğunun kalkınması önemle ele alın
mıştır. Meselâ tıbbın sosyalizasyonu Doğuda 
başlatılmıştır. Ama, son 1 - 2 senedir, yani Ada
let Partisıinin iktidara gfelmiş olduğu zamandan 
beri hem bu sosyalizasyon işi dejenere edilmiş 
ve hem de Doğu kalkınmasının lâfı bile edilme
mektedir. Halbuki, Doğu'nun kalkındırılması, 
hizmetlerin oraya götürülmesi zaruridir, sosyal 
adaletin gerçekleşmesi için şarttır. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başkan, şimdi 
diğer temel meseleye, yani dış iktisadi ilişkile
rimize geçiyorum. 

Bilindiği gibi, dış ilişkilerimizin iki yanı var
dır. Birisi dış politika, diğeri dış iktisadi ilişki
lerdir. 

Ben dış politika üzerinde duracak değilim. 
Onun yeri gelince ayrıca duracağız. Daha çok 
dış iktisadi ilişkilerimiz üzerinde duracağım. 

Yalnız, hemen burada temas etmek isterim 
ki, dış ilişkiler ile dış politika arasında büyük 
bir münasebet vradır, çok sıkı münasebet vardır. 
Bu münasebeti kısaca açıklamak isterim. Bugün 
itiraf edilse de, edilmese de ne NATO'nun, ne 
ikili anlaşmalarla Amerikalılarla yapmış oldu
ğumuz ikili anlaşmaların memeleketimizin em
niyeti bakımından hiçbir değeri yoktur. Fakat 
bu bağlantı, bu memleketlerle olan, bilhassa 
Amerika ile olan iktisadi münâsebetlerimizle tu
tulmakta, perçinlenmektedir. Bu memlektlerle 
olan iktisadi ilişkilerimiz, yani iktisadi bakım
dan bu memleektlerle olan, NATO memleketle
riyle, özellikle Amerika'ya olan bağlılığımız, em
niyet bakımından gerekçesini kaybetmiş olan, 
eğer böyle bir gerekçe başından beri var idiyse 
bile, siyasi ilişkilerin devam ettirilmesinin baş
lıca nedeni halini almıştır, bu iktisadi ilişkler. 
öyle zannediyorum ki, NATO ile, Amerika ile 
olan ilişkilerimizin gözden geçirilmesi bahis ko
nusu edildiği zaman emniyetimiz ne olur, mülâ
hazasından ziyade, dış krediler ne olur, hülâha-
zası hâkimdir. Arkadaşlar, bu konuda durum şu
dur : Bugün çeşitli kaynaklardan, yani ihracat
tan, turizmden ve yabancı memleketlerdeki iş
çilerimizin gönderdiklerinden elde ettiğimiz öz 
kazançlarımız ve döviz kazançlarımız, ithalâtı
mızın ancak yüzde 60 ını karşılıyabilmektedir. 
Yüzde 40 ı kredilerle finanse edilmek mecburi

yetindedir. Halbuki, gene şimdiye kâdâr takibe-
dilen yanlış sanayileşme politikası yüzünden it
halâtımızın yarısı sanayimizin hammaddesini 
teşkil etmektedir. Montaj filân olduğu 'gibi. 
Yüzde 45 kadarı yatırım mallarıdır, yüzde 5 ka
darı da tüketim mallarıdır. Bu tasnif de üzerin
de durulacak bir tasnif olmakla beraber durum 
budur. 

Şimdi, dış kredilerin kesilmesinden ötürü it
halâtımızda % 40 oranında bir azalma olursa 
yalnız yatırımlarımız değil, fakat sanayimizde 
büyük ölçüde daralmalar, işsizlik yaratılır, gün
lük yaşantımız alt üst olur. Ve bu tabiî, ithalât
taki daralmanın kat kat üstünde olur, memleket
teki istihdam daralması, üretim daralması gün
lük geçimi bakımından bu ölçüde dış kredilere 
bağlı olan bir memleket, bu kredileri veren mem
leketlere karşı, dış politikasında tam bağımsız 
olabilir mi? Bunlarla gerçekten pazarlık yapıla
bilir mi? Bu mümkün değildir. 

Saym Barakan, bu kürsüden zaıman zaman va
tanperverlikten bahsedilirdi. İşte vatanperverlik 
budur, memleketi bu durumdan kurtarmaktır. 
Vatanperverlik budur, başka şey değildir. 

BAŞKAN — Tüzüğümüze göre, hatipler He
yeti Umum iyeye hitabederler. Başkana hitabet-
mo diye bir usûl yoktur. Ama öteden beri Baş
kana ve milletvekillerine müştereken hitabetine 
şekli bir teamül olarak yerleşmiştir. Bu sebeple 
İçtüzüğümü/im hükmünü hatırlatmak isterim. 

SADUN AREN (Devamla) — Teşekkür ede
rimi, Sayın Başkan, bir kaç defa size olan hita
bımı milletvekillerine olan hitabımdan sonra 
söylediğim için tashih babında böyle yapmıştım. 

Halbuki Hükümet bu yolda değildir. Yani, 
dış iktisadi münasebetlerimizde bir ferahlık ya
ratmak yolunda değildir. 

Bu münasebetle, her şeyden evvel şunu belirt
mek isterim : Biz devletten devlete olan dış kredi
lere karşı değiliz. İktisadi şartları elverişli olmak 
üzere ve siyasi bağlantıları da olmamak şartiyle 
diış kredilerin memleketin kalkınması için elbet
te ki, yararlanılmalıdır. Ancak, bu krediler mem
leketin câri ihtiyaçlarını karşılamak için değil, 
sadece memleketin kalkınmasına ilâve bir hız 
verecek yatırımlara, yatırımlar projelerine tahsis 
edilmelidir. Böylece eğer bir gün kesilirse o za
man fabrikalarımız falan hiç değilse durmaz sa
dece o , ilâve hız verecek olan yatırım projeîeri-
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miz- gecikmiş, fakat muhtaç duruma düşmemiş 
oluruz. Şimdiye kadar almış olduğumuz krediler, 
iktisadi şartlar itibariyle de elverişli değildir. Bu 
sonuçlarından bellidir. 15 yıldır almış olduğumuz 
krediler sayesinde bunların ödenmesinin çok ha
fiflemesi lâzımgelirken gittikçe ağırlaşmaktadır. 
Bugün ihracat gelirlerimizin dörtte biri borç 
ödemeye gitmek mecburiyetindedir. 

