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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

BİRİNCİ OTURUM 
1967 bütçe kanunu tasarısı ile bu tasarı üze-

•ninıdeki Cumhuriyet Sena tasımca yapılan deği
şikliklere dair Bütçe Karma Komisyonu raporu
nun tümü üzerindeki görüşime'lere Maliye Baka
nının takdim konuşması ile 'başlandı ve grup 
sözcülerinin konuşmalariyle devam olundu. 

Birleşime ara verildi. 
İKİNCİ OTURUM 

Bütçe kamunu tasarısının tümü üzerindeki 
görüşmelere devam edildi. 

TASARILAR 
1. —• 1968 yılı Bütcje Kanununa bağlı cetvel

lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı (1/326) (Bütçe Karma Kdmisyonuna) 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cötvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı (1/3:27) (Büt
çe, Karma Komisyonuma) 

3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1968 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı (1/328) 
(Bütçe Kanma Komisyonuna) 

TEKLİFLER 

4. — Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 
iki arkadaşının, Avukatlık 'kanunu teklifi 
(2/4-45) (Adalet Komisyonuna) 

5. — Gümüşane Milletvekili Salbahattin Sa
vacı ile ^Anikara Miletvekiii İlyaıs Seçıkim'in, 
Gümrük ve İnhisarlar 'Vıdkâ'leti teşkilât ve vazi
feleri hakkında 2825 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/446) (Ma
liye, Gümrük ve Te'fcel ve Plân komisyonları
na) 

>6. — Bursa Milletvekili Sadisttin Çanga ve 
19 ankadaşınm, 5237 sayılı «Belediye Gelirleri 
Kanunu» nun 25 ncı maddesinin 7 nci fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/447) 
(Maliye, İçişleri ve Plân komisyonlarına) 

15 . 2 . 1967 Çarşamiba günü saat 10,00 da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,'50 de son 
verildi. 

Başjkan Kâtip 
Ferruh Bozbeyli Ankara 

Ali Rıza Çetiner 

Kâtip 
Denizli 

Fuat Avcı 

7. — Malatya Milletvekili Mehmet Delika-
ya'nm, Malatya - Akçadağ (Arğa) karası Baş-
pmar mahaleisindc mukim Mustafaoğlu 310 do
ğumlu Mahmut Tanrivcırdi'ye vatani hizimet ter
tibinden maaış bağlanması hakkında kanun tek
lifi (2/448) (Maliye ve Plân kMiıiöyonlanna) 

8. — Kütahya Milletvdkili Mesut Erez ve 2 
arkadaşının, İstiklâl madalyası ile taıltıif etdil-
miş olup muhtaç durulmda bulunanlara aybık 
bağlanması hakkında ikamın teklifi (2/449) 
(Maliye ve Plân komisyonlarına) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Zi
ya Öndcr'in, Zara kazasından Yusuf oğlu Meh
met Çavuş (Mehmet Bingöl) e vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanım asma dair kanun 
teklifi (2/450) (Maliye ve Plân komisyonları
na) 

10. — Millet Meclisi İdare Âmirleri İzzet 
Oktay, Muslilh Görcnltaş ve Celâl Sungur'un, 
1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanım 
tefldifi. (2/451) (Bültçe Kanma Komisyonuna) 

RAPOR 
11. — Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, 

kullanma ve entdütri suyu temini hakkında ka
nım tasarısı ile İs'taııhul Milletvekili Reşit Ül
ker ile 9 arkadaşının teklifi ve İçişleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonları rapor
ları (1/197, 2/235) (Gündeme) (S. Sayısı: 209) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 
KÂTİPLER : Önol Sakar (Manisa), Muzaffer Şamüoğlu (Kars) 

'BAŞKAN — Millet M celisinin 54 neü Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin lütfen beyaz kabul 
'düğmelerine basmalarını rica ederitm. 

Yoklama işlemi 'devamı etmclkitedir. Sonra
dan gelen arkadaşların da lütfen yoklamaya 

1. — 1967 Bütçe kanunu tasarın 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 Senatosu 1/719) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 205; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 853) (1) 

BAŞKAN — 1967 yılı Bütçe kanının ta«arı-
snııın üzerimdeki görüşmelere devam ediyoruz. 
Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
M'Uihiıttin Giivcn'indir. Buyurun Sayın Muitolt-
Güıven. 

A. P. GRUPU ADINA MUHÎDDÎN GÜVEN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Karma Plân ve Bütçe Komisyonunda, 
Cumhuriyet Senatosunda müzakere ve kabul 
edilen, bugün ise huzurunuzda dünden beri ko
nuşulmaya başlanan 1067 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı, Büyük Türkiye'mizin inşasına memur 
olan sizlerin değerli fikirleriniz, tenkidlerinizle 
kıymetlenecek ve muhakkak ki iktidarımız da 
bundan büyük kuvvet alacaktır. 

Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu olarak 
Hükümetimizin başarılarında devamlı ve ve
rimli olmasmı temin gayreti içinde olacağız. 
Ve söylenmesi icabeden şeyleri söylemekten 
kendimizi alıkoymıyacağız. Gerekirse tavsiye
lerde de bulunmayı bir vazife sayacağız. 

(1) 14 . ,? . 1967 tarihli 53 ncü Birleşim tu
tanağının sonuna eklenmiştir, 

katılmalarını rica edenim. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ge

neldi çoğunluğumuz vardır. Görüsmeleıre başlı
yoruz. 

Millet hayatımızın ebedî mesnedi olan de
mokratik rejimin, vazgeçilmez unsuru sayın 
muhalefetin haklı tesbitlerini de, hürriyetin 
bahşettiği en büyük nimetlerden telâkki edip 
istifade yoluna gideceğiz. 

Biz, şimdiye kadar sayın sözcüler tarafın
dan ileri sürülen tenkidleri böylece dinledik, 
fakat bâzılarını da dinlemeye çalıştık. 

Muhterem milletvekilleri; 
Şu hususu bilhassa işaret etmek isterim ki; 

insan hak ve hürriyetlerine, o hak ve hürriyeti 
asla zedelememesi gereken fikir ve düşünce 
serbestisine ve bunu müdafaa hakkına sonuna 
kadar inanıyoruz. 

Takat, kendi topraklarında kendi insanla
rını mahkûm eden bir sistemi getirmek gayreti 
sarf edenlere karşı eğer böyle bir ölçü içinde 
olmazsak bizi mazur görmenizi rica edeceğim. 

Sayın milletvekilleri; 
Anayasamız, vaz'ettiği hükümler, kurduğu 

müesseselerle Türkiye'mizin, dalha iyi ve daha 
imkânlı olarak hazırlamaya çalıştığımız büyük 
yapının temelini teşkil etmektedir. 

Vaktiyle bir eski temel vardı. Bu temeli, 
Atatürk, kendisine hayatı boyunca inandığı 
milletiyle atmış ve her hamlesini onun hayrına 
ve onun desteğiyle yapmıştır. 

Yokluk ve yolsulluklarla dolu bir zemin 
üzerinde kurduğu genç Türkiye Cumhuriyetini 

| bu suretle (Hâkimiyet kayıtsız şartsız mille-

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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tindir) fikir ve felsefecinde yükseltmiş, 'diril
in iştir. 

Bütün inkılâplar, millete ve milliyetine 
inanışın, tarihi kadar eski ve zengin bir mede
niyete sahiboluşun, Batmm teknik bilgi ve 
metotlarını isteyişin, insanlığı vicdan" hürriye
tinde ve bir imanın s'onsuzsuzluğunda buluşun 
mahsulleri olarak tahakkuk ettirilmek isten
miştir. 

Bu devir içinde Büyük Atatürk'ün vaz'etti
ği geniş dünya görüşünü, iktisat anlayışını, din 
telâkkisini kendine göre tefsir edenler ve tat
bik etmek istiyenler çıkmıştır. 

Bugün ise hayatta olmıyan bu büyük insanı 
maksatlı bir şekilde anlamak, bilerek kendi 
emellerine âlet etmek, hayatı boyunca kanun 
ve nizamı şiar edinmiş ve gençliğe o suretle tel
de bulunmuş bu büyük insanı bir başka yolda 
istismar etmek, anarşist olarak tanıtmak ve 
kullanmak istiyenler vardır. 

- Sayın milletvekilleri; 
Atatürk'ün bu temeller üzerine kurduğu 

'içtimaî yapımızı değiştirmek, müesseseleri bir
birine düşürmek istiyenler, bir ihtilâl ile sar
sılmış, Türklüğü dünyadaki bu son müstakil 
kalesini içten zapdetmeye çalışanlar vardır. 

Biz bugün Anayasamızın milletimize bahşet
tiği hukuk Devleti mefhumu, millî hâkimiyet 
düstûru, insan hak ve hürriyetleri muvacehe
sinde teesbit ettiğimiz birlik ve beraberliğimizi 
ister iktidar ister muhalefet olalım, siyasi par
tiler teyit ve tekrar etmek mecburiyetindeyiz. 

Sayın milletvekilleri; 
Hâkimiyet, temel haklar ve bunların ko

runması, özü, eşitlik, kişi dokunulmazlığı, özel 
hayatın korunması, konut dokunulmazlığı, ha
berleşme hürriyeti, seyahat ve yerleşme hürri
yeti, düşünce, inanç hak ve hürriyetleri, aile
nin korunması, mülkiyet hakkı ve toprak mül
kiyeti, çalışma ve sözleşme hürriyeti, iktisadi 
ve sosyal hayat düzeni, dinlenme ve sendika 
kurma hakkı, grev hakkı, toplu sözleşme hak
kı ve buna ek olarak insan hak ve hürriyet
lerinin tümünü bünyesine alan demokratik 
Anayasamızın vasfı ve varlığı ortadayken, Cum
huriyetin niteliğini ifade eden 2 nci maddesin
deki (Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve 
başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, 
millî demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Dev

letidir) ibaresinin yalnızca (sosyal) kelimesin
den istifade ederek (sosyalizm) görüşü ve dü
şüncesini inhisarı altına almak; istiyen kimse
ler ortaya çıkabiliyor ve yazarlariyle açıktan, 
fikir ve düşünce hürriyetini ve kendilerine gö
re istimal ederek âdeta komünizmi müdafaa 
eder yola eür'etle girebiliyorlar. 

Söz buraya gelmişken Anayasadan bir mad
deyi! okuyacağım. Bu kürsüye gelip demokratik 
nizamın kendilerine bahşettiği hürriyetleri bir 
başka mânada, kendi arzu ettikleri istikamette 
kullananlar vapdır. Ama işlerine gelen madde
leri, işlerine geldiği gibi tefsir etmek istiyenler 
vardır. Fakat işlerine gelmiyen maddeleri de 
görmemezlikten gelenler vardır. 

«Madde 40. — Herkes, dilediği alanda çalış
ma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir, özel te
şebbüsler kurmak serbesttir. 

Kanun, bu hürriyetleri, ancak kamu yararı 
amacı ile sınırlıyabilir. 

Devlet özel teşebbüslerin millî iktisadın ge-
reklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, 
güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlı-
yacak tedbirleri alır.» 

Dün bu kürsüden konuşan bir parti sözcüsü 
kendilerine göre «izm» ve «ist» leri katarak ifa
de etmeye çalıştıkları ve daima karşısında ol
duklarını ilân ettikleri kapitalist bir yoldan 
kalkınma olaımaz düşüncesi arkasına saklanarak 
Anayasamızın, bu yoldan bir kalkınmayı müm
kün görmediğini ifade etmiş, ayrıca sermaye 
azınlığı, bankalar ve sigortalar mevzuuna te
ma .̂ ederek bunların hepsi Anayasaya aykırıdır 
demek cüretini gösterebilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arkadaşımız dü
şüncelerini ortaya atarken söyledikleri fikirleri 
toparlamaya çalıştık. Ne diyor? Diyor ki ; mem
lekette Toprak Mahsulleri Ofisi gibi, incir ofisi, 
portakal ofisi veya diğer ofisler kurulmalı, bü
tün tarım mahsulleri Devlet eliyle kurulan bu 
müesseselerden satmalmmal'ıdır, tek elden sa-
tmalınmalidır. Bu müesseseler gereken ürün
leri dışarıya tek elden ihracetmelidir. Banka
lara temas ediyor, sigortalara temas ediyor ve 
bunun üzerinde de yine aynı düşünceyi ifade 
ediyor. Sanayileşme mevzuunda da aynı; yani 
kısacası istihsal .unsurlarının, müesseselerinin 
hepsi Devlet elinde, istihlâk için icraya ait emir 
de Devlet elinde. O halde getirdikleri, söyle-
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inek istedikleri nedir? Aşağıdan bir ses soruyor 
bunu. Sosyalizme giden bir yol diye tavsif ede
biliyorlar. Sosyalizmi açıkça söyliyenler ve ya
zanlar burada ancak kaçamak bir yolu tercih 
ve ihtiyar ediyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın hü
viyeti ortadadır. Anayasamız hürriyet nizamını 
getirmiştir. Anayasamız çalışma düzenine getir
miştir ve demokratik bir nizamı içinde bütün 
hak ve hürriyetleri açıkça tesbit etmiştir. 

Şimdi bu açık ve ağır vakıalar üzerinde 
ehemmiyetle durmak lâzımdır. Bir zamanlar 
ayağımızın altından süratle kaydırılmak istenen 
zemin, iktidarımızın düşünce ve felsefesinde 
karşılığını bulan bir ağırlıkta, yerine tesbit 
edilmiştir. Fakat bu çevreler belli metotlarla 
şekil değiştirerek yine tahriklerine devam et-. 
inektedirler. 

A. P. Meclis Grupu olarak Hükümetimizden, 
demokratik nizamın kendilerine verdiği1 imkân
ları, o nizamı yıkmak pahasına kullanmaya de
vam edenler hakkında kanunların gereği gibi 
çalıştırılmasını ve tatbikini, kifayetli müeyyi
delerin getirilmesini talebetmekteyi'z. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

Bununla birlikte iktisadi gelişmemizin yani
si! a bir müddet devanı edecek olan dengesizlik
lerin tesiri, Hükümetin âmmeye müteveccih sos
yal faaliyetleri hizmetleriyle değerlendirilecek
tir. 

Muhterem milletvekilleri; 
1967 bütçesi üzerimdeki düşüncemizi ve mu

halefet sözcüleri tarafından ileri sürülen mütalâ
alar hakkındaki fikirlerimizi beyan etmeden evvel, 
memleketin içinde bulunduğu vasata kısaca işaret 
ötmeyi faydalı telâkki ettik. Muhakkak ki, aslın
da münakaşa edilmemesi icalbeden demokratik 
rejim mevzuunda kati iştiraklerimiz ve bir ira
de cephemiz olmalıdır. Millette mevcudolan bu 
cepihenin mümessilleri olan bizler, o büyük mil
letten aldığımız kudretin sahipleri sıfatiyle bu 
hususu bugünden yarma daJha kuvvetle aksettir
mek medburiyetindeyiz. Hükümetimiz bu mevzu
da yapacağı müspet icraatta en büyük desteğini 
bu suretle bulacaktır. 

Muhterem milletvekilleri; 
1967 yılı Bütçesi, çeşitli hususiyetleri bünye

sinde taşımaktadır. 

Evvelâ Birinci Beş Yıllık Plânın son dilimini 
teşkil etmektedir. 

Sonra, tkinei Beş Yıllık Kalkınıra Plânının 
ilk basamağının yerleştirileceği kaide olmak du
rumundadır. 

Ve nihayet, 1,5 yıllık iktidarımızın icraatına 
ait muhasebe, bu vesile ile yapılmaktadır. 

O halde kıyaslarımızı Kalkınıma Plânlımızın 
tesbit ettiği hedeflere göre yapmak, her yıl için
de tahakkuk ettirilmesi gereken yatırımlar, ve 
sağlanan neticeler yönünden objektif bir tahlile 
tabi tutmak icaıbeder. İşte bu tahlil sırasında el
bette ki, bâzı esaslı meselelere temas edeceğiz ve 
bu arada sayın muhalefet sözcülerinin tenkidle-
rini de değerlendirmiş olacağız. 

Bu gayretimizde parlâmentoda gereken sevi
yeyi muhafaza ölçüsü hâkim olacak, ayrıca bu 
ısöviyeye yeni bir şeyler katmak gayesini gözden 
uzak tutmıyacağız. 

Bütün temennimiz cemiyetimizde, plân görü
şü ile temini lâzımgelen, devamlılık zincirine ye
ni ve sağlam halkalar ilâve etmektir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Evvelâ şu hususu tesbit etmek gerekir. (Plân)' 

mefhumu, plânlı çalışma düsturu Anayasa hük
mü olarak hayatımıza girmiştir. Bundan dolayı 
iktidara gelen hiçbir Hükümet plânlı ve plânla
mayı ihmal edemez. Bunun dışında hareket 
mümkün değildir. 

Şunu bilhassa tebarüz ettirmek isteriz ki, ik
tidarımız, bir Anayasa hükmü olmasaydı dahi, 
plânlı çalışmayı kendisine esas kabul ederdi. Bun
dan dolayı Plân üzerindeki zait münakaşaların 
ortadan kaldırılması lâzımdır. 

Fakat plân anlayışında ayrılıklarımız olabi
lir. Tatbik ölçülerinde iktisadi felsefemiz yönün
den değişik ağırlıklarımız bulunabilir. Bu, de
mokratik ölçüler içinde tabiîdir, zaruridir. Bun
dan dolayı iktidarımızın kendine ait anlayışını 
memleket hayrına tatbike çalışması yadırganma
malıdır. 

Nüfus itibariyle büyüyen, ihtiyaçları artan, 
gelişen bir ekonomik bünyede plânın, ileriye ge
niş zaviyelerden bakması icalbeden ölçüsü, dilim
lerinde seyyaliyeti olan bir karakteri olmalıdır. 

Biz, hazır bulduğumuz kalıbın içinde vücudu 
muhafazayı değil, büyüyen vıüeuda uygun elbi
seleri hazırlıyan plân anlayışının ve tatbikatının 
takipçisiyiz. («Bravo»', sesleri) 
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D. P. T. Devlet hayatımıza kanunu, teşekkü
lü ve uzmanlariyle yeni girmiş bir müessesedir. 
İşlemekte olan makineye yeni fakat ehemmiyetli 
bir çark olarak ilâve edilmiştir. Aslında Cumhu
riyet tarihimizin çeşitli zamanlarında 1960, 1950, 
1939 dan evvel çeşitli şekillerde, açık veya kapalı 
olarak tatbik edilen kalkınmayı plânlama düşün
cesi ve tatbikatı, iktisadi hayatımızda yer almış 
ve tesirler icra etmiştir. 

Fakat, 1961 Anayasasından sonra reaiksiyoner 
'bir davranışla hüküm olarak vaz'edilen plânlı kal
kınma düşüncesi, kurulan teşkilâtın önceleri baş
ka bir hava ve hüviyet vermiş, kanunu ve yeri 
itibariyle icranın emrinde olan bu teşkilâtın âde
ta bir başka icra makamı olarak telâkkisine yol 
açmış, çeşitli zamanlarda, çeşitli yönlerden hükü
metlerle anlaşmazlık zuhur etmiş ve bu belli te
zahürlerle ortaya çıkmıştır. 

Devlet hayatımıza, iktisadi, içtimai, kültürel 
kalkınmamızın esaslarını bir düzene bağlıyan ve 
tesirleri ve tepkileri her müessesede büyük ola
rak girmiş bulunan bu teşkilâtın, çarkların bini-
birine yeni alışmasından mütevellit arızaları at
latacağına, alışacağına, yerini, yetkisini, sorumlu
luğunu iktidarın iktisadi felsefesi istikametinde 
kıymetlendireceğine inanıyoruz. 

Bu arada Plânlama Müşaviri Tinbergen'in, 
hakikati ifade eden son beyanlarının bu ölçüler 
içinde doğru ve haklı olduğunu ifade etmek lâ-
zmugelir. 

Maalesef her müessesede Devlet otoritesini ze
delemeye ve o otoriteye karşı mukavemete teşvik 
edenler ve bundan kendileri, şahsi menfaatleri 
veya mutlu azınlıkları için medet umanlar bu be
yandan ziyadesiyle müteessir olmuşlardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Simdi birleşeceğimiz diğer noktalara gelelim. 

Plân hedefleri ve stratejisi, «Hürriyet içinde hız
lı ve dengeli kalkınma» dan bahseder. Bunda han
gimiz, hangi siyasi parti, «ıhayır» diyebilir. Biz 
tekrar ve katiyetle ifade edelim ki, memleketi
mizde refah, «kalkınma» evvelâ bir hürriyet ni
zamında mümkün hale gelecektir. Demokratik re
jimimizin, Anayasamızın icabı budur, vazgeçilmez 
prensibidir. Bunun hilâfına her hangi bir müna
kaşanın yapılması mümkün değildir. 

İkincisi, «Sosyal adalet» in cemiyetimizde te
mini prensibidir. Bu prensibe de, «hayır» diyen 
hiçbir siyasi parti düşünülemez. Fakat sosyal 

adaleti temin hususunda alınacak tedbirler, ikti
sadi refahın teminiyle, gelirler arasındaki muva
zenenin tesisi, emeğin değerlendirilmesi, asgari 

• hayat şartlarının vatandaşlara temini, sosyal hiz
metlerin görülmesi, fırsat eşitliği ve diğer mev-
zulardaki tatbikat, anlayış ve takibedilen metod 
bakımından değişik ölçüler taşıyabilir. Bu da ga
yet tabiîdir. 

Kanaatimize göre sosyal adalet; ekonomik fa
aliyete iştirak eden fertlerin onlara sağlanan im
kânlar içerisinde bilgi, eğitim ve kaabiliyetlerine 
göre millî hâsıladan paylarını alması demektir . 

Fakat, «Sosyal adalet» prensibi arkasına sığı
narak zengin, fakir ayrımı yapmak, sınıflar ya
ratarak biribirine düşürmek, neticede, «Bir dikta 
içindeki mutlu aızınlığın» menfaatleri pahasına 
bütün bir cemiyetteki insanları fakirlikte eşit ha
le getirmek için kullanılamaz. Elbette ki, bu gö
rüşte de katî iştirakimiz olmalıdır. 

Şimdi üçüncü ve ehemmiyetli bir prensibe 
gelelim, bu da, «Karma ekonomi» prensibidir. 
Amme sektörü ile özel sektörün yani, Devlet ile 
şahsi teşebbüsün yanyana memleket kalkınmasın
da gayret sarf etmesi ve çalışması meselesidir. 
Dün Sayın C. H .P. sözcüsü bu mevzua temas 
ettiler, biz de kendi açımızdan biraz gerilere dö
nerek kıymetlendirmek isteriz. 

Eskiden idari, askerî, siyasi sahada devam 
eden ve ancak iktisadi hayatın işliyebilmesi için 
lâzım olan kanuni yapıyı hazırlamak olan Devle
tin vazifesi şimdi değişmiş, iktisadi meselelerin 
içine girime/k mecburiyetinde kalmıştır. 

Türkiyomiz, Osmanlı İmparatorluğundan son
raki Cumhuriyet Devrinde iktisadi kalkınma için
de araştırmalara girmiştir ve 1930 - 1940 arasına 
beşer yıllık sanayi kalkınma plânları hazırlanmış 
ve bir devletçilik görüşü içinde yürürlüğe kon
muştur. İşte burada bir nebze durarak meseleyi 
dikkatli ve objektif bir gözle tetkik etmemiz ge
rekecektir. 

«Türkiye'de tatbik edilen Devletçilik 19 ncu 
asırdan beri sosyalizm naızariyecilerinin ileri sür
dükleri fikirlerden alınarak tercüme edilmiş bir 
sistem değildir. Bu Türkiye'nin ihtiyaçlarından 
doğmuş, Türkiye'ye has bir sistemdir.» 

Muhterem milletvekilleri, bu cümleleri büyük 
Atatürk İzmir Fuarının açılışı dolayısiyle dev
rin İktisat Vekiline okuttuğu hitabesinde söyle
mektedir. 
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Atatürk o gün Türkiye'de tatbik edilen siste
min sosyalizm olmadığını gayet açık ve sarüh ola
rak ilân otmektedir. Devam edelim: 

«Devletçiliğin bizce mânası şudur: Fertlerin 
hususi teşebbüslerini ve faaliyetlerini esas tutmak, 
fakat büyük milletin bütün ihtiyaçlarını ve bir
çok şeylerin yapılmadığını göz önünde tutarak, 
memleket iktisadiyatını Devletin eline almak.» 

Bunu da Atatürk o nutkunda söylemektedir. 
Görüyoruz iki, Atatürk o günün şartları içinde 
dahi «Fertlerin hususi teşebbüslerini ve faaliyet
lerini esas tutmak» prensibini kuvvetle muhafa
za etmiştir ve bunu tesbite itina göstermektedir. 
Fakat, yine modern devlet anlayışiyle memleket 
kalkınmasını süratle bir nizam dâhilinde Bağlıya
bilmek için «Birçok şeylerin yapılmadığını göz 
önünde tutarak, memleket iktisadiyatını Devletin 
eline almak» ibaresi içinde bu görüşü tesbit et
miştir. 

Devaım edelim : 
«Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk vatanın

da asırlardan beri ferdî ve hususi teşebbüslerle 
yapılmamış olan şeyleri biran evvel yapmak is
tedi ve görüldüğü gibi kısa bir zamanda muvaf
fak oldu. 

Bizim takiıbettiğim.iz yol, görüldüğü gilbi, li
beralizmden başka bir sistemdir.» diye bitirmek
tedir. 

'Muhterem milletvekilleri; ' 
Atatürk, o devirde yapılan icraatı değerlen

dirmiş, sonunda ta'kibedilen yolun liberalizmden 
başka bir sistem olduğunu da tesbit etmiştir. 

Nutukta mühim ve enteresan olan nokta, Ata
türk'ün, sosyalizmi katî olarak reddetmesi, fakat 
tatbik edilenin liberalizmden başka bir sistem ol
duğunu .söyletmekle iktifa etmesidir. 

Şimdi teşhisimizi yapmak ve bu .sistemin ismi
ni koymak gerekecektir. Bu sistem, bugünkü plâ
nımıza hedef ve metot olarak ilân ettiğimiz «Kar
ma ekonomi» sisteminden başka bir şey değildir. 

Değerli .arkadaşlarım; 
Adalet Partisi olarak programımızda benim

sediğimiz, «Kanma Ekonomi» sistemi tatbikatın
da bizim ölçülerimiz, Sayın C. H. P. sine göre 
değişiktir. Biz şimdiye kadar tatbik edilen bu sis
temde hep Devlet hesabına muhafaza edilen te
şebbüs ağırlığını, daha ileri bir adım atarak özel 
teşebbüs lehine kullanmak düşüncesindeyiz, inan
cımız, ancak Devlete taşıyabileceği kadar yük ta
şıtmaktır. Kalkınmada, vatandaşta mevcudolan 

teşebbüs gücünü, hizmet arzusunu kamçılamak, 
ona, milletin ve memleketin dolayısiyle kendisi
nin ve cemiyetin refahını, fırsat ve imkân eşitliği 
sağlamak yolunu temin etmeyi, memleketin hay
rına telâkki ediyoruz. Bizim bu görüşümüz ve 
davranışımız, şimdiye kadar Türkiye'mizde tat
bik edilen ölçülere nazaran daha ileridir; daha 
hamlecidir. 

Yol .gösterici, teşvik edici, cazibe tedbirleri ya
ratıcı, yardımcı kuvvet olmak yoliyle yaparak ve 
yaptırtacak ferdî teşebbüse hizmet imkânını ver
mek, yeni iş sahaları yaratmak hususunda öncü
lük etmek sürükleyici bir rolün anlayışı içinde 
durmadan yükselen bir hıza sevk etmek şeklin
deki iktisat görüşü içindeyiz. 

Şimdi, plân stratejisinin diğer bir hedefine 
geçeceğim. O da; millî gelirin % 18,5 unun 
yatırımlara tahsisi, bunun % 14,2 sinin iç, 
% 4,3 ünün dış kaynaklardan temin edilmesi 
keyfiyetidir. 

Plânlama, memleketin iktisadi bünyesinde
ki takat nazara alınarak, haklı bir şekilde 
kalkınmayı sağlıyacak yatırımlara iç kaynak
ların yalnızbaşına yetmiyeceği, dolayısiyle dış 
kaynaklardan istifade mecburiyetini tesbit et
miştir. Zannediyorum ki, diğer muhalefet par
tileri de bu hususta mutabıktır. Bu noktada 
düşüncemiz; kalkınmayı engellemeden ve öde
me gücünü zorlamadan iç kaynaklardan âzami 
şekilde istifade ile, müspet, rantalbl projelere 
bağlı, düşük faizli ve uzun vadeli kredilerle ve 
yabancı sermaye celbi esasları üzerinde top
lanmaktadır. . 

Gayet tabiîdir ki; memleketimize gelecek 
yabancı sermaye, emniyet, istikrar ve kâr 
arayacaktır. Menfaat getirmiıyen bir teşebbü
se, ne yabancı sermaye, ne iç sermaye iltifat 
eder. Asıl mevzu, sağlanacak menfaat karşı
sında bizim ne elde ettiğimiz veya edebileceği
miz konusudur. 

Elde edilecek olanlar, yeni bir sanayi ko
lunun modern teknikte kurulabilmesinin müm
kün hale getirilmesi, insan gücümüze iş potan
siyelimize yeni iş sahalarının temini, yetmi-
yen. malî imkânların yanına dış imkânların 
eklenmesi, yeni teknikler hazırlanması, temin 
edeceğimiz döviz tasarrufu, ihtiyaç maddele
rimizin memleket dâhilinde imalinin mümkün 
hale getirilmesi topyekûn memleket menfaatle-
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rini esas tutan muhtevalar dahilinde düşünüle
cektir. 

Bir çevrenin daima sömürme esası ve slo-
ganiyle memleket menfaatlerine hizmetten alı
koymak istediği yajbaneı sermayeye biz daima 
bu ölçüler içinde davetlkâr. olacağız. 

Değerli milletvekilleri; 
Hedefe tesbit edilmiş % 7 kalkınma hızı

nın çokluğu üzerinde münakaşalar içte ve dış
ta yapılmıştır. Her sene millî gelirimize % 4 
gibi net bir ilâvenin sağlanması için, .mükelle
fin, vatandaşlarım, takati üstünde bir zorlama 
tevlidedeceği söylenmiştir. 

Kolaylıkla terk edemediğimiz alışkanlıklar 
içinde işliyen ve hâlâ plân zihniyeti (Çalışma, 
organizasyon, koordinasyon) sahasında teessüs 
edememiş bulunan bir idari ve malî mekaniz
ma içinde olmamıza, modern icaplara riayet 
edememize rağmen, kalkınma hızımızın bize 
ümit verici bir artışa ulaştığını görüyoruz. 

Öyle zannediyorum ki, sayın muhalefetin 
bu mevzuda da bir münaşası mevcut değildir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Şimdi 1967 bütçesinin 1 nci Beş Yıllık Kal

kınma Plânının 4 ncü yıl çalışmalarını"ihtiva 
eden 1966 yılı' bütçe tatbikatı ve neticelerini 
yıllar içindeki kıyaslariıyle huzurunuza getire
rek tahlil ve teşhisini, biraz da gerilere döne
rek, yapacağız. İstatistikî bilgilerin kıyaslan
malarında teferruata inmiyeceğiz. 

Türkiye'miz, Cumhuriyet devrinde belli za
manlarda iktisadi hayatımızın inkişafları ile 
birlikte bâzı rahatsızlıklarla karşı karşıya kal
mıştır. 

1929 yıllarında dış ticaret ve ödeme bilan
çolarında meydana gelen büyük açık, satm-
alman demiryolları, limanlar, meriyete giren 
ıgümrük tarifesinin tepkileri, Osmanlı İmpara
torluğundan devralman borç taksitleri, dünya 
iktisadi krizinin ihraç mallarına tesiri, para
mızın düşmesini tevlidetmiştir. 

1930 da para değerini korumak için Hükü
met (Türk Parasını Koruma Kanunu) nu çıkar
mış, dış borçların muvakkaten ödenmemesi, 
ithalâtta kısmalar, bütçede tasarruf yapılması 
gibi tedbirlere başvurmuş ve bir Bankalar Kon
sorsiyumu kurmuştur. 1931 de ise teşekkül 
eden Merkez Bankası bu konsorsiyumun yeri
ni almıştır. 

1933 te hazırlanmış 5 Yıllık Plânın finans
manını sağlamak ve içine girilen deflasyon te
sirlerinden kurtulup hareket imkânını bular 
bilmek için evrakı nakdiye miktarları da tek
rar yükseltilmiştir. 

1934 ten sonra 1939 yılına kadar tedricî ve 
dalha sonra süratli olmaik üzere devam eden 
uzun' süreli bir enflâsyona girilmiştir. 

1939 ilâ 1945 devresinde ise İkinci Dünya 
Harbinin döviz darlığı, mal stokunun bulun
maması, üretimin istihlâki karşılıyamaması, 
ithalât açıkları, mal darlığı, para bolluğu, 
banka kredilerinde artış, emtia fiyatlarında artış, 
ithal mallarında artış, hububatta ve geçinme en
dekslerinde en yüksek seviyelerini bulmuştur. 

Bunun neticesinde (fiyat stoku, mal dağıtımı 
usulü) gibi tedbirlerle enflâsyonun tesirleri gi
derilmeye çalışılmıştır. 

1945 ilâ 1950 devresinde ise mal ve hizmet 
akımlarında kısmi ferahlama olmuş, emisyonda 
durklama görülmüş ve fakat 7 Eylül 1946 da 
para ayarlamasına gidilmiştir. Bu suretle yeni 
bir enflâsyona girilmiştir. İthal malı fiyatları, 
iç fiyatlar artmış, dış mükellefiyetlerimiz ağır
laşmıştır. 

1950 - 1958 devresinde ise ticarette kısıtlayıcı 
tedbirlerin kaldırılması, dışardan sağlanan yar
dımlar, Kore Savaşının yarattığı müsait konjonk
tür, Avrupa Tediye Birliği Anlaşmasının im
zalanması, tarımda kredinin bollanması, fiyat 
yükseltilmesi, faizlerin düşürülmesi, kalkın
mayı, teşebbüsü ve çalışmayı teşvik etmiş, alım 
gücünü artırmıştır. Kredi hacminin genişleme
si ve yukardaki vasıflariyle diğer bir enflâsyo-
nist politikanın içine girilmiştir. 

Yapılan geniş envestismanlar cari fiyatlarla 
1950 de 9,4 milyar olan mülî geliri 1958 de 35,4 
milyara, reel fiyatlarla ise 16,5 milyara yükselt
miştir. 

1958 - 1960 devresinde ise bozulan dengeyi 
düzeltebilmek için istikrar tedbirlerinin alınma
sı cihetine gidilmiş, (Para ve kredi hacminin 
dondurulması, dış ticaretin kontrolü, döviz kur
larının yükseltilmesi, dış borçların düzenlen
mesi, fiyatlara zam yapılması) yoluna sırasıyla 
girilmiştir. 

Alman istikrar tedbirleri, (fiyat yükselişi) ve 
(para darlığı) olmak üzere iki istikamette (def-
lâsyonist) tesir yaratmıştır. 
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Bu devrede özel sektör, kredi bulamamaktan 
sıkıntı çekmiştir. Merkez Bankası kaynakları ise 
yine Devlet sektörü için kullanılmıştır. 

1960 - 1964 devresine gelince : İhtilâl denge
nin daha şiddetli bir şekilde bozulmasını tevlidet-
miştir. Kasaların açılıp kontrol edilmesi, servet 
beyannamelerinin ihdası iktisadiyatımıza aykırı 
şekilde tesir icra etmiş, piyasada güven azal
mıştır. 

İktisadi hayatımızda görülen bu hal karşısın
da o zamanın Hükümeti 1.7.1961 de kredi ve 
emisyon kaynaklarında ferahlık yaratmak zaru
retini duymuş, kredi faizlerinde, tarım ve ihra
cat senetlerinde reeskont haddi düşürülmüştür. 
Bu suretle 1958 den itibaren kısılan kredi ve 
para arzı tekrar hızlanmış ve 1960 m rakamla
rına nazaran 1963 te tedavüldeki para hacmi 
3 milyar 699 milyondan, 4 milyar 972 milyona, 
para arzı; 9 milyar 256 milyondan, 12 milyar 
164 milyona, kredi hacmi ise; 9 milyar 522 mil
yondan, 11 milyar 885 milyona çıkmıştır. 

Geçinme endeksleri ise 1953 ün 100 ne mu
kabil, 1958 de 179, 1963 te 270 olmuştur. 

Bu devrede mal akımı, para akımını takibe-
dememiş, siyasi iç huzursuzluk, iş güveninin 
teessüs edememesi özel sektörü geri bırakmıştır. 

1964 ten bugüne kadar olan devre ise : Yılın 
ilk yarısında (Para alımının yavaşlaması, iş 
hacmında gevşeme, fiyatlarda cüzi düşme, 
Kıbrıs meselesinin yarattığı gerginlik, paranın 
saklı kalması, senetlerin ödenmemesi, protesto
ların çoğalması, banka mevduatının çekilmesi, 
âmme sektörü harcamalarının gereği gibi yapı
lamaması) âdeta bir kriz manzarası göstermiştir. 

Ekonomik alandaki durgunluk bu mahiyeti 
alınca tedbir olarak yine (Banka kredilerinin 
genişletilmesi), (Merkez Bankası emisyonlarının 
artırılması) yoluna gidilmiştir. Ve piyasaya mun
zam olarak 1 milyar liradan fazla para arz edil
miştir. 

Neticede gcnişliyen para ve kredi hacmi iş
lerin açılmasına tesir etmiş, fakat kalkınma hızı 
% 4,6 yi ancak bulabilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri; 
1966 yılma gelince; her şeyden evvel şunu 

tesbit etmek lâzımgelir ki, Adalet Partisi iktidarı 
çeşitli zamanlarda çeşitli sarsıntılar geçirmiş 
olan Türk cemiyetini muhtaç bulunduğu huzur 
ve istikrar vasatına kavuşturmaya çalışmıştır. 

Yine iktisadi bünyemizin hizmete amade iş 
potansiyelini bir emniyet ve itimat havası içinde. 
harekete sevk etmiş ve yarınından emin bir ha
le getirmeye gayret sarf etmiştir. îç siyasette 
tarafsız bir idarenin teessüsü, bu idarede ham
leci yeni bir zihniyetin ikamesi, Devletimizin 
ve büyük milletimizin öz malı olan millî müesse
selerimizin siyaset dışında asli vazifeleriyle meş
gul hale getirilmesi esas hedefler olmuştur. 

İçte yaratılan itimat havası, Devletimize du
yulan dış itibarın da artmasını sağlamıştır. 
Hükümetimizin uzak görüşlü, sağlam ve şahsi
yetli bir politika takibetmesi neticesi (Kıbrıs) 
bir iç politika tazyiki halinden çıkarşılmış ve 
kalkınmamıza yaptığı menfi tesir bertaraf edile
rek kendi sahası içine alınmıştır. 

Aslında mesele yalnız bir Kalkınma Plânına 
sahibolmakta değildir. Plânı tahakkuk ettir
mek, ona hız sağlamak, becerikliliğini göstere
bilmektir. İşte Hükümetimizin yukarda ifade 
etmeye çalıştığımız, yarattığı vasat içinde ikti
sadi konjonktürümüzün yükselmiş ve piyasada 
gereken hareket ve canlılığın başlamış olduğu
nu görüyoruz. 

Sayın Maliye Bakanı nutkunda 1966 da uy
gulanan para ve kredi politikası için : «1965 yı
lında başlamış olan gelişmeye süreklilik ve hız 
kazandırmak ve ekonomi emrindeki para ve kre
dinin gerek toplam hacım, gerek dağılış itiba
riyle hem iktisadi kalkınmanın hem çeşitli eko
nomik sektörlerin ihtiyaçlarını karşılıyabilmek 
yolunda gelişmesini sağlamak şeklinde ifade 
edilebilir» demektedir. 

Açıkça görülmektedir ki, bu politikanın te
sirleri 1966 senesi tatbikatiyle tarım sektörün
de plân hedeflerini aşmış, sanayi sektöründe 
ise her senekinden daha ileri bir hıza kavuşmuş, 
ihracatta plân hedefleri geçilmiş, sınai imalât 
ihracatı 90,5 milyon doları bulmuş ümit verici 
halini muhafaza etmiş, ithalâtta ise hedefe yak
laşılmıştır. 

Fert başına düşen gelirin 1 958 liradan 2 077 
liraya yükselmesi, 

Temel malların istihsalinde açık bir şekilde 
artması, 

1963 - 1964 senelerinde plâna göre tahak
kuk ettirilmesi gereken ve fakat yapılamıyan, 
memleket iktisadiyatımız için büyük tesirle
ri bulunan temel yatırımların, meselâ Azot 
sanayi tevsii, fosforlu gübre tesisleri, kâğıt 
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fabrikaları, Batman iskenderun'un boru hat- I 
ti, Petro - Kimya tesisleri, bâzı enerji santral
leri, çimento sanayii gibi önemli temel yatı
rımların tahakkuk ettirilmesi bizim için ümit 
verici olmuştur. 

İktisadi konjonktür, hamleler içinde geliş- I 
mis, satmalıma 'gücü ve .talep artmış fakat bu
nun karşısında her hangi bir mal darlığı mü
şahede edilmemiştir. 

Avrupaya işçi gönderme konusunda kon- I 
tenjanın daha evvelki senelere göre daralma

sına rağmen, dâhilde iş talebi diğer senelere na
zaran azalmış, içşi ücretleri artmış, sigorta
lı işçiler çoğalmıştır. 

Vergi tahsilatı bir evvelki senelere nazaran 
% 19,5 nisbetinde çoğalmış, fiyatların 1964 
yılı sonlarında başîıyan ve 1965 te devam 
eden yükselişi 1966 yılı içinde en aza indiril
miş ve bir istikrar temin edilmiştir. 

Kalkınma hızı ise, san istatistiki hesapla
ra göre plânlı devrede rekor seviyeye erişmiş 
ve % 8,8 olmuştur. 

Muhterem milletvekilleri; 
Biz, gelecek için ümit verici bu gelişmeyi! 

yalnız Adalet Partisi iktidarının başarısı ola
rak değil, Türk Milletinin malı olarak karşı- I 
lıyoruz ve en iyi yolda devamını temenni edi
yoruz. I 

Ü966 yılma ait yaptığımız kısa izahatı bi
tirmeden evvel bir noktayı daha açıklığa ka
vuşturmak isterim. I 

Ekonomideki, canlanma hareketi çeşitli 
cephelerde kendini gösterir. Yatırımların ço
ğalması, alışverişin, ticari muamele'lerin geliş
mesine ve bunlara ait hareket ödemelerin kar
şılanmasına dolayısiyle piyasaya para çekme- I 
ye müncer olmaktadır. 

Kanaatimizce (istihsal, iç ve dış ticaret) 
üçgenindeki mallar akımı, bunu mümkün ha
le getiren insan unsuruna hitabeden (işgücü 
piyasası) hizmetler akımı ve (tasarruflar, ge
lirler, krediler) yolHyle beslenen para akımı I 
gibi 3 temel akımın arasındaki muvazenenin te
mini gayreti esas olmalıdır. 

Asıl mesele 'gelişmeye tesir eden muvazene I 
bozukluklarını, tatbik edilecek bilgili, mııra-
kabclü bir iktisat politikası içinde şiddetini 
azaltmak, tepkilerini ve tesirlerini müspet yo
la irca etmek ve zamanında gereken ayarla- | 
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maları yaparak hızı kesmeden kalkınmaya de
vam etmek olmalıdır. 

Kısacası, biz muslukların kısılmasını de
ğil muslukların ihtiyaç nisbetinde ve icabına 
göre açılmasını istiyoruz. ı 

Bu suretle plânlı, mutedil bir para ve kre
di ferahlığı ile iktisadiyatımızın inkişafını 
esas kabul ettiğimiz istikrar prensibi içinde 
temin edileceğine inanıyoruz. 

1967 yılının böyle bir iktisadi ve siyasi vü
sat içinde gelişmesi hız kazanmış cemiyetimi
zin refah zincirine ilâve edilecek bir halka ol
masını temenni ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Söz buraya gelmişken siyasi partilerimiz 

arasında telâkki, tatbikat ve kıymetlendirme 
bakımından münakaşa mevzuu olan vergi, ver
gileme yoliyle yapılacak tasarruf konularına 
da temas etmeyi faydalı telâkki ediyoruz. 

Gelir Vergisi sisteminin kabulünden sonra 
malî ve iktisadi hayatınızda bu sahada bir ge
lişme kaydedildiği, aşikârdır. Mükellefin be
yanına istinadeden ve bir itimat düyüncesine 
bağlanan sistemin tatbikatı her yıl muntazam 
artışlardaki talısiliâta sahne olmuş, fakat bu 
antış malî ve idari mahafiide tatıminlkâr görül
memiştir. Zaman zaman iktidarlar karşı kar
şıya kalman vergi ziyamı çeşitli şekilde de
ğerlendirmek istemişler ve vergi kaçakçılığı 
üzerinde durarak bâzı davranışların içine gir-
miıŞİerdir. 

Evvelâ, vergi kanunlarının daha âdil ve mü
essir bir şekilde uygulanması vergi randımanı
nın artırılmasını sağlamak ve vergi mükellefleri 
ile malî idare arasında karşılıklı anlayış havası
nı telis eitımieik lâzımıgelec ektir. 

Memleketimizde vergi ziyamda çeşitli alış
kanlıkların çeşitli psikolojik ve reel sebeple
re dayandığını da unutmamak lâzımgelir. 

Bunların başında devlet ile mükellef arasında 
ıhâl'â gereken itimadın teetsısais eidemeımesi, mükel
lefte devlete ödiyeceği verginin ehemmiyeti üre
rinde eski ve yanlış telâkkilerin devam etmesi, 
mükellefin yararına olan emniyetin tam olarak 
sağlanamamış bulunması, ilk nazarda akla gelen 
hususlardandır. 

Bir diğeri ise şudur; Muhtelif sınai ve ticari 
teşebbüslerin işletme, idare ve tevsi için muhtaç 
bulundukları kredilerin, yeni teşebbüslerde ise 
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tesis kredilerinin mevcut bankaların kredi imkân- I 
larıyla karşılanamaması ve bu teşebbüslerin ser
best piyasadan gayrimüsait şartlarla kredi temini I 

"mecburiyeti bu şekilde yapılan masrafların res- I 
men gösterilmemesini tevlidetmektedir. Dolayı- I 
siyle beyanların 1); şka türlü yapılması ve bunun I 
da başka itiyatlar yaratması mümkün hale gel- I 
mekteclir. I 

Gayet tabiîdir ki, mükellefin yaptığı beyanın I 
doğru olması hususundaki münakaşamız ne ka- I 
dar haklı isek, bunu temin için gereken mura- I 
kabe ve kontrolün ifası üzerinde de aynı dere- I 
ecde hassas olmamız gerekecektir. O zaman Dev- I 
letin ciddî, samimî ve müessir bir murakabeyi 
tesis etmesini istiyeceğiz ve bckliyeceğiz. I 

Buna ait mekanizma yine belli alışkanlıklar I 
içinde devam ettiği ve gerek kalite gerek kantite I 
bakımından yeteri k sağlanamadığı takdirde mü- I 
kellefin vergi kaçakçılığı hususu yalnız vatan- j 
daşa müteveccih bir itham konusu olmaktan çı- I 
kaçaktır. I 

Sayın Milletvekili eri, o halde birinci hedefi- I 
miz bugünkü ölçüler içinde beyanın doğru ya- I 
pılmasım temin ve kaynakları zorlanmadan tah- I 
silâtı tam olarak yapmak olmalıdır. Bu takdirde I 
dahi elde edeceğimiz tahsilat fazlalığı bize yeni I 
vergiler tahmil etmeden ihtiyacımız karşılığını I 
bulmak imkânını biğe verecektir. Bu arada Hü- I 
kümetimizin ekonomik hayatımızda menfi tesiri I 
olan Servet Beyannamesini kaldırarak onun ye
rine mantıkî bir sistem getirmek hususunda bir I 
kanun tasarısını hazırlamış bulunmasını memnu- I 
niyetle karsılarız. I 

Şimdi vergi ziyaı işine girebilecek diğer mesc- I 
lelcri dile getirmek istiyoruz. I 

Acaba Devlet mekanizması içinde vatandaş- I 
bardan alman vergileri nasıl kullanıyoruz? I 

Kısaca söylemek lâzımgclir ki, şikâyetçi oldu- I 
ğumuz kırtasiyeciliğin yanıbaşmda, ekseriya gö- I 
rülecek işin mahiyetini bilememek, işi gördürece- I 
ğimiz insan unsurunu yerinde kullanamamak, işi I 
insan unsun: ile hangi zaman ölçüsünde.yapıla- I 
cağını bilememek, bundan dolayı kadroların şiş- I 
kinliğini önliyememek tatbikini istediğimiz dev- I 
let memurları kanunu ile verimli, sıhhatli ve ye- I 
rine masruf bir çalışmanın temin edilemiyeceği I 
şüphesini doğurmaktadır. Halbuki bunun karşı- I 
lığında 1 milyar liraya yakın bütçe tahsisatı ola- I 
çaktır. O halde tahsil edilen vergilerle görülecek | 
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hizmetin karşılığında bugünkü şartlar içinde, 
üzıerimde durnlmıyan derin kaçaklar ve israf
ların önlenmesi tedbirleri düşünülmelidir. 

Bir diğer ehemmiyetli konu ile meseleyi ka
patmak istiyorum. O da plânlı kalkınmayı bü
tünü ile hayatımızda kabul etmemize rağmen, 
plân zihniyetinin ve buna ait davranışın çalışma 
hayatımıza hâlâ girememiş olmasıdır. 

Her sektöre ait faaliyetin birbirleriyle olan 
yakın ve ihmal edilmez münasebeti açık olduğu 
halde mücerret ve münferit davranışlar yeni bir 
işi yaparken yapılmış olan eski bir işin yeniden 
tekrarına bizi sevk etmektedir. Dolayısiyle malî 
kaynaklarımızın kullanılmasında bu sahada da 
derin kaçaklar ve israflar vardır. 

'Kanaatimiz odur ki, devlet mekanizmasında 
yeni bir plân anlayışının ve buna ait tatbikatın 
ele almmasiyle bugünkü imkânlarımızla dahi bu
günkünden çok işler yapılabilir. 

Hükümetimizin sahibolduğu anlayış içinde 
(işin, insan unsurunun ve zamanın planlanması) 
üzerinde hassasiyetle duracağına emin bulunuyo
ruz. 

Muhterem Milletvekilleri; elbette ki vergilerin 
ekonomik gelişmeyi teşvik edecek, vergi hasılası
nın millî gelirdeki artışları yakından takibetme-
sini sağlıyacak hükümlerle teçhiz edilmesi ve bu 
hükümlerin âdil ve müessir bir şekilde uygulan
ması başlıca hedefimiz olacaktır. Vergilemede en 
az geçim indirimi, müterakkilik mevzularının 
ayarlanmasiylc Sosyal Adalete hizmet eder hale 
getiril mesi düşünül ccekti r. 

Muhterem milletvekilleri1; kalkınma plânı
mızın faaliyet sahasını özel sektöre bıraktığı, in
şaat sektörünün meskene taallûk eden ve yine 
parti sözcüleri1 tarafından münakaşa konusu ya
pılan mütalâaları da kısaca gözden geçirmek 
icabedecektir. 

Birinci Beş Yıllık Plânda sektörler için ka
bul edilen hedefler nazara alındığı takdirde in
şaat sektörü yatırımlarınm daima hedefi aştığı 
görülmekte ve bu da daha verimli yatırımlara 
tahsisi mümkün olan sermayenin bu sektöre ya
tırılması dolayısiyle üzüntü yaratır ve bir ba
kıma (enflâsvonist) halin misali gibi gösteril
mek istenmektedir. 

Zannediyoruz ki, bu satıhta kalan bir görüş
tür. Zira üç - dört senedir yapılan mesken in
şaatına, apartmanlara yatırılan sermayenin vas
fı değişmiştir. 
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Bugün bu sahada yapılan yatırımın vasfı, te
şebbüsten ütoidinf kesmiş, kazancını teminat 
altına almak durumunda kalmış veya kolay pa
ra kazanmış sermayedarların yatırımı şeklinde 
değildir. 

Plân gereğince memleketimizde mevcut ve 
had şekline gelmiş mesken ihtiyacını daha ko
laylıkla sağlamak üzere Büyük Meclislerinizce 
çıkardığınız kat ve daire mülkiyetini tanıyan 
ve sosyal hizmetler yaratan kanunlar dolayı-
sîyl'e, hazırlanan imkânların ve tabiî teşvikin bir 
neticesidir. 

Halk konutları standartları veya dışındaki 
ölçülerdeki kat veya daireleri, bankalardan te
min edilen kredilerle orta halli aileler satınal-
maktadır, ve binalar ekseriya inşa halinde top
lanan paralarla ikmal edilmektedir. 

O halde bu sektörde vasfını değiştiren yatı
rıma ait gelişmeyi mütalâa eder ve bir kanaate 
varmaya çalışırken, teşhisimizi doğru yapmak 
mecburiyetindeyiz. 

Ayrıca bu sektörün sanayiimizin temel ya
tının. dediğimiz kollarını beslediğini ve geniş 
bir prodüktivite sağladığını da düşünmek mec
buriyeti vardır. 

Muhterem milletvekilleri1; 
Bir diğer ehemmiyetli meseleye, İktisadi 

Devlet Teşebbüslerine kısaca temas edeceğim. 
Üzüntü île görüyoruz1 ki, 31.12 .1966 tarihi 

itibariyle bu teşekküllerin bankaya ödenmemiş 
borçlarının yekûnu, öz kaynak kredileri1 ve iç 
finansman fonu taksitlerinden olmak üzere 903 
milyonu aşmıştır, ödemeye mecbur etmek için, 
gecikme faizleriyle borcunu ödemiyenlere yeni
den kredi açılmaması düşünülmektedir. 

Memleket kalkınmasında ve iktisadiyatında 
büyük rolü ve,kaynak olarak büyük payı ol
ması lâzımgelen bu teşekküllerin borçlarını ödi-
yememesi cidden düşündürücüdür. Elbetteki bu 
müesseselerin reorganizrasyon konusu ehemmi
yetle ele alınacaktır. Fakat Devlet Yatırım Ban
kasının kendisinden kredi alan bu teşekküllere 
her hangi bir imtiyaz tanımadan mükellefiyet
lerini eda etmeleri hususunda normal bir mü
essese muamelesi yapmasının kârlı çalışma mev
zuunda teşekküllere itici kuvvet olmasını te
menni1 etmek isteriz. 

Bu! müesseseler artık adlarında taşıdıkları 
iktisadilik vasfına uygun bir çalışma düzeni 

içine girmeli ve Devlete külfet olmaktan kurta
rılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hükümetimizin tarım mahsullerini değerlen

dirme ve müstahsili korama konusunda devam 
etmekte olan politikasını memnuniyetle karşıla
maktayız. 

Düşüncemiz odur ki, destekleme mubayaa
ları istihsali artırmak ve müstahsili daha mü
reffeh bir hayata kavuşturmak için fiyatları 
mâkul seviyede tutmak, elbetteki iktisadi haya
tımızda mühim bir rol oynamaktadır. 

Fakat desteklemenin hakiki maksatlarına uy
gun şartları hazrılaması gerekir. İstihsalin iç ve 
dış piyasalara ve bu piyasalardan vâki talep
lere, gelecekteki ihtiyaçlara, fiyatların ise yine 
iç ve dış pazar fiyatlarına ve dünya inkişafla
rına, kalite yüksekliğinin teminine yardım ve 
hizmet etmesi gerekir. Aksi takdirde, müstah-
sılda, daima Devletten yardım bekliyen bir iti
yadın yerleşmesi, Devletin de gerçek değer üs
tünde bir prim ödemek mecburiyetinde kalması 
durumu ile karşı karşıya kalabiliriz. 

Dolayısiyle, destekleme mubayaalarının (Mu
ayyen tarım mahsulleri hariç) itiyat haline ge-
tiril'mesinin mahzurlarına bilhassa işaret etmek 
isteriz. 

Destekleme mubayaaları bâzı şartların iza
lesi veya bâzı şartların temini için muayyen sü
rede kullanılmalıdır. Bu mubayaalar için ge
rekli finansmanlar, Merkez Bankasında, tasfi
yesi mümkün okmyan bakiyeler tevliıdet'meme-
lidir. 

Ayrıca Ortak Pazara üye olarak tanı iştira-
k'imtiz halinde mahsullerimizin talebedilelbilmesi 
için gerek 'kalite, gerekse fiyat bakımından ge
çerli İhale getirilmesi 'gayreti içinde olmamız 
desteklemedeki teşvik unsurunu hu İstikamette 
düşünmemiz gerekmektedir. 

Muhterem milletvekilleri; yukardak'i izahla
rımızdan sonra 1967 'bütçesi üzerinde görüş
lerimizi Ikısaca arz edelim. 

Hükümetimizin B. M. Meclisine sevk ettiği 
Bütçe kanunu tasarısı konsolide olarak 1966 yı
lı bütçesine nazaran % 11,3 nisbetindek'i fazla-
sîyle 19 milyar 664 milyon liradır. 

Tahsis yerleri itibariyle 10 milyar 35'5 mil
yon lirası cari harcamalara, 5 milyar 119 mil
yon lirası yatırım harcamalarına, 4 milyar 
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191 milyon lirası ise transfer 'harcamalarına 
tahsis edilmiştir. 

Birinci Beş Yıllık Plânın son dilimini teşkil 
eden 'bu yıl içinde, açıklanan programa göre 
ekonominin çeşitli sektörlerinde 16 milyar 450 
milyon liralık yatırını yapılması düşünülmek
tedir. Buna göre ıkamu sektörüne isabet eden 
miktar 9 milyar 450 milyon, özel sektöre ayrı
lan ise 7 milyar liradır. 

Teslbit edilen hedeflerden iktisadiyatımızın 
içine girdiği genişleme halinin devam edeceği 
anlaşılmaktadır. Buna göre piyasa hare'ketle
rinin canlılığını muhafaza edeceğini anlamak 
mümkündür. 

1967 'malî yılı bütçesinde en büyük kalemi 
8 milyar 926 milyon lira ile Millî Savunma, 
ikinci sırayı ise 2 milyar 755 milyon lira ile 
Millî Eğitim Baikanlığı işgal etmektedir. 

Memleket savunmasından ısonra Millî Eği
tim Bakanlığına ait bütçeden geçen seneye na
zaran 244 milyon liralık artışı sevinçle karşıla
mamak /mümkün değildir/ Sosyal adalette fır
sat eşitliğini ve kalkınmada istenen 'kaliteyi in
san unsurumda hazırlıyacak bu sektöre verilen 
ehemmiyet hakikaten yerindedir. 

Maliye Bakanlığımın bütçesinde ıgörülen faz
lalığın Devlet Memurları Kanunu tatbikatı kar
şılığında yer almış olduğu ani aşılmaktadır. 

Evvelce bclittiğimiz gibi hizmeti halka in
tikal ettirecek ve yatırımları tahakkuk ettirecek 
Devlet kadrosunda iş, insan unsuru ve zaman 
arasındaki münasebet ve muvazeneyi tahakkuk 
ettirecek plân zihniyetini yerleştirecek tedbir
lerin 'beraberce alınması gerekmektedir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçe
sindeki ve Tarım Bakanlığı bütçesindeki bariz 
artışları da memnuniyetle karşılıyoruz. 

Gelirlere gelince : Geçen yıla nazaran vergi 
talhsilâtında % 19,5 gibi bir fazlalığın olacağı 
tahmin eUilımişitir. 

Bu nisbet karşılığı 2 milyar 473 milyon li
ra tutmaktadır. Yergi dışı normal gelirlerde 
ise Tasarruf bonoları kanun tasarısının Meclise 
şevki dolayısiyle, özel 'gelirler ve fonlardan ise 
karşılık paralar ve bu fon azalmalarından ek
şilime mevcut bulunmaktadır. 

Yaptığımız tetkiklerin, bâzı iddialara rağ
men 1966 da tahakkuk eden Devlet varidatına 
kıyasla, normal ölçüde tahminlere istinadetti-
ğini göstermektedir. 

Evvelce de belirttiğimiz gibi ekonomimizin 
çeşitli bollarında 'tahmin edilen gelişmeler de
vam ettiği takdirde daha müspet neticelere 
bağlanacağı muhakkaktır. 

Buna rağmen Hükümetimizin 1967 yılı so
nundaki fiyat hareketlerini dikkatle takibetme-
si zaruridir. Ayrıca, ihtiyatlı bir hazırlık için
de olduğu ve vergi mevzuatında gelir artırıcı 
diğer bâzı tedbirlerin içine gireceği anlaşılan 
Hüküm etimizin istikrarın muhafazası hususun
da alacağı cesaretli 'kararlarını tasviple karsı-
lıyaeağımızı ifade etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hükümetimizin bütçeyi tahakkuk ettirmek 

hususunda ödemelerde sıkıntılara düşmeden, 
ekonomimizde bir dengesizliğin zuhuruna ma
hal 'vermeden 1967 yılı bütçesinde her bölüm
deki tahsisatı başından itibaren yerimde; za
manında, ölçülü tasarrufa riayetkar, israfın 
dışında bir şekilde kullanacağına ve İkinci Beş 
Yıllık Plân tatbikatına en müsait vasatı hazır-
lıyacağına emin bulunuyoruz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Muhalefet sayın sözcülerinin üzerinde ehem

miyetle durdukları ve âdeta bizi ithama varan 
bir şekilde tenkiid ettikleri bir diğer 'konuya da 
temas etmeden geçemiyeceğim. Bu da «top
rak reformu» dur. 

Muhtelif vesilelerle ilân ettiğimiz gibi biz 
toprak reformu karşısında değiliz. Aksine ola
rak, seçim beyannamemizde ilân, Hükümet 
programımızda tesbit ettiğimiz prensiplerle, 
toprak reformunun aslî bünyesi içimdeyiz. Zi-
raatîmizin gelişmesi, istihsalin artması, teknik 
ziraatin yerleşmesi, köylümüzün, çiftçimizin re
faha kavuşması için düşündüğümüz ve tatbik 
ettiğimiz tedbirler, bir toprak reformu terimi
nin arkasına sığınarak, yalnızca topraksız 
köylüye toprak dağıtmak dar düşüncesine bağ
lı »değildir. 

Biz her sene kaybolan tonlarca toprak hazi
nesinin muhafazasına, bu toprağın tescil ve tes-
bitine, toprağın beslenmesi ve sulanmasına, köy
lünün teknik ziraat için cihazlanmasına, tohum
lama ve ilaçlamaya, pazarlamaya, mahsulleri iş
lemeye, dolayısiyle köylü emeğini hakkiyle fcle-
ğerlemdirmeye, tanımdan artacak nüfusa iş sa
haları yaratmaya müteveccih Ibir politikanın 
sahibiyiz. 

13 — 
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Kendisi aç ve susuz olan bir toprağın tevzii 
insanların toprağa açlığını gideremez. Aksine 
onu kusa zamanda elinden çıkarmaya ve yine 
ecir haline getirmeye zorlar. Irgat, maraba 
edebiyatını yapanlar yalnızca, belli bir istisıma-
rm izindedirler. Ve onların gayesi de köylüye 
toprak temini değildir. Hele köylüyü ağa elin
den kurtarmak, >onu çift, çubuk sahibi yapmak, 
ona insanca yaşama hakkını sağlamak da değil
dir. 

Bütün gayeleri biraz sonra izah edeceğimiz 
sistemin kurbanları haline getirmek, köylüleri
mizi her türlü 'haklarından mahrum d den bir 
büyük zindancı ağanın ve bu ağaya ait teşkilâ
tın kolhozun, sol'hozun eline teslim etmektir. 

'Sayın milletvekilleri; 
Kendilerini sosyalist olarak takdim eden ve 

kaydettikleri sosyalizmi bir 'düşünce olmaktan 
çıkarıp Türkiye'mizde tatbik sahası bulacak bir 
sistem haline getirmeye çalışanlar bu durumla
rı ile âdeta bir kış uykusundan yeni uyanmış
lardır. 

Ya derinliğine dalmış oldukları bu uyku
nun sersemliğinden hâlâ kurtulamamışlardır. 

Veya kendilerine gördürülen bir rüyanın 
tes'irindedirlcr. 

O kadar ki, bu halleriyle bu çevre hâlâ 
19 ncu asırda yaşamakta ve yeni bir kıta keş
fetmiş :gibi çırpınmaktadırlar. Bunun cezbesi 
altında komünist âlemin bugün içinde bulun
duğu hali, buhranı, gelişmeleri, insanlık a);lma 
düşünen esef verici durnmu, yer yer varılan 
intibaları -görememekte veyahut görmek 'iste
memektedirler. 

Muhterem 'milletvekilleri, 
'Biv, 'burada .sosyalizmin münakaşasını yapa

cak değiliz. O çok gerilerde kalmıştır. Fakat 
ne gariptir ki, .çok gerilerde kalan bu düşün
cenin bugünkü müdafiilerin kendilerini «ileri
ci» olmakla vasıflandırıyorlar. Aıslınıda bu hal
leriyle bizden en aşağı 60 - 70 sene geridirler. 
Ve gayet tabiîdir ki, «gerici» dirler. 

İşte o gerici halin içinde olanların 'memle
ketlerinde, Demirperde gerisi mcımlc'ketlerin 
bufrünkü bünyelerini, ve geçirmekte oldukları 
istihaleleri kısaca da olsa dile getirmekte fay
da varıdır. 

Bu memleketlerde siyasi davranış ve düşün
ceyi temsil eden komünist partisinden başka 

partiler var mıdır? Bu memleketlerde toprak 
mülkiyeti, istihsal ve 'istihlâk mülkiyeti var mi
ldir? Seyahat, istediği yerde çalışma, istediğini 
alma, istediği yerde oturma hürriyeti var mı
dır? Komünist partisinin istodiğnden başjka şe
yi düşünme, yazma hürriyeti var mıdır? Hür 
sendikacılık, grev halkkı var mıdır? Ve bu su
aller arka arkaya devam eder, hiçbirine evet 
cevabını alamayız. 

Kruşçef'in iktidarda bulunduğu devrede, 
Kruşçef şöyle konuşuyor: «Yoldaşlarımıza sa
man karışık ekmek yedirdiğimizi hepin'iz bil-
metete'siniz.»1 Bir başka cümle: «Topraklara da
ğıtmak için hazırladığımız gübreler istasyon
larda çürüyor.» 

Dert, Rusya'da komünizmin t an m istihsa
linde bâlâ Çarlık Rusya istihsal seviyesine eriş-
tirememesi ve Rus halkının besi enemıeımesi key
fiyetidir. 

Yine Kruşçef'in ifadesi: «Ziraatin muvaffa
kiyeti için bütün şartlarımız var. Yalnız köylü
nün 'çalışmasını.tem'in etmek lâzım.» Neden böy
le oluyor? Cevabını yine ken'di veriyor: «Köy
lü emeğinin mükâfaatl andırıl ması lâzım.» 

Muhterem milletvekilleri; 
Komünist rejime köylüler tarafından göste

rilen mukavemet karşısında % 3/5 nisibet'inde 
seılbes't bırakılan küçük topraktan şikâyetçi 
olunan Rus köylüsünün bütün tarım istihsalinin 
% 35 ini temin ettiğini biliyor musunuz? 

Yetkilinin beyanı yine kuvvetle devam edi
yor: «Her şeyden tasarruf edilebilir. Fakat 
istihsal edenlerin mükâfaatmdan tasarruf edi
lemez.» 

İşte katı müsavatçılıktan, kolektif düşünce
den, ferdî çalışmaya, gayrete ve karşılığını te
mine dönüş... 

Ve nihayet Kosigin 19-65 iktisr.H'i kalkınma 
plânlan hakkında konuşurken: «Kolhozlarda 
maddî alâkalandırma prensibinin ihmal edilme
si, bürokrasi usullerinin yarattığı tıkanıklıklar 
ve sonu gelmez teşjkilatlanma!ar şikâyetler tev-
lideitmelktedir.» Demekte ve emek 'hasılaları ile 
maddî alâkaların takviyesine chcmımiyetle işa
ret etmektedir. 

Yine Kosigin: «Müstehliklerin siparişlerine 
göre sınai faaliyetlerin düzenlenmesi, müşahhas 
bu hale göre plânın tanzimi gerektiği, iktüsadın 

I diğer şubelerinde <de bunun tatbik edileceği, ar-
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tık (kemiyetin yani çok istihsalin değil keyfi
yetin üzerinde durulacağı, çeşitlere dikkat edil
mesi lâzımgeldiği, ilmî ve teknik ilerlemelerin 
göz önünde tutulacağı, teşebbüslerin piyasa 
'konjonktürünü ve müşteri taleplerinideiki de
ğişiklikleri göz önünde tutacağı»1 hususlarına 
ve diğer mevzulara işaret etmektedir. 

Yukaıtfaki bütün bu beyanlar sosyalizmin 
istinadettiği bütün prensiplerin terki ve piyasa 
ekonomisinin, 'kâr ve 'kazanç sisteminim kabulü 
değil midir? 

Bu bir uyanış, ama gerçek 'bir uyanıştır. 
Faikat halen tetik etmedikleri mezbebin ka

lıbı içinde Kosigin'in vereceği direktif ancak 
şu olabiliyor: «Teşebbüslerin şefleri sebebiyet 
verecekleri zaratidan dolayı Devlet karşısında 
mesul olacaklardır.» 'diyor. 

Şimdi biraz da gözlerimizi Romanya'ya çe
virelim. 

Komünizm mezhebinde 'birlik 'devam etmek
le beraber, komünist partisinin idarecileri mer
keziyetçiliğin nefes aldırmıyan baskısı, relka-
betin mevcudolmamasmdan doğan verimsizlik 
ve kalite düşüklüğü, halkın gittikçe artan re
fah arzusu, fertlerin teşebbüs ve hürriyete olan 
içten temayülü ve bunların ağır baskısı karşı
sında siyasette ve iktisatta istiklâlini aramış, 
Rusya'nın tesirinden 'kurtulmaya çalışmıştır. 

İçte '«teşebbüslerin istiklâli ve kazanç esas
ları» ele alınmakla beraber, Batı devletleriyle 
yalkm münasebetlerin kurulması, Fransa ve 
Amerika ile resmî temasların yapılması zaru
reti duyulmuştur. 

Bir zamanlar Merkezî Avrupa'nın ileri -bir 
memleketi olan Çekoslovakya'ya gelince; De
mirperde 'gerisine düştükten sonra bu rejimin 
kurbanı olmuş, Küba'ya yapılan yardımların 
yüklenicisi, Afrika 'devletlerinde Sovyet Rusya 
politikasının yürütülebilmesi İçin iktisadiyatı
nı bu ıma'ksada bağlıyan bir halin içinde kulla
nılmıştır. 

Son seneler de ise orada da uyanış bağlamış 
ve Çekolovalkya Merkez Komitesinin Ocak Î965 
te akdettiği toplantıda: «Teşebbüslerin salâhi
yetlerinin artırılması, ısanayi ve ticaretteki 
'hususi teşdb'büsün tervieodilmesi, teşebbüslerin 
iktisadi neticelerinin kazançlarına göre hükme 
bağlanması, 'ücretlerin teşebbüs malî neticele
rine göre tesbiti, rekabet fikrinin teşvik edil-

I mesi» ve bu suretle tatbik edilmesi kararına 
bağlanmıştır. 

'Mtihterom milletvekilleri, 
Komünist Çin'in durumundan hiç bahsetmi-

yeceğiz. Bu memlekette cereyan elden ve in
sanlık hesabına üzüntü ve esef verici hâldiseler 
ıstırap kaynağı olmalkta devam ediyor. Sosya
lizmi en katı kalıplariyle çok gerilerden tatbi-
ka çalışan bu ülkenin durumu ibret levhalariy-
le doludur. Ve bundan (memleketimizde ibret 
almaları lâzımgelenler az da olsa mevcuttur. 

Değerli üyeler; 
Yaratılmak istenen bir komünist 'dünyayı 

ve bu dünyayı idare 'edecek mutlu azınlığa hiz
met edecek, akıl, kalp ve histen mahrum robot 
adamları yaratmaya çalışanların Avrupallaki 
uyanışlarını ve sessiz .dönüşlerini insanlık ve 
medeniyet adına sevinçle 'karşılamak lâzım
dır. 

Faikat (memleketimizde bu (kapalı zulüm 
dünyasına gıpta ile bakanların, o dünyayı Tür
kiye'ye getirmek istiyenlerin 'karşısında ne de
mek lâzımdır? Onlara acımak, en azından ya
kalarından tutup sarsmak, içimde buHundukları 
gaflet uykusundan uyandırmak lâzrıngeliyıor. 

Fakat hemen Moskova'da toplanan yazarlar 
'kongresini ve orada 'komünist gazetecilere 18 
•madde 'halinde verilen talimatı batırtıyoruz. 
Ve memleketimizde (söylenenleri, yakılanları. 

I gayriihtiyari bu talimat ile kıyaslıyoruz. 
O zaman, değerli arkadaşlarım, Türk Mil

letinin imanı, millî şuur ve inanış içindeki ira
desini kendi nefsinde toplamış Millet Meclisi 
huzurunda bir kere daha seslenm'etk, onları ikaz 
etmek istiyorum. 

Anayasamızın sağladığı her türlü hak ve 
hürriyetler içinde, saadetini ve refahını kendi 
çalışmalariyle mümkün hale getirecek Türk 
halkını, 'kendi -vatanı üzerinde mahkûm hale 
getirmeye, insanları bir dikta ve zulüm rejimi-

I riin mutlu azınlığına köle yapmaya kimse ce-
I saret edememelidir, diyorum. 

Değerli milletvekilleri, 
Tarihi boyunca esarete boyun eğmemiş büyük 

I milletimizin iç huzurunu bozmaya kimsenin hak
kı yoktur. Milleti kendi zümre menfaatleri, şahsi 

I hırsları, hodgâmlıkları uğruna ifna etmeye, ken
di hegemonyaları altına almayı tasavvur eden-

| 1er, karşılarında Anayasamızı, kanunları, bizi, Bü-
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yük Meclisleri, millî müesseseleri ve tahrik ve 
daima istismar ettikleri Türk köylüsünü, Türk iş
çisini ve bütünüyle Türk Milletini bulacaklardır. 
(A. P. sıralarından, alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım; 1966 senesi, Türki
ye Devleti dış siyaseti için öğünülecek başarılar
la dolu geçmiştir. Millî iradenin Hükümete ver
diği kudret ve Hariciyemizde tesnit edilen uzak 
görüşlü, cesaretli, müstakil ruhlu, realist politi
ka her tarafta müspet tesirlerini göstermiştir. 

