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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

'Üyelerdeıı bâzılarına izin verilmesi hakkın
daki Başkanlık tezkeresi okundu ve kabul 
olundu. 

Cumhur iye t Senatosu Maraş Üyesi Nedim 
Kvliya 'nuı , bir gayr imenkule tecavüzü defedil
in esine rağmen, ikinci defa tecavüzde bulunan
la ITI ı. muhakeme usulü hakk ındak i sözlü sorusu
na İçişleri B a k a m Ahmet Tnpaloğlu ile Ada
let Bakanı Sahir Kurut luoğlu cevap verdiler . 

Cumhuriyet Senatosu Maraiş Üyesi Nedim 
VJ\'liva tun kadrosuzluk yüzünden ter f i edemi-
yeıı. hâkim ve savcıların miktar ı ile mağdur iye t 
lerinin telâfi edilin esi hususunda neler düşü
nüldüğüne dai r sözlü sorusuna Adale t Ba'kaııı 
Sahir Kur utlu oğlu cevap verdi. 

Cumhur iye t Senatosu Maraş Üyesi Nıedinı 
Evliya,'nııı. icra memurlar ı ve zabıt kâ t ip ler in in j 
yetiştirilmesi hakk ında Adalet Bakan ından söz- I 
lü sorusu ile, I 

Cumhur iye t Senatosu Maraş Üyesi Nedim 
Evliya'ILMI, ceza ve tevkil ' evlerindeki müdürle
rin tahsil derecelerine, bu yerlerin iç ve dış >em-
niy'et teşkilâtına ve Çarp memleketlerindeki ec
za evlerine dair Adalet ve İçişleri Bakanlar ın
dan sözlü sorusu, soru sahibinin ve, 

Cumhur iye t Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 
Ali Demir ' in , 263 sayılı Kanında, memur, emek
li, dul ve yetim maaşlarına, yapılan' zammın yüz
de 15 u.in teh i r edil ip edilmiyeceğine dair sözlü 
sorusu, Maliye, Bakanının bu olurumda hazır 
î.uı.1 anmanı al arın dan gelceek birleşime hıra ki İdi. 

28 . 12 . .11)(il 'Perşembe m'inü saat 15 1e top
lanı lmak üzeri; l ' irleşiıue son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekil i Niğde 

Ilışan Hamil Tigrel Kudret Ihıyhan 
Kât i yi 
Ordu 

Şevket Koksa! 

Sorular 

Sözlü sorular 
1. —- Cumhuriyet. Senatosu A r t v i n Üyesi 

Fehmi Alpas lan ' ın , İs tanbul Belediyesinin Yaş 
Meyva ve Sebze Mali hakk ında sözlü sorusu, 
İçişleri BakanLJğnıa gönderi lmişt ir , (ü /18) 

2. — Cumhuriyet, Senatosu Ar tv in Üyesi 
F e h m i Alpaslan 'nııı, H o p a ' u m [lemsin köyü sürü 
sahiplerinin hayvanlar ın ı İğd ı r ilçesine kışlat
maya. gö tü rü rken yolda Kars Valiliğince dur
durulmalar ı ve sürü sahiplerinin İğd ı r ' dak i 
araziden, faydalanmalarının, geçen seneden beri 
men edilmiş olmaları sebebine dai r sözlü soru
su, İçişleri ve Tarım "Bakanlıklarına gönderil
miştir. (6 /19) 

3. — Cundıuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi. Alpaslan ' ın , Millî Savunma Bakanlığına 
ait tesisler için. yapılmış olan kamulaş t ı rmalar 
dan, gerçek ve tüzelkişilere borç olup olmadığı
na dai r sözlü sorusu Millî Savunma ve Maliye 
Bakanlığına, gönderilmiştir . ((i/20) 

Yazı 11 sorular 

1. -— Cumhuriyet Senatosu Artvin liyesi 

Fehmi Alpaslan ' ın , memleketimizdeki ve ayrı

ca Artvin i l indeki açık nahiye müdür lük le r ine 

da i r yazın soru önergesi İçişleri Hakanlığına 

ü'öııderi]mistir. (7/11) 

GELEN KÂĞITLAR 

1. —- Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İh
san Saibri ÇağlayangilTn yasama dokunulmazlığı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/12) (Anaya
sa ve Adalet Komisyonuna) 

2. — Cumhuriyet. Senatosu Bursa Üyesi İh
san Saibri Çağlayaragil'in yasama dokunulmazlığı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ('3/13) (Anaya
sa ve Adalet h'oiuis'vonuııal 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Şevket Akyıürek'in yasama, dokunulmazlığı 
kında Başbakanlık tezkeresi (3/14) (An 
ve Adalet Konıiyyonıına) 

4. — Cumihuriyet Senatosu İstanbul. 
Şevket Akyıürek'in yasama dokunulmazlığı 
kında Başbakanlık tezkeresi (3/15) (An 
ve Adalet Komisyonuna) 
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5. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya üyesi 

Turlhan Kapanlı'nm yasama dokunulmazlığı 
'hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/16) (Anaya
sa ve Adalet Komisyonuna) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Şevket Akyürek'in yasama dokunulmazlığı hak-

1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ne
dim Evliya'nın, İcra memurları ve zabıt kâtip
lerinin yetiştirilmesi hakkında Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/5) 

BAŞKAN •— Soruyu okutuyorum efendim. 

28 .12 .1981 O : 1 
kında Başbakanlık tezkeresi (3/17) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna) 

7. — Cumıhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Cahit Akyar'ın yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ('3/20) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonuna) 

Yüksek Başkanlığa 
icra memurlariyle zabıt kâtiplerinin yetişti

rilmesi ve bunların da meslek haline sokulması 
ve bilhassa icra dairelerinin işler hale konulma
sı için bakanlıkta bir hazırlık olup olmadığının 
ve bu konuda neler düşünüldüğünün Adalet Ba-

BÎRINCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,05 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Maraş), Şevket Koksal (Ordu) 

BAŞKAN — Birleşimi açıvorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak ellendim. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, Birleşimi 

acıyorum. 
Gündemin J nci maddesi 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞU 

1. — Cumhuriyet Senatosu L'yesi Abdülkerim I sayılması Başkanlık Divanının 25 . 12 . 196.1 
Saraçoğlu'na izin verilmesi hakkında Cumhuriyet | tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 
Senatosu Başardığı tezkeresi (3/19) j K ; e v f i y e t y ü c e tensiplerine arz olunur. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutup izin isteğini | 
oylarınıza sunacağım. S 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Suad Ilayri üııgüMü 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Abdül

kerim Saraçoğlu'nun hastalığına binaen, 
23 . 12 . 1961 tarikinden itibaren 20 »ün izinli 

BAŞKAN — İzin isteğini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler,.. Kabul edil
miştir efendim. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR 
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kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması
na delâlet Duyurulmasını" arz ve teklif ederim. 

11 . 12 . 1961 
Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 

Nedim Evliya 

BAŞKAN — Buyurun, Adalet Bakanı. 
ADALET BAKAM SAH ÎR KURUTLUOÖ-

IJTJ — icra memurluğunun kaynağını kâtipler 
ve başkâtipler teşkil etmektedir. Orta mektep 
mezunu olup iki sene meslekte çalışmış olanlar 
arasından sicilleri temiz olanlar bu mesleğe alın
maktadırlar. İcra memurlarının bir kursa tâbi 
tutularak iyi bir meslek memuru olmaları temin 
edilmiş ve şimdiye kadar ki tatbikat gayet müs-
bet neticeler vermiştir. Ancak, bunların böyle1 

bir kursa ve imtihana tâbi tutulmaları, öğret
men, malzeme, teçhizat v. s. ihtiyaçlarının tam 
temini ile mümkün olabilecektir. Bu da malî 
imkânlara bağlıdır. Bunlardan ayrı olarak, 
kursa tâbi tutulan icra memurlarının yerlerini 
doldurmak için, bir başka personel kaynağı »sağ
lanması yoluna .gidilebilir. Nitekim, 1926 yılın
da İstanbul ve Ankara'da açılmış olan bu nevi 
meslek kursları, okulları 1932 yılına kadar de
vam etmiş ve sonra kapatılmıştır. Adalet Ba
kanlığı olarak, bu nevi eğitim kursları veya 
okullarını açmak suretiyle bu memurların iyi 
bir şekilde yetiştirilmesi için bütçe imkânları 
elverdiği nishette bunun tahakkukuna çalışıla
caktır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun. Nedim Evliya. 

NLDİM EVLİYA (Maraş) —Adalet Bakanı 
arkadaşımızın sorum hakkındaki vâkıfane ce
vaplarını elbette hürmetle karşıladım. Kendile
rine arzı şükran ederim. 