Halbuki, iktisadi şartları iyi olan kredilerin, 
bizi bu duruma sokmaması, lâzımgelirdi. Bu konu 
üzerinde, bu münasebetle, fazla durmıyacağım. 

BAŞKAN — Sayın Aren, bir dakikanızı ri
ca edeyim. 

Muhterem arkadaşlar, program gereğince saat 
19.30 a geldi. Sayın Aren sizin konuşmanız daha 
ne kadar sürebilir. 

SADUN AREN (Devamla) — Tahminen ya
rım saat sürebilir. 

BAŞKAN — Yarım saat sürebilir değil mi 
efendim. 

SABUN AREN (Devamla) — Evet. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu ko

nulmanın tamamlanması hu pusunu oylarınıza su
nuyorum. Yarım saat sürebilir diyor sayın arka-
daşnmız, bu hususu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kaıbul etmiyenlor... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Aren. 
SADUN AREN (Devamla) — Teşekkür ede

rim Sayın Başkan. 
Elbette ki arkadaşlar bu dış iktisadi ilişikle

rimizi hemen bir yılda düzeltemeyiz, bunu da 
ibekelmeyiz. Fakat bunların düzeleceği bir yola 
hemen girilmesi zarureti vardır. Hükümet ise hiç 
bu yolda değildir. Meselâ 1966 yılının oldukça 
-müsait şartlarından istifade edip döviz rezervleri 
biriktireceğine - çünkü 1966 yılında ihracatımız
da bir miktar gelişme olmuş ve yabancı memle
ketlerde çalışan işçilerimizin gönderdikleri döviz
lerde çok önemli bir artma vardır - bunlardan 
yararlanarak döviz rezervlerimizi artırması ge
rektiren alabildiğine ithalât yapmış ve bir aylık 
ithalâta bile yetmiyecek kadar bir döviz rezervi
ne indirmiştir, rezervlerimizi Tabiî, günü günü
ne yaşamak durumunda olan bir hükümetin el
bette ki, her konuda kendisine kredi vermek du
rumunda olan memleketlerle pazarlık gücü ola
maz. 

Dış ilişiklerimiz konusunda kısaca yabancı 
Özel sermaye yatırımlarma da değinmek isterim. 

Hükümet her zaman, yabancı özel sermaye
den memleketimizin sanayileşmesi ve ihracatımı
zın, mamul madde ihracatımızın artırılması ba
kımından yararlanılacağını söylemiş, buna bel 
bağlamıştır. Halbuki yabancı sermaye hiç ih
racat yapmamaktadır. Buna karşılık, önemli 
ölçülerde kâr transferleri başlamıştır. 1964 yı
lında yabancı sermayenin yaptığı kâr transferi 
beş milyon dolar iken, bu miktar 1965 de 15 
milyon dolara çıkmıştır. 1966 yılının ilk 9 
ayındaki kâr transferleri 13 'milyon dolardır. 
1987 programında kâr transferleri olarak yapı
lan tahmin 20 milyon dolardır. Şu hale göre, 
özel sektöre premsibolarak taraftar olanların 
bile, artık bunlara kızmış olmaları gerekir. 
Kaldı ki, yabancı özel sermayenin zararı yal
nız iktisadi değildir. Sosyal ve siyasidir. Bir 
memlekette yabancı sermaye arttıkça, hele bi
zim gibi çok gelişmemiş bir memlekette yaban
cı sermaye arttıkça, 'memleketin işlerine karış
maya başlar, kanunlara karışmaya başlar, işçi 
mevzuatına karışmak ister, ticari mevzuata ka
rışmak ister, icra iflâs mevzuatına karışmak 
ister, her şeye 'karışmak ister ve arkasındaki 
büyük güçten ötürü bunu da yapar. Zaten ar
kadaşlar, ileri memleketler sömürgelerinde, 
müstemlekelerinde bir şey yapmazlar, yatırım 
yaparlar. Onun için bu yol, bizim gibi memle
ketler için, sömürgeleşme yoludur. Sömürgeleş-
tiğinin farkına bile varmaz insan. İngiltere, 
Fransa, Almanya gibi (memleketlere de yabancı 
sermaye geldiğini - Ameriika'lılar buralara da 
yatırım yapmaktadır - söyliyerek, yabancı özel 
sermaye yatırımlarının hiçbir mahzuru olmadığı 
söylenemez. Bir kere bu memleketler ileri mem
leketlerdir. Buralarda yapılan yabancı serma
ye yatırımları, Amerika'nın yapmış olduğu ya
tırımlar toplanı sanayiin çok küçük bir kıs
mıdır. Ama bizde öyle değildir. Kaldı ki, bu 
memleketler bile, yani Kanada, İngiltere, Fran
sa, Almanya bile Amerikan yatırımlarından, 
özel sermaye yatırımlarından şikâyet etmeye 
başlamışlardır.. Bu bahiste tabiî yabancı petrol 
şirketlerinin özel bir yeri vardır. Bunun üze
rinde çok fazla durmıyacağım, herkesin malû
mu. Fakat artık şu meydana, çıkmıştır ki, bir 
araştırma heyeti kurulmak suretiyle şu meyda
na çıkmıştır ki, yabancı petrol şirketleri millî 
bir petrol politika'Si takibetaıemize engel olmak 
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istemektedirler, bu işlere karışmaktadırlar. I 
Türkiye işçi Partisi Sermayeyi Teşvik Kanunu 
ile, Petrol Kanununun yabancı şirketlerle ilgili 
olan kısımlarının derhal yürürlükten kaldırıl
masından yanadır. Ondan sonra, memlekette 
mevcut yabancı sermaye, petrol ve diğerleri 
millîleştiril'melidir. Ve bu millîleştirmenin be
deli her yıl yapacağımız, yirmi milyon ve onu 
daha aşacak olan kâr transferleri ile ödenebi
lir, yani madem ki, her yıl 20 milyon dolar ve 
daha da artacak ölçüde kâr transferleri yapıl
maktadır, bu millîleştirmenin bedelini biz* ra
hat rahat ödiyebiliriz. 