Memleketimiz bir yıl zarfında çeşitli devlet
lerin başkanları, başbakanları, dışişleri ve diğer 
bakanları, meclis ve senato başkanları ve muh
telif ticaret heyetleri tarafından ziyaret edilmiş
tir. 

Adalet Partisi iktidara geldikten sonra birden 
'bire alevlendirilen ve geçmiş Türk Hükümetle
rinin bu husustaki mesuliyetini tckabbül ettiği
miz ikili anlaşmalar normal bir hal içinde Hükü
metimiz tarafından nazara alınmış ve günün şart
larına uygun hale getirtilmek üzere Birleşik Ame
rika Hükümetiyle müzakereye başlanmıştır. 

Bizden evvelki Hükümetlerin aklına getirme
diğini, hakikatçi bir görüşle tetkik konusu yap
mamıza rağmen, muhalefetin bu mevzuu bir baş
ka mesele haline getirmek istemesi cidden üzüntü 
vericidir. 

NATO'da Türkiye'nin saygılı ve geçerli bir 
insiyatife sahibolması, CENTO Paktında Bölge
sel İktisadi İşbirliğinin geliştirilmesi, Arap mem
leketleriyle müspet yolda inkişaf eden münasebet
ler, Kıbrıs konusunda bize devredilen gayrimüsa-
it şartlara rağmen belli ve açık bir istikrarın sağ
lanması, dinamik, ölçülü, şahsiyetli ve millî bir 
politikanın takibi ile mümkün olmuştur. Bugün, 
gerektiğinde Kıbrıs'a ait haklar asla bir blöf ola
rak kullanılın ıya çaktır. 

Muhterem milletvekilleri; her yeni bütçe yı
lında, büyük Türkiyemizin kuvvet ve kudretini 
artırmak, bu toprağın üstünde köylüsü ve şehir
lisi, işçisi ve memuru, esnafı, tüccarı ve sanayici
si, idarecisi ve teknisyeni ve Türk Silâhlı Kuv
vetleriyle bir bütün olarak milletimizin saadet ve 
refahını sağlamak imkânını bizlere bağışlamasını 
Tanrı'dan diliyerek huzurunuzdan ayrılıyorum. 

Grupum adına hepinize derin saygılarımı su
narım. (A. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Grupları adına ikinci defa söz 
istemiş olan arkadaşların isimlerini okuyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Reşit Ülker, Türkiye İşçi Partisi Grupu adına 
Sayın Be'hice Boran, Adalet Partisi Grupu adı
na Sayın Hüsamettin Atabeyli, ayrıca Adalet 
Partisi Grupu adına üçüncü defa Sayın Mesut 
Erez'e söz verilmesi grup başkan vekilliğince is
tenmiştir. 

Şimdi söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu adına Sayın Reşit Ülker'indir. 

KESİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Feyzi-
oğlu konuşacak efendim. 

BAŞKAN —• Buyurun erendim, Sayın Tur
han Feyzioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına. 

C. II. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY
ZİOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım, Sayın Maliye Bakanı Bilgehan'm, A. 
P. Grup Sözcüsü ve T. İ. P. sözcüsünün bâzı 
beyanlariyle ilgili olarak C. H. P. Grupunun ta
mamlayıcı görüşlerini arz etmek üzere huzurları
nızda bulunuyoru ıı ı. 

Bütçeyle, bütçe uygulamasiyle ve günümüzün 
siyasi, ekonomik problemleriyle ilgili grup görüş
lerimiz dün Sayın Genel Başkanımız tarafından 
arz edilmişti. Bu konularda Maliye Bakanının ve 
diğer sözcülerin konuşmalarının ışığı altında bâ
zı noktaları bir defa daha belirtmekte fayda gör
düğümüz için huzurlarınızdayız. 

Değerli arkadaşlarım, çağımızda ve bugünkü 
Türkiye'de bütçe klâsik bütçelerden farklı bir an
lam taşır. Klâsik bütçe Hükümete bir yıl süre
since gelirler toplamak ve harcamalar 3Tapmak 
yetkisini verir. Bu yetkiye dayanarak Hükümet 
normal kamu hizmetlerinin görülmesini sağlar. 
Ve Hükümet programında yer alan hedefleri ger
çekleştirir. Çağdaş bütçe anlayışı bütçenin bu 
görevini değiştirmiştir ve genişletmiştir. Artık 
bütçe denkliği yerine tüm ekonominin dengesi 
asıl hedefi teşkil eder ve bütçe tüm ekonominin 
ekonomik ve sosyal kalkınma amacını, plânı hesa
ba kata fak hazırlanır. Bütçe artık bir plân bütçe
si, bir program bütçesi olmak zorundadır. Başka 
bir deyimle bütçe plânda ve onun dilimleri olan 
yıllık programlarda öngörülen hedefleri yansıta
cak, onu gerçekleştirecektir. Şu halde Hükümot 
Bütçesinin yine IKikümetin imzası ile yayınla
nan bir başka resmî belge olan yıllık programla 
tutarlı olması, bu iki belgenin birbirine uyması 
şarttır. Bunun için de plânlama ile ilgili kanu-
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ıramuz önce yıllık programların, sonra bütçenin 
hazırlanmasını emreder. Bütçe yıllık program
lara uygun olarak hazırlanacaktır. Türkiye'de 
plânlı kalkınma dönemine girildikten sonra, hat
tâ plânlı döneme geçiş yılı olan 1962 den bu ya
na kanunun bu emrine uygun olarak hareket edil
miştir. Ancak son iki yılda, 1966 ve 1967 yılında 
değişik bir durumla karşılaşmış bulunuyoruz. 
1966 da yıllık program bütçeden sonra hazırlan
mış ve ilân edilmiştir. Bütçe Meclise sunulduk
tan ve hattâ Bütçe Komisyonundan çıkıp Senato
da görüşülmeye başlandıktan sonradır ki, yıllık 
program yaymlanabilmiştir. 1967 yılında ise, 
daha da garip bir durumla karşılaşılmıştır. İnsan 
o intibaı alıyor ki, bütçe, programa göre değil, 
daha ziyade program bütçeye göre hazırlanmış
tır. 1967 yılı programının Resmî Gazetede yayın
lanan metnine bakıldığı zaman, bu tatbikatın bâ
zı izlerine raslanır. Gerçekten ilk defa olarak 
yıllık programın kamu maliyesi ile ilgili tablola
rının dayandığı tahminler Devlet Plânlama Teş
kilâtının değil Maliye Bakanlığının tahminleridir. 
Anlaşılıyor ki, bundan maksat Maliye Bakanlığı
nın daha yüksek olan gelir tahminlerini tercih 
ederek kamu sektöründeki finansman açığını kü
çük göstermektir. 

Yıllık programın bir özelliği de temel ilkeler 
'bölümünde birçok gerçekleri tahlil etmeden ger
çekleştirmiş olmasıdır. Bu gerçeklerden biri ve 
sanıyorum en önemlisini, kamu gelirlerinde plân 
hedeflerinin gerisinde kalındığı halde, cari harca
malarda plânda gösterilen tavanların aşılmış ol
duğu gerçeğidir. Bu nokta yıllık programın te
mel ilkeler bölümünde açıkça tahlil edilmek ge
rekirken üzerinde durulmamıştır. Gerçekten 1967 
bütçesinde cari giderler geçen yıl bütçesine göre 
yüzde 13,7 fazladır. Yatırım giderlerindeki artış 
ise sadece % 5,3 ten ibarettir. Bu suretle top
lam harcamalar içinde yatırım harcamalarının 
payı düşmüş olacaktır. Toplam harcamalar içinde 
yatırım harcamalarının payı % 27,5 tan % 26 ya 
düşmüştür. 

Bu gidiş kamu tüketiminin artması demek
tir. Bu gidiş kalkınmamız bakımından sıhhatli 
bir gidiş değildir. Çünkü cari harcamaları yük
sek olan bütçeler aynı zamanda cnıflâsyonist 
baskıyı da artıran bütçelerdir. Bu gerçeğe 
program rakamlarını inceliyerek biraz daha 
yakından bakarsak şunu görüyoruz : Kalkın
ma plânımızda yapılan tariflere uyularak top

lam kamu cari harcamalarının miktarı tesibit 
edildiği zaman 1967 programına göre toplam 
kamu cari harcamalarının 15 milyarı aştığı gö
rülmektedir. Bu miktar 1967 yılında ulaşaca
ğımızı umduğumuz gayrisâfi millî hâsılanın 
yüzde 18 i kadardır. Oysa, plân 1967 yılında 
gayrisâfi millî hâsılanın yüzde 18 inin değil, 
yüzde 15,5 unun kamu cari harcamalarına ay
rılmasını ön/görmüştür. Bu da gösteriyor ki, 
cari harcamalar bakımından plânda tesbit edil
miş bulunan seviyelerin üzerine çıkmış bulunu
yoruz. Kamu cari harcamalarının bu hızlı ar
tışı hiç şüphe edilmemelidir ki, kalkınma çaba
larımızı köstekliyen sebeplerden biri olmak 
istidadındadır ve mutlaka frenlenmesi, mutlaka 
ciddî tedbirlerle karşılanması lâzımdır. 

1967 programında dikkatimizi çeken bir 
başka- nokta şudur: 1967 programı ile 1967 büt
çesi arasındaki rakam farkları tutarsızlıklar bu 
kürsüde etraflıca tahlil edildi, bunlara döne
cek değilim. Fakat bizzat 1967 programının 
kendi içinde bâzı tutarsızlıklar vardır. 1967 
programı gayrisâfi millî hâsılanın % 7 artaca
ğını öngörmüştür. Giriş bakımından 1967 yı
lında gayrisâfi millî hâsılanın % 7 artacağı ileri 
sürülmüş ve bütün rakam taibloları buna göre 
hesaplanmıştır. Makro dengelerindeki bu mik
tarlarla sektördeki rakamları karşılaştırdığımız 
zaman şu durumla karşılaşıyoruz. Plânımıza 
göre Türkiye'de bir yıldaki gayrisâfi millî 
hâsılanın % 7 artması için tarım sektöründe 
% 4,2, sanayi sektöründe % 12,3, inşaatta 
% 10,5, ulaştırmada % 10,5 ve diğer sektörler
de ortalama % 7 artış olması gerekir. Halbu
ki, geçen yıl tarım sektöründe hava şartları
nın çok müsaidoluşu sebebiyle yüksek rakam
lara ulaşılması yüzünden, 1967 yılında hava 
şartları çok müsaidolsa bile yeniden % 8 lik, 
hattâ % 4,2 lik bir artış sağlanacağı ümidedil-
m ektedir ve sektörler kısmında resmî Hükü
met belgesi olan 1967 programı tarımın bu yıl 
sadece % 1,5 oranında gelişeceğini öngörmüş
tür. 1967 programının, Resmî Gazete sayfa 
19 daki tablosu tarım, sektöründe % 4,2 geliş
me değil, % 1,5 oranında bir gelişme beklen
diğini resmen ifade etmektedir. 

Sanayi sektöründe acaba tarım sektörün
deki bu yavaş gelişmeyi karşılıyacak ve toplam 
kalkınma hızının % 7 olmasını sağlıyacak bir 
sıçrama tahmin edilebiliyor mu? Hayır. Yine 
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resmî Hükümet belgesi olan programın 18 nci 
sayfasının 33 ncü tablosuna baktığımız zaman 
görüyoruz ki, sanayi sektöründe de 1967 yılında 
plân hedefi olan % 12,5 yerine % 10,3 oranın
da bir artış beklenmektedir. Şu halde değerli 
arkadaşlarım, bizzat Hükümet belgesi olan 
1967 programı hem tarım sektöründe, hem sa
nayi sektöründe yüzde olarak kalkınma hızını 
plân hedefi seviyesinde gerçekleştirecek olan 
oranın altında bir gerçekleşmeyi şimdiden tah
min etmektedir ve resmen ilân etmektedir. O 

. halde 1967 yılında % 7 oranında bir büyüme
yi, bir gelişmeyi beklemek hayaldir ve tutarsız 
bir iddiadır. Programın sektörler kısmı ile 
makro dengeler arasında açık bir tutarsızlık, 
açık bir farklılık ifade eder. Program, sadece 
bir program yapmış olmak için değil, ama tu
tarlı bir belge ortaya koymak için yapılmak 
gerekir. Halbuki bu belgenin makro dengeler 
bölümündeki rakamlarla sektörler bölümünde
ki rakamlar birbirini tutmamaktadır. Bunla
rın her ikisinin birden doğru olması mümkün 
olmadığına göre, ya makro denge rakamları 
yanlıştır, ya sektör rakamları yanlıştır. 

Bundan çıkacak olan bir sonuç da, önümüz
deki yılın Hükümet için çok dikkatle takibe-
dihnesi lâzumgelen bir malî yıl olduğu gerçe
ğidir. Çünkü gayrisâfi millî hâsıla geçen yıl 
tarım sektöründe görülen büyük sıçrama dola-
yısiyle bu yıl % 7 hedefinin altında kalacak 
gibi «göründüğüne göre, birçok tahminlerin ve 
bilhassa fiyat hareketlerinin bu gerçeğin ışığı 
altında şimdiden değerlendirilmesi ve ciddî 
tedbirlerin alınması gerekir. 

Türkiye'mizi bugün en çok meşgul eden ve 
dünden beri dinlediğimiz konuşmalarda hatip
leri en çok meşgul etmiş olatn konulardan biri 
son zamlar ve fiyat artışları konusudur. Sa
yın Maliye Bakanı 1966 yılının bir istikrar yılı 
olduğunu ifade ettiler. Rakamlara kabaca ba
kıldığı zaman 1966 yılında toptan eşya fiyat
larının 1965 e göre daha yavaş bir tempo ile 
arttığı görülebilir. Fakat bu kaJba bakışın al
tındaki asıl gerçeği biraz daha yakından tahlil 
etmek lâzımdır. Gerçekten toptan eşya fiyatla
rının seyri son yıllarda şöyledir : 1963 te yüz
de 4,2 artış; 1964 te hiçbir artış yok, hattâ 
yüzde 0,7 bir gerileme; 1965 yılında anormal bir 
artış yüzde 8,9 yükselme; 1966 da yüzde 4 - 4,5 

civarında bir artış. Ancak 1966 yılında toptan 
eşya fiyatlarının bir yıl öncesine göre biraz 
daha az yükselmiş olmasının bâzı sebepleri 
üzerinde durmak ve içinde bulunduğumun 1967 
yılında durumun nasıl seyredebileceği hakkın
da bâzı talhmiıılerdc bulunup, ona göre ted
birli davranmak yerinde olacaktır sanıyoruz. 
Bir defa, yeni bir faktör olarak İktisadi Dev
let Teşekküllerinin mal ve hizmet tarifelerin
deki son artışlar yeni bir etkendir. Bu zamla
rın başka birtakım fiyatların da artmasına yol 
açabileceği ve zincirleme bir etki yapmak su
retiyle fiyatları harekete ,geçirelbilcceği hesaba 
katılmak gerekir. Ayrıca bu zamlar dolayısiyle 
yaklaşmakta olan toplu sözleışme müzakerelerin
de yeni ücret talepleri ile karşılaşılması, Dev
let sektöründeki ücret artışlarının özel sektör 
ücret artışlarını davet etmesi, bâzı zamların 
maliyetleri etkilemek suretiyle maliyetleri yük
seltmesi, bu suretle maliyet, fiyatlar, ücretler 
karşılıklı birbirini etkilemek suretiyle bir artış 
spiralinin, bir artış zincirinin teşekkül etme
sinden ciddî olarak endişe duyulabilir. Bilhas
sa bütün bu faktörler tarım üretiminin bir yıl 
öncesi.nıe göre ancak yüzde 1 - 1,5 civarında ar
tacağı bu yıla isabet edcrıse enflâsyonist baskı
nın artmasından ciddî olarak endişe edilelbi-

'lir. Geçen yıl, 1966 yılında toplam para ve 
kredi arzının artmış olmasına rağmen fiyat
ların çok büyük bir hızla yükselmemiş olması
nın sebeplerinden biri 1966 yılında tarımsal 
üretimim hava şartlarının olağanüstü iyi gitmesi 
yüzünden çok yüksek olması ve ithalâtın da çok 
yüksek seviyelere ulaşmış bulunmasıdır. Biraz 
sonra rezervlerimizi eritmek pahasına 1966 yı
lında ithalâtın ne kadar hızlı ilerlemiş olduğu
nu belirteceğim. 1967 yılında bir taraftan ta
rım üretiminin artışında bir yıl önceki tempo
nun muhafaza edilemiyeeeği aişikârdır. Diğer 
yandan 1967 yılında ithalâtın 1966 ya nazaran 
daha tahditti, daha dikkatli yürütülmesi za
rureti hâsıl olacaktır, toplam mal arzının 1966 
yılında olduğu gibi hızlı bir artış kaydetmeme
si halinde, bu yıl tesirlerini fazla hissetmediği
miz enflâsyonist baskıların 1967 yılında ken
dilerini daha şiddetli bir şekilde duyurmaları 
ihtimali mevcuttur. Ve malî istikrar bakımın
dan, plânın başarısı bakımından, Türkiye'nin 
sosyal huzuru bakımından Hükümetin bu ger
çekler üzerinde dikkatli davranması ve gerek-
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li tedbirleri gecikmeden alması yerinde olacak
tır. 

Merkez Bankası kredilerinde bir yılda yüz
de 46 civarında bir artış tesbit edilmiş olması 
ve bunun bir yıl önceki yüzde 12,7 artışa na
zaran üç mislinden dalha hızlı bir artış ifade 
etmesi, üzerinde durulması lüzumlu olan bir 
gerçektir. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka gerçek top
tan eşya fiyatlarındaki artış hızına nazaran 
büyük şehirlerimizdeki geçinme endekslerinin 
artışının çok daha hızlı oluşu gerçeğidir. Bu 
noktaya benden önce konuşan hatipler temas 
etmişlerdi]1. Bu itibarla üzerinde durmak iste
miyorum ; fakat bilhassa son zamanların da et
kisi ile 1967 bütçesinin açık finansmana giden 
bir bütçe oluşu sebebiyle 19*67 yılında fiyat
larda şimdiye kadar görülenden daha hızlı bir 
artış olması ihtimali hesaba katılması gerekli 
ciddî bir ihtimaldir ve bunun karşısında vur
dum duymaz bir tavır yerine dirayetli; uyanık 
ve zamanında tedbir alan bir tavır zaruridir. 

1967 yılı bakımından üzerinde durulması 
gerekli bir başka nokta şudur; tarım üretimi 
şv^çen yıl olduğu gibi % 8 civarında değildir, 
(/c 1,5 civarında artar ve sanayi alanındaki bü
yüme de % 10 - 10,5 civarında kalırsa, ki bu 
rakam 1966 programından daha hızlı bir ra
kamdır, toplam büyüme hızımızın % 7 yi değil, 
ancak % 5 i veya en iyimser tahminlerle % 6 
yi bulacağı anlaşılmaktadır. Bu demektir ki, 
toplam kaynaklarda % 7 kalkınma hızı sağ
lanacağına göre hesabedilmiş olan toplam kay
naklarda bir küçülme vukııbulacaktır. II vrca-
malar ise % 7 kalkınma hızı sağlanmış gibi 
hesabedildiğine göre, % 7 kalkınma hızı sağlan-
mışcasma yapılacak olursa bu takdirde toplanı 
kaynaklarla harcamalar arasındaki denge bi
raz daha bozul ab Üece'k ve sonunda en fi afonini 
baskıyı artıran âmillerden birisi olacaktır. 

Bir başka nokta; tasarruf bonoları ile ilgi
dir. Maliye Bakanını dün dinlerken tasarruf 
bonolarının dar gelirli yurttaşların sırtından 
kaldırılabilmesi için kanun değişikliğinin 1967 
yılı içinde mutlaka gerçekleştirileceğini bir 
defa daha duyduk. Bu konuda C. H. P. Grupu-
nun vermiş olduğu bir kanun teklifi Hüküme
tin getireceği tasarı komisyonlara -gelsin diye 
uzun zaman bekletildi. Hükümetten do bir ta-
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sarı geldi. Söylendiğine göre bu yıl zarfında 
Hükümet mutlaka tasarruf bonoları ile ilgili 
kanun değişikliğini sağlıyacak ve büyük bir 
zümreden tasarruf bonolarını tamamen kaldı
racaktır. Bu bizim C. H. P. G-rupu olarak dile-
diğimizdir. Bu yolda verdiğimiz kanun tek
lifinin tasarruf bonolarının bütçeye sağlıyacağı 
gelir üzerindeki etkisi yeteri kadar değerlen
dirilmiş görülmüyor. Eğer kanunda yapılan 
değişiklik tasarruf bonoları gelirlerinde % 30 
civarında bir indirme, bir hasılat düşmesi sağ
lanacak olursa öngörülmüş olan 720 milyon li
ralık hasılat mübalâğalıdır ve bunun ancak 
580 milyon lira civarında gerçekleşmesi müm
kün olacağı tahmin edilebilir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin yaratacak
ları kaynak bakımından da rakamları mübalâ
ğalı görüyoruz. Fiyat ve tarifelerde yapılan 
ayarlamalarla bütçe tasarısı ve program ara
sındaki 707 milyon liralık farkın karşılanacağı 
hesabedilmiş görünüyor. Bu sebeple bütçe ta-
sarısiyle Hükümet arasındaki bu rakam farkını 
tenkit mevzuu yapmıyoruz. Alınmış olan ted
birlerle bu farkın kapanacağı " faraziyesinin 
mevcudolduğunu tahmin ediyoruz. Ancak şu 
noktalara dikkati çekmek isteriz. Fiyat ve tari
felerin bir kısmında ayarlamalar yapılmıştır. 
Fakat bildiğimiz kadar Devlet Plânlama Teş
kilâtının düşünmüş olduğu ayarlamaların bir 
kısmından söz edilmemektedir. Bu takdirde ek 
kaynak 707 milyon lira bulunabilecek midir? 
Kaldı ki, bir İktisadi Devlet Teşekkülünün fi
yatlarında ve tarifelerinde yapılan ayarlama
ların başka bir İktisadi Devlet Teşekkülünün 
maliyetlerini ve kârlarını olumsuz yönde etki
lemesi ihtimali mevcuttur. Meselâ kömüre ya
pılan zam Demir - Çeliğin maliyetlerini artıra
cak, kârlarını azaltacak ve kömüre yapılan 
zamla kaynak artırılırken Demir - Çelik kârla
rının azalması yüzünden bir başka alanda da
ha az kaynak yaratılmış olacaktır. Bunun gibi 
çimento veya elektrik gibi çeşitli tarifelerde ya
pılacak veya yapılmış olan ayarlamaların İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin yaratacakları kay
naklarda azalma vücuda getirmesi ihtimali 
vardır. Bu noktaların da hesaba katılması ve 
bütçe açığının, finansman açığının buna gör'e 
daha dikkatle değerlendirilmesi gerekeceği inan
cındayız. 

19 — 
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Önemli bir nokta da, dün de belirtildiği gibi, 
sektörler ve kişiler arasında vergi adalet hedefi 
ile alınmış olan son tedbirlerin birbirine zıt olu
şudur. Gerçekten plânımızın hedefi sadece sıh
hatli finansman kaynakları bulmak değildir. 
Aynı zamanda bu finansman kaynaklarının 
sektörler arasında ve kişiler arasında, çeşitli sos
yal zümreler arasında vergi adaletini artırıcı 
yönde olması lâzımdır. Gelişmeye muhtaç ül
kelerin sadece vasıtasız vergilerle kalkmamı-
yacağı bilimsel bir gerçektir. Vasıtalı vergilere 
de gelişmeye muhtaç ülkelerde bir ölçüde yer 
verilmesi çağdaş iktisat ilminin kabul ettiği bir 
gerçektir. Ancak verginin başlıca yükünü malî 
ve iktisadi gücü zayıf olan zümrelere yüklemde 
haksızlıktır. Vergi yükünü, ödeme gücü yüksek 
olan zümrelerin kendi hisselerine düşen ver
giyi âdil olarak ödemelerini sağlıyacak şekil
de dağıtmak zaruridir. Hükümetler için vası
talı vergileri artırmak belki en kolay yoldur. 
fakat hiç şüphesiz en âdil yol değildir. Hiç şüp
hesiz bu plânımıza uygun olan bir yol değildir. 
Türkive'de vergilenmesi mümkün olan kaynak
lar vardır. Türkiye'de büyük vergi rezervleri 
mevcuttur. Ve bu hususta gerek Maliye Bakan
lığı teknisyenlerinin, gerek Devlet Plânlama 
Teşkilâtı uzmanlarımızın yeterli bilgileri, hattâ 
sarih teklifleri vardır. Hükümetlerin gerekli 
cesareti göstermek suretivle ödeme gücü yük
sek olan zümrelerden daha çok vergi alacak 
tedbirleri getirmeleri, buna karşılık dar ge
lirli, ödeme gücü zavıf, hayat pahalılığının ıs
tırabı ile kıvranan büyük zümrelerin vergi
lerini artırıcı tedbirlerden, yollardan kaçın
maları zaruridir. 

Değerli arkadaşlarını, plân ve programlanır 
tesbit etti&i ekonomik ve sosyal hedeflerin kâ
ğıt üstünde kalmaması, bu kürsülerde bağlılık 
ifade ettiğimiz plânı gerçekten uygulamaya ça
lışmakla veya altına imza ettiğimiz yıllık plân
ları candan benimseyip uygulamakla mümkün
dür. Şimdi size konuşmalarda pek az te'mas 
cdildiei için gecen yıl programında yer almış 
bulunun da gerçekleşmiyen bâzı tedbirlere dair 
resmî Hükümet beyanlarını arz edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, 1966 programı Resmî 
Gazetede bugünkü Hükümetin imzası ile ya
yınlanmıştır. 1966 programının 62 nci sayfasının 
(C) bendi toprak reformuyla ilgili olarak ve 
toprak reformunun gelir dağılımına etkisiyle 

ilgili olarak şu cümleleri ihtiva ediyor; bugün
kü Hükümetin imzasını taşıyan 1966 progra
mından aynen okuyorum : «Ancak şu hususu 
özellikle işaret etmek gerekir ki, toprak refor
mu yapılmadan tarımsal ürün fiyatlarının ayar
lanması yoluyla gelir dağılımına olumlu yönde 
etki yapmak mümkün olmıyabilir. Ülkemizdeki 
toprak dağılımının oransız olduğu saptandığına 
piyasaya tanmsal ürün sevk eden çiftçiler de 
daha çok büyük çiftçiler olduğuna göre, destek
leme fiyatları yoluyla çiftçilere aktarılan gelir
lerin düşük gelirlerden daha çok yüksek gelir
lilerin gelirini artırmakta ve istenmiyen ters 
sonuçlara götürmektedir...:» Bu teknik sözlerin 
altında yatan basit gerçek şu : Eğer Türkiye'de 
toprak reformu yapılmazsa, tarım ürünlerinin 
fiyatlarını desteklemek için alman bütün. Hü
kümet tedbirleri, bir kısım büyük gelir sahiple
rinin işine yarar, fakat küçük çiftçilerin işine 
varamaz, onların sefaletten • kurtulmasını sağ
lamaz. 

Gene aynı programın 62 nci sayfasında şu 
cümlelere raslıyoruz : «Gelir dağılımını etkili-
yen faktörlerin başında toprak dağılımı gel
mektedir. Toprak reformuna 1966 yılında baş
lanması kalkınma plânının güttüğü hedeflere 
varabilmek için zorunludur.» 

Arkadaşlarım, bizzat D emi re 1 Hükümetinin 
imzasını taşıyan belgedeki şu cümleyi bir defa 
daha dikkatinize arz edeyim : «Toprak refor
muna 1966 yılında başlanması plânın gelir da
ğılımında güttüğü hedeflere varabilmek için 
zorunludur.:» Şimdi bir Hükümet ki, hem kendi 
imzası ile bu reforma 1966 yılında başlanması 
lüzumunu Devletin Resmî Gazetesinde ilân et
miştir, hem de bu reforma pek de inanmadığını 
davranışları ile veya başka beyanlariyle ifade 
etmiştir. Görülüyor kî, plân ve program biraz 
da yasak savma kabilinden imzalanıyor veya 
imzamızı taşıyan dokümanlara gerekli itibar 
tam olarak gösterilmiyor. 

Yine aynı doküman devam ediyor : «Tarım 
sektöründen alınan dolaysız vergilerin önemsiz
liği ve fiyat politikasının hazan tersine işliyen 
tedbirleri göz önünde tutulursa, toprak refor
muyla sağlanacak yatay gelir dağılımı hem ada
letin sağlanması yönünden, hem de toprağın da
ha iyi işlenmesi ve verimin artırılması sonu
cunda kalkınma amacı yönünden çok yararlı 
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olacaktır.» Bu fikirler altına kolaylıkla imza 
atabileceğimiz fikirlerdir. Ama bugünkü Hü
kümet bunların altına imza atmış, uygulama-
mıştır. Bu itibarla hiç değilse 1966 programın
da ilân etmek cesaretini gösterdikleri bu ger
çekleri 19.67 programında ikinci plânın strate
jisinde ilân etmekten vazgeçmemiş olsalardı bu 
bile bir teselli teşkil edecekti. Ama öğreniyoruz 
ki, 1966 programında kendi imzaları ile yayın
lanan bu gerçekleri bugün ifade etmek hususun
da bile mütereddit davranılmaktadir. Söz ko
nusu reformun hem vergi adaleti ve sosyal ada
let bakımından, hem toprakların daha verimli, 
daha iyi işletilmesi bakımından, hem sosyal he
deflere, hem ekonomik kalkınma amacına ula
şılmak bakımından zorunlu olduğunu bugün de 
kabul etmeleri buna göre bir davranış içinde 
bulunmaları yerinde olacaktır. 

Geçen yılki programın 99 ncu sayfasında ta
rımsal bünye ile ilgili tedbirler kısmında da ge
ne toprak reformunun hem ekonomik bakım
dan, hem sosyal bakımdan ne derecede zaruri 
olduğu ifade edilmiş; fakat bu gerçek 1966 yı
lında hiç nazara alınmamıştır. 

Bir başka bahse geçiyorum; Petrol bahsi. 
Petrolle ilgili olarak Hükümetin imzasını ta

şıyan 1966 programının 165 nci sayfasında şu 
cümleyi görüyoruz : «Ham petrol ithalâtının 
dünya cari fiyatlarına uygun seviyede olmasını 
sağlıyacak tedbirler öncelikle uygulanacak ve ham 
petrol ithalâtı da petrol ürünlerinde olduğu gibi 
kota içine alınacaktır.» 

Şimdi Demirel Hükümetinin imzasını taşıyan 
bu beyanla 1966 yılında aynı Hükümetin uygu
lamasını yanyana koyduğumuz zaman program
da öngörülmüş tedbirlerin nasıl ihmal edildiğinin 
bir örneğini daha görmüş olursunuz. 

Tedbirler bahsinde diğer konulara geçmeden 
evvel petrol konusunda bir dileğimizi C. H. P. 
Grupu adına tekrarlamak isteriz : 

Petrol kanunu konusundaki çalışmalar artık 
geciktirilmemelidir. Görülüyor ki, siyasi parti
lerimiz arasında bu konuda gitgide artan bir ihti
yaç duygusu, bir görüş birliği belirmektedir. Mil
lî Petrol Şirketimizin haklarını genişletecek, yer
altı servetimizden Türk Milletinin yararına fay
dalanmayı sağlıyacak, bugün kapalı olan bölgeleri 
millî müesseselere açacak, keşfedilmiş olan 5 nci 
bölgede millî şirketimizin eli kolu bağlı olmadan 
daha büyük imkânlarla çalışmasına imkân vere

cek tedbirler alınmalı, yabancı şirketlerle ilgili 
hükümler mutlaka değiştirilmek suretiyle Türk 
Devletinin bugün düşük olan. hissesi çok daha 
yüksek seviyelere çıkarılmalı, ham petrol ithalâ
tında serbest rekabet fiyatları seviyesinin üstün
deki ithalâta son verilmeli, Kanunun 13 ncü mad
desinin Hükümete tanıdığı yetki kullanılmalıdır. 
Kanun, serbest rekabet fiyatlarının üstünde ham 
petrol ithalini önlemek için Devlete icabında ke
sin müdahale imkânını veren bir madde ihtiva 
etmektedir, ve ham petrolün % 27 indirimle it
hâl edilebileceği hesap olunduğuna göre artık bu 
maddeyi resen ve doğrudan doğruya uygulama
sını engelliyen bir durum yoktur inancındayız. 
Boru hattı satışından kesin olarak vazgeçilmeli
dir. Bu konuda Meclis Araştırma Komisyonu ku
rulmuş olmasına rağmen Hükümetin araştırma 
sonucunu bile beklemeden, olup bitti halinde bu 
önemli ve stratejik millî tesisi özel kişilere dev
retmek tasavvurunu havsalamız almıyor. Buna 
son verilmesi çeşitli münakaşaları ortadan kaldı
racak ve hiç şüphe yok ki yurt kalkınması bakı
mından yararlı, olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, 1966 programının met
ni ve uygulanışı ile ilgili tedbirler dolayısiyle 
kısaca petrol konusuna temas ettikten sonra hü
kümetin dikkatine bu programın daha birçok 
tedbirlerinin hiç yokmuş gibi farz edilerek uygu
lanmadığını arz etmek isterim. Çimento fabrika
larının yönetimiyle ilgili tedbir kâğıt üstünde 
kalmıştır. Karayollariyle ilgili programın 494 
ncü sayfasındaki tedbir kâğıt üstünde kalmıştır. 
Büyük tarım kazançlarının vergilenmesi ve Tür
kiye'nin millî gelirinde önemli bir yer tutan ta
rım sektöründen sağlanacak olan vergilerle kal
kınmanın hızlandırılması hakkındaki 590 nci 
sayfada yer alan hükümler 1966 yılı içinde hiç 
uy gulanmamı ştı r. 

Vergi denetimine özel bir önem vermek sure
tiyle müessir bir vergi denetlemesinden beklenen 
sonuçları elde etmek için programda yer alan 
tedbirler uygulanmamıştır. 

Bu arada bir iyimser düşüncemizi de arz et
mek isteriz : 

Değerli arkadaşlarım, bütün uygulama kusur
larına rağmen gerek finansman konusunda, gerek 
yeniden teşkilâtlanma ve tedbirler konusunda 
plânın ve programın Öngördüğü tedbirlerin hepsi 
alınmadığı halde, plânlı döneme geçişten bu 

I yana Türkiye'de ortalama kalkınma hızı % 6,5 ğu 
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bulmaktadır. Dün bu kürsüde T. İ. P. adına ko
nuşan sayın milletvekili plânlı dönemin 
başarısını çok kücümsiyen bir eda ile konuş
tular ve Türk Kalkınma plânım bugün dayan
dığı teorik temellere göre kalkınmamıza bir 
etki yapmıyacağını kendi anlayışlarına göre 
ancak sosyalist bir plânlama tekniğinin kal
kınmayı sağlıya bileceğini ifade ettiler. Hattâ 
plânlı dönemdeki kalkınma hızının plân (ince
si dönemden hiçbir fark arz etmediğini ve plân 
varsa da yoksa da hiç fark olmadan daima aynı 
kalkınma hızının sağlanabildiği görüşünü sa
vundular. Gerçek böyle değildir. Kalkınma 
hızı tarımın etkisi ile bazan daha hızlı bnzaıı 
daha yavaş'olmakla beraber 1902 yılında, plâ
na geçiş yılında yüzde 6,5 civarında olmuştur. 
Plânın ilk yılında yüzde 7,7, ikinci yılında 
yüzde 4,6, üçüncü yılında yüzde 4,9, • dördün
cü yılında yüzde 8,4' dür. Bütün bu yılların 
ortalaması yüzde 6,5 u bulmaktadır. 1-62 yı
lında tarımın etkisi yüzde 8,5 artışla şüphesiz 
büyüktür. Fakat, 1964 ve 1965 yıllarında ha
va şartlarının müsait olmayışı yüzünden plân
da. öngörülen % 4,2 tarım üretimi artışı yerine 
0,6 eksilme ve % 2,5 eksilme vukubulmasına 
rağmen, yani hava şartlarının bâzı yıllarda 
çok iyi, bâzı yıllarda çok fena etkiler yapmış 
olmasına rağmen ortalama kalkınma hızının 
%6,5 bulması hiç şüphesiz Türkiye'nin demok
ratik düzeni içinde, hürriyet düzeni içinde plân
lı kalkınmayı başarabileceğinin ümidli işare
tidir. 

Değerli arkadaşlarım, dünyada gelişmiş 
ülkelerin ve gelişmeye muhtaeolan ülkelerin 
kalkınma hızı ile Türkiye'nin sağlıyabildiği 
kalkınma hızı yanyana konduğu zaman şu ger
çeği görüyoruz: Gelişmiş ülkelerin bugün or
talama kalkıma hızı % 4,5 civarındadır ve 
nüfus artışlarının çok düşük olması sebebi ile 
fert başına, düşen gayrisâfi millî hâsıla. % !î,5 
civarında artmaktadır. Gelişmiş ülkeler orta
laması, demek ki, her sene fert başına., % i> bir 
büyüme civarındadır. Gelişmemiş ülkelerde 
nüfus artışının daha az olması sebebiyle orta
lama fert başına gayrisâfi millî hâsıla artışı 
% 1,5 civarındadır. Türkiye'nin son nüfus sa
yımına göre yılda nüfusunun % 2,5 artığını 
hesaba katarak, % 2,5 hattâ % II nüfus artışı 
esasına dayanarak, yüzde 6,5 kalkınma hızın
dan bu nÜLiıs artışı yüzdesi çıkarıldığı tak-
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j dirdo fert başına gelişme hızı yüzde 1-3,5, yüz
de 4 civarındadır. Bu hız gelişmemiş ülkeler 
ortalaması olan yüzde 1,5 dan çok daha yük
sektir. Bu hız, gelişmiş ülkeler ortalamasının 
da hafifçe üstündedir. İliç şüphesiz bu bizim 

( için. yeterli bir hız değildir. Plân hedefini tam 
olarak gerçekleştirmek ve bunun getirdiği bü
tün ekonomik tedbirleri, sosyal tedbirleri, bi
raz evvel saydığım reform tedbirlerini almak 
lâzımdır. Gerek vergi alanında,, gerek toprak 
alanında, gerek yeniden teşkilâtlanma alanın
da, İktisadi Devlet Teşebbüslerinin daha bol 
kaynak yaratır bir hale getirilmesi için yapıl
ması gerekli pek çok iş vardır. Fakat ınemlo-
kct'.o baştan başa karamsar bir hava yayma
ya ve gelip geçen hükümetlerin hiçbiri zama
nında Türkiye'nin plânsız dönemden farklı bir 
ka'kınma hızına ulaşmadığını iddia ederek de
mokratik plânlamaya inancı temelinden sars-
mıya hakkımız yoktur. (Alkışlar)-

Türkiye hürriyet içinde hem kalkınmayı, 
hem de. sosyal adaleti gerçekleştirmeye karar
lıdır ve bunu yapmaya -muktedir olduğunu 

| son yılların gelişmeleri, tedbirlerin noksanh-
j gına. rağmen, göstermektedir. Bu tedbirleri 

daha. büyük bir cesaretle tamamladığımız tak
dirde, plânın ve programların öngördüğü eko
nomik, s"syal tedbirleri tam olarak aldığımız 
takdirde Türkiye, hürriyet içinde geri kalmış
lık çenberinin kırmanın mümkün olduğunu is-

j pat eden ülkelerden biri olacak ve dünya yü
zünde örnek bir ülke olarak gösterilecektir. 
Bunun imkânları vardır. Çünkü Türk Milleti 

i kalkınma yoluna başka ülkelerden çok daha 
önce girmiştir, Atatürk devrimleri ile atılmış 

| sağlam temciler vardır. Türk halkı uyanık
tır, kaderini değiştirmeye kararlıdır, kaderi-

1 ni değiştirmeye muktedir olduğunu hissetmek
tedir. Köyde kentte yaratıcı -güce sahibolduğu-
nu göstermektedir ve hür yaşamaya kararlı bir 
millettir, hürriyetin tadını tatmış bir millettir. 

j (O. II. P. ve A. P. sıralarından alkışlar) bu 
itibarla hürriyet içinde kalkınmayı, hürriyet 
içinde geri kalmışlık çemberini kırmayı ba
şaracak olan milletlerin başında Türk Milleti 
gelmektedir. Biz son yılların plânlama uygu
lamasından bu sonuçları çıkarıyoruz. Eksik 
uygulamaya rağmen alman sonuçların ümit 
verici okluğunu ifade etmekten haz duyııyo-

( ruz. 
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Değerli arkadaşlarını, plândan önceki döne
min kalkınma hızının, plân öncesi dört yılın ra
kamlarına bakıldığı vakit plândan sonraki dört 
yıl rakamlarına göre çok daha düşük okluğu gö
rülür. Şu halde, dikkatli bir tahlil, plânlamanın 
Türkiye'de kalkınma hızını artırdığını, aynı za
manda bu kalkınmanın nispî bir istikrar içinde 
sağlanmasını mümkün kıldığını ispat etmiştir. 

Bu arada sayın A. P. Sözcüsünün biraz evvel 
yaptığı konuşmada ileri sürdüğü bir iddiaya ce
vap vermek isterim. Sayın Güven C. II. P. nin, 
Koalisyon Hükümetlerinin başında iktidarda bu
lunduğu 1963 - 1904 yıllarının ekonomik gelişme 
ve bilhassa ekonomik huzur bakımından verimli 
yıllar olmadığını ifade eden bâzı sözler söylediler. 
Bu sözler 1963 - 1964 yılları için haklı değildir. 
1963 - 1964 yıllarında çok çetin siyasi buhran
lardan geçmiş olmamıza rağmen, Türkiye'de ge
rek kamu sektörünün, gerekse özel sektörün yap
tığı hamleler iftihar edilecek hamlelerdir. Bil
hassa özel sektörün güvensizlik yüzünden 1963 ve 
1964 yıllarında yatırım yapmadığı iddiası, resmî 
rakamlarla çelişme halindedir. 

Bugünkü hükümetlerin de imzasını taşıyan res
mî belgelere bakıldığı takdirde, Plânlamanın ra
kamlarına bakıldığı takdirde ortaya çıkan gerçek 
şudur: 1963 yılında kamu sektörü yatırımları 
% 91,5 oranında gerçekleşmiştir. Özel sektör ya
tırımları o yıl programında öngörül enden daha 
yüksek olmuş, % 119 oranında gerçekleşmiştir. 
1964 yilmda kamu sektörü % 82,7 oranında ya
tırımlarını gerçekleştirmiş, özel sektör aynı yılda 
yatırım miktarının % 107 si civarında yatırım 
yapmıştır. Yani yine programda öngörülen ra
kamın üstünde bir yatırım yapılmıştır. 1965 yı
lında, yani iktidar değişikliğinden sonra özel sek
tör yatırım oranı % 108 dir, 1963 oranından da
ha düşüktür. Kamu sektörü yatırımını gerçekleş
tirme oranı ise yüzde 84,7 dir. Toplam yatırım
lara, kamu ve özel sektör yatırımlarının tümüne 
bakıldığı zaman o yılın programında öngörülen 
yatırım miktarına kıyasla 1963 yılında % 103 
oranında bir gerçekleşme vardır. 1964 te c/c 92,6, 
1965 te %. 97,9 oranında bir gerçekleşme vardır. 
Hiç şüphesiz burada özel sektör yatırımlarının 
plânında öngörülen istikametlere yöneltilmesinde 
eksik uygulama bulunduğunu ifade etmek lâzım
dır. Bu kürsüde biraz evvel Sayın A. I'. Sözcü
sünün izah ettiğinin aksine olarak özel sektör 
yatırımlarının çok 'büyük bir kısmı hâlâ konut 

yatırımlarına yönelmektedir ve konut yatırımla
rına yönelmesi plân hedeflerine uygun değildir. 
Özel sektör yatırımlarının yalnız miktar olarak 
değil, fakat yöneldikleri alanlar bakımından da 

1 plân hedeflerine uygun şekilde gerçekleşmesi kal
kınma hızımızı artıracaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına memnuniyetle bir nok
tayı belirtmek isterim. Sayın Maliye Bakanı dün 
yaptığı konuşmada 1966 yılı içinde isletmeye açı-

I lan çeşitli tesislerin isimlerini saydılar. 1967 yılı 
içinde önümüzdeki birkaç ay zarfında işletmeye 

I açılacak yeni tesislerin isimlerini verdiler. Bizim 
anlayışımız, birbirini kovalıyan iktidarların bir 
bayrak yarışı zihniyeti içinde memlekete eserler 

I kazandırmaları zihniyetidir. Daha evvel, Hükü
met programının müzakeresi sırasında bir anla
yışla C. H. P. Hükümetleri zamanında ihalesi 
yapılmış, inşasına, başlanmış veya daha evvel baş
lanmış iken inşasına devam olunmuş olan eser
lerden bahsetmiştim. Hatırlıyorum ki, Hükü
met programı müzakeresi* sırasında bu verdiğim 
eserler listesi bir hayli itirazla karşılaşmıştı. 

Şimdi Sayın Maliye Bakanının dün okuduğu 
listeyi dinlerken büyük bir sevinç duydum, haz 
duydum. Çünkü benim, başlayıp da ihalesini 
yaptık, inşasına başladık devrettik dediğim eser
lerin birer birer işletmeye açıldıkları müjdesini 
verdiler. Meselâ 1963 te ihale etmiş olduğumuz 
Ambarlı elektrik santralinin, 1964 te ihalesi 
yapılmış olan Mersin Termik santralinin, yine 
1963 te başlanmış olan Tunçbilek Termik 
Santralinin üretimini iki misline çıkaran tevsi 
işinin, yine 1964 te ihale edilen Sarıyer elektrik 
santralinin iki misline getirilmesi işinin tamam
lanmış olduğu müjdesini verdiler. Tarsus Bo
ya Falbrikası, Bilecik Seramik Fabrikası, An
kara - İzmir karayolu, Tarabya ve Ankara büyük 
otelleri diye açıldığı müjdesini verdikleri eser
lerin hepsi bu kürsüde, başlamış, ele alınmış 
büyük eserler olarak, devam eden işler olarak 
saydığımız eserlerdi. O günkü retten sonra 
bunların tamamlandığı müjdesini dün Sayın 
Bakanın ağzından dinlemek şüphesiz bizim 
sevinç kaynağı oldu. 

1967 yılında önümüzdeki aylar içinde tamam
lanacağı müjdesini verdikleri eserler de geniş 
kısmı itibariyle böyledir. Kesikköprü Barajı ve 

I
1 Santrali Cumhuriyet Halk Partisi hükümetle

rinden evvel başlamış, Cumhuriyet Halk Partisi 

— 23 — 



M. Meclisi B : 54 15 . 2 . 1967 O : 1 

hükümetleri zamanında inşası devam etmiş olan 
büyük eserlerden biridir. O zaman üzerinde pek 
durulmaya değmez diye ifade edilen Hazer Elek
trik Santralinin de önümüzdeki aylar içinde 
açılacağı müjdesini Sayın Bakan vermektedir. 
Sayın Bakanın konuşmasında sözü geçen sulama 
tesislerinin pek çoğu plânın birinci, ikinci yılla
rında Cumhuriyet HalEr Partisi hükümetleri za
manında başlamış eserlerdir. Sayın Bakanın ko
nuşmasında sözü geçen üç tekstil fabrikası yine 
daha evvel başlamış, birçok gerilemelerden, geri 
kalmalardan, durmalardan sonra devam etmiş 
eserlerdir; tamamlanmaları müjdesi bizi sevin
dirir. Trabzon Çimento Fabrikası, Karabük Çe
lik Konstrüksiyon Fabrikası, çay fabrikaları da 
bu şekilde başlamış olan ve bir bayrak yarışı 
zihnyieti içinde yen Hükümetin tamamlama
sından sevinç duyacağımız ve duyduğumuz 
eserlerdir. 

Sevgili arkadaşlarım, bu gerçekleri sadece 
şunun için belirtmekte fayda gördüm : Bir dö
nemde hiçbir şey yapılmadı, bir başka dönem
de çok şey yapıldı gibi gösterilmek yerine, plân 
döneminin tümünü, biraz evvel yaptığım gibi, 
bir bütün halinde ele almanın ve milletçe, mem
leketçe, değişen hükümetlere rağmen, yaptığımız 
ileri hamlelerin sevincini hep beraber duyma
nın daha faydalı olacağı inancı içindeyim. Daha 
evvel yapılmış olan hizmetleri inkâr etmemek, 
bu devirde yapılacak olan hizmetlerin de kadir
şinaslıkla karşılanmasının en büyük teminatı ola
caktır. (Orta sıralardan «brova» sesleri, al
kışlar ) 

Değerli arkadaşlarım, bu arada dış ekonomik 
ilişkiler bakımından bir önemli noktaya dokun
mak ve Hükümetin 1967 yılı için bizi bekliyen 
bir ciddî tehlikeye dikkatini çekmek isterim. 
1966 yılı dış ticaret rakamları ile ilgili bilgiler 
dünden beri bu kürsüde tartışıldı; bizim bu ra
kamlardan çıkardığımız bir sonuç var. İthalât
ta 1965 yılına göre geçen yıl yüzde 25 oranında 
bir artış vukubulmuştur. Çok yüksek bir artış... 
Buna karşılık, aynı yıl yani 1966 yılında ihraca-
tımızdaki artış yüzde 5,4 ten ibarettir. Yani it
halâtımız 1966 yılında ihracatımıza göre dört 
veya beş misli daha hızlı bir artış göstermiştir 
ve bu sebeple 1965 yılında 108 milyon dolara 
inmiş olan dış ticaret açığı 1966 yılında 226 mil
yon dolara yükselmiştir. Böylece 1965 ten 1966 

ya dış ticaret açığımızda yüzde 109 oranında bir 
artış vardır. Bu, bir yılda mühim bir artıştır ve 
önümüzdeki yıl bakımından bir tehlike işare
tidir. 

Merkez Bankasının döviz ve altın rezervleri 
ithalâtımızın ihracata nazaran çok daha büyük 
bir hızla artması yüzünden 1966 yılının ortala
rında erime yoluna girmiş ve daha Haziran 1966 
da Merkez Bankasında altın ve döviz rezervleri 
olarak sadece iki haftalık bir ithalâtı karşıla
yacak miktarda bir rezerv kalmıştır. Yıl sonu 
rakamlarına baktığımız zaman aynı durumu gö
rüyoruz. 1964 yılı sonunda elli milyon dolar, 
1965 yılı sonunda 57 milyon dolar olan rezervi
miz 1966 yılı sonunda sadece 24 milyon dolardan 
ibarettir. Her gören gözün açıkça tesbit edeceği 
bir çıplak gerçektir bu. 1966 yılı, rezervlerimiz 
bakımından erime yılı olmuştur. İthalâtta teh
likeli bir artış yılı olmuştur. 

Bunun yanibaşmda bâzı ihtimalleri dikkatle 
göz önünde tutmaya mecburuz. 1966 yılında bü
yük bir döviz kaynağı teşkil etmiş olan işçi dö
vizleri gelirinin 1967 yılında aynı tempo ile art
ması muhtemel görünmüyor. Batı - Almanya'-
daki kriz, işsiz kalan işçilerimiz ve dışarıya sevk 
edilen işçi sayısındaki azalma, hattâ duraklama, 
1967 yılında döviz rantrelerimizin çok fazla yük
selmesi bakımından ümit verici değildir. Bu ka
naldan büyük gelirler ummak veya büyük artış
lar ummak hayal olur. 

Bunun yanı başında 1963 yılından bu yana 
ihracatımızdaki sevindirici yükselme biraz da dış 
pazarlardaki fiyat hareketleriyle ilgilidir. Dış pa
zarlardaki lehimizde gelişen fiyat hareketinin ilâ-
nihaye böyle devam etmesi beklenemez. Az geliş
miş ülkelerle sanayi ülkeleri arasındaki dış ikti-

I sadi münasebetlerde bilinen gerçeklerden biri şu
dur: Ticaret hadleri uzun vâdede sanayi ülkeleri 
lehine değişir, tarım ülkeleri veya hammadde ih-
raceden ülkeler aleyhine gelişir. Türkiye'de plâ
nımızın bunu değiştirmek yolundaki hedefine ve 
bu yolda sarf edilen bütün gayretlere rağmen 
bugün de ihracatımızın büyük kısmı tarımsal 
ürünlerden ibarettir. Tarımsal ürünlerin fiyat
ları uluslararası pazarlarda düşme eğilimi gös
terir. Bu tehlike, son yıllarda karşılaşılmamış 
olmakla beraber hemen bu yıldan itibaren veya 
önümüzdeki yıllarda karşılaşabileceğimiz bir toh-

I likedir. Devlet Plânlama Teşkilâtımızın yaptığı 
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çalışmalar, Dünyanın hemen hemen bütün az ge
lişmiş ülkelerinin zararına işliyen bu ticaret had
leri mekanizmasının Türkiye aleyhinde de işledi
ğini göstermektedir. Devlet Plânlama Teşkilâtı
mızın etütleri, uzun vâdede tarımsal ürünlerimi
zin fiyatlariyle ithal mallarının fiyatları arasında
ki ticaret hadleri dengesinin aleyhimizde bozu
lacağı gerçeğini ihtiva etmektedir. Bu böyle ol
duğu içindir ki, Hükümetimiz gerek bu yılki uy
gulamada, gerek ikinci plân hazırlığında ihraca
tımızın bünyevi olarak değiştirmek ve tarımsal 
ürünlerden sanayi ürünlere yöneltmek yolunda 
âzami çaba göstermelidir. Bu yolda 1963 ve 1964 
yıllarında alınmış olan tedbirler nispî ve ümit 
verici bir değişiklik getirmiştir. Ancak, bu yolda 
gayretlerin ısrarla, bıkmadan, usanmadan devam 
etmesi gerekir. 1967 yılı için sekizyüz milyon 
dolarlık bir ithalât öngörülmüştür. Eğer Alman-
ya'daki ekonomik krizin işçi gelirlerine yapacağı 
etki ve ihracattaki gelişme hızının aynı şekilde 
devam etmemesi ihtimalleri gerçekleşirse, 1967 
yılında sekizyüz milyonluk bu ithalâtın finans
manında güçlük çekilebilir ve bâzı ithalât kısıt
lanmalarına gidilebilir. Bunun da fiyatlar üze
rinde yapabileceği etkiyi hesaba katmak lâzım
dır. Toplam mal arzına yapacağı etkiler dolayı-
siyle ithalâtta vukubulacak her hangi bir kısıtla
manın fiyat hareketlerini hızlandırması ihtimali 
hesaba katılmalıdır. 

Bu arada turizm ve seyahat kalemine de kısa
ca dokunmak isterim. Maalesef üzerinde çok ko
nuşulan, çok edebiyatı yapılan turizm alanında 
aldığımız sonuçlar hiç de ümit verici değildir. 
Milletçe şu gerçeği bilmemiz gerekir ki, turizm 
ve seyahat kaleminde bugün gelir sağlıyan değil, 
açık veren bir ülkeyiz. Bütün edebiyata, bol söz
lere rağmen 1965 yılında turizm ve seyahat kale
mi aleyhimize on milyon dolar açık vermiştir. 

Yani Türkiye'ye giren turizm gelirinden 
daha çoğm Türkiye'den çıkmıştır ve 1966 yı
lında bu durum düzelecek yerde açık miktarı 
•on milyon dolardan onıüç milyon dolara yük
selmiştir. Bu da gösteriyor ki, turizmi alanın
da gelişme menfi 'bir gelişmedir. Turist sa
yısında artimış olmakla beraber her nedense 
turizm gelirlerinde bu artış yoktur. Bunun se
bepleri üzerinde ciddî talhliller yapmak ve ça
relerini bulmaik icaıbeder. 

Kâr transferlerimin de 19!66 yılına göre 
önemli bir artış göstermesi ve bir yılda 20 mil

yon dolara kadar yükselmesi yaibancı sermaye 
konusunun çok ciddî şekilde Hükümetçe ele 
alınması lüzumunu ortaya 'koyuyor. 

Bu konuda Parlâmentoda petrol konusunda 
yaptığımız gibi bir genel görüşme veya bir 
«Meclis araştırması açılmasının faydalı olacağı 
inancındayız. Yalbaıncı sermaye enine boyuna 
konuşulmalı, yaibancı sermayenin 'bugünkü uy
gulama durumu vıe bugünlkü uygulama duru
muma göre mâruz kalacağımız tehlikeler 'açık
ça ortaya çıkmalı ve gerekli tedbirler ailımma-
hdır.-C. H. P. nin bu konudaki görüşünün pe
şin -hükümlü bir hayranlık veya peşin hüküm
lü bir düşmanlık görüşü olmadığını çeşitli ve
silelerle bu kürsüde ifade etmiştik. Bu konu
da yalnız millî menfa'tleri hesaba Ikatan akıllı 
bir politika güdüldüğü takdirde dış kaynaklar
dan istifade edilelbilir. 

Ancak bir misâl arz etmiştim: Yabancı kay
nak ateş gibidir, ısıltmalk için de kullanılabilir, 
kötü kullanıldığı zaman tehlikeyi yangınlara ve 
yanmalara selbebiyet verebilir. 

Bu arada konsıorsiyum çalışmalariyle ilgili 
bir noktaya temas etmek isterim. Verilen bilgi
lere göre 1963 - 1965 arasında programı kredisi 
'olarak 699 'milyon dolar talefbe't'mişiz ve 683 
milyon dolar sağlamışız. 

Değerli arkadavşlarım, dış yardım konusun
da Türkiye'de bir ideolojik mücadele cereyan 
ediyor. Bâzı yaızarlar ve bâzı siyasi partiler 
adetâ dış yardımın her türlüsünün tehlikeli ol
duğu anlamma gelecek mübalağalı iddialarda 
ve beyanlarda bulunuyorlar. Türkiye'min iktisa
di kalkınma safhalarında dış yardıma ihtiyacı 
olduğu plânımızın kalbml ettiği bir gerçektir ve 
ciddî her iktisatçımın kabul edeceği bir gerçek
tir. Yer yüzünde ister kapitalist, ister düzenle 
kalkınmaya çalışan, ister devletçiliğin hâkim 
olduğu bir karma ekonomi düzeni ile kalkın
maya çalışsın, hıiçtbir geri 'kalmış veya gelişimi
yd i ülke yoktur ki, iyi şartlarla dış yardım 
bulduğu zaman bumu reddetsin. Dış yardım iyi 
kullanıldığı zaman faydalı bir kaynaktır. Bu 
dış yardımı Türkiye geniş ölçüde hür dünya
dan almaktadır ve hür dünyadan aknaya devam 
edecektir. 

Değerli arkadaşlarım, burada çok bilinmi-
yen, fakat bilinmesi faydalı olacak bâzı ger
çekleri ifade etmek isterim. Buıgüm Sovyet Rus-
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ya başta olmak üzere komüniat Alemin yapa
bildiği dış yar dinil arın miktarı hür dünyanın 
yaptığı dış yardımların miktariyle kıyas edil
diği zaman «on derecede 'Ivüçitk'tüı-. Komünist 
'olmıyan âlemin ye Birleşmiş Milletlere bağlı çe
şitli teşekküller gibi çok taraflı yardım kuru
luşlarının toplam yardımı yılda 8 milyar do
lar civarındadır. Bu miktar az gelişmiş dünya
nın kalkınma ihtiyacını 'karşılamaya yeterli 
'değildir. Yapılmış bâzı hesaplara göre az geliş
miş dünya ile gelişmeye muhtaç dünya arasın
daki mesafenin kapatılması için 20 milyar do
lar edvarında bir dış yaıdıma ihtiyaç vardır. 
Ancak komünist âlem dışındaki âlemini ve ku
ruluşların yaptıkları 8 milyar dolarlık yardıma 
/karşılık, 19;65 yılında ıkermihiıist âlommı, Çin 
dâhil yaptığı dış yardımı tutarı 500 mi]yon do
lar civarındadır. Yani toplamı yardımım sadece 
c/c G sı, 7 si civarındadır, değerli arkadaşlarını. 
Muhtelit' ülkelerin yendikleri kredilerin şartla
rıma baktığımız zaman, bazau çok daha cazip 
ıgibi gösteıûlmek istemen »sosyalist ülke:'!erin ver
dikleri yardımları da vâdenin 1!2 veya 15 yılı 
aşımadığı, buna karşılık milletlerarası bâzı ku
ruluşların ve bâzı hür dünya ülkelerinim 40 yıla 
kadar varan vâdelerle yardım verebildikleri de 
bir gerçektir. Tünkiye'nin bu komuda ideolojik 
tercıibler yapmaı-a iç1 in sebep yoktun*. Ne dış 
po'litilka konulanına, ne dış iktisadi ilişki konu
larına ideolojik açıdan bakmayı C. "İL P. Gru-
pu olaralk kalbul etımiyoruz. Bizim nazarınızda 
ıbu konulanda ideolojik bağlılık, ideolojik hay
ranlık yoktur. Bu konularda millî .menfaat hc-
vsa'bı vardır, Türk Mlılliyetçiliği Vardır. (Soldan 
ve o n t ad an alkışlar) Ve kendi menfaatlerimiz 
açısından akilimizi başlımızı toplıyarak her tür
lü sömürmeyi önliyeeek tedbirleri alarak iyi 
şartlarla dış yardımı nasıl ve nereden bubi/bi
liriz, bunu düşünimek vardır. 

Değerli arkadaşlarım, hiç şüphe yoktur ki, 
geçmiş yıllarda Türkiye'nin aldığı bâzı kredi
ler kısa vadeli alınmıştır, ağır faizli alınr.nış-
tır. Bu yıl alınacağından balhscıdllen Avrupa 
Para Sandığının 25 milyon dolarlık kredisini 
misâl olarak arz edebilirim; bir kalkınma kre
disi sayılamaz, ancak kısa vadeli açıkları kısa 
vâdede kapatmak için zaman zaman zaruretler 
sebebiyle başvurulan bir yoldur. Bu yollara 
'başvurmaktan .kurtulmak lâzımdır. Bu kısa va
deli ve yüksek faizli kredilerden Türkiye'yi 

•mutlaka kurtarmak lâzımdır. Kalkınana kredi
si mahiyetinde krediler dışında .kredi almamak 
ve kullanmamak lâzımdır. Ancak yine unut
mamalıdır ki, bu .konularda teik hâkim düşünce 
millî .menfaflit düşüncesidir ve Türkiye'nin son 
yıllarda plânlı dönemde1 almaya başladığı kre
dilerde gerek, vâde, gerek santiar bakımımdan 
eVddî düzelmeler vu'kulbmiımuştur. Geçimiş yıllar
da Devletten Devlete1 değil, firmadan firmaya, 
öze! sektöre alınan kredilerin büyük acısını 
çektik, ve bugüm altında bulunduğumuz ağır 
borç yükünün bir büyük kısmı plânlı dönem
den önce alınmış bâzı kredilerin son derecede 
ağır ve gayrimüsait şartlarla alınmasından 
doğmuş bir yüiktür. Devletten Devlete uygun 
şallılarla, uzun vadeli, ödemesiz devreli, düşük 
faizli kredile.r almak imkânımı bukluğr.lmmz ve 
kredileri «iyasi veya ekonomik alanda millî po
litikamıza bir baskı vasıta.-;! olaralk kullamıl-
rnaisma mâni olduğumuz zaman dış iktisadi 
ilişkileri kredi almaktan çekinımcmıek ve bumu 
az gelişmıisilik çemberini kırmak için kullanma
sını bilmek lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım, bu halisi kapatmadan 
önce İkinci Beş Yıllık Plânla ilgili olarak Hü
kümetten ıbir soru sormak isteriz. Daha evvel 
yapılan (beyanlara göre İkinci plân 'Mart ayın
dan sıoııra bahar aylarında Meclise gelecekti. 
Yapılmakta olan hazırlıklar, bu konuda evvel
ce! ilân edilmiş tarihlere uyabileceği Ikonutsıın-
ıda bize pek ümit vermemektedir. Hükümet 
Ibahar aylarında Meclise gelmesi gereken plâ
nın en geç hangi tarihte Meclise sunulaibileceği 
konuusııda bir bilgi verebiliılse müteşekkir ola
cağız. 

İkinci Beş Yıllık Plânla ilgili hazırlıklarda 
Türkiye'nin geri kalmış bölgelerinin, Orta Ana
dolu ve Değıı 'bölgeleri gibi, Karadenizin bâzı 
'bölgeleri gaibi, Güney - Doğu bölgeleri gibi, 
özel kalkınma hamilelerine muhtaç bölgelerin 
kalkınması bakımından ne gibi tedbirler alına
cağı konusunda bugünden bâzı bilgilere sahip 
olaibilsck veya hiç değilse İkinci Plânda bu ko
nuya daha büyük önem verileceğinin teminatı
mı alırsak müteşekkir olacağız. 

Doğudaki sağlık hizmetlerinin sosyalizasyo
nunun sion yıl landa ciddî aksaklıklar göstere-
meye bağladığını dün burada bâzı sözcüler ifa
de ettiler. Birinci Plân döneminde çok büyük 
aksaklığa uğramış olan üstün vasıflı, her alan-
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ıda 'birinci derecede uzmanlık vasfına sahip ele
man yetiştirilmesi konusunun İkinci Plân döne
mimde daha başarryle ele alınmasını temenni 
ölçüyoruz. 

Yine 1967 yılı içinde Dovlöt Personel Kanu
nu konusunun bir hal çaresine bağlanması te
mennimizdir. Bu konu yüz binlerce Devlet per
sonelini ümitlere ve üzüntülere sevlk ettikten 
sonra bir çıkmaza saplanmış görünüyor. Mut
laka bir hal çaresi bulunması, Kamu İktisadi 
Teşekküllerinin ve mahallî idarelerin persone
linin de durumunun paralel bir sekilide düşü
nülmesi, gerçekçi imkânlarımızla mütenasip boş 
vaitlorden uzalk bir hal çaresine konunun bağ
lanması lüzumuna inanıyoruz. 

Yine Hükümete işçilerin vergilendirilmesi 
ile ilgili olarak bu kürsüde yaptığı bir va'idi ha
tırlatmak isteriz. Asgari geçim haddmiıı erte
lenmesi yoluna gidildiği zaman işçi kazançları
nın bunun dışımda tutulacağı ve va d edilmiş ve 
dar gelirlilerin kazançlarının vergilemmesi ba
kımından hafifletici tedbirleri alınacağı yolun
da bu kürsüden yapılmış olan va'din yerine ge
tirilmesini temenni ediyoruz. 

Tasarruf .Bonoları bakımından yapılmış 
va'din bu yıl gerçekleşmesi bir başka dileği
mizdir. 

Değerli arkadaşlarım, rejim konusunda dün 
burada Genel Baş'kanımız endişeleri, düşünce
leri ifade ettiler. Bu arada Danıştay Kararla
rının, yülkse'k mahkeme kararlarının uygulan
maması yolundaki ısrarlı tutumun bir defa da-
Iha Yüce Meclisin dikkatine sunulmasını zaruri 
sayıyoruz. Son günlerde yeniden bilgimize ula
şan, akıl almaz bâzı 'misaller vardır. Bakanla
rın tasarrufları Danıştayca durdurulmakta, Da
nıştay kararının uygulanmaması yolumda emir
ler verilmekte, bu emirlerin iptali için ikinci 
defa açılan dâvalar yeniden karara bağlan
ılmakta, Danıştay kararı uygulanamaz yolunda
ki kararların Anayasaya aykırı olduğu ibir ikinci 
ilâmda tesibit edilmekte, buna rağmen yüksek 
maihlkeme kararları saygiyle karşılanın anlakta
dır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de hepimizin 
üzerine titrediğimiz Anayasa rejiminin herhan-
ıgi bir noktasına gölge düşmemesi için Hükü
metin bu konuda titiz davranmasını ve mah
keme kararlarını uygulamakla herhangi bir şe
kilde itibar yitirmiyeceğini, bilâkis mahkeme 
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kararlarına saygı göstermenin kendilerine sa
dece itibar bağlıyacağım düşünmelerini bek
leriz. 

Bir başka konu; 27 Mayıs konusunda yapı
lan talıı-iıklıerıe son verilmesi hususunda Hükü^ 
düetin haıssaisiyet göstermesidir. Bu Meclis millî 
iradeyi temsil .ediyor, bu Meclisin kabanlarına 
saygılı olmak lâzımıdır, diyoruz. Böyle olması 
lâzımıdır. Ancak bu Meclisin bir kamumla 27 Ma
yısı Hürriyet ve Anayasa Bayramı ilân etmıiş 
olduğunu bazen unutanlarımız oluyor. Değerli 
arkada'şlarım, 27 Mayıs bu Meclisin kaibul etti
ği bir kanunla Türk tarihline Hürriyet ve Ana
yasa Bayramı olarak geçımişltir. Artık bu konu
daki tahrikleri durduıımalı, artık 27 Mayıs 
devrimine yönelen haksız ve inısafsız hlücuımla-
rın Türkiye'de açtığı yarala.r ve huzursuzluk
lar idrak 'edilerek maziye 'dönük ağır tartışımıa-
ları yeniden açmak yerine gözlerimizi ileriye 
çevirerek yeni Anayasa düzieni içimde, demokra
tik düzcnıe saygılı, elbirliği ile birbirimize say
gılı yurt kalkınması uğrumda gayret sarf etme
miz lâzımıdır. 

Değerli arkadaşla mm, rejim konusunda ile
ri sürülen çeşitli endişeler karşısında bir nok
tanın aıç.nkça bilinmesinde fayda vardır. Konuş
mamın (başımda da arz ettim: Türik Milleti hür 
yaşamaya kararlıdır ve hür yaşamaya lâyıktır. 
Anayasadan doğan halklarını milletimiz ne fa-
şizıme, ne de aışırı solcu tertiplerine kaptınma-
maya kararlıdır ve muktediriz. (Alkışlar) Türik 
Milletinin hür seçimlere, hür münâkaşalara, dü
şünceleri ifade hürriyetine, hukuk hâkliımiyeti-
ne dayanan domıakratilk hukuk devlöti dışımda 
her hangi bir idare tarzına nazı olacağını san
mak en büyüık hatadır. (Alkışlar) Türik deımjolk-
rasisini ne sağdan, ne soldan gelen 'hiçbir ter
tip ve hiçiıir tahrik yıkaımıyacaiktır. Türik ide-
ımokrasisini bir burjuva yutturması olanak nite
lendirip hor görenler bilmıelildirler M, demıok-
ralt'ik rejim tebayı vatandaş yapmış olan ne-
j imdir ve insan haysiyetime uygun olan tek ne-
jimdir. (Alkışlar) Biz Cumhuniyet Halk Fanti
si olarak hu rejime yürekten bağlıyız vıe bu 
rejimi, meneden gelirse gelsin her türlü tertibe, 
her türlü talhrikc, her türlü yılkıcı gayneitıe kar
şı korumaya azimli ve kararlıyız. 0. H. P. ola
rak sınıf kavgası ve sınıf hâkimiyeti fikrine 
karşı, millî bütünlüğü üstün tutan, toplayıcı 
ve birleştirici Atatürk milliyetçiliğini ve halk-

27 — 



M. Meclisi B : 54 15 . 2 . 1967 O : 2 

«ılığını savunuyoruz. Türkiye'yi sınıf kavgası 
tahrikleri ile düşman kamplara ayırmayı mil
letimize hiızmıet saymıyoruz. Bizim iktisadi ve 
ısliyasi şartlarımız içinde 'bulunan bir millet için 
dış ve iç tehlikelere karşı direnmede, nereden 
gıeûJinse gelsin, ister kapitalist, ister komünist, 
•her türlü emperyalizmi yermede, iktisadi kal
kınmanın gerektirdiği mânevi ortamı, heyecanı 
ve fedakârlık ıduygusumu yaratmada basılıca da
yanağın Türk milliyetçiliği, Atatürk'ün topla
yıcı ve birleştirici ımilliyetçiMği olduğu inancın
dayız. (Alkışlar) Türkiye'yi kapitalizm emper
yalizmi ile komünist emperyalizmin mücadele 
safrası haline getirelbileeelk olan her türlü ku
tuplaşmaları önleminin yolu da Atatürk ilkele
rini hatırlamak, Atatürlk ilkelerine candan bağ
lı kalmaktır. Atatürkçülük, sosyalist veya kapi
talist dış âlemin yayılma ve sömürme çabaları
na karşı milletimizin en iyi savunma ve korun
ma yoludur. Hepimizi saygılarla selâmlarını. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Onan, s k ver-

BAŞKAN — 54 ncü Birleşimin 2 nci Oturu 
munu açıyorum. 

Söz sırası T. İ. P. Grupunundur. Evvelce 
Sayın Bellice Boran'm konuşacağı bildirilmiş iken 
bilâhara onun yerine Sayın Şadım Aren'in konu
şacağı bildirildi. 

Buyurun Sayın Aren. 
T. İ. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 

(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; öğleden evvel konuşan A. P. Sözcüsü bizim 
konuşmamızın hemen hiçbir yerine cevap vermedi. 
Buna karşılık bâzı ithamlarda bulundu. Zaten 
bu kendilerinin, yani Adalet Partisinin genel tak-

diğiniz önerge ile; «Bütçemin tümü üzerimde 
grup sözcülerinin konuşmaları bitmiştir. Usulü 
müzakere için mâruzâtta bulunacağımı» diyor
sunuz. Her halde meşguldünüz benlim beyanum 
sırasında; gruplarım sözcülerinim talepleri he
nüz bitmedi. Bundan sonra T. 1. P. adına ve iki 
defa da A. P. adıma söz istenmiştir. Müzakere 
tüzük dairesinde cereyan etmektedir. Bir usul
süzlük yoktur. Bu itibarla şu anda size söz vere-
mijyeceğim. 

'SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Efendimi, 
bumdan sonra, 6 grup sözcüsü konuştu, diye bir 
takrir gelecektir. 

BAŞKAN — Efendim, öyle bir önerge gel
diği zaman, ondan evvel 'oylammak üzere başka 
bir önerge vardır. Omdan sonra size söz verece
ğim. 