Belli sebeplerle tezahür eden iktisadi ve ti
cari buhran meselesinde baş sorumlu durumda
ki mevzuat arasında İcra İflâs Kanunumuz da 
vardır. Bu- kanun üzerinde Adalet Bakanlığı ta
rafından bâzı çalışmalar yapıldığını işitmiş ve 
sevinmiştik. Ancak, Muhterem Vekilimiz bunu 
teyit buyurmadılar. Ama, bunun tahakkukunu 
ve mutlaka bu kanunun, personele taallûk eden 
kısımlarının değiştirilmesini temenni ve niy&z 
etmekteyiz. Değişen ticari ahlâk muvacehesinde 
bir taraftan İcra ve İflâs Kanununun tadiline 
Gidilirken elbette kı\ teşkilât üzerinde bir cleği-

28.12.1981 0 :1 
siklik yapmak lüzumunu da duymamızı .gerekti
rir. İcra memuru deyip geçmemek lâzımdır. Ar
kadaşlar, malımızdan hürriyetimize kadar mü
dahaleye salâhiyet tanınan icra memurları mil
yonluk ilâmları infaz eder, büyük ihtiyati ted
bir kararlarını yerine getirir:'böylece kendisini 
günün en önemli adamı olarak muhitine kabul 
ettirir. Buna mukabil, icra memuru basit maaşlı 
ve ortaokul mezunu ki, Sayın Bakanımız ı>n ifade 
buyurdukları gibi, yahut da fevkalâdeden bir 
lise mezunudur. Batı ülkelerinde icra hukuku
na çok fazla önem verilir. Ve icra memurlarının 
hukuk doktoru payesinde insanlar olduğu, bu 
meslekte olan ve bu işle meşgul bulunan arka
daşlarımız tarafından teyit buyuru bıçaktır. Bi
naenaleyh, bizim bu konuda hedefimiz hukuk 
mezunu icra memuru olmalıdır, Evet, yeter tu
tarda hukuk mezunu elemanımız yok. Zira. 
üniversite her şeyden evvel bir ilim yuvasıdır, 
mezun çoğalsın diye ben bu hüviyetimi kaybede-
mem der. Acaba, çok .Sayın Bakanımı/',, daha 
doğrusu Adalet Bakanlığımız bir hukuk mek
tebi açmayı ve bu ihtiyaçların karşılanmasını 
düşünemez mi t 

Çok muhterem arkadaşlarım, diğer taraftan 
icra memuru pek az bir meblâğ almasına rağ
men geniş yetkilere sahiptir. Ve bu geniş salâ
hiyet ve hüviyetleriyle dahi tatmin edilmemiş 
durumdadırlar. Zaten aldıkları maaş nedir ki. 
Bu bakımdan ben, tekrar ve tekrar Adliye Ve
kilimizden bu mevzuu ele almalarını temenni ve 
istirham ediyorum. Diğer taraftan, lise mezun
larından imtihanla alınıp mesleki kurs;? tâbi tu
tulan elemanların icra memurluklarına getiril
melerini temenni ediyorum. Aynı zamanda An
kara, İstanbul, izmir gibi büyük şehirlerimizde. 
icra işlerimizin normal yürü tüle memesi sebebi 
ile işler kabarmaktadır. Derhal bu ymierdc hu
kuk mezunu icra memuru kullanmakla ise baş
lanmalıdır. Zira bir taraftan borçlu borcunu öde
memek için bütün imkânlara başvurmakta: 
öbür taraftan, alacaklı bir an evvel alacağım 
tahsil etmek için gayret sarf etmektedir. İcra 
memuru bu arada kendisini töhmetten kurlar
ın ak için, ben işi şöyle bir kararla geçiştireyim 
ki, icra hâkimi karar versin vo ben de töhmet
ten kurtulayım, der. Ben burada her hangi bir 
icra memurunu itham ediyor değilim, 'gerçeği 
arz ediyorum. 
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Diğer taraftarı, zabıt kâtibi ve başkâtipler 

meselesi de icra memurları meselesi kadar önem
li bir meseledir. Bir okul açmak hususunda büt
çe imkânlarını düşündüklerini söylediler, ken
dilerine teşekkür- eder ve bunun tahakkukunu 
beklediğimizi arz eder, huzurunuzdan ayrılırım 
arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 2 nci 
soruya geçiyorum. 

â. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Nedim Evliya'nın, ceza ve tevkif evlerindeki 
müdürlerin tahsil derecelerine, bu yerlerin iç 
ve. dış emniyet teşkilâtına ve Garp memleketle
rindeki ceza evlerine dair Adalet ve İçişleri Ba-
kemlanndam sözlü sorusu (6/6) 

BAŞKAN ~ Soru sahibi!.. (Burada) Ba
kanlar burada Soruyu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1. Ceza ve tevkif evlerindeki müdürlerin 

tahsil dereceleri nedir? (Kaçı yüksek, kaçı lise, 
kaçı orta. ve kaçı ilk tahsillidir?) 

2. .Halen infaz mevzuunda yetişmiş, tecrü
beli ve mt'Sİekî formasyona sahip kaç müdür 
bulunmaktadır? 

3. Bunların meslekî bilgilerinin artırılması 
mevzuunda, no gibi tedbirler alınmaktadır? 

4. Mesleğin, cazip bir hale getirilmesi için 
neler düşünülmektedir? 

5. Komşu ve Garp memleketlerinde ceza evi 
müdürü tâyininde aranan şartlar nelerdir? 

6. Gardiyan]arın memur sınıfına alınma
ları düşünülmekte midir? 

7. Ceza, ve tevkif evlerinin iç ve dış em
niyet teşkilâtının bugünkü şeklini muhafazada 
bir mahsur mütalâa edilmekte midir? 

8. Harp memleketlerinde ceza evi iç ve dış 
muhafaza teşkilâtı ne suretle tedvir edilmekte
dir? 

Yukarda., tadadolunan. 8 maddelik hususatm 
Adalet Bakanı tarafından ve bunlardan 7 nci 
maddenin ise aynı zamanda İçişleri Bakanı tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyuru!masun arz ve teklif ederim. 

11 . 12 . 1961 
Cumhuriyet Senatosu 

Üyesi (Maraş) 
Nedim Evliya 
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BAŞKAN —• Buyurun, Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI SAHİP, KURUTLU-

OĞLU — Efendim, arkadaşımızın sorusunu ce
vaplıyorum. 

Ceza ve tevkif evlerinde 07 müdür vardır. 
Tahsil dereceleri şöyledir : 

3 : Yüksek tahsil 
.1.8 : Lise 
32 : Orta 
.2 : Adliye meslek 

11 : Gedikli erbaş 
31 : îlk 

İkinci sual : İnfaz sisteminde ye-'.işmiş tec
rübeli kaç müdür var, demektedir. Yetişmiş, tec
rübeli ve meslekî formasyona sahip, 

3 : Yükdek 
18 : Lise 
32 : Orta 

2 : Adliye meslek mezunu 
olmak üzere, kurslardan geçmiş (55) müdür var
dı?. 

Meslekî bilgilerin artırılması için ne. gibi 
tedbirler alınmıştır? 

Müdürlerin ve idare memurlarının meslekî 
bilgilerinin artırılması için zaman zaman kurs
lar açılmıştır. 

a) Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler 
Teknik Yrardım Bursundan 3 ceza evi müdürü 
yabancı memleketleri, infaz sistemini tetkik için 
yabancı memleketlere gönderilmiştir. Burs te
min edilirue yine de gönderilecek. 

b) Avrupa Konseyinin ayırdığı teknik yar
dımdan her sene 2 personel hariç memleketlere 
gönderilmekte üir. 

e) Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü ile 
iş birliği yapılarak seminerler açılması derpiş 
edilmiştir. 

Mesleğin cazip hale getirilmesi konusuna ge
lince; bunun için : 

A) Ceza evleri binaları yanında müdür, 
idare memuru ve diğer personel için lojman 
inşası, 

B) Personele Ceza evi yurtlarındaki muvaf
fakiyet derecesinde prim vermek, 

C) İnfaz sistemleri hakkında eliid ve tet
kik maksadiyle Avrupa'ya göndermeyi gen işle-
itebilmek, 

D) Valfotinıde terfileri sağlanıalk gibi muiı, 

246 — 
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telif yollar düşünülmekte ve tedbirleri alınmak
tadır. 

Nitekim; .1961 de : Müdür - İdare memuru -
Muhasip - Doktor - Öğretmenlerin terfilerini 
teni i ti maksadlylo, kadro almimıştır. Terfih sağ-
•1; nura aya, çalışılmıştı r. 

A rkad aşımız 'komşu ve darp memleilv eli erin
de, tâyinlerde aranan şartların ne olduğunu sor
maktadır. Bunlar; 

Asgari lise mezunu olması, 
Sosyal ihizimetler, 
Sın; 1 u'luik psik'olojîsi, 
Suçluların ıslalln, 
Oiibi mevzularda gerekli bilgilere sahip kı

lı mmaları için bu nevi akademi ve enstitülerden 
mezun olmaları şartlan aranır. 

Bizde de bu sene tedrisata başlamış olan Sos
yal Hizmetler Akademisi ile İni mevzuda anlaş
maya varilim ıştır. İlk mezunlardan fa.ydalana-
eağız. 

dardiyanlaruı ı ti om ur sınıfına alınmaları dü
şünülüyor mu? 

D üş ütıülm ektedir. Uzun zamandan beri (yı
lışmalar vardır. Tasarı hazırdır. Bütçe imkfoı 
verdimi takdirde Yüksek Heyete takdim oluna
caktır. 

Arkadaşımızın, iç. ve dış emniyet teşkil âtı
lım bugünkü halinde muhafazasında malhzıır 
var mıdır tarzındaki yedinci sualine cevaibum 
şudur : 

Dış em niyeti ıı bugünkü şekliyle m ühaf aba
sında /malızur var. 

Balon İm, .»Jandarma Nizani'naıın esinin 220 
rıi'i ve muta akıp maddelerine «-öre jandarma ta
rafımdan yapılımaktadır. 

Dış emniyet de Ceza ve Tevkif Evleri Genel 
Müdürlüğüne doğrudan doğruya, bağlı dış mu
hafaza teşkilâtı tarafından yapı imalıdır. 

Bu seibeple İçişleri - Maliye1 ve Adalet Ba-
•kanlığı mümessillerinden müteşekkil bir ko
misyon kurutmuştur, çalışmaktadır. 

darp memleketlerinde iç ve dış emniyet na
sıldır? 