Dış ilişkiler konusunda, elbette ki, Ortak 
Pazara da değinmek lâzımdır. Ortak Pazar, 
Türkiye'nin girmesi bahis konusu olmıyacak 
bir düzendir. Herkesçe malûm olduğu üzere I 
bu, Batının gelişmiş memleketlerinin sanayile
rini daha da güçlendirmek için, kurmuş olduk
ları bir düzendir. Türkiye'nin burada yeri 
yoktur. 

Ayrıca, siyasi bir entegrasyon hedefi de güt
mektedir, sonradan. Dene'bilir ki, Ortak Pazara, 
sürelerin sonunda girip girmemek b'ze 'kalmış 
bir şeydir, girmeyiveririz bize zarar verecekse. 
Onun ne mahzuru var, bugünkü müşarik, or
tak durumunda olmamızın? Şu iki mahzuru 
var. Bir tanesi; hele devletler tutarlı olmalı
da , olmıyacak bir duaya âmin dememelidir. 
Yani eğer giremiyecekse, girecekmiş gibi dav
ranmak, ciddî bir şey değildir. 

ikincisi; Ortak Pazarın gölgesi Türkiye'nir 
üzerine düşmüştür. Yani, eğer bu iş cidd'ye'-
le ele alınmış ise, bir ciddiyet varsa. Ciddiyet 
yokıa, o da bir kusur, demin söylediğim gibi 
bugü-ıkü davranışlarımıza, sanayileşmemize, bu 
gün yapacağımız işlere etki yapmaktadır. Bun I 
l an yapmıyalım, çünkü Ortak Pazara girdiğ
iniz takdirde bu iyi olmıyacak falan diye dü 
şünülmektedir. Bunlardın kurtulmak lâzımdır 
Onun için biz, Türkiye işçi Partisi olarak, Or
tak Pazara girmiyceeğimizin açıklanmasını v I 
bu devletlerle olan münasebetlerimizi, bu yeni I 
ışının altırda ayarlamamızı, nasıl bir anlaşma 
yapacaksak, ora göre bir anlaşma yapmanız" I 
lüzumlu görürüz. 

Sayın Başbakan, sayın milletvekilleri; bura 
ya kadar memleketimizin iki temel meselce' 
hakkında partimin görüşlerini belirtmeye ça- I 
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lıştım. Yani, gelir dağılımı meselesi, iç sömü
rü ve dış ilişkilerimiz, yani, dış sömürü üze
rinde. Şimdi kısaca son yılın bir iki olayına 
değinmek istiyorum. Son yapılan millî gelir 
tahminlerine göre, 19G6 yılır.da kalkınma hı
zımız % 8,8 gibi, çok yüksek bir orana erişmiş
tir. Bu, elbette ki, memnuniyet vericidir. Yal
nız, bu artışta Hükümetin çaba olarak hiçbir 
payı y ktur. Çünkü bu artış hava [»artlarının 
iyi gitmesinden ötürüdür. Nitekim çaba ile il
gili olan sanayi sektöründeki artış.% 9,9 dur. 
Yani çok büyük bir artış değildir. Ve plânda 
öngörülen artışın % 25 kadar altındadır. Ha
va şartlarından ötürü olan bir millî gcjir ar
tışının büyak özelliği elbette devamlı bir ka
rakterde olmayışıdır. Yani, meselâ, gelecek se
ne hava şartları normal giderse b"yle % 8 fi
lân bir artış elmıyaçaktır, yani kalıcı bir artış 
değildir, arızadır. % 4,5 - 6 falan olacaktır. 

Arkadaşlar, bütün yapılan araştırmalar 
Türkiye'nin % 5,6 oranında bir artışı, bir kal
kınma hızını, ta öteden beri başardığını gös
termektedir. Yani 1930 1 ardan beri Türkiye, 
aşağı - yukarı bu oranda bir artış, buna ya
kın, ortalama olarak bir artış göstermektedir. 
Plânlı devreden de, plânlı devrede de aşağı -
yukarı aynı artışı göstermektedir. 

Bu sözlerimle şuna işaret etmek istiyorum. 
Bizim uygulamakta olduğumuz plân bir kal
kınma plânı değildir, kalkmmacılık plânı de
lildir, bir yasak savma şeklini almıştır. Çün
kü plân, plân olmadığı takdirde, plânsız ha-
eket edildiği takdirde, vardamı yacak hedef-

^ rc bizi vardırıyorsa bir mâna ifade eder. 
Yoksa, zaten yapacağımız şeyleri tahmin edip 
')ir kenara yazmak, ondan sonra da bunlan yap
mak plân değildir. Bu k ı r a üzeri"de elbette 
'leridc duracağız, şimdilik bu kadar duruyo
ruz. Kaldı ki, plancılığın asgari bir şartı var-
lır, o da malî dengeyi sağlamaktır. Kalkınma
yı sağlamayı bir tarafa bıraktık, malî denge, 
yani a^flârycnu, deflasyonu önlemesi. Adalet 
^artisi Hükümetinin uygıdad'ğı plancılık bu
nu da sallıyamamıştır. Ve 19G6 sene sinde malî 
•lengc bozulmuş ve memlekette enflâsymüst 
baskılar artmıştır. , 

Bn baskılar nereden gelmektedir? Onun da 
'herinde kınaca duralım. Bir kere son sıralar
la yapılmış rlan çeşitli zamlar vardır. Bu 

zamların fiyatlara intikali zamlar ölçüsünde 
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olmaz. Herkes, bu vesile ile kendi fiyatım, ken
di sattığı malın fiyatını mümkün olduğu ka
dar artırmak ister. Ve bu çekişme bir enflâs-
yonist tazyik yaratır. 1 nci baskı buradan gel
mektedir. 