Mulhterem arkadaşlarım, vakit 'gecikmiştir. 
Saat 14.30 da tekrar toplanmak üzere Birleşi-
ime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13.00 

il tiğidir. Sözlerimize, fikirlerimize cevap verilme
mekte, fakat çeştli şekillerde itham yapılmakta-

I dır. 
I Hatırlanacağı üzere biz konuşmamızda Adalet 

Partisi Hükümetinin, Adalet Partisi iktidarının 
I sermayedar sınıfa hizmet ettiğini söyledik ve bu-
ı nun misallerini verdik. Bu konuda hiçbir cevap-
I ta bulunmadılar. Sadece «biz hürriyetleri tah-
| ribctmek için kullandırmayız gibi lâflar söyledi 

ve meseleyi, tartışmayı bizimle hiç ilgisi olmıyan 
I sahalara çekmek ve orada bizimle mücadele et-
J mek, bizi yermek istedi.» 
I A. P. Sözcüsünün değinmiş olduğu başlıca 
I konulara ben de değinecek ve cevaplarımızı sö}T-

» ^ > 

ÎKÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 

KÂTİPLER : Muzaffer Şâmiloğlu Kars), Önol Sakar (Manisa) 

- 28 -



• 

M. Meclisi B : 54 

liyeeeğim. Bizim, Toprak Mahsûlleri Ofisi mi
sali tütün ofisi, pamuk ofisi ve saire gibi ofisler 
kurulmasından eşinilerek ve büyük bir atlama ya
parak mülkiyete karşı olduğumuzu söylediler. Biz 
mülkiyeti tanımıyormuşuz. Bu konudaki görüşleri
mizi açıklamak istiyorum.. 

Mallar iki türlüdür. Bir tanesine istihlâk 
malları, yahut kullanma malları denir; elbise 
gibi, radyo.gibi, otomobil gibi, ev gibi mallardır. 
Dünyanın her tarafında bu mallar özel mülkiyet 
konusudur. Bu türlü malların mülkiyetini inkâr 
eden hiçbir kimse yoktur. Elbette ki, bizim için 
de bahis konusu değildir. Aksine bütün düzen
lerin nihai gayesi bu çeşit malların bütün halk 
tarafından sahibolunmasını sağlamaktır. (A. P. 
sıralarından «kolektif olarak mı?» sesleri) Kol
ektif olarak mı diyorlar. Bu gibi mallar kolek
tif olarak kullanılmaya müsait değildir. Elbise
sini kendisi giyer, radyosunu ancak kendisi kul
lanabilir, evinde de ancak kendisi oturur tabiî, 
kolektif olarak oturulmaz. 

Üretim araçlarına gelince; üretim araçları 
başkadır. Bunun mülkiyeti bahis konusudur. He
piniz biliyorsunuz ki, toprak reformunu partimiz 
savunmaktadır. Toprak reformu küçük toprak 
mülkiyetini savunmak demektir. Türkiye İşçi 
Partisi köylülerin işledikleri topraklara sahibol-
masmı ister. O halde burada da mülkiyeti reddet
mek diye bir şey yoktur. Esnafın emeğini de
ğerlendirmek için sahibolmak mecburiyetinde ol
duğu üretim araçlarının elbetteki devletleştiril
mesi düşünülemez. T. t. P. esnafın, küçük sanat
kârın durumunun daha iyileştirilmesini, bunlara 
yardım edilmesini öngörür. Ayrıca, Türkiye'nin 
kalkınması için kapitalist olmıyan bir yolu izliye-
ceğimizi, izlemek niyetinde olduğumuzu defatle 
söyledik. Bu yol, sosyalizme giden bir gelişme 
yoludur. 

ŞADI PEHLİVANOÖLU (Ordu) — Komü
nist sosyalizmi... 

T. t. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 
(Devamla) — Bir türlü sosyalizm vardır. Sosya
lizme giden yol bir yoldur. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarını, istir
ham ediyorum, hatibin her sözüne bir cevap ve 
bir sualle mukabele etmeyin. İştirak etmediğiniz 
fikirleri dahi müsamaha ile dinlemek ve sonunda 
meseleleri oylarınızla halletmek; içinde bulundu
ğumuz çok partili rejimin tabiî bir icabıdır. Çok 
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rica ediyorum, müdahalede bulunmayın (A. P. 
sıralarından gürültüler) izah ediyor, kendi par-
tilepinin görüşlerini izah ediyor, istirham ediyo
rum oturduğunuz yerden müdahale etmeyiniz, 
sual sormayın. 

Buyurun sayın hatip. 
T. I. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 

{Devamla) — Burada yine defaatle izah ettiği
miz gibi, biz kapitalist olmıyan kalkınma yo
lunda özel sektörün de yeri olduğunu belirtmiş
tik ve biz özel sektör dediğimiz zaman, hiçjbir 
suretle esnafı, küçük sermayedarı kaydetme
dik. Büyük sermayeye biz özel sektör deriz. 
Özel sektörcülük büyük sermayeden yana ol
maktır. Yani büyük sermayedarların bile ikti
sadi kalkınmamıza yardımcı olabileceğini ka
bul etmiş bulunuyoruz. Kapitalist olmıyan kal
kınma yolu budur. Bunu çok daha evveller de 
söylemiştik. Şimdi bütün bu gerçekler muva
cehesinde bizim Adalet Partisinin sermayedar
lardan yana 'bir parti olduğunu söylememize 
karşılık hemen siz mülkiyete karşısınız demek 
ne demektir? Şu demektir : Adalet Partisi mül
kiyetten sadece küçük bir azınlığın alaibildi-
ğine servet sahibi olma hakkını anlamaktadır. 
Ama, biz bunu anlamıyoruz, biz bütün halkın, 
emekçi harkın da mal, mülk saihibi olmasını an
lıyoruz. Eğer bu memleketin büyük üretim 
araçları özel sektör elinde toplanırsa, bunun 
tabiî sonucu büyük halk kütlelerinin yoksullaş
ması, mülksüzleşmesi demektir. Eğer büyük 
servetler bir azınlığın elinde toplanırsa gayet 
tabiî olarak büyük çoğunluk mülksüz kalacak 
demektir. Onun için mülkiyetin asıl düşmanı, 
halkın mülk saihibi olmasının asıl düşmanı özel 
sektörcülerdir, özel sektörcülüktür. Çünkü 
mülkiyeti ve bunun nimetlerini küçük bir azın
lığa tahsis ederler. 

Sayın A. P. Sözcüsü, «Bundan sonra, bir de 
memlekette fakir - zengin farkı, sınıf farkı 
yaratmak istiyorlar.» dedi. Arkadaşlar, bu 
memlekette fakir - zengin vardır. Sınıflar da 
vardır. Ve bu gerçek Anayasamız tarafından 
da kabul edilmiştir. Bunları biz yaratmadık. 
Bunları bu düzen yarattı. Ve sınıfların, zengin 
ve fakirlerin mevcudiyeti kabul edilmedikçe 
bu memleketin meselelerine ne doğru teşhis ko
nulabilir, ne de çözüm getirilebilir. Eğer zen
gin - fakir farkının, sınıf farkının korkunç so-
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ııuçlar vermesi istenmiyorsa, hiç değilse bu 
düzen içinde bu farkların azaltılması yoluna 
gidilmelidir. Yoksa bu farkların mevcudiyeti
nin imkân yoluna değil. 

»Sayın A. P. sözcüsünün ilk defa burada duy
duğum çok orijinal bir görüşüne de ideolo
jik bakımdan değeri olduğu için değineceğim, 
pratik bir değeri olduğu için değil. O da şu ': 

Özet olarak sayın sözcü, dünya sosyaliz
minin kapitalizme dönüşmekte olduğunu... Tam 
'bu tâbiri kullanmadı, «Piyasa ekonomisinden 
yararlanıyorlar, kâr esasını kafbul ediyorlar, 
kazanç esasını kabul ediyorlar.» gibi sözler 
söyliyerek, «Esas itibariyle dünyadaki sosya
lizmin de kapitalizme doğru dönüştüğünü söy
lüyorlar.» söylediler. Böylece belki arkadaş
larını biraz yüreklendirmek istediler. Yani, 
kapitalizm veya özel seiktörcülük geçerli bir 
şeydir demek istediler, onu demek istediler. 
O bakımdan ehemmiyeti var. 

Arkadaşlar, bu Doğu Bloku memleketle
rinde üretimim planlanmasında elbette ki daha 
mütekâmil usullere doğru gidilmektedir. (A. P. 
sıralarından «mesele yok o halde» sesleri) Me
selâ, fabrikaların, işletmelerin çalışmalarını 
değerlendirmekte, kârlı mı, zararlı mı çalıştık
larını anlamakta bir kâr esasını kabul edebi
lir, kalbul etmektedirler. (A. P. sıralarından 
«ne zaman?» .sesleri) Yakınlarda, Sovyetler 
Blokunda; yani bu gibi memleketlerde. (A. P. 
sıralarından «izinlerde» sesleri) Şimdi bu sos
yalizmin kapitalizme falan dönüşmesi mesele
si değildir, plânlamanın gelişmesi demektir. 
İşletmelerin verimliliğini çeşitli ölçülerle ölçe
biliriz. Meselâ, umumi hâsılası ile ölçebiliriz; 
bir ayakkabı faibrikası ne kadar çok ayakkabı 
yapıyorsa o kadar verimlidir diye de bir ölçü 
kullanabiliriz. Veya kâr esasını göz önünde tu
tup ne kadar çok kâr ediyorsa o kadar verim
lidir de diyebiliriz. Çünkü çok istihsal yap
makla kârlı olmak arasında fark vardır. 
Önemli olan bu kârın nasıl kullanılacağı me
selesidir. Bir verimlilik ölçüsü olarak kulla
nılması meselesi başkadır, bir sınıfın, bir züm
renin gelir unsuru olarak kullanılması baş/ka
dir. Kârın kapitalist düzendeki rolü bir sını
fın gelir unsuru olmasındandır. Bir kapitalist 
sınıf, sermayedar sınıf kâr ile geçinir, bu 
onun geliridir. Sosyalist bir düzende kâr bir 
verimlilik ölçüsüdür. Bu yine Devlet eliyle 
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halk yararına kullanılır. Bundan ötürü kâr 
esasının kabul edilmesi, faizin kabul edilmesi 
filân gibi şeyler hiçbir zaman sosyalist ekono
milerin kapitalizme dönüştüğü mânasına gel
mez, böyle bir şey bahis konusu değildir. Ka
pitalizm sönmeye, yok olmaya mahkûmdur, bu 
yoldadır zaten. (Soldan «sizin görüşünüz» ses
leri) Benim görüşüm, evet. Kaldı ki, başta 
söylemiş olduğum bu gibi daha çok... 

ŞADI PEHLtVANOĞLU (Ordu) — Bu 
Mecliste bu fikirler müdafaa edilebilir md? Sov
yet Komünizmi. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim sakin 
olun efendini. Rica ederim salkin olun. Her 
parti... 

ŞADI PEHLIVANOĞLU (Ordu) — Burası 
T. B. M. M. dir Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Her parti kendi görüşünü mü
dafaa ediyor, istirham ederim efendim, rica 
ederim. Sayın Pehlivanoğlu, rica ediyorum, 
sakin olun, başında da arz ettim, iştirak et
mediğiniz fikirler dahi olsa bunları sahırla 
dinliyeeeğiz. Sonra, oylarımızla halledeceğiz. 
Demokrasinin, icabı bu efendim, yok başka 
çaresi... (A. P. sıralarından «bu rejimde komü
nistlik varan?», sesleri) 

ABDURRAHMAN GÜL Kil (Corum) — Bu 
rejimde komünizm var mı? 

BAŞKAN — Bu rejimde kum imlam olmadı
ğını ben de biliyorum. Öyle bir şeyin müdafaası 
yapılmıyor efendim, istirham ederim, biraz sa
kin olun. 

'SADUN A REN (Devamla) — Bu Meclisin 
haysiyeti herkesin fikirlerini rahatça, çdkinmc-
den söyliyebilmeısi ile sağlam i*. (A. P. sırala
rından ^d, mitli ler.) Kaldı ki, daha sözlerimin 
basında bu konunun ideolojik bir önemi vardır, 
Adalet Partisi «özcilsü şu sebepten ötürü bu-' 
mı söylemiştir, pratik bir ehemmiyeti yoktur, 
ideolojik bir ehemmiyeti vardır dedim ve şimdi 
sözlerime devam, edeceğim. 

Bu mesele, ikaklı ki, Türkiye İşçi Partisi
ne 'ka;-şı öne sürülecek bir -konu da değil. Efen
dini, o lıalıdc niye bu işten bahsettiniz dediler. 
O hailde, niçin A. P. sözcüsü İm meseleyi ge
tirdi buraya'?.. (A. P. sıralarından «niye alı-
myorsmıuz?» sesleri) Siz niye almıyorsunuz? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar,, istir
ham ediyorum tekrar, hatiibe müdahale etme
yin. 

30 — 
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Sayın hatip, siz de, size yapılan müdahale
lere, cevap vermeye mecbur değilsiniz. Siz ken
di konuşmanızı yapınız. 

SADUN AREN (Devamla) — Türkiye 
İşçi Partisinin ine misketimiz için düşündüğü 
(gelişme halttı, bu kürsüden çok çeşitli vesile
lerle anlatılmıştır ve Sovyetler grupundaki 
meselelerden farklıdır. Biz, o çizgilerden git-
miyeceğiz. Bizim Türkiye'de sosyalizmin ikti
dara gelişi, demokratik bir çizgi üzerinde olacak 
ve elbette ki o çizginin devamı şeklinde gelişe
cektir. Onun için A. P. sözcüsünün burada, san
ki, bizim durumumuz Sovyetlerin durumunun 
aynı imiş gibi, (A. P. sıralarından «Aynı, aynı» 
sesleri). Bizim meselelerimizi onların meseleleri 
çlerçcvesi içinde tartışılması yanlıştır, iftira
dır. Bu daima tatbik edilen, bize karşı uygula
nan bir taktiktir. Bizim asıl meselemiz, bizim 
aısıl ortaya 'koyduğumuz yerde, karşımıza çı-
'kılmanıakta ve gidip Sovyetler Bulgaristan ve 
saire meselesi haline sokulup bizim de tartış
mayı orada vermemiz istenmektedir. 

AYDIN YALÇIN (Istanibu':) — Tarifleriniz
den bu anlaşılıyor ve maksadınızın bu olduğu 
anlaşıldığı içindir. 

SADUN AREN (Devamla) — Türkiye İşçi 
Pantisi, yine her zaman ifade ettiğimiz gibi, 
tam bağımsızlıktan yanadır, tam bağımsızlığa 
Ititizlikle bağlıdır ve sadıktır ve bu tamı ba-
ğımsiizblk konuusnu sosyalizm içinde düşünmek
tedir. Türkiye'nin (sosyalizmi de bağımsız bir 
sosyalizm olacaktır. Bunu her zaman, her yerde 
söyledik, söylüyoruz. 

Sayın Adalet Partisi sözcüsü, bir de demok
ratik haklara değindiler, bütün bunların bir 
Özeti olarak: dediler ki, demokratik hakların, 
ıbu hakların tahribi için kullanılmasına mü
saade etmiyeceğiz, tedbir getireceğiz. Bu, her 
zaman demokratik hakları tahribetmek isti-
yenlerin öne sürdükleri bir bahanedir. Demok
ratik haklar hep bu bahane ile tahriıbedilmiştir. 
Dünyanın hiçbir yerinde demıokratik haklar, 
demokratik haklar kullanılarak taiırilbedilme-
mişitir.' Demdkratik haklar, zor kullanılarak, 
ancak taıhriibedilebilir. Demıo'krati'k sistem ve 
demıokratik haklar, ancak halkın geçimi tehli
keye girdiği zaman, iktisadi düzen halka, ge
niş halk kütlelerine, emekçi halka, asgari 
bir refah ısağlıyamadığı zaman tehlikeye girer, 
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güdülen kapitalist ekonomi çıkmaza girdiği za
man tehlikeye girer. Faşizm hep böyle gelmiş
tir ve A. P. Hükümetinin yeni baskı tedbirleri 
almak istemesinin nedeni de budur. Çünkü, 
Halkının mevcut düzenden az çok memnun ol
duğu hiçbir memlekette totaliterlik, dikta re
jimleri rağbet görmez. Halkın asgari geçim 
im'kânları sağlıyan hiçbir Hükümet bu halkın 
kendisine karşı çıkacağından korkmaz. 

ESAT KtiMAL AYBAR (Mardin) — Rus
ya 'da da böyle mi? 

SADUN AREN (Devamla) — Rusya'da na
sıl olup olmadığını onlara sorun, ben* onların 
avukatı değilim.. (A. P. sıralarından «sen ajan
sın» sesleri, gürültüler,) 

Sizsiniz ajan!.. 
KEMAL BAĞCIOÖLU (Ankara) — Uşak

sınız, uşak.. 
BAŞKAN — Lütfen sükûneti muhafaza 

edelim. . 
ıSADUN AREN (Devamla) — Ajan sizsiniz,. 

uşak da sizsiniz, bu sözü söyliyenler!. 

BAŞKAN — Müzakereleri bu şdkle sokma
yın,. isıtinham ediyorum efendim, rica ediyo
rum. Bütçe müzakeresi yapıyoruz. Milletvekili 
arkadaşlar birbirlerine, bu kadar ağır itham
ları reva .görmesinler, istirham ediyorum. 

Sayın hatip, sizden de telkrar rica ediyo
rum, her müdahaleye lütfen cevap vermeyiniz 
efendim. Lütfen kendi konuşmanızı yapın. 

SADUN AREN (Devamla) — Sayın Baş
kan, ben, bana yapılan müdahalelerin % 95 ine 
cevap vermiyorum. (T. İ. P. den gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Kuaıs, sizinle ilgili 'bir 
şey yok, oturun yerinize. 

SADUN AREN (Devamla) — Fakat Tür
kiye'de bir Anayasa düzeni vardır. Bu Anayasa 
düzeni, emekçi halkın küçük bir zümre lehine 
istismarına mâni olacalktır. Bu Anayasa düze
ninin getirdiği haklar kullanılarak bu demolkra-
tik halklar kullanılarak bay.lvı rejimleri teşeb
büsleri muhakkak surette akamete uğratıla
caktır. Bunda hiç kimsenin şüphesi olmamalı
dır ve Hükümet bu sevdalara da düşmemelidir. 

'Saygılarımla. (T.'t. P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, yeter

lik önergesi verilmiştir. Ancak, üç arkadaşımız 
da... 
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KASIM GÜLEK (Adana) — Yeterlik aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Başüstüne efendim, yeterlik 
aleyhinde size söz vereceğim. 

•Sayın Aid Karahan, Sayın Dursun Akça-
loğlu ve Sayın Mustafa Akalın arkadaşlarımız 
şu önergeyi veriyorlar. 

«Bütçe müzakerelerine münhasır kalmak 
üzere kifayet önergelerinin, Cumhuriyet Sena
tosunda olduğu gibi, şahısları adına konuşa
cak altı milletvekilinden sonra oylanması hu
susunun karar altına alınmasını saygılarımızla 
arz ederiz.» diyorlar. 

Binaenaleyh yeterlik önergesinden önce bu 
önergeyi halletmek icalbediyor. Bu önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kaibul edenler... Kabul et-
miy enler... Kaibul edilmemiştir. 

Şimdi yeterlik önergesi geldiğine göre, Sa
yın Bakan, sizin beyanınız olacak mı efendim? 

İSMET KAPISIZ .(Yozgat) — Önergenin 
lehinde, aleyhinde konuşturmadınız... 

BAŞKAN — Yeterliğe gelmedik. Diğer 
önergenin, beyefendi, mahiyetini arz ettim, 
loyunuza sunuyorum, dedim, kimse söz iste
medi. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Önerge 
ile söz istedik Reis Bey... 

BAŞKAN — Sayın Onan, istemediniz. 
(SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Usulü 

müzakere hakkında istedik. 
BAŞKAN — Usulü müzakere, normal sey

rini ta'kilbediyor Sayın Onan, istirham ediyo
rum. Önerge sahipleri dahi, önergelerini izah 
için, söz istemediler, ben de oya sundum, kabul 
edilmedi. Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI CİHAT. B1LGEHAN 
(Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; dünden beri bütçenin tümü üzerinde 
kıymetli arkadaşlarımızın değerli fikirlerini 
dinlemiş bulunuyoruz. Bu düşünceler içinde 
şahsan alâkalı gördüklerime arzı cevabedeee-
ğim. Bunun dışında kalmış olan fikirlere ilgili 
Bakanlıkların bütçeleri müzakere edildiği za
man Sayın Bakan arkadaşlarım bu konuda siz
lere ayrıca geniş malûmat arz edeceklerdir. 

Muhterem arkadaşlar, 1967 yılı Bütçesini 
Yüksek Heyetinize takdim ederken Türkiye'nin 
malî ve iktisadi durumunu 'bütün çıplaklığı ile 
rakamlara dayanarak dürüst ve namuslu bir 
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i şekilde burada ifade ettim. Cumhuriyet Sena-
I boşunun değerli üyesi Sayın Mehmet Özgüneş 
I Bütçe Komisyonundaki bir konuşmasında «Dün-
I yanın en acı dili rakamların dilidir» demişti. 
I Biz gerçekçi ve dürüst insanlar olarak acı da 
I olsa tatlı da olsa rakamların hakiki ifadeleri 
I ile konuşmuş olmamızdan asla fütur etmeyiz. 
I Ama, rakamları kendi siyasi kanaatlerine va

sıta yapmak için kırık ve çarpık bir aynadan 
I bunları aksettirmek gayretinde olanlara sade-
I ce esef efeleriz. Hükümet adına bir millî Büt-
I cenin takdimini yaparken birtakım rakam 
I oyunlarına tenezzül ederek parti propagandası 
I yapmadım. Böyle bir kamedyanm içinde bu-
I Umanların düştükleri gülünç hale gelmemiş ol-
I maJk hakikaten güzel şeydir. Sen rakamları ala-
I çaksın, oyun kaidelerine, hattâ amali erbaaya 
I riayet etmiyeceksin; sonra bunlardan hakikate 
I uymıyan neticeler çıkaracaksın, millete öyle 
I anlatacaksın. Buna kurnazlık derler. Bildiği-
I me göre .kurnaz olmak her zaman namuslu ol-
I mak mânasına gelmez. (A. P. sıralarından al-
I kışlar). 
I Aziz arkadaşlarını, ben basübadelmevte ina-
I nırım. Dün ve 'bugün kıyamet günü değildir. 

Ama burada ben Marks'ın ve Engels'in ölümün-
I den sonra dirilişini bu kürsüden i'bretle seyret

tim. T. 1. P. nin sayın sözcüsü Türkiye'nin bir 
I sömürülme düzeni içinde bulunduğunu, diğer 

yandan iyi yaşamak için arzu duyan bilinçli 
I insanların 'bu düzenle çatışma halinde olduğunu 
I ifade etti. Türkiye 'nin bir sömürülme' içinde ol-
I duğunun münakaşası dahi yapılamaz. Aziz ar

kadaşlarım, bizi« kim s'ömünmektedir, kiım sö
mürmüştür? Bunun burada açık açık ifade 

I edilmesi lâzımdır. Bu söylenmediği müddetçe bu 
I söz sadece kavli mücerrette kalan ve kendisinin 

akıllı ve bilinçli olduğunu 'zannederek aziz tmil'-
, letimizi yanıltmak iddiasında bulunan insanla-

I rın işinden öteye gidemez. Bizim T. 1. P. nin 
söyledikleri ile anlaşmamız imkânı olmaz, müm
kün değildir. Esasen T. 1. P. sayın sözcüsünün 
söylemiş olduğu hususlar bugün hepimizin ri
ayetle mükellef bulunduğu Anayasa görüşü ile 
kabili telif değildir. T. 1. P. Türkiye'nin ancak 
sosyalizm ile kalkınabileceğini ifade ediyor. Bu 

I Anayasamızda sosyalizm, komünizmi yoktur ar
kadaşlar. (Sağdan gürültüler) Yoktur arkada
şım, yoktur. Bunu arz edeceğim müsaade buyu-

I rureanız. Hükümet Programının müzakeresi sı-

32 — 
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rasında T. î. P. sözcüleri ile Hükümet Başkanı
mız Sayın Başbakan arasında münakaşa, hâdise 
o'ldtı. Bu münakaşa sırasında Sayın Başbakan 
meseleyi bütün vuzuhu ile, çıplaklığı ile yine 
Anayasanın gerekçesine dayanmak suretiyle 
burada ifade ettiler. Bu bakımdan müsaade 
ederseniz, ben aynı hususu burada tekrar et-
ınek istiyorum. Bu meselenin burada halledil
mesi lâzımgıe'lir arkadaşlar. Türk Anayasasın
da, 1961 Anayasasında ki, - bütün siyasi parti
lerin bütün vatandaşların buna uyması iebe-
der - her hangi bir «izm» mevcut değildir. Şim
di T. î. P. nin Anayasa anlayışında sosyal tâ
birinin bulunmuş olması bunun sosyalizm mâ-. 
nasma gelmiş okluğu şeklinde tefsir edilmekte
dir. Maddedeki sosyal kelimesi T. î. P. sözcü
sünün iddia ettiği gibi doktriner sosyalizme 
açık bir Anayasanın ifadesi değildir. Nitekim 
bu hakikat Anayasa Komisyonu sözcüsü Mu
ammer Aksoy'un ifadesinden anlaşıl maktadır. 
Aynen gerekçeden sözcünün ifadesini okuyo
rum; meşhur Muammer Aksoy'un, değerli Pro
fesör Muammer Aksoy'un «Bu Anayasada asla 
doktrin yoktur; ne Devletçilik vardır, ne libe
ralizm, ne sosyalizm, ne de her henıgi bir «izm» 
vardır» tarzındaki beyanıyla sabittir. 

Diğer taraftan Anayasanın tümü üzerinde 
cereyan eden müzakereler esnasında Anayasa 
Komisyonu Sözcüsü yine Profesör Tarık Zafer 
Tunaya Anayasamız için aynen şu sözleri söy
lemiştir; «Anayasamız şu veya bu iktisadi -gö
rüşü empoze etmiyen bir kadrodur. Anayasa 
bir parti programı değildir, öyle ki, bu tasarı 
içinde bir Devletçi der bir liberal de, kendilerini 
iş başına getirdiğinde programlarını uygulamak 
imkânını bulacaklardır.» Bunu da Sayın Pro
fesör ve Anayasa Komisyonu Sözcüsü Tarık Za
fer Tunaya söylüyor. Binaenaleyh, T. 1. P. nin 
sözcüsünün yalnız sosyalizme açık bir Anayasa 
olduğu tezini böylece tekzibetmektedir. Dev
letin sosyal vasfı ibaresini T. 1. P. sosyalizm 
tabki ile karıştırmaktadırlar. Anayasamızın 
ruh ve esprisine 'eğildiklerinde anlıyaoaklardı>r 
ki, Devletin sosyal vasfı esasında doktrin de
mokratik nizamın devamlı ve ömürlü olmasmı 
sağlıyan bir vasıtadan ibarettir. 

Anayasa Komisyonu Başkanı Enver Ziya 
Karal bakın ne diyor; «Anayasanın birinci vas
fı mkilâpçı oluşu, ikinci vasfı da' doktrinci bir 
Anayasa olmayışıdır.»-Bunları biz söyleşmiyoruz. 
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Anayasamız miletimizin geleneksel teamülleri
ni bir defa daha burada tesbit etmiş bulunmak
tadır. Milletimizin geleneksel teamülleri içinde ne 
komünizm vardır, ne sosyalizm vardır. «Devlet, 
kişinin temel hak ve hürriyetlerini, fert huzuru, 
sosyal adalet ve hukuk devleti ilkeleriyle bağda-
şamıyacak surette smırlıyan siyasi, iktisadi ve 
sosyal bütün engelleri kaldırır; insanın maddi 
ve mânevi varlığının gelişmesi için gerekli şart
ları hazırlar.» hükmünü vaz'etmek suretiyle dev
letin temel haklar ve görevleri hususundaki vazi
fesini göstermiş olmakla beraber 11 nci maddesin
de de Devlet bu vazifelerini yaparken; «Kamu 
yararı, genel ahlâk, kamu düzeni, sosyal adalet ve 
millî güvenlik gibi sebeplerle de olsa, bir hakkın 
ve hürriyetin özüne dokunamaz.» diyerek Devle
tin temel haklar ve ödevler mevzuundaki fonksi
yonunun hududunu da göstermiştir. Böylece Dev
let karşısında ferdin sahJbolduğu temel hak ve 
ödevleri de teminat altına almış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Anayasamız 36 ncı maddesi 
ile herkesin mülkiyet ve miras haklarına sahibol-
duğu kaidesini koymuştur. İstisnai ahvalde bu 
hakların kanunla ancak kamu yaran amaeiyle sı
nırlanabileceğini ifade etmiştir. Kamulaştırma 
hakkında Anayasanın 38 nci maddesinin gerek
çesinde de aynen: «Anayasamız özel teşebbüsü ka
ide olarak kabul etmiş» istisna değil «ticaret, sa
nayi ve her alanda çalışma ve faaliyet hürriyeti
ni genel surette ilân etmiştir.» demek suretiyle 
kamulaştırma ve devletleştirmenin biraz evvel 
arz ettiğim gibi istisna olduğunu tesbit etmiştir. 
Bu hallerde de kamulaştırma bedelinin gerçek 
karşılığının ödenmesi, faaliyet ve teşebbüsün ka
mu hizmeti niteliğini alması ve millî menfaatle
rin bunu gerektirmesi gibi şartlan koymak su
retiyle mülkiyet hakkının asıl ve kamulaştırma
nın, şartlannın tahakkuku halinde, istisnai ol
duğunu kabul etmiştir. Bunu Sayın Başbakan 
geçen sene Kasım ayında burada açıkça ifade et
miş olmasına rağmen T. İ. P. nin sayın sözcüleri 
her vesileyle çıkarak burada biz şunu istiyoruz, 
biz bunu istiyoruz demek suretiyle bizzat Anaya
sanın ruhuna ve metnine aykın iddialarda bu
lunmaktadırlar. Binaenaleyh kendüerine tavsiye 
ederim; Anayasanın hududu ve şümulü içinde 
kalmalarını ve bu suretle mevcudiyetlerini devam 
ettirmeleri kendi menfaatleri iktizasındandır. 
(Soldan, bravo sesleri.) 
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Şimdi aziz arkadaşlarım, değerli arkadaşımı:: 
Sayın Sadun Aren; «Müstahsilin mahsulü değer 
lendirilmeli, Hükümet bunu yapmıyor, halbuk 
ofisler kurulmalı, tek alıcı olmalıdır, ihracat dev-
letleştirilmelidir.» diye bir iddiada bulundular. 
İhracatın devletleştirilmesine Anayasanın cava:: 
vermediğini demin delilleri ile izah etmiş bulu 
nuyorum. Ofisler kurulmalı, diyor. Muhterem 
arkadaşlarım, bundan çeyrek asır evvel ofis ku
ruldu, mile t bunun acısını bugüne kadar hâli 
hâtıralar şeklinde ifade etmektedirler. 

Bunu söyledikten sonra Tekelin Ege piyasas: 
münasebetiyle yapmış olduğu alımlarda gcrckl 
ödemeler yapılmadığını, değer fiyatını vermedi
ğini söylüyorlar. Şimdi kendilerinin tarifine gö
re tekel nevema bir tütün ofisidir. Hal böyle 
iken alımından şekvacı oluyorlar. O halde bu tür
lü ofislerin hangi meziyeti var ki, kurulmuş ol
sun? Hem devlet teşekküllerinden şikâyet ede 
çeksin, hem de böyle teşekküllerin kurulmasını is-
tiyeceksln... Bunun samimiyetle bağdaşır bir ta 
rafı yoktur aziz arkadaşlar. Biz mustarip insan 
ların arasından çıkmışız. Sefalct'n, yoksulluğun. 
mahsulünün değer pahası ile alınmamasının ne 
demek olduğunu bugün T. İ. P. saflarında olan
lardan çok daha iyi biliriz. (Soldan bravo ses
leri, alkışlar.) Çünkü o hayatı yaşamış insanla
rız. Biz sefaleti, açlığı, yokluğu istismar etmiyo
ruz Ama buna çare arıyoruz. Biz her şeyden ön
ce insanların haysiyetine hürmetkarız, vatanda
şın bir madde olarak kabulünün karşısındayız. 
(Soldan, bravo sesleri, alkışlar.) Biz iktidarda 
olduğumuz müddetçe esir kamplarına müsaade 
etmiyeceğiz. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar.) Biz 
vatandaşları amelei mükellefiye olarak maden 
ocaklarında çalış tırmıyacağız. Biz 6 liralık yol 
parası için fertleri aile ocaklarından almıyacağız. 

Şiımdi aile başına 150 dönüm verseniz 30 000 
aile eder, taksim ettlğ'imiz zaman. Simidi bunu 
çift olarak kabul edelim, duble edelim, o tak
dirde 60 000 aile olsun. Bunun isıtimlâıki için 
aşağı - yukarı 1 milyar 60 milyon lira ödeme
niz icabıedecektir. İşletme ve çevirme kredisi 
için de 600 milyon lira vereceksiniz. Nebice iti
bariyle bu miktar 2 milyar lira olacaik. 2 mil
yar da kadastro iç/m ödemeniz lâzınngeliyor, 
4 milyar lira. Şimdi duble etmiş olduğumuz 
30 000 aile, 60 000, diyoruz, Türkiye'de 500 bin 
topraksız aile vardır. 500 bin topraksız aileden 
4 milyar lira masraf yapmak suretiyle sadece 
30, biletmediniz duble olarak 60 bin aileyi top
rak sahibi yapmış oluyorsunuz. Geriye yine 440 
bin aile topraksız kalmaktadır. Binaenaleyh, 
biz toprak reformunun karşısında olmak gibi 
bir iddianın içinde bulunmamışladır. Bizim Hü
kümet programımızda buna dair hükümler mev
cuttur, topraksız köylünün mutlaka toprak sahi
bi olması, muhtaç köylünün bu ihtiyaçlarının 
karşılanması hususunda hükümler mevcuttur. 
Hükümet programımızda da bunlar mevcuttur. 
Binaenaleyh bir senenin içinde Hükümetin top
rak reformuna dair kanunu getirtmemiş olması
nı temkid konusu yapmak doğru değildir. Esasen 
'bildiğiniz gibi, 1961 den 1965 senedne kadar gel
miş olan 4 Hükümet zamanında da Hükümet 
programlarında toprak reformunun yapılacağı 
'hususu tesbiıt edilmiş ve hiçbirisi bu imıkânı el
de- edememiştir. Binaenaleyh bir sene içinde bu
nun yapılmamış olmaısı ile Adalet Partisinin top
rak reformunun karşısında - ki biz bunu ziraat 
reformu olarak kabul ediyoruz - olduğu iddia
sını haklı göstermeye imkân yoktur. 

Yine T. î. P. sayın sözcüsü gelir dağılımın
dan bahsettiler. Bunun âdilâne olmadığını ifade 
ettiler. Biz bunun âdilâne bir gelir dağılımı ol
duğu iddia etmiş değiliz; ama insaf ettslnler, 
bu acaba Adalet Partisinin iktidara geldiği bir 
sene içimde mi oklu? O halde bunun biziim iç/m-
bir suç veya günah olduğunun burada ifade 
edilmiş olmasının ben m anasını anlıyamadım. Biz 
bu âdilâne dağılımlın yapılması için gayretler 
içinde bulunuyoruz; bu husustaki gayretlerimi
zi biraız sonraki konuşmamda arz edeceğim gi
bi, diğer Balkan arkadaşlarım da ayrıca ifade 
edeceklerdir. 

Yine Sayın Sadun Aren arkadaşım Yabancı 
Sermayeyi Teşvik Kanununun kaldırılması lâ-

Şimdi ar.iz arkadaşlarım, T. î. P. nin sayın 
sözcüsü Adalet Partisinin toprak reformuna 
tkarşı olduğumu ifade etti. Bu mevzu yine Hü-
ikümet programı münakaşaları sırasında uzun 
uzun anlatıldı. Bunları tekrar etmekte fayda 
vardır. Türkiye'de ikiyüz kırk • milyon dönüm 
arazi vardır. Bu 240 milyon dönümün 9 mıllyon 
dönümü büyük arazîdir. Büyük arazi sahibinin 
eline de, tabiî bu taksimi yaptığınız zaman, I 
topraık reformunu yaptığınız zaman muayyen 
bir müktar bırakacaksınız.- Şu hale göre, tevzi 
edeceğimiz 4,5 milyon dönüm kadar olacaktır. I 



M. Meclisi B : 54 

zımg'eldiğind ifade ettiler. Biz seçim beyanna
memizde ve Hükümet programımızda neler yap
mamız lâzımgeldlğini açıkça ifade etmiş bulun
maktayız. Binaenaleyh, kendileri iktidara geldi
ği zaman bunu kaldırmaları elbette kendileri
nin bilebileceği bir iştir. Kaldı ki, bu yabancı 
sermaye hakkında bizim görüşlerimiz kendileri
nin görüşleri ile aynı istikamette değildir. Ama 
Türkiye'de şimdiye kadar yabancı sermayeyi 
kabul etmiş olan hükümetlerin hiç birisi Tür
kiye'min menfaatlerinin hilâfına bir kapitülâs
yon ulsun diye yabancı sermayeyi kabul etme
mişle; dir. Bu hususta ileride etraflı malûmaıt 
arz edeceğim. 

Yine Sayın Sadun Aren arkadaşım, «Hükü
met alabildiği kadar ithalât yapmıştır.» dedi
ler. Tabiî böyle bir şey mümkün değildir. Bilin
diği üzere plânda öngörülmüşse o kadar itha
lât yapılması ieabetmektedir. Niteldim plânda 
Öngörülen 725 milyon dolarlık ithalât yerine 
zannedıiyoruım ki, 710 milyon dolarlık bir itha
lât yapılmıştır. Binaenaleyh Hükümet alabildi
ği kadar ithalât yapmıştır demenin bir mânası 
yaktur. 

Ayrıca dövizin bir aylık ihtiyaca yetecek 
ımllktarda kaldığını ifade ettiler. Ben zannedi
yorum ki, bütçenin komisyondaki müzakeresi 
sırasında, kendileri değil belki başjka bir arka
daşımız bir haftadan bahsetmişti. Allah'a şükür 
bir aya çıkmış. Ümıidederim ki, bu müzakereler 
devam ettiği müddet içinde iki aya kadar çı
kacaktır. 

Petrol boru hattı hissesinin özel teşebbüse 
satılmak istendiğinden bunun gereği olmadığın
dan bahsettiler. Biz Adalet Partisi olarak Hü-
>kümet programımızda neler yapmamız lâzım-
geldiğ'ini ifade etmişizdir. Her misal için ayrı 
ayrı doktrin münakaşası yapılmayı uygun gör
müyoruz. 

Yine Sayın Sadun Aren arkadaşım, «Hükü
met sendikalara karşı çıkmaktadır, grevleri er
telemektedir ve bu arada jandarma ve polisler 
karşısına çıkarılmış, tevkifler yapılmıştır» de
diler. Ayrıca Sayın Başbakanın bir gensoru 
münasebetiyle vâki konuşması sırasında «Baş
bakan işçiler siyasetle uğraşmasın» dedi diye 
bir iddiada buiundular= 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir defa size 
Çalışma Bakanlığından almış olduğum rakam
ları .ırz edeyim. 1964 senesinde 83 grev hâdise-
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si olmuş ve bu grev hâdiselerinden 2 tanesi er
telenmiş; 1965 te grev adedi 43 e düşmüş, 3 ta
nesi ertelenmiş; 19Ö6 da 37 grev olmuş, bun
lardan 6 tanesi ertelenmiş. Bu ertelenen grev
lerden bâzılarının burada isimleri var, Devlet 
Demiryollarında, Petrol İşte, Liman Likaıt İşte 
olan grevler ertelenmiş. 

Şimdi bir nokta üzerinde anlaşmamız lâzım 
arkadaşlar. Grev bir haktır, kanuni teminat al
tındadır. Ama grevi ertelemek de bir haktır. 
Binaenaleyh, grev hakkını tanıdıktan sonra 
bunun ertelenmesi hakkını tanımamak gibi bir 
iddiayı kabul etmeye imkân yaktınr. Kaldı ki, 
grevlerin hangi şartlar içinde erteleneceği ka
nunda sarahaten yazılmıştır ve millî güvenlik 
^ibi çcık esaslı sebepler olmadığı müddetçe grev
lerin ertolenmaıi bahis konusu olmamıştır. Eğer 
tevkif edilenler varsa, hepinizin bildiği gibi 
Türkiye'de mahkemeler müstakildir ve müsta
kil mahkeme!enin tevkiflerine Hükümetin uzak
tan veya yakından her hangi bir etkisi olabile
ceğini düşünmek bugün için muhaldir. Binae
naleyh, bu tevkifler yapılmışsa bir suç vardır, 
bir suç olmuştur ve hâkimin takdirine taallûk 
eden hususların burada her hangi bir sakilde 
münakaşasın n yapılmasına da imkânı kanuni 
mevcut değildir. 

Şimdi Sayın Arcn'in, Barbakanın, işçilerin si-
-ccctle uğraşmasın iddiasına karşı ben sine o gün 
u kürsüde yapmış olduğu konuşmasındaki ona 

ut pasajı burada aynen okuyacağım. Şimdi 
öyle başlıyor aziz arkadaşlarım, bunu aynen sa
ntiardan okuyorum: «Biz politikayı meydanlar
la yapacağız, kahvelerde yapacağız, salonlarda 
-apacağız, bu Parlâmento çatısı altında yapaca

ğız. Ama hiç kimse heveslenmesin, biz politikayı 
'aşklarda, mekteplerde, camilerde ve temiz Türk 
şçisinin günlük ekmeğini çıkarmak için çalış ığı 
-erlerde yapmıyacağız.» 

Şimdi bir çalışma yerinde politikanın yapıl
mamış olmasını söylemek kadar tabiî hiçbir şey 
/oktur. Ama bunu «Başbakan işliler siyaset 
vapmasın dedi» diye alıp bir iddiada bulunmama
nın elbette şu açık beyan karşısında yeride yok
tur. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; bizim şunlar po-
lit'ka yapmasın, bunlar politika yapmasın diye 
' asrih ettiğimiz, ki bu hakikaten böyledir, dün
yanın hiçbir yerinde mekteplerde, kışlalarda, 
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camilerde yani ibadethanelerde politika yapılmaz, 
yapılmamalıdır. Ama bunun dışında şu politika 
yapmasın dîye A. P. nin hiçbir görüşü olmamış
tır. Türkiye'de işçisi de, köylüsü de, çiftçisi 
de politika yapmaktadır. Bunlar kanunun temi
natı altındadır. 

Yine Sayın Arcn arkadaşım İktisadi Devlet 
Teşebbüslerinin bugünkü Hükümetin elinde 
emekçi halkın baş belâsı olduğunu söylediler. Ne
den, nasıl olmuş, bunu izah etmediler. Ama şu 
muhakkak ki, 40 seneden beri İktisadi Devlet 
Teşebbüsleri mevcuttur. Ve o günden bugüne ka
dar maalesef bu milletin bir ağırlığı olarak devam 
etmiştir. Bahis mevzuu olan Hükümetin bugün
kü tutumu değil, bizzat İktisadi Devlet Teşeb
büslerinin zatından doğan bir kusurun neticesi 
olarak bu böyle olmuştur ve bizim iddiamız da 
budur. Bunu söylemek suretiyle zannediyorum-
ki Sayın Arcn arkadaşım kendi fikirleri ile çeliş
me halinde bulunmaktadır. 

Sayın Aren arkadaşımın, A. P. Hü
kümetle rinin sosyalizasyonu ihmal ettiğin
den baihsoıttiler. Ben buna birtakım 
iddialarla cevap vermiyeceğim, sadece 
'rakamları konuşturacağım, gerçek rakamları 
(konuşturacağım talbiî. Doğu'da sosyalizasyon 
ilk defa 1962 yıllında tatbike başlandı. O ta
rihi goi'iye bırakacağım. Bütçelere soisyalizas-
yon için aııaaş, ücreit, doktor tazminatı, cari 
masraflar, inşaat, malzeme ve istimlâk karşı
lığı olarak 1963 yılında 35 milyon lira, 1964 
yılında 80 milyon lira, 1965 yılımda 79 milyon 
lira konulmuş iken 19-66 yılında 127 493 000 li
ra ve 1967 yılında da 128 158 000 lira fooymak 
süratiyle A. P. nin sosyalizasyona nasıl önem 
vermiş okluğunu kati rakamlarla ifade etmiş 
oluyorum saniırım ki, Sayın Aren aıfkadaşım bu 
iddiasını bugün geri alır. 

Şimdi muhteremi ar'kadaşlar, Türkiye'de kim
lerin politika ile uğraşması, kimlerin uğranma
ması lâzımgöklüği konusundakii mevzuuna tekrar 
dönmek istiyorum. Sanki Adalet Parıtiöi birta
kım muayyen şahısların politikayı yapması gibi 
bir inhisar altına almalk intibaını uyandırmak 
istemekte dinler. Aslında bizim böyle bir düşün
cemiz hiçbir zaman olmamıştır. Buna mukabil 
zannediyorum ki iddiayı yapmış olanların, Tür
kiye'yi sadece bir münevver efkalliyotin idare 
edebileceği hususunda düş ün e eleri ohnuştur. 
O balkımdan Sayın Barbakanın o gensoru müna

sebetiyle vâki konuşmasının bir defa daha bu
rada teyit edilmesinde meselenin vuzuha ka
vuşması bakımından fayda mütalâa etmekte
yim. 

Çimdi Sayın Başhıalkau, bu gwıırattu münasebe
tiyle aynen şu şekilde ifade ütmişlerdl: «...Türk 
tarihine yeni şanlı sayfalar ilâvesi için kendi 
kumanda zinciri içerisinde disiplini ile, taliıni 
ile ve terbiyesi ile meşgul olmakta ve kendi
sine kanuni merciler vatan vazifesi verdiği za
man bunu yerine gıeitinilmenin mesuliyet duy
gusu içinde bulu nnı aktadır. Biz politikayı mey
danlarda yapacağız, kalbvelerde yapacağız, sa
lgınlarda yapacağız, bu ParlıâuiTentonun ça'tısı 
altında yapacağız. Ama kimse heveslenmesin, 
•bbi poliıtıJkayı kışlalarda, mdklbeple'rvle, camiler
de ve temiz Tür'k işçisinin günlük ekmeğini çı
karmak için çalıştığı yerlerde, onu feealta uğ
rat mıak için yapmıyaeağız. Evvelâ bir kaideye 
razı olmalı. Hem buraya gelip yemin edeceğiz, 
«Hâkimiyet kayitısiK şartsız mlilıkltllındıir» diyece
ğiz, ondan sonra da ilerici) kuvvclMerden, tutucu 
kuvvetlerden, zinde 'Iravvatlenden, barlkı gücün
den bahsedeceğiz. Esas bunu, bu yeminle telif 
etmenin imlkânı yoktur...::•> 

M. P. nin sayın sözcüsünün konuşmasını 
büyülk bir dikkatle takiibettiım. Kelimeler, tâ
birler hattâ ses tonu bize bir zamanlar sık sık 
dinlediğimiz nutukları hatırlalıtı. Bu bir mo
dern nutuk idi. Sadicce bâzı boşlukları yeni
den doldurulmuş idi. Bunları yaparken T. 1. P. 
nin fikirlerinden hayli istifade edilınniş olduğu 
da açıkça meydanda idi. Bo-lk'i bu iki g rupim, 
T. î. P. ile M. P. nin yanyana ciburmuş olıma-
si'iıdan mütevellit hir yakınlıktı. (A. P. sırala
rından «bravo» sesleri, M. P. sıralarından gü
rültüler.) 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Size yakış
maz bu hareket? Çok isltirham ediyoruz Sayın 
Bakandan, bir Balkana yakışır şekilde konuş
sunlar. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, istir
ham ediyorum, sükûneti muhafaza edelim. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Sayın Baş'kan, Sayım Bakan o şekilde konuşa
maz. İsçi Partisi ile yanyana oturmamız acı bir 
tesadüftür... 

BAŞKAN — Sayın Akalın, lütfen oturu
nuz ve sükûneti muhafaza ediniz, istirham edi
yorum. 
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SEYİT FARUK ÖNDER (Konya) — Sayın 
Balkan, bizim fikirlerimizi başkasına öyle ben-
•zatameasiniız, 'doğru değildir. Eğer biz de size 
Demokrat Partinin bir devamlıdır desek o talk-
dirde siz ne yaparsınız, bu doğru olur mu? 
Lütfen, işçiler haklkrndaıki düşüncemizi başka 
bir parti'nimkinc benzetemezsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Önder, istirham elliyo
rum. 

Sayın Bakan çok istirhamı edeceğini, sataş
ma mahiyetini alabilecek beyanlarda bulunmıa-
ym, arkadasın reaksiyonlarını görüyorsunuz 
efendim. (M. P. den gürültüler) Sakin olunuz 
efendim, rica ediyorum. Sayın Akalın, Say m 
Önder; rioa ediyorum sakin olunuz efendim. 
(M. P. den gürültüler) 

Efendim, anladık; müzakere usulü sizin ora
dan konulmamızla devamı etmiyccelk, ktiıham 
ediyorum. (M. P. don, «Bumu her zaman yapı
yorlar» sesleri) 

Lütfen sakin olalım. Buyurun Sayın Ba
kan. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Ama M. P. sayın sözcüsünün 
'Söyledikleri itiraf edeyim ki T. 1. P. nin ko
nuşmalarının kötü bir kopyası idi. Sayın söz
cünün konuşması birtakım tez ve antitezler
den ibarettir. Şu anda hangisine cevap verme
nin daha uygun olacağını kestiremediğim için 
mazurum. (M. P. sıralarından gürültüler) 

İSMET KAPISIZ (Komya) — Hiç yakıştı
ramadım Sayın Bakana, her zaman yapıyor, 
cevabını alacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Kapısız, istirham ediyo-
ram, rica ediyorum. Sayın Kapısız istirham edi
yorum. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Y. T. P. nin sayın sözcüsü de 
çok renkli fikir demetleri arasında birtakım 
zakkum ağaçları karıştırmıaikltan hususi bir 
zevk aldı. Zakkum ağaçları renk olarak belki 
göz alır, ama ne olursa olsun adı zakkum ağa
cıdır. Böylesine iyi niyetlerin birtakım asabi 
davranırüarla gölgelenmiş olmasına doğrusu 
gönlüm razı olmadı. 

C. II. P. Grupu adına terikMlerde bulunan 
Sayım Genel Balkan, parti kongrelerinde Sa
yın Başbakanın yapmış oldukları bâzı konuş
malara temas buyurdular. Sayın Demirci filha

kika bâzı ile kongresinde vatandaşlara hita
ben Frarosada'ki Salan hâdisesinden bahsetmiş
tir. Bu hâdise nedir? Önce bunu teabit etmede 
fayda vardı. Salan Hükümete karşı isyan et
miştir. Fransız vatandaşı Hükümete karşı ya
pılan bu isyan karşısında Hükümet ve ordu 
ile beraber âsilere karşı sîlâlhlamınıışltır. 

Şimdi bu vakıayı söylemekte nasıl bir sa
kınca vardır? Doğrusu anlamak gayri mümkün
dür. Aealıım Anayasanın dibacesini okuyalı'nı: 

«Türkiye Cumhuriyciti Kurucu Meclisi ta
rafından hazırlanan bu Anayasayı l^aıbul ve 
ilân ve onu, asıl teminatın vatandaşların gö
nüllerimde ve iradelerimde yer aldığı inancı ile, 
hürriyete, adalete ve fazilete âşık evlâtlarının 
uyanık 'bekçiliğine omamet eder.» 

Şimdi bunu bütünüyle okuduğumuz zaman; 
«Tarihi boyunca bağımsız yaşamış, hak ve hür
riyetleri için savaşmış olan..» Türk Milletinin 
bu şekilde kabul edilmiş bulunan, Kurucu Mec
lis tarafından hazırlanan Anayasanın «vatan
daşların..» Hangi vatandaşların?.. Muayyen bir 
kimsenin değil, muayyen bir sınıfın değil, 
muayyen bir zümrenin değil bâzılarının iddia 
ettikleri gibi; no diyor : «Asıl teminatın 
vatandaşların gönüllerinde ve iradelerinde 
yer aldığı inancı ile, hürriyete, adalete ve 
fazilete âşık evlâtlarının uyanık bekçiliğine 
emanet eder.» 

Binaenaleyh Sayın Başbakanın parti kongre
lerinde söylemiş olduğu husus Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasının dibacesinde yazılı olan husu
sun vatandaşlara açıklanmasından ibaret ol
muştur. Şimdi böyle bir şeyi, «hayır sen yapa
mazsın» demenin mânasını Anayasanın ruhuyla 
ve mânasiyle kabili telif görmem. Bütün siyasi 
partiler bu Anayasa hükmüne uymak zorun-
luğunda bulunurlarken böylece bir siyasi parti 
liderinin vatandaşlarına Anayasmm icaplarını 
izah etmiş olmasını tenkid konusu yapmasını ben 
kabule şayan görmem. Hukukta bir kaide var
dır. Bir işten maksat ne ise hüküm ona göre
dir. Zahir olan sözlerin tevil ve tefsire ihtiyacı 
yoktur. Kaldı ki ibare ve hükümler kül halinde 
mütalâa ve tefsir olunur, sarahat karşısında ise 
delâlete elbette itibar mevzuubahis değildir. 

Sayın sözcülerden birisi iç borçlarda bir senede 
üç milyar 442 milyonluk bir artış olduğunu ifa
de etti. Böylece zihinlerde sangi A. P. Hükümeti 
bir sene içinde sırf keyfi için, zevki için üç milyar 
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442 milyon liralık borç yapmış gibi vatandaşta 
bir intiba uyandırılmasma çalışıldı. Biz borçla
rın ne olduğunu bu kürsüden açık açık ifade 
ettik. Bir defa miktar bu değildir. İkincisi, yi
ne Yüksek Meclisiniz tarafından kabul edilen, 
ki zannediyorum o zaman da bütün parti sözcü
leri belediyelerin içinde bulunduğu müşkül du
rumu nazarı itibara alarak bunların borçlarının 
konsolide edilmesi lehinde burada konuştular, 
rey verdiler ve bunun neticesi olarak belediye
ler ve belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin 
borçlarından 1 761 000 000 lirası 1966 yılında 
Hazineye borç olarak yazıldı. Öbür taraftan ta
sarruf bonolarından dolavı bir borç geldi ve 
bövlcee borç miktarı iki milyara yakın bir vazi
yete çıktı. Şimdi hal böyle iken, sanki Adalet 
Partisi Hükümeti eskiden padişahların yaptık
ları gibi köşk yaptırmak için veyahut cariye
lerime yed'rmek için iç bo^ç yapmış dive bir 
idd'ada bulunmayı ben ciddiyetle kabili telif 
görmüyorum. 

Saym İnönü, öğretmenlerle ilgili birtakım 
iddialarda bulundular. Kabul etsinler ki, en 
a^.ağı kendileri kadar Türk Milletinin ananesi
nin, örfünün ve inançlarının bir neticesidir, bi
zini inançlarımıza göre, bir harf öğreten'n biz 
•k:v\ yıl 'kö^si oluruz. O bakamdan A. P. de 
HiTdV-teti de. önün mensupları da öğretmenlere 
k*v"!"i. Savın İnönü'nün göstermiş olduğu hassa
siyet 'karlar hassasiyet göstermekte ve onlara 
saygı duymaktadır. Ama 125 binden daha faz
la öğretmen a r a s ı d a birtakım hakikaten kn-
nunkarn m enettiği hususları yapmış olanlar 
varsı ve bun^r hakkında Bakanlıkça bir takı r-
mua^cVer • yapılmışsa, bunun bütün öğref 

menVrc teşmili gibi bir hususu kabul etmenir 
imkânı yoktur. Esasen her devirde, her za
man birtakım meseleler imza edilmiştir, bun
lar olmuştur. Hat:tâ zannediyorum İki. 1064 ya
lında c"»k defter verdiğim kıymetli selefim Sa
yın İbrahim G'ktem'in, Mil1! Eğitim Balkanı bu
lunduğu bir sırada, Eskişehir'de yapılan bir 
'kongrede kendisini yuhalamak gibi bir vazi
yet de olmuştu. Binaenaleyh, bütün öğret
menlere karşı 'bizim Adalet Partisi olarak düş
manca, hunharca bir tutumun içinde olduğu
mun iddiasını kabule, sureti kafiyede imkân 
yoktur. Biz, öğretmenlere karşı hakikaten 
sayg lıy z. Öğretmeler, çocuklarımızı yetiş-
tirme'k ve onları geleceğe hazırlamak bakımın

dan kendilerine saygı duyduğumuz insanlardır. 
Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başka
nı «öğretmenliğin her orta tahsil görmüş insan 
tarafından yapılalbilece'k is olduğunu sanmak 
büyük hatadır» fikrine tamamen .katılıyoruz. 
Öğretmenliğin, okuma - yazmayı askerlikte öğ
renmiş olanlar tarafından bile yapılabi'eceğinin 
sanddığı devirler, hamdolsun ço'k uza'klarda 
kalmıştır. Biz iT.kc'kull öğretmenliği için bu
günkü yetiştirme süresini bile yeterli bulma
maktayız. İ/kokul öğretmenliğini yüksek öğ
renime dayama hedefimizin, il'k basamağı ola
rak şimdilik bu okulların süresini bir yd artır
ma kararını almış bulunuyoruz. Bu konuda, 
Hükümetimizce hazırlanan kanun tasarısı Yüce 
Meclisin gündeminde bulunma'ktadır. 

Sayın O. H. P. Genel Bajkanı dil mese^si 
hakkında da konuştular. Hakikaten dil devri
mi, Dünyanın en zor devrimidir. Çünkü ölü
ler konuşmaz, 'konuşanlar sadece canblardır. 
Binaenaley canlılıkta elbette bir terakki var
dır, 'bir merhale vardır, bir değişiklik vardır. 
.Ama biz, iddia edildiği gi'bi, dil devrimini, bir 
komünist ta'ktiği şeklinde anlamış insanlar de
liliz. Yalnız, biz dil devriminin bu kadar 
Tüıik diline, bizim alışılmış, özleşmiş dilimize 
aykırı olan davranışlarına hakikaten karşı bu-
'unmaktayız. Atatürk, Türk dilinin kaldırı
larak yeni bir dilin konulmasını hiçbir zaman 
arzu etmiş değildir. Ama, dVin özleşmesini ka-
bırl etmiştir, bunda beraberiz. Şimdi size bu 
münasebetle tercüme bürosundan ayrılmış olan-
'arm yapmış oldukları tercümelerde 'kullanılan 
kelimelerden bâzılarım arz edeceğim: «Kntsan-
nışlık, yazınsal, yanık^amak, arımsatmak, eği
timsel, sinneci, algılanma, görselyazın, savut. 
açınım, gizen, 'belit, tünce, esinlemek görüt.» 

Bir de cümle okuyaym: «Onun istemi bi-
'dm evinciımizdir. Duygan seyircide biçî'mi anım
sadıklarının bir geçimi olaralk değil, biçim ola-
ra'k görmeyi öğrenmelidir.»1 

Şimdi ben tabiî bunu tercüme edecek kud
rette değilim. (A. P. sıralarından alkışlar ve 
«Sadun Aren tercüme etsin» sesleri.) 

Ben zannetmiyorum ki, Büyük Atatürk, böy-
'e bir Türkçe mi kullanmış olmasını arzu et
miş olsun ve sanırım 'ki, eğer Atatürk bir gün 
bunları dinlemiş olsaydı her halde her hangi 
bir kelimeyi anlaması imkânı da yoktu. 
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Bu arada hepinizin bildiği ezberlediği, zevk
le, gururla, iftiharla olkuduğu Atatürk'ün Tüı'k 
gençliğine hitabesinin son Türkçe şeklini bir 
'defa sizlere okumakta fayda umuyorum. Bildi
ğiniz gibi, Atatürk'ün bu hakikaten erkek, 
mert sesiyle okuduğu hitabesinin aslı şu idi: 

«Ey Tüı<k Gençliği; 
Birinci vazifen Tüı'k istiklâlini, Türk Cum

huriyetini ilelebet 'muhafaza ve müdafaa etme'k-
ti:\ Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne 
temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazi
nendir. İstik'ba'lde dahi seni bu hazineden -mah
rum etmek istiyecek dahilî ve haricî <bo:lhah-
l a r n olacaktır. Bir gün istiklâl ve Cumhuri
yetini müdafaa mecburiyetine düşersen vazife
ye atılıma.k için içinde bulunacağın vaziyetin 
imkân ve şeraitini düşünoıiyecoksin. Bu imkân 
ve şerait çr'k nâmüsait bir mahiyette tezahür 
edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek 
düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş 
bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren 
ve hile ile aziz vatanin bütün 'kaleleri zapte-
dilm'iş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün -or
du1 arı dağıtılmış ve memleketin her köşesi bi1-
fiil işıgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeratter 
daha e^m ve daha vahîm olmak üzere, <memle-
'ketin dâhilinde iktidara sahibolanlar gaf et ve 
da^Oet ve hattâ hiyânet içinde buhmabilirler 
Hattâ bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini 
müstevlilerin fl'yasi emelleri ile tevhidedebi^r-
ler. Millet fıkrüzaruret içinde harap ve bitap 
düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbâlinin evlâd\ işte bu ahva1 

ve şerait içinde dahi vazifen Tü'rk İstJkbıl ve 
Cumhuriyetini 'kurtarmaktır. Muhtaç olduğun 
kudret damarlarındaki asîl kanda -mevcuttur.» 
(Alkışlar) 

Şimdi müsaade ederseniz yenisini okuyo
rum. 

«Ev Türk gençliği, birinci ödevin Türk ba
ğımsızlığım, Türk Cum'huriy etini sonsuzluğr 
değin korumak ve savunmaktır. Varlığındı ve 
gerçeğinin biricik temeli budur. Bu temel se
nin en 'değerli güven kaynağındır. Gelecekte 
de yurt içinde ve dışında seni bu kaynaktan 
yo'ksun etmek istiyen kötücüller bulunacaktır. 
Bir gün bağ msızlığmı ve Cumhuriyetini sa
vunmak zorunda kalırsan, ödeve atılmak için 
içinde bulunacağın durum olanaklarını ve ko

şullarını düşünmiyecöksin. Bu olanaklar ve 
koşullar çok elverişsiz olabilir. Bağımsızlığa 
ve Cumhuriyetine kıymak istiyecek düşmanlar 
bütün Dünyada benzeri görülmedik bir utku 
kazanmış olabilirler, zorla ve aldatıcı düzen
lerle sevgili yurdunun bütün kaleleri alınmış, 
bütün gemilikleri ele geçirilmiş, bütün ordular 
dağıtılmış ve yurdun her 'köşesine düşman gir
miş olabilir. Bütün bu koşullardan daha aorklı 
ve daha korkunç olmak üzere yurdunda iş ba
şında 'bulunanlar aymazlıik ve sapkmlı'k içinde 
olabilirler, üstelik hainlik de yapabilirler. 
Daha kötüsü iş başında bulunan kişiler kendi 
çıkarlarını yurduna girmiş olan düşmanların 
siyasal erekleri ile birleştirebilirler. Ulus yok
sulluk ve sıkıntı içinde ezgin ve bitkin düşmüş 
olabilir. 

Ey Türk geleceğinin gençliği, işte bu ortam 
ve koşullar içinde bile ödovin Türk tarafsızlığı
nı ve Cumhuriyetini kurtarmaktır. Bunun 
için geroken güç damarlarındaki soycul 'kanda 
vardır.» (Gülüşmeler) 

Muhterem arkadaş1 ar, 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ko

n u ş m a s ı n gelir bütçesi ve vergi politikasına 
' ahsis ettiğ'i kısmında çeşitli konulara temas et-
niş bulunmaktadırlar. 

1967 senesi vergi gelirleri tabmin'nde ] mil-
var 750 milyon lira tutarında bir fazlalılk o]du-
"ıınu, karşdık paradır ka1eminde 600 mily^>. 
Mra tutarında 'bir şişkinlik göze çarptığmı, İk
tisadi Devlet Te^ek'kü1 erime bütçeden yapılan 
Lran3ferlerden 707 milyon lira tutarında bir 
ıriksanblk olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

FTükümetin vergi politikasına tevcih ettiği 
*;erikidlerde; şeker le tekel maddelerine yapılan 
camları vasıtalı verrîi olarak nitelemişler ve va
sıtalı vergilerin sektör ve kişiler arasında vergi 
ıda^t inı sağlıyamıyacağ'nı ifade etmişlerdir. 
Ayrıca yapdan bu zamlarla vasıtasız vergiler 
^ranmın gittikçe düştüğüne temas ederek, bu 
^urumun zinciricme fiyat artışına sebebolaca-
ğmı ifade etmişlerdir. 

Diğer bâzı hatip arkadaşlarımız da aynı hu
susları ifade ettiler. 

İlk önce bütçede yer alan gelir tahminleri 
üzerindeki mütal âal arı cevaplancVracağım. 

Yüce Meclisin tetkikine sunulan son şekli 
ile 1967 senesi gelir bütçesi 1966 senesinde ya-
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pılacağı umulan tahsilat miktarına nazaran 
3 milyar 113 milyon lira tutarında ve % 20,4 
nisbetinde bir fazlalığı ihtiva etmektedir. Hal
buki, 1966 senesi gelir bütçesi ise 1965 senesi 
fii'lî ta/hıs'il âtına nazaran 3 milyar .176 milyon li
ra tutannda ve % 24,6 nisbetinde daha fazla 
tesbit edilmiş bulunmakta idi. Arz ettiğim bu 
raikamlardan anlaşılacağı üzere, 1967 senesi ge
lir 'bütçesi 1966 senedi gelir bütçesi fiilî tahsi
lâtına nazaran daha düşük n'isbette bir artışı 
ihtiva etmektedir. 

Diğer taraftan 1967 senesi gelir bütçesinde 
yer alan tahminler arasında bu senenin ek fi
nansman ihtiyacını karşılamak gayesiyle alına
cak kanunî ve idari teldim*!erin sağlıyaeağı 
9'5Ö milyon lira tutarındaki munzam gelir de 
dâhil edilmiş bulunmaktadır. Bu miktar hariç, 
1967 senesi gelir bütçesi bir evvelki yıl tahsilat 
tahminine nazaran 2 milyar 168 milyon lira tu
tarında ve % 14,2 nis'bet'mdc* bir fazlalığı muh
tevi bulunmaktadır. Bu hale göre 1967 senesi 
için öngörülen % 14.2 nisbetinide'ki normal ge
lişmenin aşırı 'bir tahmin olup olmadığı husu
sunu yüksek talkdirlerinize arz edliyorum. 

Sayın sözcü yıllık programda yer alan ver
gi gelirleri tahmininin Hükümet tahminimden 
950 mllyan lira daha noksan olduğunu ifade et
mişlerdir. Bu noksanhik veya daha doğru bir 
ifade ile fark, biraz evvel bahsettiğim 950 mil
yon liralık eik finansman tedbirleri karşılığının 
gelir bütçesinde yer almasına mukabil, 1967 
yılı programının kamu sektörü gelir ve gider 
dengesinde ek finansman İhtiyacı olarak gös
teril meşinden ileri gelmektedir. 

Şayet bütçe 'tahminierinide yer alan bu 950 
milyon liraya ilgili tedbirlerin alınmasına, Hü-
Ikümetçe tevessül edilmemiş olsa idi, bu mik
tarın bir bütçe açığı olarak göstcıülımesi haklı 
bir-sebebe dayanabilirdi. 

Şu hususu önemle belirtmek isterim iki Hü
kümet, 1967 senesi bütçesinin ve programının 
'konusunu büyük bir samimiyet ve ciddiyetle 
ele almış, bulunmaktadır. Sadece genel bütçe
nin finansmanı için 1 milyar liraya yalkm bir 
vergi gayreti gösterilmektedir. Bu gayreti gör-
memezlilkten gelmek ve diğer taraftan da alın
mış olan tedbirleri (vasıtalı vergiler gayri âdil
dir.) Sözleri altında 'kötülemek, birbirini nak
zeden id'dialar olmaktan ileri gidemez ve tenkid 
de insafsızlığın bir örneği olur. 

Şimdi karşılık paralar tahmininden 600 mil
yon lira fazlalık olduğuna dair iddiaya geçiyo
rum : 

1967 yılı konsolide gelir bütçesünde karşılık 
paralar ve proje kredileri hasılatı cem'an 1 mil
yar 843 milyon lira olarak tahmin edilmiştir. 
Bu miktarın 1 milyar 445 milyom 'lirası genel 
bütçede ve 398 milyon lirası katma bütçelerde 
yer almış bulunmaktadır. Katma bütçelcrÜe 
yer alan tahminlerin tamamı üle genel bütçede -
yer alan tahminin 145 milyon lirası proje kredi
leri ile ilgili olup genel bütçedeki tahminin 
1 milyar 300 milyon lirası ise program finans
manı için alınacak 'kredilerin karşılığıdır. . 

Bu -duruma göre genel ve 'katıma bütçeler 
bir arada karşılılk paralar konsolide gelir tah
mininin 1 milyar 300 milyon lirası program fi
nansmanı için alınacak kredilerin ve 543 mil
yon lirası da proje finansmanı için alınacak 
'kredilerin karşılığını teşkil etmekte'dir. 

Şimdi bu tahminlerin nasıl yapıldığını 1967 
programına atıflar yapmak suretiyle izaha ça
lışacağım : 

1967 programında ödemeler dengesi tablo
sunda proje kredileri miktarı 100 mll'lyon dolar 
ve program kredileri ımiktan ise 165 mıilyon do
lar olup proje ve program kredileri 'miktarı 265 
milyon dolardır. 

C. H. P. Sayın Genel Başkanının hesabına 
esas tut tuğu 190 milyon dolar 1967 öidemeler 
dengesinin «cari işlemler açığıdır İki, bunun 
karşılık paralar veya proje kredileriyle direkt 
her hangi bir ilgisi mevcut değillir. Böyle 
olunca (hesap sonuçları pek tabiî ki, yanlış çı
kar. 

Gerçek durum şudur: 1967 senesinde alı
nacak pro'gram kredisi miktarı 165 milyon do
lardır. Bu 165 milyon dolarlık program kredi-

Halbuki biz, daha 1967 bütçe yılı başlama
dan önce binil ardan (Tekel maddeleri satış fi
yatları ve İthalât Damga Resmîne) müteallik 
o'lan ikisini gerçekleştirmiş durumdayız. Diğer 
tedbirlin konusunu tenkil dden akar yakıtlardan 
alınan İstihsal Vergisi miktar]arının yükseltil
mesini öngören kanun tasarısı ise, halen Yük
sek Mecliste bulunmaktaidır. Bu tasarının 1966 
malî yılının bitmesinden önce kanunlaşması 
için gerekli gayretleri göstereceğiz. 
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si toplam olarak 1 milyar 485 milyon lira tu- I 
tarmda kargılık yaratacaktır. j 

Ancak, geçmiş seneler tatbikatından alın- I 
mış olan kullanma neticeleri göz önünde tutu
larak, tahminden bir itiyat payı olarak 183 mil
yon liralık meblâğın indirilmesi uygun görül
müş ve karşılık paralardan sağlanacak mik
tar, gelir bütçesi gerekçesinde de açıklandığı I 
üzere 1 milyar 300 milyon lira olarak tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. Görülüyor ki, program I 
kredileri tahmininde samimiyetsizlik bir ta- I 
rafa, samimiyetten de ileri bir ihtiyatkârlık I 
mevcuttur. 

Proje kredileri tahminine gelince: 1967 se
nesi ödemeler dengesinde yer alan 100 milyon I 
dolarlık proje kredilerinden 60 milyon dolar
lık kısmının kamu idareleri tarafından kulla- I 
mlacağı göz önünde bulundurularak cem'an 
543 milyon liralık proje kredisi hasılatı tah
min edilmiştir. Bu kredilerden 312 milyon li- j 
ralık kısmı Devlet Su İşlerine, 86 milyon lira- I 
lık kısmı, Karayollarına ve geri kalan 145 mil
yon liralık kısmı Genel Bütçe içinde yer alan I 
idare ve bakanlıklara ait bulunmaktadır. I 

Karşılık paralar ve proje kredileri tahmi- I 
niniıı ne şekilde yapılmış olduğunu rakamlar I 
vermek suretiyle açıklamış bulunuyorum. Bu | 
konu ile ilgili izahatıma son verirken, C. H. P. I 
Sayın Benel Başkanı tarafından ileri sürülen | 
600 milyon liralık fazla tahminin sebebini l 
hâlâ anlamamış oldğumu itiraf etmek isterim. [ 

Gider bütçesinin İktisadi Devlet Teşekkülle- j 
rine transferler bölümünde 707 milyon lira I 
tutarında bir noksanlık olduğunu ve yıllık 
programda öngörülen- 1 milyar 316 milyon lira 
tutarındaki ödeneğin bütçeye tam olarak konul
madığını İleri sürdüler. 

Filhakika 1967 senesi programında, İktisa
di Devlet Teşekküllerinin açığı 1 milyar 316 
milyon lira olarak tesbit edilmiştir. Bu açık I 
miktarının 707 milyon lira tutarındaki kısmı
nın ilgili, teşekküllerce yaratılacak ek kaynak
lar ile kar '«ıkınması kararlaştırıldığından, ba
kiye kalan 600 milyon liralık ihtiyaç için büt
çeye gerekli ödenek konulmuştur. 

Bu tedbirlerin bir kısmı daha halen gerçek
leştirilmiş durumdadır. Bakiye miktarın ne 
şekilde sağlanacağı da daha 1067 programının 
görüşülmesi sırasında Bakanlar Kurulunda 
kararlaştırılmıştır. | 
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Sayın Genel Başkanın bir cetvel halinde 
takdim ettikleri ve bütçe açıkları olarak ni
telendirdikleri 600 milyon liralık karşılık pa
ralar, 400 milyon liralık iktisadi Devlet Te
şekkülleri finansman açıklarının neden yan
lış hesaplardan çıkmış sonuçlar olduğunu böy
lece tesbit ettikten sonra, sözü gelir tahminle
rinin 800 milyon lira şişirilmiş olduğu yolun
daki iddialarına getirmiş bulunuyorum. 