Doğrudan doğruya ecza ve tevkif evlerine 
aittir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun içişleri Balkanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOĞ-

LU (Adana Milletvekili) — Muhterem arkadaş
lar, ceza ve tevkif evleri personeline, bu yerle
rin ie \re dıs emniyet teşkilâtına ve garp meni-
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leket! erindeki ceza evlerine dair Cııankuriyet 
Senatomu Maraş Üyesi Nedim Evliya arkadaşı
mın verdiği sözlü önergenin 7 ne i maddesine 
cevaibımı arz ediyorum. 

1721 sayılı Kanını; adliyece mullıataiza teş-
ıkilâtı yapılıncaya kadar ceza ve tevkif evleri
nin dış cim niyetini jandarmanın muti af azasına 
tevdi etmiştir. Şüphesiz ceza evlerinin öinniyet 
ve muhafazası bîr küllolarak mütalâa, edilmeli
dir. Ancak, Adalet Başkanlığı, girişmiş bulun
duğu bu mevzuda ki (/alışmalarım ikmal edin
ceye kadar hali hazır dunumun devaiiamda .za
ruret bulummakitadır. Vekâletlerimiz arasında 
bu hususta bir çalışma yapılmaktadır. Çalışma
nın neticesi, elbette Yüksek Meclise arz edile
cektir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Nedim Evliya. 
NLDtM EVLİYA (Maraş) - Muhterem ar

kadaşla rnii, ceza. ve tevkif evleri konusundaki 
suallerime cevap I Ot f ettik I eri için her ilki ba
kan arkadaşım rza, teşekkürü borç 'bilirim. An
cak, btı mevzun bütün cemiyetimizi ilgilendiren 
bir konu olduğu için birkaç dikkanızı istirham 
edeceğim. 

ıSenede 150 000 ile 200 000 vatandaşın -girip 
çıktığı 7e daimî surette içerisinde 50 000 şah
sın bulunduğu ceza ve teıvkif evlerinin; bir ta
raftan daihiIî asayişle meşgul olu]), mahkumla
rın dış muhafaza ve emniyetini sağlamaya, 'çalı
şırken, bir taraftan da («kur - yazar hale getir
mek ve sanat sahibi kılınmak, iç âlemlerine nü
fuz ederek. Islalıı hal eyledikten sonra cemi
yete faydalı birer unsur olarak salıvermek ve 
sonra da !bu malhküımları takibedip yeni bir suç 
işlemelerine meydan v emicim ek, kanaatimizce 
Adalet Bakanlığının yapması zaruri olan işle
rin ibaşında gelir. 

İnfaz sisteminin ıslâhı başlıbaşma önem arz: 
eder. Harp memleketlerinde ayrıca infaz huku
ku, diye kürsüler teessüs etmiş - Hukuk fakül
telerinde - bu müesseselere 'önemli bir yer ve
rilmiştir. 

Arkadaşların], mevkuf ve mahkûmların ıs-
1 alnında eUbette ki, iidare müdürünün rolü 'bü
yüktü r. Ama vekil arkadaşımrz da, ifade buyur
dular ki, 600 ü mütecaviz ceza evlerinin başın
da, ancak üç tanecik yüksek taihsil yapmış mü
dür vardır. Diğerleri polislikten, jandarma on
başılığı ndan ve za'bıt kâtipliğinden ayrılmış bu 
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mevzuda kifayetli olııuıyaıı insanlardır . Binaen
aleyh, bu çok ınühiın müessesenin basma Garp 
memleketlerimle olduğu gibi h u k u k tahsil i , fel
sefe tahsili yapmış doîktor payesinde a rkadaş
ların gelmesini arzu ederim, ama bunu imkân
sız olduğunu da. t akd i r ederim. Hiç olmazsa lise 
mezunu olup bu mevzuda kurs "örmüş, yetiş
miş elemanlarıtı ceza evlerinin başına getiril
mesi lazımıdır. 

infaz .müessesesi esasen y ü k ü çok ağır olan 
müddeiumumiler in üzeri tuledir. Bunu da müd
deiumumilerin üzerinden alıp, merkezlerde bir 
infaz bürosu kurup bir infaz hâkiminin başında 
bulunacağı bu teşkilâta, vermek Adale t Bakan
lığının vazifelerden binisi ve hattâ başlieası ol
duğu kanaati samimiyesindeyim. Diğer i a raftan, 
yeni ve bölge ceza. evleri müdür lükler ine yük
sek tahsilli a rkadaş verilmesine çalışılarak, 
bunları ga rp müesseselerinde yet iş t i rmek bilgi 
ve görgülerini a r t ı rmak icabeder. Çok Muhterem 
Adalet Hakanı arkadaşımız, iki genel müdürün 
dışarı gönderildiği hususuna işaret buyurdular . 
Bendeniz buna eok sevindim. Öbür ta ra f tan , ar
kadaşlarım, gardiyan meselesi de bizi üzerinde 
ehemmiyetle durmaya, sevk eden bir meseledir.. 
Mahkûmun iç âlemine nüfuz ederek onu işledi
ği suça, nedamet et t irecek ve cemiyete faydalı 
bir unsur olarak salıverecek olan gardiyanlar ı 
mızın hemen bir çoğu, okuma. - yazma dahi bil
mezler. Hakan arkadaşlar ımız rakamdan bahset
mediler, Ben söyliyeyim 2 500 civar ında başgar
diyan ve gardiyan vardır . Bunlar ın 1 900 kada
rı 200 lira ücret a lmaktadı r la r . Bakiyesi 250 -
400 lira, ücrete m üst etniktir. Bakan arkadaşlarımız 
alınmasınlar, kendilerini muaheze etmek istemi
yorum. Böyle bir şey akl ımdan dahi geçmez. İm
kân nisbetinde vakıaları arz ediyorum Heyeti 
Muhteremenize. Şimdi 200 lira. gibi basit bir üc
retle vazife kabul edenlerin hedefi ne olabilir 
a r k a d a ş l a r ı m : Bugünkü hayat şar t la r ı içinde 
'200 lira ücretle çalışan gard iyan la r elbetteki 

mahkûmlardan istifadeyi hedef tu tacak , hapisa-
\wyc uyuşturucu madde w cerh âleti sokarak 
mahkûmlardan istifadeyi düşünecekt i r . Binaen
aleyh gardiyanlar ın mutlaka memur sınıfına 
alınması zarur idir . Aksi t akd i rde bugün olduğu 
gibi ceza ve tevkif esleri sın; tekniği öğreten 
mektepten gayri bir is göremez arkadaş lar . Onun 
için vekil a rkadaş la r ımdan çok ist irham ediyo-
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yorum, her şeyden önce gard iyan meselesini hal
letmeleri gerekmektedir . 

Bendeniz takibet t iğim mevzuatla I9O7 sene
sinde 2/7751! sayılı bir Kararname ile yü rü r lüğe 
giren J a n d a r m a Nizamnamesinin 220 nci mad
desinde hapishanelerin dış emniyeti, muvakka t , 
kaydiyle jandarmaya, verilmişti . Faka t Adliye
nin dış emniyeti de deruhte etmesini temin için 
en kısa zamanda Teşkilât Kanununun çıkarıl
ması da derpiş edilmişti. .Muvakkat, kaydına 
rağmen bu husus 25 senedir t a h a k k u k etmemiş
tir. Bunu bir an evvel halletmek, bâzı elîtn hâ
diseleri önlemek bakımından zarur idir . Bugün 
ceza evlerimizde daha müessif hâdiseler zuhur 
etmiyorsa, bu, j anda rman ın , gardiyanlar ın ve 
ceza evleri müdür ler in in üstün gayret ler inin 
neticesidir. Onları huzurunuzda hürmet le ana
rak sözlerime son veriyorum. 

B A Ş K A N — Soru cevaplandırı lmışt ır . •'! 
ncü soruya geçiyoruz. 

o. —- Cumhuriyet Senatosu Tunceli İ'yesi 
Mehmet Ali Demirin, 263 sayılı Kanımla, me
mur, emekli, dul ve yetim maaşların a yapıl em 
zammen % 15 inin tehir edilip edilemiyereğine 
devir M.(diye Bakanından sözlü sorusu ((-i/7) 

BAŞKAN — Soru sahibi. ' Burada . Maliye 
B a k a n ı / Burada.. Soruyu okutuyorum. 

12 . 12 . 1901 

Oumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorumun. Maliye Bakanı ta

raf ından sözlü olarak cevaplandır ı lmasını arz 
edeıim. 

(-umhuriyel Senatosu 
Tunceli Üyesf 

Mehmet Ali Demir 

2().'î sayılı Kanunla memur, emeldi, dul ve 
yetim maaş lar ına yapılan zammın % 15 nin 1 
Şubat 1962 den i t ibaren tatbiki, gerekirken bu
nun bir yıl tehi r edileceğine dai r Hükümetçe 
teşebbüse geçildiğini (iğrenmiş bulunuyorum. 

Geçen yıl memurlara bu zammın yapılması
nı ieabet t i ren sebeplerde bu yıl bir değişiklik 
olup olmadığının, bu arada geçinme endeksinde 
nasıl bir temayül görüldüğünün, bu kanunun 
bir yıl tehir i düşünülürken memurların bugün 
içinde bu lunduğu sıkınt ının nasıl giderileceği, 
bu teşebbüsün Hükümet in programına aykır ı 
olup olmadığının açıklanmasını . ' 
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BAŞKAN — Buyurun Maliye Bakanı. 
MALÎYE BAKANI ŞEFİK İNAN (Çanak

kale Milletvekili) —• Sayın Başkan, Sayın Se
nato üyeleri; Tunceli Senatörü Sayın Mehmet 
Ali Demir'in sorduğu sual; bendenize, günler
den beri Türk »basınını ve Türk umumi efkârını 
işgal eden bir konu üzerinde konuşma fırsatını 
verdiğinden dolayı kendilerine teşekkür ederim. 
Evet Türk hasmı ve Türk umuımi efkârı, gün
lerden beri bu konu ile yakından ilgilenmek
tedir. Bu konu yüzde 15 zam konusudur. Sayısı 
450 bin civarında olan memurun, Devlet me
muru, özel idare memuru, iktisadi Devlet Te
şebbüsleri memurları maaş ve ücretli 450 000 
civarında bir memur kütlesinin meşgul olduğu 
bir konudur. Bugüne kadar bu konuda sadece 
1 Aralık 196! de bütçenin Büyük Millet Mec
lisine takdimini takiben basma yaptığım açık
lamada da. Umumi Heyette de izahlarda bu
lunmuştum. O günden bugüne kadar tafsilâtla 
izahatta bulunmak fırsatını bulamadım. Sadece 
encümenlerde konuştum ve ilk defa olarak da 
Senatoda geniş bilgi vermek fırsatını bulmuş 
oluyorum. Bana bu imkânı hazırladığından do
layı soru sahibi arkadaşımıza teşekkür ederim. 