2 nci olarak, bir kısım memurlara geçen se
ne sonlarında yapılmış olan zam elbetteki, di
ğer memurlara da sirayet edecektir, oradan 
özel sektöre sirayet edecektir, oradan genel üc
retler seviyesine sirayet edecektir, bunu önle
meye imkân yoktur. Kaldı ki, Hükümetin Dev
let Memurları Kanununu çıkarmak ve Devlet 
memurlarının maaşlarını daha da artırmak yo
lunda bir va'di vardır, bu va'di de yerine ge
tirmesi belki mümkündür. Bu da olursa bu yol
la, yani genel ücret seviyesinin artması yolu 
ile, bir tazyik yaratmıştır. Ücretler artınca. 
elbette ki, fiyatlar da artacaktır, üretim art-
mac^ğı takdirde. 

Üçüncü olarak, kamu sektörünün açıkları 
vardır, bunlar para hacmini artırmaktadır. 
Ve nihayet Hükümetin özel sektöre açmayı 
vadetmiş olduğu bol krediler vardır. .Yani 
özel sektörün açıkları vardır. Bu açıkları 
dolayısiyle para hacmi artacaktır ve bun
lar da enflasvoni'st gidişi hızlandıracaktır 
Hükümetin bu duruma karşı almış olduğu 
tedbir iktisadi değildir, siyasi baskı tedbir
leridir. Buradan söylendi, yeni basla, ka
nunları getirilmek istenmaktodir. Bu da, sö
mürü düzeni ile siyasi baskının ikiz kardeş 
liginin diğer bir örneğidir. Hükümetin br 
konudaki zihniyetini Sayın Başbakan daha br 
kaç gün evvel bu kürsüden gayet açık br 
şekilde belirtti. Hatırlıyacağmız üzere, dedi 
ler ki ; bir vesile ile; «Gelin politikayı kış 
lava, camiye ve fabrikaya yahut, temiz i? 
ellerimiz arasına sokmıyalım..» Kışlaya ve ca
miye sokulmamasmı anlıyoruz, iştirak ediyo 
ruz. Brnlarm mahzurları açıktır, üzerimi' 
durmaya değmez. FEikat, niye işçiler? (Ada
let Partisi sıralarından okula da sesleri.) 
Okula da girmesin. Fakat niye işçilere? îşri 
ler politika dışında tutulmak isteniyor? îr 
çinin politika ile uğraşmasında ne mahzır 
vardır? Bu zihniyeti, bu mantığı ilerletirse-
niz, tarlaya da soknnyahm deni^cc'ktir. Böy 
lece politika bir küçük zümrenin inhisarın 
da kalacaktır. îşeisiz, köylüsüz politika yap 
mak arzusudur bu. Bu zihniyet, politikay: 

sadece hâkim sınıfların hâkimiyetlerini sürdü
ren, sadece onlar arasında bir koltuk 'kavgası 
olaraik gören bir zihniyettir. Böyle olunca, 
eğer politika bu ise, yani halkın bununla bir 
ilgisi yoksa • halkı ne diye bunun içine koy
malı, işçi, temiz işçi de bunun içine girmeme
lidir, köylü de girmemelidir. Halbuki T. 1. P. 
olarak biz, politikayı halkın yaşama çabası
nın bir parçası olarak görüyoruz. Bunun için
dir ki, özellikle, işçinin, köylünün politikanın 
tâ içine girmesini, politika ile uğraşmışını şart 
sayarız. 

Sayın Başbakan «politikayı fabrikaya sok-
mıyalım» derken sömürücü düzenin devamı 
için yalnız şairlerin, yazarların susturulma
sının kâfi olmadığını, artık işçilerin de uyan
dıklarını ve dâva1 arma sahip çıktıklarını, 
onun için onların da susturulması gerektiğine 
işaret etmiş oluyor. Ama susturulacak irsan-
!ar bu kadar coğalırsa başa çıkılmaz. (T. 1. P. 
sıralarından alkışlar.) 

Savın Başkan, s ayn milletvekilleri, ge-
"ov. v l H biU^e T om. iktHnra n p r ^ ı ı HT* rıîl. 
leıtveldVı bu bütçeyi basımdan beri' biz hazırla
madık, onun için bu bütçe binim damgamızı ta
şımıyor, blzonı damgamızı taşıyan bütçe gele-
cak yılkı bütçe olacaktır demişti. Doğru söy
lemiş arkadaşımız. Çünkü hakikaten bu yılki 
bütçe, Adalet Par tisinin deminden beri tasvir 
etmeye çalıştığım damgasını taşımaktadır. Bir 
kere bu yılki bütçe küçük bir bütçedir, nispî 
olarak ıküçük bir bütçedir. Meselâ, 1966 yılının 
bütçesi bir yıl evvelkine nazaran % 16 oranın
da bir artış gösterdiği halde bu yılki 'bütçe ge
çen yılki bütçeden, yani önümüzdeki bütçe, 
19G3 .bütçesinden % 12 oranında fazladır. Bu 
fazlalığın bir kısmı, önemlice .bir kısmı - yarım 
milyon 'kadarı - millî savunmada, üçyüz milyon 
kadarı da borç ödeım'elerdedi'r. Yani direkt ola
rak üretimle ilgili olmıyam kalemlerdedir. Bun
ları çıkarırsak, artış geçen yıla nazaran yüzde 
elli civarındadır. Halbuki geçen yılki bütçe yüz
de 16 oranında artmıştı. Kaldı ki, bu yıl ya
pılmış olan zamlar; akar yakuta ve ithalâttan 
alınan Damga Resmine filân yapılmış olan 
zamlar Devletin harcamalarını da etkileyecek
tir. Bunları da naaarı itibara alırsak, bu yılki 
bütçenin hizmet gücü yüzde yediden de daha 
az artmıştır. A. P. nin bu halka hizmet etme-
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me da/mıgası, bilhassa halka hizmete yönelir, ya
tırımlarda daha .da belirgindir. Meselâ, geçıejı 
yılki bütçedeki yatırım artışı yüzde 20 oranın
da olduğu halde, <bu yılki bütçedeki yatırımla
rın artışı sadece yüzde selkizdir. İşte bütçenin 
bu halinde de Adalet BartisinAn; sermayeden 
yana olan gerçek damgasını görüyoruz. Dev
let eliyle yapılan harcamalar ve 'hizmetler müm
kün olduğu kadar kısılmış ve böylece memleke
tin malî kaynaklarının daha çoğu sermayedar
lara (aktarılmak için serbest bırakılmak isten
miştir. İşte Adalet Bartisıktkı ve onun bütçesi
nin temel karakteri budur. Saygılarımla. (T. 1. 
B. sıralarından alkışlar) 