Sayın Genel Başkanın bütçe gelirlerinin 
1967 yılında ortalama % 10 bir artış kaydede
ceği varsayımına dayanmaktadır öyle farzedi-
yorlar. Bizim bütçe gelir tahminlerinde her 
hangi bir önnisbet ele alınmamaktadır. Bilâ
kis geliştirilmiş tahmin usullerimizle her ay 
sonunda bütün gelir çeşitleri için tahmine esas 
revize artış hızları ile hesaplar yapılmakta
dır. Gelir bütçesinin madde gerekçelerinde de 
bu artış miktarları bütün tefcrruatiyle açık
lanmış bulunmaktadır. Bu usul % 10 farazsi-
yesinden daha gerçekçidir. Şöyle ki ; meselâ 
ithal vergileri, programlanmş ithalâatta ver
gi ensidansı uygulanarak, petrol vergileri il
gili dairelerin gelecek yıl için yaptıkları istih
lâk tahminlerine vergi miktarlarının tatbiki 
suretiyle hesaplanır. Bu tahmin esası, program 
rakamları ile ilgisi sebebiyle çok daha salim 
bri usuldür. 

Bu sebeple madde gerekçelerindeki tahmi
ne mesnet olan üretim, tüketim ve ithalât ra
kamları bir bir çürütülmeden, bizim gelir tah
minlerimizin bir c/o 10 artış faraziyesine daya
nılarak şişirilmiş olduğunu ileri sürmek tama
men boşlukta kalacak bir iddia olmaktan öte
ye geçemez. 

Sayın Genel Başkanın 1967 bütçesine per
sonel masrafları için konulması lâzımgelen 
ödeneğim 500 milyon lira noksan olması sebe
biyle de bütçe açığından bahsetmenin sebe
bini anlı yamamaktayız. 1967 senesi bütçesin
de personel reformu giderleri için 470 milyon 
lira ödenek konulmuştur. 1966 senesinde ka
bul edilmiş bulunan Avans Kanununun gerek
tirdiği masraf da bundan ibarettir. Bu mevzu
da daha 500 milyonluk harcama yapılacağını 
farz ederek bu miktar bir bütçe açığından bah
setmenin insaflı ve doğru bir iddia olamryaca-
ğım sanıyorum. 



M. Meclisi B : 54 

Buraya kadar yaptığım açıklamalarla, 1967 
bütçesinin tamamen samimî, 1907 programına 
tamamen uygun ve dengeli bir bütçe olduğu
nu belirtmiş oluyorum. 

1967 malî yılı bütçesinin tümü üzerinde 
Yüce Meclis huzurunda yapılan görüşmelerde 
vergi politikamıza yöneltilen tcnkidlerdcn ağır
lık merkezini teşkil eden (Vasıtalı ve Vası
tasız vergiler) konusu üzerimde de duracağım. 

Bu konu ile İlgili olarak görüş ve tenkidlc-
rini serd etmiş olan saym sözcülerim ezcümle, 
genel vergi hâsılatı içindeki Vasıtalı vergiler 
payının seneden seneye artmakta olduğunu, 
Vasıtalı vergiler'cı umumiyetle dar gelirli va
tandaşlar üzerine yüklenen ve gayriâdll bir raa-
h'yet taşıdığını, Vasıtalı vergilerde yapılan 
artırmaların hayat pahalılığını artırdiğrnı ileri 
sürdüler. 

Şimdi konraun tam olarak vuzuha kavuş
ma:;! iç'n, bütün hat'plcr'n terJkidlorlıni topluca 
cevaplandırmakta fayda vardır. Vasıtalı veya 
Vaadasız vergiler den hang-ls,:n'cı daha iyi ol
duğu konuşlunda, klâ:'lk teoriler'n öne sürdüğü. 
peşin hükümlerden kurtularak, meselen'n uv-
gulamalardrn elde olunan pratik neticelerle 
kıymetlendirilmesi ve modem ekonomi teorisi-
n'n ver'lerin'n de bu hususta tenkid edilmesi
ni faydalı bulmaktayız. 

Vasıtalı verilier'n de ideal bir ver^i srte-
mYıde yeri olduğunu ve bir kalemde reddet
menin m'imıkün bulunmadığım belirtmcPr r te-
r'm. Umumiyetle tenkidler Vasıtalı verg'ler 
aleyhine tevcih edildiğinden, bunları cevap
landırırken ^ck tabiî olarrik Vn.-atah vcrglle-
r n ü*rtün vakıflarını belrtmrk durumunla 
kalacağız. Ancak, bu iatlkâni'^e var>ac-r-n ,r ' 
açıklamalardın, VaT'tnrsız vergile-,-n ;deal bir 
vergi sistemi iç"nde önem ve yerini 'küV'imıe-
diğ'mi"; gibi yanlış bir m/Yıa odca rılm ama
sını bilhassa rica ederim. Hiç şüphesiz ki, Va
sıtasız vergile1" ideal b 'r ver.fi s'atem'n'n vaz
geçilmez unsurlarını terikil ederler. 

Yapmış olduğum bu genel açıklamadan 
sonra, saym hatiplerin üzermde durdukları 
spesif'k hususlara geçiyorum. 

Bu hunuslar hakkında dü^'lncelorimizi, vergi 
politikasının sosyal ve ekonomik politikalar 
il o ilişkileri, vergi inikası hâdiseleri ve ver
ginin geçimme endeksleri üzerine tesirleri gibi 
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anamsseleler üzerine toplamak süratiyle ifade 
etmeye çalışacağız. 

Vergi politikasının sosyal poltika ile olan 
alakası : 

Vergi yolu ile gelir dağılımına müdahale 
otmek mümkün olduğundan, vergi poltikası 
ile so.jyal poltika arasımda yafcrn bir münase
bet vardır. Gelir dağılımına müdahale etmek 
fonksiyonu bakımından, Gelir Vergisinin diğer 
vergilere nazaran daha fazla imkânları bulun
maktadır. Bunlar arasında, müterakki vergi ta
rifesi, emek ve sermaye gelelerinin farklı nis-
botlcrdc vergilendirilmedi, gelir sahiplerinin 
şahsi durumlarına göre indirim, iet'isna ve 
muaflıkların uyguhaablimcDİ gibi huGuslar sa
yılabilir. Vasıtalı vergilerin bünyesinde sos
yal adalet kavr.ammı uygulama imkânı bulun
madığı gerekçeliyle bu tip vergiler tcnk'ld edi
lir. Bu hükme sebep erki tip Vasıtalı vergiler 
sisteminde tezahür eden gayriâdll tcrdrlerdlr. 

Zamanımızda, modern vergi tekniğinin sa-
hibolduğu imkân ve vasıtalar uygulanarak bu 
gavrlâdil etkiler büyük ölçüde bertaraf edil
mişbulunmaktadı r . Vergi ağırlığmm zaruri 
gıda ve ihtiyaç- maddeler inden faydalı ve lüks 
maddeler üzerine kaydırıl mas1, vergi tarife'e-
rindo mal ve tüketici grunl amaları yapılmak 
suretiyle sosyal gayder takibi imkânı Vasıtalı 
vergiler bünyesine de sokulmuştur. Diğer ta
raftan, vergi cmn'yeti fazlalığı ve cibavet mas
raflarının azlığı da bu vergileri tercihte sebc-
bebo1 maktadır. 

Zira ci'bavet masraflarından tasarruf edilen 
fonlar faydalı diğer harcamalarda kullanılmak
ta di:1. 

Vergi politikasının'ekonomi politikası ile iliş-
kderi, üzerinde gcırş ölçüde incelemeler yapılma
sı gereken cok taraflı bir konudur. Zamanımızın 
darlığı sebebiyle, burada sadece önemli birkaç nok
taya temas ed'p geçeceğim. 

1. Vasıtasız vcva Vasıtalı vergiler en ada
letsiz vergi diye nitelenen enflâsyonun ekonomik 
bünyede meydana getireceği menfi etkileri önle
menin bir vasıtasıdır. 

2. Yatırım harcama^rmda kullanıldığı tak
dirde, a1 mm iş olan vergiler ister vasıta^ olsun 
ister- vasıtasız olsun ekonomik yönden müspet te
sirler gösterirler. Aksine vergi gelirlerinin cari 
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harcamalara tahsis edilmesi, millî ekonomi bakı- I 
mmdan mahzurlu neticeler tevlideder. 

Bu açıklamalarımla ekonomik yönden vergi ge
lirlerinin kullanılan yerleri, vergilerin kaynağı 
kadar ehemmiyetli olduğunu belirtmek istiyorum. 

Hükümetin genel ekonomi politikası ile vergi 
politikasının hemahenk olarak yürütülmesinde, 
yukarıda saydığım hususlar ehemmiyetle göz 
önünde bulundurulmaktadır. Bu gayelere ulaş
mak için Vasıtasız Vergiler kadar Vasıtalı Ver
giler de kullanabilme yeterliğine sahip bulunmak
tadır Meselâ Gelir ve Kurumlar vergileri bün
yesindeki yatırım indirimi müessesesi, ile Güm
rük vergileri bünyesindeki vergi muafiyetleri ve 
vergilerin taksitle tahsiline dair hükümlerin uy
gulamalarından alman neticeler göstermiştir k", 
yatırımların selektif bir şekilde dağılımını ve ha
cim olarak artmasını teşvik bakımından Vasıtalı 
Vergiler sistemindeki indirimler daha müessir 
olmaktadır. Bunun sebebi açıktır: Bir kere Va
sıtalı Vergilerden yapılan bir indirim veya tahsi
latın ertelenmesi, müteşebbise finansman bakı
mından derhal kendisini hissettiren bir ferahlık 
bahşetmektedir. Halbuki, yatırım indirimi, an
cak yatırım nihayetlendikten ve kurulan işletme 
kâr eder duruma geçtikten sonra tatbik edilebil
diğinden ilk kuruluş anındaki finansman güçlük
lerini halletmemektedir. 

Diğer taraftan millî sanayii biran evvel ge
liştirmek gayretinde olan ekonomilerde, yerli sa
nayiin dış rekabetten korunması için yüksek it
hal vergilerine başvurmak zaruridir. Genel ver
gi hâsılatları incide ithalâttan alınan vergilerin 
büyük bir pay işgal ettiği memleketler, millî 
sanayilerini kurmaya çalışan ve kalkınma çabası 
içinde olan memleketlerdir. Buna mukabil, millî 
sanayilerini geliştirmiş olan ve dış rekabetten çe-
kinmiyen memleketlerde ithalât vergileri hâsılatı 
çok düşük seviyede olduğu için Vasıtasız vergiler 
nisbeti, Vasıtalı vergilere nazaran daha yüksek
tir. 

Bu duruma göre, Vasıtalı ve Vasıtasız vergi
ler arasındaki münasebetin tam olarak değerlen
dirilebilmesi için, gelişme halindeki ekonomilerin 
müracaat zaruretinde bulunduğu ithalât vergile
rinin mukayesede ayrı bir kalem olarak mütalâa
sında zaruret vardır. 1965 te Vasıtasız Vergiler 
% 33, ithal Vergileri % 30, vasıtalılar nisbeti 
ise % 37 idi. 1966 11 aylık sonuçlarına göre I 
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vasıtalılar % 34, ithal vergileri % 28 ve vasıtalı 
vergder % 38 dir. Görülüyor ki, memleketimiz
de son senelerde vasıtalı vergilerin genel vergi 
hâsılatı içindeki nispî öneminin artması, büyük 
ölçüde ithal vergileri hâsılatında kaydedilen ar
tıştan ileri gelmektedir ve mahzurlu bir dumm 
olarak karşılanmamak İcabeder. 

Şurasını ayrıca ifade etmeliyim ki, memleke
timizde halen Vasıtalı ve Vasıtasız vergiler ara
sındaki muvazene, diğer az gelişmiş memleketle
re nazaran daha ileri bir durumdadır. Bu mev
zuda Türkiye'yi diğer gelişmiş ülkelerle mukaye
se etmek hatalı bir yoldur. Çünkü onlar, bugün 
bizim içinde bulunduğumuz ekonomik safhayı çok 
önceden idrâk etmiş ve haLhazır durumlarına 
ulaşmışlardı:'. 

Vergi sistemimizin tenkld"nde üzerinde duru
lan bir konuda, vasıtalı ve vasıtasız vergilerde 
görülen, verginin İnikası olayıdır. Bu hususta sa
yın hatipler, vasıtasız vergilerin öd İyenin sırtın
da kalacağını ve vasıtalı vergilerin ise tamamen 
müstehlike aksettirileceğim ifade ettler. 

Şurasını hemen belirtelim ki, vasıtalı vergile
rin tamamen tüketiciye aksettirlldiği veya vası
tasız vergilerin aksettirilmes'n'n imkânı olmadı
ğı yolundaki iddiaların hakikatle bir ilgisi yok
tur. Özel şartlar bir tarafa bırakılırsa, vasıtasız 
vergilerin inikas esnekliğinin vasıtalı vergilere 
nazaran daha düşük olduğu herkes tarafından 
kabul edilmektedir. Ancak bu esnekLk nisbeti 
her çeşit vergide başka bankadır ve piyasa şart
ları, arz ve talep, üretici ve tüketicinin güçlerine 
göre bir değişkenler manzumesinin tesirine tabi-
db. 

Vasıtasız vergilerden Kurumlar Vergisi sa
bit nisbetler üzerinden alınan bir vergi oldu
ğundan kolaylıkla maliyetlere intikali ve tüke
ticiler aksettirilmesi mümkündür. 

Gelir Vergisi nisbetlerinin yükseltilmesi ha
linde mükellefin mal ve hizmet fiyatlarında ar
tırmalar yapma yoluna gitmesi, bu verginin de 
aksettirilmesinin mümkün olduğunu göstermek
tedir. 

Bu konuda yapmış olduğum kısa açıklamala
rımla, vasıtalı vergilerin yüzde yüz aksettirildi-
ği ve vasıtasız vergilerde bunun mümkün olma* 
dığı yolundaki iddiaları cevaplandırdığımı tah
min ediyorum. 

Vergiler ile geçinme endeksi arasındaki iliş
kilere gelince : 
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Biraz evvel venginin aksettirilmesi ile ilgili 
olarak yapmış olduğum açıklamalar dolayısiy
le bu hususa da temas etmiş bulunuyorum. 

Hiç şüphesiz ki, vasıtalı vergiler üzerinde 
konulduğu malın fiyatında bir artış meydana ge
tirir. Ancak, vasıtalı vergi konulmak suretiyle, 
aynı zamanda fertlerin elinde bulunan bir mik
tar satmalma gücü Devletin eline geçtiğinden, 
piyasadaki diğer mallara karşı olan talep sevi
yesinde bir düşme meydana gelir. Bu suretle, 
fertlerin elinden alman satmalma gücünün, fi
yatları serbest piyasa şartlarına göre taayyün 
eden malların fiyat seviyesinde bir artış meyda
na getirmeleri de önlenmiş olur. 

Belirttiğim bu tesirleri itibariyle vasıtalı ver
giler, bir yandan üzerine konuldukları malların 
fiyatlarında bir yükselmeye sebebolurken, diğer 
yandan da diğer malların fiyatlarının artmasını 
önleyici bir tesir icra ederler. Vasıtalı vergiler 
alınması suretiyle Devlet elinde toplanan fonla
rın, Devlet tarafından yapılan harcamalar yolu 
ile istihlâk mallan üzerinde bir talep yaratma
ması şartiyle, vasıtalı vergilerin genel fiyat se
viyesi karşısındaki durumunu tamamen nötr ola
rak kabul etmek lâzımdır. 

Bu noktaya temas eden hatipler, meseleyi 
tek taraflı olarak ele almışlar ve. hatalı sonuç
lara varmışlardır. Bu vesile ile yaptığım açık
lamalarla kendilerini tatmin etmiş olduğumu 
ümidetmek isterim. 

Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, 
Burada esas üzerinde durulması gereken nok

ta, bir ithal vergisi ve bir de istihsal vergisi yük
seltilmesiyle tekel maddeleri zammı ele alınarak 
Hükümetin bütün vergi politikasını bundan iba-
retmiş gibi göstererek hücumlarda bulunmanın 
ne derece insaflı bir muhalefet tutumu olduğu
nun takdirini sizlere bırakıyorum. 

Kaldı ki, bâzı hatip arkadaşlarımız güya 
A. P. nin seçim beyannamesinde ve Hükümet 
programında biz hiç vergi almıyacağız, vergi ge-
tirmiyeceğiz şeklinde birtakım vaitlerin bulun
muş olmasına rağmen bu vergileri getirmiş ol
duğunu tenkidettiler. Ben bir defa daha, acaba 
unutmuş olabilirim - mümkün değil elbette ta
biî - tekrar tekrar gerek Hükümet programını, 
gerek seçim beyannamesini tetkik ettim, biz hiç
bir zaman, hiçbir yerde Hükümet olarak, parti 

olarak yeni birtakım vergiler getirilmiyeeeği, 
yeni vergiler almmıyacağı veya vergilerin artı-
rılmıyacağı yolunda en ufak bir taahhütte, en 
ufak bir beyanda bulunmuş değiliz. 

Gerek Sayın Başbakan, gerekse ben defaatle 
yaptığımız açıklamalarda, 30 yıldır ele alınma
mış olan mahallî idareler fiskalitesinde bir re
form yapacak Emlâk ve Belediye Gelirleri ka
nunları ile, Arazi ve Bina vergilerinin verimli
liğini artıracak yeni tahrire ait kanunların Mec
liste olduğunu, vergi idaresini ve yargısını ıslah 
edecek kanun tasarılarının Meclise sevk edilmek 
üzere bulunduğunu, 1968 de başlıyacak 2 nci 
plân döneminin finansmanı için halen vergi sis
temimize dâhil Gelir, Kurumlar, Veraset ve inti
kal ve Kara Nakil Vasıtaları vergilerinde yapı
lacak ıslâh ve düzeltmeleri 1967 yılında Yüksek 
Meclise sunacağımızı belirtmiş olduuğmuz hal
de bu hususlar tenkidlerde bir kenara itilmekte
dir ki, hunun doğru bir tutum olmadığı aşikâr
dır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, gerek C. H. P. 
Sayın Genel Başkanının, gerekse diğer sözcüle
rin değindiği şeker konusuna geliyorum : 

Bilindiği gibi, bundan bir süre önce küp ve 
kristal şekerin perakende satış fiyatlarına kilo 
başına 50 kuruş miktarında bir zam yapılmış bu
lunmaktadır. Bu zam keyfiyeti yanlış olarak, şe
ker üzerinden alınmakta olan İstihlâk Vergisi
nin artırılması şeklinde yorumlandığından, me
selenin aydınlığa kavuşması bakımından bu ko
nuda bâzı açıklamalarda bulunmakta fayda gör
mekteyim : 

Her şeyden önce ifade edeyim ki, şekerden 
alınmakta olan İstihlâk Vergisi miktarlarında 
her hangi bir yükselme yapılmış değildir. Bu 
miktarlar 1955 senesinde kristal şeker için kilo
da 85 kuruş ve küp şeker için ise kilo başına 100 
kuruş olarak tesbit edilmiştir ve aynen muhafa
za edilmektedir. Esasen bunlar kanun hükmü 
olarak tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Şeker Şirketi maliyet ve satış fiyatları ara
sındaki farklar dolayısiyle dış satışlarda uzun 
senelerden beri ve iç satışlarda ise son seneler
de devamlı olarak zararlara mâruz kalmış bulun
maktadır. 1960 senesinden 1966 senesi sonuna 
kadar olan devre içinde şirket dış satışlardan 
cem'an 895 milyon lira tutarında zarar etmiş bu
lunmaktadır. 
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Bu durum, dolayısiyle şirketin borçları de
vamlı Mr surette artış göstermiştir. 31 Ocak 1967 
tarihi itibariyle borç durumu şöyledir : 

Hazineye olan vergi borcu 69 milyon lira, 
Merkez Bankasına olan borcu 520 milyon lira, 
Yatırım Bankasına olan borcu 172 milyon 

üra, 
Pancar müstahsılma olan borcu 300 milyon 

lira, 
Çeşitli bankalara olan borcu 150 milyon lira, 
olmak üzere cem'an 1 milyar 211 milyon lira 

borç vardır. 

Bu borç miktarına şirketin 1964 senesinde 
325 sayılı Kanunla silinen 165 milyon lira tuta
rındaki Şeker İstihlâk Vergisi borcu dâhil değil
dir. 

Şimdi Şeker Şirketinin hangi sebeplerden 
ötürü bu duruma düşmüş olduğunu izaha çalı
şacağım : 

Yüksek malûmları olduğu üzere 1958 sene
sinde tesbit olunan fabrika teslimi toptan şeker 
fiyatları kristal şeker için kiloda 300 kuruş ve 
küp şeker için kiloda 330 kuruş idi. Bu fiyat
lar 1961 senesinde kiloda 50 kuruş miktarında 
bir tenzilâta tabi tutuldular. Son yapılan yük
seltmede ise fiyatlar tekrar 1958 seviyesine ge
tirilmiş bulunmaktadır. 

İşte, Şeker Şirketinin halen içinde bulundu
ğu bu müşkül durum 1960 senesinde yapılan bu 
indirimden ileri gelmektedir. Nitekim satış fi
yatlarında yapılan bu tenzilâta mukabil şeker 
maliyetleri devamlı olarak satış göstermiş ve 
bu maliyet ile satış fiyatları arasındaki denge 
devamlı olarak bozulmuştur. 1961 senesinde kilo 
başına vasati vergisiz maliyet 171 kuruş iken 
"bu miktar 1966 senesinde 188 kuruşa yüksel
miştir. Maliyetlerdeki bu yükselmenin en önem
li sebebi pancar alım fiyatlarında görülen de
vamlı artışlar ve toplu sözleşmelerin meydana 
getirdiği malî külfetlerdir. Bilfarz, 1961 sene
sinde vasati pancar alım fiyatı 12,40 iken bu 
miktar 1964 senesinde 14,08 kuruşa yükselmiş 
ve halen aynı seviyeyi muhafaza etmiş bulun
maktadır. Bunun yanında 1963 senesinden iti-
'baren yapılan toplu sözleşmeler ise Şirkete se
nede vasati 25 ilâ 30 milyon lira arasında malî 
külfet yüklemiş bulunmaktadır. Şeker Şirketi
nin' içindi bulunduğu malî güçlüklerden kurta
rılması için 1963 senesinden beri yıllık program

larda, Şeker Şirketinin içinde bulunduğu malî 
zorlukların giderilmesi yönünden gerekli ted
birlerin alınması konusuna değinilmiş dr. 

Nitekim elimde 1963 yılı programı, bu progra
mın altında da hükümetin imzası vardır ki, o za
man Saym İsmet İnönü Başbakan, Feyzioğlu 
Başbakan yardımmcısı ve diğer arkadaşların 
imzası altında şeker sanayii için tavsiye, 1963 
de. «Şeker maliyetindeki önemli bir yer tutan 
faiz yekûnunun hafifletilmesini sağlamak 
amacıyle Şeker Şirketinin yetersiz olan sermaye
sinin artırılması hususu süratle ele alınacak
tır. Şirketin piyasaya farklı fiyatta ve özel 
olarak imal edilmiş ve ambalajlanmış şeker 
sürmek imkânları araştırılacaktır.» Bu tedbir
ler tavsiye edildiği halde 1963 senesinden 
bugüne kadar bu tavsiyeler yerine getirilme
miştir. Şeker Şirketinin yukarda arz etmiş ol
duğum borç miktarı bu tedbirlerin alınmasında 
acele edilmediğini, hattâ geç kalındığını ortaya 
koymaktadır. 

Diğer yandan 440 sayılı Kanım, İktisadi Dev
let Teşekküllerinin imal ettiği malların fiyatla
rını serbestçe tesbit edebilmelerini âmir bulun
duğundan, yapılan son fiyat yükselmeleri bu 
kanunun İktisadi Devlet Teşekküllerinin rasyo
nel biıv şekilde idare edilmeleri konusunda ge
tirdiği esaslara da uygun bulunmaktadır. 

Diğer Dır zam konusu tekel maddelerine de 
sayın sözcüler söz birliği ederek bu zamlara 
değindiler. Bunlar hakkında da kısaca malûmat 
arz etmek istiyorum; 

1963 senesinde tekel maddelerine yapılmış 
olan zamlardan bu yana tekel maddeleri fiyat
larına dört seneden beri her hangi bir zam ya-
pılmamıştiT. Buna mukabil, bu devre içinde 
tekel maddelerinin maliyetlerinde, hammadde 
fiyatları ile işçi ücretlerindeki' artış sebebiyle 
devamlı yükselişler meydana gelmiş ve bu se
bepten bir malî monopol karakterini taşıyan 
Tekel İdaresinden sağlanan hâsılatın beklenen 
seviyede gelişmesine mâni oldu. Bahis konusu 
devre içinde tekel maddeleri satışlarında kay
dedilen artışlara rağmen, yukarda belirttiğim 
sebepler dolayısiyle tekel d'afi hâsılatmdaki ge
lişme çok düşük bir seviyede kaldı. Bu müşa
hedeyi teyidetmek için Tekel İdaresi bilançola
rından alınan -bâzı rakamları açıklamak isterim. 

Tekel İdaresinin satışları 1963 senesinden 
beri her sene 250 ilâ 300 milyon lira arasında 
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değişen miktarlarda artışlar gösterdiği halde, 
satış kârları 1964 senesinde bir önceki seneye 
nazaran 27 milyon lira daha düşük olmuş ve 
1965 senesinde ise, iki önceki seneye nazaran 
22 milyon liralık cüzi bir artış göstermiştir. 
Henüz kati rakamlar elde bulunmamakla bera
ber 1966 senesi için de durum aynen böyledir. 

Buna mukabil Tekel İdaresinin satış maliyet 
ve masrafları 1963 senesinde 1 milyar liradan, 
1965 senesinde 1 milyar 360 milyon liraya yük
selmiş bulunmaktadır. 

Bu kısa açıklamalardan anlaşılacağı üzere, 
1963 senesinden 1965 senesi sonuna kadar olan 
devrede, satışlarda 486 milyon liralık bir geliş
me kaydedilmiş olmasına mukabil, masraflarda 
meydana g^lcn 360 milyon liralık artış sebe
biyle, satış kârlarından ancak 22 milyon lira 
tutarında bir artış sağlanmış bulunmaktadır. 

Genel maliyetlerdeki bu yükselmelere, bil
hassa tütün ve alkollü içkilerin ortalama mali
yetlerinde seneden seneye meydana gelen yük
selmeler seıbebolmuştur. 

Buraya kadar vermiş olduğum izahlardan 
anlaşılacağı üzere, Şubat 1967 ayında tekel 
maddelerinin satış fiyatlarına yapılan zamlar 
ise, 1963 senesinden bu yana tekel maddeleri
nin maliye ti e rinde meydana gelen artışları kar
şılamak ve tekel safi hâsılatının gelişmesini em
niyet altına almak gayesi güdülmüştür. 

Nitekim, Tekel İdaresinin genel satış top
lamı içerisinde satış kârlarının işgal ettiği yer, 
1963 senesinde % 33,8 iken, 1964 senesinde 
% 29,8 e ve 1965 senesinde % 28,6 ya düşmüş 
bulunmaktadır. Bu gidiş muvacehesinde Tekel 
İdaresi bütçeye gelir sağlıyan bir malî mono
pol olmak vasfını kaybetmek durumunda idi. 
İşte bu gidişe mâni olmak gayesiyle tekel mad
deleri fiyatlarına zam yapmak suretiyle idare
nin gelirlerimin artırılması yoluna gidilmiştir. 

Muhtelif hatip arkadaşlarımız fiyatlar üze
rinde durdular. 1963, 1964 yıllarında görülen 
istikrarlı durumun 1965 ve 1966 yıllarında bo
zulduğunu beyan ettiler ve bu iddiaları ile il
gili bâzı rakamlar verdiler. 

Evvelâ bizi bağışlasınlar, bu iddialarının 
sağlam bir mesnedi yoktur. Kanaatimizce, 1963 
ve 1964 yılları ile 1965 ve 1966 yıllarını birleş
tirerek ikişer yıllık devrelerin mukayesesini 
yapmak ve bu devreleri istikrarlı ve istikrarsız 

diye bir hükme bağlamak yanlış bir yoldur. 
Çünkü, konjonktür yönünden 1964 yılı 1963 
yılından, 1966 yılı da 1965 yılından farklı saf
halar göstermektedir. 

Toptan eşya fiyatları genel endeksi 1963 
yılında % 4,2 yükselmiştir ki, memleketimiz 
gibi kalkınan bir ülke için bu nisbetteki yıllık 
fiyat yükselişini normal sayabiliriz. Ancak, 
1964 yılında genel endeks % 0,7 düşüş göster
miştir ki, bu durum ekonomimizdeki durgun
luğun bir ifadesidir. Nitekim o vakitki Hükü
met ekonomik durgunluk olduğunu kabul et
miş ve yılın ikinci yarısında ekonomik durgun
luğu gidermek için birtakım genişletici tedbir
lere başvurmuştur. Bu tedbirlerin tesisi ile 
ekonomimizin likiditesinin birdenbire yüksel
mesi neticesi olarak bu defa 1964 ün Eylülün
den itibaren toptan eşya fiyatları süratle yük-
selmiye başlamıştır. 

Söz konusu 1964 yılı, hem aşırı fiyat dü
şüşleri ve hem de aşırı fiyat yükselişleri ile 
malûl bir yıldır. 

Takdir buyurulur ki, bu durumda 1964 yı
lını daha önceki yılla birleştirerek istikrara 
örnek gösterilebilecek iki yıllık bir devre or
taya koymaya imkân yoktur. 

1965 - 1966 yıllarına gelince, bu yılları da 
özellikleni dolayısiyle birleştirmeden ayrı ola
rak mütalâa etmek gerekir. 1964 yılı sonunda 
başltyan fiyat yükselişleri 1965 yılma intikal 
etmiştir. Devamlı artışlar neticesi toptan eşya 
fiyatları genel endeksinin oniki aylık ortala
ması 1964 e kıyasla 1965 te % 8,9 yükselmiştir. 
Şüphesiz, fiyatlardaki böyle bir yükselişi de 
fiyat istikrarı ile bağdaşır görmemiz mümkün 
değildir. Nitekim, 1964 sonunda başlayıp 1965 
yılında devam eden fiyat yükselişlerini dur
durmak ic;in Hükümetimiz konu üzerine eğil
miş ve istikrarı sağlayıcı tedbirleri de almıştır. 

1966 yılında toptan eşya fiyatları genel 
endeksine bakıyoruz. Yıllık yükseliş % 4,4 tür. 
Yani 1963 yılındaki kadar bir yükseliş mev
cuttur. Binaenaleyh, fiyat istikrarı yönünden 
1966 yılı için bir değerlendirme yapılacak ise 
değerlendirmenin 1963 yılı için yapılandan 
farklı olmaması lâzımgelir. Kaldı ki, 1966 yılı 
Aralık ayında toptan eşya fiyatları genel en
deksi 1965 yılı Aralık ayındaki aynı seviyeyi 
göstermiştir. 
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Altın fiyatlarında da istikrarsızlığa örnek 
sayılabilecek bir hareket yoktur. Oniki aylık 
ortalamalara göre 1965 e kıyasla 1966 da Cum
huriyet altını fiyatında % 2,1 ve külçe altın fi
yatında % 3,1 den ibaret önemsiz yükselişler 
olmuştur. 

Reşat altınında ise aynı mukayeseye göre 
% 5,5 oranında artış vardır. Ancak, bu mesku
kât bilindiği gibi, yeniden darb imkânı olma
ması sebebiyle özel bir durum arz etmekte ve 
arz elastikiyetinin düşük oluşu sebebiyle her 
yıl fiyatı bir miktar yükselmektedir. Nitekim, 
Reşat altını fiyatı 1964 yılında % 3,9, ki 4 e 
yakın bir nisbet, 1965 yılında da % 5,6 nisbe-
tinde yükselmiştir. Yani Reşat altınını, bizim 
mademki Cumhuriyet altını var, Reşat altını
nın kendisine mahsus birtakım hususiyetleri 
vardır, onun üzerinde resim yoktur, tuğralı-
dır, bu bakımdan halk tarafından bilinir, tu
tulur, ona karşı bir alâka vardır. Zaten bunlar 
mevsimlik birtakım artışlar olmaktadır. Mah
sulü aldıktan sonra bizim köylümüz pazar ve 
şehre gider ve Reşat altını alır. Bu Reşat al
tınının yukarda da arz ettiğim gibi, yeniden 
Türkiye'de darbı mümkün olmadığından gayet 
tabiî nadire karşı itibar vardır ve bundan 
dolayıdır ve binaenaleyh Reşat altını bir en
deks olarak, bir endikatör olarak kabul edil
mesi mümkün değildir. 

Burada bir noktaya daha işaret etmemiz 
gerekecektir. Müstahsil ve işgücü lehine bir 
ayarlama yapılmadığı iddia edilmiştir. Bu 
iddia da yanlıştır. 1965 te hububat fiyatlarına 
zam yapılmıştır. 1966 yılında toplu sözleşme
lerle yalnız İktisadi Devlet Teşekküllerine 400 
milyon lira civarında bir fazla ödemede bulu
nulmuştur. Ayrıca, memurlara avans olarak ve
rilen % 10 - 15 şeklindeki zamları da ilâve 
edersiniz, bu iddianın yani müstahsıla, memura, 
işçiye herhangi bir hi'zmet götürülmemiştir.her-
h^ngi bir yardım yapılmamıştır, iddiası hava
da kalır. 

Yine hatiplerden Sayın Sadun Aren'de fi
yatlar konusuna temas ettiler. Son zamların 
istikrarsızlığı artıracak mahiyette olduğunu be
lirttiler. Sayın Aren'in de pek iyi bildiği bir 
nokta vardır. Fiyatlar genel seviyesini belir
ten, muayyen malların fiyatları değil, istihlâk 
gücü büyük olan mallara ait fiyatların ortala-

masıdır. İstihsal durumundaki değişmeler bir 
yana bırakılırsa, bu fiyatlar ortalamasının yük
selebilmesi için harcamaların genişlemesi lâzım
dır. Bu ise iştira gücünün artmış olmasına bağlı
dır. Dikkat edilirse, bâzı mahdut malların fi
yatları son zamlarla yükselmiş olmasına ve me
mur maaşlarına % 10 - 15 ilâve yapılmasına 
rağmen emisyon hacminde bir genişleme olma
mıştır. 1966 Aralık ayı sonunda 8 milyar 351 
m'lyon lira olan tedavüldeki bankınot miktarı 
1967 nin ilk ayında daima bu seviyenı'n altında 
seyretmiş ve 4 Şubat tarihi itibariyle 8 milyar 
153 milyon lirayı göstermiştir. 

C. H. P. Sayın Crenel Başkanı, emisyon ve 
Merkez Bankası kredderindeki artışları fazla 
bulduklarını ifrde ettiler. Tedavüldeki bankı
not miktarı 1965 sonunda 7 milyar 347 milyon-
dın 1966 vılı sonulda 8 m'lvar 351 nrlyon lira
ya çıkarak % 13,7 oranında bir artış göster-
m'ştir. Merkez Bankası kredi ve avans ın 
son bir yıllık devrede 4 milyar 665 milyondan 
6 m'lva~ 671 m'lvon lirava yükselmiş ve % 43 
oranında bir artış kaydetmiştir. 

Bundan kolavea anlaşılacağı üzere Merkez 
Bankası k^ed'lcrrnde geçr-n yıl KrTük bir artış 
olmuşsa da bunun em'svon hacmi üzerinden ar
tırıcı tesiri mahdut kalmıştır. 

CT'-^VT'VO^ omV'nn ve Merkez Bar>kpsı k^edi-
lp^'ndeki vıllık doîrsrnr^e^i o yıb^ ö"e1 saHlfn 
"".Viı'l"'1 d'1^^"|1,°'ni'li'r"nrlk îı^iS^rl^f JT,'̂ ,r,.1~:ı~a "ifM$6 
d i zit'ni is'thsnl'n çok yük<nk b'r sev'^nd^ ^Imu, 
d^c,Lok1eT^o pl-ımi «mnı•'i POV d^ha ^enis tutulma
sını n>-pTo1ct>Trrst'r. 1966 daki pvl'smft - t prim dı-
smdıki s^ktö^lp-n de knvT\°dıfWvırdrn Merkez Ban
kası kred'lernden bu sahalara yönelen miktar-
kırd'i da a^tvdar c^nnuş'tur. 

1963 vılı^da d-ı buna benzer bir durum mev
cuttur. Tedavüldeki banknot rrrktarı % 9.0, 
Morken Bankası k^ed'leri is^ ^ 72.8 nöbetinde 
.•vtmıstır. Keza, m:llî gelirdeki ör emli artış se-
belryle ekonomiyi Merkez Bankasının kaynakla
rımdan büyük ölçüde yararlandırmak gerek
miştir. 

NetVde, Merkez Bankası krcd'lerindeki bü-
^"k "•V'ün^ı aH.Tİar s^bob'yle nn 1966 v> nn de 
1963 fivat ist'krarsızhğı p.avılab'lef^k b'r du
rum ortaya çıkmamıştır. Her iki vılda da top
tan esva fi vat! arın da ki yıllık vüksel's *% 5 in 
altında kalmıştır. Bu da gösteriyor ki, Merkez 
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Bankası kredilerindeki artışları bizatihi bir is* 
tikrarsızhk unsuru saymak yanlış bir yorumla
ma tarzı olur. 

Merkez Bankası kredilerinin seyyaliyeti du
rumuna gelince, özel sektöre açılan krediler için
de halen seyyaliyetini kaybetmiş olanı yoktur. 
Kamu sektörüne açılan krediler içinde donmuş 
karakterde olanlarından söz edilebilirse de yeni 
kaynak artırıcı tedbirlere başvurmak suretiyle 
bu krediler de seyyaliyetini kaybetmekten kur
tulmuşlardır. 

C. II. P. syam Genel Başkanı, 1966 bütçe 
uygulamaları sonuçları ile ilgili olarak, 16 mil
yar 775 milyon lira olan genel bütçe ödenek
lerinin 17 milyar 210 milyon liraya ulaştığını; 
buna mukabil malî yıl sonuna kadar 16 milyar 
530 milyon lira tutarında harcama yapılacağını, 
bu rakama 781 milyonluk geçen yıl bütçe ema
neti iadelerinin dâhil bulunduğunu bu durumda 
1966 bütçesi ödeneklerinden 1 milyar 465 mil
yon liralık eksik harcama yapılacağını ve binne*-
tice bütçenin ancak % 91.6 oranında gerçekle
şeceğini, 1966 yılı gelirlerinin 16 milyar lira ci
varında, yani tahmine göre, 900 milyon lira ek
siği ile tahaMkuik edeceğini, bugün Haızinenih 
fiilî nakit durumunun nakıs 2.5 mili yar lira g M 
kritik bir seviyede seyrettiğini ifade etti. 

1966 genel bütçesi ödenekleri 31 . 12 . 1$66 
tarihinde ifade buyurdukları rakama, yalan bir 
seviyeye, yani 17 milyar 288 milyon liraya ulaş
mıştır. Yıl sonunda genel bütçe "harcamalarının 
16 milyar 530 milyon lirayı bulacağı tahmin 
edilmektedir. Şurasını önemle belirtmek isterim-
ki Sayın İnönü'nün düşüne el eridin aksine bu 
harcama rakamına göçen yıl bütçe emanetinin 
iadeli için yapılan nakiıt harcamaları dâhil de
ğildir. Bütçe tatbikatı ve muhasebe usulleri böy
le bir tedahüle imkân vermez. 

Bu durumda yani 17 milyar 288 milyon li-
lık ödenekten 16 milyar 530 milyonu harcana
cağına göre; harcama oranı % 91 değil % 95 
olacaktır. 

Aynı yılın gelir tahsilâtına gelince;; yıl so
nuna kadar genel bütçe gelirlerinden 15 mil
yar 200 milyon lira tahsil edileceği umulmak
tadır. Bu yılın genel gelirleri tahminleri 16 mil
yar 075 mülyon 'lira okluğuna göre; gerçekleş-
miyecek gibi görünen tahmin, 875 milyon lira 
civanndatlır. 
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Hazinenin nakit durumuna gelince; sami
miyetle daima ifade ettiğimiz gibi 30 . 9 . 1966 
tarilhi itibariyle HazinenJn nakit duruımı nakıs 
durumu 2.5 milyar lirayı göstermektedir. Aneak 
bu neticenin -bir tek yılın bütçe tatbikatının so
nucu olmadığı, yıllardanberi tevali eden bütçe 
- Hazine ilişkilerinin ve bütçe dışı hesapların 
menfi mühassalası olduğu unutulmamalıdır. 
Karma Komisyonda ve Senatoda beyan ettiğim 

* üzere bu hal kalkınan bütün memleketlerde gö
rülen bir malî tezahürdür. Ve memleketimize 
has bir durum da değildir. Ayrıca nakit sıkm-
'tiism'n erittikçe hafiıEkrvui'.ıto! okluğu ve zaman
la giderileceği de bir gerçektir. 

Şimdi bâzı hatip aılkadaşlaran, hattâ di-
yclbilirim İki, hepsi cari giderlerden tasarruf 
yapılması lâzıniigeldiğini, cari giderlerin çok 
artmış,bulunduğunu ifade ettiler. 

Takdir buyurulacağı üzere, cari giderler 
ödeneklerinden personelle ilgili masraflara 
karşılık teşkil edenler ayrıldığı takdirde; Ba-' 
kıye ödene'k, tavsiye ettikleri niısıbetite bir ta
sarrufa imikân verecek miktarlara ulaşmıya-
caktır. Kaldı ki, bu çeşit giderler Devlet hiz
metlerinin gereğince görülebilmesi için samimi
yetle tahmin edilmiş bulunan rakamları ihti
va etmektedir. Huzurunuzda bulunan bütçe
nin, Karma Bütçe Komisyonu ve Cumhuriyet 
Senatosunun titiz ve vu'kuflu incelemelerinden 
geçmiş bulunması da, bu hususu teyidetme/kte-
dir. 

Şimhü 1967 bütçesindeki cari harcamalar 
nerede olmuştur? Bunları ifade etmek isti-
ytarum. 

Başbakanlıkta 20 milyonluk bir artış var. 
Bu, yeni kaibul buyurduğunuz millî emniyet teş
kilâtı, yeni çıkan M. 1. T. Teşkilât Kanununun 
gerelktirdiği hizmetler için kullanılacaktır. El
bette hiç bir aklı başında mûletve'kili arkadaşım 
Deflettin emniyeti ile, miletin bekası ile alaka
lı olan ve yine sizin reylerinizle kabul edil
miş bulunan bir 'kanuna istinaden • .kurulmuş 
olun- bir teşkilâtın masraflarını vermeyin diye 
bir iddiada bulunamaz. 20 milyon lirası bu iş 
içindir. 

6S3 "sayılı Kanunu kabul buyurdunuz, Diya
net İşleri Teşkilât Kanunu. Bunun 'için 11 mil
yon liralık bir artış var bütçede. Şimdi hepi
niz Milletvekili arkadaşlarım, sız sik, mutlaka 
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haklı o]arak gelmektesiniz ve her hangi seçim 
ıbölgenizin, her hangi bir nalhiyesine, köyüne 
imam kadrosu istemektesiniz. Haklısınız gayet 
tabiî bunu istiyeceksiniz, şimdi bunları karşı
lamak için konulmuş bulunan 11 milyon lira
yı bize eğer koymayın derseniz o zaman aynı 
şekilde sizin bu çok haklı taleplerinizi is'af 
etmemek gibi bir durumla karşı karşıya kalı
nacaktır. 

489 milyon lirası Millî Savunma Bakanlığı
nın masraflarını karşılamak için konulmuştur 
ki, bundan 115 milyon lirası halen Yüksek-He
yetinizde gündemde bulunan Askerî Personel 
Kanunu masraflarını karşılamak için konulmuş
tur ve zannediyorum ki, bütçe müzakerelerin
den sonra ilik defa ele alınacak olan kanun ta
sarılarından birisi Askerî Personel Kanunu ola
caktır ve Yüksek Heyetinizin de tasvibine maz-
har olduktan sonra elbette bu kanunun gerek
tirdiği masrafları biz, bu bütçe içinde koymak 
mecburiyetindeyiz. Zannetmiyorum ki, hiçbir 
arkadaşımız hem Askerî Personel Kanununu 
kabul edelim diyecek, hem de bunun gerektir
diği masrafları buraya kaymayın diyemiyecek-
tir. 489 milyon lira Millî Savunma ihtiyaçları 
için, elbette Devletin Türk istiklâlinin, Türlk 
hakimiyetinin bekçisi bulunan silâhlı kuvvetleri
mizin ihtiyaçlarını göz önünde tutmak bu ih
tiyaçları zamanında, vaktinde yerine getirmek 
hepimizin millî bir vazifesidir. 

Emniyet Genel Müdürlüğünde 19,8 mil
yonluk artış var. 

Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı Büt
çesinde 50 milyon liralık artış vardır. 

Şimdi bu artışlar niçin? Emniyetin bildiği
niz gibi vasıtası yoktur, telsizi yoktur, Jandar
manın Jipi yoktur, telsizi yoktur. Bir taraftan, 
memlekette eşkiyalıktan, asayişsizlikten bahse
delim ama bir taraftan da eşkiyaya, asayişe 
tesir edecek olan vasıtaları vermiyelim demek 
gibi, bir durumu kabul etmenin imkânı yoktur. 
Binaenaleyh, artışlar sadece Devletin, milletin, 
kanunların teminatı altında, bulunan vatan
daşın can ve mal emniyetini temin etmek için 
Jandarma ve Emniyet teşkilâtına verilmiş bu
lunan ilâveleridir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinde 137 mil
yon liralık bir, 244 milyon liralık bir artış var. 
778 sayılı Kanımla 2965 aded öğretmen kadro-

I sunu, hizmetli kadrosunu ve 781 sayılı Kanunla 
da 9 400 öğretmen kadrosunu sizler verdiniz, 
ıbu kanunları Yüksek Heyetiniz alkışlar ara
sında kabul etti. 

Bir taraftan okul açacalksınız, oraya öğret
men tâyin edecciksiniz, öğretmene maaş veril
mesi hususunu reylerinizle kabul buyuracaksı
nız, ondan sonra bu öğretımenin maaşını ver-
miyeceksiniz. Mümkün değil. Bu bakımdan, 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesindeki bu 244 mil
yon liralık artış değerli reylerinizle kabul bu-
yurulmuş bulunan 2 965 bir, 9 400 de ikinci 
bir öğretmen kadrosunun yıllık maaşları tutar
larıdır, bunları vermek durumundasınız. 

Ayrıca, Karadeniz Teknik Üniversitesi için 
(L) cetvelinden 165 aded kadro, Atatürk Üni
versitesi için de aynı şdkikle kadro serbest 
bırakıldı. Bunun için de 65 milyon bir fazla-

I lık kalbul edildi. Bunu da bütçeye koymak mec
buriyetinde idik. 

Sağlık Bakanlığı Bütçesinde 77 milyon lira
lık artış vardır. Bu, doktor masrafları, hasta
lıklarla savaş giderleri, sağlık hizmetlerinin ge
rektirdiği hizmetlerdir. 

Yine değerli bir arkadaşım, Sayın Sadun Aren 
sosyalleştirmenin A. P. zamanında önemle taki-
bedilmediğini buyurdular ve yine aynı arka
daşım aynı masrafların artmış bulunduğundan 
yakındılar. Bir taraftan köylüye işçiye, yani 
tümü ile vatandaşa hizmt götüreceksin, bu 

I hizmeti yapacaksın, öbür taraftan hizmetin ge-
rdktirdiği masrafları Bütçeye koymıyacak-

I sın, bu mümkün değildir arkadaşlarım. 

İ ler yatırımda, her gelinme halinde bulu
nan her memlekette durum böyle oknuştur. 
Yatırım yapıyorsunuz. Nedir yaptığınız yatı-

I rım? Hastane. Nedir yaptığınız yatırım? Üni
versite. Nedir yaptığınız yatırım? Okul. Bina
enaleyh okulu yaptığınız anda buraya Öğret
meni tâyin edeceksiniz, gayet tabiî cari masraf 
artacaktır. Hastahaneyi açtınız, hastahane in
şaatı bittikten, hizmete açıldıktan sonra dokto
runu tâyin edecelksiniz, hasta bakıcısını tâyin 
edeceksiniz, malzemesini vereceksiniz, gayet ta-
ıbiî cari masraflar artacaktır. Bu dünyanın 
>her tarafında aynı sekilide olmuştur, olmakta 
ıdevaım etmektedir. 

Tarum Bakanlığı Bütçesinde 41 milyon lira-
I bk bir artış vardır. Bu, bir taraftan işçi üc-
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retleri ve tarım hizmetinin artışından doğu
yor. Diğer taraftan tanın mücadele masrafla
rından ileri geliyor. 

İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesinde 29,6 
milyon liralık bir fazlalık vardır. 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesinde 12,4 milyon liralık bir artış mev
cuttur. Ve son olarak Adalet Bakanlığı Bütçe
sinde 46,2 milyon liralık bir artış mevcuttur. 
Bunun 26 milyon lirası 1967 yılında yapılacak 
olan mahallî seçimler karşılığıdır.' Kanuna 
•göre bu masrafları koymak mecburiyetindesi-
ni'z. 15 Milyon lirası da persıonelin yani hâkim 
arkadaşlarımızın üst derece hakkı ve müteba
kisi de diğer hizmetler karşılığıdır. Hâkimin 
terfii gelecek, bunu ver miyec eksiniz, mümkün 
değildir. Binaenaleyh, bizim cari masraflarda 
artış vardır, bunlarda kıısıritı yapılması lâzım
dır, iddiasının şu arz ettiğim rakamlar ve sesbop-
ler muvacehesinde bir mesnedi kalmadığım zan
nederim ki, Yüksek Heyetiniz de kabul edecek
tir. 

Sayın İnönü iktisadi Devlet Teşekküllerin
den bahsettiler ve 1962 den itibaren durumları 
düzelen ve kaynak yaratmaya başlıyan kuru
luşların 1965 iten »sonra, tekrar durumlarının 
bozulduğunu, dışardan yapılan müdahalelerle 
plân ilkelerine aykırı bir gidişin benimsenmiş 
olduğunu, bu duruma son verilmediği takdirde, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin yurt içi tasar
rufları artırıcı, kamu kesiminin finansman güç
lüklerini hafifletici ve kalkınmamızı hızlandırıcı 
etkilerinin gerçekleşmesinin sÖ2 konusu olama
yacağını, aksine enflâsyonun kaynağı haline 
geleceklerini ileri sürdüler. 

Şimdi iktisadi Devlet Teşebbüslerinden, iş
letmeci kuruluşların kâr ve zarar durumları 
1961 yılı itibariyle şu şekilde seyretmiştir. 

1961 yılında ki, o zamandan itibaren düzel
meye başladığını iddia etmişlerdi. 

143 ımilyon lira kâr 
1962 yılında 11 milyon lira kâr 
1963 » 5 » » 
1964 » 161 » » 
1965 yılında 'bozulduğu tarihtir. Bu iddiaya 

göre 262 milyon lira kâr, 
1966 yılında ki, en fazla bozulduğu iddia 

edilen yıldır, 320 milyon lira kâr. 

Binaenaleyh, şu arz ettiğim rakamlar sadece 
bir iddia halinde kalmış olduğunun bir delili
dir. 

1967 yılında da 823 milyon liralık bir kâr 
sağlıyacakları programlanmış bulunmaktadır. 

Açıkladığım bu rakamlardan görüleceği üze
re teşebbüslerin 1961 yılından 1963 yılma ka
dar kârları azalma istikametinde seyretmiş, 
1964 ve 1965 yıllarında kârları yükselmiş ve bu 
yükselme 1966 yılında en yüksek rakamını bul
muş ve 1967 yılında hızlı bir tempo ile seyret
mesi programlatnmış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, Teşebbüslerin kendi kaynak
larından yatırıma tahsis ettikleri (miktarlara 
gelince : 

1961 yılında — 455 milyon lira 
1962 » — 246 » 
1963 » — 106 » 
1964 » — 2 » iken 
1965 yılında + 212 » lira olarak ger

çekleşmiş ve 1966 yılında -f 310 milyon lira 
ve 1967 yılımda da — 146 milyon lira olarak 
programlanmış bulunmaktadır. 

Bu rakamlardan görüleceği üzere teşebbüs
lerin yarattıkları kaynaklar 1961 yılımdan 1966 
yılına kadar müspet istikamette gelişmiştir. An
cak bu durumun 1967 yılında bir gerileme kay
dedebileceği tahmin edilmektedir. Bu durumun 
'başlıca sebebi, teşebbüslerin öz scrnı aycleri ile 
yatırımları arasındaki dengesizlikten ve dola-
yısiylc çok büyük borç yükü altına, girmiş ol
malarındandır. 

Bu durumun ıslâhı için Yeniden Düzenleme 
Komisyonu tarafından modern işletmecilik esas
larına göre hazırlanan 27 teşekküle ait kuruluş 
kanunlarının bir kısmı Yüce Meclisimize gel
miştir, diğerleri de peyder pey sevk edilecektir 
ve Yüce Meclisiniz tarafından bu kanun tasa
rıları kabul edildiği ve bütçe imkânları da tak
viye edildiği takdirde bu kuruluşların kârlı bir 
hale gelmesine gayret sarf edilmektedir. Esasen 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin kuruluşların
dan bugüne kadar olan durumunu ben takdim 
konuşmasında etraflı bir şekilde arz etmiştim. 
Elli milyar liraya yakın bir sermaye burada, 
muattal bir halde denilebilir, kalmaktadır ve 
'bu elli milyarlık sermaye de bütçelerden yapıl
mış olan yardımlarla teşekkül etmiştir, yani 
yani vatandaşlardan kuruş, kuruş alınan vergi-
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ler, bu tktisadi Devlet Teşekküllerine yatırılmış 
olmasına rağmen bugüne kadar, kârlı ve verimli 
bir duruma düşmemiştir. Bu da bizzat İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin kendi tabiatları icabı
dır, tabiatlarında bu vardır. Bu hususta bizim 
gerek Hükümet Programında gerekse partimi
zin ıseçinı beyannamesinde kanaatlerimiz mev
cuttur, bu kanaatlerimizi zaman içinde gerçek 
leşti receğiz. 

Yine İlık Beş Yıllık Plânda öngörüldüğüne 
nazaran bu yıl ki progrnmda tarım sektörü için 
daha az yatınım öngörüldüğünü böylece 1967 
yılında bu sektörde 850 milyon lira edvarında 
bir cksıik yatınınım söz konusu olduğunu ifade 
ettiler. 

Plânda tarum yatırımlarının 1967 için 3 mil
yar 300 milyon lira olarak tesbit edildiği ve bu 
hiddetlin 2 milyar 464 milyon liraya indirilmiş 
olduğu doğrudur. Ancık, bu indirmenin tarım 
sektöründe gelişime hızını azaltacağı mânasına 
alınmaması iktiza eder Çünkü plân mekaniz
mamızda nakdî hedefler kadar fizikî hedefle
rin, yaratılan üretim değerinin de ehemmiyeti 
vardır. Tarım üretimimizde hiçbir azalma olımı-
yacaktır ve bu 830 milyon lirabk indirim sana
yi 'sektöründeki gecikmelerinin telâfisine tahsis 
«olunmuştur. Çünkü tarım sektöründeki yaıtı-
rımllar % 90 civarında gerçekleşirken, sanayi 
ısıöktöründe gerçekleşme 1966 yulma kadar % 55 
in üzerine çıkmamış, idi. Bu da ancalk tarum 
seiktöründe kapasiteyi daraltmadan, yatırım-
larıın mümkün olan payının sanayie kaydırıl
ması ile mıümkün olabilmişttir. Nitekim imalât 
sanayiinde plân hedefi 1 milyar 560 milyon 
lira Öngörüldüğü halde, vâki gecikmelerin te
lâfisi gayesiyle 1967 yılı programında 2 mil
yar 700 milyon liralık yatınım yapmaya karar 
venilımişitlir. 

Dış iktisadi münasebetler konusunda dur
mak işitiyorum. Hemen belirtmıek isterim ki, 
ihracat istatistiklerimizde yer almaya başlıyan 
ımamul ve yarımamul maddelerin önemi husu
sunda ıkenıdileri ile tamamen beraberiz. Bu mad
deleri, kalitelerini, fiyatlarını, daha başka pazar
lara girme çabalarını dikkatle ve çok yakından 
taıkibetraekboyiz. Bu kalemlerin yatkın ıbir gele
cekte daha büyük bir nisibette ihracatımız için-
de yer aılması başlıca gayemizdir. 

1966 yılı ihracatında ilk üç ay ihracatımın 
'gösterdiği artış aynı tempoda devam eıtımıemfîş-

tir. C H. P. Sayın Grenci Başkam bu 
duruma ihracat azalışları olarak vasıf-
landırmışlaııdır. Dış ticaretiımizin aylık is
tatistikleri incelenirse görülür ki, genel
likle her yılın ilk 4 - 5 ayında yapılan ihracat, 
1906 yılında ilik 3 ay üzıerinde toplanmıştır. Bu
nun söböbi mallarımızın kısa zamanda ihrace-
dilmesidir. Yıl içinde ihracat, noırmal artışlar 
'göstererek gelişmiş ve 1965 seviyesini 26 mil
yon dolar aşarak 490 milyon dolara baliğ ol
muştur. 

1965 ve 1966 yıllarına ait ithalât ve ihracat 
rakamları ile dış ticaret açıkları üzerinde dur
dular. Besni sürdükleri görüş, 1965 e kıyasla 
'dış ticaret açığının büyüdüğü ve bunun rezıerv-
'lerimizde düşüşe sebebolduğudur. 

Aziz arkadaşlarım, dış ticaret açıklarının 
bir diğeri ile mulkayesesi yanıltıcı sonuçlar ve
rir. 1966 yılı 275 milyon dolar dış ticaret açığı 
verecek şekilde programlanmıştı. 1966 yılının 
dış ticaret açığı programın 49 mlilyon dolar al
tında gerçekleşmiştir. Bu anlamda dış ticaret 
açığının programda öngörülenden 49 milyon 
dolar daha az olması memnuniyet verici sayıl-
maık iâzıımgelir. Gerçekten 1965 yılında dış ti
caret açığı 108 milyon dolardı. Ancalk, unuıt-
mamak gerekir ki, söz konusu yılın gelişme hı
zı da % 4.9 dan ibarettir. 

Nazari olarak, düşülk bir geHişme hızına ra
zı olduıktan sonra, düşülk bir dış ticaret açığı te
min etnuek, hattâ, imkânlar elverdiği nisbette 
fazlaya ulaşmak mümkündür. 1966 yılı ise 725 
•milyon dolarlık bir ithalât seviyesine göre 
proıgramılanımış ve dengelenmiştir. Dış açığın 
büyümesinin sıdbebi budur. Bu açıklamalardan 
sonra bir hususa daha işaret etmek isterim. 
Kalkınma plânlaması temel anlayışı içinde dış 
ticaret açığının değil, bir bütün olarak ödeme
ler dengesi açığının değerlendirmelere esas ol
ması gerekir. Ödemeler dengesindeki açıklar 
ise kalkınma plânlarının dış açıkları ile mâna 
ikazanır. 

Geçmiş yıllar ödemeler dengelerine bakıla
cak olunsa, her yıl plânın öngördüğü açıklar
dan daha azının gerçekleştiği görülecektir. Arz 
ettiğim bu sebeplerle dış tiearet açıklarının bir
birleri ite muikayesıesii yolundaki görüşlere katı
lamıyorum. 
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Rezervlerin azaltması konusunda, şıı açıkla
mayı yapmak lâzıımıgelir. 

Bildiğiniz g-iibi 1966 yılınida elkonoımi önemli 
bir güc ve hrz kazanmıştır. Bunun taıbiî sonu
cu da yatınım ve üretim faaliyetlerine paralel 
iolaraık teçhizat malları ve haımımadde ithalâtı 
arıtım ıştır. Rezervlerimizin yıl sonunda 24.3 mil
yon dolara indiği bir gerçeikıtir. • Falkaıt 4 Şu-
ba!t İ9'67 tarihi itibariyle rezervler 33 milyon 
'dolara yükselmiştir. Bu seviye henüz opıtimal 
noktanın altındadır, ancalk söz komuısu artışın 
önümüzdeki aylarda da devam. edeceğini söyli-
yobilirim. 

'Simidi dış borçluluğnmTiız konusuna geçımek 
istiyorum. Sayın hatipler rakamlar verdiler, 
biO.rç seviyelerini göıslterıdliler ve bundan binta-
Ikım neticeler çıkardılar. Bizim, çıkarılan bu so
nuçlara ve ileri sürülen görüşlere katılmamız 
mümkün değildir. Sebepleri de §u; evvelâ bu 
borç seviyesi sadece bizim Hükümıetimlizle ilgi
li değildir, sözlerime başlariken arz etmiştim. 
Biz bu ıborçları bir sene içinde de yapmış deği
liz. İktidarımız sırasındalki borç artışı, yıllık 
programların öngördüğü seviyenin ve geçmiş 
yıllar borçlanma seviyelerinin altındadır. Bıaş-
ka bir deyimle programlaman miktardan daiha 
az borçlanmış durumdayız. A. P. iktidarı ola
rak biz programlanan miktardan daha az borç
lanmış durumdayız. 

İkincisi, borç servis oranını farklı sekilide 
anladığımızı belirtmek isterim. Servis oranı, yıl
lık servislerin sadece ihracat gelirlerine değil 
mal ve hizmetler döviz gelirlerine oranı şeklin
de aniaşılmaik lâzımgellr. Daha modem ve ger
çekçi olan bu tarif içinde servis ^oranının yakla
şık olarak 1960 yılında % 25, 1961 yılında % 32, 
1982 yılında % 30, 1963 yılında % 34, 1964 yı
lında % 25, 1965 yılında % 20 civarında olmuş
tur. Görüldüğü gibi, yıllar itibariyle borç ser
vis oranı 1965 ve 1966 yılında en düşük sevi
yede kalmıştır. 

Servis oranının ihracat ve hizmetler döviz 
gelirlerimizdeki artışa paralel olaraik önümüz
deki yıllarda daha da küçüleceğini tahmin et
mekteyiz. 

Türk parasiyle ödenecek dış boırçlar önceli! 
yıllarda ithal edilen maddelerin Türk lirası »kar-
'Şilıklarıdır. Ancak, bunlar ödendikçe tekrar 
kalkınma projelerinin finansmanında kullan

dıkları için, millî ekıonami üzerinde gerçek bir 
yük yaratmamaktadırlar. Başka bir deyimle, 
bu olayda .kaynak eksilmesi sonucu doğmamak-
tadır. 

T. t. P. sözcüsü Sayın Aren; Ereğli Demir 
ve Çelik Fabrikalarının özel şahıslara aidolan 
100 milyon liralık hisse senetlerine kanunla ve
rilmiş olan 5 yıllık % 6 kâr garanti süresi bit
tiği ve tesisler hâlâ zarar ettiği halde, bu ga
rantinin 3 yıl daha uzatılması için Hükümetçe 
kanun getirilmesini, A. P. iktidarının, sermaye
nin menfaatlerinin ne kadar büyük titizlikle 
'kurduğunun açık bir delili olarak ifade ettiler. 

Yüksek Heyetlinizin de yakinen malûmu ol
duğu üziere; millî gelirin düşüklüğü, halkın ta
sarruf eğiliminin yetersizliği, tasarrufları tut
ma şeklinin elverişsizliği ve lüzumlu müessese
lerin gelişmemiş olması gibi okonoıminin bün
yesi ile ilgili sebepler yüzünden memleketimiz
de henüz teessüs edememiş olan sermaye piya
sası süratle teşvike muhtaç durumdadır. 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrokaları T. A. Ş. 
hisse senetlerine bir kâr garantisi tanınmasının 
sebepleri, Türk özel sektörünün özıellükle küçük 
tasarruf sahiplerinin şinket hisselerini almaları
nı teşvik etmek, böylece bir yandan şirket ser
mayesinin bir kısmını sağlamak öte yandan 
memleketlimizde bir sermaye piyasası kurulma
sına yardımcı olm.ıa(ktır. 

Ger'çelkben de, özel sektöre ayrılmış bulunan 
99 milyon liralık hisse senetleri, büyük kısmı 
işçi, memur, serbest meslek: erbabı ve ev kadını 
gibi dar ıgelirli ve orta. halli kimseler olan öael 
(tasarruf sahiplerine, satılmıştır. 

Şimdi bunun listesini arz ediyorum. 
25 . 6 . 1966 tarihi itibariyle hissedarların 

listesi : 
Esnaf 184 
'Memur 394 
Ev kadını 371 
Doktor 137 
Avukat 63 
Subay 124 
ÎŞÇİ 37 
Öğretmen 78 
Çiftçi 58 
Öğrenci 103 
Ticaret ve Sanayi Odaları ve 
borsaları 15 

r~52 — 
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Şirketler 30 
Dermekler 7 
Barakalar 12 
Kooperatifler 2 
Şoförler 2 
Hal böyle iken, Sayın Aren arkadanım, «Biz 

sermayedarları himaye eden bir idare olarak, 
buralara kâr vermelk içim hususi kanun getiri
yoruz» buyurdular. İşte buradadır, kendileri 
de her zaman için tetkik edebilirler ve hemen 
bu arz e t t iğm hissedarların listesi 15.6.1966 
tarihindeki duruımıu göstertmekiteıdir. Gördüğü
nüz gibi daha ziyade memur, subay, işçi, öğ
retmen ve diğer küçük tasarruf sahibi arkadaş
ların himayesini kasdebmıekıbedir. 

Şilindi memleket ekoraomisiinlin ihtiiyaç duy
duğu demir • çelik mamullerini yapan modern 
teslisler 1965 yılı Mart sonlarımda açılmış ve 
.tecrübe işletme devresinden sonra ilk tam iş
letme devresi 1966 yıılı olmuştur. 

Böyle yemi ve büyük tesislerin ilk işletme 
yıllarında yeteri kadar kâr sağlıyamaıması nor
mal karşılanması gereken bir durumıdur. 

Ancak; küçük tasarrufların yatırımlara 
kaydırılmasında müspet bir faaliyet göstermiş 
olan şirketin, şimdiye kadar % 6 temettü alma
ya alışmış olan okkalarına bu temettüü nisibe-
ten kısa bir devre için de olsa ödiyeım'emeisii bu 
yoldaki 'küçük tasarruf sahiplerinin yatırımla
ra iştiraki hususundaki gayretlerine menfi te
sirler icra edebileceği cihetle böyle bir kanun 
sevk edilmiştir. 

Yine Sayın T. I. P. sözcüsü Türfldye'niin Or
tak Pazara yakın bir gelecekte aslî üye olma
sının, henüz gelişımelkbe olan sanayimizin zarar 
görmesine, gerilemesine hattâ yok olmasına se
bebiyet vereceğine değindiler. Bunu, sözlerime 
başlarken ifade ettiğimiz gibi tamamen aksi 
kanatindeyiz. Zaten kendilerinin bizim kanaati
mize, bizim-de onların kanaatine gelmemize im
kân olmadığından,- biz bu hususu böylece ce
vaplandırmış oluyoruz. 

Yine Sayın Aren köylünün emeğinin 'kar
şılığını alamadığından bahisle, bunların sebep
leri arasında, mahsûlümün değer fiyatla satıl-
ımadığını ve tefecilere yüksek faiz verdiğini 
ileri sürdüler. 

Ş:r.ndi köylünün emeğinin karşılığını tam 
lolarak alması Hükümetimizin temel politika-
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larmdan birisidir. Biz bilhassa müstahsilin alın 
teri emeğinin değerlendirilmesini Türkiye'de 
en büyük bir heyacanla, en büyük bir arzu 
ile istenen ve tatbik ettiren bir Hükümet olmak 
vasfını nıulbafaza etmekteyiz. 

Bu politikanın neticesi, seker pancarı, çay, 
afyon, hububat, fındık, üzüm, incir, pamuk, 
zoytin yağı mahsûlleri tablan fiyatlar esasına 
göre Hükümetçe desteklenmekte ve köylünün 
emeğinin karşılığını almasına •çalışılmaktadır. 
Tütün nıalhsüıl'üne gelince, bu malbsül büyük 
nisbcıtıte Devlet tarafımdan desltckılemııckte ve 
iyi kaliteli tütünün değer fiyatla satılması her 
zaman sağlanmış bulunmaktadır ve kim ne der
se dcisin bugün Ege piyasasında Tekelin alım
ları gayet müspet olmuştur ve iddia edildiği 
gibi değerinden daha az bir fiyatla satmalıma 
•olmamıştır. 

Kredi meselesine gelince, bu mevKiıda köy
lüyü tefecilerden kurtaracak Ziraat Bankası 
ile Tarım Kredi Kooperatiflerinin faaliyet! erini 
zikredeceğim. Ziraat Bankasının son 6 yılda 
açtığı zirai krediler ve 1967 programı şöyle
dir : 

19G1 de açılan kredi 2 milyar 127 milyon 
lira, 

1932 de açılan kredi 2 milyar 411 milyon li
ra, 

1963 te açılan kredi 2 milyar 513 milyon 
lira, 

1984 te açılan kredi 3 milyar 245 milyon 
lira, 

1965 be açılan kredi 3 milyar 495 milyon 
lira, 

1966 da açılan kredi 3 milyar G96 milyon 
lira,. 

ve 1967 de açılacak kredi 5 milyar 160 mil
yon liradır. 

Bu arz ettiğim rakamlarda görülecektir ki, 
bilhassa son senelerde zirai kredilerde büyük 
artış olmuştur. 

Ziraat Bankasının köylümüze doka çok 
zıirali kredi açaibilmıesi içtin 750 milyon lira olan 
nominal soıun'ayesi 1ÖG5 te çıkandan bir kanun
la 1 milyar 500 milyon liraya çloa itilmiş bu-
lunmalktadi'r. Binaenaleyh A. P. Hükümetleri
nin veya iktidarının köylüye her hangi bir yar
dım yapmadığı, bir tarafa bıraktığı yolundaki 
idddialarm aneGnodi yukitur. 



M. Meclisi B : 54 

Ayrıca, Ziraat Bankasının küçük çiftçilere 
•açtığı kredi limitleri yükisclitilm'iştir, kredinin 
yerinde kullanılması için aynî kredi sistemi ge
liştirilmiştir. Birkaç sene önce Ziraat Bankası 
kredileri arasında görülmiyen ve aynî kredi 
olan gübre ikrcdfoi 1967 programında 600 mil-
yıom liraiya, sertifikalı tohumluk kredisi 200 
milyon liraya yükseltilmiştir. 

Gene ki'cylüınüzün tefecilerden Ikurtarıacaik 
olan Tarım Kredi KocypcııatiSleri de süratle 
gelıiymekltedir. 

1905 yılında 1734 aded olan Tanım Kredi 
Kooperatifleri, 1%G sonunda 1 823 e yüksel-
mıiştir. Bunların kapsadığı köy adedi 1965 te 
İ 8 458 iken 1966 da 18 898 adede çıkmış ve 
ortak sayısı da 1 nıi'lyon 91 binden, 1 milyon 
130 bine yükselmiştir. 

Tanım Kredi Kooperatiflerinin 'köylüye aç
tığı krediler ise 196'5 te 997,6 milyon lira iken 
1966 yılında 1 milyar 14,2 milyon liraya yük
selmiş 'bulunnıalktadır. 

Bazı arkadaşlarımız servet beyanının kaldı-
nlnıasiyle Gelir Vergisinde adaleıüsıiz tatlbiıkata 
girileceği yolunda endişeler izlıar ettiler. Bu en
dişelere katılmaya imkân yoktur. 

B<u konuda Büyük Millet Meclisince incelen
mekte olan tasarı ile ekouomıik matoıırıları do
layısıyla servet (beyanı kaldırılacaktır, ıbumm 
yerine daılıa ,<mües«ir bir oto - 'kontrol sislteımi 
getirilmiş olduğundan, vergi tatbikatında her 
hangi bir aksaklık doğmıyacaiktır. 

Sayın Sadıın Aren, 19ÖG dalld kalkınmia hı
zının % 8,8 oluşunda Hükümetin bir payını 
görmedi. Bu şayanı dikkattir. Bu % 8,8 artışı 
Badece hava şaıt'larınm iyi gidişine bağlamak 
pek insaflı bir hüküm değildir. Zina, zirai sek
tör için programda öngörüleni % 4,2 gelişme 
nisbeti temin edilmiş olsa idi yine de gayrisafi 
millî hasıladaki artış % 7,1 olacaktır. Yani he
sap yaptığımız zurnan görülüyor ki, bugün 
% 8,8 gelişme hızında bu sektör bir dâllıi ka
bul etseniz, bunu koymak dura'mıındaöınrz. Bu 
hususu hesapla:ıken biıltakım elamanları bir 
araya getiriyorsumıız, topkıyoımmıız. Bu bir 
âmâli erlmadır, Wr cam taı'h mescte'dllr, talk-
fiJm meselodJdlir. B'.ııacnaleyih bu ocan ve tadı ya-
parkeın sırf ra/kamlar konuşuyor diye sadece 
Aillahtia.ıı bu olmuştur... Biz Allaıhıa inanırız, doğ
rudur. Allahm yardıran da olmuştur ama bir-
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an içlin bu yağışların olmadığı ve ranbsulüu 
iyi olmadığı kabul edilse dahi - k;', plânda ka
bul edilen miktar 4,2 gelişine nisibe'tidir - bu 
nklbette kalmış olsa daılıi hüsap notkeui kal
kınma hızı % 7,1 olacaktı. Biuaonaleylh bu 
hususu ben dünkü 'konuşun a nida etraflı bir şc-
'kilde 'izıaih çitim. 

Kaldı ki, sadece yağışların muntazam ve 
'devamlı olması değil ama aynı zamand'a sala
ma, gübreleme saba;]arın:]a yapılan harcamala

rın, gübre ifltfmıal'jiı'n ve istımlaikln'n artnnış ol-
'ması, bütün bunlar zirai sektördeki ilerlemenin 
birer faik t ö nüdür. Bunu da insaf ile nazıara al
mak lâzınıgolirdi, Eğer biz böyle bir iddiayı 
kalbul edecek olursak o zaman aksini de söy
lemek doğru olur. Eğer kalkınma hızı % 4,2 
olduğu bir sene, o zaman biz de Hükümet ola
rak ya'huıt Hükümeti kimse o geliir buraya 
der ki; «Eğer havalar iyi gitse idi o takdirde 
kalkınma hızı % 8 oılur» gibi bir mantığa git
mek elbette doğru değı'ldlr. Va): ıralan olduğu 
gibi tesbit eıtmdk zaruridir. 