Şurasını belirtmek isterim ki; her meselede 
olduğu gibi. ilk önce durumu görmek lâzım. Ve 
bu durumu görmek için de her çeşitteki gözlüğü 
bir tarafa bırakıp tabiî gözlerle bakmak lâzım
dır. 

İktisadi ve malî olayların ve toplum hayatı
nın temel yapısını, «enfrastrüktürünü» ekono
mi teşkil etmektedir. Bütün bina, bilhassa za
manı mız toplumlarında, bütün yapı bu temel 
üzerinde kurulur. Bu itibarla iktisadi ve malî 
temelin bünyesini iyice görmek, ona nüfuz et
mek gerekmektedir. Bu bakımdan durumu gö
relim : 
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bu Hükümet programında yer alan prensip
lerin ışığı altında 1962 yılı bütçesini hazırlama
ya çalışmış ve 30 Kasım akşamı bütçeyi Büyük 
Millet Meclisine tevdi etmekle, Anayasanın 
hükmünü yerine getirmiştir. Hükümetimizin, 
vazifeye başladığı zaman bütçeyi hazırlamak 
üzere karşılaştığı durum şudur; 

Hepinizin malûmu olduğu üzere, geçen ayın 
20 sinde Karma Hükümet kuruldu ve vazifeye 
başladı., Vazifeye başladığı zaman, iki konu 
vardı. Birincisi, Anayasa gereğince 'bir hafta 
içerisinde, bir Hükümet programı hazırlamak. 
İkincisi yine Anayasa gereğince, 30 Kasım ak
şamına kadar yeni bütçeyi Türkiye Büyük Mil
let Meclisine sunmak. Elimizdeki zaman fasılası 
10 günden ibaretti. Bu 10 gün içinde Hüküme
tiniz, geceli gündüzlü çalışarak,bir taraftan Hü
kümet programını hazırlamış, bir taraftan da 
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Dairelerden, bütün bakanlıklardan, katma 
bütçeli idarelerden bütçe teklifleri gelmiş, Ma
liye Bakanlığı, Bütçe Genel Müdürlüğü dairele
rinin ilgili servisleriyle (birlikte çalışmış ve büt
çeler üzerinde tetkikler yapmıştır. Dairelerin 
masraf taleplerinin toplamı 14,5 milyar Türk 
lirasıdır. Maliye Bakanlığı bu talepler üzerinde 
incelemelerde bulunmuş, bâzı indirme gayret
lerinde bulunmuş, nerelerden ne kadar tasarruf 
edilebilir diye gayret sarf etmiş, Bütçe Genel 
Müdürlüğü idari kademelerinde indirme isti
kametine yapılan çalışmalar neticesinde bütçe 
11 milyar 700 milyon civarında tesbit edilebil
miştir. Tam rakam 11 686 000 000. 

Biz vazifeye başladığımız zaman durumu 
böyle gördük. İlk olarak bu durum karşısında 
Devlet gelirlerinin ne olabileceği üzerinde bir 
tahmin yapmaya giriştik. Devlet gelirleri, için
de bulunduğumuz malî yıl içinde normal ge
lirler olarak yani vergi, resim, hare olarak 
7 625 000 000 olarak tesbit etmiş olduk. Ver
gilerin, vergi, resim ve harçların tahsilat du
rumunu inceledik. Ve gördük ki, tahsilat tem
posu tahminlerimize nazaran gende kalmakta
dır. Tahsilat, umulanı vermemektedir. Böyle 
olmasına rağmen 1962 yılı içinde durumun yani 
iktisadi hay at m canlanacağını; aktivitenin. ar
tacağım ve böylece Devlet gelirlerinin de veri
minin yükseleceğini kabul ettik. Bu faraziye
lere dayandık. Optimist olduk, iyimser dav
randık. Ama aşırı optimizmden kendimizi ala-
koyduk. 1962 yılında şartların düzeleceğini, 
ekonominin canlanacağını kabul ederek Devlet 
gelirlerini', muhtemel gelirleri 8 314 000 000 
lira olarak tahmin ettik. 1961 yılına nazaran 
659 milyon lira fazla, tahminde bulunduk. Op
timist davranışımızın bunda hissesi vardır. 
Optimist davranmakta kendimizi haklı görü
yoruz. Bâzı mesnetlerimiz var. İnşallah hepsi 
tahakkuk etler. Tekrar ediyorum : Optimist 
davrandık. Ama aşırı optimizmden kendimizi 
alakoyduk. 659 milyon lira fazla tahminde bu-
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lunduk. 1961 in» tahminlerine nazaran biraz 
önce söylediğim gibi, tahakkuklar ve tahsilat 
geride bulunmaktadır. Böyle olmasına rağmen, 
659 milyon lira fazla gelir tahakkuk ettireceği
mizi tasavvur ediyoruz. Devlet gelirleri bun
lar olunca, masrafları buna göre ayarlamak ge
rekiyordu. Evvelâ masraf talepleri 14,5 milyar 
idi. îndirile indinle 11 milyar 700 milyona in
dirildi. İndirmede muazzam gayret sarf et
mek lâzımgeliyordu. En küçük tasarrufa kadar 
inerek, nerede ne kısılabilir» diye etütler ya
pıldı ve nihayet bunu 10 milyara indirebildik. 

Şimdi bir taraftan Devletin normal gelirle
r i ; 8 milyar 314 milyon lira, buna mukabil 
giderleri; 10 milyar liradır. Aradaki fark, 
1 687 000 000 lira, klâsik bütçe anlayışına gö
re, klâsik maliye anlayışına göre düpedüz 
bütçe açığı idi. Ve bu açık neyle kapatılacaktı1? 

Bu açığın 550 milyonu tasarruf bonoların
dan kapatılması mümkün oluyordu. 15 milyo
nu da akar yakıt istikrar fonu giderleri karşı
lık gösterilmek suretiyle kapatılıyordu. Geri
ye 1 171 000 000 lira daha bir açık kalıyordu 
ki bu da düpedüz klâsik mânada bütçe açığı 
idi ve neyle karşılanacaktı? Bunu karşılamak 
için yeni vergilerin getirilmesi, yahut da baş
ka kaynaklara başvurulması icabediyordıı. Ma
liye Bakanlığı vazifesine başladığım gün Ba
kanlığımızca daha önce hazırlanmış olan altı 
aded vergi tasarısı vardı. Biz Hükümet olarak 
ekonominin durgunluğunu göz önüne alarak, 
yeni vergi getirilmemesi yolunu tuttuk. Bir ta
raftan yeni vergi gelmiyecek; bir taraftan da 
hâlâ açık görünen 1 171 000 000 lira açık kapa
nacak. Bu açık dış yardımlarla, dış yardımla
rın karşılığını teşkil eden Türk liralariyle karşı
lanacak. Dış yardımların bir kısmı müemmen ol
duğu yani geçmiş yıllardan beri alıştığımız bir 
nevi gelir kaynağı haline gelmiş olduğu için, ge
çen yıllarda da olduğu gibi, bu açığın kapan
masına tahsis edilecekti. Fakat geçen yıl bunun 
miktarı 550 milyon lira idi. Halbuki bizim açı
ğımız 1 175 000 000 lira, Şu halde ilâve dış 
yardımlara ihtiyacımız var. Şimdi, bu 10 milyar
lık gider rakamına, yüzde 15 1er nazarı itibara 
alınmadığı takdirde ulaşıldı. Yüzde 15 zamları 
yani, geçen sene kabul edilen bir kanunla me
murlarımıza vadedilen bu yüzde 15 zamları da 
bütçeye intikal ettirmek icabetseydi, bu raka
mın 10 milyar 580 milyon lira olması lâzırngeli-
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yordu. Dıs yardımlarla kapanması gereken açı
ğın da; 1 milyar 800 milyon liraya yaklaşan bir 
açık olması icabediyordu. Bu yüzde 15 leri, ve
remediğimiz için, bir türlü bütçeye sığdırama
dığımız, ıztırar durumunda bulıınduğuumuz 
için hesap dışı bırakmak yoluna gittik. Yoksa 
yüzde 15 leri vermemek meselesi, memur ınaa.şı 
meselesi, hatırımıza en son gelen tedbir olmuş
tur. En son gelen tedbiri huzurunuzda konuş
mak bahtiyarlığına nail olan bendeniz şurasını 
belirtmek isterim; memur konusu üzerinde, ma
aş konusu üzerinde bu memlekette meşgul olmuş 
insanlar arasmdayım. Yani belki de iddia ede 
bilirim ilk meşgul olmuş insanlar arasın dayım. 
Kendim de küçük dur memur -çocuğuyum. Bir 
ilkokul öğretmeninin oğluyum. Kendim de me
murum. Yıllarca az maaşla, az ücretle çok sayı
da memur çalıştırmış bir dairenin başında bu
lundum. Mesleki meşgalem icabı maaş nedir, üc
ret nedir, bunun satmalına gücü nedir, bunu 
ölçmüş ve resmî neşriyat haline koymuş bir in
sanım. Bir memur ailesinde maaş nedir, aybaşı 
nedir, bunları kendi bünyesinde, taâ küçük yaş
tan itibaren duymuş, hissetmiş bir insanım. Da
ha 1949 yılında 1950 bütçesi hazırlanırken bir 
gerekçe yazmak bendenize kısmet olmuştu. 30ü 
küsur sayfalık bir kitaptır, en büyük kısmı 
maaş mevzuuna temas etmektedir. Memur ma
aşları iştira gücü bakımından ne kadar ka
yıplara uğramıştır, bunları orada rakam ha
linde ifade etmişimdir. 