...>... 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bütçe
nin tümü üzerindeıkıi görüşmeler içtin bugün ve 
yarının yarısı tahsis edilmişti. Şimdiye kadar 
Maliye Bakanından sonra C. II. B., Millet Bar-
tisıi, T. 1. B. ve Y. T. B. grup sözcüleri konuş
muştur. Şiırada Adalet Bartisi Grup sözıaüsünden 
•somm ikinci defa söz istiyen C. H. B., T. i. B. 
ve A. B. «sözcüleri vardır. Bu hesaba 'göre ko
nuşmaların büyük bir kısmı bugün ikmal edil-
ımıiştir. Yarın saat 10 da yanıi 15 . 2 . 19'67 Çar
şamba günü saat 10 da toplanmak üzere Bir
simi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,50 

»P« 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karana Komisyonu rapora. (Millet Mec
lisi :• 1/277; Cumhuriyet Senatosu 1/719) 
(Millet Meclis S. Sayısı : 205; Cumhuriyet Se
natosu ıS. Sayısı : 853) [Dağıtma tarihi : 
11 . 2 , 1967] 

X 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1967 yı'lı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ıma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçıe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri. (Millet Meclisti : 1/279; Cum
huriyet Senatosu 1/705) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 194; Cumhuriyet Senatosu 'S. Sayı
sı : 855 [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 3. — Vaikıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu 'başkanlıkları ıtezkere-

'leri. (Millet Meclisi : 1/290; Cumhuriyet Sena
tosu 1/706) (Millet Mal is i S. Sayısı : 195; 
•Cumhuriyet Seınatosu Ş. Sayısı : 566) [Dağıt-
ma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 4. — Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe 
Ikanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
porunla dair Cumhuriyet ıSeauatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezlkereleri. 
('Millet Meclisi 1/278; Cumhuriyet Senatosu 
1/710) (Millet Meclisi 'S. Sayısı : 196; Cum
huriyet- Senatosu S. Sayısı : 854) [Dağıtıma ta
rihi : 11 . 2 . 19167} 

X 5. — Ege Üniversitesi 1967 yılı Bütçıe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rıapo-
ru ile 1967 yılı Bütçe kanunu tasarlısında yapılan 
değişikliğe dair (Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Bütçe Kanma Komisyonu rapo
ru. (Millet Meclisi : 1/283; Cumhuriyet Sena
tosu : a/709) (Millet Meclisi S. Sayısı : 206 * 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 859) [Dağıt
ma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X '6. — İstanbul Üniversitesi 1967 yıılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve 1967 yılı Bütçe ikanunu ta
sarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet 
Senatosu Başlkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karıma 
Komisyonu raporu. (Millet Meclisi : 1/285; 
Cumhuriyet Senatosu : '1/708) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : '208; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 861) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 7. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1967 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu ile 1967 yılı Bütçe kanunu tasa
rısında yapılan değişikliğe dair Cumihurıiyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karama 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/286; 
Cumhuriyet Senatosu 1/707) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 207; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 862) [Dağıtmıa tarihi : 11 . 2 . 1967] 

(Devamı arkada) 

http://napo.ni
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X 8. — Devlet 'Su işleri Genel Müdürlüğü 

1967 yılı Bütçe kanunu tasarlısı ve Bütçe Kar
nına Komisyonu rapoıruna ıdair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon. bıaşjkan'lik-
iarı tezkereleri. (Millet Meclisi 1/281; Cumhu-
Tiiye't Senatosu 1/711) (Millet Meclisıi S. Sayı
sı : 197; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 857) 
[Dağıtma tarihi : İ l . 2 . 1967] 

X 9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 
yılı Bütçe kamunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu rapOTuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
iBütçe Karma Komisyon •başkanlıkları tezkere-
ıleıri (Millet MoeiMsi 1/287; Cumhuriyet Senatosu 
1/713) (Millet Meclisi S. Sayısı : 199; Cum
huriyet Sonatoısu S. Sayısı : 863) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 2 . 1967] 

X 10. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1967 yılı Bütçe kamunu tasarısı ve Büt
çe Kanma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/284; Cumhuri
yet Senatosu 1/714) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
200; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : '860) [Da-
ğıtma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 11. — Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
'Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karıma Komis
yonu rapoıruna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tozkerele-
ıri (Millet Meclisi 1/289; Cumhuriyet Senatosu 
1/716) (Millet Meclisi S. Sayısı : 202; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 865) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 2 . 1967] 

X 12. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri

yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/282; 
Cumhuriyet Senatosu 1/715) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 201; Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı : 858) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 13. — Onman Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe kamunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu vo 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere-« 
lerıi (Millet Meclisi 1/288; Cumhuriyet Senato-
ısu 1/712) (Millet Meclisi S. Sayısı : 198; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 864) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 2 . 1967] 