Yeni Tüıfklye Partisi Gnııpu adına konuşan 
Sayın İrfan Aksu, geçmiş senelerde bütç« uy
gulamalarında moydaııa gelen talimin noksan
lıklarına işaret ederek cnflâsyonisit temayülleri 
kamçılıyaca!k elan 'açık bütçe tatbikatından 
taç m ılımasın ı tavsiye eivıfer. Sayın sözcü ayrı
ca vasıtalı vergilerin sosyal adalet baıkumından 
Tmıihzurlarına işaret ettiler ve tekel çimento me
selelerini tenkid konusu yaptılar. Bu konuların 
büyük bir kıısmına arzı cevabctırj'.'Ş idim. 

•Sayın İrfan Aksu'nun üzerinde duıduğu ge
lir tahminleri, vergi politikası, vasıtalı vergi
lere yöneltilen tenkidi er ile ilgili hususlara ce
vap arz etmiştim. 

Üzerinde ohonımiyetıle durdukları vergilen
dirmede adalçitin sağlanması konusu, bizim de 
taikilbetımökıte 'olduğumuz vergi poli't'Jkasımn 
anaprenısipılerindcn birini teşkil etmektedir. 

Sayın Faruk Önder, •konuşmasında, Ame
rika ile aramızdaki yağ alışverişine temas bu
yurdular; zeytin yağlarımızı âdeltâ Amerîca'-
ııın »oya yağı ile değişmek mecburiyetinde bı
rakılmış durumda okluğunuzu, Rusya'ya sa
tılmış olan zeytuin yağlarına ait dövizler Ameri
ka'ya transfer 'edilmeden dostumuz Amerüka'-
nın bize soya yağı satmadığını ve böylece yağ
larımızı serbest piyasada satmıayıp Amcrıİka'ya 
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sıaıtaıalk meöburiydt'inide kaldığımızı ve bunun da 
bir nevi kapiıtülâsyon 'olduğunu, binaenaleyh 
Hükümetin bu konuda tedbirli hardkot ötmesi 
gerektiğini ifade ettiler. 

Evvelemirde; bugün için, Amerika'dan so
ya yağı iühali ve zeytin yağı ihracatımız üze
rinde her hangi bir taihdit söz 'konusu değil
dir. 

Amerika Birleşik Devletleri ile Hükümeti
miz arasında imzalanmış olan 21 Şulbat 1963 
tarihli zirai maddeler Anlaşması, üç yıl zarfın
da bu memleketten Türk lirası ödemek sure
tiyle itlhal edilecek maddeleri ve mikltarlarım 
teshil etmiştir. 

Bu malddclcrden biri de 60 ımiilyon dolar 
(kıjgnıetinde pamuk yağı veya soya yağıdır. 

Bilindiği gibi, bu anlatmalara göre yapılan 
ithalât iein döviz ödenmemettc'teıdir. Ancak; 
1963 anlaşmasında; zeytin yağı ihracatımız mu
ayyen bir sevlynyi aştığı taikdirde Amerika'dan 
satınaldığımız yağlar bedelinin, fazla ihracatı
mız nispetinde dalarla ödenmesi derpiş edil
miştir. Gerçekten, sayım, sözcünün ifade buyur
dukları gibi, yağlarımızın serl>es)t piyasada sa-
tıknayjp Amerika'ya satmak mecburiyetinde 
kalmamız hicjbir zaman söz konusu olmamış
tır. 

Millet Partisi Grupu adına konuşan değerli 
arkadaşım Sayın Faruk Önder, Gelir Bütçesinde 
sureta bir muvazene sağlamak maksadiyie vergi 
gelirlerinin fazla tahmin edildiğini ileri sürdük
ten sonra 1967 gelir tahminlerinin 1966 senesi 
gerçekleşmelerinden bahsettiler. 

Gelir tahminlerinin ne şekilde yapıldığını bi
raz evvel arz etmiştim. Binaenaleyh değerli ar
kadaşım Önder bütçe gelirleri tahminleri gerek
çesinde her hangi bir hatayı veya noksanı da işa
ret etmediği müddetçe gelirlerin şişirildiği, tah
minlerin şişirildiği yolundaki iddialar havada ka
lır. 

Ayrıca sayın sözcü, Zirai Gelir Vergisinin bu 
hali ile bünyemize uymadığını, vergi hasılatının 
yapılan masrafı karşılamadığını belirterek zirai 
gelirin mahsul cinslerine göre götürü usulde ver
gilendirilmesi yoluna gidilmesi ve bütün istisna 
ve muafiyetlerin kaldırılması tavsiyesinde bulun
dular. 

Zirai vergi uygulamalarında büyük güçlük
lerle karşılaşıldığı bir gerçek olmakla beraber, bu 
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güçlüklerin bugünkü sistemden vazgeçilmesini 
ieabettirecek mahiyette bulunmadığını ifade et
mek isterim. Bu konuda karşılaşılan zorluklar 
başlıca iki noktada toplanmaktadır. Birinci nok
ta bu sektörün vergilendirilmesine yeni başlanıl
mış olması, diğeri ise mevzuattaki bâzı boşluklar
dır. Bunların giderilmesi ve zirai vergi hüküm
lerinin memleket ihtiyaçlarına uygun ve verimli 
bir hale getirilmesi için yeni bir tasan üzerinde 
çalışmalar sonuçlanmış bulunmaktadır. 

Tanın gelirlerinin dönüm esasına ve mahsul 
nevilerine göre vergilendirilmesi yolundaki tek
liflerine gelince: 

Bugünkü vergi sistemimize göre ziraat sektö
ründe, ziraat arazisinin kıymeti üzerinden Em
lâk Vergisine tabi tutulması orta ve yüksek se
viyedeki zirai kazançların ise Gelir Vergisi ile 
teklif edilmesi esası kabul edilmiştir. Ziraat arazi
si kıymet üzerinden ibir defa vergiye tabi tutul
duğuna göre, aynı arazinin Gelir Vergisi bünye
sinde götürü mahiyette diğer bir vergiye tabi tu
tulması vergi adaleti ile kabili telif değildir. 

Bu sebeple yapmış oldukları teklif tarafımız
dan uygun görülmemektedir. 

Sayın sözcü; 1967 yılı bütçe tasarısında 600 
milyon liralık bir açık kabul edilmiş bulunduğu
na, bu açığın iç istikrazla karşılanmasının Öngö
rüldüğüne ve fiyatların hergün biraz daha arttı
ğı ve para kıymetinin gün begün azaldığı bir dev
rede bu ölçüde bir istikrazın nasıl gerçekleştiri
leceğine işaret etmişlerdir. 

Yüksek malûmunuz olduğu veçhile, bütçeler
deki giderler ile gelir tahminleri arasında bir fark 
olduğu takdirde bu farkın iç. istikrazla karşılan
ması derpiş edilmiştir. 

Nitekim, 19-64 malî yılında 200 milyon, 1965 
malî yılında 400 milyon, 1966 malî yılında da 
700 milyon liralık gelir - gider farklarının iç is
tikrazla karşılanması Yüksek Heyetinizce tasvip 
buyurulmuştur. 

Aynı şekilde 500 milyon liralık farkın 1967 
yılında karşılanması öngörülmüştür. 

Ekonomimizdeki gelişmeler ve 1967 yılı için
de yapılacak takriben 200 milyon liralık tahvil 
itfamı muvacehesinde 500 milyon liralık istikrazın 
gerçekleştirilebileceği kanısındayız. 

Adalet Partisi Grupu adına konuşma yapan 
Sayın Muhaddin Güven, konuşmasının vergi poli
tikası ve Gelir Bütçesine ayırdıkları bölümünde, 
vergi kanunlarının daha âdil ve müessir bir şe-
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kilde uygulanması gereğine, vergi randımanının 
artırılmasına ve vergi mükellef]eriyle malî idare 
arasında karşılıklı anlayış havasını tesis zarure
tine temas etmişlerdir. 

Sayın Güven ayrıca, vergi murakabesinin da
ha müessir bir şekilde yürütülmesi ile vergi ka
çakçılığının büyük ölçüde önleneceğini belirtmiş
ler ve 1967 gelir tahminlerinin normal olduğunu 
ifade etmişlerdir. 

Sayın Güven tarafından serd edilen temenni
lere biz de iştirak etmekteyiz. Gelir tahminleri 
hakkındaki kadirş'nas ifadelerinden dolayı kendi
lerine ayrıca teşekkürlerimi sunarım. 

Muhterem arkadaşlarım, öyle zannediyorum 
ki, değerli hatip arkadaşlarımızın 1967 bütçesi 
üzerindeki tenkidlerine arzı cevabetmiş bulun
maktayım. Değerli arkadaşlarımın hakka ve hak
kaniyete uygun olan bu değerli tenkidleri ve di
ğer bakanlıkların bütçelerinde yapacakları ten'kid-
ler elbette bizim bu bütçenin uygulanmasına en 
büyük yardımcımız olacaktır. Bu tenkid ve te
menniler 1967 bütçesinin aziz milletimize daha 
hayırlı ve uğurlu olmasını temin edecektir. Söz
lerimi burada bitirir, hepinizi en derin saygıla
rımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika ayrıl
mayın efendim. Bir arkadaşımız İçtüzüğün 156 
ncı maddesine tevfikan sual sormak istiyor. Sa
yın Ekrem Alican, buyuran efendim. 

EKREM ALİCAN (Sakarya) — Efendim, 
T. 1. P. Sözcüsü arkadaşımız gelir dağılımı ko
nusunda bâzı rakamlar verdi. Bu rakamlar ger
çek midir, değil midir? Gerçek rakamlar ise, 
hangi bilgiye dayanmaktadır? Bunu rica edi
yorum. (Duyulmadı, sesleri) 

BAŞKAN — İşçi Partisinin Sözcüsü gelir 
dağılımı konusunda bâzı rakamlar verdi, «Bu 
rakamlar gerçek midir? Gerçekse hangi bilgiye 
dayanmaktadır?» diyor. 

Sayın Alican sordular. Buyurun efendim. 
MALİYE BAKANI CİHAT BÎLGEHAN 

(Devamla) — Sayın Alican'm bu sorusuna şu 
anda kesin bir şekilde cevap vermek durumun
da değilim, öyle zannediyorum ki, böyle bir ve
sika, gazetelerin vermiş olduğu malûmata göre, 
Plânlama Teşkilâtı tarafından çıkarılmış oldu
ğu iddia edilmiştir. Şu anda kendilerinin ver
miş oldukları rakamları, T. 1. P. Sözcüsünün 
vermiş olduğu rakamlarla mukayese etmek im

kânından mahrum bulunduğum için, kendileri
ne yazılı olarak arzı cevabedeyim. 

BAŞKAN — Efendim şimdi son söz olarak, 
sırada A. P. Grupu adına Sayın Hüsamettin 
Atabeyli yazılıdır, buyurun efendim. 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Erzincan) — 
Sayın Aydın Yalçın konuşacaktır, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydın Yalçın. 
A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 

(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
iki günden beri bütçenin tümü üzerinde çeşitli 
partilere mensup bulunan arkadaşlarımızın de
ğerli fikirlerini dinlemekteyiz. Günün bu geç 
saatinde birçok meseleler ortaya atılmış, karşı
lıklı cevaplar ve sorular halinde birtakım me
seleler, bütçe münasebetiyle yeniden, eftc£rı 
umumiyenin önüne serilmiştir. Bu geç saatte 
ben uzun boylu diğer konuşmacıların ortaya at
tıkları meseleleri, Sayın Bakanın verdiği cevap
ları teker teker uzun teferruata girişerek eleş
tirmek veyahut da yorumlamak istemiyorum. 
Yalnız Adalet Partisi Grupu adına bu konuş
mayı yaparken, ortada kanaatimce üzerinde du
rulması gereken bâzı önemli noktalar mevcut
tur, dikkati bu noktalara çevirerek bâzı müta
lâaları ileri sürmek istiyorum. 

Muhalefete menfiup konuşmacılar içerisinde 
bilhassa Halk Partisi hatiplerinin mütalâalarını, 
tcnkidlerini eleştirmelerini, yorumlarını dinle
dik ve bunlar içerisinde geniş nisbette, esasen 
bütçe gerekçeleri içerisinde bulunan ve Hükü
metin B. M. Meclisine tevdi etmiş olduğu büt
çenin nedenlerini veren ve bu nedenlerin içeri
sinde bâzı meseleler, bizzat Hükümet tarafından 
ortaya atılan bâzı rakamlar, vakıalar, olaylar 
mevcuttur ki, bunların bütçenin tümü üzerin
deki müzakereler esnasında burada yeni1 baş
tan öne serilmesi faydalı olmuştur. Kendileri
nin, rakamlara dayanan teknik bâzı tahliller 
yapmak istiyen ve soğukkanlı bir şekilde mese
leyi bir kötüleme, bir ithamı şeklinde değil, me
seleyi teşrih etme gayreti içerisinde bulunan 
davranışları karşısında memnuniyet duymamak 
şüphesiz mümkün değildir. Diğer parti konuş
macıları içerisinde konuştuğumuz konunun ana 
hatlariyle alâkası olmıyan, daha ziyade teolo-
jik mahiyette olan birtakım ideolojik münaka
şaların, birtakım doktriner davranışların bura
da uzun boylu yer almaması gerekirdi. Fakat, 
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mademki bu umumi iktisadi politikanın gözden I 
geçirilmesi vesilesiyle meseleler üzerinde dur
mak lüzumunu hissetmiştir. Bu meselelere dair 
de birkaç hususu huzurunuzda teşrih etmek is^ 
tiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, yapılan tenkidlere, I 
ileri sürülen mütalâalara; iktidar partisi gru-
pu olarak, teşekkürlerimizi ifade etmemiz lâ
zımdır. Bu, yalnız bir nezaket, bir protokol me
selesi değil, açık düzene inanan, demokratik 
sistemin millî meselelere en doğru çözüm yol
ları bulmaya imkân veren bir sistem olduğuna 
inanan bir siyasi teşekkülün mensubu olarak, 
bir hayat görüşü, bir felsefe, bir inanç meselesi 
olduğunu kabul etmenizi rica ederim. Biz, ikti
sadi meselelerde, iktisadi meseleleri kavrıyan 
büyük fikrî meselelerin tahlilleri muvacehesin
de doktriner, dediğim dedik, benim söylediğim 
doğru, senin söylediğin yanlış şeklinde tavır 
alan önyargı sahibi insanlar değiliz. İnandığı- I 
mız düzenin tabiî bir icabı, tenkide açıkrz. Yal
nız tenkide açıkız demekle iktifa etmiyoruz, 
tenkide müteşekkiriz. Medeni memleketlerin 
usulleri içerisinde bir müellifin, bir yazarın ki
tabım okuyarak, onun hakkında mütalâalarını I 
bildirmek lûtfunda bulunan insanlara nasıl bü
yük teşekkürle hitaplar başlıyorsa, aynı gele- I 
neğin bu rasyonel düşüncenin bir inikası olan 
parlâmentoda da iktidar partisinin yaptığı, dü
şündüğü meseleleri karşı tarafın eleştirmesi, I 
aynı şekilde bir şükran hissini davet edecek bir 
fikrî çabayı davet etmektedir ki, bu münase
betle muhalefete bilhassa rakama, soğukkanlı 
tahlile, iyi niyetli ikazlara, bir misal vermek 
üzere çaba göstermiş bulunan bâzı arkadaşlara 
bu münasebetle, hakikaten samimî olarak, te
şekküllerimizi bildirmek isteriz. j 

Muhterem arkadaşlar, bilhassa Cumhuriyet 
Halk Partisine mensup arkadaşlarımızın ortaya 
attıkları meseleler, esasen bizim de bundan bir
kaç ay evvel iktisadi durumun gözden geçirilmesi 
münasebetiyle eleştirdiğimiz, gözden geçirdiğimiz 
hadiselere taallûk etmektedir. Bu noktalar üze
rinde, rakama istinadetmek şartıyla, rakamları 
mukayese etmek, rakamlar üzerinde düşünmek 
şartıyla birbirimize girmeye, karşılıklı ithamda 
bulunmaya lüzum yok. Demokrasiye inanan ve 
açık düzene inanan, fikirleri serbestçe tartışma 
geleneğini kendisine siyasî yön yapan, siyasi | 
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prensip yapan bir parti bu meseleleri konuşmak
tan, tartışmaktan ancak zevk duyacağımız, bir 
siyasi terbiye bir siyasi gelenek meselesi halinde 
Türk politikasında teessüsünü arzu ettiğimiz bir 
husustur. 

Muhalefete mensup arkadaşlarımızın bütçede 
cari masrafların bu sene içerisinde hızlı arttığı 
yolundaki mütalâaları, müşahadeleri yerindedir. 
Gayet tabiidir ki, bütçe gerekçesinde de aynı ger
çek tekrar edilmiştir. Fakat arkadaşlarımızın da 
belirttikleri, bilhassa Sayın Bakanın da belirttiği 
gibi, bunun olağanüstü bâzı nedenleri bulundu
ğunu, bu vesile ile hatırlamanız gerekir. Keza 
bütçe gelirlerinin 1966 yılında 15 milyar 200 küsur 
milyon bir gerçekleşme orantısı verdikten sonra 
1967 yılında nasıl 4 milyarlık bir sıçramayla yük
seldiği yolunda muhalefete mensup arkadaşları
mızın bâzı izahat beklemelerini de gayet tabiî kar
şılamaktayız. Yalnız bu münasebetle iktidar par
tisi sözcüsü olarak, sorumlu bakan olarak yapıl
mış olan tahlillerde de üzerinde durulduğu gibi, 
vatandaşa munzam külfet yüklenmiyeceği vaid 
edildiği halde vasıtalı vergilere zamla gelinmiş
tir tarzındaki mütalâalara, biraz sonra Bakanın 
da yaptığı gibi, bir miktar eleştirme yapmakta 
fayda mütalâa etmekteyiz. Muhalefet hatipleri
nin, bilhassa C. Iî. P. sözcülerinin fiyatların ge
çen sene kadar olmamakla beraber, bu sene de 
bir miktar yükseldiği yolundaki müşahedeleri 
doğrudur. Bu hususta istikrar içerisinde enf
lâsyona gitmeden iktisadi kalkınmayı gerçekleş
tirmek, devam ettirmek azminde bulunan bir 
iktidar partisinin ve Hükümetin bu konuyu da 
gereken değeri vererek gereken dikkati göste
rerek iktisadi istikrarın kaybolmaması için, bütün 
çabasiyle hareket edeceğine bütün arkadaşlarımı
zın emin olmalarını rica ederiz. Keza Merkez 
Bankası kredilerindeki 1966 yılında % 40 a va
ran artışların sebepleri, nedenleri üzerinde yapıl
mış olan tahlillerin de bu münasebetle arkadaş
larımızı ve sorumlu bakanı gereken teyakkuzu 
göstermeye sevk edeceğinden hiç şüphemiz yok
tur. Dış iktisadi ilişkiler bahsinde rezevrlerin 
düştüğü bir vakıadır. Bunu zaten resmî bir do
küman olan gerekçe rakamları vermektedir. Bu 
mesele üzerinde de Hükümetimizin dikkatli bulu
nacağına ve rezervleri takviye edecek şekilde, fa
kat piyasa makanizmasını zedclcmiyceek ihracaa'ı 
ve döviz kazanç kaynaklarını araştıracak bir şe
kilde iktisadi politikaya gereken esnekliği vere-
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rek mesele ile de meşgul olacağına en ufak şüp
hemiz bulunmamaktadır. Zaten ımuhalefete 
mensup sözcüler arasında Sayın C. H. P. 
Başkanının yaptığı eleştirmede 20 milyarı 
bulan bu bütçe içerisinde cari masraflar
da bir miktar tasarrufa gidildiği ve bir mik
tar daha munzam varidatı artırmaya gayret sarf 
edildiği takdirde, bu bütçenin istikrara yardım 
edici bir bütçe olduğu hususundaki kanaatimi bu 
münasebetle bir sonuç olarak ifade etmiştir. Bu 
sonuca bizde kendisi gibi, katılmaktayız. Esasen, 
malî bünyemizde yıl içerisinde masrafları ayar
lamak ve malî politikanın iktisadi istikrarı zede
lemesini önlemek bakımından malî bünyemizde 
gereken esneklik mevcuttur ve bu esneklikten 
istifade ederek maliyemizin, sorumlu bakanların 
ve Hükümetin bu göstergelere gözlerini dikerek, 
malî istikran zedeliyecek her hangi bir gelişme 
karşısında hassas bulunacaklarına da en ufak 
şüphemiz yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, işin teferruatına 
girmemek için, rakamlar üzerinde ve tablolar 
üzerinde geniş bir yoruma, geniş bir izahata lü
zum görmemekteyim. Yalnız, muhalefete mensup 
arkadaşarımızın ifade ettikleri bâzı fikirler üze
rinde durmak istiyorum. Sayın Bakanımızın da 
belirttiği gibi vatandaşa munzam külfet yüklene-
miyeceği yolunda bir iddia kamışında hakikat-cm 
ben de şaşkınlığa uğrayarak, bunu nerede 
söylemişiz diye, şimdiye kadar yayımlanmış 
olan dokümanları karıştırdım, böyle bir du
rum yoktu. Fakat arkadaşlarımızın belki şu 
noktadan bir yanlış intıbaa, kapılma ihtimalle
rini düşünerek, bu nokta üzerinde biraz durmak 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, aklı başında hiçbir 
siyasi teşekkülün böyle kendisini demir bir 
ceket içerisine sokmak, elini kolunu bağlıyarak 
böyle bir ifade de bulunmasına imkân yok-
ıtur fakat arkadaşlaramızm yanlış anladıkları 
veyahut da yanlış intıbaa kapıldıkları bir 
nokta zannederim İd, şuradan gelmektedir : Biz 
iktisadi 'kalkınmanın yaygın desantralize, bü
tün fertlere vo vatandaşlara şamil bir.kolektif 
gayret ve seferberlik halinde yürütülmesi tezi 
ni izah etmeye çalışırken bunu önliyecek ve 
âmme sektörünü lüzumsuz şekilde genişletecek 
bir malî politikaya, bir iktisadi politikaya karşı 
olduğumuzu beyan etmiştik. Gerek C. II. Par

tisi hatipleri arasında, gerekse T. î. P. hatip
leri arasında Türkiye'nin âmme sektörünü ta
mamen tasfiye ederek, tamamen fertlerden 
müteşekkil bir iktisadi düzene doğru Adalet 
Partisini sevk etmek istediği yolundaki iddia
ların da ne şimdiye kadar yapmış olduğumuz 
beyanlarda nede resmî vesikalarımızda böyle bir 
fikre raslamak hakikaten mümkün değildir. 
Kaldı ki, biraz sonra izah etmeye çalışaca
ğım gibi, modern liberalizm dahi bu kanaatte 
değildir, isveç Liberal Partisinin Başkanı bu
lunan ve 20 nci asrın en büyük iktisatçılann-
dan birisi olan Profesör Olin'in 20 nci asırda 
liberal partilerin âmme sektörü muvacehesin
deki, durumları hakkında Avrupa'da yapılmış 
olan bir seminerde bizzat dinlemiş olduğum 
şu fikri bizimde aynen benimsedi ğinriz bir 
nöktai nazardır : 

'«Bir memlekette iktisadi kalkınma ilerle
dikçe, o memlekette sağlık gibi, sosyal hizmetler 
gibi, eğitim ve nihayet onfra'sltrüktür gibi,'daha 
geniş hacımda tatmin öd ilmesi gereken kolek
tif ihtiyaçlar doğmaktadır. Gelirler arttıkça mar
jinal gelirlerden yapılmak istenen masraf
lar daha ziyade bu kolektif çabalarla tatmin 
edilmesi gereken ihtiyaçları meydana getir
diği için modern liberalizm hiçbir zaman Dev
leti ortadan kaldırmayı hedef tutan bir gö
rüşe sahibolamaz.» Bu münasebetle modern 
liberalizmin en değerli, en salahiyetli temsilci
lerinden birisi olan bir şahsı şahit göstererek, 
bu münasebetle ortada hiç mesnedi yokken, Ada
let Partisinin fikriyatını, düşüncelerini tanıa-
mon yanlış anlamaya sevk edecek mahiyetteki 
bu beyanların hiejbir enıtellektüel temeli bulun-
mıyacağı ela bu münasebetle sizlere hatırlatmak 
isterim. Biz karma ekonomiyi ileride tama
men fertlere yönelecek bir geçiş devresi ola
rak mütalâa etmiyoruz. Karma ekonomi de
vamlı bir ekonomidir ve T. I. P. nin bâzı mü
messilleri tarafından söylendiği gibi, kolekti
vizme ve sosyalizme geçmek için muvakkat bir 
safha da değildir. 

îktiasdi Devlet Teşekküllerinim lüzumsuz
luğunu da idllia etmiş değiliz. Bu münasebetle 
yapmış okluğumuz beyanlar açıktır, orandadır. 
Biz, iktisadi Devlet Teşekküllerim in kaynak ya-
ratmıyan, lüzumundan fazla büyümelerini ön-
liyen bir politikaya taraftar olduğumuzu beyan 
ettik, iktisadi Devlet Teşekküllerinin bugün 
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yetişmiş olan ve öğrenmiş olan yeni Türk mü
teşebbislerinin pekâlâ yürütmeleri mümkün 
bâzı işletmeler halinde bulunmaları muvace
hesinde, bunların bâzılarının özel sektöre dev
redilmesi, hisse senetleriyle, intikali yollarının 
aranması gerektiğini ve bu suretle de İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin fonlarına bir hareketli
lik, bir seyyaliyet vererek daha öncü, daha zor, 
daha yüksek kapital üniteleri istiyen iktisadi, 
sınai teşebbüslerine doğru Devletin bâzı öncü 
adımlar atması gerektiğini de muhtelif vesile
lerle beyan etmiş bulunuyoruz. Bu nokta üzerin
de Adalet Partisi Grupu mensubu olarak ve söz
cüsü olarak yanlış anlamaların zannediyorum 
ki, kaynaklarım, bu suretle daha vazıh bir şekle 
getirdiği intibamdayım. 

Muhterem arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Par
tisi ve diğer siyasi partilerin sözcülerinin üze
rinde durdukları bir başka nokta da vasıtalı 
vergilerin konulmuş olmasıdır. Biraz evvel de 
söylediğim gibi, Adalet Partisi hiçbir zaman ye
ni bir vergi koymıyaeağız demedi diyemez de. 
Bunun aklı selim ile sağduyu ile kabilitelif tara
fı yoktur. Veııgi, ne iyidir ne fenadır. Vergi, mo
dern bir malî sistem içerisinde muayyen fonksi
yonları olan bir müessesedir. Eğer bir cemiyet 
içerisinde âmme sektörünün masrafları önüne 
geçilemiyecek, olağanüstü sebeplerle, genişleme 
temayülü gösteriyorsa bu takdirde en az mah
zurlu alternatifler seçilmek suretiyle vasıtalı, 
vasıtasız vergilere müracaat zarureti mevcuttur. 
Devletin bekasının başka türlü düşünülmesi 
mümkün değildir. 1907 programlarında ve umu
miyetle iktisadi kalkınma felsefesinde istihlâkin 
daraltılması gerek âmme, gerekse ferdî, özel te
şebbüs yatırımlarının, tasarruflarının hacımları-
nm artırılması en büyük hedeftir. Şu halde, ik
tisadi kalknmayı süratlendirmek istiyen bir 
memlekt, istihlâki daraltıcı istikamette âmme 
maliyesinin enstrümanlarından, silâhlarından, 
vasıtalarından istifade etmek mecburiyetindedir. 

1967 programında ve geçen senenin temayül
lerini tahlil eden bahislerde özel istihlâklerin ve 
aynı zamanda âmme istihlâkinin plânda göste
rilen tedbirlerin ötesinde genişleme temayülü 
bulunduğu yolunda müşahedeler mevcuttur. Bu 
durum karşısında yapılacak şey, istihlâki daral
tıcı vasıtalara başvurmaktır. İstihlâki daralt
makta en mühim vasıtalardan bir tanesi de, hiç 

şüphe yok ki, istihlâk edilen malların fiyatları
nı vasıtalı vergilerle bir miktar ayarlamaktır. 
Bunların enflâsyon yaratması, zannediyorum iyi 
'bir iktisadi tahlil yapılmayışının sebebidir. Va
sıtalı vergiler, istihlâki kısmak suretiyle eğer 
ekonomide birtakım fiyat yükselmeleri ve enf
lâsyon temayülleri mevcut ise bunları ortadan 
kaldırılmada, en müessir vasıtalar arasındadır. 

öbür taraftan, Sayın Bakanın da belirttiği 
gibi, bir taraftan Devlet masrafları yükseliyor, 
bir taraftan malî denge bozulma ihtimalleri ile 
karşı karşıya bütçe açıklarından bahsedeceksi
niz, öbür taraftan da istihlâki kısacak ve özel 
ve âmme sektöründeki istihlâk masraflarını tah-
didedecek birtakım tedbirlere razı olmıyacaksı-
nız. Bu iki hususu bir biriyle telif etmek, ger
çekten mümkün değildir. Arkadaşlarımızın yap
mış oldukları tahlillerde, yapmış oldukları teş
hislerde ileri sürdükleri arızalara çare bulmak 
üzere, bize kâfi yol göstermediklerinden şikâyet 
edersek ve hele konmuş olan birtakım vasıtalı 
vergilerin iktisadi istikrara yardım edici mahi
yette alınmış olan tedbirler olduğunu unutur
sak, bu tarz bir tutumun sorumlu bir muhalefet 
tutumu ile telif edilmesi gerçekten zor olacak
tır. 

Muhterem arkadaşlar; Sayın C. H. P. Sözcü
sü Profesör Feyzioğlu'nun, tarım sektörü ve 
makro denge hesapları arasında müşahede ettiği 
bâzı tutarsızlıklar üzerinde, Hükümetin başka 
bir münasebetle de izahatta bulunması isabetli 
olacaktır. Hakikaten 1967 yılı hesaplarında bu 
şekilde yanlış anlamaya veyahutta yanlış intiba 
almaya müsait birtakım tutarsızlıklar mevcut 
ise, bunların ortadan kaldırılması icabeder. Sa
yın Feyzioğlu'nun yabancı sermaye ve dış kredi
ler bahsindeki mütalâalarına katılmamak müm
kün değildir. Muhalefet sözcüleri arasında C. 
H. P. Sözcüsü Sayın İnönü'nün bilhassa nutku
nun, bütçe tenkid nutkunun siyasi konulara de
ğinen noktalarına da, bir iki meseleyi ele almak 
suretiyle, değinmek istiyorum. 

Ordunun siyasetin dışında bırakılması ve de-
ımıokratik düzeni korumada iktidar ve muhalefet 
olarak müşterek sorumluluğumuz buluıtııduğunu 
belirtmesi bizler için hakikaten son derece mem
nuniyetle karşılanacak bir husus olmuştur. 

Bilhassa, Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü 
iSayın Feyz-ioğlu'nun, hepûmıizd heyecana sevk 
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eden hürriyet düzeninin müşterek korunması so
rumluluğu içinde bulunduğumuzu hatırlatan be
yanları ve komünizm tehlikesine kargı Türkiye'
nin uyanık bulunması 'gerektiğini hatırlatan, 
Devlet adamına yakışır, sözleri bizi son derece 
ımıübeıhaısısıis etmiştir. (A. P. sıralarradaın «ıbnavo» 
sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; biz şu kanaatteyiz ki, 
her sosyal değişme geçiren, iktisadi kalkınma 
vetiresinin başında bulunan memleketlerde oldu
ğu gibi, büyük bir müellifin işaret ettiği şekilde; 
komünizm bu meımıleketlerin bünyesine arız olan 
bir hastalıktır. Bunun bir evhamla, bir şüphe ile 
alâkası yoktur. Dünya ölçüsünde bir problemdir 
ve Türkiye içıetrikirade de bu problem mevcuttur 
ve mevcud olmaya devam edecektir. Bizler için 
yapılacak şey, bu arızanın kaynaklarını iyi 
keşfetmek, bu hastalığın teşhisini iyi yapmak ve 
tedavi yollarını da vatanperver, sorumlu, hürri-
yetperver insanlar olarak müştereken aramak 
partilerin üstünde, partilerin ötesinde ve ancak 
vatanperverliğin, Türklüğün, milliyetperverliğin 
müşterek bir endişesi olmak mecburiyetindedir. 

Muhterem arkadaşlar, C. H. P. Sayın Genel 
Başkanının nutkunda C. H. P. nin komünizm ile 
itham edildiği yolundaki şikâyetlerine katılmaya 
imkân yoktur. Sorumluluk hissi içerisinde bulu
nan Devlet adamının yahutta politikacının C. H. 
P. nin komünist bir parti olduğunu söylemesi 
mümkün değildir. Bu, izanı zorlıyan bir itham 
olur. Yalnız gelişen ve değişen ülkelerde aşırı 
sağ ve aşırı sol akımlar daima meydana çıka
caktır. Çünkü, değişmenin temel vetiresi eskiyi 
ortadan kaldırmak ve yerine yeni bir düzen 
koymaktır. Bu hâdise ile karşı karşıya kalan 
memleketlerde iki birbirine zıt akımın tesiri 
altındadırlar. Komünistler, her şeyiiı yıkılması
nı ve her şeyin yeni baştan inşasını arzu etmek
tedirler. Buna mukabil aşırı muhafazakârlar 
ve aşırı sağ kanat, hiçbir şey değişmesin, yeni
lik, yeniliğe açılan pencereler tıkansın, Türkiye-
de medenileşmenin modernleşmenin hamleleri 
durdurulsun şeklinde iki ayrı tepki halinde or
taya çıkmaktadır. Bu hâdise muvacehesinde so
rumlu partiler, orta partiler Türkiye'nin, 20 nci 
asrın sonuna doğru bir devrede yaşamakta olan 
bir memleket olduğunu hatırlıyacak ve modern 
medeniyetin hudutları aşan tesirlerinin gücünü 
hisseden insanlar olarak değişmenin muayyen 

ölçüde, muayyen disiplin, muayyen bir şekil içe
risinde cereyan etmesi gerektiği hususunda hem 
fikir olmak mecburiyetindeyiz. Komünistlerin 
bütün sistemi yıkarak yeni baştan bir sistem 
kurmak üzere devamlı faaliyet gösterdikleri yal
nız Türkiye'de değil, Orta - Doğu'da ve Türki
ye'nin içinde bulunduğu gelişme safhasındaki 
bütün memleketlerde, aynı şekilde meydana çık
maktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bu şartlar içerisinde 
orta partilere, niodern partilere, demokratik 
partilere ve değişmeyi tedrici reformlarla, ted
rici adımlarla gerçekleştirmek istiyen, hakikaten 
mjodernci ve ilerici demokratik partilere düşen 
vazife bu akımlara karşı müşterek bir cephe 
halinde bulunmaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de cereyan et-
ınek'te olan hâdisçileri bir porepciktif alarak bir me-
«pjfeyc çekilerek 'müşahede etmek istersek, Türki
ye'nin etrafında cereyan eden hadiselere göz 
çevirmemiz lâzımdır. Türkiye'de bugün komü
nizmin yapmağa çalıştığı işler son 50 sene içeri
sinde dünyanın çeşitli memleketlerinde denen
miştir. Bu yapılan denemeleri gözden geçirdiği
miz takdirde Türkiye'de yapılmak istenen şey
leri daha iyi görmemiz, daha perspektif içeri
sinde bu hadiseleri tahlil etmemiz imkânı mey
dana çıkabilir. 

Bir misal vermek üzere bir ufak hadiseyi 
anlatmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 1965 yılında Sey
lan'da bir seçim olmuştur. Bu seçim Türkiye'de 
bugün cereyan etmekte olan siyasi hadiseleri 
aydınlatma bakımından, arada hiçbir kültürel, 
siyasi münasebet olmamasına rağmen, son dere
ce enteresandır. 

Seylân'da birçok marksist ve troçkist akım
lar ve ufak pa.tüer mevcuttu. Bu partiler ve bu 
akımlar seçimlerde devamlı şekilde azınlıkta 
kalmakta idiler. Fakat bu marksist, troçkist ve 
leninist, komünist partiler hiçbir zaman müca
deleden yılmadılar, mücadeleden ümitlerini kes
mediler. Bunlara, mücadelelerinde en büyük 
yardımcı, Seylân'ın istiklâline kavuşmasına yar
dım etmiş olan Bandrenayka'nm demokratik, 
hürriyetçi ve milliyetçi partisi olmuştur. Band-
renayka İstiklâl Savaşı içerisinde Batıya ve hür 
memleketlere karşı Seylân halkında meydana 
gelen bürudet dolayısiyle, aşırı milliyetçilik his-
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lerini körükliyerek tam nıânasiyle komünistle
rin, Troçkistlerin ve Marksistlerin germiş olduk
ları ağın içerisine düşmüştür. Miss Bandrenayka, 
Troçkistlerle komünist ve Leninstlere bir cephe 
birliği içerisinde mücadele etmiştir. Bu mücade
lede komünistler açıkça ortaya çıktıkları takdir
de kendilerinin halk tarafından seçileceklerini 
teşhis edileceklerini, halk tarafından kolaylıkla 
anlaşılacaklarını bildikleri için Miss Bandrenay-
•ka'nm partisi içerisinde geniş şekilde nüfuz et
mişlerdir. Bir müşterek sol cephe kurmak sure
tiyle, Seylânt'a 1965 yılı içerisinde gayet büyük 
bir tehlikenin hududu içerisine gelmiştir. Türki
ye'de komünizmin tehlikesini, ufacık bir parti
nin seçimlerde alacağı yüzde 2, yüzde 3, yüzde 5 
oyla düşünmek, son derece hatadır. 

Muhterem arkadaşlar, size tarihî bir başka 
misal vereceğim. Rus ihtilâlinin çıktığı 1917 yı
lının bir Ocak tarihinde 160 milyon nüfuslu Çar
lık Rusya'da Bolşevik Partisinin kayıtlı üyesi 
23 600 kişi idi. Bunu, Rus tarihi, Bolşevik tarihi 
üzerinde en büyük otoriteler yazmaktadırlar, işi 
fazla akademik «pedantisme» e dökmemek için 
kaynak vermiyorum, ama şu bir vakıadır ki, 
ihtilâl Şubatta çıkmıştır. Kerenski ihtilâli, fa
kat 7 Kasım tarihinde 160 milyonluk Rusya işte 
23 600 kişilik bu Bolşevik partisinin hâkimiyeti 
altına girmiştir. Bizim korkumuz, seçimlerde 
yüzde 2, yüzde 3, yüzde 5 alacak olan bir parti
nin elektoral kuvvetinden, secim kuvvetinden 
gelmemektedir. Bizim korkumuz, tıpkı Rusya'da 
olduğu gibi, Kerenski gibi bâzı sol, biz de solcu
yuz, bolşevikler de solcu deyip, tamamında 
uyanmayan bâzı gafillerin, aynı oyunun Türki
ye'de de oynanmasına imkân vermeleri tehlike
leri karşısında endişemiz mevcuttur. (A. P. sıra
larından alkışlar). 

Sevgili arkadaşlar, Dünyanın hiçbir yerinde 
komünistler, serbest seçimle iktidara gelmemişler
dir. Elli yıllık komünist tarihinde bir tek mem
leket vardır, o da Çekoslovakyadır. En yüksek al
dıkları oy nisıboti 1946 seçimlerinde % 38 dir, 
Çekoslovakya'yı, hatırlayınız. Çekoslovakya bu
na rağmen bir daılbei hükümetle komünist nü
fuzu altına girmiştir. Çünkü komünistler, evvelâ 
ortak cephe taktikleriyle muarızlarını Türkiye'de 
komünizme karşı en büyük kuvvet olan bu parti
ye karşı mücadele edebilmek için, cephe birliği 
takdiği içerisine girmek istedikleri, yalnız nutuk-

lariyle değil, yazılarla kendi aralarındaki müna
zaralarla ifade etmeye çalışırlar. Bunu anlama
mak büyük bir gaflettir. Bunu anlamıyan insan
ları tarih affehmiyecektir, arkadaşlar. (A. P. sı
ralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Geçen sene aynı münasebetle bu noktaya dair 
Türk efkârı umıımiyesinin sorumlu ve vatanper
ver C. H. P. Hicrin dikkatini çekmeye çalışmış
tım. Asgari müştereklerde beraber olalım, Tür
kiye'de komünistlerin oynamak istedikleri oyuna 
ge1mivcUm, Türkiye'de cephe birliği, sol cephe 
b'rllği d ive, komünistlerin bütün Dünyada 50 se
nedir tatbik ettikleri, artık klâsik olmuş öğren-
nrven kalmamış usuller karşısında dalâlete, gaf
lete düsmiyelîm. 

Servili arkadaşlar, Türkiye'de bu ovun tezgâ
hına konmak, snhneve konmak istenmektedir. Ya
zlarına Vikmvz, demeçlerine bakınız. Dillerinin 
a1fır>da söylemek istedikleri şeyi biraz dikkatle 
t°ıhHl. orüniz, ne demek işediklerini en gafil olan
can dnhi uyandıracak şekilde bunları açıkça söy
lem ektndVVr. Sevgili arkadaşlar, komünistlerle 
e^phe birliği vrpmak istiyen sosyal demokratla
rın. r-ü^rivet'v.lerin, demokratik partilerin ne ha
le rreld'ğine dair tarihte pek cok misal vardır. Bu 
manileri uzatmak istemiyorum. Fakat, bu mese
le1 ev üzerinde en salahiyetli kimselerin yazmış 
oldukları kitaplarda bir cümle mevcuttur ki, bu
nu bütıün vatansever insanların öğrenmesi lâzım
dır: Komünistler istedikleri âna kadar başkaları
nı istismar ederler ve bunlara güvenmenin ne 
net'ce verdisini anlamak istiyen insanlar Rusya'
da Kerenski'nin, Çekoslovakya'da Beneş ve Ma-
zarik'in ve tran'da Mıısaddık'm akıbetini hatırla
mak mecburiyetindedirler. 

Muhterem arkadaşlar, biz açık veyahut da ka
palı komünist bir cereyanının hiobir zaman bir 
tehlike teşkil etmiyeceği kanaatindeyiz. Fakat 
Türkiye'de siyasi rejimin büyük sadmeler geçir
diği bir devrede biz istiyoruz ki, oynanmak iste
nen sahnenin, vaz''edilmek istenen sahnenin ne 
olduğunu müşterek bir teşhis içerisinde, müşte
rek bir görüş birliği içerisinde yakından izliye-
l;im. İhtilâlin ortamında, geçen seneki konuşmam
da da yine bu meseleler üzerinde son derece ina
nılır ve değerli bir uzman olan bâzı kimselerin 
sözlerinden yaptığım aktarmalarda şu fikri bil
hassa belirtmek istemiştim. Komünist partileri, 
ancak ihtilâl ortamı içerisinde bir tehlikedirler, 
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İhtilâl ortamından uzaklaştıktan sonra, siyasi is
tikrar kurulduktan sonra ne eloktoral veyahut da 
ihtilâlci iddialarına rağmen komünist partilerin 
en ufak bir tehlikesi bahis konusu olamaz. Fakat 
Demokratik anarşik partiler, anarşi ve ihtilâl 
ortamında yaşayamadıkları halde anarşi ve ihti
lâl ortamında Askerî diktatörlükler içerisinde ko
münistlerin mükemmel surette yaşadıklarını, ha
yatlarını idame ettiklerini ve mücadelelerine de
vam ettiklerini gösteren düzinelerle tarihî hâdi
se mevcuttur. Binaenaleyh, bugün komünist teh
likesi, Türkiye'nin siyasi istikrarının henüz ku
rulmamış olmasından ileri gelmektedir. Komü
nistlerin büyük kütleleri kandıracaklarından, bü
yük kütleleri peşlerimden sürükliyeceklermden 
en ufak bir endişemiz yoktur, mesele bu değildir. 
Komünistlerin Türkiye'de yapmak istedikleri ha
reketin ilk sahnelerini, ilk kıpırtılarını görmemek 
için hakikaten dünyadan tecridedilmiş olmak, ay
da veyahut da Merih'te yaşamak lâzımdır arka
daşlar. Bugün Lenin'in kitapları işportalarda sa
tılmaktadır. Bu kitapların içerisinden bir tanesi
ni okuyunuz, burada aynen şöyle demektedir: Mü
câdelenin iki safihası vardır. Mücadelenin birinci 
safihasında evvelâ muarız komünistlerin mücadele 
ettikleri muarızı, yıldırılmak şaşırtılma mecburiyc-
yetindedir. Bunun için cephe birliği yapacaksınız. 
Bunları yıldırmak için onlarla mücadele halinde 
görünen diğer kuvvetlerle müşterek cepheler kura
caksınız. Evvelâ grevler, sokak yürüyüşleri, göste
riler ve -ayaklanmalarla siyasi rejimin temellerini 
çatlatacaksınız. Ondan sonra kâfi derecede yıl-
dırdıktan sonra, muarızınızı perişan hale getir
dikten, karar veremez hale getirdikten, kararını 
tatbik edemez hale getirdikten sonra, karar vere
mez hale getirdikten sonra askerî safha gelecek
tir ve gerillâlarla askerî birliklerle ve iç kalkın
ma ile muarızın üzerine yükleneceksiniz ve ikti
darı ele geçireceksiniz. 

Arkadaşlar, bu, Lenin'in klâsik olmuş, işpor
talara dahi düşmüş ve bugün Türkiye'de yapıl
mak istenen tatbikatla mükemmel bir şekilde bir 
lâboratuvar mesaisi gibi ortada cereyan etmekte 
olan bir hâdisedir. Asya'da bunu yaptılar, Rus
ya'da aynı yolu denediler Mao Tohe Tung'un 
Çin'deki zaferi budur. Böyle bir safhadan geç
miştir. Bunun üzerinde Teorik kitap yazmış olan 
Kuzey Vietnamlı General Kiyop bunu bir ilim ha
line getirmiştir. Halk kurtuluş hareketi adını ver

mektedir. Halk, kurtuluş hareketinin bu iki saf
hasını, mükemmel bir şekilde anlatmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'nin siyasi 
•istikrarının henüz tam mânasiyle teessüs etme
diği bir devrede vatanperver partiler olarak, 
vatanperver insanlar olaraık, Demokrat Par
tili Cumhuriyet Halk Partili mücadelesi 1960 
da 'bitti, Halde Partisi Adalet Partisi mücadele
si de kanaatimce, büyük nispette 19G5 te sona 
erdi. Bugün Türkiye'de demokrasi ve komünist 
mücadelesi başlamıştır. Bu mücadelede birleşik 
cephe halinde bulunmak mecburiyetindeyiz ar
kadaşlar. (A. P , sıralarından alkışlar). Bugün 
komünistlerin bu 'kürsülerden, bu mikrofonlar
dan söyledikleri sözleri anlamamak için, haiki-
katen Merih'te yaşamalk lâzım. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Ah
lâksız adam, ahlâksız adam.. Ahlâksız adam... 
Nasıl oradan konuşan bir milletvekiline komü
nist diyebilirisin ? 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, lütfen.. 
AYDIN YALÇIN (Devamla) — Biraz sa

kin olunuz. Nasırınıza basıldığı anlaşılıyor, bi
raz sakin olunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, sa'kiıı olunuz. 
TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 

Utanmaz adam, satılmış adara.. 
AYDIN YALÇIN (Devamla) — Türkiye 

İşçi Partisinin adını zikretmeldim ve sizi de gös
termedim. 

BAŞKAN — Lütfen, rica ediyorum sakin 
olun, demin de söyledim, birbirinize karşı bu 
kaldar ağır ithamları reva görmeyin lütfen, sa
kin olunuz. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Daha geçenlerde ne .mal olduğunu belli ettin 
zaten. Bu kürsüden muayyen bir topluluğu bu 
şekilde komünistlikle itham etmek suç değil 
midir Başkan? 

BAŞKAN — Efendim istirham ediyorum bu 
tarzda konuşmayın. 

AYDIN YALÇIN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, arkadaşlarımızın hassasiyetini an-
lamaımak mümkün değil, anlıyoruz ve beklen-
miyecek bir reaksiyon da değil. Boklenen re
aksiyonu da göstermektedirler. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar). Ben, bu mü
nasebetle, bir noktaya daha temas etmek isti
yorum. C. H. P. Sayın Genel Başkanının üze-
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rinde durduğu son derece önemli bir nokta da
ha var. Bu da rejimi koruma temel hak ve hür
riyetleri savunma ve Türkiye'de fikir hürriye
tine müdahaleler meselesinde ileri sürdüğü fi
kirlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, bu mesele üzerinde 
>de daha önceki celselerde bizzat bendeniz şu
nu söylediğimi hatırlıyorum. Şu partinin tek 
gerekçesi hürriyettir. Fikir hürriyetidir, insan 
hak ve hürriyetlerinin savunulmasıdır. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Bir de Pet
rol boru hattıdır. 

BAŞKAN — Sayın Yalçın, İstirham edi
yorum, müdahalelere cevap vermeyin, kendi 
konuşmanızı tamamlayın. 

AYDIN YALÇIN (Devamla) — Fikir te
selsülümü bozamazlar, hiç merak etmeyiniz. 
Bizim iktisadi kalkınmadan da., halka refahtan 
da önce bir tek 'gerekçemiz vardır, bu da in
san değerinin, insan şahsiyetinin insan vekârı-
nm, insan hürriyetinin savunulmasıdır. Bu 
meselede şu partinin ve bu partinin Hükümeti 
olan Adalet Partisi Hükümetinin fikir hürri
yetine kısıtlama getirecek en ufa'k ıbir hare
ketine tahammül etmemize imkân yoktur. Ko
münist propagandası yapmamak şartiyle, öğret
menlerden, yazarlardan, fikir hürriyeti için, 
her hangi bir alanda bir kısıtlamaya bir müda
haleye şahidolunduğu takdirde, huzurunuzda 
Adalet Partililer olarak söz veriyoruz: Bunla
rın sebeplerini, bunların nedenlerini, bunların 
mahiyetini beraberce araştıralım. Ama şu parti
nin hassas olduğu bir tok konu vardır ki, bu da 
hürriyetlerin korunmasıdır. 

(Muhteremi arkadaşlar, bu fikrini başka mi
sal getirerek bilhassa izah etmek istiyorum, 
daha açıklamak istiyorum. Aynı demagoji Batı 
Almanya da komünist partisi tarafından yapıl
mıştır, komünist partisi, Alman Anayasasına 
göre yasaklanmış bir partidir. Almanya Komü
nist partisi bizim siyasi haklarımızı kısıtlıyor
lar, bizim fikir hürriyetimizi kısıtlıyorlar, diye 
Federal Almanya'nın mensup bulunduğu Batı 
Avrupa camiasının insan hak ve hürriyetlerinin 
mahkemesi olan Avrupa insan Hakları Mahke
mesine müracaat etmiştir. 

insan Hakları Mahkemesinin verdiği karar 
aynen şudur: Hiçibir totaliter partinin demokra
tik bir ortamda totaliter fikirlerini gerçekleş

tirmek için, hürriyetleri boğmak için, hürriyet 
istemeye hakkı yoktur. (Alkışlar, «bravo» ses
leri). Bu partinin tutumu budur işte. Biz, 
Türkiye'de fikir hürriyetinin kısıtlanması için 
değil, biz Türkiye'de fikir hürriyetin ortadan 
kaldıracak, Türkiye'de S'taiizmi, tek parti dik
tatörlüğünü tesis edecek, Türkiye'de tek parti 
ve tok sınıf hâkimiyetini kurarak totaliter dü
zeni Türkiyeye yerleştirmek isteyen komünist 
ideolojisinin yayılmasını önlemelk ve Anayasa 
haklarımıza, insan hak ve hürriyetlerine say
gılı, demokratik rejim içerisinde yaşıyaibilmek 
için kendimizi koruyucu, hürriyetleri koruyu
cu bâzı tedbirler almaya mecburuz. Bilhassa bu 
devrede buna mecburuz. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Ya disiplinli 
lider. 

BAŞKAN — Sayın Altan, rica ediyorum... 
ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Disiplinli li

der mi? Elbet... 
AYDIN YALÇIN (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlar, günün bu geç saatinde, sabrı
nızı bir miktar suiistimal ettiğimin farkında
yım. Fakat, bu Türkiye'nin geleceğinin, Tür
kiye'de demokratik rejimin akıbetiyle sıkı sı
kıya ilgili bâzı meselelerin bu kürsüden bü
tün vatanperver parti mensuplarına, bütün 
memlekete duyurulması bakımından son de
rece önemli bâzı meseleler ortaya atıldığı için
dir ki, bir miktar daha müsamahanıza sığınmak 
mecburiyetindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, bu kürsüde dün ko
nuşan T. İ. P. temsilcisi arkadaşımızın T. İ. P. 
temsilcisinin «iç ve dış sömürüler topluım için
de sömürülenle sömürücüler çatışması devam 
ettikçe Türkiye 1de siyasi istikrar gelmiyecek-
tir» sözü, üzerinde durulması gereken, yo
rumlanması gereken çok önemli bir konudur, 
sözdür. Bu sözü anlamadan, tiplilerin hiçbir 
düşüncesini mantıki bir şekilde izlemeye im
kân yoktur. 

Mulhterem arkadaşlar, bu söz aynen 1848 
tarihli Marx ve Engls imzalı komünist mani
festosu içerisinde tarihî sınıf çatışmalarından 
ibarettir. «Sınıfsız topluım, yani komünizm ku
rulmadıkça bu çatışma devam edecektir» sözü 
tıpa tıp bu kürsüden tekrarlanmıştır, başka 
Ibir ifadeyle, Türk efkârı umumiyesine intikal 
'ettirilmiş «özden başka 'bir şey değildir. IComü-
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nizm kurulmadıkça hiçbir muarızın komünist
ler tarafından kaşı gözü ile karşılamasına im-
ikân yoktur. Sosyal demokratlar iktidara gelin
ceye kadar, tıpkı Rusya'da okluğu gibi, işbir
liği yaptı, sol kanat tesanüclü içerisinde bera-
Iber yürüyelim demeye çalıştı. Bâzı sol parti
ler ne zamanki iktidara gelmiştir, en büyük in
tikam, en 'büyük ezgi onların kafasında patla-
ımıştır. Bir komünistin, komünist olmadığı tak
dirde başkasının fikrine başkasının mevcudi
yetine tahammül etmesine imkân yoktur. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Yani bu sö
mürme devam edecek midir1? 

BAŞKAN — Efendim istirham ediyorum, 
(hatibe sual tevcih etmeyin. 

AYDIN YALÇIN (Devamla) — Sömür
me lâfına da geleceğim. Acele etmeyiniz. 

Muhterem arkadaşlar, sümürü. demek, cemi
yet içerisinde mülkiyet sahibi bulunan, mül
kiyeti katbul etmiş bulunan, komünist diyalek
tiği içerisinde, marksist diyalektiği içerisinde 
mülkiyeti kabul etmiş bulunan her cemiyetin, 
•onların terminolojisi içerisinde mevcut bulu
nan vetiresidir. Mülkiyeti ortadan kaldırma
dıkça onların zihniyetine göre sömürüyü bir 
cemiyet içerisinden söküp atmaik mümkün de
ğildir. Mülkiyet.. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — öyle 
mi söyledik. 

AYDIN YALÇIN (İstanbul) — Mülkiyeti 
yorumluyorum beyefendi, yorulmuyorum. Ne 
ısöylodiklerimi çok iyi biliyorsunuz ama işinize 
(gelmiyor açıkça söylenmesi, biraz tahammül 
(buyurun. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Aynen, 
işine gelmiyor açıkça söylemek.. 

BAŞKAN — Sayın T. İ. P. li arkadaşlarım
dan rica ediyorum, biraz evvel sizin sözcünüz 
görüşürken karşılaştığı reaksiyon üzerinde iş
tirak etmeseniz de müsamaha ve sabırla dinle
meye mecbursunuz dedim. Aynı ricayı şimdi 
size yapıyorum. İstirham ediyorum efendim. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Müsa
maha gösteriyoruz. Yalnız bizim sözcümüzün 
söylemediği birşeyi söylemiş gibi gösteriyor. 

BAŞKAN — Efendim, sizin sözcünün söy-
I J I İ diye söylemedi. Sömürü sözünün, kendi an
layışına göre tefsirini yapıyor, rica ederim. 

AYDIN YALÇIN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, şimdi sömürü sözünden diyalektik 
icabı, yani bâzı temel prensipleri, Marksist 
prensipleri kabul ettiğiniz takdirde kendiliğin
den bir mantıki zincirleme içerisinde uzayıp 
gidecek bâzı sözlerin de bu kürsüden yorumlan
masını yapmak istiyorum ki, taa bu kimselerin 
söyledikleri sözleri bütün millet anlasın, bun
ların hüviyeti teşhir edilsin, bunların gerçek 
yüzü bütün memleket tarafından tanınsın. (Ada
let Partisi sıralarından sürekli alkışlar). 

Muhterem arkadaşlar, kalkınmanın ancak 
sosyalizmle mümkün >ola)bileceği, özel sektörle 
kalkınmak için sermayenin ve mülkiyetin an 
cak maıhdut ellerde toplanması gerektiği yolun
daki düşünce tarzı, Marksın Temerküz nazari
yesinin başka bir şekilde ifadesinden halika bir 
mâna ifade etmez. Bunların kanaatince mülki
yet düzeni üzerine müesses bir rejimde servet
ler gittikçe mahdut ellerde toplanacaktır ve 
kütleler gittikçe fakirleşecek ve bu sömürü ne
ticesinde bir gün emekçi sınıfı kazmayı küre
ği alıp bu mahdut mülkiyet sahiplerinin üstüne 
yürüyecektir. Bu ihtilâl felsefesinin temelinde 
ımaı*ksist vetire yapmaktadır. Genel eşitsizliği, 
bilmem plânlamanın yaptığı ve yakutta yapma
dığı bütün bunlar hepsi birer bahanedir, birer 
iptidai maddedir. Bunların Marksist diyalek
tiği için ciddî tarafı ydktur. 

'(Bu, Enoıs raporu gibi, bilmem ne raporu gi
bi, birtakım zihni cimnastik mahiyetinde bu
lunan bâzı yabancı mütehassısların, biı'taikım 
gerçek olmıyan faraziyeler üzerine kendi kafa
larına göre, birtakım gayri ciddî etütlerini te
mel alarak bu mütehassısların niyetleri de su
reti katiye de bir sosyal politikaya, bir iktisadi 
politikaya yön verecek ciddî etüt meydana ge
tirmek de değildir. Bizzat keza Enos raporu 
diye meşhur olan, Türkiye'de bilmem yüzde beş 
nüfus Türkiye servetinin yüzde 30 una, yüzde 
40 ma sahipmiş gibi, güya Enos'u şahit göste
rerek, etrafa marksistler tarafından yayılmaya 
Çalışılan rakamlar ciddî olmadığı hiçbir suret
le bunlar üzerinde muhakeme yürütülemiyeceği 
bu raporları gizli bir şekilde çalıp Yön dergi
sinde neşreden başmuharrire bizzat Enos tara
fından mektupla yazılmıştır. Fakat bu tabiî 
dürüstlük sosyalist dürüstlüğü içinde olduğu 
için bu mektubu dahi yayınlamamıştır. Bu mek-
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tubun fo'toüaopisi Türk basılımda neşredilmiş
tir. Bunların bütün maksatları sınıf mücadele
sini kızıştırmak, sömürü edelbiyatına iptidai mal
zeme hazırlamak ve kendi kafalarına, kendi di
yalektiklerine uygun gelebilecek ne varsa der
hal üısıtüne atlamaktır. Bunların ciddî ve akade
mik kaynaktan fikirlerini besliyerek ona göre 
muhakemelerini yürüttüklerini kabul etmek 
büyük bir iyimserliktir. 

Muhterem arkadaşlar şu gelir eşitsizliği 
meselesi üzerinde bir miktar durmak isterim. 
Bugün komünist dünyasındaki en büyük fikrî 
çatışma, en büyük zihni çatışma bu mesele üze
rinde cereyan etmektedir. Bugün Sovyetlerin 
'tatbik edegel dikleri sosyalizmin en büyülk eşit
sizlik kaynağı yaratan bir sosyalizm olduğunu 
Troçkidenberi, bir çok Ortodoks sosyalistler, 
ortodoks komünistler Marksistler iddia etmiş
lerdir. Bugün Mao ile Kremlin arasındaki en 
'büyük teorik ihtilâf buradan gelmektedir ve 
komünist sistemin en büyük adaletsizlik kay
nağı olduğunu gösteren, ispat eden kemdi şahsi 
hayatından, millî hayatlarından verdikleri mi
sallerle belirten meşhur Cilas'ın yeni kitabı 
Türkçcye de tercüme edilmiştir. Komünist sis
tem özel mülkiyete dayanan sistemden çjoik daha 
adaletsiz, gelir nisbetleri itibariyle hiçbir ka
pitalist , memlekette görülmiyecek şekilde en az 
gelirle, en yüksek gelir arasındaki mesafenin 
bu kadar açık olduğu bir sistem dünya tarihin
de görülmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, A. P. nin iktisadi 
görüşünün kütlelere, mülkiyeti reddeden kütlc-
lelere mülkiyeti dağıtmak değil, bilâkis te
merküz ettinmek neticesini veren bir politika 
olduğu yolundaki iddialar tamamen mesnetsiz
dir. Türkiye'nin siyasi hayatına, iktisadi ha
yatına, sosyal düzenine model olarak aldığı 
Batı dünyası, hür dünya mülkiyetin en geniş 
şekilde bütün kütlelere yayıldığı ve dağıldığı 
bir sistemdir. 

(Size, bir iki istatistik okuyacağım ve bunun
la güya A. P. nin iktisadi doktrinini, iktisadi 
görüşünü tenkid etmek için birtakım mesnetsiz, 
ulu orta iddialar, ithamlar ileri süren arkada
şımızın, T. İ. P. temsilcisinin sureti katiyede 
realiteyle, gerçokle alâkaısı olmıyan bir iddia 
üzerinde ısrar ettiğini daha iyi göreceksiniz. 

Muhterem arkadaşlar, 1963 yılında Ameri-
kalda özel sektörün bir parçası olan anonim 

şirketlerin, yani serveti hisse senetleriyle bü
tün vatandaşlar arasında dağıtılan bu müesse
selerin nasıl içtimai adaleti, mülkiyeti, serveti, 
bütün kütleler arasında dağıttığına dair birkaç 
istatistik vererek dünyadan ibihaber eshabı keyf 
gibi mağarasında uyuyan birtakım Marlkısist-
lerin, bugün özel sektör düzeni bir demokratik 
düzen kapitalist sisteım hangi safhaya ulaşmış 
bunun hakkında da bir fikir edinmesi bakımın
dan şu münakaşa ettiğimiz ımevzu münasebetiy
le zannederim ki biraz fikrî olmasında fayda 
vardır. 

Muhterem arkadaşlar, 1967 yılında yapılan 
bir etü'te göre, Amerika'da 500 milyar dolar 
tutan hisse senetlerinin. 400 milyon fertlerin 
elindedir. 100 milyar dolar şirketlerin portfö-
yündedir. Bunların adedi tam 15 milyar hisse 
senedi tutmaktadır. Yani 500 milyar kıymetin-
deiki hisse senetleri 15 milyona taksim edil
miştir. 1952 yılında hisse senetlerine Amerika'
da saıhibolanlar 6,5 milyon kişi idi. 1962 yılın
da yani on sene sonra bu rakam 17 mjlyon, ne
rede ise üç misline yakın daha geniş bir halk 
arasına dağıldığını görmekteyiz. Bunların % 51 i 
kadınların elindedir, % 36 sı serbest meslek 
mensuplarının elindedir, mülk sahibi ve şirket 
müdürü gibi çok zengin sınıflar ancak bunla
rın % 9 na sahiptir. Bir istatistikle arkadaşlar 
çok uzak memlekete dair bizimle ilgisi olmıyan, 
(konuştuğumuz mevzularla ilgisi olmıyan birta
kım teorik, umumi rakamlar verdiğim kanaatin
de değilim. 

Biraz evvel bu kürsüde Sayın Maliye Bakanı, 
Ereğli Demir Çelik Şirketinin hisse senetlerin
den bahsettiler. Petrol boruları meselesinde ser
mayesi piyasası teşkili meselesinde bu mesele
leri münakaşa ediyoruz. Türkiye'nin bundan son
raki kalkınma şansı artık teker teker fertlerin 
biriktirecekleri paralarla değil, tıpkı ileri ve 
hür memleketlerde olduğu gibi, hisse senetle
riyle bu hisse senetlerinin en geniş şekilde bü
tün vatandaşlar arasına dağılıp yayıldığı sosyal 
adaletin, sosyal ahengin, refahın bütün memle
kete en geniş şekilde dağıldığı bir sisteme doğru 
gittiğimiz takdirde bu iktisadi kalkınmanın ica-
bettiği ortama ulaşmış olacağız. Şimdiye kadar 
Türkiye ferdî gayretlerle bu safhaya gelmiştir 
ama bundan sonra ferdî gayretleri birleştirerek, 
sermaye piyayasını teşkil ederek işçiye, köylüye, 
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ev kadınına, memura, subaya, mütekaide yaptı
ğı tasarrufları tıpkı ufak pınarlardan çıkan sula
rın birleştirilip büyük bir göl haline, bir baraj 
haline getirilip büyük güçlerin, büyük enerji
lerin, büyük imkânların seferber edildiği gibi 
Türkiye'de de bu kurumsal gelişmeyi, bu bün
yeyi değişmeyi biran evvel gerçekleştirmek mec
buriyetindeyiz. Binaenaleyh, bu noktada arka
daşımızın ileri sürdüğü, Adalet Partisi mülki
yeti muayyen ellerde topluyor, lâfı müsaadeniz
le tekrar etmek mecburiyetindeyim, tıpkı Esha-
bı Kehif gibi, yüz yıllar mağalarda uyuyan in
sanların ancak dillerine ağızlarına alabilecekleri 
bir iddiadır. 

Muhterem arkadaşlar, bunun gibi, zamanını
zı suiistimal etmemek için, daha düzinelerle saf
sata, daha düzinelerle temeli olmıyan birtakım 
hayalî iddialar, ithamlar, isnatlar mevcuttur. 
Bunları teker teker ele almıyacağım, fakat bun
ları başka fırsatlarla da münakaşa etmemiz, di
dik, didik etmemiz ve halkın önüne bunların na
mına bilim namına, bilimsel sosyalizm namına 
iddialarının mesnetsizi iğini, çürüklüğünü, muh-
tevasızlığını belirtmek için tekrar tekrar bu me
seleler üzerinde durmamız lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
ÇETİN ALT AN' (istanbul) — Son konuş

mayı bana bırakın da... 

BAŞKAN •—• İstirham ediyorum, sükûneti 
muhafaza edin. 

AYDIN YALÇIN (Devamla) — Sütununda 
yazarsın zaten. 

Muhterem arkadaşlar; bir T. t. I*, temsilci
sinin bir ithamını, bir iddiasını daha müsaade-
nizlo bu kürsüden eleştirmek isterim. Bu da 
Batı âleminden alman krediler ve özel yabancı 
sermaye Tükriye'nin bağımsızlığını artırıyor-
muş, Devletten devlete alınacak krediler ise ka
tiyen bu bağımsızlığa halel getirmezmiş. 

Muhterem arkadaşlar, bunun mantıkla, aklı 
selimle telif edilir, iler tutar tarafını müsaade
nizle ben göremiyorum. Arkadaşlar nasıl olur, 
özel yabancı sermaye, bir sürü insan Türkiye'de 
gelse, fabrika kursa bunlar nasıl olur da Tür
kiye'nin bağımsızlığını ortadan kaldırırlar'? 
Ama öbür taraftan Türkiye'nin burnuna koca 
bir ülke devletten devlete yardım diye, tıpkı 
bir zamanlar Yugoslavya'ya Rusya'nın taktı
ğı çengel g'ibi, tıpkı bir zamanlar Rusya'nın 

Arnavutluğa taktığı çengel gibi, tıpkı bir zaman
lar Rusya'nın Çine taktığı çengel gibi çengel ta
karsa hangisi daha bağımsızlığı ortadan kaldı
rır? İnsaf için söyleyiniz, bunun aklıselim ile, 
sağduyu ile kabilitelif olan tarafı yoktur. 

Şu bir vakıadır ki, devletten devlete ve 
bilhassa komünist ülkelerden temin edilen kre
diler daima bir siyasi baskı vasıtası olmuştur. Ve 
bu siyasi baskının, biraz evvel zikrettiğim misal
lerde tezahürü ile yetinmiyorum, Başka misal
ler de zikredebilirim. Meselâ, bu usule fazla müra
caat etmiş olan Mısır'ın dış ticaret dengesine 
bugün bir bakınız. Bugün % 30 una yakın 
ibraeaatınm, Sovyetlerden aldığı dış kredi ve 
dış borçluluğu 2 milyar dolara yaklaşan Mı
sır'ın bizden çok daha büyük dış ticaret sıkın
tıları içerisinde bulunduğunu bütün istatis
tikler göstermektedir. Binaenaleyh illâ Sov
yetlerle, Doğu bloku ile irtibatlarımızı artıra
lım, Batı ile ilişkilerimizi keselim, bağımsızlı
ğa kavuşuruz tarzında arkadaşlarımız pek acık 
söylediler, ama aslında bu mânâya gelen lâf
larının sureli kafiyede gerçekle, realite ile, 
mantıkla kabili telif tarafını görmüyorum. (Gö
rememekteyim. 

Son bir noktaya daha temas ederek - daha 
birçok, noktalar var ama sizleri daha fazla yor
mak istemiyorum - bu noktada, bu münakaşa
ları bitirmenin daha isabetli olduğuna kaaııiim. 

Muhterem arkadaşlar', bu kürsüden biz 
mülkiyete taraftarız diye; konuşmak lüzumu
nu duyan arkadaşımız başka bir yerde, kar
ma ekonomi sosyalizme geçiş için bir muvak
kat devredir, demiştiler. (A. J\ sıralarından 
«Bütçe KOrnisyonunda söyledi» sesleri) bunu 
yazmıştır beyefendi. Her tarafta ınarksislle
rin çelişmeden korkmadıkları bir vakıadır. 
Çünkü, tokerliycn bir düşünce tarzıdır, zıtlar 
nasıl birleşirse, zıtlan onlar kafalarında ko
laylıkla birleştirmektedirler. Bu düşünce tar
zının mülkiyet, miras, aile ve teşebbüs serbest
liği gibi, temel müesseseleri, her şeyden evvel 
korumakla mükellef olan Anayasa ile bağdaş
tığı ayrıca üzerinde durulacak ıbir 'hukukî ucu
bedir. Bunun üzerinde1 her halde Türk -vlli-
yosinin, Türk Milletinin, Türk Devlet adamla
rının. durmalarında fayda vardır. (T. İ. r . sı
ralarından «mahiyeti an lası I un yan sözler» ses
ler) 
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ÇETİN ALT AN (İstanbul) — Amerika'nın 
son emri mi bu? 

AYDIN YALÇİN (Devamla) — Sosyaliz
min kapitalizme doğru gittiği yolunda bir sö
zü, nedense cevaplandırmak lüzumunu gören 
arkadaşımız, bunu Sovyet Rusya'daki plancılı
ğın gelişmesine atfediyor. 

Muhterem arkadaşlarım, faiz mefhumu, ka
pıl âlist bir mefhumdur, kâr mefhumu kapita
list bir- mefhumdur. Çünkü, faiz, sermayenin 
karşılığıdır; çünkü kâr, mülkiyetin karşılığı
dır, binaenaleyh, iktisadi bir mefhum olarak 
mevcuttur. Fakat arkadaşımız diyalektik içe
risinde kalabilmek için, bunun plancılığın ge
liştirilmesi ile ilgili bir hâdise olduğu iddiasını 
ileri sürmüşlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, bu doğru değildir. 
Bugün Sovyetlerle Çin arasındaki Moskova 
ile Pekin arasındaki nazari çatışmanın teme
li 'Sovyetlerin. komünizmden uzaklaştıkları, 
marksizmden uzaklaştıkları, marksizme iha
net ettikleri, kapitalizme doğru yürüdükleri 
yolundaki ithamlarıdır. Bunun için de ileri 
sürdükleri, siz sosyalizmin, komünizmin temel 
prensiplerine ihanet ediyorsunuz, kâr 'gibi, faiz 
gibi marksist teoride yeri olmıyan birtakım 
katagorileri Sovyet sistemi içerisine ithal et
tiniz. Bunun burada teorik münakaşasının yeri 
yok, gayet tabiî. Bunu şu münasebetle zikret
miş bulunuyorum. Bugün bizim mcnsuboldıığu-
muz dünya, bugün mânevi fikirlerini paylaş
tığımız, mânevi prensiplerini, fikirlerini ve 
idarelerini paylaştığımız hür memleketler zih
nî alanda, entellektüel alanda komünist tota-
literzminin karşısında her gün daha başarısı
nı ispat eden, üstünlüğünü ispat eden ve bu 
üstünlüğünü Sovyet Rusya'ya özel yabancı ser
maye yollamak suretiyle Fiat gibi, Krupp gibi, 
daha bir sürü firmalar gibi ispat eden, Wolks-
vagen, Citroen gibi bir düzen içerisindeyiz. 
Bunun manâsı derindir. Bugün Türkiye'de ye
nilik diye bizzat Sovyetlerin, bizzat Doğu ül
kelerinin tasfiye ettikleri, tasfiye etmeye ça
lıştıkları, unutmaya çalıştıkları veyahut da 
müşkülât içerisinde kendi esas prensipleri ile 
telif etmeye çalıştıkları hususlar, aslında hür 
cemiyet düzeninin üstünlüğünün Sovyetler 
ve Doğu bloku tarafından kabul edilmesinden 
başka bir şey değildir. Türkiye Ay,da yaşamı

yor, Türkiye Merih'te yaşamıyor, Türkiye bu
gün dünya ile irtibatı her zamandan fazla olan 
bir memlekettir. Dünyada olan şeyler bir iki 
gün değil, bir iki saat fark ile Türkiye'ye gel
mektedir, yalancının mumu yatsıya kadar ya
nacaktır ve o yatsı yaklaşmaktadır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Onan, sizin ta
lebiniz beni de müşkül vaziyette bırakıyor. 
Söz istemekte ısrar ediyorsunuz ama buna im
kân yok. 