Bu sene takdim etmiş olduğumuz bütçe gerek
çesine de bunları aynen koymuşiıuıdur. Yani 
durumu bilerek konuşuyorum. Şuna. emin olu
nuz ki, Hükümetiniz bu konuda ıııuztar kaldığı 
için, başka, çıkar yol bulunmadığı için, bir ıztı-
rarm ifadesi olarak memur maaşlarına mevud-
olan % 15 lerin tehir edilmesi kararını almış
tır. Ne için memur maaşlarına mevudolan Mi
zanımın tehiri cihetine gidilmiştir?. Bâzı mas
raflardan kısılamaz mı idi? Her tarafta ilk söy
lenen şey budur. Bütçe gerekçesinin 88 nei 
sayfasına bir tablo koyduk. Bu tabloda câri büt
çenin Itoplamı Ibalkanlııklar itibariyle kısım 
ıkısım gösterilmiştir. Cari bütçenin toplamı 
6 'milyar 770 milyon liradır. Bunun IJ.5 mil
yar lirası maaşlardır ki, zammı istenen, yani 
bu % 15 ilâvesi istenen kısmın yekûnu 3,5 
milyon raddesindedir. Bu miktar cari but-
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cenin </c 51,3 üdür. Geriye kalan büro gider
leri, tenvir, teshin, kırtasiye masrafları, memur 
yolluklarıdır. Bunların yekûnu 268 milyondur. 
Kısılmış olan bu masraflar asgari hadde indi-
ıriimiştir. Bütçe E ti eöm eninin tetkikatı sonunda 
her hangi bir fasıldan tasarruf imkânı kalma
dığı görülmüştür. Ama gene de yapılabilirse 
bu ancak birkaç milyona inhisar edecektir. 
Millî Savunma hizımetleri büyük bir kalem tut
maktadır, 1 ımilyar 975 milyon. Hakikaten bü
yük bir rakam. 1 milyar 203 milyon lira, deniz, 
Hava ve Kara Kuvvetleri Kümandanlığmdaki 
erlerimizin iaşe ve ibate masraflarıdır. Gene 
büyük bir kalem, 1.60 milyon lira hastaneleri
mizin masraflarıdır. 129 milyon jandarma erle
rimizin iaşe ve ibate masraflarıdır. Diğer bir 
kaleni, 160 milyon, okullarımızın her çeşit gi
derleridir. Bu birkaç kalemi 'birleştirdiğimiz za
man bir .milyar 800 milyon rakamına ulaşıyo
ruz ki, bunun neresinden indirecektik. 

Beşinci kısım, borçlar. 487 milyon lira borç. 
Bu miktar sadece Devlet bütçesinin borçları. 
Şuraya da işaret edeyim ; bu sene ödiyeceğimiz 
dış borçların yekûnu 135 milyon dolardır; şöy
le böyle bir milyar 300 milyon lira. 

Altıncı kısım; katına bütçelere yardımlar. 
Aradık, taradık, başika yerlerden kısmaya im
kân bulamadık. Bakanlığa geldiğim gün altı 
vergi .kanunu, ile karşılaştım. Gelirleri artırmak 
için ya yeni vergi koyup durgun ekonomiyi zor
lamak, yahut da masraf lan kısmak. Bandan 
başka. bir üçüncü yol daha var. Devlet şimdiye 
kadar üç yoldan para bulmuştur. Ya vergi alır, 
ya ödünç alır, veyahut da para basar. Para 
Matbaasına emir verir, şükür Allah'a kâğıdı-
ımız, mürekkebimi'z boldur, matibaamız da çalı
şabiliyor, basabiliriz. Bir Maliye Bakanı için 
para. bulmak bu üçüncü yoldan kolaydır. Ama 
bu 'memleketi nereye götürür? Enflâsyon de
diğimiz, zengini zengin, fakiri fakir yapan yola 
götürür. Billhasisa saJbilt, değişmez gelirli dedi
ğimiz memurlar ikinci kategoridendirler ve en
flâsyon bunların ıistıraibına müncer olan bir 
yoldur. 10 yıl bunu yaşadık. Şimdi cari bütçe
den kısılacak bir taraf yoktur. O halde yatırım
lardan kısalım. Üç buçuk milyar yatınım yapa
cağız, yanım ımilyar yapmıyalım, denebilir. 
Simidi müsaadenizle meış'hur yatınım1! a ramız a bir 
göz atalım. Büyük bölümlerden bahsedeceğim. 
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Karayollarına .vatınlan para- miktarı üç buçuk 
milyar lira olduğu içindir ki, hissesi 768 mil
yondur. Bunun sadece 85 milyonu köy yollarına 
gidecektir. Üst tarafı, bugün mevcut Karayol
ları şebekelinin bakımına tahsis edilmiştir. Bu
nunla yeni bir şey yapılacak değildir. Su işle
rine 627 milyon lira ayrılmıştır. Bunun 50 mil
yonu köy icjme sularına 1 nhsis edilecektir, üst 
tarafı mevcut şebekeye yeni kanallar açmak 
için kullanılacaktır. 

Ben sadece büyük yekûnlardaıı bahsediyo
rum. Bütçenin heyeti umumiye müzakerelerin
de görüleceği gibi, bu ihtiyaçlar hakiki ihtiyaç
ların. çok durumdadır. İhtiyaçların azameti 
karşısında, yapacağımızı 'söylediğimiz 3,5 mil
yarlık yatırını bir kat re gibi kalmaktadır. 
fi kokul, yaptıracağız. Bugün on yedi bin köyü
müz maalesef okuldan mahrumdur. Bu köyleri 
okula kavuşturmak Hükümetinizin başlıca ka.y-
gılarıııdaııdır. Bunun için koyabileceğimiz mik
tar 250 nıilyon liradır. Bütçe Bncümeııinde bir 
sayın üyenin söylediği gibi; bütçeden bu faslı 
çıkaralım, okul yapmıyalım, bu paraları maaş
lara zammedelim. Bu, son derece kolay bir iş. 
Okul yapmıyalım 250 milyon lirayı memur maaş
larına zammedelim, fakat bizden okul bakliyen 
on yedi bin köyün zavallı çocuklarının hali ne 
olacak? 

Ziraat Bankasına .100 milyon lira sermaye 
yardımı yapıyoruz. Kanun gereğince bütçe tu
tarının yüzde birini Ziraat Bankasına sermaye 
'olarak vermek lâzımdır. Son on. yılda Ziraat 
Bankasına, kanun gereğince 33 milyon Ödemek 
lâzımgeliyor, sermayeye mahsuben. Çünkü bir 
müddet % 0,5 ödemişler, sonra % i olmuş. 10 
yıl içinde verilen para yekûnu .10 milyon lira
dır. Biz bir yılda 101 milyon lira veriyoruz, bu
lumla da iktifa etmiyerek 140 milyon da tohum
luk için veriyoruz. Yani bütçeden 140 milyon 
lira ödeniyor. Bu parayı da vermiyelim mi? 
Bunu da vermiyebilirdik. 140 milyon lira bura
dan tasarruf ederdik. Köylümüze ikrazatta. bu
lunan Ziraat Bankası köylüye kredi açamaz du
rumdadır. Bizim zira alimizin kredi ihtiyacı 6 
milyar Türk lirasıdır. Şimdiye kadar açılmış 
kredinin yekûnu bir bucuk milyardır. Yeni kre
di açılmamakta, ve senet yenileme yoluna gidil
mektedir. Biz Ziraat Bankasına 140 milyon lira 
veriyoruz k i köylümüze ikraz edebilsin. Dâvamız 
istihsal davasıdır. Kak al hu rakamlar Hükümet 
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olarak bizleri tatmin etmemektedir. Ve elimizden 
daha fazlası da gelmemektedir. Her şeyden ev
vel Türkiye'nin istihsal dâvasının halledilmesi 
lâzımdır. Zirai istihsalimiz artık bize yetişmi-
yeeek bir durumdadır. Nüfusumuz her yıl % 3 
artmaktadır. Her yıl nüfusumuza 750 bin kişi 
katılmaktadır, yiyecek ağızlar çoğalmaktadır. 
Bu insanlara, iş sahası bulmak, yiyeceklerini 
temin etmek lâzımdır. 

Bu ihtiyaç karşısında yatırımla runız takati
mizin üstündedir. Biz şu şu saikalara şu kadar 
para ayırdık, yaptığımız bundan ibarettir diyo
ruz. Tekrar edeyim ki 3,5 milyarlık yatırım bi
zi tatmin etmemektedir. Ama. bunun üstüne çık
maya da imkân bulamadık. Nitekim, Zira;at 
Bankasına daha fazla sermaye verseydik, o da 
daha geniş ikrazatta bulunurdu, bu da istihsali 
artırma istikametinde daha faydalı olabilirdi. 