X 14. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe ,'kanunu tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/280; Cumhuriyet Senatosu 1/718) (Millet 
Meclisi ıS. Sayısı : 204; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 856) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 15. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1967 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
lileri (Millet Meclisi 1/291; Cumhuriyet Senatosu 
1/717) (Millet Meclisi S. Sayısı : 203; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 867) [Dağıtma ta
rihi •, 11 . 2 . 1967] 

V 
İ O DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 



Dönem : 2 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

1967 Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 
1967 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu 

raporu (Millet Meclisi 1/277; Cumhuriyet Senatosu 1/719) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 853) 

Cumhuriyet. Senatosu 
Genel Sekreterliği 9.2.1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7192, 1/719 

KAKMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 26 . 1 . 1967 gün ve 1/277 - 63 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 2 . 1 9 6 7 tarihli 34 ncü Birleşiminde 1967 yılı Büt

çe kanunu tasarısı değiştirilerek kabul edilmiş, dosya ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not: 
Açık oy neticesi (147) 

Kabul 95 
Ret 47 
Oekinser 5 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 11 . 2 . 1967 

Esas No: 1/277 C. S. 1/719 
No: 68 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosunda görüşülerek 9 . 2 . 1967 tarihinde Komisyonumuza gönderilen (1967 
yılı Bütçe kanunu tasarısı) üzerinde yapılan değişiklikler tekrar incelendi ve görüşüldü : 

ilişik cetvelde yapılan değişikliklerden, Millî Eğitim Bakanlığı 35.781 ve 35.791 nci maddeler
de yapılan 500 000 liralık aktarma yerinde görülmemiş; 

34.220 nci madde başlığındaki (Orta - Doğu Teknik Üniversitesine) ibaresinin, Meslekî Eğitim 
Merkezinin Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bir kuruluş olduğu, kaldınlan ibare çıkarıldığı takdirde 
lödeneğm sarf edilemiyeceği ve maksadı sağlıyamıyacağı cihetle değişiklik yerinde görülmemiş, Ko
misyonca evvelce kabul edilen şeklin aynen muhafazasına; 

205 
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Bayındırlık Bakanlığı 22.521 nci maddeye ilâve edilen (750 bin lirası Kuşadası Liman ve İskele

si ile Büyükada ve Ağva balıkçı barınaklarının inşaası için sarf edilecektir.) ibaresi 1967 Plânının 
uygulanmasına Bakanlar Kurulunca bir hüküm ilâvesi suretiyle maksat hâsıl olacağından değişiklik 
kabul edilmemiş, Komisyonca evvelce kabul edilen şekilde muhafazasına; 

Ulaştırma Bakanlığmda yapılan (350 000) liralık değişiklik Cumhuriyet Senatosunca sağlan
ması istenen hususlar Bütçe Kanununun 29 ncu maddesi ile sağlanmış bulunduğundan reddine; 

Cumhuriyet Senatosunca yapılan diğer değişikliklerin aynen kabulüne karar verilmiştir. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Adıyaman 
M. A. Atalay 

Balıkesir 
E. Güreli 

Giresun 
/. E. Kilıçoğlu 

İstanbul 
M. Güven 

Konya 
Söz hakkım saklıdır 

S. F. önder 

Ordu 
Ş. Koksal 

İmzada bulunamadı 

Başkanvekili 
Aydın 

/. C. Ege 

Ankara 
/. Seçkin 

Bursa 
A. Türkel 

Gümüşane 
S. Savacı 

İmzada (bulunamadı 

İzmir 
t. Gürsan 

Kütahya 
M. Erez 

Rize 
E. Y. Akçal 

Sözcü 
Sakarya 

İV. Bayar 

Ankara 
H. T. Toker 

Edirne 
/. Ertem 

tçel 
C. T. Okyayuz 

Kayseri 
M. Yüceler 

Niğde 
Muhalifim 

M. Aitınisoy 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

Trabzon 
Söz hakkıım mahfuzdur 

A. B. Uzuner 

Kâtip 
Bolu 

H. t. Cop 

Ankara 
T. Kapanlt 

Erzurum 
C. önder 

İstanbul 
N. Eroğan 

Konya 
M. N. Kalaycıoğlu 
İmzada bulunamadı 

Niğde 
H. Özalp 

Trabzon 
A. t. Birincioğlu 

M. Meclisi (S. Sayısı : 205) 
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S. No. Satır Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği C. Senatosunun değiştirerek 

750 

BÜTÇE KANUNU 

MADDE 1. — Çteniel bütçeye giren dairelere öari 
harcâtoMiâri için (A/ l ) igareıtM eetövelde gösteril
diği üzere (9 398 261 140) lira, yatırım harcama
ları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(2 433 609 872) lira, sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (6 981 618 248) lira ki, toplam ola
rak (18 813 489 260) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 1. — Genel bütçeye gir 
hâröarnalaıi için (A/ l ) işaretli 
diği üzere (9 398 161 139) lira, 
ları için (A/2) işaretli cetvelde 
(2 434 609 873) lira, sermaye t 
harcamaları için de (A/3) işaret 
rildiği üzere (6 980 718 248) lir 
rak (18 813 489 260) lira ödenek 

Sütun 

4 1 a> 
b) 

c> 

d) 

e) 

Tapulama hâkimleri 
Müdürler, mühendisler, harita uz
manları 
Teknisyenler, kontrol memurları, fen 
âmir ve memurları, tasarruf azalan 
ve posta tapu memurları 
Teknisyen yardımcısı, fen memur 
muavinleri ve diğer memur ve daimî 
hizmetliler 
Geçici hizmetliler 

(<H) CETVELİ 

l i ra 

19 

18' 

Lira 

20 

18 

14 

10 
5 

16 

12 
6 

M. Meclisi (S. Sayısı : 205) 
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S. No. Satır 

(R) CETVELİ 

Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği C. Senatosunun değiştirerek 

CUMHURİYET SENATOSU 

Ahdî münasebetler yollukları : 
12.911, 12.913, 12.921, 12.922, 12.923 ncü madde
lerde adı geçen daimî geçici ve tâli komisyonlara 
üyelerin katılmaları, birlik gruplarının başkanlan 
tarafından, katılma zaruretini ifade eden belgeler 
ibraz edilmek kaydiyle Başkanlıkça takdir olunur. 
Ve aidoldukları maddelerden ödenir. 