Efendim, arkadaşımız diyor ki, gerek ye
terlikten önce 'gerek yeterlikten sonra konu
şan arkadaşlar grup sözcüleridir. Hiçbir mil
letvekili şahsı adına konuşamadı, ben sıranın 
basındaydım, benim için bir istisna tanıyın, 
ondan sonra yeterliği oylayın diyor. Buna im
kân yok, teamüllerimize aykırıdır Sayın 
Onan. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşeihir) — Öyle ise 
'Sayın Başkanım önergemi izan sadedinde iki 
dakikalık sıöz verin lütfen. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Ki
fayet önergesini okuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde 4 müstakil Bütçenin görüşül m e-

sin :n gerekli •bulunmasına ve tümü üzerindeki 
görüşlerin de, genişliğine ifade ve münakaşa edil
miş bulunduğuna göre, müzakerelerim yeterliğini 
arz ve teklif ederiz. 

içel Edirne 
Burkan Bozdoğan İl'hami Ertean 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Kifayet 
aleyhinde 'söz istiyorum. 

BAŞKAN — Daha evvel Kasım Gükk Beyi 
müşahade ettim, siz sonra önerge ile istediniz. 
Yeterlik önergesi aley'hinde Sayım Kasım Gül ok 
buyurun efendim. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın arkadaş
larım, yeterlik önergesi aleyhine rey vermenizi 
rica ediyorum. Kendi ad'.ma konulmak irteyen 
milletvekillerine de imkân veriniz. Bunu söy
lerken parti faikı gözofcme!ks:zin bütün partner
de, grup yöneticileri dışındaki millrltvc'killeriıi'iii 
hislerine tercüman olduğuma inanıyorum. 

Aziz arkadaşlarım, bugün grup adına bir de
fa, iki defa, üç defa söz alındı konuşuldu, is-
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tedikleri kadar konuşuldu. Fakat kendi adına 
tek milletvekili konuşamadı. 

Muhterem aıkadaşlarım, gerçekten milletve
kili vazife göremiyor. Bu, üzeriınde durulması 
gereken bir konu. Bakarsınız Dışişlerini ilgilen
diren konular üzerinde müzakere cereyan eder, 
Kıbrıs konusu konuşulur. Kılbrıts konusunun 
anlaşmalarını yapmış, o vaktin Dışişleri Bakanı 
Milletvekilidir, ağzını açıp tek kelime söyliye-
mez. Bu Mecliste 20 sene, 25 sene vazife görmüş 
tecrübe sahibi milletvekilleri bildikleri konular 
üzerime tek söz söyleyemezler. Bırakınız hiç ol
mazsa Bütçede bunları söylemek imkânı olsun 
Bunda büyük faide vardır, arkadaşlarımı. 

Parti sözcüleri, gayet tabiî, konuları parti 
gözü ile burada sizlerin önlüne sermekle vazife
lidir. Burada doktorin münakaşaları olur, gavot 
tabiîdir. Ama bütün bunların üstünde, parti gö
rüşünün üstümde doktrin görüşlerinin .üstümde 
mil ot vekil erinin söylecckleri olabilir, vardır, 

•Bunular burada d'ile getirilebilmelidir. 
Yeterlik önergesine oy vermeyiniz ki, yal

nız parti sözcülerine söz verilmesin. Yalnız parti 
sözcülerine söz vermek demokrasiye aykırıdır. 

Arkadaşlarım, böylece siz parti yöneticile
rine bir imtiyaz tanımış olursunuz, eğer "yoter-
liğe oy verirseniz. Derler ki, Anayasa memle
ketimize bir partiler dcıımokraısisli geitllnmiişitiir. 

Aziz arkadaşlarım, mllldbvelâllerilnin de 
parlti üyeısi olmanın dışında şaihsiyelti eri var
dır. Burada yemin ederken, ben bu memlekette 
hürriyeti, Anayasayı partiler çerçevesi içerisin
de koruyacağını, diye yemin •etmedim biz mil
letvekilleri olarak yemin ettik. 

Muhteremi arkadaşla mm, bir parti yönetici-
'leri demokrasisi kurmıyalım. Grup sözcülerine 
zaman tahdidi de tanımayız, istediği kaklar ko
nuşur, üç^aiat konuşur beş saialt konuşur beri ta
rafta kemdi adına beriki de çok kıymetli şeyler 
söylıiyecdk ölüm mlilıkJt;velkii'lli*Jnıo beş dakikalık 
imikânı vermeyiz. Burada saatlerce konuşımanm 
yapılması beyhude olduğu'nu ben ifade ctonek 
isterim. Yapıdan psikülıojilk etütler göstermiş
tir ki, insan dikkati yanım saatten fazla hiç-
ibir konu üzerinde teksif edilemiyor. Yarım sa
atten fazla konuşan 'herkes iyi bilsin ki, ya
rım saatten sonrası boşa gitmektedir. (Gülüş-
nıoler) İmlkân yok, ilmî (balkımdan imıkân 
yok. 

Muhterem arkadaşlarım, milletvekili bu 
Mecliste vazife göremez hale gelmiştir. Bura
da, millete bu tutumu yikâye't ediyorum, ba
sın temsilcisi arkadaşlarımdan rica ediyorııan, 
millete, grup yöneticileri dışındaki mil'letvelkil-
lerinlıı bu şikâyetini, iletsinler. Milletvekili va
zife görmek işitiyor. Bütçe Meclise geldiği gün 
Başkanlık ilân etti dedi ki, yarın salbahtan iti
baren bütçede söz almak mümlkündür. Ertesi 
«ateh söz almak, için giden arkadaşlar, erken 
gitmişlerdi, saat 6 da giden arkadaş bir de 
taalktı orada gece yatmış arkadaşım (Bravo »ey
leri) ısiöz alalbileyiım diye. 

Muhterom artkadaşlarum, bunu ciddiye alı
nız, arkadaş ettiği yemini yerine götürebilmek 
için, bu arada komuşalbilmdk için bütün geceyi 
içerde grup adasında geçirmiş. Bu duruım İçtü
züğe de aykırıdır. Iülimlzdekıi İçtüzük, eski tç-
tüzüktür, 1961 den evvelki M'eclıkslin İçtüzüğüdür, 
çdk partili Meclisin İçtüzüğü değildir. Şimdi 
6 grup var. Beş grup sözcüsü konuşur. Tüzük 
bunları düşünmüş değildir', «Son söz mlletve-
kilinin» der, İçtüzük. Son söz milletvekilinin 
demek, grup adına konuşan milletvekillinin de
mek değildir. Son söz milletvekilininıdir demek, 
kendi adına konuşan miletvckilinin demektir. 

Aziz arkadaşlarım, 85 ne i maddenin son fık
rası gayet açık der ki; grup sözcüleri, grup 
balkanları sıraya tâbi değildir. Arkasından 
ilâve eder, son söız 'milletvekillinindir, der. Bu
nun mânası, grup adına konuşan milletvekili 
'değil, biraz evvel burada konuşan arkadaşımı
za son söz verildi, sion söz o arlkadrşın hakkı 
değildir. O arkadaşın grup adına konuştuğu 
için, her an öncelikle konuşaibiliîrdi. Son söz 
multlaka 'kemdi adına -konuşan bir milletvekili
nin olmak lâzımgelir, sırada kim dıse mutlaka 
ona söz verilmek lâzımıgelir. Burada «son söz 
miıleıtivekilinin» demesinin mânası buldur. Çün
kü, Tüzük açıkça 85 ndi maddeLİJiıde şunları di
yor. «Grup "»başkanları ve sözcüleri sıraya tâlbi 
değildir.» Arkasından hemen ilâve ediyor, «Sen 
söz milletvekilininıdir.» Eaıık gösteriyor, orada 
aziz arkadaşlarım. İÖGO den evvplki tatbikat 
'böyle değildi, bilhassa dilkkaitıinirzıc bunu arz et-
ınıek isterim. 'Sonradan getiıülmiş bir tatıbi'kat-
tır. Senatodaki tatbikat da bu değildir. Bir 
Mecliste, bir Parlâmentoda Senalto başka tür
lü tatbik eder, Millet Meclisi başka türlü tat-
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ibik eder. Bu da 'doğru değildlir. Eğer, kıyasen 
tatbik etmek lâzıımıgelinse, önümüzdeki İçtüzük, 
eıdki Meclisin İçtüzüğü olduğu için, çok partili 
Meclisin İç tüzüğü olmadığı için, bugünkü ihti
yaçları karşılamaz İçtüzük olduğu için, kıyasen 
•taltbik ötmek icalbeıdense en iyi kıyas Senatonun 
İçtüzüğüdür. Senatonun İçtüzüğü de alıtı mil
letvekili to'ker teker (konuşmadan, grupları 
•adına değil, 6 milletvekilli (konuşmadan yeterlik 
önergeyi oya konama'z der. 

Muhterem arkadaşlarım, bu bir İçtüzük işi
dir, İçtüzüğü esasından halletmek lâzımıdır. Bu
nun için 'bir değişiklik de getirileeoktiir. Fa
kat bugün hakkı olana hakkını vermek gere
kir. Onun için yeterliğe oy vermemenizi rica 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — YdterKik önengösini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etm iyeni er... 
Kabul edilmiştir. 

1987 Bütçe kanunu tasarısının tümü üzerin
deki görüşmûler bitmiştir. Maddelere geçilme
sini oylarınıza arz ^ ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilımiştiir. 

Muhterem arkadaşlarım, birinci maddeyi 
okutmadan önce Başkanlık olarak bir mıâruza-
tımız olacak. Birinci maddeye bağlı cetvelle
rin bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçelinin görüşülmesine geçmeden evvel, bir 
hususu belirtmek gerekiyor. Bütçenin birinci 
^maddesine bağlı cetvellerin bölümlerinde daba 
önce Cumhur iyot Senatosunca yapılan ve 
Karma Bütçe Komisyonunca aynen veya değiş
tirilerek kabul edilmiş bulunan tadillerle, kat
ma bütçelere ait değişiklikler ayrı ayrı rapor
lar halinde basılmış ve sayın üyelere datğrtıl-
ınış bulunmalktadır. Buna göre, daire bütçele
rinin bölümlerinde yapılan ve Karma Komis
yonca benimsenen değişiklikler bu şekilde dü
zeltilmiş olarak okunup oyunuza arz edilecek
tir. Başkanlığımızın elindeki nüsiha'lard'a bu dü
zeltmeler yapılmış 'olup düzeltilmiş şekliyle 
okunacaktır. Bilgilerinize arz olunur. 

Erendim, önümüzdeki müzakerelerde taki-
bedilecek usulle ilgili, parti gruplarınca (müşte
reken verilen bir önerge vardır, dikkatlerinize 
arz ediyorum: 

«Yüksek Başkanlığa 
1967 yılı Bütçe Kanunun gününde bitiril

mesini sağlamak ve "'konuşacak üyelere imkân 
verniök üzere, «başlangıçtaki kanunun tümü üze-

I rindeki konuşmalarla bitimindeki konuşmalar 
I hariç, grup sözcülerinin yazılı ve sö'zlü konuş

malarının 20 dakika, ile tahdidinin Genel Ku
rulun tasvibine sunulmasını arz ve teklif ede-

I riz.» 
I Efendim, grup sözcülerinin konuşmalafmın, 
I yazılı veya sıözlü bütün konuşmalarının yirmi 
I dakika ile tahdidini teklif ediyorlar. Önergeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum: 
Muhterem arkadaşlar .mesaimiz 19,30 a ka-

I dar devam edeedldtir. Lütfen arkadaşların yer
lerini almalarını rica ederim. 

I Madde 1. — Genel bütçeye giren dairelere 
cari harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (9 398 161 139) lira, yatırım 

I harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (2 434 609 873) lira, sermaye teş
kili ve transfer harcamaları için de (A/3) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (>6 990 718 248) 
lira ki, toplam olarak (18 813 489 360) lira 
ödendk verilmiştir. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim yanlış 

I 'anlamadıımsa kâtip arkadaş altı milyar 990 mil
yon okudu. Halbuki bu 980 milyon lira olacaktır. 

BAŞKAN — 6 milyar 990 milyon 718 bin 
248 lira olarak okundu. 

PLÂN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKA-
II İSMET SEZGİN (Aydın) — 980 milyon ola
cak efendim. 

BAŞKAN — Şimdi bunu taslıüh ederiz Sa
yın Sezgin. 

Efendim bu madde içinde olmak üzere T. 
B. M. Meclisli Bütçesinin tümü üzerinde görüş
meye başlıyoruz, efendim, tashih edilen son 
şeklini bir kere daıha okutuyorum. 

Madde 1. — Genel bütçeye giren dairelere 
cari harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (9 398 161 139) lira, yatırım 

I harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (2 434 609 873) lira, sermaye teş
kili ve transfer harcamaları için de (A/3) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere ('6 980 718 248) 
lira ki, toplam olarak (18 813 489 260) lira öde
ndk verilmiştir. 
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A} Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesi: 
a) Cumhuriyet Senatosu: 
b) Millet Meclisi: 
BAŞKAN — TürMye Büyük Millet Meclisi 

yani Ouımllıuriyöt Senatosu ile Millejt Meclisi 
bütçelerinin tümü üzerinde gruplar adına söz 
alan arkadaşların isimlerini arz ediyorum. 

Cumhuriyet Halik Partisi Grupu adına Sa
yın FcJtfhi Alacalı, Millet Partisi G-rupu adına 
Sayın İsmet Kapısız, Yeni Türkiye Partisi 
Grupu adına Sayın Süleyman Arif Emre, Tür
kiye İşçi Partisi Grupu adına Sayın Tarık Ziya 
Ekinci, Adale't Partisi Grupu aklına Sayın 
Novzat Şener, ikinci defa olarak Cuınlhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına Sayın Ahımelt Şener-, 
Adalet Partisi G'nupu da ikinci defa olarak 
söz almış, fakat sözcü arkadaşın ismini bildir-
(rnemiştir. 

Şahısları adına söz alan arkadaşların isim
lerini arz ediyorum. Hasan Tahsin Uzun, 11 yas 
Kılıç, Mustafa Kemal Çilesiz, Sadi Binay, Sü
leyman Onan, Faik Kiri başlı, Ka&ım Gül ek, Aılı-
imcıt Mustafaoğlu, İhsan Kabadayı, Dunsun Aik-
eaoğlu, Ali İhsan Balım, Cahit Karakaş, Fey
yaz Koksal, Nuri Enoğan, Nihat Diler, Nihat 
A kay, Mehmet Altııusoy, Muammer Baykan, 
Mustafa Uyar, İsmail Bıoyacıoğlu, Kemal Ay
taç. 

Efendim, bir yanlışlık olmaması için tekrar 
arz ediyorum : Gruplar adına konuşacak arka
daşlar şimdi kabul- ettiğimiz karar gereğinde 
yirmi dakika konuşacaklar ve bu süre içinde 
hem Cunıburiyrit Senatosu, hem de Millet Mec
lisinin bütçesiyle ilgili görüşlerini arz edecek
lerdir. 

Söz sırası, C. H. P. Grupu adma Sayın Fethi 
Alacalı'mndır. Buyurun Sayın Alacalı. 

C. II. P. GRUPU ADINA FETHİ ALACALI 
(Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletvielkilleri, 
1967 mıaılî yılı bütçe kanun tasarısının Tünküye 
Büyük Mıilleıt Meclisi bölümü üzerinde C. H. P. 
isi Millet Meclisi Grupunun görüşlerini arz ett-
mek üzere söz almış bulunuyorum. 

Sayın arkadaşlarım, 
Bütçe görüşmeleri vesilesiyle üzerinde dura

cağım hususları iki kısımıda mütalâ'a etmek za-
rıiınötinıdeyliz. 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclislinin ça
lışması, yani Anayasa ve İçtüzük hükümleri 
gereğince vazifelerini yapması. 

2. — Bu çalışmanın yaıpılaJbilımeisıi için lü
zumlu ödene ğıin sağlanunaısı. 

ıSayın arkadaşlar, 
Demokratik düzeni tercih etımiş bütün ülke

lerde parlâmentolar bu düzenin başsavunucusu 
olarak en önemli bir yer işgal edenler. Demıofc-
ratik düzenin güe kazanması ve itibar bulması 
'diğer Anayasa müesseıseleriıyle birlikte ve her-
şeyidem önce Parlâmentonun tutum ve davra
nışlarıma 'bağlıdır; bu sebeple, bizim yapacağı-
ımız her çalışma millet adına bulunduğunıdam, 
milletin bütün güc ve ümitlerinin kuvvetlenme
sine çalışmamız genekir. Millet Paırlâımıenıbomum 
Anayasa ve İçJtüzıük hükümleri muvacehesinde 
çalışmasını bekler. Çünkü bütün Türk Milleti
nin demıokraıtilk düzen içerisinde yaşaması biz
lerin çalışmasına bağlıdır. Bütün bu hususları 
arz etmeımideki yegâne gaye, bu kutsi müesse-
nin mânevi varlığına en ufacık gölge düşürül
mesine tahammül etmememiz gerektiğine olan; 
ısarısılmaz inancımızıdır. 

Demokrasinin yünütülmeısinido Parlâmenlto-
nun önemli rolü olduğu muhakkaktır. Parlâ-
ımonito ne kadar iyi yürüme demıoıkraısi de o ka
dar :yi yürür. Parlâmentonun itinan, memleke
tin itibarı, başka bir deyimle milletlin itibarıdır. 
Bunun içindir ki, Parlâmentonun itibarı üzeri
ne en geniş hassasiyetle tliıtneımemiz şartttır. Par
lâmentoyu itibarlı kılacak da, veya itibarsız 
'kılacak da bizlerıiz. Bu bahis üzerinde geçen 
yıl Pariâımemttoda aıraıma yapılması olayına de
ğinmek meıdburiıyetinıdeyiz. 

Ha»tırlarda olduğu veçhile, geçen yıl Parlâ-
menlto, Anayasa, kanun ve İçtüzük hükümleri 
fÇıiğncneirek gece yarısı arammnşltır. Bunun so* 
rumlulaırı da bütün gayretlere rağmen saklan
ılmış, meydana çıfcarılmamışitır. Türkiye Büyük 
Milllot Meclisinin ikuruluşundaın bugüne kadar 
47 yıl içlinde Parlâmentoya karışı bundan daha 
ağır bir hareket oılmamışitır. Eğer, Mıeelisleri-
mizin gerçekten itibar görmesini istiyorsak, on-
ılaıra her şeyden ve herkcsften evvel biz saygı 
göısite rimeliyiz. 

ISayın milletvieıkilleri, 
Bir parlâmentomun düzen içinlde çalışaıbil-

meısii, Parlömaniter demokrasinin temel şartı 
olan iki ilkeye aynı dereceıde riayeıt etmelkllğli-
ımize bağlıdır. 
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Evet : Muhalefet, iktidarın kendi progra-
ımını gerçekleştirmıelk için getirdiği kanun ta
sarı ve tekliflerinim çıkmasını engellememekle 
'görevlidir. Muhalefet, iktidarın memleketi ida
re >etımıefc hakkına saygılı olmalıdır. Fakat, bu 
ülkeden ayrılmasına mümkün olımıyan düğer 
temel ilke daha varıdır. O da iktiidarın, muhale
fetin istikbalin iktidarı oılmıa hakkına ve bu
nun icaplarına saygı göstermesidir. Yanıi, ikti
dar, muhalefetin kamu oyu önünde ve yasama 
meclislerinde hakkaniyete uygun yetkili bir şe-
Ikiid'e temsil edilebilme ve kanun ve usul daire-
isinde serbestçe tenlkidıde bulunabilme hakkına 
•saygı gösterımek zorundadır. Bu şartlardan biri 
ihlâl edilince, Parlömanter demokrasimin işle
mcisi aksaklıiklarla karşılaşır. 

Geçen yıl, Anayasanın 89 ncu nııaddeslinin, 
bir engelleme vasıtası olarak kullanulmıış olma
sı, iktidar sözoülerli tarafından silk sık tenikid 
konusu yapılmıştır. Bir hakkın suiistimalimin 
ıbukük tarafından himaye görmiyeoeği, bu söz
düler tarafımdan daima hatırlatılmaktadır. 

Fakat, unutmıyalıım ki, hukukun himaye et
mediği husus, bir halkkın sırf gayrliızrar edici 
suiıiistimıaıldir. Eğer, bir seçim kanunu tasarısı 
yoluyla özellikle Anaımuhalefet pantisıinin yasa-
ıma meclislerinden birindeki varlığına kasdedil-
mişse, mulhalefet, elbette ki, nefsini savunmak 
zorunda kalacaktır. Bunun için elbette ki, Ana
yasa, kanun ve içtüzüklerin bütün hükümlerin
den faydalanmak istiyeeektir. Fakat, bu gayrli-
ızrar için değil, kendi nefsini korumak için ya
pılmış bir 'eıiıgeıllömıedir. Hulkukan hiç şüphesiz 
ımıeşrudur. 

Hükümetin, geçien yıl sevik ettiği haksız se
çim kanunu tasarısını geri alması üzenine, bu 
toplantı yılı başında bütün parti grupları ara
sında memnuniyet verici bir anlaşmaya varıl
ması mümkün olmuştur. Bu anlaşmaya göre) 
Meclis araştırması, genel ;görüşıme, sözlü soru
larla ilgili önergelerle bu sıra içerisinde Çar-
ştamiba günleri görüşülecektir. Gensoru önerge
lerinin gündcımıe alınıp alınmaması konusunda
ki görüşmelerin ise, Perşembe günlerine isabet 
'ettirilmesi hususunda, acele haller hariç, taraf
lar arasında hukukî yüküm niteliğini almıyan1 

bir centilmen anlaşması yapılmıştır. 
Cumhuriyet Halik Partisi Grupu, bu centil

men anlaşmasına bugüne kadar kesin olarak 

saygılı olmuştur. İktidar tarafından, parlöman-
atrizmin temel ilk elerine riayet edildiği sürece, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu bu centilmen 
anlaşmasına riayet etmeye devam edecelktir. 

Sayın Milletvekilleri, 
denlilikle, genel görüşme önergelerinin ikti

dar grupunun oylariyle Anayasanın 132 ncâ 
maddsi kapsamına girip girmediği hususu ince
lenmek üzere Amayası Komisyonuna havale 
edilme yoluna gidildiğine birkaç defa şahMol-
duk. Bu, muhalefetin denetleme görevini önle
yici bir nitelik almıştır. Anayasanın 132 nci 
maddesi gereğince, bir önergenin tamamen ve
ya kısmen görüşülmesinlin mümkün olup olma
ması tarafsız başkanlığın takdirine bırakılmalı 
ve Anayasanın bu hükümleri yasama meclisle
rimin tüm faaliyetini kısıtlayıcı yanlış yorumla
ra konu yapılmamalıdır. 

Sayın arkadaşlar. 
(Sözlerimin başında da arz ettiğim gibi de

mokrasimin iyi yürümieısi için Anayasa müesse
selerine herkesten evvel Prlâımentonun saygı 
göstermesi iktiza eder. Çünkü, Anayasa ve bu
nun müesseselerinin kanunlarını Parlamento 
yapar. Bu konuda günün nuevzuu olan Yüksek 
Hâkimler Kurulu üyelerinin seçimlerine değin
mek isteriz. Yüksek Hâkimler Kurulu 1'961 Ana
yasası ile teminat altına alınmış, 143 ve 144 ncü 
'maddelerimde tasrih dtu/iş, çalışma şeklini de 
Parlâmentonun çıkaracağı, bir kanuna bırakmış-* 
tır. Bu hükme istinaden 1 neti dönemde 45 sayı
lı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu çıkıarılımış-, 
tır. 

Anayasanın, âmir hükmüne göre, Yüîksıek 
Hâkimler Kurulu, 18 asıl 5 yedek üyeden teşek
kül eder. Bu kurulun 2 asıl 1 yedek üyesi Mil
let Meclisince 2 asıl 1 yeddk üyesi de Cuımhu-
»riiyclt Senatosunca birinci sınıfa ayrılmış hâ-< 
kimlerden konan alday^r arasından gizli oyla, 
üye tam sayısının saltçoğunluğu ile seçilir diye 
hüküm altına aldığı gibi kurul üyelerinin yarı
sı iki yılda bir yenilenmek şartiyle görev sü-> 
releri 4 yılıdır diye sarih hüküm koymuştur. Ge
rek 1964 yılında kur 'a ile çıkanların, gerekse, 
devresi biten kurul üyelerinin yerine Parlâ
mentoca seçilecek üyelerin seçimleri zamanında 
yapılamadığı için bir Anayasa ımüessıesıesti olan 
Yüksek Hâkimler Kurulu, Anayasanın öngör
düğü şekilde çalışmamış ve halen de çalışma-
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maktadır. Cumhuriyet Halik Partisi Grupu ola
rak bu gibi müesseselerin üye seçimlıerinin bi
ran evvel ve zamanında ikmal edilerek, çalış
maların aksatılmamasmı temenni etmıelkteyiz. 

Sayın arkadaşlar, Meclislerin çalışanası de
yince, üzerinde duracağımı bir husus da Parlâ
mento üyelerinin gerek komisyonlara ıgerekse 
Meclise devamı meselesidir. Bu devamsızlığın 
ne durum yarattığım geçen hafta iç erişimde gö
rüşmeleri tamamlanan Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin denetlenmesinde Meclis çalışmaları
nın, bütçesi denetlenecek teşebbüsün vazifeli 
•memurlarından çok daha az arkadaşların taki-
betımesini üzülerek müşahede ettik. 

Meclisimizin daha düzenli çalışması, yeni 
Anayasamızın ve yemi ihtiyaçların gereklerine 
uygun bir İçtüzüğün, halen geçici olarak uy
gulanan 2 Mayıs 1927 tarihli Dahilî Nizamname
nin yerini almasına bağlıdır. Bu konuda Sayın 
Millet Meclisi Başkanının teşebbüsüyle kuru
lan graplararaısı koımisyon çalışmalarını binan 
önce bitirmesini ve yeni İçtüzüğün önümüzıde-
ki toplantı yılından önce yürürlüğe girmesini 
temenni ediyoruz. 

Sayın arkadaşlar, 
'Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışması 

için gereken paranın ayrılması ve sarf 'edilme
si durumuna gelince; Senato bütçesiyle Meclis 
bütçesinin ayrı ayrı hazırlandığından bu hu
sustaki görüşlerimizi de ayrı ayrı arz etmek 
mieciburiyetmideyiz. Senato bütçesi üzerindeki 
görüş ve temennileri sayın senatör arkadaşla
rımız etraflıca belirtmiş bulunduklarından, onun 
üzerinde durmayacağız. Yalnız, burada şu husu
su belirtmıelk isteriz ki, o da, Senatonun çalış
malarını daha iyi yapabilmesi için plânlama Da
iresinden boşalan yere geçmesi çak yerinde olup, 
ve bu hususu takdirle karşılarız. 

Millet Meclisine ayrılan ödeneğe gelince: Bu 
ödenek ve kadroların yerinde ve zamanında kul
lanılmasının (zaruri olduğu kanısındayız. Çünkü, 
bütün Devlet dairelerine ve İktisadi Devlet 
Teşebbüslerine örnek olarak burada masrafla
rın usulüne uygun ve tasarrufa riayet -edilerek 
harcanmasını memur ve işçi almalarda verile
cek işe göne adam alma prensibine uyıi'lmajsım 
arzu etmekteyiz. 
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Sayın arkadaşlar, 
Bu meyanda bâzı temennilerimizi arz ede

yim. Meclise gelecek ziya-retçilerlin görüşmele-
rini sağlamak için, lâzım olan itinanın gösteril-
ımıesi, mıüracaatte zulhur eden izdihamım önlene
rek, seçmenlerimizle rahat ve kolay görüşme 
imkânlarının en kısa zamanda sağlanması ge
reklidir. 

Kütüphanede Parlâmienito üyelerinin çalış
malarını daha iyi yapabilmıeleri için ilmî araş
tırma bürosunun kurulması ve görevli kâtipli
ğin bir kariyer şeklinde teşkilâtlandırılması, ve 
kitaplıkta mevcut eserlerin fihristti bir kitafbı 
basılarak üyelere dağıtılması uygun olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi teşkilâtını 
düzıenliyen kanunların çift meclis sistemine ve 
yeni ihtiyaçlara göre yeniden tedvini kesin bir 
'zarurettir. 

Lokantanın gerek bakımı, gerekse servisi 
üzerinde itinalı bir şekilde 'durulmak şarttır. 

Parlâımıentoda çalışan basın mensuplarının 
görevlerini daha rahat ve seri yapabilmeleri 
için basın tarafına hiç almazsa bir veya iki ta
ne jetonsuz çalışan telefon kabinesi konması 
uygun olur. 

Kuvvetler ayrılığı • ilkesi gereğinde, Millî Sa
rayların Millet Meclisinden ayrılarak Millî Eği
tim Bakanlığına bağlanmasını ve bunların tu
ristlere ımuayyen bir ücret mukabilinde gezdi
rilerek tarihî değer olan bu yerlerin korunma
sı için gereken masrafların bir kısmının sağ
lanmış olacağı kanaatindeyiz. 

Sözlerimi burada bitirirken, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi bütçesinin memleket ve millet 
için hayırlı olmasını temenni eder, Cumhuriyet 
Halk Partisi Millet Meclisi Grupu adına hepi
nize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kapısız, görüşmeniz 10 
dakikada biter mi? 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Şu halde vakit gecikmiş oldu
ğundan saat 21.00 de tekrar toplanmak üzere 
Birleşlkne ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19.25 

• 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 21,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Muzaffer Şamiloğlı (Kar3), Önol Sakar (Manisa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 54 ncü Birle
şiminin üçüncü celsesine başlıyoruz. 

Bir önceki celsede başlamış bulunan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi bütçelerinin üzerinde grupları adı
na arkadaşlarımız konuşmaya başlamışlar, C. H. 
P. Grupu adına sözcü konuşmuş, sıra Millet Par
tisi Grupu adına İsmet Kapısız'a gelmiştir. Daha 
önce Yüce Meclisin kararı ile gruplar adına ko
nuşmalar 20 şer dakika ile kayıtlanmıştır. Buyu
runuz Sayın Kapısız. 

M. P. GRUPU ADINA İSMET KAPISIZ 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; 1967 malî yılma ait T. B. M. Meclisi büt
çesi üzerinde Millet Partisi Meclis Grupunun, 
görüş, tenkid ve temennilerini arz edeceğim. 

1961 Anayasa nizamının teminatı, demokra
simizin başlıca dayanağı ve millet iradesinin tem
sil edildiği Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi, milletçe üzerinde titrediğimiz, her türlü Ana
yasa dışı tutum ve davranışlardan uzak bulun 
durmamız lâzımgelen yegâne millî müessesemiz
de . 

Bugün milletçe elde ettiğimiz temel hak ve 
hürriyetler uğruna, Tanzimattan bu zamana ka
dar, az mücadele yapmadık, bu vadide pek çok 
ıstırap çektik ve kan döktük. Bu rejim için bun
ca çekilen meşakkatler, bekası için katlanılan ve 
katlanacağımız fedakârlıklar, aziz vatanımızda 
hürriyet havasını bol, bol teneffüs ederek insan
ca yaşama imkânını ve haysiyetini bizlere bağış
lamıştır. Bu düzeni korumak ve ilelebet yaşatmak, 
ancak Anayasa ve kanunların mutlak hâkimiye
tini kurmak ve korumak, temeli ahlâka, fa/.ilete, 
aleniyete, karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan de
mokratik nizamın mânevi iklimini hazırlamak için 
her şeyden önce insanların kalbine Allah ve vic
dan korkusunu yerleştirmek rejimi kin ve inti
kam duygusundan uzak vatansever bir ahlâk te
meline oturtmak, azim ve karariylc, ona musal
lat olacak başta komünizm olmak üzere her tür
lü aşırı cereyanların, dikta heveslerin, membala-

rını elbirliği ile kurutmakla mümkün kılar kana
atindeyiz. Aksine, demokratik nizamın işliyen 
çarkını, mânevi atmosferini hergün biraz daha 
bozmaya uğraşan, onun temeline kundak koymak 
ihtirasının zebunu olanlar, bir gün bu temel hak 
ve hürriyetlerinin elden gittiğini Allah gösterme
sin acı acı görecek ve hayal ettikleri idarenin ilk 
kurbanları arasında kendilerini bulacak; ama o 
zaman bu millet içinde yaşama hakkı ebediyen kal-
mıyacaktır. 

Aziz miletvekilleri; bu nizamı yıkmaya, Mec
lislerin itibarını sarsmaya matuf hareketler ne
reden gelirse gelsin, demokratik düzeni bozmak 
istiyenler kim olursa, olsunlar Millet Partisini ve 
onun Meclis Grupunu daima karşılarında bula
caklardır. 

Bütün bunların yanında, bu nizamın işleyi
şinden tarih huzurunda, millet önünde sorumlu 
yegâne unsur siyasi partiler, onun parlâmento-
lardaki temsilcileri, yani bizleriz. Milletvekili 
seçilip geldiğimizde bu kürsüden ettiğimiz ye
mini her an hatırlıyarak üzerimize düşen görev
leri lâyıkı veçhile ifa etmemiz icabeder, aksi 
halde tanrı huzurunda mesul, millet vicdanında 
mahkûm oluruz. Mâkıil ve meşru mazeret beyan 
edip Başkanlık Divanından izin almadan Meclis
lere ve komisyonlara devam etmemeyi âdet edi
nenlerin, mesuliyet hissi taşımadan ve kürsüde 
ettiği yemine sadakat göstermeden aklına düş
tükçe kahvehaneye gelircesine parlâmentoya uğ
ramak fiiline sahibolanlarm, demokratik niza
ma saygılı hareket etmediği inancındayız. Bu 
ka'bîl davranışları, rejimi tehlikeye düşürecek 
belirtilen en önemlisi telâkki etmekteyiz. Riya
set divanlarının parlâmentoların itibarının ko
runması hususumla tedbirler alırken bu hususu 
ehemmiyetle mütalâa etmelrinin, kararlarını ta
kipte daha ciddî hareketlere tevessül etmeleri
nin zaruretine inanmaktayız. 

Tarafsızlıklarından bugüne kadar, hiçbir si
yasi grupun. ve hiçbirimizin umumi kanaat ola
rak şüphe etmediğimiz, Meclislerimizin toplan-
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tılarmı idare eden Başkanlık Divanlarına say
gılı olmak, kendilerinin İçtüzüğü tatbiklerinde 
onlara yardımcı olmakta bizlere düşen görevler
dendir. 

Geçenlerde bir siyasi parti 'grupunun, bir 
bardak suda fırtına koparmak hevesi ile, öfke
lerini, kinlerini seferber ederek Meclisinize Ri
yaset eden Başkana karşı gelmek, onu tanıma
mak gibi sözler sarf etmek şeklindeki hareket
lerini de Parlâmento âdabı ile asla -telifi kabil 
görmediğimizi, bu kabîl hareketlerin bir daha 
tekerrür etmemesi lâzımgeldiği hususundaki ka
naatimizi ifade etmek isterim. 

Muhterem milletvekilleri; 
1962 yılından beıi - Riyaset Divanında görev 

aldığım 1964, 1965 yılları hariç - dört senedir 
Meclislerimizin bütçe tenkidini grupumuz adına 
bendeniz yapmışımdır. 

Geçmiş senelerin gerek Cumhuriyet Senatosu 
ve gerekse Millet Meclisi müzakere zabıtlarını 
tetkik eder, Karma Bütçe Komisyonunda bu va
dide söylenenleri Meclis Kütüphanesindeki dos
yasından okurum. Benim için önemli olan husus 
Meclis ve Senato Divanları adına tenkidlere ce
vap veren Sayın İdare Âmirlerinin konuşmaları 
olur. Bazan da tenkidlere acaba Meclis ve Sena
to Başkanları niçin cevap lütfetmezler diye dü
şünürüm. Zira bilirim ki, Başkanlar tam yetki ile 
mücehhezdirler, Divandaki mesai arkadaşları ile 
ancak istişare eder, kendilerinin dediği her 
zaman olur, Meclis Sekreteri, müdiran sınıfı 
yetkililer kendilerinden emir ve direktif alırlar. 

Bütçe müzakerelerinde görürüz ki, vazifeli 
bir İdare Âmiri arkadaş tenkidlere cevap verir
ler. Şayet bu teamülse, bunun Yüce Meclisleri 
tatmin etmediği görüşündeyiz. 

Esefle ve elemle müşahede ettik ki, geçmiş 
'seneler tenkidleri ile gün ışığına çıkarılmış nok
sanlar bu seneye kadar giderilememiş, istenilen 
düzen kurulamamıştır. Misal mi istiyorsunuz : 

Cumhuriyet Senatosu, müteaddit beyanlara 
ve söz vermelerine rağmen kendi binalarına bir 
türlü taşınmamıştır. 

Ankara'nın en güzel dinlenme ve temiz hava 
alma yerlerinden birisi haline getirilmesi elzem 
bahçe ve parkların tanzimi istenilen şekilde ya
pılmamıştır. 

El'an lüks ve israfa yer verilmektedir. 
Hemen hemen her konuşmacının acı tenkid- | 
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lerine rağmen- sayısı az da olsa son senelerde bile 
torpilin açtığı kapılardan kendilerine iş temin 
edilen talihliler girmektedirler. T. B. M. M. Teş
kilât Kanunu; Personel Kanunu, her meseleyi 
halJedecek diye çıkarılamamıştır. Şu Meclisler
de özlediğimiz, memur işin ehemmiyetine ve ih-

. tısasına göre gruplara ayrılmamıştır. 

İşletme Müdürlüğüne alman teknik eleman 
'bayandır, tabiatiyle Meclis Sekreterlik bürosun
da çalışır. Telefoncu olarak alman hanım bakar
sınız, Meclislerimizden birinin Başkanlık Diva
nı sekreteridir veya kitaplıkta çalışmaktadır. 
Memurlarımız, bazan dama taşı gibi, oynatılır. 
Alınırken diploma, ehliyet esas değil, torpilin 
sözü geçerlidir. Bunlar acı hakikatlerdir ve Di
vanda görev alan arkadaşlar bu hususları çok 
iyi bilirler „ve zamanında ilgilileri de uyarmış
tırlar. Divanların olumsuz çabaları milletvekili 
ve senatörlerin Meclislerimize ve komisyonlara 
devamını temin edememiştir. Geçen sene de be
yan ettiğimiz gibi, her iki Başkanlık Divanları 
kendi aralarında görev ve yetki yönünden hâlâ 
münakaşalı durumdadırlar, parlâmento çarkının 
işleyişinden sorumlu sayısı yirmiyi bulan, başta 
Meclis Genel Sekreteri olmak üzere müdürler, 
âmirler, şefler, çeşitli büroların mesul kimseleri 
arasında, memuru da huzurlu kılan bir koordine 
sağlanamamıştır. Herkes Başkandan veya onu 
temsil eden İdare Âmirinden izin almadan ken
di inisiyatifi ile bir işe el sürmezler bir bakıma 
haklıdırlar, bir idare âmirinin ak dediğine bir 
diğer idare âmiri kara der, Başkanın arzusu 
başka istikamette, olur, haklı olarak ilgililer ken
di kabuklarına çekilmişlerdir ve dolayısiyle 
inisiyatifleri kaybolmuştur. 

. Meclis memurları ve memureleri içinde ve 
yüksek kademelerinde kendilerini siyasi cere
yanlara kaptıranlara, muhtelif partinin adamı 
olanlara veya öyle görünmeyi menfaati için za
ruri sayanlara, mebustan, senatörden veya âmir
lerinden büyük telâkki ettiklerinin yakîni ol
makla iftihar edenlere, bu çatı altında sık sık 
raslanır. Bu kabil hareketlere onların tevessül 
etmesinin yegane müsebbibi bizleriz. Bizler ha
reketlerimizde ölçülü olsak, Meclisin Tüzüğü
ne ve geleneğine riayet etsek memur da bu ka
bil davranışlara girişmez. Nitekim, eski mec
lislerde bunların hiçbirisinin olmadığını ter-
cübeli, yaşlı başlı arkadaşlar söylemektedirler. 
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Memurlar için Yardım Sandığı müessesesi 
ile bunlara bağlı ve gelirinden memur arka
daşların istifade ettiği kahve ocakları gelirleri
nin esaslı bir şekilde kontrolünü Başkanlık Di
vanının bir kere ele almasını pek çok memur ar
kadaş arzu etmektedirler. Bunların işleyişin
den, murakabedeki lâubalilikten şikâyetlerini 
çoklarından dinlemişizdir. 

Bu tenkidlcri'mizin yanında, söz memurdan 
açılmışken, hemen belirteyim ki: Daire müdür
lüğü emrinde çalışan yönetim memurları, müs-
tahdeim arkadaşları temizlik işlerini sabahın 
yedisinden gecenin geç saatlerine kadar cidden 
feragatle yerine getirmektedirler. Meclis on
ların bu mesaileri neticesi tertemiz-, tertipli ve 
düzenlidir. Yâra, ağyara karşı iftihar ettiği
miz bir yer olmak şerefini devam ettirmekte
dirler. 

Görevinin son derece ehli, cümlemize karşı 
asıl davranışlı ve hürmet hissi besliyen, vazi
fesine bağlı, sabahın dokuzunda görevinin ba
şında mesuliyet, hissi kuvvetli müdür ve me
mur arkadaşlar da vardır ve biz kendileri ile 
ne kadar iftihar etsek azdır. Bu arada sayısı 
hayli kabarık olduğundan şüphe etmediğim 
bay ve bayan dalgacılar grupuna da Riyaset 
divanlarının dikkatini çekmek isterim. 

Başkanlık divanları meclislerimizin mehabeti
ni koruyacak ciddî tedbirler almışlarsa da tat
bik etmekte başarı gösterememişlerdir, itiraf 
etmek lâzımdır ki bizler de kendilerine yardım
cı olrnarmşızdır. Koridorlar bir kahvehane 
manzarasından kurtulamamıştır. Senatör ve 
milletvekili arkadaşlarla ziyaretçi vatandaşla
rın münasebeti maalesef rahat ve verimli bir 
hale sokulanıamıştır. 

Muhterem milletvekileri; 
1962 yılından beri bu kürsüden yapılan 

tenkidlere Başkanlık divanları gereği gibi 
ehemmiyet verse idi, bugün burada aynı husus
ları dilo gcti'rmiyeeek, konuşmalarımız gayet 
kısa olacak, kendilerini vazifelerini bihakkın 
yapmış olmalarından dolayı tebrik ederek belki 
de kürsüden inecektik. 

Geçen sene bu kürsüden yaptığını konuşma
da, önemli gördüğümüz bir hususa değinmek 
istiyorum. Konuşmamda ezcümle : 

Meclislerimizin şerefi ve Müslümanlık hay -
siyasetimizle mütenasip, arzu buyuranların iba

detine açık tutulmak üzere, temiz döşenmiş, 
ferah, noksanları giderilmiş bir mescit yapıl
ması ve ilerde bütçemizin imkân sağladığı bit-
zamanda Türk İslâm mimarisinin müzeyyen 
üslûbu ile bir cami yaptırılması temennisinde 
bulunmuştum. Elan ibadet edilmekte olunan 
mescidin, af buyurun bir bodrum altında oldu
ğunu dile getirmiş ve haysiyet kırıcı bu halin 
telâfi edilmesini Başkanlık Divanına arz etmiş
tim. Başkanlık Divanı adına konuşan gecen se-
neki îdare Âmirlerimizden kıymetli arkada
şım Zühtü Pehlivanlı cevabında : Sayın Ka-
msız'ın meesit ve cami mevzuundaki görüşle
rine hak veriyorum. Hakikaten bugün mescit 
olarak kullanılan yer merdiven altıdır. Ancak, 
1965 (E) formülü ile kabul edilen bir gerekçe 
ile Divanımız bunun da etütlerini yaptırmış
tır. 1966 yılında meclislerimize has ve yakışık 
bir yerin yapılabilabileceğini şimdiden ifade 
ederim buyurmuşlardır. 

Sene 1967 Şubat ayı, sevgili arkadaşlarım, 
ortada yapılan hiçbir şey yok. Aynı yer hâlâ 
ibadete açık tutulmaktadır. Avrupa parlâmen
tolarında her mezhebin ayrı bir kilisesinin oldu
ğunu gidip gelenler söylerler. Bizdeki durum 
yürekler acısı dıf. Bu mevzuda bilhassa Sayın 
Başkan Bozbeyli'nin hassasiyet göstermesini, bu 
sene bütçeye onarım ve Başkanlık otoları garajı 
için konulan 550 bin liranın, cami inşa edilin
ceye kadar, münasip görülecek mahalle bir 
mescit tanzimine emir ve delâlet buyurmasını 
arzu etmekteyiz. Nitekim kıymetli hemşerim 
Celâl Sungur Bey de Karma Bütçe Komisyonun
da arkadaşlarımızın bu vâdidedi arzularına ce
vap lütfetmişlerdi. 

1960 yılından beri hizmette bulunan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi binasının katı kabulünün 
geçen seneye kadar yapılmadığı malûmdur. Hâlâ 
yapılmadı ise bu da büyük hatadır. 

Millet Meclisi Sayın Başkanının Meclis İçtü
züğünün hiç değilse bu seneye kadar çıkartıl
ması hususunda çaba sarf etmesini rica etmiş
tik, bir türlü İçtüzük çıkmamıştır. Millet Par
tisi Meclis Grupu bu hususta da üzüntü duy
maktadır. Kendileri, geçmiş senelerde Başkan
lık Divanının muhtelif kademelerinde görev al
dılar, Meclis mekanizmasının her türlü girdi ve 
çıktısını bilirler, malûm tâbiri ile, arife tarif 
gerekmez ama bugüne kadar tenkidlerimiz de de-
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vamlı olmuştur. Temennimiz, tenkidlerimizi ya
pıcı, uyarıcı kabul etmeleri, dileklerimizi yerine 
getirmek için çaba sarf etmeleridir. Söyledikle
rimizin çoğu emirleri ile olacak işlerdir ve para
ya mütevakkıf değildir. 

Tekrar ediyoruz, Senato yerine taşınmalı, 
Meclis komisyonları rahat çalışma imkânına ka
vuşmalıdır. Kanunlar Müdürlüğü odaları çok 
dardır, evrak ve kitaplar arasında memurlar 
âdeta boğulmuş durumdadırlar. Onlara da ra
hatça çalışma imkânı hazırlanmalıdır. 

Milyonlar ve belki de bizim için milyarlar 
değerindeki Meclis Kitaplığımızın dertlerinin 
giderilmesi hususunda Sayın Başkanın ve Meclis 
Kitaplık Komisyonunun alâkasını takdirle kar
şılıyoruz. Ancak, henüz ciltlenmemiş halde bu
lunan binlerce kitabın ciltlenmesi için Meclis 
Matbaasının kapasitesi kâfi gelmemektedir. Önü
müzdeki senelerimizde Kütüphanemizde hiçbir 
kitabın ciltsiz kalmasına gönlümüz razı olma
maktadır. Bütçe Karma Komisyonunun, Büt
çenin Cumhuriyet Senatosundaki müzakeresi sı
rasında ve Meclisteki müzakeresi sırasında, bel
ki senenin iki ayında kitaplık memurları günün 
24 saatinde çalışmakta, fedakârlığa katlanmak
tadırlar. Bu arkadaşlara da, buna mümasil faz
la mesai alan memurlar gibi, fazla ücret öden
mesinin de hakkaniyete uygun olacağı kanaatin
deyim. 

Saygılı davranışlarından mütehassis olduğu
muz, vazife ve mesuliyet hissi kuvvetli emniyet 
mensubu arkadaşların görevlerinin kısmen ol
sun hafifletilmesi ve kanunun kendilerine tanı
dığı imkânların, hiç olmazsa asgarisinin, temin 
edilmesi için emniyet kadrosunun genişletilme
si lâzımdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Emniyet 
Amirliği, halen tek Meclis zamanındaki 
kadrosunu muhafaza etmektedir. Bu sebep
le Ankara Emniyet Müdürlüğünden muvak
katen geçici görevl-e memur alınmaktadır. Bu ge
çici görevli memurlar, Meclis Emniyet Amirliği 
mensuplarının aldıkları ikramiye ve Meclis taz
minatlarından istifade edememektedirler. Dola-
yısiylodc aynı çatı altında çalışan memurlar 
farklı maaş almaktadırlar. 

BAŞKAN — Sayın Kapısız bir dakikanız var. 
İSMET KAPISIZ (Devamla) — Bitiyor Sa

yın Başkan. 

Sayısı zannederim 35 i bulan âmir, komiser, 
komiser muavini ve polis memuru arkadaşlar 
Meclisin iç ve dış güvenliğini tam mânasiyle ye
rine getirememektedirler. Giriş ve çıkışlarda, 
ziyaretçi kabullerinde, esefle müşahede ediyo
ruz ki, milletvekili ve senatör arkadaşlar em
niyet mensuplarını, hattâ azarlıyorlar. İlâma
şallah, Sayın İdare Âmirleri de kendi odaların
dan mütemadiyen emir üstüne emir veriyorlar. 

Aziz arkadaşlarım, sözlerime burada son ve
riyorum. İnşallah gelecek sene bu kürsüden M.P. 
Meclis Grupu adına konuşacak arkadaşım bah
settiğimiz noksanların bir bir telâfi edildiğini 
görür ve Sayın Başkana ve Başkanlık Divanına 
bol bol teşekkür eder. 

Bütçenin Meclislerimize hayırlı ve uğurlu ol
masını Cenabıhaktan diler, Muhterem Heyetinize 
grupumun saygılarını sunarım. (Alkışlar) 

BALKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Süleyman Arif Emre, buyurunuz 
efendim. 

Y.T.P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN ARİF 
EMRE (Adıyaman) — Muhterem Başkan, muh
terem arkadaşlar, Yeni Türkiye Partisi Grupu 
namına, Millet Meclisi ve Senato bütçeleri üze
rinde kısaca görüşlerimizi arz edeceğim. 

Temas etmek istediğimiz en mühim konular
dan bir tanesi, Meclis çalışmalarının bu dö
nemde daha olumlu safhaya girmiş olmasıdır. 
Geçen dönemde müşahede ettiğimiz ve bilhassa 
Seçim ve Af kanunları üzerinde yapılan müza
kerelerde husule gelen şiddetli ve kısır çatışma
ların bu dönemde âdeta mazide . kalmışcasma 
terk edilmiş olması ve Meclis çalışmalarının da
ha müstakar, daha anlayışlı, daha müsamahalı 
bir hava içerisinde cereyan edişi grupumuzun 
son derece memnuniyetini mucibolmuştur. 
Demokratik rcjjimin yerleşmesi ve asırlarca de
vam edecek bir istikrara kavuşması şüphesiz ki, 
Parlâmento faaliyetlerindeki bu anlayışın de
vamına, istikrarına bağlıdır. 

Bu ise, demokrasimizin vazgeçilmez unsur
ları olan siyasi partilerin birbirlerine karşı mü
nasebetlerinde takibetmiş oldukları itidalli yolu 
devam ettirmeleriylo mümkündür. Bilhassa bu 
dönemde müşahede ettiğimiz, anamuhalefet par
tisi ile iktidar partisi arasındaki daha ciddî, daha 
anlayışlı münasebet hem Meclisimizde istikra, i 
temin etmiş, hem vatanımızda Türk vatandaşı, 
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Türk seçmeni üzerinde itminan ve itimat hâsıl 
etmiş ve hem de demokrasinin, bu anlayış devam 
ettiği sürece, kuvvetlendiği sürece her haıı^i b:-
arıza ile karşılaşmıyacağı kanaatini kuvvetlendir
miş bulunmaktadır. Grupumuzoın halisane te
mennisi, bunun devamlı olması sadece parti men
faatlerinin kısa bir siyasi bahar havası devresin
de böyle bir neticeye varmış olmasından ibaret 
kalmaması, bunun demokrasinin ve Türk Mil
letinin bekası namına bu şekilde olumlu ve itidal
li tutumun devam ettirilmesi istikametindedir. 
Bu mevzua kısaca temas ettikten sonra Meclis ça
lışmalarımızın hızı üzerinde bir nebze durmak is
tiyorum. 

Gerek Kamu İktisadi Teşebbüslerinin deneti
minde cereyan eden müzakereler ve gerekse Sena
toda cereyan eden bütçe müzakereleri ve .»'ecen 
sene yapılan bütçe müzakereleri, birçok bakan
lıkların eskimiş olan 20 - 30 sene tecavüz etmiş 
olan kuruluş ve teşkilât kanunlarının yenilenmesi 
gerektiği hakikatini ortaya çıkarmıştır. İktisadi 
Devlet Teşekkülleri de ayni durumdadır. Hattâ 
yeni kurulmuş bâzı bakanlıklarımızın teşkilât ka
nunları yoktur. Plânlı kalkınma devresinde bil
hassa Meclisin yeni yapılacak kuruluşlara ve re-
organizasyonlara vaktinde cevap verebilmesi ge
rekmektedir. Bu da gerekli kanunların daha 
hızlı çıkarılmasını, tatbik sahasına konulmasını 
icabettiren ve Meclis çalışmalarına bu görüşle 
yeni bir hız ve istikamet verilmesini gerektiren 
bir gerçek olarak ortaya çıkmaktadır. Bu itibar
la, grupumuzun temennisi, bundan böyle daha 
randımanlı bir çalışma temposu tutturulması ve 
kalkınma faaliyetlerini kısmen de olsun frenliyen 
bu kanun gecikmelerinin bir an evvel ortadan 
kaldırı İm ası istikameti n dedir. 

Bilhassa bu mevzua gelmişken diğer arkadaş
ların da temas ettiği İçtüzük mevzuuna ben de 
temas etmek istiyorum. Müzakereler cereyan 
ederken usul hakkındaki münakaşalar bir usul 
meselesi ortaya çıktığı zaman esas meseleye tekad-
düm eder, kaidesindeki gerçek bizim de hçı
kanımdan evvel usul meselelerini kesin ve vâ-
ızııh kaidelere bağlıyacak olan yeni İçtüzüğü
müzün biran evvel çıkarılması gerçeğidir. Ye
ni İçtüzüğümüzü çıkaramamış vaziyetteyiz Mil
let Meclisini tek Meclis devresindeki Dahili 
Nizamnameyi kıyas yolu ile bugün tatbika 
çalışmaktayız. Bundan birçok karışıklıklar 

doğmakta ve bu karışıklıklar Meclis faaliyetle
rini geniş ölçüde engellemektedir. Bilhassa is
tirhamımız, İçtüzük faaliyetlerine her şeyden 
evvel öncelik ve hız verilmesi ve yeni siyasi 
yapımıza, çift Meclis sistemine uygun ve da
ha ziyade parti bulunan Parlâmentomuzun 
iç bünyesine uygun İçtüzüğün biran evvel çı
karılmasıdır. 

Muhterem arkadaşlar, devam mevzuuna da 
temas etmek istiyorum. Bilhassa kanunların 
çıkmasını geciktiren, komisyonlardaki devam
sızlık ve Meclisteki devamsızlıklar olmaktadır. 
Biz yeni Anayasamızın prensiplerine sadık ka
lınmak şartiyle devam konusunun yeni İçtü
zükte daha müessir usullere ve müeyyidelere 
bağlanabileceğine inanıyoruz. Bilhaıssa bu usul
lerin ve tedbirlerin yalnız yoklama sırasında 
çoğunluğun değil, müzakerelerin devamı süre
since çoğunluğun muhafazasını istihdaf eden 
tedlbirlerin de birlikte getirilmesini temenni 
ediyoruz. 

Bu arada, müessiriyetini hemen hemen kay
betmiş olan sözlü soruların müzakeresi usulü 
üzerinde de durulması gerekir kanaatindeyiz. 
Bir sene, birbuçuk sene sonra cevaplandırıl a-
bilen bir sözlü sorunun murakabe bakımından, 
bilgi edinme bakımından Meclise ve memlekete 
faydalı olmadığına kaaniiz. Bu müessesenin de 
daha verimli, daha randımanlı işliyeb ilmesi 
için İçtüzüğü tadil etmeye çalışan komisyonla
rın faaliyet göstermesi gerekir kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, Meclisin ve demokra
tik sistemin itibarı ile ilgili geçen sene temas 
etmiş olduğumuz bir mevzua yine kısaca te
mas etmek istiyorum. Yapılmış olan bâzı gecik
tirmeler dolayısiyle halen memleketimizde he
men her sene seçim yapılmaktadır. Senato se
çimlerinin Millet Meclisi seçimine rastgetiril-
mesi suretiyle bu ^eçirn enflâsyonunun önüne 
geçilmesi icabeder kanaatindeyiz. Çünkü se
çimlerin bu şekilde kısa devrelerde tevali et
mesi ister istemez Türk seçmeninde seçimlere 
karşı bir isteksizlik, bir gına gelme haleti ru-
hiyesini davet etmekte, bu haleti ruhiyeye is-
tinadetmek istiyenler demokratik rejimi hal
kın gözünden düşürme faaliyetlerinde kendile
rine hazır bir temel, hazır bir zemin bulabil
mektedirler. Bu itibarla gerek masraflarda ya
pılması ic ab eden tasarruf bakımından ve gerek 
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Türk adliyesinin devamlı şekilde seçim faali
yetleri ile işgaline engel olunmaısı bakımından 
bu kamunun da üzerinde ehemmiyetle durulma
sı gerektiğine kaanliz. 

Harice gönderilen Parlâmento heyetlerd içe
risinde bâzı üyelerin lisan bilmediği halde bu 
heyetlere dâhil olmak imkânını buldukları yo
lunda şikâyetler arkadaşlarımız arasında yapı-
lagelmektedir. Bu mevzuda da gereken, hassa
siyetin ve dikkatin ilgili makamlarca, ilgili 
Başkanlık Divani arınca gösterilmesi gerekir 
kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, sayın Millet Partisi 
sözcüsü arkadaşımızın temas ettiği Meclisin 
mebdei mevzuu hakikaten üzerinde durulmaya 
değer bir konudur. Halber aldığımıza göre ha
riçten gelen yaibancı heyetlerin Türk Parlâ
mentosunun malbcdini görmek istemeleri karşı
sında milletimize, Parlâmentomuza, . İslâmiyc-
tine şerefine yakışacak bir mabedin Mecliste 
mevcudiyeti şarttır. Bu hususta da gereken te
şebbüslerin geciktirilmemesi gerekir kanaatin
deyiz. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — T. İ. P. adına Sayın Tarık Zi
ya Ekinci, buyurunuz. 

T. t. P. GRUPU ADINA TARIK ZİYA 
EKİNCÎ (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın 
ımillotveikilleri, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1967 yılı 
Bütçesi münasebetiyle Türkiye İşçi Partisi Mec
lis Grupunun görüş ve temennilerini arz etmek 
üzere huzurunuza- gelmiş bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri; demokratik parlömanter 
düzeni benim siyen idare şist emlerin de parlâmen
tonun önemi büyüktür. Halkın rejim konusun
daki yangıları, genellikle parlâmentonun çalışma
larına istinadettiğinden, demokratik rejimin ba
şarısı toplumun çeşitli sosyal sınıf ve tabakala
rının itimadına mazhar olarak uzun ömürlü ol
ması ancak parlâmentonun ımikemmol bir şekil
de çalışmasına bağlıdır. Bu alandaki bir aksama 
ve düzensizliğin toplumda rejim aleyhine işliyen 
bir birikime sclbebo'lacağı aşikârdır. Bu sebeple
dir ki, demokratik parlömanter sistemle yönelti
len ülkelerde parlâmentonun itibarını korumak 
için âzami dikkat sarf edilir ve onun itibarına 
gölge düşürecek her türlü davranıştan titizlikle 
kaçınılır. 

Parlömanter sistemle yönetimde uzun bir ta
rihi olan ülkelerde yerleşmiş bir parlâmento ge-
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leneği vardır. Toplum hayatının her kesiminde 
benimsenen bu geleneğe ilişkin kurallar ve kav
ramlar parlömanter hayatın en büyük garantisi
ni -teşkil etmektedir. 

Türkiye'de parlömanter sistemle yönetimin 
uzun bir geçmişi olmadığı için henüz bizde yer
leşmiş. ve topluma mal olmuş sağlam bir parlâ
mento geleneğinin varlığından bahsedil em eız. Bil
hassa uzun yıllar halkımızın yönetilen bir kütle 
olarak, sadece idare edenlerin ellerinde bulundur
dukla rı kamu gücüne meşruiyet veren bir varlık 
şeklinde mütalâa edilmesi de böyle bir sağlam ge
leneğin kurulmasına engel olmuştur. Bu sebeple
dir ki, bizde parlömanter hayata ilişkin bâzı ku
rallar ve kavramlar üzerinde genellikle iktidarlar 
yanlış bir görüş içindedirler, örneğin çok kul
lanılan ve büyük karışıklıklara sefbeholan, «millî 
irade» kavramı üzerinde İktidar tarafından yan
lış fikirlerin yürütüldüğünü görmekteyiz. 

İktidar partisi için genel seçimlerde çoğunlu
ğu sağlamış olmak «millî irade» yi temsil etme
nin tek ve 3̂ e<terli şartı olarak kabul edilmekte
dir. Bu anlayışla, «millî irade» temsilcisi olarak 
iktidar partisi, milletin tasvibine mazhar olduğu 
için, hiçbir kayda tabi olmadan her türlü tasar
rufu yapmakta, kendisini serbest addetmektedir. 
Muhalefetin tenkid ve uyarmalarına iktidar par
tisi yöneticileri: «Bizi millet seçti», «Biz sandık
tan çıktık»., «Biz millî iradeyi temsil ediyoruz.» 
diyerek karşı çıkmakta ve her türlü davranışta 
bağımsız olduklarını imâ etmektedirler. 

Halbuki 18 nci Yüzyılda uygulama alanına 
giren «millî irade» deyimi bugün artık kullanıl
amaz olmuştur. 18 nci Yüzyılda uygulamaya giren 
bu deyim J. J. Roussaıu'nun Toplum Sözleşmesi: 
(Oıontrat Social) adlı eserinde uzun uzadıya tah
lil edilerek mânalandırılmıştır. Bu devirde, «millî 
irade» toplum üyesi fertlerin özel iradelerinin 
birleşmesinden ve kaynaşmasından meydana ge
len üstün bir kollcktif irade olarak tarif edilmek
tedir. Bu nazariyeyi benimsiyenlere göre, hiçbir 
zaman şaşmayan, yanılmıyaın ve daima doğru yo
lu bulan bu üstün irade,- toplum içinde egemen 
iktidar olma hakkına sahiptir. Yine bu anlayışa 
göre seçimler sonunda ekseriyetin iradesi olarak 
tecelli eden, «millî irade» onu elinde tutanlara 
yani seçilenlere toplum içinde egemen olma hak
kını vermektedir. Bu anlamdaki bir, «ımillî ira
de» kavramı 18 nci Asırda tesadüfen ortaya atıl-
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mış değildir. Bu deyim o güne kadar yürürlük
te olan eski Devlet anlayışına karşı ortaya çık
mış yeni bir devlet anlayışını ifade etmektedir. 
Aristokrat ik ve teokratik devlet telâkkisindeki 
'hükümdar iradesinin menşei olarak kabul edilen 
ilâ'lıi irade nazariyesine karşı, Cumfhuriyet esası
na dayanan devlet şeklinde, «millî irade» kavra
mı ilâhi hükümdar iradesinin lâik bir karşıtı ola
rak ortaya, atılmıştır.' Devlet egemenliğinin men
şei olarak ortaya atılan bu her iki kavram da me
ta - fizik kavramlardır. O devirde devlet bir jan
darma devleti, yani sadece ülke bütünlüğünü ve 
asayişi koruyan bir varlık sayıldığı için devlet 
egemenliği, kamu gücünün gayrişahsi: (imperso-
na) kaynağı olan millî irade nazariyesinde tecelli 
etmiştir. Millî irade kavramanın uygulandığı ilk 
dönemde bu kavramın anavatanı olan Fransa'da 
seçmek ve seçilmek hakkı vergi veren ve servet sa
hibi olan mahdut bir zümrenin tekelinde idi. O 
halde tatbikatta, «millî irade» kollektif iradeyi 
yansıtmak yerine mahdut bir sınıfın iradesini 
yansıtmıştır. Ancak bugünün devlet, ekonomik 
ve sosyal fonksiyonlariyle ister istemez yalnız oli-
garşik bir azınlığın değil, aynı zamanda geniş 
•emekçi halk yığınlarının da devleti olmak zorun
dadır. 

Günümüzde demokratik seçim uygulaması da
ha tekâmül ettlrilerıek seçme ve seçilme hakkının 
daıba geniş bir çevreye tanınması imkânı sağlan
mıştır. Bilhassa sendikalarda ve sosyalist partiler 
içinde örgütlenen halk yığınları kamu ve devlet 
işlerinde etkin bir rol oynamaya başlamışlardır. 
18 nei Asır Fransa'sında yapılan uygulamanın 
aksine bugünkü seçimlerle, giderek yönetilen halk 
yöneten halk durumuna gelmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci Millet Meclisi Büt
çesi üzerinde görüşüyoruz. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Devamla) — Evet 
efendim, onu arz ediyoruım, Saym Başkanım. 

Bugün demokratik ülkelerde, belirli aralık
larla yapılan seçimler, kamu oyunun etkilene
bildiği oranda, seçime katılanların o andaki 
tercihlerini ifade etmektedir. Bu şekildeki se
çim sonuçları hiçbir zaman milletin bütün 

'fertlerinin iradesini yansıtamaz. Nitekim biz
de 1965 te yapılan genel seçimlerde 32 milyon 
yurttaştan ancak 13 milyon G79 bin 753 va
tandaş seçmen olarak tesbit edilmiştir. 

— 79 
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BAŞKAN — Sayın Ekinci, Millet Meclisi 
ve Senato bütçesi üzerinde müzakere cereyan 
ediyor. Millî iradenin tahlili üzerinde müzake
re cereyan etmiyor. Lütfediniz çok uzun bir 
girizgâh oldu, vaktinizi de ona göre ayarla
yın. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Devamla) — Sayın 
Başkanım, müsaade buyurursanız ayarlanmış 
vaziyette tam 20 dakikada bitirilmesi lâzım-
gelen bir metindir. Millî iradenin Millet Mec
lisi ile münasebetini tahlil etmem gerekiyor. 
Bundan evvelki Anayasamızda millî irade Mil
let Meclisinde tecelli ettiği hususu ve şimdiki 
Anayasanın farklarını belirtmem gerekiyor. 
Lütfedin de sadet içinde olduğumu kabul bu
yurun efendim. -

BAŞKAN — Peki efendim. 
TARIK ZİYA EKİNCİ (Devamla) — Bu

nun da yüzde 29 u seçimlere katılmamıştır. Bu 
seçimlerde 4 milyon 921 bin 253 seçmen vatan
daşın oyunu alan Adalet Partisi, bütün seç
menlerin ancak % 27 sinin ve genel nüfusun 
ise % 15 inin tasvibini sağlamıştır. Bu sebep
le Adalet Partisinin millî iradeyi temsil etti
ği yolundaki iddiaları geçerli olamaz. Kaldı ki, 
bütün Batı ülkelerinde seçimle iş başına ge
len iktidarlar, egemenlik hakkını belli huku
kî kurallar içinde kamu oyunun devamlı bir 
"ekilde değişmesini ve muhtemel tepkilerini 
de göz önüne almak suretiyle kullanırlar. İki 
seçim arasında yapılan anketlerle kamu oyu
nun tercihleri kontrol edilir ve alman sonuç
lara göre icraata yön verilir. 

Demokratik parlömanter sistemde yürütme, 
için egemenlik hakkını belli kurallara göre kul
lanır. Bizde de 1901 Anayasası bu modern yü
rütme anlayışından mülhem olarak egemen
lik hakkının kullanılışında uyulması zorunlu 
belli kurallar getirmiştir. 

Anayasanın egemenlik hakkına ilişkin 4 ncü 
maddesinde: 

«Egemenlik kayıtsız şartsız Türk Milleti-
nindir. Millet egemenliğini, Anayasanın koydu
ğu esaslara göre, yetkili organlar eliyle kul
lanır.» demektedir. Böylece 1924 Anayasasın
dan farklı olarak Türkiye Büyük Millet Mec
lisi egemenlik hakkını kullanan yegâne organ 
olmaktan çıkmıştır. Yeni Anayasa hukuka bağ
lı devlet şeklini en geniş şekilde benimsemiş
tir. 
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Artık yalnız yürütme organının karar ve 
tasarrufları değil, Anayasa Mahkemesinin kıı-
rulmasiyle yasama organlarının tasarrufları da 
yargı denetimine tabi kılınmıştır. Kısacası 
parlâmentonun üstünlüğü prensibi yerine Ana
yasanın üstünlüğü prensibi gelmiştir. 

Anayasamız ayni zamanda hukukî teminat 
müesseselerinin yanı sıra üniversite ve TRT 
gibi özerk kuruluşlara yer vermek, siyasi par
tileri iktidarda veya muhalefette olsunlar, de
mokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurla
rı sayarak belirli haklar ve dokunulmazlıklar
la donatmış, basma ve sendikalara da geniş 
haklar tanıyarak plüralist bir toplum düzeni 
yaratmıştır. 

Zamanımızın plüralist toplumlarında bu 
kuruluşların kamu oyunun oluşmasında ve ge
lişmesinde birinci derecede rolleri vardır. Bu 
toplumlarda iktidarın kullanılışı yalnız parlâ
mentonun ve yargı organlarının denetimi al
tında bulunmakla kalmaz aynı zamanda kamu 
oyunun gözetimi ve kontrolü altında da bulu
nur. Anayasamız mitingler gösteri yürüyüşle
ri düzenlemek, basın yoliyle veya bildiriler ya-
yınlıyarak kamu oyunun etkilenmesine imkân 
vermiştir. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, şimdiye kadar 
vücut bulan konuşmanızda, Millet Meclisi ve 
Senato bütçesi ile ilgili hiçbir şey Başkanlık
ça görülemedi. Çok rica ederim; bir siyasi ik
tidar felsefesinin burada tahlili değil Millet 
Meclisi ve. Senato bütçesini görüşüyoruz. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Devamla) — Sayın 
Başkanımı, Millet Meclisinin egemenlik hak
ları ile olan münasebetlerini, millî iradeyi tem
sil keyfiyeti ile olan münasebetlerini tahlil et
mek Millet Meclisinin bütçesi ile ilgili bir me
seledir. Lütfedin de zaten 20 dakikalık bir 
süre içinde konuşacağını. Müdahalelerinizle 
eğer vaktim ihlâl edilecek olursa konuşmamı 
bitirmeme imkân kalmıyacaktır. Lütfedin bi
raz sonra göreceksiniz ki. 

BAŞKAN — Beyefendi çok müsamaha gös
termek suretiyle buraya kadar takibcttinı, 
konuşmanızı müdahale etmek istemiyorum, on
dan kaçınmak istiyorum mümkün olduğu ka
dar. Fakat Millet Meclisi ve Senatoya taallûk 
eden tek kelime beyanınızda bulunmadı, Bu 
bakımdan söylüyorum. 
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Buyurun. 
TARIK ZİYA EKİNCİ (Devamla) — Lüt

fedin efendim. 

Belli bir anda yapılan seçimlerde oy 'kulla
nan vatandaşların tercihlerine göre seçilen ve 
iktidarı ıgeeici olarak ellerinde bulunduranlar 
atacakları her adımda Anayasa hudutları için
de kalmak ve gelişen toplum bilincine göre 'ka
mu oyunun muhtemel tepkilerini hesaba kat
mak zorundadırlar. 

Üzüntüyle ifade etmek isteriz ki, Anayasanın 
egemenlik haklarının kullanılışııyla ilgili kesin 
hükümlerine rağmen iktidar çevrelerinde, hâlâ 
«millî irade» ile «ekseriyet grupu iradesinin eş 
anlamda kullanılmakta olduğunu ve bunu doğ
rulayan davranışları görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri; kanun şeklinde tecelli 
etmiyem Meclis kararlarının yargı organının 
denetiminden uzalk kalması rahatlığı içinde Ana
yasanın sözüne ve ruhuna aykırı tekliflerin 
Meclis kararı haline getirilerek uygulandığına 
dair önergeler görmekteyiz. Bu, son derece ha
talı ve Anayasamın üstünlüğü prensibine aykırı 
bir davranıştır. Bu hatalı davranışa Anayasanın 
Meclis Başkanlık Divanlarının teşkiline dair 
84 ncü maddesinin uygulanmasını zikredebiliriz. 
Anayasanın 84 ncü maddesi «Meclislerin Baş
kanlık Divanları, o Meclisteki siyasi parti grup
larının kuvvetleri ölçüsünde Divana katılmala
rını sağlıyacak şekilde kurulur.» dediği halde, 
5 yıllık uygulamanın a'ksine, geçen toplantı 
yılında temsil edilmesihe rağmen, bu toplantı 
yılında Türkiye İşçi Partisi Meclis Grupunun 
Başkanlık Divanında temsiline engel olan bir 
karar alınmıştır. Anayasaya açıkça aykırı ol
duğuna inandığımız bu kararla, Anayasanın 
84 ncü maddesinin hatalı bir şekilde tefsirinin 
ekseriyet grupunun oylarıyla Meclis kararı ha
line getirilmesi 'suretiyle Anayasanın üstünlüğü 
prensibi ihlâl edilmiştir. 

Ayrıca Meclis Başkanlığına sunulan genso
ru önergelerinin, gündeme alınıp alınmaması 
hususunun müza'kere ışe'k'lini tesbit eden, Ana
yasanın 89 ncu maddesi de meclis oturumlarını 
yöneten başkanvekillerinin tutumlarına göre 
değişik şekillerde uygulanmıştır. Maddenin 
açık ve kesin olmasına rağmen, sübjektif tema
yüllerle, ekseriyet grupunun tercihlerine uyan 
Anayasaya aykırı görüşlerin Meclis karan hali-

80 — 
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ne getirilerek uygulanması hatalı olmuştur. 
Bu hatalı uygulama şekilleri, Anayasanın üs
tünlüğü prensibini kahullenemiyen bir zihniye
tin belirtisi olarak ortaya çıkmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Meclislerin kanun yapma ve denetleme gö

revlerini yerine getirirken Anayasa ve içtüzük 
hükümlerine uygun bir çalışma zemini içinde 
kalmalarını sağlıyaca'k en önemli organ Meclis 
Başkanlığı müessesesidir. Meclisleri yönetme
de geniş, yetkileri bulunan Meclis. Başkanları, 
bu yetkilerini sübjektif temayüllerine göre de-
§11, Anayasa ve içtüzükteki objektif ölçülere 
göre kullanmak zorundadırlar. Bu sebepledir 
ki, Anayasanın 84 ncü maddesi Meclis oturum
larını yönetmelide görevli Başkan ve Başkan-
vekilerinde mutlak tarafsızlık şartı aramakta 
ve mensu'boldukları siyasi parti gruplarının 
T. B. M. M. nin içinde veya dondak i faali
yetlerine katılanryacaklar'nı belirtmektedir. 