Ereğli'de Oelik Sanayii kuruluyor. Bu mu
azzam fabrika çalışmaya başladığı zaman on bin
lerce vatandaşa, çalışma sahası açılacaktır. Son
ra bilvasıta yarattığı iş sahası da memlekette iş 
Yakınımdan büyük bir ferahlık doğuracaktır. 
Bu bütçeden buraya, da. sermaye veriyoruz, 117 
milyon lira veriyoruz. Sağlam malî kaynaklar
dan sermaye veriyoruz. Eskiden böyle mesele
ler yoktu. Merkez Barakasından Para. Matbaası 
'kanaliylc buralara sermaye verilirdi. Biz o yol
lara gitmiyoruz, kendimizi zor fakat, sağlam 
yollara sürüklüyoruz. Bu yatırımlarımızın te
ferruatını bütçelerimizde görmek mümkündür. 
Bütçe yetkili enıcümenler tarafından incelene
cektir, Hepsi1 de hesaplı, kitaplı yerli yerine 
konmuş ödeneklerdir. Hiçbirinden fedakârlık 
yapmaya. Hükümet olarak imkân bulamadık. 
İlkokul yaptırnııyalım mı?, Ziraat Bankasına 
ve Ereğli Demir ve Oelik fabrikalarına kredi 
vermiyelim mir?, Müstakbel sanayiimizi kurmı-
yalım mı? Zannederim ki buna hiçbiriniz razı 
olmazsınız. Su halde yeni yatırım yapacağız, 
istihsalimizi artıracağız. Yarınımızı düşünece
ğiz. Bugünün icabettirdiği fedakârlıklara mil
letçe katlanacağız. Yahut da yarını düşünme
den ne varsa hepsin i' istihlâk edeceğiz. Fakat 
yarın meçhul kalacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, umumi hatları iti
bariyle çerçevesini arz etmiş bulunuyorum. 
Durum budur. Cari masraflardan »daha fazla 
kısmak imkânım bulamadık. Yatırımlardan kı
samıyoruz, çünkü son derece hayati şeylerdir. 
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Gayrikâfidir. Mümkün olsa daha fazla yatırım 
yapmak lâzımdır. Ayrıca bu ikisinin yekûnu 
memleketin vergi ödeme takatinin üstünde bu
lunuyor. Daima muazzam bir açık verilmekte
dir. Bu muazzam açığı biraz daha büyütmeyi 
Hükümetiniz mümkün görmemiştir. Şayet biz 
bıı açığı büyütürsek, şöyle bir durumla karşı
laşmak ihtimali son derece kuvvetlidir. Du
rumu arz edeyim : Biz gelirleri optimist bir gö
rüşle tahmin ettik. İnşallah tahmin ettiğimiz 
gelirler tahakkuk edecektir. Fakat iktisadi ha
yatın gidişini önceden, kesin olarak kestirmek 
mümkün değildir. Binıbir ihtimalin tesiri altın
da, ya vergilerden ümidettiğimiz 8 milyarı nok
san alırsak, açık daha da büyüyecektir. O hal
de, bir defa. taaîıhüdedilmistir, ne ile kapata
cağız? Kâğıt var, mürekkep var, matbaa var. 
Matbaayı işleteceğiz. Bunun sonunda ne ola
cak Fiyatlar yükselecektir, önüne geçilemez 

surette fiyatlar yükselecektir. Bu yükselişin 
önüne gecem eyiz. Bu vaziyette güç halle kur
tulmaya çalıştığımız enflâsyon çukuruna mem
leketi tekrar sokmuş olacağız. Bu durum. 
Yüksek Heyetinizin kabul edemiyeceği bir so
rumluluk olsa. gerektir. Öyle zannediyorum ki 
yüzde 15 zamları bekliyen yuvalar. Hüküme
tin aldığı, almak ıztırarında kaldığı bu ted
birlerin, kendilerinin dâhil bulunduğu sabit 
gelirlerin menfaatine olduğunu mutlaka anlı-
yacaklardır, bizi anlıyacaklardır, bendeniz 
bundan eminim. Çünkü bir defa % 15 lerin 
Devlet bütçesine, yani doğrudan doğruya Dev
let bütçesine inikası 844,5 milyon liradır. İş 
bununla da bitmiyor, belediye ve özel idareler 
de zam ödiyeceklerdir, bunların zam üdemiye 
takatları yoktur, olmadığı için onlar- da bütçe
den yardım istiyeeekierdir. Asgari yaptığımız 
hesaplara göre, ki onlar için kati hesap yapa
madık, eski hesaplara dayanarak yaptık, 27,5 
milyon lira istiyorlar. Çünkü elimizdeki done
ler daha fazla hesap yapmaya imkân vermemek
tedir. Biz şimdilik 27,5 milyon lira olarak tes-
bit ettik. Ayrıca iktisadi Devlet Teşekkülleri 
vardır ki, bunlardan 26 tanesinin durumunu 
bütçe gerekçesinde gösterdik. 

BAŞKAN — Efendim, tafsilâta lüzum yok
tur. 

MALİYE BAKANİ ŞEFİK İNAN (Devamla) 
-— Sadece 26 tanesinin durumunu gösterdik. 
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Bunların sayısı 113 tür. Bunlardan sekiz tane
sinin zararı 466 milyon liradır. Bu zarardan 
bütçe ile sadece 226 milyon lirasını kapatabili
yoruz, üst tarafı duruyor. Şimdi zarar eden mü
esseseye bir zam tahmil ettiğimiz zaman, onun 
ödeme imkânı olmıyacaktır. Dolayısiyle iktisa
di istihsal maddelerinde fiyatlar yükselecektir. 
Yine bununla ilgili olarak umumi bir fiyat yük
selişi başlamış olacaktır. Bu fiyat yükselişinin 
tehlikesi karşısında durumumuz çok güç olacak
tır. Bizim hedefimiz bilhassa iktisadi yönden ha
yatı canlandırmak olduğuna göre, bu son dere
ce müşkül durum karşısında pek muztarip ola
rak, üzülerek ve istemiye istemiye çaresizlik 
içinde Hükümet olarak bu kararı aldık ve büt
çeleri yüzde 20 zamlarla, geçen sene verilmiş 
olan zamlarla düzenliyerek Meclisin huzuruna 
getirmiş bulunuyoruz. Zam deyince, yüzde 15 
zam deyince bu, ancak yeni vergilerin kabulüne 
bağlı olacaktır. Biz, Hükümet olarak ekonomi
nin şu durgun şartları içinde milletin buna ta
hammülü olmadığına kaanıiiz. Bu zamların bili- ' 
çede yapacağı açıkları emisyonla kapatmak yo
lu vardır ki, biz bu yola katiyen gitmek istemi
yoruz. Bu vaziyet nerede başlayıp nerede bite
ceği meçhul olan fiyat yükselişlerine sebep ola
caktır. Hükümetiniz bu ıztırar içinde aldığı ka
rarının. sabit, gelirli büyük kütlelerin mevcut 
geçim şartlarını daha da kötüye gitmeyi önli-
yeıı bir tedbir olarak düşünmektedir. Bu konı-
yucu bir tedbirdir. Çünkü imkânsızlıklar için
de bu verildiği takdirde enflâsyona, gidilecek
tir. Bu, derhal bir fiyat yükselişine sebebiyet ve
recektir. Nihayet verilen % 15 bir saman ale
vi gibi kaybolup gidecektir. Enflâsyona bir de 
fa yakamızı kaptırdık mı içinden çıkamayız. 
Enflâsyona gidiş yardım almanın şartlarını 
azaltmış olacak, hülâsa çeşitli cephesi olan çe
şitli istikametlerde bizi müşkülâttan müşkülâta 
sokucu bir yol olacaktır. Hükümetiniz istikrar 
içinde hızlı' gelişme siyasetine sadık kalarak 
tedbirini almıştır. Bu tedbir, bu % 15 meselesi
nin gelecek seneye tehir edilmesi kararıdır. 

Bütçe müzakereleri sırasında daha geniş izah
larda bulunmak fırsatını bulacaağım. Şimdilik 
mâruzâtım bundan ibarettir. Hepinizi hürmetle 
selâmlarım. + 

BAŞKAN — Soru saJıibi. 
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Muh- i 

f ereni Reis, Muhterem senatörler, 
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.Sayın Cakanın verdikleri cevaplan dolayı ken

dilerim1 yüksek huzurlarınızda teşekkür ederim. 
Esasa geçmeden evvel her sayın senatör ve mil
letvekili gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi kür
süsünden yaptığım yemine sadık kalarak ve 
vicdanımın sesini duyarak, lıangi zümreye ait 
olursa, olsun, inandığım haklı bir dâvayı bu küı*: 

süden yüksek huzurlarınızda kudretim nisbetin-
de müdafaa etmeyi şahsan vicdani bir borç, şe
refli bir vazife addedeceğini. 

Yine kıymetli itasın mensuplarının memleke
tin ve vatandaşların men faal kirini ilgilendiren 
her meselede olduğu gibi bu meselede de-gün
lerden beri yaptıkları neşriyatlarla gösterdikle
ri hassasiyetten dolayı ayrıca kendilerine huzur
larınızda şahsan teşekkür ederim. 

Bu soru siyasi bir maksatla sorulmuş değildir. 
Sayın Bakanın ve muhterem arkadaşlarımın bu
nu böyle tütmelerini kabul etmelerini hassaten 
istirham ed i yo r um. 