Ahdî münasebetler yollukları : 
12.911, 12.913, 12.921, 12.922, 1 
lerde adı geçen toplantılar, mün 
konferans ve daimî komisyonla 
rin katılmaları, birlik grupları 
rafından, katılma zaruretini ifa 
ibraz edilmek kaydiyle Başkanlı 
Yollukları aidoldukları maddele 

MÎLLET MECLÎSİ 

Ahdî münasebetler yollukları : 
12.911, 12.912, 12.921, 12.922, 12.923 ncü madde
lerde adı geçen daimî geçici ve tâli komisyonlara 
üyelerin katılmaları, birlik gruplarının başkanları 
tarafından, katüma zaruretini ifade eden belgeler 
ibraz edilmek kaydiyle Başkanlıkça takdir olunur. 
Ve aidoldukları maddelerden ödenir. 

Ahdî münasebetler yollukları : 
12.911, 12.913, 12.921, 12.922, 1 
lerde adı geçen toplantılar, mün 
konferans ve daimî komisyonla 
rin katılmaları, birlik grupların 
rafından, katılma zaruretini ifa 
ibraz edilmek kaydiyle Başkanlı 
Yollukları aidoldukları maddele 

M. Meclisi (S. Sayısı : 205) 



S. No. Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Bütçe Karma 
Komisyonunun 

kabul ettiği 

C 

CUMHURİYET SENATOSU 

10 
11 
11 
11 
11 
12 

12 
12 

16.000 

16.000 

22.000 

22.000 

Bölümü toplamı 
Kesim toplamı 

Bölümü toplamı 

12 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 
Bakım ve küçük onarım giderleri 

16.810 Bina onarımı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 
CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

443 001 
65 000 
50 000 
443 001 

14 163 925 

100 000 
100 000 

100 000 
120 001 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

155 
158 
158 

158 

12.000 

12.910 

12.920 

158 13.000 

PERSONEL GİDERLERİ Bölümü toplamı 
özel hizmet yollukları Kesim toplamı 
Tapulama işlerinde çalıştırılacaklara 6245 sayılı Kanunun 
50 nei maddesine göre verilecek tazminat gündelikleri 
ve geçici görev yolluğu 
Kadastro işlerinde çalıştırılacaklara 6245 sayılı Kanunun 
50 nei maddesine göre verilecek tazminat gündelikleri ve 
geçici görev yolluğu 
YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

78 767 515 
7 100 000 

5 600 000 

1 500 000 
3 728 500 

M. Meclisi (S. Sayısı : 205) 
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S. No. Bölüm Madde 

158 
158 
159 
160 
160 
162 
162 
162 

14.000 

12.000 
13.000 
14.000 

Ödeneğin çeşidi 

Bütçe Karma 
Komisyonunun 

kabul ettiği 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 

HİZMET GİDERLERİ 
Çeşitli hizmet giderleri 

14.919 Diğer alım ve giderler 
PEESONEL GİDERLERİ 
YÖNETİM GİDERLERİ 
HİZMET GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

Bölümü toplamı 
Kesim toplamı 

Bölümü toplamı 
Bölümü toplamı 
Bölümü toplamı 

2 125 000 
1 100 000 
8 612 502 
7 727 500 
1 700 000 

78 767 515 
3 728 500 
8 612 502 

C. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

469 
469 

474 
475 
493 
493 
493 

494 
495 
501 

21.000 

22.000 

12,218 

12.871 

21.811 

22.841 
35.781 

502 35.791 

Ücretler Kesim toplamı 
Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi 
hizmetliler ücreti 
Yolluklar Kesim toplamı 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
ETÜT VE PROJE GİDERLERİ Bölümü toplamı 
Meslekî ve Teknik okullar etüt ve proje giderleri 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
Eğitim sektörü Kesim toplamı 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Lise, ortaokul ve pansiyon binası yaptıran müteşebbis 
derneklere 
Yüksek öğretim gençliğine 

85 211 043 

1 500 000 
26 515 950 
7 136 450 

1 
1 

405 732 000 
397 532 000 
119 413 000 

3 500 000 
750 000 

M. Meclisi (S. Sayısı : 205) 
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Bütçe Karma C. Sen 
Komisyonunun değ 

S. No. Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi kabul ettiği kab 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

499 34.220 Meslek eğitim merkezine yardım olmak üzere Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesine Aynen Meslek e 

zine ya 
üzere 

NOT : Atatürk Üniversitesi için (D) cetveline 34 aded kadro ilâve edilmiştir. 

[D] CETVELİ 

D. 

3 
4 
5 
5 
6 
6 
5 
7 
5 
8 
7 
3 
7 
7 
7 
7 

Memuriyetin nev'i 

Basımevi Müdürü 
Basımevi Müdür Yardımcısı 
BaşmaMnist 
Başmürettip 
Makinist 
Mürettip 
Operatör 
Teknisyen 
Düzeltici 
Mücellit 
Metal Eriticisi 
Usta Elektrik Uzmanı 
Usta Kaloriferci 
Aşçı 
Telefon Santralcisi 
Halıcı Ustası 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Atatürk Üniversitesi 

Aylık 

950 
800 
700 
700 
600 
600 
700 
500 
700 
450 
500 
950 
500 
500 
500 
500 

D. 