Halbuki geçen ],5 yıllık çalışma döneminde 
bâzı Meclis Başkan vekil erinin yönettikleri bir
leşimlerde İçtüzük hükümlerini uygulama';!? 
tamamen keyfî ve sübjektif ölçülerle harekef 
ettikleri görülmüştür. Bilh^sa ftö? vw^^. <?ö-
kesme ve sadede davet yanında, milletvekillerine 
ceza terti'M işlemlerinde hakkaniyet ve eşitlik 
Ölçüleri dışına çıkıldığına, bâzı siyasi parti" 
grup sözcüleriyV, milletvekillerine karşı kas ı 
lı hareket edildiğine dair, tutanak1 arı la yer al
mış çeşitli örnekler gösterilebilir. Hele, Baş
kanlıkça yandan ikazlarda, söz kesme ve cezp 
tertibimde iktfdar grupundan bâz^ milletvo'kiiıt
rinin gösterilerine paradi şekilce hareket edil
diğini görmelk gerçekten son derece üzücü ve 
adalet 'duygularını rencide edici olmuştur. 

Savm (milletvekilleri, 
B T kurulusun mensupTarmı foağlıyan müey

yideler manzıı^eiî, ancak hakkaniyet ölçüleri
ne göre ve belirli şartlar içinde sürekli lıir SP-
kilde ııygularprsa, cezanm önemi ve müessiri-
yeti ohıv ve aidi,1 et gerçekleşir. Kürsüden ko
nuşan milletvekri arkadas^rma devamlı vnv-
drl^a^erde ve ağır tecavüzlerde bulunmayı it'-
yat n<dinp n^tiron 'iktidar grupuna mensup bâ
zı milletvekillerinm davranışlarının müsarnah0 

iTe 'kaT-sclanma^na rağmen, iktrlar gmrm ha
tiplerinim tecavüzüne mâruz kalan üyelerin, Ri
yasetin sübjektif takdiri ve direnme halinde ik-
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tidar grupunun oylariyle cevap hakkını bula
mayınca tecavüzü def etme yolundaki çıkışları
nın hemen ceza tertibi ile karşılanması adalet 
duygularını zedelediği gibi, cezanın önemi ve 
müessiriyetirii de azaltmaktadır. Kamu oyu 
önünde cereyan eden Meclis müzakerelerinde, 
adalet duygularını rencide eden bu kabil tasar
rufların Yüce Parlâmentonun itibarını zedele
yici mahiyet arz ettiğini belirtmeyi zait adde
deriz. Bu sebeple görevlilerin yetkilerini kul
lanmada, Anayasa ve içtüzük hükümleriyle, 
eşitlik ve adalet prensiplerine titizlikle bağlı 
kalmalarını hatırlatmayı bir görev sayarız. 

Sayın mili etvekill eri, 
Yüce Meclisin itibarını korumak ve lilviye-

!tne gölge düşürücü davranışları önlemek, bü
tün ımilletvekillerine, siyasi parti grup^rma 
ve başta Meclis Başkanlarına düşen bir görev
dir. 

Meclis oturumlarını yöneten görevlilerin Yü-
?e Meclisin mahabetine halel getiren ve yöne
timin ciddiyetini bozan hareketlerden kaçmma-
^ r ı gerektiğini göz önünde bııHmdurmaJarı zo
runludur. Buna rağmen taraf tutar davramş-
'ar yanında, Meclislerin iti'barmı zedeliyon ve 
dviyedne gölge düşüren gayri ciddî ve laubali 
vönetimlerin yapıldığını da müşahade ettiğimizi 
belirtmek isteriz. 

Milletvekillerinin, oturumlara bn.-kanlık 
öden bâzı Başkanvdkilleri tarafından Parlâmen
to adabına yakışmıyacak sertlikte azarlandıkla
rına, yakışıksız hitaplara hdlef tutulduklarına, 
Parlömanter adabın gerektirdiği nezaket s-'fat-
'arı 'kullanılmadan küçük isimleriyle çağrddk-
'arma daiir Meclis tutanaklarında çeş'tli örnek-
'er vardır. Anayasa teminatı altında bulman 
ve Anayasanın 56 ncı maddesine göre, iktidar
la veya muhalefette olsun bütün siyasi parti-
Vre ve dolay^siyle siyasi parti gniDİarna eşit 
aki lde muamele edihrtesi gerektiği ha^e . bir 
kısım Başkanvrkîlerinfn bâzı sıvası na^t.i srvvv-
' a r n a karşı kerdi siyahi tereih1eri istikâmetin
de işlem yaptıkları gözden kaçmamaktadır. 

Siyasi parti gruplarının ve milletvekillerinin 
-şahıslarında Parlâmentonun iti'barnı zed^lüyen 
Mı Anayasa dışı davranışlardan kaçınılmasını 
inende rica ederiz. 

Meclis1 erin Baskan^k Divanlarda se^Pen 
görevlilerin, g örev süreleri bitinceye kadar, 
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diledikleri şekilde 'hareket edebilecekleri ve 
davranışların-n müeyyidesiz oMuğu düşüncesi 
yanlıştır. Görevlilerin Anayasa ve İçtüzük hü
kümleri dışına taşan davranışları hakkında İç
tüzüğümüzün 199 ncu maddesi gereğince işlem 
yapılabilir. Buna rağmen, grupumuzca, bâzı 
haks^ ve usulsüz tasarruflarından dolayı. Mec
lis Başkanlığına şikâyet edilen Başkanvekil-
leri hakkında, aradan 1 yıl geçtiği ve şikâyet
lerimiz tevali ettiği halde her hangi bir işlem 
yapılmamıştır. Bundan üzüntü duyduğumuzu 
belirtmek isterim. Hazırlanacak yeni İçtüzükte 
bu konıida daha açık ve kesin hükümler geti
rilmesini dileriz. 

Sayın milletvekilleri, 
Anayasamızın 76 ncı 'maddesi; «Türkiye Bü

yük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi 
veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti 
temsil ederler.»' derken, T. B. M. Meclisi üyeV 
rinin Millet adına konuştuklarını 'kesin olarak 
'belirtmiş ve 79 ncu maddesi de düşüncelerin 
açıklanmasını ve söz hakkını teminat altına al
mıştır. Esasen Parlömanter düzenin üstünlüğü, 
toplum meselelerinin açıkça tartışılmasına im
kân veren, bir sistem olmasındadır. 

Çok partili 'demokratik parlömenter rejim
lerin temel özelliği, toplumun çeşitli sosyal sı
nıf ve tabakalarının çelişen menfaatleri ara
sında denge sağlamak, özellikle işleri bakımın
dan başkalarına tabi olan, iktisaden zayıf züm
relerin haklarını korumak için. bu çelişik men
faatleri temsil eden düşüncelerin karşılıklı ola
rak açıklanması suretiyle günün şa r t l ama gö
re toplum için en doğru ve en yararlı sonucu 
bulmava imkân vermes'dir. Bu da toplumsal 
meselelerde değişik görüş ve düşüncelere sa
hip T. B. M. Meclisi üyelerinin en geniş bir hür
riyet içinde ve rahatlıkla düşüncelerini söyliye-
bil mel erine bağlıdır. 

Bugün Meclislerimizde, sosyal ve ekonomik 
hayatımızdaki hatalı tatbikat aleyhine ve emek
çi halk yararına fikirlerin rahatlıkla söylene
bildiği iddia edilemez. Bu fikirlere tahammül
süzlük gösterenlerin müdahaleleri, olumsuz tep
kileri ve ağır suçlamaları çoğu kez konuşmayı 
imkânsız hale getirmektedir. Çoğunluk gru-
punun görüşlerine aykırı düşen, fİfa'r ve düşün
celerin suçlanması ve bunların açddanmasma 
engel olma gayretleri demokratik parlömenter 
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rejimle bağdaşmıyan çoğunluk diktası heves
lerinin belirtileridir. Beğenmediğimiz, tas-
vibetmediğimiz fikirleri de, suçlamalara-kaçma-
<dan, tecavüz ve müdahalelerle engellemeden 
takibetmok parlömenter rejimin bize yüklediği 
bir görevdir. Bu görevi aksatmadan yerine ge-
tiraıek, parlömanter rejimin halkımız tara
fından benimsenip destek görmesi ve temeline 
oturması bakımından elzemdir. Aksi halde hal
kımızın parlömanter düzene güveninin sarsıl
ması sonucu, dikta heveslilerinin rejime kayde
decek davranışlarına fırsat ve imkân vermek 
suretiyle büyük bir tarihî vebal altma girmiş 
oluruz. 

Sayrn milletvekilleri, 
Bütün parlömanter rejimlerde olduğu gibi, 

Anayasamız da T. B. M. Meclisinin her türlü 
tecavüzden masun kalmasını teminat altına al
mıştır. Meclislerin inzibat kuvvetlerini Meclis 
Başkanlarının emrine vermiştir. Ayrıca icra 
organının Meclislere karşı sorumluluğu ve 
Meclislerin denetimi altında bulunduğu, prensi
bini getirmiştir. Buna rağmen icranın T. B M. 
Meclisini denetimi altına alma temayüllerine 
ait davranışları görmekteyiz. Geçen Mayıs 
ayında T. B. M. Meclisinde gece yar-sı yapılan 
arama olayı bu temayülün çok hazin bir belir
tisi olmuştur. 

Dünya parlâmentolar tarihinde eşine ras-
lanmıyan bu olayı iyi değerlendirmek ve ben
zeri davranışların tekrarına imkân vermemek 
için âzami hassasiyeti göstermenin gerektiği 
kanısındayız. 

Sayın milletvekilleri; 
Mcclis^rlc yürütme organının ilişkileri me-

yamnda üzerimde önemle durulması lâ^pın,o1en 
biir husus vla yürütmenin gerekli gördüğü ka
nunları süratle çıkarma arzusudur. Filhakika 
Bakanlar Kurulu üyelerinin her 'biri kendi bn-
kanlıklariyle ilgili kanun tasarlarını süratle 
kanulaşması için, geçici komisyon teşkilini 
istemektedirler. Bu istekler üzerine teşkil edi
len geçici komisyon sayısmm büyük bir yekû
na yüksekliği ve Meclii'siicri çalışamaz duruma 
getirdiği şikâyet konusu olmaktadır. Bugün 
fiilen '24 geçici komisyon kurulmuştur. Bu ge
çici komisyon enflâsyonunda bazan bir millet
vekili 4 komisyortda birden görev almak zorun
da kaldığından komisyonların çalışması imkân-
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Sız hale gelmiştir. İçtüzük hükümleri gereğin
ce milletvekillerinin 2 den fazla •komisyonda 
görev alamıyacakları şartı göz önüne alınırsa 
bu zorlamalarla İçtüzüğün ihlâl edildiği açık
ça ortaya ç-kmalktadır. Koordinasyon bozuk
luğu sebebiyle ortaya çı'kan bu anormal durum, 
aJksine, kanun, tasan tekliflerinin müzakeresi
ni geciktirmekte veya titizlikle incelenme!erine 
imkân vermemektedir. Bu kabîl zorlamalarla 
çıkan kanunların yetersizliği veya Anayasa 
Mahkemesince iptali Parlâmentonun itibarım 
zedelemektedir. 

Kanun tasarılarının öncelikle görüşülmesi 
teklifleri de düzensiz ve koordinasyonsuz oldu
ğu için Meclis çalışmalarını aksatmaktadır. 
öncelik kararı alınmış tasarılar varken, bun
lara takdimen yeni öncelik teklifleri de İç
tüzüğe aykırı tatbikata yol açmaktadır. Önce
lik kararı olan tasarılar görüşülmeden yeni ön
celik tekliflerinin yapılmaması hususu da bir 
düzene bağlanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, 
Parlamentonun denetleme fonksiyonunun 

kolayca işliyebilmesi için yeni esaslar getiril
melidir. Sözlü soruların aylarca bekletilmeden 
cevanlandırılıması sağlanmalıdır. 

Gensoru müessesesini, her zaman baş vuru-
îacaik bir denetleme aracı olmaktan çıkarmak 
için, siyasi parti gruplarına önemli gördükler 
konularda s ı r l a m a y a gitmeden gündem dış^ 
söz hakkı verilmelidir. 

Meclis çalışmalarına ilişkin şikâyetlerin bü
yük bir ıkısmı, eski İçtüzüğün yetersizliğinden 
gelmektedir. Bu itibarla 1061 A n a y a s a s ı r 
getirdiği esaslara uygun yeni bir İçtüzüğün sü
ratle çıkarılması zorunlu olmuştur. Bu konu-
daJki ihmalkârlığın Meclisimizin çalışmalarına 
sekte vurduğunu kabul etme'k lâzımdır. 

Sözlerime burada son verirken Yüce Meclis5 

T. 1. P. Grupu adma saygiyle selâmlarım. (T. 1. 
P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN" — Adalet Partisi Grupu adma 
Saym Nevzat Şener. Buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA NEVZAT ŞENER 
(Amasya) — Muhterem milletvekilleri; 

1967 yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi büt
çesi ha'kkmda görüş ve temennilerimizi arz et
meden evvel grupum ve şahsım adına Yüce 
Meclisin muhterem üyelerini hürmetle selâm
lanın. 

Millî iradenin temsilcilerinin toplandığı ve 
kararlar aldığı «Egemenlik kayıtsız şartsız mil
letindir» temel 'kaidesinin gönüllere rahatlık 
ve huzur verdEği bu muhteşem çatı altında her 
üye, hangi siyasi partiye mensubolursa olsun, 
fikirlerini açıkça ifade edecek ve demokratik 
düzenin devam ve muhafazası hakkında her GÖZ 
hürmetle karşılanacaktır. Meclis kürsüsü her 
türlü tecavüzden masun, mukaddes bir kürsü
dür. Nitekim Anayasamız kürsüde sarf edilen 
sözlerinden dolayı üyelerin mesuliyetsizliği 
prensibini kabul etmek suretiyle, rahat ve ser
best konuşmak ve netice itibariyle fikrî tartış
malardan en iyi görüş ve neticenin ortaya çık
masını sağlamak gayesini gütmüştür. Esas olan 
millet ve memleket yararına olan her şeyin tar
tışılması geri kalmış, asırların ihmaline uğra
mış Türkiye'mizin kısa zamanda, Mecl'isler va-
sıtasiyle alınacak isabetli kararlar ve hükü
metlerin icraatlariyle refah ve saadete kavuş
turulmasıdır. 

Meclis kürsüsü kin ve ihtiraslann dile ge
tirildiği hakikatlerin tahrif edilip milletin anar
şiye sevk edildiği ve sapık fiikir ve ideolojilerin 
lile getirileceği bir vasıta olmamalıdır. Bu 
Mecliste her şey Anayasanın ve İçtüzük hüküm-
^rinin ışığı altında iyi niyetle halledilecek ve 
netice millî iradenin eseri olacaktır. Z ;ra millî 
'radenin başka şekilde tecellisine imkân yok
tur. Meclise gölge düşürecek davranışlardan 
kaçınmalıdır. Gerek içimizde ve gerek dışı
mızda olsun bu yola sapanlara asla mi'made 
etmememiz lâzımdır. Maalesef 27 May^ İhti
lâlinden sonra bâzı (kasıtlı dnvranışlar ve kötü 
niyetli kimselerin hareketleri Meclis ve üyeleri 
hakkında çirkin tartışmalara yol açmışta. Za
manla bu hatalı yoldan dönülmek hususunda 
gayret gösterildiği ve bizzat bu kötüleme yn7u-
nu deneyenlerin ortaya çi'kan neticeden üzün
tü duydukları memnuniyetle müsahade edil-
me/ktedir. Bâzı anarşist zümrelerin bütün tah
rik ve iftiralarına 'küçük düşürme gayretlerine 
nağmen bu ulvî müessese lâylk oklumu hakiki. 
kıymet ve itibarı kazanacaktır. B'rVrimizi 
sevmeye ve hürmet etmeye devam e't'tiikçe de-
mıokrasinin temel unsuru olan bu yüce varlık 
mevcudiyetini muhafaza ve devam ettirecektir, 

Muhterem arkadaşlar, 
1967 yılı Bütçesi bir yıl evvelki bütçeye na

zaran bâzı zaruri artışlar göz önünde tutulur» 
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sa, tasarruf zihniyetine uyularak hazırlanmış
tır. Fazlalıkları her yıl bütçesinde teıldd mev
zuu olan memur ve hizmetliler kadrosunda bu 
yıl bütçesinde yeni bir kadro ilâvesi düşünül
memiş Millet Meclisi bütçesinde 203 memur ve 
867 hizmetli kadrosu aynen muhafaza edilmiş
tir. 

Senato kadrosunda ise 14 memur ve 115 hiz
metli bulunmaktadır. 

Malî yıl içinde Millo't Meclisinde 20 genel 
görüşme, 50 gensoru, 9 Meclis Araştırma'n ve 
3 aded de Meclis Soruşturması önerge'Vı müza
kere ve karar mevzuu olmuştur. Bahsi geçen 
bu öenergelerin hemen tamamına yakmmm ya
pıcı olmaktan uzak ve sadece obstrüksiyon va
sıtası haline getirilmesi, Meclis çalışmalarm 
maalesef baltalayıcı mahiyette olmuş, memle
ketin sosyal ve dkonomik mene1 o.1 erine yar
dımcı olacak pak çrlk trtklif ve tasarının çakma
sı bu suretle ön^n^ıhtir. Ma1? vıl ıi cinde- 101 
kanun tasarısı ve 190 kanun teklifi Meclise in
tikal etmiş bunlardan sadece 76 arledi netice
lendirilmiş, 305 aded tasarı ve teklif gündem
de kalmıştır. 

Gensoru ve genel görüşme t a l e p l i n i n çok
luğu ve gelişi güzel her mevzu için vasıta k a n 
ması her iki kontrol yıl unun oh emr-Mİyetin i 
'kaybettirmiş, alelade söz^ü soru vasfı kazandır
mıştır. Son zamanlarda bâzı tekl i ler müstes
na. bu usulün terki hususunda bir temayülün 
belirdiği görül mc'k'ted. ir. Önümüzdciki ydlar 
içinde Meclisimizin daha verimli h'v çalışma im
kânına kavuşmasını gönülden diliyoruz. 

Meclis çalışmalarını düzenliyen İçtüzük maa
lesef bugüne kadar hazırlanıp Mecl'sten çıkarıla
mamıştır. Yeni Anayasanın doğurduğu birçok 
mevzular elde mevcut İçtüzükle çelişiklik arz et
mekte pek çok meselenin halinde ise yeni hüküm
lere ihtiyaç hissedilmektedir. Meclis çalışma
larını geçmiş tecrübelerden de istifade cd'lcrck. 
tam mânası ile organize edecek İçtüzüğün sürat
le çıkarılması ve bugün şikâyet mevzuu olan pek 
çok meselenin İçtüzükle önlenmesi şarttır. Bu 
vazife Riyaset Divanının olduğu gibi hepimizin 
'de vazifesidir. 

Muhterem arkadaşlar, Meclisin idaresiyle il
gili bâzı meselelere de temas etmek istiyoruz. An
cak, bahsede ceğ' m iz aksaklıkların husule gelme
sinde idare ile sorumlu olanlar kadar, her üye

nin de kusur payı olduğunu peşinen belirtmek 
isteriz. 

Ziyaretçilerin oturup üyeleri bekliyccokleri 
ve rahatça görüşebilecekleri bir salon maalesef 
senelerden beri yapılan bütün tenkidlerc rağmen 
hâlâ temin edilememiş, böyle bir hazırlık işine 
girildiği de görülememiştir. Y.no eskisi gibi mü
racaat memurluğuna giren dar merdiven boşlu
ğuna ziyaretçiler hıncahınç dolmakta, âdeta ıs-
a_ap ıçmde DekleLlmektedırler. İçleri almanlar 
ise salonları doldurmakta, üyeler.n oturup isti
rahat etmeleri imkânsız hale gelmektedir. Toplan
tı salonunun dışında kalan her iki istirahat sa
lonu ile koridorlar her gün yüzlerce ziyaretçi ile 
dolup taşmakta Meclis âdeta bir kahvehane ha
vasına büründürülmektcdır. İdarcc lerimizin bu 
mevzuda hassasiyet göstermeleri ve üyelerin de 
onlara yardımcı olmaları zaruridir. Salon ve ko-
r.dor.a-aı, her hangi bir üyen-n re^akaLndc ol
maksızın dolaman ve Meclisi gezenler her gün or
talığı doldurduğu halde, bunlarla ilgicnecek bir 
sorumlu görülmemektedir. 

Yine aynı lâkaydi ve izdiham dolayısiyle lo
kantada yer bulmak ve telefon kabinlerinden is
tifade etmek bir mesele olmuştur. 

Müstahdem çokluğuna rağmen Meclisin gere
ği gibi temiz tutulduğu iddia edilemez. Müstah
demlerin daha sıkı bir şekilde işleriyle ilgilerinin 
temini ve laubali bir sekide Meclis içinde dolaş
malarının önlenmesi temin cdjmelidir. Her biri 
yüksek meblâğlara maledilmiş olan eşva ve mo
bilyanın temiz tutulması ve onarımlarına âzami 
itma gösterilmesi b.lhassa üzermüe eiienmuje^e 
durulacak bir mevzudur. Meclis içinde ve ko
misyon odalarında hasara uğramış eşyalara sık 
sık rastlanmaktadır. 

Meclislerde vazifeli olan memurlarda tahsil 
ve bilgiye önem vermek bunların memuriyete 
alınmalarında imtihan usulüne riayet etmek lü
zumlu olduğu gibi bâzı şubelerde vâki toplanma
ları önliyerek vazifesi daha ağır ve devamlı oian 
şubeleri takviye etmek gerekmektedir. 

Kütüphane 130 000 ciltlik varlığı ile büyük 
kıymeti haizdir. 30 000 e yakın cser.n c.lt işle
rinin biran evvel ikmali, cilthanenin takviyesi 
icabetin ektedir. 

Yine kıymeti büyük meblâğlara baliğ olan 
ısıtma ve soğutma ve havalandırma tesisleri hak
kında bilgi ve tecrübe sahibi elemanlara ihtiyaç 
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vardır. Elde mevcudolanlarm teknik bilgi ve 
görgülerinin artırılması ve bu sahada isim yap
mış ehliyetli elemanların bu tcs":slerc alınmalar" 
lüzumludur. Senato ve Meclis idarecileri arasın
da husule gelen vazife tedahüllerinin önlenmesi
ni ve muayyen prensiplere bağlanmasını arzu 
ediyorum. 

Senato kadrosunda memur bulunan bir şa^a 
toto bayiliği açtırıldığı şayiaları mevcuttur. Bu 
hımışın açıklanması ve sayın üyelerin aydınla
tılması zaruridir. 

ıvıecLsteüi mescit, mevzuunun ele alınması hak
kındaki dileklere biz de iştirak ediyor, bütçede 
bu fasılda her hangi bir ödenek konulmamış ol
masını bir noksanlık telâkki ediyoruz. 

Sayın m letvckilleri, Yukarıda arz ettiğimiz 
hususların Yüce Meclisin sayın üyeleri ve Mec
lis idarecileri tarafından zamanla halledilmesi yo
lunda bir çalınma içine girileceğinden ve bütün 
aksaklıkların kısmen de olsa imkanlar dâhilin
de giderileceğinden emin olarak 1967 yılı Bü
yük MJlet Meclisi bütçesinin Meclislere ve mille
te hayırlı olması dileklerimizle sözlerime son ve
rir grup um ve şahsım adına hürmetlerimi arz 
ederrnı. (A. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Ahmet Şener? Yok. 

Şahısları adına konuşacak arkadaşlarımıza 
geçiyorum. Sayın Reşat Özarda? Yok. 

Sayın îlyas Kılıç, buyurunuz efendim. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın milletve

killeri; fazla zamanınızı almadan bir kaç ko
nuya değinmek istiyorum. Bu maksatla söz al
mış bulunuyorum. 

Benden evvel konuşan arkadaşlarımın da te
mas ettiği gibi, Meclisin içtüzüğünün yeni Ana
yasanın ışığı altında bir an evvel tedvin edil
mek suretiyle çıkartılması Meclis çalışmalarına 
ve Anayasaya ayak uydurmak bakımından fay
dalı olacağı 'kanısındayım. 

Sabahtan beri müzakerelerin devamı esna
sında gruplar adına yapılan konuşmalar karşı
sında milletvekillerinin söz alıp fikirlerini be
yan edememeleri İçtüzüğün yeniden tanzim 
edilmemesinden doğmaktadır. İçtüzük tanzim 
edilirken bu öngörülür halledilecek olursa el-
'bette ki, gruplardan sonra Yüksek Senatoda 
olduğu g":bi, Millet Meclisinde de milletvekille
ri kişisel düşüncelerini Yüksek Meclise ve do-

layısiyle millete açıklamış olurlar. Bunun fay
dası izahtan varestedir zannediyorum. 

Bu devre Millet Meclisindeki çalışmaların 
memlekete ve Meclise huzur verici bir şekilde 
devam etmekte olduğu gelecek için ümit veri
cidir. Çalışmaların bu minval üzerine devam et
mesi ve partilerarasında'ki münasebetlerin hu
zur içerisinde bulunması elbette ki gelecek :»}in 
iyi olacaktır ve memlekete iyi bir örnek vere
cektir. Bunun devamını temenni ederiz. 

Dış seyahatlerde, turistik seyahat mahiye
tine son verilip 'bunların faydalı seyahatler ha
line getirilmesinde ve bâzı seyahatlerde bâzı 
tedbirlerin alınmasında fayda mülâhaza et
mekteyiz. Bütçe müzakerelerinin Bütçe ve 
Plân Komisyonunda devamı sırasında bâzı mil
letvekillerinin 35 nei ülkeyi, yok 40 ncı ülkeyi 
geziyorum gibi, bir takım idd.-alı konuşmalarda 
bulundukları yeriLmiştir. Nasıl olur da 35 ül
keye bir milletvekilinin gittiğini fakat diğer 
tarafta haçbiıisinin bir yere gidemediğini an-
lıyamadık. Sayın Başkanlıktan bunun açıklan
masını istirham ediyoruz. 

Meclis yeni yapılmış olduğu için masrafları 
bugün için az görünüyorsa da, eğer tesisler iyi 
bakıma tabi tutulmıyacak olurlarsa pek yakın
da Meclisin, milletin karşısına 'büyük masraf
larla çıkacağını kabul etmek lâzımdır. Bu mak
satla tesislerin başına getirilmiş olan insanla
rın bu 'tesisleri imletecek şekilde bilgi ile teçhiz 
edilmesinde fayda vardır. 

Meclis yıpranıyor, masraflar ileride çoğala
caktır ve bugünkü masrafın üç misli bir bütçe 
karşımıza gelecektir. 

Mecliste tasarrufa riayet edi'lmiycn bâzı hu
suslar vardır. Pek basit gibi görünürse de, Mec
lisin telefon masraflarını ve elektrik masrafla
rını tetkik edecek olursanız bu masrafların 
400 CCO - 5C0 0C0 lirayı bulmakta olduğunu gö
rürsünüz. lüzumsuz yerlerde lüzumsuz lâmba
lar yanmaktadır, âdeta merasim varmış gibi 
büyük lambalar bütün azameti ile yakılmakt-a, 
sanki orada nakış işlenecekmiş gibi 'bunların 
altında dolaşılmaktadır. Tasarrufa bu yönden, 
küçükten başlamak suretiyle gidilmesinde fay
da vardır. 

Yöneticileri ve müstahdemleri tasarrufa alış
tırmak hususunda idare âmirlerini uyarmak is
terim. Bunların parası elbetteki vergi ile temin 

— 85 — 
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edilmektedir. Sabahleyin Maliye Bakanını dinle
diğimiz zaman bütçenin ne büyük sıkıntı içeri
sinde olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Binaen
aleyh, her sahada tasarrufa Millet Meclisinden 
başlamakta fayda vardır. 

Millet Meclisindeki mobilyanın büyük mas
raflarla buraya getirilmiş olduğunu biliyoruz. 
Bir zaman bunu tetkik ettik ve gördük, en kü
çük sandalyanm dahi 700 - 800 liraya bu Meclise 
girdiğini kabul etmek lâzım. Bunlar hakikattir, 
böyledir. Binaenaleyh, bunların bakımına büyük 
önem vermek icabeder. Yarın bunların masrafı 
artacaktır. Zaten iyi kalite mal olmadıkları için, 
çabuk yıpranmakta, çabuk kırılmakta ve yolu
nuz düşer de Meclisin alt katma 'inecek olursa
nız, bunların ne kadar yıpranmış olduğunu ve 
ne kadarının orada yatmakta olduğunu kolay
lıkla görebilirsiniz. 

Saraylara da değinmek istiyorum : 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonunda 

çalıştığım sürece saraylarda da vazifeli olarak 
bulunduğumda gördüğüm hususları arz etmeyi 
bir vazife telâkki ederim. Dolmabahçe Sarayı. 
Beylerbeyi ve Anadolu Hisarmdaki Saray bizr 
aittir. Bu sarayları turistik bakımdan gezmek 
için yapılan tertipler hiç kifayetli değildir. Be
şiktaş Maliyesinden saat 9 da gelen bir memur 
saat beşte de gitmektedir. Yazın sabahın saat 
beşinden akşam güneş batana kadar İstanbul'da 
turistik faaliyetler vardır, turistler vapurların 
gelip bir saat durmasından istifade ederek saray
ların her hangi birisini gezmek istemektedirler. 
Fakat bizzat orada bulunduğum zaman gördüm 
ki, bu imkânı sağlanmamakta ve birçokları ka
pıdan geri dönmektedir. Saray kapısında en kü 
çük, en basit mânası ile «isminiz nedir?» diye so-
ramıyacak kadar İngilizce bilmiyen insanlar 
vardır. 

Binaenaleyh, Turizm Bakanlığının İstanbul'
daki turistik teşkilâtı ne için çalışıyor? Ne için 
teşkilâtlandırmış ve ne iş yapıyor? Bu bakımdan 
Meclisin bu insanlardan veya başka yollardan 
lisan bilenlerden istifade etmek suretiyle, bu 
millî müesseselerden âzami derecede turistler 
yoliyle istifadeyi sağlamakta fayda vardır. Yıl
lık masraflarının hiç olmazsa bir kısmını bu yol
dan temin etmek mümkündür. 

Sonra üç saray arasında gezintiyi sağlamak 
kabil olmuyor. Turistler yalnız Dolmabahçe Sa

rayını görüyor ve gidiyor. Halbuki Dolmabahçe* 
kadar tarihî değeri olan Beylerbeyi Sarayını 
görmek mümkün değildir. Çünkü gelen vapurun 
ve diğer vapurların durumu buna müsait değil
dir. Beşiktaş'ta indikten, Üsküdar'da indikten 
sonra, Beylerbey'c 5 liraya taksi gitmiyor. Hal
buki üç saray arasında bir ring seferi yapabile
cek orta çapta Denizyollarından motor temin 
edilecek olsa, yazın şu üç sarayı gezdirebilirsiniz, 
pekâla bundan fayda sağlıyahilirsiniz. Yabancı 
memleketlerde bu fırsattan istifade etmek suretiy
le gittiğimiz zaman birçok yerlerde soyulmuşuz-
dur ve rahatça Yunanlılar Akrapol'daki 4 tane 
sütunu bize seyrettirebilmek için 1,5 - 2 doları
mızı elimizden almışlardır ve almasını bilmişler
dir. Bunun içindir ki, Yunanistan sonede 80 mil
yon, 90 milyon doları temin ederken biz milyon
ların yattığı ve bütün dünyanın gördüğü zaman 
gözü kamaşacak olan millî müesseselerden lâyık 
olduğu şekilde istifade edememekteyiz. Bunun 
yanında mücevherat adasında milyarların yat
tığı bir yerde mücevherat küflenmekte, paslan
makta ve çürümektedir. Hiçbir suretle bakımı 
sağlanmamaktadır. însan gördüğü zaman vic
danının titrememesi mümkün değildir arkadaş
lar. Ama bunun sebebi ne? Kapısına büyük bir 
kilit vurulmuş. Bu, İdare Âmirinin hatası değil-
lir, bu hata bizimdir. Koskocaman bir kilit 
/urulmuş kapısını açıla'bilmok için beş altı kişi-
ı'ın orada toplanması şart okluğuna göre, bun-
arm bakımı da sağlanamamaktadır. Binaena-

'eyıh, kaderi ile başbaşa terk edilmiş bu kıy
metler bu vazifeyi alanların eğer üç dört tanesi 
/an yana gelip tecessüs saikiyle olsun şunu gü
cüm derlerse görülüyor, aksi takdirde bunun-

'a kimse alâkadar olmuyor. Ama. buna o sara
yın içeriısinde veya civarında onları temhir ede-
iok sakilde bir küçük müessese kurmalk sure-
tiyle teşhire arz ederek alırsanız, büyük pa-
,-aya büyük para alaeakısmız ve onları değerlen-
lireceksiniz, onların bakımını onlardan getiri
len para ile sağlıyacaksınız ve belki de daha 
"azla kâr temin edeceksiniz. 

Binaenaleyh, ben Meclis Başkanlığının bu 
konu üzerine önemle eğilmesini ve orada çürü
yen millî servetin çürümesine müsaade etmeme
lini istiyorum. Bu mümkündür, bunun imlkâm 
/andır. Fa'kat bununla kiınıse ilgilenmemekte
dir. Bilmiyorum bunu başka türlü ifade etmek 
mümkün müdür? 
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Misafirlerin durumu, ziyaretçilerin durumu, 
•benden evvel izah eden arkadaşlarımın de
diği. gibi, hakikaten iyi değildir. Mealisin her 
hangi bir yerinde bu insanların içeriye girip 
rahatça oturabilmeleri ve Milletvekillerinin de 
bunlarla rahat konuşabilmeleri temin edilirse, 
»koridorlar - afedersiniz Özür dileyerek süylüyo-
rum - bir pazar yeri haline getirilmekten böyle
ce kurtarılmış olur. Buralarda sandalyeler ge
lişi güzel kullanılmakta, itilmekte, kakılmakta, 
çekilmekte ve Meclisin içerisine misafir alınma
sı insanı üzmektedir. Hepimiz buraya insan ge
tiriyoruz, hepimiz içeriye insan sckuyüoruz. Ben 
insan sokan arkadaşlarımı yermiyorum, bu in
sanları buraya sokmadan içerde daha müsait 
şartlar altında görüşmeyi temin etmiyen arka
daşlarımı yeriyorum. Bu mümkündür arkadaş
lar, bunun yerleri vardır. Eğer üzerine düşüle
cek olunursa bir tertip alınabilir. Meclisin altın
da, arkasında bâzı müsait yerler vardır. Bu 
bakımdan da arkadaşlarınım ciddî, olumlu, ya
pıcı tedbir, almalarını kendilerinden istirham 
ederken Meclis Bütçesinin milletimize ve Mec
lisimize hayırlı olması temennisiyle saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir, 
muameleye koymadan evvel Meclis Başkanlığı 
adına idare âmiri Sayın Celâl Sungur.. 

İDARE AMİRİ CELÂL SUNGUR (Yozgat) 
— Evvelâ Sayın Tekin görüşecekler. 

BAŞKAN —Peki. 
Senato Başkanlığı adına Sayın Tekin, bu

yurun. 

CUMHURİYET SENATOSU İDARE ÂMİRİ 
AKİF TEKİN (C. Senatosu Antalya Üyesi) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; huzurları
nıza Cumhuriyet Senatosu adına bir iki nok
tayı işaret etmek üzere çıkmış bulunuyorum. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

(Sayın üyeler, Cumhuriyet Senatosu, müşte
rek Divanında alınan bir karar gereğince, Plân
lamanın çıktığı (E) blokuna taşınmak üzere 
bulunmaktadır. Burasının cilâlanması, badanası 
ve boyası bitirilmiş olup hafta içinde de temiz
liği ikmâl edilmek üzeredir. Temizliği bitrilin-
ce telefon ve mefruşat işi halledilecek ve ay 
başında da zannediyorum Cumhuriyet Senatosu 
karşı (E) blokuna geçmiş bulunacaktır. Buraya 

Başkanlık Divanı, başkanvckillleri, kâtip üye
ler ve müdürlükler geçecekleridir. Diğer organ
ları, umumi heyet, komisyonlar, gruplar ve 
idare âmirleri bu büyük binada kalmak üzere
dir. Bu şekilde geçişimiz temin edilecek, daha 
serbest bir çalışma imkânı genişleme imkânı 
husule gelmiş bulunacaktır. 

Sayın milletvekilleri, biliyorsunuz ki bizim 
idari organlarımız hali hazırda Millet Meclisi
nin idari müdürlükleridir. Bibizm bu müdür
lüklerle temaslarımız bir elastikiyet içinde ol
maktadır, bir katilik, katiyet ve sertlik ifade 
ekmemektedir. İdare olarak buna bilhassa dik
kat etmekteyiz. 

Teşkilât Kanunumuz ve kadro kanunumuz 
çıktıktan sonra bu idari müdürlüklerimiz de 
ayrılacağından, daha müstakil daha verimli bir 
şekilde Senatonun çalışacağını huzurlarınızda 
belirtmek isteriz 

Meclisite hemen hemen bütün hatipler ta
rafından tenkid edilen ziyaretçiler meselesine 
do kısaca dokunmak isterim. Ziyaretçilerin 
hüsnü kabul görerek bir salonda kabul edil
mesi, sayın üyelerin seçmenleri ile gayet rahat 
görüşebilmeleri, kulislerin ve salonların ziya
retlerden uzak tutulmaları, inzibati tedVınlcrin 
alınması 'hakkında müşterek Divan bir Alt 
Komisyon kurmuş, bu komisyon çalışmalarım 
bitirmek üzeredir. Bu komisyonun aldığı kararla
ra Sayın Senatonun riayet edeceğini de millet
vekillerine belirtmek isteriz. 

Sayın üyeler, eşya ve mefruşat hakkında 
balom ve onarım talimatı hazırlamak üzere yi
ne mü/uerök Divanda bir Alt Komisyon teşkil 
odilmıi'jitir. Bu komisyon da iki kışıma ayrılmış, 
b'ıvai bakım, diğeri onarım kısmıdır. Balom 
kısmı; üyelerin riayet edecekleri hususlardan 
tutun, hademelerin, müstahdemlerin bunlara 
nasıl bir bakım sistemi takibedeceklcri husus
larını ihtiva eder. Bunun haricinde olanları 
işletme müdürlüğüne nasıl tamire gideciğini 
karnin eden bir talimat hazırlanmak üzeredir. 
i>u sakilde mefruşat ve diğer eşyalar korunmuş 
olacaktır. 

Sayın hatip arkadaşlarımızın 'birini Cumhu
riyet Senatosunda spor - toto bayiliğinden bahv 
jelmi-ş bulun'imlaindır. Bu ya.z nö^elçiı bulunan 
bir idare âmiri aıikadaşrmıza, Cumihuriyet Se
natosu memurları yardımlaşma sandığı yönetim 
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•kurulu müvucccit odcrJk b'r bâvüıC: a'cr.ıl: V-
tcmi]tir. İı:la"c âmiri a/adaklarımız bu mü
racaatı muameleye tabi tutunu] ve ger:T:1i mü
saadeyi almrj, fakat Cumhuriycı' Senatomu Baş
kanlık Divanı bunu hr.ljer alınca dunuma va i -
yed cîvniş, CmıCmd'yet Sonatımı Mamurları 
Ya:xb:nlaıma Sandığının Senato içerisinde b"y-
le bir bayilik arvvm varağı ka -an^ ı v-«ı "*•"-- "<-> 
menetmiş bulunmaktadır, sayın üyelerin bil
gile.-ine a.'Z o'mıek L^eriz. 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Teşekkür ede
riz. 

CUMHURİYET SENATOSU İDARE ÂMİ
Rİ AKİF TEKİN (Devamla) — Bu hafta kesin 
emir verilmiştir ve yok edilmiştir. 

Diğer hususlara Millet Meclisinin Sayın İdare 
Âmiri geniş izahlarda bulunacaktır. Ben huzur
larınızı fazla işTal etmemek üzere ayrılmış bu
lunuyorum. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Millet Meclisi İdare Âmiri Sa
yın Celâl Sungur. 

Buyurun. 

İDARE ÂMİRİ CELÂL SUNGUR (Yozgat) 
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, ge
rek grupları adına ve gerekse şahsı adına konu
şan arkadaşlarımızın beyan ettikleri hususların 
birçoğunda müşterek ifade edilen hususlar 
mevcuttur. B'z Riyaset Divanı olarak vereceği
miz cevapları fert fert veya gruplara müte
veccih olarak değil, meseleleri birleştirerek za
man tasarrufu bakımından birden cevap vermeye 
çalışacağız. Bunların içerisinde parti grupları 
namına olan görüşmelerden sadece T.l.P. adına 
konuşan arkadaşımızın millî irade ve seçimler 
hakkındaki konuşmaları Meclis Riyaset Divanını 
ve bütçes'ni alâkadar etmemiş olması itibariyle 
ve buna öğleden evvelki görüşmelerde Hükümet 
adına Maliye Bakanı A.P. iktidarı cevap vermiş 
olması itibariyle biz cevap vermiyeceğiz. Biz 
do rudan dorçruva Meclis Riyaseti ve yönetimi 
hakkındaki hususlara cevap vereceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, birçok değerli grup 
konuşmacısı arkadaşlarımızın belirttiği İçtüzük 
meselesinde Riyaset Divanı kendisine düşen 
ödevi fazlasiyle yapmıştır. Söyle ki, Başkan An
kara ve istanbul Üniversi+eleri öğretim üvele-
rine yazılar yazarak bir içtüzük hazırlanması 

hakkında görüşlerini almış ve bu görüşleri temin 
ettikten sonra aralarında çok farklı neticeler 
çıkması üzerine gerek bu cevapları gruplara' in* 
tikal ettirmiş ve gerekse üniversitelere tekrar
dan yazarak bu görüşlerin tevhidrn:n temini öi-
hetiyle biran önce içtüzüğümüzün çıkarılması 
çabasını göstermiştir. Ancak muhterem arkadaş* 
lanm bilirsiniz ki, içtüzük hazırlanması Meclis 
Riyaset Divanının meselesi olmaktan ziyade Bü
yük Meclisin meselesidir. Savın Başkanın grup
lara yazmış olduğu içtüzük hazırlığı hakkındaki 
yazı dolayısiyle, 15 Ekim'de toplantıya çağrılma
sına rağmen, şimdiye kadar gruplar bu mevzuda 
ancak 3 toplantı yapabilmişlerdir. Binaenaleyh, 
biz R'yaset Divanı olarak içtüniğün bi^an evvel 
çıkmasına değerli orup sözcülerinin fikirlerine 
uyarak canü gönülden katılmaktayız. Yeter ki, 
gruplar ve sayın milletvekilleri bunu biran evvel 
çıkarmak için c!ddi bir gayretin içerisine girmiş 
olsunlar. 

Muhterem arkadaşlarım, İçtüzük meselesine 
bu saride de^ird'^'m bir sırada burada y!ne 
T l P. Grup Sözcüsü arkadaşımın görüşlerine de 
d->kunmavı bir vjıs'fe addetmekteviz. Meclis 
gönhme^ri elimizdeki mevcut IçtiHi^e r*öre ya
pılmaktadır. Evet, bu Mecliste Rivaset Maka
mını iş^al eden Re!svekilleri ile üyeler arasın
da bâzı tartışmalar olmuştur. Ancak bunlar 
Irçbir zaman tek taraflı olmamıştır. Riyasetten 
nasıl ki dereri i üye arkadaşlarımız hüsnü 
muamele beklerlerse, aynı şekilde üye arkadaş
larımız tarafından Rivasete yakışır bir sava
nın gösterilmesi zarureti kabul ed'lmeli ve bu
na göre hareket cdilmelid'.r. Zaten Anayasa
nın 84 rcü maddesi gereğince Başkan ve Baş-
kanvek'Uerinin tartışmalara katılmaları yalnız 
Başkanlık ettikleri, görevlerini yaptıkları zama
na münhasırdır. Bu tartışma esnasında karşı
lıklı bâzı sözler söylenmiştir. Fakat bu hiç
bir zaman sadece Riyasetten müşteki olan arka
daşlara karşı olmamış, müşteki olanlardan da 
Rivasete karşı cereyan etmiştir. Temennimiz bu 
gibi hâdiselerin bu ulvi çatı altında tekerrür et
memesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, görüşmelerin içeri
sinde Kitaplığa dokunulmuş, buradaki kitapların 
bir kısmının c'ltsiz olduğundan bahsedilerek bir
an evvel bunların ciltlenmesi ve Kütüphanenin 
daha iyi bir hale getirilmesi arzu edilmiştir. Bu 
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baptaki gayretimiz ve fikirlerimiz konuşmacı 
arkadaşlarımızla tamamen aynıdır. Matbaa bu 
hususta forse çalışacak ve kısa zamanda ciltsiz 
kitapları da: ciltliyecek ve bu imkânı temin ede
mediğimiz takdirde dışardan da ciltletmek im-
hânlarına gidilecektir. 

Yine grup adına konuşan değerli arkadaşım, 
Meclis bahçesi konusuna değinerek bunun ̂ he
nüz bitirilemediğini, bu işin tahakkuk saf
hasına gelmediğini beyan buyurdular. Buna 
cevabımız da şu olacaktır; Meclisimizi, bu yüz 
milyonu mütecaviz paranın sarf edildiği mü
essesenin bahçesini en iyi bir tarzda tanzim 
etmeyi Riyaset Divanınız düşünmüştür. Bu se
beple bahçe tanzimi işini Atatürk Orman Çift
liğine yaptırmayı kararlaştırmıştır. Bu husus 
için de, Yüksek Ziraat Mühendisi öztan Beye 
tiatbikat projelerinin yaptırılması işi verilmiş ve 
netice alınmak üzeredir. Bu işin realize edil
mesi içjn de 1967 bütçesine beşyüzbin lira tah
sisat konulmuş bulunmaktadır. 

Birçok partilere mensup grup sözcüsü ar
kadaşlarımızın belirttiği mescit ve ibadethane 
mevzuundaki cevabımız da şu olacaktır : 1966 
bütçesine 100 000 lira para konmuş idi. Bu 
para hiçıbir şey ifade etmemiştir, değerli ar
kadaşlarım. Zira Meclis bahçesi içindeki arsa
ya yapılması düşünülen, Meclisin durumu ile 
mütenasip bir camicn 3 - 5 milyon lirayı icabet-
tirdiği ifade edilmiştir.- Mescidin tadili işinin 
ise lj5 milyon lira. civarında bir para tutacağı, 
teknik elemanlarca ifade edilmiş, bu' sebepten 
1966 bütçesine konan 100 000 lira ile, proje ya
pılması için dahi 150 bin liraya ihtiyaç olduğun
dan, bir şey yapılmamıştır ve bu para tasar
rufta kalmıştır. Hükümetimizin bütçe sıkın
tısı bulunduğu, bütçe imkânlarının dar olduğu 
bir zamanda bütçemizde biz de Hükümet gö
rüşüne paralel olarak, Meclis Riyaset Divanı 
olarak üç ilâ beş milyon lira bir parayı ayır
mak imkânını bulamadık. Takdir Yüksek Mec
lisindir. 

Değerli arkadaşlarımız daha çok Meclisteki 
müracaatçı sıkıntısından, Senatonun hâlâ ta
şınmamış olduğundan ve salonlardaki kalaba
lıktan şikâyette bulundular. 

Muhterem arkadaşlarım, Senato İdare Âmi
ri arkadaşımızın belirttiği gibi, bugüne kadar 
sürüp gelen Senato ve Millet Meclisinin yer

leşme meselesini Kasım ayında tekrar görev 
verdiğiniz Meclis Riyaset Divanları halletmiş 
bulunuyorlar ve biraz evvel arkadaşımın belirt
tiği gibi, taşınmak üzeredirler, anlaşması, 
protokolü yapılmıştır. Memur meselesi ise Se» 
nato İdare Âmiri arkadaşımın belirttiği gibi, 
bir teşkilât kanunu meselesidir. Teşkilât kanu
nu komisyondadır. Teşkilât kanunu çıkacak 
olursa birçok mesele kendiliğinden hallolacak
tır. Tıpkı emniyet mensuplarının kifayetsizli
ğinden bahseden arkadaşlarımızın arzusunun 
yerine gelmesi gibi, şimdi bizim elimizde mev
cut mer'î Teşkilât Kanununa göre 37 emniyet 
kadromuz vardır. 7 de Ankara Emniyetinden 
alınmıştır. İlâve emniyet mensubu vardır, va
zife görmektedirler. Bu vazife görenler ara
sında da bir adalet ölçüsü içerisinde maaş ver
mek imkânı olamamaktadır. Çünkü Ankara 
Emniyetinden alman yedi kişi kadromuzda 
olmadığından Meclis Teşkilât Kanununa göre 
istifadesi olan diğer emniyet mensupları gibi 
bunlar istifade edememektedirler. Eğer Teş
kilât Kanunu biran evvel çıkarsa, hem bu ye
di kişi bundan faydalanacak, hem de iki Mec
lise göre, emniyet teşkilâtı kadrosu genişliye-
".ektir. Bu bakımdan Teşkilât Kanununu biran 
evvel çıkartmak zarureti vardır. 

Arkadaşlar, devamsızlık meselesinde birçok 
değerli arkadaşlarım değindiler. Biz Riyaset 
Divanınız olarak devamsızlık meselesini aynı 
acıyla hissetmiştitk. Ve bir Riyaset Divanı ka
rarını Büyük Meclise getirmiştik. Bu Riyaset 
Divanı kararıyla biz gerek sayın üyelerin 
Heyeti Umumiyeye devamlarını sağlamayı da
ha muntazam sağlamayı ve gerekse komisyon
ların daıha çalışır hale gelmesini arzu etmiştik, 
bir yol bulmuştuk. Ne çare ki, Büyük Meclis 
bizim Riyaset Divanı kararımızı reddetmiştir. 
Eğer o karara paralel bir karar alınırsa de
vam daha kolay sağlanacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, müracaattaki sıkıntı 
1961 den bu yana devam etmektedir ve devam 
edecektir. Çünkü, bu Meclis binası haddi za
tında bir Meclise göre yapılmıştır. Ha1 baki 
1961 Anayasasına göre iki Meclis aynı binada 
çalışmakta olduğundan yer bulmak imkânı 
vok. Yalnız Meclisin Muhafız Taburundan 
boşalacak yer var, biliyorsunuz burada Am«* 
rikalılar bulunuyor idi, Amerikalıları çıkardık, 
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şimdi Meclis Muhafız Taburu oraya taşın
mak üzere, son işleri tamamlanıyor, oturacak. 
O zaman bir genişleme imkânı olursa ilâveler 
yapacağız. O takdirde görüşme imkânları bir
az daha kolaylaşacaktır. 

Azltz arkadaşlarım, binanın biran evvel tes
lim alınmamış olmasından bahis buyuruldu. 
Binamız Bayındırlık Bakanlığınca yapılmış
tır ve kabulleri de aynı Bakanlık tarafından 
neticelendirilmiştir. Kabulden maksat Meclise 
devri ise bu, fiilen tahakkuk etmiştir. Bu hu
susta kurulan bilirkişi ile takviye edilmiş olan 
heyet teknik raporunu Meclise vermiştir. Bu 
rapor gereğince devir ve teslim işi en kısa za
manda neticelendirilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, salonlardaki, kulis-
lerdeki kalabalıktan birçok değerli arkadaşım 
yakındılar. Bu bizim Meclis Riyaset Divanı
nın en çok üzerinde hassas bulunduğu fakat 
hem değerli üyeleri kırmıyalım, incitmiyelim, 
hem de iş, vazife yapılsın çabasında olduğumuz 
bir meseledir, tıpkı lokantadaki yersizlikten 
bahsedildiği giıbi bir konudur. 

Aziz arkadaşlarım, bizim bir ziyaretçi yö
netmeliğimiz vardır. Bu bütün değerli millet
vekillerine ve senatörlere dağıtılmıştır. Buna 
riayet edilmesi zarureti vardır. Bu yönetmeliğe 
riayet edildiği takdirde, dinlenme koridorla
rında istirahat eden arkadaşlar gayet rahat 
konuşma imkânlarını bulacaklardır. Bu yönet
meliği tatbik eden vazifeli memur ve polisle
rimiz vardır. Bir değerli üyeye ikaz ediyorlar, 
lütfen yanmızdakilcri geçirmeyiniz diye, ama 
sayın üye ısrar ettiği zaman vazifeli memur 
ve emniyet mensubu daha ileri gidemiyor. Biz
de emniyetten her gün aldığımız, bu işe ria
yet etmiyen arkadaşlarımızın listesi mevcut bu
lunuyor. Ama biz hiçbir zaman zecrî tedbir
ler alarak sayın Senatör ve Milletvekillerini 
bugüne kadar incitmek istemedik. Ancak Mart
tan itibaren bu meseleye daha sıkı tatbik yo
lu koyacağımızı ve yönetmeliğe riayet etmiyen 
sayın üyeleri Meclise Muhterem Heyete açıklı-
yacağımızı arz etmek isteriz. Çünkü Mebus ve 
Senatör arkadaşlarımızın yüzde 80 i bu işten 
şikâyetçidirler. Bu arkadaşlar alıyor, 10 - 15 
kişiyi geçiriyor. Geçirmeyin dendiği zaman, bı
rak diyor ve geçiriyor. Vazifeli memur ve em
niyet memuru fazla bir şey söylemiyor, ismi

ni tesbit ediyor, Riyasete arz ediyor. Bunu el
birliğiyle yaparsak rahat edeceğiz. Arkadaş
larım, lokantaya adam getirmenin de yönet
melikte yeri vardır, izne tabidir, ama bir arka
daş on onbeş ziyaretçisini birden alıp geldiği 
zaman sayın üyeler yer bulmak imkânından 
mahrum kalıyorlar. Binaenaleyh bu da elbir
liğiyle halledeceğimiz bir mesele olacaktır. El
birliğiyle bu mesele halledilirse Riyaset Diva
nınız size daha faydalı olmak imkânını bulmuş 
olacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, biz 1967 bütçesini hazır
larken bilhassa Millet Meclisi Bütçesinin tan
ziminde diğer Devlet dairelerine örnek olma 
yolunu tuttuk. 1966 bütçesiyle 1967 bütçesi 
arasında kadro bakımından Millet Meclisi Büt
çesinde bir tek fazla kadroyla Büyük Mecli
sin huzuruna çıkmadık. Aynen geçen seneki 
bütçemizi muhafaza ederek geldik. Cumhuri
yet Senatosu bir nakil dolayısiyle ve hizmetin 
ifası sebebiyle 50 kadro koymuştur ve Büyük 
Senato bunu kabul etmiştir. Büyük Meclisin de 
huzuruna gelmiş bulunuyor. Tasarrufa âza
mi derecede riayet edilmiştir. Ancak bâzı ar
kadaşlarımızın temas buyurdukları bu dış se
yahatler mevzuuna dokunmayı Riyaset Divanı
nız bir vazife addetmektedir. Şöyle ki; bundan 
evvel bu dış münasebetlerin tanzimi hakkında 
ne bir kanun, ne bir yönetmelik mevcut idi. 
Ancak 1964 yılında çıkarılan 378 sayılı Kanun
la ve bunu takiben bir yönetmelik ile dış müna
sebetlerin nasıl yapılacağı, lisan mevzuu v. s. 
tanziya edilmiş bulunuyor. 

Bir değerli arkadaşım 35 nci yabancı mem
leketi ziyaret eden bir değerli üyenin seyahat
lerinden bahsederek bunu Meclis bütçesinden! 
para verilmesini yerdiler. Aziz arkadaşlarım, 
378 sayılı Kanun dış memleketlere Prlâmento 
namına kimlerin gideceğimi kimlere ödenek ve
rileceğini sarahaten tesbit etniktir. Bu tarz
da yabancı ülkeyi ziyarete gitmiş bir kimse
ye para ödenmiş değildir, arkadaşlar. Ancak 
bugün gazetelerde okuduğumuz meselâ, üç sa
yın üye geliı'ken başlarından bir hâdise gee-
m'ş. izin almadan bir üye seyahat edebi
lir, gidebilir. Riyaset Divanına müracaat edil
diği zaman R'yasot Divanı muayyen ölçüler 
tahtında, hizmet görülürken izin vermek yo
luna gitmiyor. Ama Riyaset Divanımın malû> 
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matı haric'nde, izin almadan bir arkadaş gi
diyor, ancak kendisi döünrtükten sonra malû-
mattar oluyoruz. Farzımuhal bir değerli ar
kadaşa Avrupa'dan, Asya'dan, her hangi bir 
memlekatten bir davet gelebilir, biz bu ar
kadaşa Meclis bütçesinden bir santim ödeme
yiz arkadaşlar, değerli arkadaşımızın bahset
tiği aarkadaşımız da bu tarzda seyahat et
miştir. 35 nci değil, 45 nöi yabancı mem
lekete de gidebilir, ama Meclis büteeuinden para 
alamaz, kendi namına gider veya oradan 
bir davet gelir. Onun için rahatlamanız ba
kımından arz ediyorum, bilhassa Sayın Baş
kan dış münasebetler mevzuunda gayet t"tiz-
dir. Hiçbir suretle ödemelerde, mevcut büt-
ço kanunu dışında hiçbir kimseye, hiçbir şahsa 
imtiyaz ve imkân tanımaz. 

Kalkınma ile ilgili kanunlar biran evvel çı
karılmalıdır diye buyurdular. Aziz ar'kadaş-
larıtm, bunu temenniyi her milletvekili izha> 
ediyor. Ama eldeki mevcut içtüzük muvace
hesinde Meclislerimizin çalışması ağır çere 
yan eliyor. Eğer Yeni içtüzüğü biran evve1 

hazırlar ve biran evvel de bu kanunun ko 
laylıkla çıkarılması için imkânları yeni İçtüziM 
getirirse tabiat'yle Ryaset Divanımız hizmetin
de daha da gayrette bulunacaktır. 

Meclise alman memurlar babında değeri-

grup sözcüsü aı'kadaşl arımızın temennilerin0 

aynen iştirak etmekte ve bu temennileri ta
hakkuk haline getirmiş bulunmaktayız. Bir 
takım kıstaslar koyduk, ölen veya ayrılan per 
sonel yerine yeni adamlar tâyin etmemek yo 
lunlayız. 

Hem taasrruf baünmından, hem de bünyenin 
içerisinde ehilleri terfi ettirmek imkânların-
aramak bakımından bu suretle hareket etmek
teyiz. 

Burada Meclis memurları, vazifelileri vr 
hattâ hizmntl'iler:n'*n laubali durumundan bah 
soiildi. Aziz arkadaşlarım, muayyen mesa 
fevi tutmak lâzımdır. Şimdi küçümsemek için 
değil; bir hizmetlinin bir sayın senatör ya'hııl 
sayn m'lletvekili koridorda koluna girerse, lâu
balilik olur. Binaenaleyh muayyen mesafeyi tu 
tacamz ve ona göre bu işleri yürüteceğiz, he-
beraber bu prensipte anlaşmış olursak Mo^ 
liste arzu edilen cidd'yet ve hizmetin ciddî 
ifası kendiliğinden temin edilmiş olacaktır. 
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Muhterem arkadaşlarım, bütçe müzakerele
rinde Komisyonda telefon mevzuunda tenkidler-
de bulunulmuş ve mümkünse sayın üyelerin isti
fade edeceği şekilde birkaç tane daha telefonun 
temini ciheti arzu edilmiş idi. Riyaset Divanınız, 
Encümenden Heyeti Umumiyeye kadar gelen şu 
kısa süre esnasında bu meseleye el koymuş; lo
kanta ve ziyaretçilerle görüşmeye gidilen yere iki 
tane yeni telefon daha temin edilmiş bugünler
de de faaliyete geçecektir. 

Bir tane de aşağıda vestiyerlerin bulunduğu 
yere koyacağız, bu suretle parlömanterlerin dı
şarı ile münasebet imkânları daha kolaylaştırıl
mış olacaktır. Mümkün olanları biran evvel ta
hakkuk ettirme yolunda olduğumuzu arz etmekle 
memnuniyet duyarız. 

Bir değerli üye arkadaşımız grup adına yap
tığı konuşmada; millî sarayların Parlâmentodan 
ayrılarak Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmasını 
arzu buyurdular. 

Ar.iz arkadaşlarım, bu bir kanun meselesidir, 
meriyetteki Meclis Teşkilât Kanununa göre Millî 
Saraylar T. Büyük Millet Meclisine bağlıdırlar. 
Yeni Teşkilât Kanununda da Büyük Meclis, Millî 
Saraylarımız yine Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne bağlı kalsın, diye irade bııyurursa bağlı kalır, 
ayrılsın diye irade buyurursa ayrılır. Binaena
leyh Teşkilât Kanununu biran evvel çıkarmakla 
bu konu halledilecektir. O da Büyük Meclisin 
gayretine bağlı olacaktır. 

Millî Saravlar dar imkânlarımız içerisinde 
turistlere gezdirilmeve çalışılmakta ve bundan ol
dukça büyük bir gelir temin edilmektedir. Biz 
turistlere Millî Saraylarımızı gezdirmek imkânını 
"ekinken değerli arkadaşlar, şu hulusları göz 
"nünde bulundurmaktayız. Ho.m memleketimiz
deki deperli turistik eserleri ecnebilere tanıtmak 
"•e mmlekete turist akımmı daha cok saklamak, 
V.m de bu büvük eserlerin, bu tarihî mefahiri-
-niz'n zarardide onamasını temin e+mek. Onun 
•cin saraylarımızı muayyen günlerde, muayyen 
saatlerde, gezdiriyoruz, tahribedilmemesine çalışı-
voruz. Ahşaptır içerisi, yangın ve saire gibi teh
likelerden korumak çabaları içindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım. Riyaset Divanı olarak 
sayın grup sözcülerine ve şahısları adına konu
şan arkadaşlara cevaplarımız burada nihayet bul
maktadır. Eğer değerli üyelerin tatmin edileme
diği, sormak arzusunda bulunduğu soruları olur-



M. Meclisi B : 54 15 . 2 . 1087 O : 3 

sa. bunlara da cevap vermeye hazır olduğumuzu 
ara eder, bütçenin hayırlı olmasını biz de niyaz 
ederiz. Hürmetlerinle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza sun
madan evvel sıradan bir milletvekiline söz vere
ceğim. 

Sayın Mustafa Kemal Çilesiz?... Yok . 
Sayın Sadi Binay .. Yok. 

Sayın Süievrmn Onan?.. Burada. 
Buvurunuz efend'm. 
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Değerli 

Başkan. muhterem milletvekilleri T. B. M. M. 
Bütoesi Türk Milletine ve Meclis'mizc hayırlı, 
uğurlu olsun. T. B M. M. Bütees'nde bütün mc-
se1 eler gerok grup sözcüleri, gerekse şahısları adı
na komilin arkadaşlarımız tarafından dile geti
rilmiştir. Yamız bendeniz b ;r nokta ürerinde, de
ğinmek istediğim özlü bir hususu arz edeceğim. 
T. B .M. M. nm sanım vpıkışır mefruşat ve b"lû-
mnn demirbaşlarını dikkatle ve hassas» vctl e üze-
r.inde durulmava değer buHıvonım. Bütün de
mirbaş ve mefruşatın malî yekûnunun 10 mil
yon li^a civanında o1 dudunu istihbar ettim. Bü
tün bu kadar büvük vekûn tutan dnn'rbasiar bir 
tek a.vn'vnt mnvas'b :n'n zimmetindedir. Kusur
suz" TO^dü'nmü iftibaHa müşahede ettiğimiz bu 
ark?» d «w TI bu kada"" büvük yükü taşıması nii^tür, 
mesuüvetlidir. Aldırı cüzi maaşla bunun hakkın
dan' geliyorsa, takdir etmek Yüce Meclisin vazi
fesidir. 

Ama aziz arkadaşlarım, toplu iğnesine varm-
ca.va kadar fiorumlumı o1 an bu a "kadana her kat 
ie'n b'r yardımcı momur vermenin zaruretini ka
bul etmemiz gerekir. Bu balamdan Yüce Mecli
sin Deflet malı o^rak Millî Saralar la beraber 
/muha.fa.zava vazifeli kılınan- bu eşyaları daha çok 
teminat altına almış oluruz. 

Az»z a-"kadaslanım, Meclis hakikaten her şekli 
ile Tü~k Millet'n'n ve Türk politikacılarının ma
bedi hüviyetindedir. Buranın gerek personeli ve 
gerekse memurları buralara yakışır şekilde bu
lunmalıdır. Burada vazife crören arkadaşların tat-
m'n edilmesi lâzımdır. Yüce Meclis salonunda 
sabahın erken saatinden geç vakitlerine kadar 
hizmet eden arkadaşlar sadece mütvazi maaşla 
çakışıyorlar. Teşrifat işlerinde çalışanlar olsun, 
bize hizmet edenler o^un, şu arada tatmin edil
meleri gerekir. Dışarıda sosyal hara r ın verilmesi 
bir tea/mmül haline geldiği halde T.B.M.M. sinde 

I vazife gören hizmetli arkadaşlarımızı maalesef 
normal mesai saatlerinden fazla bal gibi çalıştı
rıyoruz. Kendilerine ne yevmiyelerini artırmak 
suretiyle, ne faz1 a ücret vermek suretiyle bir yar-

I dunda bulunamıyoruz, bu bir hakikattir. (Hatip 
| r.'-enoTrafları işaret ederek) İşte karşınızdaki ar

kadaşlar. 

Değerli arkadaşlarım; dost gibi bıkıp, düşman 
gibi kpıllanmaık geTik. Bu kaideyi Yüce Meclisimi
zin yöneticileri bilhassa tatbik etmelidirler, rica 
ediyorum. Bütçe müzakereleri münasebetiyle bu 
goc saatlerde sizleri fazla meşgul etımiyeceğim. îs-
tirh amacımın yerinde olduğuna inanıyorum, istir
hamımı lütfen kabul buyurunuz. Hayırlı, uğurlu 
olsun bütçemiz. 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan yeterlik öner
gesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Oumıhu^'yet Senatosu ve Millet Meclisi Bütçe

leri üzerinde yapılan müzakerelerin yeterliğinin 
oya rnnul masını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara 

Ali Rıza Çetiner 

BASTON — Yeterlik önergesinin aleyhinde 
Sayın Faik Kırbaşlı buyurunuz efendim. 

FAİK KTRBASLI (Burdur) — Sayın arka
daşla", T.B.M.Meclisinin kendi bütçesini konuşu
yoruz. Biz kendi meselelerimizi enine boyuna bu
rada tartışamadık, biz kendi bütçemizi burada 
k ^ n ^ m a z ^ k , b:z yine kendi kendimizin oto kri
tiğini burada onine boyuna yapamazsak, esas dü
zen bu oklusuna ff'öre, bu düzen içerisinde fev
kalâde bir çalınma beklemek bence bümiyomm ne 
dereceye kadar doğru olur. Bilhassa kendi bütçesi
nin konuşulduğu bir günde çok az bir milletvekili 

| huzuru ile Büyük Millet Meclisi Bütçesinin konu-
r şulması hakikaten hepimizi üzmüş durumdadır. 
I Bu bakımdan daha birçok ve ciddi mevzulara bu-
j rada dokunmak fırsatı vermeniz için yeterlik 
I önergesini kabul etmemenizi istirham edeceğim. 
1 Belki gce saatte bu biraz daha vakit alacak ama 
1 Büyük Millet Meclisinin kendi meselelerini ko-
1 n^sncağı şu anda önergenin kabul edilmesini ha-
I kikaten zaruridir. Bu balkımdan bu önergenin 
I aleyhinde oy kullanmanızı istirham ederim. Ilür-
I metlerimle. 
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BAŞKAN Yeterlik önergesini Yüce Heyetin 
oyuna sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum • 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet Senatosu bölümlerinden itibaren 
okutuyorum : 

(A/ l ) cari harcamalar 

Bölüm T-'-
11.000 ödenekler 10 216 200 

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

12.000 Personel giderleri 2 862 718 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönelin giderleri 564 008 
BAŞKAN — Kabul eden'Uer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet rriderleri 63 000 
BARKAN — Knbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 K u ^ m giderleri 15 000 
BAŞKAN — Knbul eden'Uer... 
EtmrvenW... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 543 000 

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

(A/2) Yatınım giderleri 

22.000 Yaüi, tosis ve büyük onarım 
giderleri 1 
BAŞKAN — Knbul edeler. . . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina. teçhizat ve taşıt alım
ları büyük onarımları 20 001 

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

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

34.000 Malî transferler 4 

BAŞKAN — Kabul edeler. . . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 

BAŞKAN — Kabul edeler. . . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

207 240 

Bölüm 
33.000 Borç ödemeleri 

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

Lira 
5 000 

(A/ l ) Cari harcamalar 

11.000 Ödenekler 24 754 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 18 680 190 

BAŞKAN — Kabul edenl-er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 400 000 
BAŞKAN — Knbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştik 

14 000 Hizmet giderleri 1 617 300 

BAŞKAN — Kabul eden'Uer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 156 490 

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

16.000 Çeşitli giderler 4 277 500 

BAŞKAN — TObıı] erW»er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım giderleri 

',2 000 Ypr>ı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 780 000 

N3.003 

BAŞKAN — Ki bul eden'V*... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ma.Vna. te^hizıt ve taşıt alım
ları büyük onarımları 2 050 001 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

"4.000 Malî transferler 55 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Scnyal transferler 1 255 485 

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

13.000 Borç ödemeleri 50 000 

BAŞKAN — K^bnl e.-^ 'V.. . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu fHdivln Cnmhurivt Senatosu ve Millet 
Menlisi bütçeleri kabul edilmiş bulunmaktadır, 
millet ve memleketimiz için hayırlı olsun. 
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B - Cumhurbaşkanlığı Bütçesi : I 
; ' BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım prog
ram gereğince Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üze
rindeki müzakereye başlıyoruz. Lütfen bütçe ile 
ilgili zevat yerini alsın. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde grupları 
adına söz istemiş bulunan arkadaşlarımın isim
lerini' okuyorum. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Zarife Koçak, 
M. P. Grupu adına Sayın ismet Kapısız, 
Y. T. P. Grupu adına Sayın Cengiz Ekinci, 
T. î. P. .Grupu adına Sayın Çetin Altan, 
A. P. Grupu adına Cihat Turgut, 
C. H. P. Grupu adına ikinci defa Reşit Ül

ker. s 

Şahısları adına söz almış bulunan arkadaşla
rın isimlerini okuyorum. 

Hasan Tahsin Uzun, Süleyman Onan, Mus
tafa Kemal Çilesiz, Sadi Binay, îlyas Kılıç, Ka
sım Güİek Ahmet Mustafaoğlu, İhsan Kabadayı, 
Mehmet Altınsoy, Şevket Bohça, İsmail Boya-
cıoğlu, Kemal Aytaç, 

Bugünkü programda olmasına rağmen yetiş
tireceğimizi tahmin edemediğim Anayasa Mah
kemesi Bütçesi vardır, o bakımdan Anayasa 
Mahkemesi ile ilgili zevat boş yere burada bek- 1 
lemesinler. 

C. II. P. Grupu adına Sayın Zarife Koçak. 
Buyurunuz efendim. 

C. H. P. GPtUPU ADINA ZARİFE KOÇAK 
(Bitlis) — Sayin Başkan, sayın milletvekilliri; 

Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde C. H. 
P. si Grupunuri görüşünü açıklamak üzere hu
zurunuzda bulunuyorum. Bu maruzatımda şüp
hesiz, Cumhurbaşkanlığı Makamının ve Cum
hurbaşkanımızın değerli şahsına duyduğumuz 
derin saygı bize yol göstereci olacaktır. Anaya
samıza göre; Cumhurbaşkanı, Devletin başı, 
millî birliğimizin senbolüdür. Arka arkaya iki 
defa seçilemez, seçildikten sonra Büyük Millet 
Meclisi üyeliği sona erer, partisiyle de ilgld 
kesilir. Bu kurallar Anayasamıza Cumhurbaşka
nının yüce görevlerinin ifasında her tesirden 
uzak bulunmalarını sağlamak için konulmuş
tur. Bu itibarla, siyâsi parti gruplarından her 
hangi birinin, Cumhurbaşkanımızın görüş ve 
düşüncelerinin tek taraflı olarak kendi görüş ve 
düşüncelerine paralelm'ş gibi göstermesi ve bu
nu el altından yaymaya çalışması, bu makamın 

yüceliğine ve dölayısiyle milletimize zarar ge
tirir. 

Türk vatandaşları Cumhurbaşkanımızın şah
sında, herekese hakkını veren, büyük bir ailenin 
reisini görmektedir. Anayasamızın emri de bu
dur. Nitekim, İran ve Pakistana resmî bir ziya
retten dönen Cumhurbaşkanımızın yurda avde
tinde, başkente dönmeden deprem bölgesine 
koşması, orada çaresizlik içinde kıvranan halka 
ümit ve teselli kaynağı olmuştur. Şüphesiz 
Devlet Reisinin bu bölgedeki gezileri, vazifeli
lerim daha ciddî çalışmalarını, Hükümetin ge
rekli tedbirleri almasını sağlamış, felâketzede
ler en ıstıraplı günlerinde Devlet Başkanını 
yanlarında görmekle yaralarının kısa zamanda 
sarılacağını haklı olarak ümidetmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri; 
Devletin Başı, millî birlik ve beraberliğin 

sembolü, Anayasamızın baş savunuçu-jıı olan 
Cumhurbaşkanı, yüce milletimize gelecek teh-
ljkclcr karşısında, siyasi partilerin üstünde mil
letimizi uyarmak, doğru yolu göstermek duru
mundadır. 

Nitekim Sayın Devlet Başkanımız da muh
telif beyanlarıyle, sağ - sol tehlikeleri, nurculuk 
ve komünizm gibi aşırı akımları millî dayanış
maya yapacağı olumsuz etkileri işaret etmişler 
ve Devletimizin temelini teşkil eden Atatürk 
ve 27 Mayıs devrimleri üzerinde yapılan tartış
maların millî hayatımıza vereceği zararları ifa
de buyurmuşlardır. 

Sayın Devlet Başkanımızın Türkiye Cum
huriyetinin değişmez temelleri olarak Anayasa
mızda yer alan ilke ve görüşlerini dile getiren, 
sorumluları ve vatandaşları bu ilke ve görüşler 
üzerinde düşünmeye ve onları benimsetmeye 
çağıran «vsaj ve konuşmaları büyük kıymet 
taşımaktadır. 