.Muhterem arkadaşlarım; bu hususta şahsi 'gö
rüşlerimi izah etmeden evvel, yüzde 15 zammın 
yapılmasına zaruret ve tehirinin de yersiz oldu
ğuna dair en iyi cevabı Kurucu Meclisin Devlet 
Bakanı Sayın Şefik İnan'ın 17 Ağustos 1960 ta
rihinde Ankara radyosunda yapmış oldukları ko
nuşmalardan okuyacağım. Yalnız birkaç parag
rafın, İkinci (hımihuriydin ilk Maliye Vekili Sa
yın Şefik Inaıı'a eri iyi cevalbı vermiş olacağına 
ve sizleri de tatmin edeceğine inanıyorum. Zira 
bu konuşmayı yapan kimse lalettayin bir kimse 
•değil, bugünkü gibi o vakitte mesul bir mevkide 
Ihulunan bir zat idi. Okuyacağım bu paragraflar 
5 sayfadan ibarettir. Yalnız nıülhim kısımlarını 
oknıyacağım : 

«Memur meselesi çok mühim, bir meseledir.» 
Kendileri de beyan ve maarif ordusunun en kü
çük bir erinin oğlu olduğunu ifade ettiler. «Dev
letçe 'ödenecek' maaş meselesi çok mühimdir. Me
mura ödenen maaş onun emeğinin tam karşılığı
nı teşkil etmesi, onun geçimini gereği gilbi sağlı-
yaeak miktarda olması lâzımdır. (Sağdan, alkış
lar) Devletin memura ödediği maaş onun geçimi
ni gereği gibi sağlıyacak miktarda, olmazsa, bu 
sefer de Devlet hizmetleri bozulur. Yarı aç yarı 
tok memurların isinden lıa.yır gelmez.» Bu fikir
lerinden dönmüşler mi aealba.' 

«Meçim sıkıntısında olan bir subay kıtasını ge
reği gibi yetiştiremez, Ordu mensupları, az da olsa, 
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tatmin edilmişlerdir, geçim sıkıntısı içinde olan 
bir hâkim gereği gibi vazife yapamaz, geçim sı
kıntısı içinde olan bir polis gereği gibi vazife gö
remez. Geçim sıkıntısı içimle olan bir nüfus me
muru, bir tapu memuru gereği gibi çalışamaz.» 

Arz etmiştim, o devrin Devlet Bakanı, şimdiki 
Sayın Maliye 'Vekili söylüyor bunları. «Geçim sı
kıntısı içinde olan bir öğretmen Türk yavruları
nı iyi yetiştiremez, gereği gilbi çalışamaz. Ders ve
rirken, öğrencileri çalıştırırken aklı akşam tence
rede kaynatacağı şeyin ne olacağını, bir taraftan 
da cüzdanındaki parasını düşünemez.» (Alkışlar) 

«Memurların devamlı geçim sıkıntısı içinde 
kalması hoşnutsuzluk doğurur, toplumun yavaş 
yavaş nizamı bozulur. 

Diğer taraftan memurların devamlı surette 
geçim sıkıntısı içinde kalması bir kısım memurla
rın, bilhassa iş icabı halkla temasta olan bâzı me
murların ahlâkını bozaıbitir. 

Meşrutiyetin ilânından sonra gümrüklerimizi 
ıslah etmek üzere bir İngiliz gümrük mütehassısı 
•getirilmişti. Bu mütehassıs gümrüklerimizi tet
kik etmeye Ibaşlamış, bir gün Sirkecide bir güm
rük memuruna sormuş : 

— Adın ne? 
— Bekir. 
— Burada ne iş yaparsın? 
— Gümrük memuruyum. 
— Evli misin! 
— Evet, 
— "Kaç çocuğun var? 
— Beş. 
— Maaşın ne? 
— Beş mecidiye. 

4-

Bu cevap üzerine mütehassıs .gümrük memu
runun sırtına eliyle dokunarak «Hırsız Bekir, 
hırsız Bekir» demiş. 

Bununla ingiliz mütehassısı yaraya parma
ğım basmış ve ıslahata nereden haşlamak lâzım-
geldiğini bulmuş bulunuyor. 

Bu misalden hiçibir memurini]uzun alınmama
sını rica ederim. Hepsini böyle bir şeyden tenzih 
ederim. Bu tarihî misali vermekten maksat sade
ce meselenin Devlet bünyesi içinde olan ehemmi
yetini belirtmek içindir.» 

Başka hir paragraf arkadaşlar : 
«Görüyorsunuz ki, Devlet bütçesinden maaş 

alan memurlarımızın % 81 ,'5 unun eline evli ve 
iki çocuklu olmaları şartiyle 297 lira... Bozdur 
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bozdur ye... «Arasında değişen bir miktar geç
mektedir.» 

Ayrı bir paragraf" : 
«Ortalama maaş; Devlet bütçesinden maaş 

alanların eline geçen para haribin ilk yılı olan 
1939 yılında 67 lira 90 kuruştur. O zamandan bu 
zamana hayat pahalılığı en aşağı on misli arttı
ğına göre, memurlarımıza 1939 dairi giîbi geçim 
imkânları verebilmek için ortalama maaş olarak 
ele geçen en az 679 lira olması lâzımdır.» O za
man Sayın Devlet Bakanı ve bugünün Maliye 
Bakanı olan arkadaşımız bunu -ifade ediyor. 679 
lira.. «Halbuki şimdi 427 liradır.» Bu kendi be
yanları. Memurun durumunun ne olduğunu keıı 
di ifadeleri ile anlatmış 'bulunuyorum. 

Takdir kendilerinin ve Yüksek Heyetinizin 
diı-. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi bu husustaki gö
rüş ve aksülâımeli anlıyarak bu soruyu sor
maya beni mecbur eden tek mesnet, 22 sene 
bilfiil Devlet dairelerinde hizmet gören, me
murların maddi, ve mânevi sıkıntılarını biz
zat yaşıyan, duyan, işiten, hisseden biri olarak, 
yüksek huzurlarınıza getirmiş bulunuyorum. 
Benim gibi aynı yerlerden (gelenlerin: aynı his
lere tercüman olduklarına ıkaaniim. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Bakanın me
murlara yapılacak zammın tehiri hususundaki 
düşüncelerini, esbabı mucibesi ile birlikte, 
açıklarken bakanımızın cevapları" beni ve be
nim gibi düşünenleri tatmin etmemiştir. Zam
mın tehirini gerektiren kanunu Meclise sevik 
edenlerin de vicdan azabı içinde olduklarına kaa-
ııiinı. 

Sayın Bakan denk bir 'bütçe ile Türkiye Bü
yük. Millet Meclisinin ve büyük Türk milletinin 
huzurlarına çıkmak arzusundadırlar. Belki hak
lıdırlar. Fakat bugün muhtelif müesseselerde 
hizmet görenlerinde 1 Şubat 1962 yılından iti
baren ümit bağladıkları, az dahi olsa kendileri 
için büyük bir kıymet ifade eden '% 15 zam
lara göre bütçelerini yaptıklarını göz önünde 
bulundurmaları icabederdi. Verilen zamlar büt
çenin .muvazenesini bozuyorsa bir hakkı mük-
tesebolan bu zammın bir yıl gen bırakıl
ması sayısı 100 binin üzerinde bulunan me
mur zümresinin de kendi gelirlerine göre yap
tıkları aile bütçelerinin muvazenesini bozaca
ğını da düşünmeleri icabetmez mi idi? 
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Muhterem arkadaşlar, Yüksek Meclise sunu

lan kanunun tehirine ait gerekçesinde '% 15 
zaııımııı bütçeye 344,5; milyon İktisadi Devlet 
Teşekkülleri özel idareler, belediyeler benzeri 
müesseseler de bu zammın içeresine gireceğin
den, bunlara yapılacak zammın miktarı da 235 
ini İyon lira okluğuna işaret edilmekte ve bu 
/.anımın birçok', eşyaların maliyetlerine de tesir 
edeceği, fiat artışlarının |% 15 in üzerine çıka
cağı b e 1 i rt il m ekte di r. 

M (M nurlara, yapılacak her zammın arkasın
da eşya f.kıtlarında artış olacağını bir bir pren
sibe bağlamak, kabul etmek yersiz olur. Böyle 
bir prensibi benimsemek , kabul etmek esnaf 
zümresini vicdansızlıkla ve kanunlara hürmet
sizlikle itham etmek olur 'ki, bunu kabul et
miyorum. Belki büyük esnaf kütlesi yanında 
birkaç bin kişi bulunabilir. Kanunları tatbik 
eılenler âciz değildir. Bu gibi esnafların ense
sinden yapışsın, esnaftım korkup memura zam 
yapmamak, yapılan zammın tehirini istemek, 
al- buyurunuz kuştan korkup darı ekmemiye ben
zer. Böyle bir şey olamaz ve olmamalıdır. 

İktisatçı değilim fakat fiyat artışları bildi
ğime göre iktisadi bir sebebe dayanır, iktisadi 
hayatın esasını arz, talep, rekabet teşkil eder. 
Fiyat yükselişlerinin en büyük âmilleri bunlar
dır. Memurlara yapılacak zam değildir. Haki
kat şudur ki, bugüne 'kadar maaşlara yapılan 
zamlar artan eşya fiyatlarını çok arkadan taki-
!.,.! m iştir. 'Zam, fiyatları artırmamıştır, fiyatların 
artışı zammı doğurmuştur. Bu zamların piyasa
da bir canlılık vücuda getireceğine şahsan kaa-
niim. Esnaf da aynı fikirdedir. 

Arkadaşlar, 1939 ile 1961 yılları arasındaki 
fiyatlardaki yükseliş ile 1939 ile 1961 yılları 
arasındaki 12 - 18 misli bir artışın yanında 
memur maaşları ancak 3 - 4 misli artmıştır. 
Eğer memur maaşlarının artırılması için bir 
prensip kabul etmek gerekiyorsa, normali, o 
memleketteki fiat endeksine paralel, olarak >ta-
kibetmesi şarttır. 