9 
* 7 

7 
4 
7 

10 
7 

10 
7 
5 
7 

10 
11 
12 

Memuriyetin nev'i 

Halıcı Kalfası 
Memur 
Sera Teknisyeni 
Usta (Elektrikçi) Uzman 
Makinist 
Bekçi 
Marangoz 
Bekçi 
Usta 
Fotoğrafçı 
Şoför 
Laborant 
Hademe 
Hademe 

Ade 

M. Meclisi (S. Sayısı : 205) 
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S. No. Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Bütçe Karma 
Komisyonunun 

kabul ettiği 

C. Sen 
deği 
kab 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

534 22.521 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 

536 
536 

545 

22.641 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
(Danıştay Başkanlığı yatırını giderleri toplamı : ) 

Sağlık sektörü 

Aynen 

lamı : ) 

Kesim toplamı 

Yapı, tes 
onarım g 
bin liras 
Limanı ve 
B. Ada v 
lıkçı ba 
inşası için 
cektir.) 

1 
2 

109 759 001 1 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

545 
545 

22.911 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
(Sağ. ve Sos. Yar. Bak. yatırım giderleri toplamı : ) 

104 909 000 
109 759 000 

NOT : Gerekçenin 482 nci sayfasındaki 10 milyon lira (Yeşilköy mevcut pistin takviyesi ve onarım 
Yeşilköy Beynelmilel Hava Limanının tevsiatına, başlanması ve mevcut pistin onarımı) şeklinde değişt 
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S. No. Bolüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Bütçe Karma 
Komisyonunun 
kabul ettiği 

SAĞLIK.VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

669 
670 
670 
671 
671 
671 
671 
672 
673 
674 
674 

676 
677 
678 
678 
689 
689 

12.000 

14.000 

12.000 
14.000 

12.215 

12.284 

12.370 

12.853 

14.736 

PERSONEL GİDERLERİ 
Ücretler 
Sıtma ile savaş hizmetlileri ücreti 
(Hizmetliler ücreti top : ) 
Sıtma ile savaş işçi ücreti' 
(İşçi ücretleri toplamı : ) 
Sosyal yardımlar 
Emekli keseneği karşılıkları 
Yolluklar 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : ) 

HİZMET GİDERLERİ 
Sağlık hizmetleri giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
(Sıtma ile savaş giderleri toplamı : ) 
PERSONEL GİDERLERİ 
HİZMET GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
Kesim toplamı 

Kesim toplamı 

Kesim toplamı 

Bölümü toplamı 
Kesim toplamı 

Bölümü toplamı 
Bölümü toplamı 

423 380 635 
129 670 433 

22 144 808 
121 529 920 

3 850 000 
6 448 002 

25 533 411 
20 752 411 

9 950 001 
150 000 
400 000 

55 228 755 
49 403 753 

6 750 000 
12 940 000 

423 380 635 
55 228 755 

NOT : (D) Cetvelinde 740 aded 250 liralık sağlık koruyucusu 300 lira olarak değiştirilmiştir 
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Bölüm Madde Ödeneğin eesidi 

Bütçe Karma 
Komisyonunun 

kabul ettiği 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

12.000 

13.000 

15.000 

12.000 
13.000 
15.000 

PERSONEL GİDERLERİ 
Ücretler 

12.270 Teknik personel ücreti 
Yolluklar 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : ) 

12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : ) 
YÖNETİM GİDERLERİ 
Ulaştırma giderleri 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
KURUM GİDERLERİ 
Okullar giderleri 

15.263 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.267 Yiyecek alım ve giderleri 

PERSONEL GİDERLERİ 
YÖNETİM GİDERLERİ 
KURUM GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
Kesim toplamı 

Kesim toülamı 

Bölümü toplamı 
Kesim toplamı 

Bölümü toplamı 
Kesim toDİamı 

Bölümü toplamı 
Bölümü toplamı 
Bölümü toplamı 

8 160 483 
2 164 460 

641 000 
170 000 
297 000 
100 000 
157 000 
344 000 
869 000 
140 000 
60 000 

1 490 000 
1 490 000 
400 000 
530 000 

8 160 483 
869 000 

1 490 000 
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S. No. Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Bütçe Karma 
Komisyonunun 

kabul ettiği 

C. Se 
de 
kab 

TOPRAK VE İSKÂN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1030 
1 flQ1 
lUol 
1031 
1033 
1033 
1035 
1035 
1035 
1036 

1036 
1036 

1036 

1036 

1036 
1037 

1037 
1037 

14.000 

14.000 

22.000 

23.000 

22.000 

23.000 

32.000 

32.000 

Bölümü toplamı 
Kesim toplamı 

Bölümü toplamı 

1037 

HİZMET GÎDERLEEİ 
Çeşitli hizmet giderleri 

14.937 Yiyecek alım ve giderleri 
HİZMET GİDERLERİ 

, CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 
Konut sektörü Kesim toplamı 

22.711 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE 
ONARIMLARI 
Konut sektörü Kesim toplamı 

23.711 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları optik alet 
ve teknik malzeme 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE 
ONARIMLARI . Bölümü toplamı 
YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

Bölümü toplamı 
32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 
Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 
TOPLAMI 

1 284 002 
549 000 
342 000 

1 284 002 
40 801 284 
1 770 000 
1 770 000 
1 270 000 

1 961 000 
1 030 000 

430 000 

1 770 000 

1 961 000 
7 300 000 

1 500 000 
1 500 000 

1 500 000 

3 411 230 
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S. No. Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Bütçe Karma 
Komisyonunun 

kabul ettiği 

C. Se 
de 
kab 

MALİYE BAKANLIĞI 

360/19 
360/20 
360/20 
360/21 

360/21 
360/21 
360/21 
360/22 

35.774 
35.782 
35.787 
35.790 

35.798 
35.799 
35.801 
35.818 

Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Genel Merkezine yardım 
Türk Gazeteciler Derneğine yardım 
İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti Ankara Şubesine 
Türkiye İktisadi ve Ticari İlimler Talebeleri Staj Komi
tesine yardım 
Türk Kanser Derneğine (İstanbul) 
Türk Anneler Derneğine 
Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji tesisine 
Ankara Üniversitesi SBF Basın ve Yayın Yüksek Okulunu 
Geliştirme Cemiyetine 

50 000 
— 

100 000 

125 000 
500 000 

— 
500 000 

..v~ » 0 « 
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