Bugün siyasi edebiyatımızda sık sık bahsi 
geçen «Asgari müşterekler» işte, Sayın Sunay'm 
bu beyanlarında en iyi tariflerini bulmuştur. 

Memleketimizin ekonomik, sosyal ve kültü
rel yönden kalkınması için plânlama zorunlu-
ğunu belirten veciz beyanları yanında nurculuk 
gibi zararlı akımlara karşı lâiklik ilkemizi sa
vunan beyanları da Anayasa düzenine bağlı 
her vatandaş için inş'rah verici olmuştur. Sa-
ym Sunay'm Devletimizin bu en yüksek maka
mına seçilmesinden beri bu görevlerini tam bir 
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tarafsızlık ve açıklıkla yerine getirmekte olma
larını şükranla karşılamaktayız. Sayın Balka
nımın 27 Mayi3 1966 günü yayınlanan meoojm-
»laki şu sözlerini tekrarlamadan gcçcmiycccğiz. 

«27 Mayıs Devrimi Anayasa ve hukuk dışı 
tutum ve davranışlarıyla meşruluğunu kaybet
miş bJr iktidara karşı, başgösteren millet diren
mesini salim bir neticeye bağlamak ma'ksadiyle, 
tam zamanında ve bir bütün halinde harekete 
geçirilen Türk Silâhlı Kuvvetlerimiz tarafından, 
kendisine düşen kanuni vazifenin şümulü ve 
şuuru içinde en iyi niyetlerle yapılan bir mü
dahaledir. 27 Mayıs Devriminin en büyük eseri 
olan Anayasamız ise, bu devrimi gayesine ulaş
tıran ve Devletimizin hayatiyetmi kuvvetlendi
ren siyasi bir zafer belgesidir. 27 Mayıs Devri
minin yaratmış olduğu inanç ve güveni millî 
birlik şuuru içinde tazelemek için vatandaşla
rımın Anayasamızın başlangıç kısmını, zaman 
zaman okumalarını ve buradaki temel ilkeleri 
milletimizin bütününe doğru bir şekilde bellet
melerini rica ederim.» 

Sayın Cumhurbaşkanımız g-eçen yılbaşın
da yayınlanan mesejlarmda da Anayasa düze
nine ve demokratlık rejime bütün Devlet ku
rumlarının ve özellikle başkomutanlığını tem
sil ettikleri Silâhlı Kuvvetlerimizin bağlılığını 
dile getirmişler ve son zamanlarda çıkarılan 
blrtaikım suni ihtilâl söylentilerinin sırf özel 
çıkarlara matuf olduğunu belirtmişlerdir. Bu 
konuşmaları da aşırı sağdan ve aşırı soldan 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine yöneltilme istenen 
bâzı kışkırtıcı davranışları teşhir etmek bakı
mından çok önemlidir. Sayın Devlet Başkanı
mızın bu uyarmaları, bu öğretici ve ışıik tutucu 
konuşmaları insan hak ve hürriyetlerine daya
nan demokratik rejimin, Atatürk devrimlerinin 
ve 27 Mayıs Anayasamızın- kanun, hukuk ve 
meşruluik düzeninin savunması olan bu en yük
sek makamın tecrübesine iyi niyet ve tarafsız
lığına en üstün güveni duyabileceğimiz ellerde 
'bulunduğunu göstermektedir. Bu Anayasa dü
zeninin korunması ve yüreklerde daha sağlam 
olarak yerleşmesi bakımından büyük bir temi
nattır. 

Sayın milletvekilleri, 
C. H. P. Grupunun Cumhurbaşıkanlığı ile 

ilgili görüşmelerini arz etmiş bulunuyorum. 

Bütçenin mili etimize hayırlı olmasını diler, 
hepinizi saygılarla selamlarım. (C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu a lma Sa
yın İsmet Kapısız, buyurun efendim. 

M. P, GRUPU ADINA İSMET KAPISIZ 
(Konya) — Sayın Başlkan, saygı değer arka-
laşlarım, Riyaseti Cumıhur Bütçesi hakkında 
Millet Partisi Meclis Grupunun görüşlerini kı-
;aca arz edeceğim. 

Her yıl olduğu gibi bu yd da Riyaseti Cum
hur Bütçesi mütevazi bir ölçü içinde hazırlan
mıştır. Bu hususta bir diyeceğimiz olmıyacak-
Lır ve hassaten bu durumu takdirle karşılıyo-
-•uz. Demo'krati'k düzenin devamlılığını sağla
mak bakımından partiler üçtü bir durumda bu-
'unan ve Anayasaya göne Devletimizin sembo
lü kabul cd'ılen Sayın Cumılıur|başka,n7mız r?ö-
•cvi bakımından Bakanlar Kurulunun ve Millî 
Gü,'enlik Kurulunun Başkanı sıfat-'yle mühim 
bir görev ifa etmdk durumundadır. Bu vazife
lini lâyı;kiy]e yapmış olduğu kanaati içerisin
deyiz. Nitekim 19 Mayıs 193'3 da irat buyur
dukları nutuk, Devi ot Radyosu vas^tasiy^ bü-
':ün Türk Milletine de duyurulmuştur. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın bu ıkonuşmasmı Millet 
Partisi Meclis Grupu olarak tamamiyle destek
liyoruz. Bu vesile ile «Sevgili vatandaşlarım...» 
diye başlıyan ve rejimimizin bugün mâruz bu
lunduğu birtakım tehlikelere vatandaşların 
• dikkatler ini çöken konuşmadan bâzı kısımları 
okumakta" fayda mütalâa ediyorum. 

«Son zamanla-da genel politÜk durumumuzu 
etkiliyen, dış münasebetlerimize gölge düşür-
oıak maksadını güden ve bunların çeşitli ko
nuları üzerinde umumi efkârın dalgalandırıl-
• marjını, muhtelif teşekküllerin 'birbirine düşü
nülmesini hedef tutan ve dolayıslyle iç ve dış 
güvenliğimizi ilgilendiren önemli ve üzüntü- ve-
•iei bâzı hâdiseler olmuştur. Bu konulardan 

TI önemlisi, yabancıların ve çıkarcıların siyasi, 
iktisadi, askerî ve içtimai maksaıtlan ile kendi 
•menfaatleri için vatan ve milletin bütünlüğüne 
yöneltikleri aşırı cereyanlardır. 

Meni öke timiadcıki aşırı ce-ey anları, sağcı
lık, solculuk, ilericilik, gericilük, toplumculuk, 
mukaddesatcıh'k, tarikatçılık, irtica, bölgeci
lik, ırkçılık, yabancı düşmanlığı veya taraftar-, 
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lığı, 27 Mayıs kindarlığı gibi türlü isimler al
tında gizli veya açık olarak yürütülen faaliyet
ler teşkil etmektedir. Çoğunun k"ikileri dışarı
da bulunan ve rejime aloytar olan bu cereyan
ların temeli veya hedefi, komünizme, faşir'me 
ve bunların dikta rejimleriyle hilâfete ve mem
leketimizin parçalanması kasdma dayanır. Her 
biri Türkiye Cumhuriyetinin, Anayasa ile ta
rif edilmiş bulunan millî, demokratlık, lâl'k ve 
sosyal bir hukuk Devletti olmak nitelikleriyle 
bağdaşamıyan esaslar güttüğü için momlclkoti-
mize zararlıdır.» 

İşte muhterem a "ika da T] arım, Sayın Cumhur-
başkamımızm irat buyurdukları konulmalarında 
bahse konu bu hususları Millet Partici olarak 
onun Meclis Grupu olarak tamamiyle destdkle-
diğimizi ifade etmek isterim. Bu düşüncel erin 
sahibi alan Sayın Cumhur-baikaniının bu gl'b: 
ahvalde ve önümüzdeki senelerde de ilgililerin 
bu şekilde dikkatlerini çekmekte fayda mülâ
haza ettiğimizi de arz ederim. 

kasından uzak bir görüşle hazırlanmıştır. Ri-
vaseticıımhur makamı için hayırlı ve uğurlu 
>knası dileğiyle Yüce Mealisi grupum adına se
lâmlarım aziz arkadaşlarım (M. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — T. î. P. Gnıpıı adına Sayın Çe
tin Altan. 

T. t. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, bizimki gibi parlömanter sistemlerde yani 
nresidentiel olmıyan parlömanter sistemlerde, 
Cumhurbaşkanlığı ile ilgili konuları günlük 
hayat içerisinde konuşmak Parlâmento gele
nekleri arasında değildir ve olmaması da gere
kir. Zaten son yıl içinde, Parlâmento faaliyet
leri içinde, Cumhurbaşkanlığına ait görüşme 
bir kere Senatoda cereyan etmiştir; o da çok 
*âli bir meselede; köşkü rahatsız eden kargalar 
konusunda cereyan etmiştir. Bu bütçe münase
betiyle T. I. P. inin Cumhurbaşkanlığı maka
mı üzerindeki görüşleri daha ziyade son zaman
larda demokrasimizin su üstüne çıkmış veya su 
altında kalmış bâzı olaylar muvacehesinde git
gide artması muhtemel bir krize doğru sürük
lenme endişesinde Anayasanın başlıca temina
tından biri olan bu yüce müessesenin bizlere 
verdiği huzuru belirtmek ve bu huzurun bütün 
memlekete yayılması için gerekli noktaları işa
ret etmektir. Cumhurbaşkanlığının bir büyük 
•yurtseverlikle memleketteki plânla da ilgili 
olan konulara gösterdiği dikkat, hassasiyet ve 
bunların uzun uzun radyolarda ilânı elbette ki 
vatandaşların günlük nafakalarında duyduk
ları sıkıntılara teselli edici sözler olarak bir ra
hatlık getirmektedir. Ancak, bu günlük olay
lar ve plân içinde mütalâa edilecek iktisadi me
selelerde en yüce makamdan ileri sürülen gö
rüşler yanında, bir de rejimin zaman zaman 
sarsıntıya mâruz kalacak gibi hareketlerde yi
ne vatandaşların ve bilhassa bu olayları yakın
dan izliyen vatandaşların gözleri bu yüce taraf
ı z makama dikilmektedir. Bugün demokra
simizin en önemli noktası bizce demokrasi kav
ramında tam bir anlaşmaya varılmamış olması
dır. Demokrasi bir denge rejimidir. Ve bu 
denge saklandığı ölçüde millî birlikten söz açı
labilir. Yoksa millî birlik sadece bir tek görü
şün benimsenmesinden ibaret diye mütalâa edi
lirse o zaman en büyük millî birlik yer yüzünde 

Aziz arkadaşlarım, Sayın ReisiciYrjhurumur 
gerek y u t içinde ve gerek yurt dışında birta
kım seyahatler yapmışlardır. Görevle 'inin ica
bıdır. Bilhassa yurt dışına yaptıkları seyahat
lerini elbette birtakım faydaları vardır. Ancak 
yurt dışı seyaıhaıtlcrd çok kalaua/'llk zevatla ya-
pılmaiktadır ve öyle zan ve tahmin ed'yoruz ki 
Ha^kı^ye bir hayli malî külfet tahmil etmekte
dir. Yurt içindeki seyahatleri de elbette bir 
ReisicuMühurıın şanına lâyık bir şekilde ter-
tîbed'lımel'dir Ama bunun yanında s'm d e - c r 
gösterişli, anlayışlı ve masraflı olmamasına da 
öno.ıı verlılmclldir. Biz Millet Partisi Meckt: 
Grupu olarak Sayın Reisicumhurun yurt içi 
yaptığı seyahatlerde memleketin birtakım dert 
ve ntıraplarım 'mahalli"ndo tetiklik etmek suret'J/-
le tertibettikleri brifinglerin faydalı okluğuna 
kaaniiz ve bu seyahatler sonunda yine Devlet 
radyosundan ilgililejln, bilhasısa icra organının 
dikkatini çökmek üzere konulmalar yapmışlar
dır. An.3ak bdfinlklerin sonunda kendi! e: İnin 
bizzat buyurmuş oldukları hususlardan hangi
lerinin icra organı veya müesseseler tarafından 
yapıldığı hususunu da millete yine yapacakları 
bir radyo konuımasiyle bildirinlerse vazifeleri
ni tamamlamış olurlar. 

Bütçe, sözlerine başlarken de ifade ettim, 
mütevaziddr ve hakikaten Devletin israf politi-
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yalnız Kuveyt Şeyhliğinde vardır, onun dışın
daki millî birlikler ancak dengelerin korunma-
siyle sağlamlaşır, kökleşir. Bugünkü demokrasi 
anlayışında ortaya çıkan görüş ayrılıkları dışar
dan dikte edilen Filipin tipi bir demokrasiyle 
bizim Anayasamızın öngördüğü gerçek Batı ti
pi demokrasi arasında sallanmaktadır. Filipin 
tipi demokrasi kapitalizmin tenkid edilmemesi 
şartiyle her türlü fikir özgürlüğünü kabul eden 
demokrasidir. Bizim Anayasamızın öngördüğü 
gerçek Batı tipi demokrasi, sınıflar arasındaki 
iktisadi meselelerin çatışmasından meydana ge
lecek bir özgürlük düzeninde bir parlâmenterizm 
yaratmak demokrasisidir. O bakımdan Anaya
sanın en sağlam teminatı olaraktan kaydedil
miş bulunan bir yüce makamın bu demokrasi 
görüşleri arasındaki zıtlıklarda Anayasamızın 
kapsadığı istikametteki bir tutumun tarafsızane 
koruyucusu olması, oluşu en sağlam huzuru sağ-
lıyacak mahiyettedir. Çünkü, en büyük özgür
lük nutuklarının atıldığı bir ortamda bir de gö
rüyoruz ki, disiplinli liderlerin Anayasaya uy-
mıyan beyanları dahi alkışlanmakta. O zaman 
özgürlük savunması kenara itilmektedir. Ve 
yine görüyoruz ki, bir muavven zümreye ait 
iktisadi bir tutum tenkid edildiği vakit, aman 
efendim biz dünyanın en özgür insanlarıyız, bu 
özgürlüğe karşı çıkmak, neüzübillâh bizim tüy
lerimizi diken diken eder, sözleri içinde bir çe
şit politika yapılmaktadır. Bütün bunların mey
dana getirdiği kaosta elbette ki tarafsız olması 
gereken yüce makamların her şeyi politika, po
litikanın zaman zaman sürüklendiği demagoji 
sınıfı arasında - ki yeni gelmiştir bu kelimeler 
edebiyatımıza, siyasi edebiyatımıza - bir denge 
kurulmasında nâzım rol oynaması en önemli 
demokrasi teminatı olarak ortaya çıkmaktadır, 
yoksa bu kelimelerin millî birliği bozucu ölçü
ler diye ımütalâa edilmesi Karunu Vüstaya ait 
bir eski zaman anlayışıdır ki, zamanımızın de
mokrasilerinin hiçbiri, ne îngilteresi, ne îtalya-
sı, ne Fransası, ne Belçikası iltifat etmemekte
dir. Ancak gerçek demokrasi böyle olur ve bu 
demokrasi teminat altında olduğu vakit Ana 
yasa dışı müesseseler bu dengeye önem verdik
leri vakit bir demokrasi gerçek yörüngesinde 
ve dışardan sufle edilen birtakım tedbirlerin dı
şında o memleketin millî birliği istikametinde 
gelişir ve bu da ancak zannederim ki, partile
rin yıldönümlerinde onlara başarı telgrafları 

çekmek, fakat başarılarının devamı hususunda
ki kanaatleri sadece seçimlerde kamu oyuna bı
rakmakla daha sağlam ve mümkündür. 

Efendim, saygılarımı sunarım, hepinizin vak
tini bu geç saatte aldım. Beni dinlediğiniz için 
hepinize saygılarımı sunarım. (T. î. P. sırala
rından, alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Cihat Turgut. 

Buyurun efendim. 
A. P. GRUPU ADINA CİHAT TURGUT 
(Balıkesir) — Sayın Başkan sayın milletve

killeri Adalet Partisi Meclis grupu adına Cum
hurbaşkanlığı 1967 malî yılı Bütçesi hakkındaki 
görüş ve temennilerimizi arzetmek üzere huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. 

Bu vesile ile söze başlamadan evvel grupum 
adına yüce meclisi saygı ile selamlarım. 

Muhterem arkadaşlar. 
Yüksek malûmları olduğu üzere Cumhurbaş

kanı Devletin başıdır. Bu sıfatları ile Türkiye 
Cumhuriyetinin ve Türk Milletinin birliğini tem
sil etmektedir. Anayasamızın âmir hükümlerine 
göre tarafsız kalmasını teminen Devlet başkanları, 
seçildikleri andan itibaren Büyük Millet Meclisi 
ve mensubolduğu partisi ile ilişiğini tamamen 
keser. Buna binaen Cumhurbaşkanlığı makamını 
işgal eden zatın tarafsızlığından hiç kimsenin ve 
hiçbir teşekkülün şüphesi olmaması gerekir. Bu
güne kadar olan tatbikatta bu husus böylece tes-
bit edilmiştir. Şu hale nazaran şimdi müzakere
sini yapmakta olduğumuz bütçenin aidolduğu 
makamı işgal eden zat bütün partilerin üstünde 
büyük Türk Milletinin, Cumhuriyetin ve rejimin 
sembolüdür, timsalidir. Bu kadar önemli ve o 
nisbette şerefli, Cumhuriyetin ve rejimin mih
rak noktasında bulunan Saym Cumhurşbakanı 
Anayasanın çizdiği hudutlar içerisinde görev 
ve yetkilerini yerine getirmeye çalışmaktadır. 
Değişen dünya şartları muvacehesinde devamlı 
bir şekilde hareket ve faaliyet içerisinde bulunan 
Sayın Devlet Başkanı bu şartlara uymak ve Mil
letime yararlı olmak zorunluğunu duymaktadır. 
Gelişen ihtiyaçlara paralel olarak orantılı şekilde 
artan devlet bütçesi içerisinde Cumhurbaşkanlığı 
bütçeleri daima tevazzuunu muhafaza etmiş, 
hiçbir suretle gösterişe ve alâyişe kaçacak bir se
viyeye yükselmem iştir. Lüzum gördüğü zaman 
icra Vekilleri Heyetine Riyaset eden milletler-
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arası münasebetlerde mutlak rolü olan, her kamı- I 
nun altında imzası bulunan ve binnetice dört I 
duvar arasında mahsur kalmaktan kurtulan bu I 
yüce makama şimdiye kadar olduğu gibi bun
dan böyle de lâyık olduğu önemi vermek zorunda
yız. 

Devlet Başkanının iç ve dış faaliyetlerini ko- I 
laylaştırmak ve âzami derecede faydalı olnıala- I 
rını temin maksadiyle Yüce Meclisin gelecek yıl ' 
bütçelerinde daha anlayışlı ve daha cömert dav- I 
ranacağına inanıyoruz ve inanıyoruz ki bu maka- I 
ma tahsis edilecek her kuruş yerine masruf ola
caktır. I 

Aziz arkadaşlar; Cumhurbaşkanlığı Dairesinin I 
1067 malî yılı Bütçesinin genel toplamı kesin I 
olarak 4 762 893 liradır. Bu rakam geçen yıla 
nazaran 1 512 730 liralık fiilî bir fazlalık arz et- I 
inektedir. Bütçe hazırlanırken her yıl olduğu I 
gibi bu yıl da âzami şekilde tasarruf prensiplerine I 
riayet edilmiş lüzumsuz ve yersiz masraflar ya- I 
pılmasma son derece itina gösterilmiştir. Sa- I 
deco sağlanması zaruri görülen gerçek ihti
yaçların karşılanması cihetine gidilmiş, per- I 
sonelin kanunli hakları ve geneli yönetim gi
derleri ile ilgili bâzı maddelere ödenek ilâ- I 
vesi yapılmış ve yine bâzı lüzumsuz madde
lerde ödenek indirimi cihetine gidilmiştir. I 

Yukarıda rakam olarak arz edilen fazlalığa I 
rağmen Sayım Devlet Başkanına verilmekte I 
olan temsil ödeneği ve Cumhurbaşkanlığı daire
sinde vazifeli personele ödenen ücretler gc- I 
çen yıllarda olduğu gibi seviyesini aynen mu
hafaza . etmiştir. Bütçede görülen artışın I 
büyük bir kısmı döşeme ve demirbaş gi- I 
derlerini karşılamak için konulmuş, diğer bir 
kısmı da çeşitli mübrem ihtiyaçlar için ay- I 
rilmış bulunmaktadır. I 

Muhterem milletvekilleri, yaşadığımız asır
da yurt ve milletlerarası sorunlar süratli bir I 
gelişme ve şaşırtıcı bir durum arz etmektedir. I 
Memleket içi ve memleket dışı olaylarım dik- I 
katle izlenmesi ve millî menfaatlerin gerdktir- I 
diği şekilde titiz bir ilgi gösterilmesi i c ö r t 
mektedir. Art de yorganı ayağa göre uzatmak I 
prensibini bir yana iterek uzayan ayağa göre 
yorgan aramak zorundayız. Bu itibarla mü- I 
reffeh bir Türkiye yaratmak sorumluluğunu I 
yüklenen makamların başında bulunan Cura- I 
hurbaşkanınm da bu tempoya uyarak eskiye | 
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nazaran daha faal, daha diınamik ve her çe
şit münasebetlerde her zamandan daha aktif 
olması gerökmelktedir. Yurt içinde şehirden 
köye kadar çeşitli halk tabakaları ile temas 
ederek icranın faaliyetleri ile halkın dilek ve 
temcnıriilerini mahallen tesbit ederek Hükü
mete ulaştırmak vazifeleri cümlesiindendir. Bu 
suretle Türk halkı da Devlet Başkanlarını 
yakından tanımak imkânına sahibolmanıın se
vincini ve hazzını duyuyorlar. Nitekim. Muh
terem Cumhurbaşkanımızın programlı bir şe
kilde yurt şaftlımı karış karış tarama hareket
lerini demokrasi düzeninin normal faaliyetle
rinden sayıyor ve bütün gönlümüzle bu temas
ların devamını temenni ediyoruz. Bir Başkan
da bulunması elzem olan bu güzel hasletleri 
Sayın Sunay'm şahsında müşahede etmekle gu
rur duymakta olduğumuzu belirtmek isterim. 

Diğer taraftan dost ülkelere yapı'lan ziya
retlerin bâzı çevrelerin som derece huzursuz
luk duymasına rağmen, askerî, siyasi ve ikti
sadi balkımdan memleketimiz için büyük ölçüde 
faydalar 'sağladığında şüphe yoktur. Beynel
milel münasebetlerin gelişmesine ve dostlukla
rın takviyeslimc yol açan bu kabîl dıs ziyaret
lerin (bilgili ve programlı bir şekilde deva
mında hal ve gelecek için saymakla tükenmi-
miyecek millî menfaatler vardır. Yurdumuza hiz-
ımöt yarışında Hükümet ile Devlet Başkanının 
'büyük bir ahenk ierisiindeki çalışmalarımdan 
milletçe duyulan sevinç sonsuzdur. Bunu böy
lece ifade ettikten sonra müsaade buyurursanız 
biraz da Meclisi erimiz ile Cumhurbaşkanlığı 
münasebetlerinden bahsetmek istiyorum. 

Aziz arkadaşlar; Sayın Cumhurbaşkanımız 
dairelerinde yaptırdıkları özel bir tertibat] a di
ledikleri zaman Senato ve Millet Meclisi mü
zakerelerini yakmeın takibetmek imkânına sa
hip bulunuyorlar. Günlük meşgalelerinden 
ayırdıkları zaman için kendilerine müteşekki
riz. Buna rağmen bununla yetinmek istemi
yor, sık sık kendilerini aramızda görmek işiti
yoruz. Bunun dışında maddi imkânsızlıklar 
bertaraf edildiği anda da Sayın Sunay'm 
Perlâmcınto azaları ile gurup grup tanışma
larını, mevcudu!an sıcaklık ve yakınlığım daha 
da artırılmasını arzuluyoruz. Cumhuriyetin 
ilânından günümüze kadar geçen devre içeri
sinde vazife almış Sayın Cumhurbaşkanları-
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nm hizmetlerini devirlerine ait faaliyetlerini 
dile getiren bir arşiv teşkili hazırlıklarına 
geçildiğini memnuniyetle öğrenmiş bulunuyo
ruz. Bu konuda büyük gayretler sarf etmiş 
olan Sayın Genel Sekreter Cihat Alpan'a te
şekkür ederiz. 

Bu güzel teşebbüsün biran önce gerçekleş
mesini ve halkın istifadesine sunulmasını 
h ekliyoruz. 

Sayın arkadaşlar, 
Cumhurbaşkanlığı dairesi yetkilileri ile şah

san yaptığım temaslar neticesinde giderilmesi 
âcil ve zaruri olan noksanlıklar ve ihtiyaç
ları tesbit etmiş bulunuyorum. Bunlardan su 
ve köşkün havaiandırma tesisatı önemle üze
rinde durulması gereken iki mühim konudur. 
Kullanma suyu sıkıntısı bariz bir şekilde ken
dini hissettirmektedir. Yapılan etütler ve bu 
yoldaki çalışmalar ihtiyaç duyulan suyun en 
uygun bir şekilde «Ortadoğu» dan temin edile-
'bileceği merkezinde olup bunun için istenen 
ödenek miktarı 650 bin lira civarındadır. 
Diığer taraftan basit ve işe yaramaz halde 
olan eski havalandırma tesisatı yerine modern 
bir klima tesisatı yapılması şarttır. Bunun 
için de ayrıca 350 bin lira, ki, cem an bir mil
yon liralık, bir masraf ihtiyar etmek zorun-
luğu ile karşı karşıya bulunuyoruz. Bütçe 
müzakerelerinin devam ettiği şu günlerde 
veya yıl içerisinde yapılacak aktarmalarla 
bu noksanlığın telâfisine Hükümetimizin ve 
Bayındırlık Bakanlığının ilgi göstereceğine 
inanıyoruz. Bâzı engeller yüzünden bu müm
kün olamadığı takdirde ihtiyaç duyulan öde 
neğin gelecek yıl bütçesine ithal edilmesi lü
zumuna işaret ederek şimdiden Yüce Mecli
sin dikkatlerine sunmayı vazife telâkki et
tik. 

BAŞKAN — Sayın Turgut, bir dakikanız 
var, konuşmanızı ona göre ayarlayınız lütfen. 

ÜHAT TURGUT (Devamla) — Bitti efen 
dim. 

Bunu böylece dile getirdikten sonra sosyal 
hayatımızda noksanlığını duyduğumuz diğer 
bir hususu da yüksek tasviplerinize sunmayı 
faydalı gördük. 

Sayın arkadaşlar, süratli bir gelişme içe
risinde olan ülkemizde ilim ve fen alanın
da çalışan değerli uzman ve teknisyenlerin 
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çalışmalarını teşvik ve yeni buluş sahipleri
ni taltif gayesiyle bir Cumhurbaşkanlığı 
«Ödül» müessesesi ihdasında fayda görüyo
ruz. Çeşitli çalışma kollarında başarı göste
ren üstün zekâlı kimselere Sayın Devlet 
Başkanının takdiriyle mükâfatlar tevzi edil
melidir. Takdir edilen maddi ve anânevi ilgi 
gören insanlar daha çok verimli olurlar. 
Bu davranışın yurdumuz için hayırlı neti
celer sağlıyacağma şüphe yoktur. 

Büyük Atatürk'ün izinde, onun çizdiği 
nurlu yolda prensiplere sadık demokrasiye 
bel bağlamış imtiyazsız sınıfsız bir toplu
luğun yaratılması gayrettiıii gösteren ileri gö
rüşlü uyanık fikirli maddi ve mânevi cephesi ile 
sağlam, her yönü ile kendisine güven duyu
lan Cumhurbaşkanlarına kadirbilir milletimiz 
her zaman itimat ve sevgisini göstermiş ve 
göstermekte devam edecektir. 

Kafalarında tasarladıkları korkunç siste
mi yerleştirmek pahasına huzuru bozmak 
için durup dururken rejim • buhranı yarat
mak... 

BAŞKAN — Sayın Turgut lütfen bağlayı
nız, müddetiniz hitama eriyor. 

CİHAT TURGUT (Devamla) — Türk top
lumunu sınıflara bölmek çabasında olan söz
de haktan yana, sözde cmekçilen'in önder
liği rolündeki gayrisamimi kimselerle gele
ceğin idarecisi olan bugünün öğrencisini de
vamlı tahriklerle sokağa dökmek istiyen-
lere, aileye, mülkiyete, servete, mânevi inanç
lara düşman olan sefalet müjdecilerine göz 
açtırmıyacak kudretteki hükümetlere zahir 
Devlet Başkanlarımıza aziz milletimizin gön
lünün ve kalbinin kapıları nesiller boyu acık 
kalacaktır. Yine Atatürk'ün söziyle onun de
mek istediği mânada : 

Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kala
caktır. 

1961 seçimlerinden sonra rejimin kökleş
mesi uğruna büyük emek ve. 

BAŞKAN — Lütfen cümlenizi _ bağlayınız, 
rica ederim. 

CİHAT TURGUT (Devamla) — Gayret sarf 
ederek tarihin sahifelerine intikal eden ve ara
mızdan ebediyen ayrılan Sayın Gürsel'i rahmetle 
anar, şu anda metanet ve dirayet ile vazifesi ba
şında bulunan Sayın Sunay'a başarılar diliyerok 
kendilerini grupumuz adına hürmetle selâmlarım. 
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Cumhurbaşkanlığı bütçesinin memleket ve mil
let için hayırlı ve uğurlu olması temennisiyle hu
zurunuzdan ayrılırım. (A. P. sıralarından, alkış
lar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Cengiz Ekinci?.. Yok. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vaz geçtim. 

BAŞKAN —• Vaz geçtiniz. Grupları adına 
beyanda bulunacak başka arkadaşımız yok. 

Şahısları adına Sayın Hasan Tahsin Uzun?.. 
Yok. Sayın Süleyman Onan?.. Yok. Sayın Mus
tafa Kemal Çilesiz?.. Yok. Sayın Sadi Binay?.. 
Yok. Sayın llyas Kılıç. Buyurunuz Sayın Ki-
lıç, 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın arka
daşlarım, Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülür
ken birkaç kelime de ben söylemek için huzuru
nuzda bulunuyorum. Vaktin geç olduğunu, sabır
sızlık içinde bulunduğunuzu biliyorum fakat as
la sabrınızı suiistimal etmiyeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, yeni Anayasanın, 
başka deyimle 27 Mayıs Anayasasının getirmiş 
olduğu hürriyetler pazarına herkes fikrini sür
mek suretiyle taraftar toplamaktadır veya taraf
tar toplamaya çalışmaktadır ve bu yolda yapılan 
çabaların, söylenen sözlerin ve yazılan yazıların 
sonucu görüyoruz; bâzı millî müesseseler bölün
mektedir.. Örneğin gençlik; mukaddesatçı, milli
yetçi, kuvayi milliyeci, devrimci. Öğretmenler; 
milliyetçi, devrimci kuvayi milliyeci. İşçiler bö
lünüyor. Din adamları muhtelif yollarla kulla
nılmak isteniyor. Bunlar memlekete huzur geti
rici hareketler olmuyor. Bu hareketlerin karşı
sında temelde tarafsızlığı hepimizce müsellem, mü-
seccel, Anayasaya göre hiçbir siyasi partiye esa
sında bağlı olmıyan ve kendisine büyük saygı 
beslediğimiz eski asker Sayın Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay'm millî günlerimizi vesile yapmak 
suretiyle, milletin bu umumi havasına zaman 
zaman yapmış olduğu beyanları memleket sathın
daki akisleri, vatandaşların kafasında belirmiş 
olan istilıfanıları silmekte ve millî birlik ve bera
berliğimizi temin hususunda mutlaka faydalı ol
maktadır. Bu yolda şahsi kanaatim, Sayın Cum
hurbaşkanının siyasi tansiyonu ve memleketin 
umumi manzarasını ve durumu tetkik ettikçe ve 
zamanı geldikçe bu şekilde beyanlarda bulunma
sının memleketin geleceği için faydalı olduğu 

kadar azgın politikacıları veya kötü maksatlı in
sanları sükûnete davet etmekte ve millî birliğimiz 
için umduğumuzdan daha çok fayda sağlamakta
dır. Bu bakımdan Cumhurbaşkanına Meclis ola
rak, vatandaş olarak saygı beslememiz gerektiği 
kanısındayım ve bu şekilde beyanlara devamında 
ben şahsan fayda mütalâa etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar; insanların telefon ve 
mektupla yapmış oldukları muhaberelerden daha 
çok şahsi temasların, askerlikte bile bütün fennî 
muhabere vasıtalarına rağmen şahsi temasların 
büyük feridesi olduğunu ve en güzel bir muha
bere vasıtası olduğunu bilen bir insan olarak, 
Cumhurbaşkanının memleket içinde ve memleket 
dışında zaman zaman vatandaşlar nezdinde yap
mış olduğu seyahatlerde millî bünyede doğan fay
daları, memleketi erarası yapmış olduğu ziya
retlerde memleket için sağlanan faydaları asla 
inkâr edenlerden değil, bilâkis savunanlardan ve 
bunların faydasına inananlardanım. Ancak bu 
seyahatler mümkün olduğu kadar tasarruf fikri
ne riayet etmek suretiyle yapıldığı takdirde çok 
faydalı olacak ve memlekette tasarrufa riayet et
mesi lâzımgelen müesseselere ve fazla masraf 
temayülünde olan insanlara da bir örnek teşkil 
edecektir. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin, tarafsız Cum
hurbaşkanımıza ve Milletimize hayırlı ve uğurlu 
olması temennisi ile saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kasım Gülek?.. Yok. Sa
yın Ahmet Mûstafaoğlu?.. Yok. Sayın Kabada
yı?.. Yok. Sayın Mehmet Altmsoy?.. Yok. Sa
yın Bohça?.. Yok. Sayın İsmail Boyacıoğlu?.. 
Yok. Sayın Kemal Aytaç?.. Yok. Başkaca söz 
istiyen yok. Bu şekliyle Cumhurbaşkanlığı Büt
çesinin tümü üzerinde görüşmeler sona ermiş bu
lunmaktadır. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 
11.000 Ödenekler 150 000 

BAŞKAN — Kabul edefrılter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 2 157 062 
BAŞKAN — Kabul edeler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 
13.000 Yönetim giderleri 2 080 000 

BAŞKAN — Kabul edetaflter... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 200 000 
BAŞKAN — Kabul edetoflter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım giderleri 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve büyük onarımları 135 000 
BAŞKAN'— Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
Bölüm Lira 
35.000 Sosyal transferler 40 000 

BAŞKAN —- Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 831 

BAŞKAN — Kabul edenller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu şekli ile Cumhurbaşkanlığı Bütçesi Mecli
simizce kabul edilmiş bulunmaktadır. Memleket, 
Millet için hayırlı olsun. 

C. — Sayıştay Bütçesi : 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; prog
ram gereğince sırada bulunan Sayıştay Bütçesi 
üzerindeki müzakereye geçiyoruz. 

Sayıştay Bütçesi üzerinde grupları adına söz 
alan arkadaşların isimlerini okuyorum : 

C. H. P. adına Sayın Adil Toközlü, M. P. 
Grupu adına Sayın Kemal Ataman, Y. T. P. 
Grupu adına Sayın Cengiz Ekinci. T. 1. P. 
Grupu adına Sayın Adil Kurtel, A. P. Grupu 
adına Sayın Tevfik Koraltan. 

Şahısları adına söz almış olan arkadaşların 
isimlerini okuyorum : 

Hasan Tahsin Uzun, llyas Kılıç, Mustafa 
Kemal Çilesiz, Sadi Binay, Süleyman Onan, 
Kasım Gülek, Ahmet Mustafaoğlu, İhsan Kaba
dayı, Ali İhsan Balım, Mehmet Altmsoy, İsmail 
Boyacıoğlu. 

Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
Sayın Âdil Toközlü, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ÂDİL TOKÖZLÜ 
(Kastamonu) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; 
gecenin bu ileri saatinde yine boş sıralara hitabet-

menin üzüntüsünü bir defa daha belirtmek isti
yorum. 

Sayıştay bütçesi üzerinde grupumuzun gö
rüşlerini izah edeceğim:. 

Bütçemiz her bakımdan Milletimiz için-bir 
hayatiyet ifade ediyorsa tatbikat ve denetlen
mesinin ayni ehemmiyette olduğuna şüphe yok
tur. Vergiyi ödiyen milletin ona razı olması 
ve milletten alman vergilerin nerelere sarf 
edileceğini milletin tâyin ve murakabe eylemesi 
milletin tabiî hakkıdır. Birçok mücadeleler
den sonra 19 ncu asırda evvelâ İngiltere'de 
doğan ve sonra Fransa'ya ve oradan Amerika 
ve Avrupa'ya intikal eden, milletlerin, bu yük
sek hakkının tezahürü, tekâmülünü takibetmiş-
tir. Devlet idaresinde gelişi güzel sarfiyat icra 
etmek umumi hizmetlerin ifası için halktan 
vengi namı ile alman paraların miktarını bil
mek mahallî sarfmı tâyin ve tahdidetmek bu 
masrafların karşılıklarını tesbit eylemek şe. 
refle yaşamak ve yükselmek istiyen milletle
rin en birinci mukaddes düşüncesi olarak büt
çe fikri doğmuş, millî hâkimiyete müstenit 
teşekküllerde bütçe hayat ve murakabesi öıı-
safta yerini almıştır. İlk bütçe tatbikatından 
ve geçirdiği uzun bir devrenin murakabe neti
cesinden bahsetmeye vaktimiz müsait değildir. 
Milletlerin siyasi tarihleri ve bilhassa inkilâp-
ları tetkik edildikte görülür ki, Cumhuriyet 
idarenin kurulduğu tarihten beri Türkiye'miz 
için hayatiyet ifade eden bütçe ve murakabe 
tatbikatımız her yıl biraz daha inkişaf etmek
te murakabe yönünden bütçenin tabi olduğu 
başlıca ilmî kaideler arasında bulunan umumi
yet, vahdet, samimiyet, vuzuh, iktisat ve teva
zün prensiplerine riayet edilmesi için esaslı 
bir denetleme yapılmaya devam edilmekte bu
lunmuştur. 

Bütçe tatbikatının masraf noktasından tet
kik ve mütalâasını Genel Muhasebe Kanunu
nun vazife ve mesuliyet hükümlerine göre ta-
kibetmek faydalı olur. 

Tahsisatın kullanışı taahhüdün yapılması, 
masrafın tahakkuku, ita emrine bağlanması ve 
masrafın tediyesi bu vazifeleri yerine 'getirmek 
aidolduğu vekile ve hazineye ait bulunmakta
dır. Masraf ve gelir kesin hesaplarının ne şe
kilde tanzim olunacağı yine Genel Muhasebe 
Kanununda yazılıdır. Burada en mühim olan 
bütçe teftiş ve murakabesidir. 
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Hizmetler için tâyin olunacak çerçevenin 
haricine çıkılması vergi hudutlarının aşılması, 
halkın umumi hizmeti enin ifası için verdiği pa
raların şahsi ve keyfî arzulara sarf olunması 
israflar, suiistimaller yapılması dalima ve her 
yerde bir emrivaki olarak kalbul edilmiştir, bu 
(sebepledir ki, milletler bütçe tasdiki hakikinin 
'millete aidolduğunu kabul ve teslim ettikleri 
anda milletvelk)i]l erinin kabul ve tasdükinc ikti
ran eden bütçe tatbikatının murakabesini büt
çe tasdiki hakkiylc anut e raf ik ve 'bu hakkın 
'mütemmimi olarak tesis etmişlerdir. Eski ve 
yeni Anayasamıza göre Türkiye Büyü'k Millet 
Meclisi namına denetleme ve yargılama göre
vini Sayıştay teşkilatımız yapagelm ektedir. 
Çetin bir meşgaleye, ihtisasa, blilgiye tevafuk 
eden ve nihayet siyasi havalardan uzak bitaraf 
heyetlerin yapması lâzım gelen bu iş çok eski ta
rihlerde neşrolunan kânun ile Divanı Muhase
bata verilmiştir. Bu derecede ehemmiyetli bir 
mevzu olarak milletlerce mütalâa edilen bütçe 
murakabesi bütün malî mevzuatta derpiş edil-
miş'bir. Varidat tahakkuk ve tahsilinde Devle
te ait para ve malların muhafazasında hizmet
lerin ifasında, Devlet masraflarının 'tediyesin
de nihayet bütün malî işleri ifa ile mükellef 
olanların derece derece tanzim ettikleri aylık 
ve senelik hesaplarda teftiş ve murakabe esas
ları tedvin ve 'kabul edilmiş son murakabe saf
hası da kesin hesapların mutabalkat beyanna
meleriyle Büyük Millet Meclisine intikalinden 
sonra Meclisçe yapılmakta olduğu malûmdur. 
Murakabenin en müessiri ve en şümullüsü Mil
let Meclisinin yapacağı murakabedir. Bir Dev
let bütçesinin sağlamlığı ve Devlet Hazinesinin 
intizamı nihayet bir Devletin malî itibarı o 
Devletlin bütçe tatbikatını teftiş ve murakabede 
kabul ve tatbik etmekte olduğu esas ve usulle
re bağlı ve bunların kuvvet ve mükemmdiye
tiyle mütenasip sayılmaktadır. Teftiş ve mıı-
ralkabeyi, idari, kazai ve teşriî olaralk üç kısım
da 'mütalâa ve tatbik ediyoruz. İdari ve kazi 
teftiş ve muraikebede taahhütlerin yapılması 
ibak^mından denetlenenin daha esaslı yapılma
sı düşüncesi ile İtalyan tatbikatına yakın bir 
tatbikatın bizde de yapılmasını arzu ediyoruz. 
Masraf murakabesinin on mühimmi ve fayda
ları taahhüdatm denetlenmesidir. Teşriî denet
leme Millet Meclisince yapılırken bunun yine 
Sayıştay müessesesinin tetki'kat ve murakabe-

'sline istinade'ttiriMiği Sayıştaym Bakanlıklar 
tarafından tanzim olunan kesin hesaplara, ev
rakı müsbitesini tetiktik: ve kayıtları ile tatbik 
ettiği muhasip hesapları ile karşılaştırmak su
retiyle bir mütaba'kat beyannamesi tanzim ve 
Millet Meclisine vermekle mükellef bulunduğu 
lişlte bu mutabakat beyannamesinin teşriî mu-
ra'kaîbenin esasını teş'kil eylediği bilinmektedir. 
Anca/k kesinhesapların bugünkü şekliyle Sa
yıştay Komisyonundan •geçirildikten sonra ka
nunlaşması ma'ksadı arzu 'edildiği gibi sağla
mamaktadır. Kesinhesaplarda bütçe ile kabul 
edilen tahsisat sonra ilâve edilen tahsisat bu
na mukabil yapılan ödemelerin doğruluğu he-
sa'ben anlaşıldıktan sonra tesbit olunan iptal 
edilmiş tahsisat üzerinde durulmamasından teş
riî muralkabenin kifayetsiz olacağını düşünmek
teyiz. 

Hizmetlerin ifa şekilleri ve muayyen bir 
hikmetin yapılması için verilen tahsisatın kul
lan il mıyara'k iptal edilmesinin veya her hangi 
bir yaitırım (konusunun yapılmamış olmasının 
denctlenmeJmesi bir noksanlığı ifade etmekte
dir. iRütçe ile teJk'lif edilen masraf ve gelir ra
kamları üzerinde hizmet bakımından Bütçe ve 
Plânlama Komisyonunca günlerce nasıl titizlik
le ince!cime yapılıyorsa o yıl bütçesinin tatbiki 
ile ilgili fiilî neticeleri getirilmiş katiyet ifade 
dden miktarlar üzerinde bir tahlil yapılmaması 
teşriî murakabedeki noksanlığın cidden bariz 
bir vasfıdır. Önümüzddk/i yıllarda bu konu üze
rinde daha hassas bulunmamız bu itibarla teş
riî murakabe neticesinde doğacak siyasi, cezai 
ve malî 'mesuliyetlerin tâyinine esas olacak de
netlemenin bugünkü Sayıştay Komisyon adedi
nin Bütçe ve Plân Komisyonuna verilen ehem
miyet derecesinde mütalâa edilmesi gcrekmcik-
tedir. Bu işin bütçe telkliflerini tetkik eden 
Bütçe ve Plânlama Komisyonunda yapılabile
ceğini zaman ve mesai balkımından imkân gör-
memdfateyiz. Sayıştay genel ve katma bütçeli 
dairelerin gelir ve giderleri ile mallarını Türki
ye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve 
sorumluların hesap ve işlemlerini yargılama yo
lu ile kesin hülkme bağlamak vazifesi yanında 
inceleme sırasında gördükleri ha/ta ve noksan
larla hesap ve işlemlerden mevzuata uygun gö-
rülmiyenlerin Sayıştay mütalâasiiyle birlikte bir 
raporla Senato ve Millet Meclisine bilgi vermeflç 
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mecburiyeti de tahmil olunmuştur ki, denetle-
me ve bilhassa birinci 'derece âmiri itaların me
suliyetlerini tâyin bakımımdan bu hükmün Sa
yıştayca daha titizlikle incelenerek görülecek 
usulsüz ve yolsuz muameleler hakkında vak
tiyle* Meclislere malûmat vermeleri çok yerin
de olur. 

Sayıştayın sarftan evvel yaptığı vize mua
melesi de denetlemenin mühim unsurlarından-
ıdır. Bu suretle birtakım hatalı ve usulsüz mu
amelelerin önüne geçilmiş bülunımaktadır. 

Temenni] erimize geçiyorum : 
1. Memurin Kanununa elk 5439 sayılı Ka

nunun 2 nci maddesinde Balkanların m erk ez ve 
iller teşkilâtında aylılkla çalışan ve her hangi 
bir memuru tâyinindeki usullere göre yapılma
sı o Bakanlığa ait bir işin orada Bakanlık teş
kilâtı ve 'boş vazife bulunup bulunmaması ile 
kayıtlı olmaksızın kadrosu ile yurt içinde di
lediği yerde çalıştırabileceği kabul edilmiş ve 
bu hükmün her hangi bir.hizmetin aksamaması 
için konulmuş olmasına rağmen hiçbir hizmc/t" 
'karşılığı olmadığı halde adedi eri cidden calibi 
dülkkat bir miktarda bulunan memurların bu 
hükümden faydalanarak nakillerinin yapıldığı 
ve çoğunun merkeze alındığı ve bir hizmet ve
rilmediği bir vakıaldır. Aylık, ancak bir hiz-
ımelt karşılığı verilir ve tahakkuk ettiriMr buna 
mulhalif olarak aylıkların tahakkuk ettirilerek 
verilmesi konusunda Sayıştay bugüne kadar 
durmamış tahakkuk memurları ile saymanlar 
hakkında bir muamele yapmamış ve 1 nci de
rece âmiri itaların mesuliyetleri bakımından 
Meclislere raporla malûmat vermemiştir. 

2. Maliye Bakanının bütçe bakımından di
ğer bakanlara nazaran (bütçe tatbikatında nâ
zım bir rol oynaması bütün devletlerce kabul 
edilmiş bir prensiptir. Fransa ve Amerika'da 
yetkileri daha geniştir. Munzam tahsisatlar 
karşılığının bütçeden ne şekilde karşılanacağı 
çdk defa belirtilmemektedir. Vazife ve mesu
liyet bakımından bir Bakanlıkta toplanan Mali
ye ve Hazine bakanlıklarının bizde de ayrılma
sının bir tetkik konusu yapılmasını temenniye 
şayan buluyoruz. 

3. Tahsisat aktarmaları çok defalar yine 
malî yılın son günlerine sıkıştırılmaktadır, bu
nu 'önlemek ve bilhassa malî yılın »on günlerim
de Sayıştayın vize bakımından bu husus üzerin
de titiz hareket etmesi elzemidir. 

4. Merkezde kira bedelleri çok artmıştır. 
Miktarları mühimdir. Genel Muhasebe Kanu
nunun verdiği cevaz dairesinde gelecek yıllara 
sâri taahhütlere girilmek suretiyle yeni binalar 
yaptırılarak ihtiyacın karşılanması ve kira is
rafının katiyetle önüne geçilmesi. 

5. Sayıştayın kanunla muayyen görevleri
ni yerine getirebilmesi için yeni tasarının bir
an evvel kanunlaşmasına ve boşlukların doldu
rulmasına katî ihtiyaç vardır. 

6. Devlet mallarımn Sayıştayca denetlen
mesi zayıf yürümektedir .Dairelerin tipik mef
ruşat örneklerinin Hükümetçe tesbilt edilmeme
si yüzünden mefruşat tahsisatının israf olundu
ğu buna mukabil taşrada bulunan daire ihti
yaçlarının karşılanamadığı ve bilhassa Adalet 
dairelerinin yıllardan beri mefruşat isteklerinin 
yerine getirlemediği bir 'hakikattir. 

7. Sayıştay deneti örn esinin tam ve 'mütekâ
mil olabilmesi- için Sayıştay Kanununa mütena
zır olarak hazırlanan ihale ve Genel muhasebe 
kanunlarının biran evvel çıkarılmasına lüzum 
vardır. 

8. Hazinenin kesinlhesaıpları tetkik olunur
ken tasfiyeye muhtaç hesapların biran evvel 
tasfiyesinin sağlanması emanet ve bütçe emanet 
bakiyeleri ile gelir bakiyeleri üzerinde etraflıca 
durularak mutabakat beyannameisiyle birlikte 
bunlar hakkında ida Meclislere bilgi verilmesi. 

9. Kadro tatbikatı teşkilât kanunlarına 
o'öre Sayıştayca denetlenmekte ise de bâzı ba
kanlıklarca teşkilât kanunlarında başmüstesar, 
umum müdür muavini gibi kadrolar olmadığı 
hakle unvan değiştirilmek suretiyle bir bakım
dan kadro fevkinde memur kullanıldığı görül
mektedir. Maaş bordrolarının kadrolarla tat
biki suretiyle teşkilât kanunu 'hükümlerine iti
na edilmesi. 

10. Sarftan evvel yapılmakta oları vizenin 
süratini sağlamak için vize muamelesinin ba
kanlıklar nezdinde tesisi malî formalitelerin 
mümkün olduğu kadar azaltılması, gelir ve gi
der belgeleri üzerinde inceleme yamlarak ev
rakı müslbite formülleri üzerinde değişiklikler 
yapılması. 

11. Yılları bütçelerinde tahsisatı bakiyesi 
olmadığından birçok borçlar Ödenememektedir, 
bu borçların miktarı bakanlıklarca ve Maliye 
Bakanlığınca şüphesiz tesbit olunmuştur. Dev-
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l'etin malî itibariyle ilgili bulunan bu borçların 
olağanüstü alınacak bir tahsisatla karşılan
ması lâzımdır, bilhassa Adalet Bakanlığı büt-
çesıin'den ödenmekte olan kovuşturma ıgiderle-
rinıden birçok borçlar 'hâlâ verilememiştir. Ge
çen yıllara ait bütün borçların biran evvel alı
nacak tahsisatla karşılanması temennilerimizin 
arasındadır. 

Yeni Sayıştay tasarısı kanunlaştıktan sonra 
bilgi ve ihtisaslarına ve mesulliyet duyguları
na inandığımız Sayıştay mensuplarının Büyük 
Millet Meclisi naimına yaptıkları, yapmaya de
vam ettikleri denetlemeye her bakımdan daha 
fazla ehemmiyet vereceklerine itimadımız tam
dır. Sözlerim burada bitmiştir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Kemal Ataman, buyurunuz... 

M. P. GRUPU ADINA KEMAL ATAMAN 
(içel) — Muhterem Başkan, muhterem millet
vekilleri ; 

Millet Partisi Grupu adına Sayıştay bütçesi
nin tümü hakkındaki görüş ve temennilerimizi 
Yüksek Meclise arz etmek üzere söz almış bulu
nuyorum. 

1961 de yürürlüğe giren Anayasanın Sayış
tay ile ilgili 127 nci maddesinin netayici hakkın
da birkaç satır konuşmayı uygun gördük. 

Mezkûr madde hükmünden Sayıştaym Türki
ye Büyük Millet Meclisi adına hareket ederek 
Devletin bütün mal ve paralarına mütaallik işle
ri incelemek ve icabında muhakeme etmek salâhi
yetine mâlik bir hesap mahkemesi olduğu anlaşı
lır. Şu hale göre Sayıştaym mevzuu itibariyle bu 
mühim vazifeyi' bihakkın yürütebilmesi için lü
zumlu bir kanunun bugüne kadar çıkarılmamış 
olması calibi dikkattir. 10 Ekim 1961 den 
15 Ekim 1965 e kadar 4 Hükümetin işbaşında 
bulunduğu zaman içinde ve 15 Ekim 1965 ten 
bu yana da D emir el Hükümetinin 1,5 senelik ic
rayı Hükümet ettiği süre dâhilinde mezkûr kanu
nun çıkarılmamış olması Demokratik rejim ve hu
kuk devleti ile ne dereceye kadar kabili teliftir, 
bilemiyoruz. Diğer taraftan, Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlığınca sunulan rapordaki izahat
tan da anlaşıldığına göre «Sayıştaym mevcut teş
kilâtı, gördüğü hizmete yetmemektedir. Bu sene 
denetimine tabi 5561 saymanlığın 1702 adedini 
tetkik ve kontrol edebilmiştir. Bunlardan 1681 
nakid saymanlığı ve 21 aded de ayniyat say

manlığının tetkikatını yapmış ve kesin hesıaba 
bağlamıştır. Bu suretle mevcut saymanlıkların 
üçte birini kontrol edebilmiştir. Gerek Anaya
sanın âmir hükmü ve gerekse yukarıda belirtilen 
acı hakikat her şeyden evvel tam denetlemeyi sağ-
lıyabilecek kanunun artık gecikmeye tahammü
lü olmadığını gösterir. Kaldı ki, Sayıştaym gör
düğü iş Türkiye Büyük Millet Meclisi admadır. 
O takdirde Millet Partisi Grupu olarak Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının dikka
tini çekmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar; kurulduğu tarihten 
bugüne kadar çalışagelmek'te olan ve kendisine 
tahsis edilen paraları, iktisatlı harcamaları ve 
kesif çalışmalariyle müsellem bulunan Sayıştaym 
bütçesi hakkında fazla konuşmayı tekerrür adde
derek konuşmamıza burada son verir, Sayıştay 
müntesiplerine bu örnek hareketlerinden dolayı 
grupumuz adına Yüksek Meclis huzurunda te
şekkür ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Cengiz Ekinci?.. Yok. 

T. I. P. Grupu adına Sayın Âdil Kurtel, bu
yurunuz efendim. 

T. İ. P. GRUPU ADINA ÂDİL KURTEL 
(Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sayıştay Başkanlığı bütçesi üzerinde Türkiye 
işçi Partisi Meclis Grupunun görüşlerini arz et
mek için söz almış bulunuyorum. 

Anayasanın 127 nci maddesi gereğince Sa
yıştay, T. B. M. M. adına genel ve katma bütçeli 
dairelerin bütün gelir ve giderleriyle, mallarını 
denetlemekle görevli ve sorumluların hesap ve 
işlemlerini hükme bağlamakla yetkili nevi şah
sına münhasır bir yüksek denetleme ve kaza or
ganıdır. 

Teşriî murakabenin malî kısmını yürüten 
Türk Sayıştayı, kurulduğu günden bu yana dai
ma kaza yetkisini haiz bir hesap mahkemesi ola
rak görev yapmıştır. Halen de yürürlükte olan 
2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanunu gereğince 
sorumlular hakkında kesin hüküm veren bir he
sap mahkemesi görevine devam etmektedir. 

Sayın milletvekilleri; 
Sayıştaym ana görevlerinden biri T. B. M. 

M. adına bütçeyi denetlemek olmakla beraber, 
bundan başka Devlet mallarını denetlemek, bele 
diye ve özel idarelerin hesaplarını ikinci derece-
de inceliyerek hükme bağlamak da görevleri ara
sındadır. 
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Ancak, Sayıştay sadece genel ve katma büt
çeli dairelerin bütçe uygulamasını ve uygulamay
la ilişik bulunan sorumluların hesap ve işlemleri
nin hükme bağlanmasını yapabilmekte, imkân 
bulduğu nisbette Devlet mallarını ve belediye ve 
özel idarelerin hesaplarını denetleyip hükme bağ
lıyabilmektedir. 

Sayıştaym anagörevleri üzerinde dururken 
Devlet mallarının denetimi üzerinde önemle dur
mak gerekir. Sayıştay, aşağı - yukarı 1060 yılın
dan beri, genel ve katma bütçeli daireler dışın
daki mahallî idareler ve belediyelerle, toplam de
ğeri 100 milyarı aşan Devlet ayniyat hesaplarını 
denetliyememektedir. Her yıl bütçenin asgari 
yüzde yirmisi nisbetinde çoğalan Devlet malla
rının bugünkü toplam kıymeti nedir? Biz kati
yetle inanıyoruz ki, gelmiş ve geçmiş Maliye 
Bakanlığından hiçbirisi bunun hesabını yapma
mıştır. Bunun başlıca sebebi Vekâletlerin 1050 
sayılı Kanunun açık hükmüne rağmen ayniyat 
hesabı katilerini bugüne kadar düzenlememiş 
olmalarıdır. 

Sayın milletvekilleri; 
Bu konu, üzerinde önemle durulmaya değer 

bir konudur. Bütçe uygulamasının kontrolundan 
daha da büyük önem taşımaktadır. Muhasebei 
Umumiye Kanununun açık hükmü karşısında 
âmme mallarının hesabı katisinin ve âkibetleri-
nin bilinmesinde kati zaruret vardır. Bu işin ih
mal edilecek tarafı artık kalmamıştır. 

Sayın milletvekilleri; 
Anayasanın 128 nci maddesi gereğince, kesin 

hesap kanunu tasarısının Millet Meclisine sunul
masından itibaren, Sayıştay buna ilişkin uygun
luk bildirimini altı ay içinde Millet Meclisine 
sunmak mecburiyetindedir. Uygunluk bildirimi
nin verilmesi bâzı yıllar bir yılı bile geçmekte
dir. Bunun sakıncaları üzerinde duracak deği
liz. 

Sayın milletvekilleri; 
Bununla birlikte Sayıştay personeli insanüs

tü bir gayretle görevini yerine getirmeye çalış
maktadır. Ne var ki, 1934 yılındaki duruma gö
re tesbit edilmiş bir kadroyla çalışan personel
den daha fazla randıman almanın mümkün ola-
mıyacağı aşikârdır. Hemen şunu belirtelim ki, 
bugün 17 kişiden kurulu heyette 5 münhal bu
lunmaktadır. 

Ayrıca personelin, bina bakımından çalışma 
şartları da normal standartların çok altındadır. 
Şöyle ki, 3 veya dört kişinin çalışabileceği oda
larda asgari 10 kişi çalışmaktadır. Bunun alına
cak randımana olan etkisi açıktır. 

Sayıştaym ihtiyacını karşılıyabilecek bir bi
naya kavuşturulması, üzerinde önemle durul
ması gereken bir konudur. Arsa ve projesi hazır 
olduğu halde Sayıştaym bugüne kadar bir bina
ya kavuşturulmamış olması büyük bir kusurdur. 

Sayıştay kanunu teklifi Millet Meclisinde 
kabul edilmiş olup, Senato gündemine alınmış 
bulunmaktadır. Kanunun kabulü halinde kadro 
da'ha da genişliyeceği için, mevcut personele ça
lışma imkânı sağlıyacak bir yerin bulunması da
ha da büyük bir zaruret olarak ortaya çıkacak
tır. 

Bu personelden tam randımanı alabilmek için 
Sayıştaym ihtiyacı olan binaya kısa zamanda ka
vuşturulması için ilgililerin harekete geçmesi 
zorunlu bir haldir. Gelecek yıl bütçesine bunu 
sağlıyacak ödeneğin konulması hususunun Sena
to ve Meclis idare Âmirlerinin göz önünde bu
lundurması temenniye şayandır. 

Sayıştay Bütçesinin memleketimize ve Sayış
tay mensuplarına hayırlı olmasını diler, Yüce 
Meclisin değerli üyelerini saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Tev-
fik Koraltan, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA TEVFİK KORAL
TAN (Sivas) — Sayın Başkan, saym milletve
killeri, Adalet Partisi Grupu adına Sayıştay 
Bütçesinin tümü hakkındaki görüşlerimizi arz 
etmek üzere yüksek huzurlarınıza gelmiş bulu
nuyorum. 

Bütçenin tatbikatı ve Hükümet icraatını 
malî yönden Büyük Millet Meclisi adına de
netlemekle vaızifeli bu kuruluşun önemi hepi
mizce malûmdur. 

Ancak, ben şu kadarını arz etmekle yetin
mek isterim k i ; Sayıştay Anayasa hükmü gere
ğince Türkiye Büyük Millet Meclisi adma ve 
onun namma umumi ve katma bütçeli dairele
rin gelir ve giderleriyle birlikte ayrıca malları
nı denetlemek mesuliyetini, hesap ve muame
lelerini kesin karara bağlamak ve kanunlarla 
verilen teklif ve denetleme ile hükme bağlamak 
işlerini yapmak ve yerine getirmekle görevli 



M. Meclisi B : 54 15 . 2 . 1967 O : Ö 

Yüce Meclise bağlı, tâbiri caizse, neıv'i şahsına 
münhasır bir hesap .mahkemesidir. 

Anayasamızın 127 nci maddesinin 1 nci ben
dinde sarahaten teshit ve ifade edilmiş bulu
nan Sayıştay'ın aynı maddenin 2 nci bendinde 
ifade- edilen kuruluş kanunu bu müessesenin 
önemi ile mütenasip bir Sayıştay Kanunu ted
vinini öngörmüş olmakla halen mer'î 2514 sa
yılı Sayıştay Kanununun yerini almak üzere 
Yüce Meclisin tasvibinden geçmiş ve halen 
Senatoda müzakeresi devam etmekte olan Sa
yıştay kanunu tasarısı, getirdiği yeniliklerle 
bu müesseseye tatbikatta da kesafet ve sistem
li çalışma imkânları kazandıracaktır. Benden 
önce konuşan sözcü arkadaşlarımın ifade et
tikleri ve cidden dalha önce yerine getirilmemiş 
olması büyük bir noksanlık olan ve âmme 
mallarının katı hesabının çıkarılmamış olma
sı ve 100 milyarı aşan Devlet mallarımın mura-
kalbo edilmemiş olması ve sair noksanlıklar bu 
kanunun çok kısa zamanda meriyete girme
siyle giderilecek ve Sayıştay müessesesi Kanu
nun gayesine uygun murakabe fonksiyonu ifa 
oddbilecek duruma gelecektir. 

Sayıştay, Devletin şekli ne olursa olsun, 
âmme harcamalarına ferdin iştiraki yani fert
lerden vengi alınmaya başladığı tarihten itiba
ren başlamıştır ve bu murakabe iki grupta top
lanabilir. Bir genel kontrol ofisi sistemi ma
hiyeti arz eden. Anglo - Sakson denetleme usu
lü, bir diğeri de çok geniş mânasiyle bu sis
tem Amerika'da tatbik edilegelmekte ve âmme 
mallarının Devlet harcamalarının denetimini 
yapan genel kontrol ofisi mensuplarının yet
kileri de çok geniş tutulmakta ve âdeta Cum
hurbaşkanının yetkilerini aşan bir seviyeye 
ulaşmaktadır. Diğer murakabe sistemi ise; biz
de Sayıştay ve eski Divanı Muhasebat mües-
esası olarak yaşıyagelmekte olan Kıta Avru
pa'sı sistemidir. Bu sistemde denetleme ken
di içinde üç ayrı grupta toplanıalbilir : 

1. İdari kontrol sistemi, 
2. Kazai kontrol sistemi, 
3. Teşriî kontrol sistemi. 
Bizde Sayıştay müessesesinin denetleme yö

nünden yapısı hukukî bakımdan kazai ve teş
riî mahiyet arz etmekte ve bu denetleme sarf
tan evvel kontrol, sarftan sonra kontrol olmak 
üzere iki şekilde yapılmakta ve kontrol hedefi 

do ita âmirlerinin kontrolü ve saymanlıkların 
kontrolü olmak üzere iki kola ayrılmaktadır. 

Yüce Meclisimizce kabul edilmiş bulunan 
ve Anayasanın 127 nci maddesi ışığı altında 
hazırlanmış bulunan Sayıştay Kanunu şu ye
nilikleri getirmiş bulunmaktadır : 

a) Formol şekli murakabe yerine maddi 
murakabe esası ikame edilmiş, 

Bu kanunun yürürlüğe girişinden itibaren 
yani; kısmen de olsa Sayıştay murakaJbesi sa
dece ovralk üzerinde değil, kısımen dâhi olsa, 
evralk mevzuulbahis aynen mahallinde mev-
•oudloluıp olmadığı da araştırılacaktır. 

<b) IMdden dört daire şeklinde çalışmakta 
olan Sayıştay sekiz daireye çrkarılımalk suretiyle 
ımurakabenirı daha geniş çapta yapılması ve 
murakabenin sürekliliğinin Sağlanması t cimin 
'edilecektir. Yine Sayıştay Teşkilâtının genişle
tilmiş olması âmıme mallarının murakabesi ve 
'bunların kaitî heısaJbınm çıkarılması da temin 
edilecektir. 

c) Sarftan evvel vize de daha rasyonel 
esaslara bağlanmış ve bilhassa yalnız merkezi 
ibir sistemle değil lüzum görüldüğü takdirde 
taşrada da kurulması bu kanunda derpiş edil-
ımiştir. 

d) Bütçenin teknik müessese olan Sayıştay'
da tetiklik ile meclislerde müzakeresine yardım
cı materyelin hazırlanması cihetine gidilmiş
tir. 

e)1 Memleketin iktisadi hayatına müessir 
'olan malî ve iktisadi kanunların alkısıyan taraf
ları tesıbit ve Meclise 'bildirilmesi ile kanun 
vâ'zıına memldket meselelerini yakından tanı
yıp düzeltime imkânı kazandırılmıştır. 

f) ıŞimdlye kadar ımurakalbe dışı kalan 
ibâzı askerî say manlıikl arın teftiş sahası içine 
alınmasiylıe bu murakabe kullileşltirilmiş bulun-
ım aktadır. 

g) Sayıştayda çalışma 'zevlkini artıracak 
'bir personel statüsü getirilmiş ve personel bu 
çalışanı ile çalışmryanı arasında bâzı avantajlar 
temimi suretiyle nıüe'sı-îosonin daha ramdimanlı 
çalışması tefenin edilmiş bulunınııalktadır. 

Sayıştay müessesesinin, Devlet malılarının. 
ve bütçenin tatbikatının kontrolü yönünden hü
kümetlerin icraatlarının Parlâmento huzuruna 
getirilmiş olması ve millet adına yapılan bu 
ımaıraka'benin en rasyonel şekilde yapılmış ol-
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ması milletlerin hayatı içinde büyük önem taşır. 
Bugün Amerika'nın General Ofis sistemi ile 
yaptığı murakabe için sarf ettiği paraya göz 
atacak olursak bir •müessesenin tatbikattaki 
önemi çok vuzuih kazanmış olur. Bugün bu mu-
rakalbe için 40 dolar murakabesine 1 dolar 
sarf edilmektedir. Bugün Türkiye'de 20 milyar
lık bütçesinin murakabesi için sarf edilen 11 
milyon lira ile bunu mukayese edecek olursak, 
Türkiye'de 2 000 liranın murakabesi içiin 1 lira 
harcanmaktadır ki cidden çok az para sarf iyi e 
43 yıldan beri Sayıştay müessesesi kendisin
den beklenilenin fevkinde hizımet veraniş bu
lunmaktadır. Anayasanın 127 nci maddesinin 
ışığı altında hazırlanmış, çok ya'kında yürür
lüğe girecek olan Sayıştay Kanunu da Anaya
sanın öngördüğü bu murakaibe sistemini Tür
kiye'mizde en uygun şekilde tatbik mevkiine 
koyacaktır. Maruzatım bundan ibarettir. Hepi
nizi hür'ımetlerindc selâmlarım. 

BAŞKAN — Şahısları adına sö'z istemiş bu
lunan arkadaşların isimlerini okuyorum. Sayın 
Hasan Tahsin Uzun?... Yıok. Sayın Ilyas Kılıç?... 
Yok. Sayın Mustafa Kemal Çilesiz?... Yok. Sa
yın Sadi Binay?... Yok. Sayın Süleyman Onan?.. 
Yok. Sayın Kasım Güldk?... Yok. Sayın Ahmet 
Mustafaoğlu. 

AHMET MUıSTA'FAOĞ-LU (Erzurum) — 
Vazgeçtim, 

•BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
İhsan Kalbadayı?... Yok. Ali İhsan Balım?.. 

Y-ülk. Mdbmet Altmsoy?.. Yok. İsmail Boya-
cııoğlu?.. Yok. 

Sayın Celâl Sungur, zatıâliniz Başkanlık Di
vanı adına Sayıştay bütçesiyle ilgili beyanda 
bulunac aksmi'z. 

Buyu run. 
BAŞKANLIK DİVANI ADINA İDARE 

ÂMİRİ CELÂL SUNGUR (Yozgat) — 
Muhterem arkadaşlarım, Sayıştay Bütçesini 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Diva
nının takdim ötmesi mecıbumyet'i d'olaymiyle 
terikid ve temennilere Başkanlık Divanı olarak 
arzı eevabedeceğiz. 

Konuşan değerli hatip arkadaşların hepsi 
daha ziyade temenni mahiyetinde ve aynı pa
ralelde görüşmüşlerdir. Sayıştay olarak biz de 
fikirlerine katılır ve teşekkürlerimizi arz ede
riz. Belirtildiği gibi bütün bu sıkıntı 1934 se

nesinde çıkarılan 3514 sayılı Kanunun yetersiz
liği dolayısiyle vukulbulmaktadır. Eldeki ista
tistiklere göre, Teşkilât Kanunu henüz çıkma
mış bulunduğundan, özel idareler hesapların
dan bir tekine dahi bakılmamış/tır. Belediye
ler hesaplarının bir tekine dahi bakılamamış-
tır. Umumi ayniyat mevzuuna, eşantiyon mahi
yetinde 2 795 umumi ayniyattan ancak 21 tane
sine bakılalbilmiştir. Hizmetin bu şartlarla ifası 
mümkün olamamaktadır. Sayıştay Genel Ku
rulunda halen 2 Başkan, 3 üyelik münihaldir. 
Bu aded bâzı hallerde sıihhi mazeretler münase
betiyle 7 - 8 e kadar yükselmektedir. Mevcut 
kanundaki usule göre bu mürihallerc seçim ya
pılamadığından, kanaatimizde mahzurlu olan 
bu durumun önlenebilmesi de Sayıştay Teşki
lât Kanununun çıkarılmasına bağlı kalmakta
dır. 

Tenlkid ve temennilere teşekkürlerimizi arz 
ederiz. Büyük Meclisten biran evvel Teşkilât 
Kanunu çıka ma memlekete hayırlı bir hizmet 
ifa edilecektir. Saygılarımızla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
şekilde Sayıştay Bütçesi üzerindeki müzakere
ler de sona ermiş bulunmaktadır. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Bölüm
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

Sayıştay Bütçesi: 

(A/ l ) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 
12.000 Personel giderleri 10 367 393 

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

13.000 Yönetim giderleri 801 000 
BAŞKAN — Kabul edenlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

14.000 Hizmet giderleri 7 000 
BAŞKAN — Kabul eden'ler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

15.000 Çeşitli giderler 126 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Senmayc teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 77 000 

BAŞKAN — Kabul edetnller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
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Bölüm Lira 
36.000 Borç ödemeleri 1 

BAŞKAN — Kabul eden'Der... 
Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 

Bu şekilde Sayıştay Bütçesi de Meclisimizce 

kalbul edilmiş bulunmaktadır. Millet ve mıemle-
ket için hayırlı olsun. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün saat 10,00 da 
toplanılmalk üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 00,30 
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II 
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ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
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VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — 1967 Bütçe 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 Senatosu 1/719) 
Millet Meclisi S. Sayısı : 205; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 853) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 2 . 1967] 

X 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık
ları tezkerelerdi. • (Millet Meclisi : 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. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair ' Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri. (Millet Meclisi : 1/290; Cumhuriyet Sena
tosu 1/706) (Millet Meclisi) S. Sayısı : 195; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 566) [Dağıt
ma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 4. — Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri, 
(Millet Meclisi 1/278; Cumhuriyet Senatosu 
1/710) (Millet Meclisi S. Sayısı : 196; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 854) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 2 . 1967] 

X 5. — Ege Üniversitesi 1967 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru ile 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapı
lan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi : 1/283; Cumhuriyet Se 
natosu : 1/709) (Millet Meclisi S. Sayısı : 206; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı 859) [Dağıt 
ma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 6. — İstanbul Üniversitesi 1967 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve 1967 yılı Bütçe kanunu 
tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
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 Ko
misyonu raporu ile 1967 yılı Bütçe kanunu ta-
^9XunqranQ .ırep gâıpfi&ıSap UBjıd'BiC •epuısu'BS 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/286; 
Cumhuriyet Senatosu 1/707) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 207; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 862) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 8. — Devlet Su İğleri Genel Müdürlüğü 
1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık
ları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/281; Cumhu-

(Devamı arkada.) 



riyet Senatosu 1/711) Millet Meclisi S. Sayı
sı : 197; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 857) 
[Dağıtma tarihi : 1 1 . 2 .1967] ' 

X 9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/287; Cumhuriyet Senatosu 
1/713) (Millet Meclisi S. Sayısı : 199; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 863) [Dağıtma ta
rihi : 1 1 . 2 . 1967] 

10. — Hudut ve Sahiller Sağlık 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 1/284; 
Cumhuriyet Senatosu 1/714) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 200; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 860) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 11. — Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri (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 
Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/282; 
Cumhuriyet Senatosu 1/715) (Millet Mec

lisi S. Sayısı : 201; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 858) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 13. — Orman Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis-
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/288; Cumhuriyet Sena
tosu 1/712) (Millet Meclisi S. Sayısı : 198; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 864) [Dağıt
ma tarihi : 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 S. Sayısı : 204; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 856 [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 15. — Petrol Dairesi Bakanlığı 1967 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuma dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/291; Cumhuriyet Sena
tosu 1/717) (Millet Meclisi S. Sayısı : 203; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 867) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 2 . 1967] 

V 
ÎKl DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - ÎKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
ÎŞLER 

B - BiRİNCt GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
ÎŞLER 