140 bin memurumuzun 250 ile 600 lira ara
sında maaş aldıkları düşünülürse bugünkü ha
yat şartları karşısında bunların nasıl yaşadık
larını söylemeye lüzum gönmüyorum. 20 nei 
asım Türkiye'sinde memurlarımızın refah için
di- yaşadıklarını söyliyecek tek bir şahıs ta
savvur etmivorum. Çünkü geçim sıkıntısı bu 
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zümrenin üzerine bugün bir kâbus gibi çök
müştür. 

Muhterem arkadaşlarım, şurası bir hakikat
tir 'ki, memurlarımızın % 90 ı borçlu olma
dıkları aybaşı gelince ayın birini lotuzumcu gün 
olarak bekliyeıı ve yaşıyan, alacaklılara görün
memek için yolu mı değiştiren memurlarımız 
vardır. 

Bilhassa büyük şehirlerimizde kenar ma
lı ailelerindeki gecekondularda oturan, vazifele
rine yetişmek için her gelişlerinde en az üç 
vesait değiştiren, bir simit beş zeytinle öğleyin 
karnım doyurmaya çalışan memurlarımızı dü
şünmek mecb ııriy etin deyiz. Bugün memurları
mızı n'% 90 ı Emekli Sandığına borçludur. Borçlu 
oimıyanlar da borç. para almak için. sıra bek
lediklerini bilim emiz lâzımdır. Bu ve bunlara 
benzer yüzlerce misal verebilirim. Fakat hepi
nizin bildiği ve yaşadığı acı hakikatleri arka-
arkaya sıralamaya lüzum görmüyorum. Çünkü 
şu anda siz muhterem arkadaşlarımın da aynı 
hisleri yaşadığınızla kaaniim. 

Muhterin arkadaşlar, % 35 zammın y&pılma
sın a Büyük Millet M celisine getirenler, kabul 
edenler ve zammın yapılmasına zaruret oldu
ğuna inandıkları için yapmışlardır. O vakit me
mur maaşlarına, zammı gerektiren sebepler ha*. 
leu mevcuttur. Hattâ geçim endeksi incelendiği 
takdirde bir artışın da mevcut olduğu görülür. 
Ulus'taki şu havadis bu iddiamızı isbata kâfi
dir. 

«Türkiye 'pahalılıkta ikinci geliyor. İstatis
tik Genel Müdürlüğü tara.fmdan uluslararası 
geçim endekslerine göre dünyanın en pailıah 
memleketi (Brezilya'dır. Palhalılığın doğurduğu 
geçim zı > rlıı ğund a ,T ü nkiy e Brezilya 'dan son ra 
ikinci gelnıektedir.» 

BAŞKAN — Mehmet Ali bey iki dakikama 
kaldı. 

MEHMET ALI DEMİR (Devamla) — Me
murlarımızın nıüktesap hakkı olan bu .yüzde 15 
zammın te'hirini istemek şöyle dursun bir mik
tar daha zam yapma yollarını aramak lâzım
dır. Çünkü hak alınmaz verilir. 

2 nci Cumhuriyetin ilk Hükümet erkânın
dan rica ediyorum. Bugün yavrusuna aldığı 
bir kutu mamanın bedelini, okula giden çocu
ğuna aldığı bir kitabın karşılığını ödemeyen 
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memurlara verilen bir çocuk zammı vardır. Mik-
tarıda 10 liradır. Bu kanun meriyete girdiği 
tarihlerde bir kilo sütün bedeli 10 kuruştu. Sü
tün kilosu !0 dan 150 kuruşa çıkar, fakat ço
cuk zammı kutup yıldızı gibi yerinde sabit ka
lır. Bugün İktisadi Devlet Teşekküllerinin hal
lettikleri bu mevzuu b a İletmelerini, çocuk zam
mının 25 liraya çıkarılmasına ait imkân yol-
yai'in ı ara ı ıı a la rı m b eki iy o ru z. 

10 - 15 senelik kuruluş tarihine sahibolan 
İsrail Hükümeti dahi, ayda 20 lira. gibi cüzi 
bir para alarak. memurlarını meskene kavuştu
rurken-, bütün masrafları Hükümet bütçesinden 
ödenmek suretiyle memurlarına yıllık izinlerini 
sayfiyelerinde geçirmek imkânlarını sağlarken 
ne acıdır ki bizler ayda evine bir kilo et dahi 
alamıyacak durumda 'bulunan memurlarımızın 
bir hakkı müktesebi haline gelen yüzde 15 te
rin telhir edilip edilmemesi için burada konu
şuyoruz. Şahsi kana atıma göre onlara verilen 
ve tanınan bir hakkın bir sene değil, bir gün 
dahi tehirini istemek en büyük haksızlık' olur. 
Zamanı gelince olanlardan fedakârlık, feragat 
bekliyoruz. Belden en fedakârlık kadar onu 
maddi ve mânevi bakımdan- da tatmin etmek 
şarttır. 

Her devrede siyasi baskılar altında, en çok 
ezilen, mağdur edilen, bu mânevi baskılar ya
nında maddi sıkıntılar içinde kıvranan memur
larımızın seneler setıesidir duçar oldukları her 
iki sıkıntıya artık son vermelidir. Memurları
mızı her yönden huzura kavuşturacağım 
vadeden îkinei Cumhuriyetin ilk Hükümeti bu 
vaidini çalışma programına koyduğu parlak ve 
yuvarlak: cümlelerle değil, fiilen ispat etmeli
dir. Ben Hükümetin bu teşebbüsünü Hükümet 
Programına, tamamen aykırı buluyorum. Hu 
zammın bugün'kü millî gelirlinizin yanında bir 
kıymet ifade etmiyeeeğine kaaniim. Yapılacak 
zamlardan kesilecek vergiler bono karşılığı alı
nacak paralar hesaba katıldığı takdirde zammın 
miktarı kendiliğinden düşer. 

'Memurlarımıza kanunen tanınan bu zammın 
bir yıl geriye bırakılmasını istemek -affını is
tirham ederim - geçmiş yıllarda olduğu gibi 
bugün de onlara biraz dalha kemerlerini sık
mayı tavsiye etmek demektir. Gelecek günle
rin gecen günlerden daha iyi olur ümidi ile me
murlarımız o kadar kemerlerini sıkmışlardır 
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ki, artık sıkacak yer kalmamıştır. Zira kemer 
kemiğe oturmuştur. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur efendim. 
(Devam devam sesleri, reye konulsun sesleri.) 
Müsaade buyurun, size içtüzüğün 150 nci mad
desini okuyayım. 

«Madde 150. — Sual, sarih ve muayyen mad
deler hakkında malûmat istemekten ibaretti!-,» 
ikincisi, 155 nci madde: 

«Madde 155. — Mesul vekilin cevabını mü-
takıp yalnız suali soran menus mütalâa beyan 
etmek hakkını haizdir. 

Ancak, bu mütalâa 15 dakikadan fazla süre
mez.» 

Arkadaşlarımızın, Hükümeti tenkit ederken 
içtüzüğe riayet edilmesi lüzumunu hatırda tut
maları lâzımdır. 

MEHMET ALİ DEMİR (Devamla) - Hepi
nize teşekkür ede tim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın .Maliye Vekili. 
MALİYE BAKANİ ŞEFİK İNAN (Çanak

kale Milletvekili) — Sayın Başkan, Sayın .se
natörler; Sayın arkadaşımızın İmtün mütalâa
larına iştirak ediyorum. (IBravo sesleri, alkış
lar) Bendeniz gecen yılın Ağustos ayında ilk 
İnkılâp Hükümetinde vazifeli olduğum zaman 
söylediğim sözlerin altına, tekrar imzamı koy
maya amadeyim. Hiçbir kelimesini değiştirme
den tekrar edebilirim. Bugün de aynı şeyleri 
söylerim. Şurasını arz etmek isterim ki; ben
deniz o günkü .sözlerini inkâr eder durumda de
ğilim. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — O zaman 
gayıimesuklünüz. 

MALÎYE BAKANI ŞEFİK İNAN (Devam
la) — Hayır, Geçen yıl İnkılâp Hükümetinin 
Devlet Bakanı şimdi buradadır, şahadet ede
bilirler. Bu mevzuu Kabinede ilk defa bahis 
konusu eden beridenizim, ruznameye koyan ben
denizim, meseleyi açan bendenizim, Kabinenin 

. böyle bir karar almasına sebebolan bendenizim. 
Yani teşebbüs eden bendenizim. Şahadet edebi
lirler. Böyle "şeyi sevmem ama, mecbur kalıyo
rum, bu mevzuda ilk teşebbüs bendenizden gel
di. Hükümet bendenizin teklifi üzerine bu ka
rarı aldı. O tarihte % '20 filân bahis konusu de
ğildi. Bütçe imkânları içinde bir şeyler yap
mak kararını ilân ettik. 
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Radyoda '-belideniz ilân ettim. Bütçe imkân

ları nisbetinde iş ele alınacaktır, dedik, İlân 
ettik ve yüzde yirmi verdik. Şimdi ise munzam 
bir şey alamıyoruz. Hâlâ aynı şeyi diüşünüyo-
rıım. Fakat bit- şey var; iktisadi kanunlar his
sizdi!', onda 'his ve merhamet diye Tür şey yok
tur. O kükmünü icra eder. 

Arkadaşımız denk bütçeden baihsettiğimi 
söylediler, ben böyle bir şey söylemedim. Mu
azzam açıktan b aksettim, ondan dolayı yapa
mıyoruz dedim. Her şey açık, ıhilâfı hakikat bir 
tek kelime telaffuz etmiyorum. Memleketin ik
tisadi ve malî durumunu herkesin bilmesi için

dir ki biz 140 küsur sayfalık bütçe gerekçesi yazıla
rak basılıp, zamanından önce, gerek parlâmento 
üyelerine gerekse! basmajıerkese gönderdim. İna
nıyorum. ki; Türk milleti memleketin içerisinde 
bulunduğu iktisadi ve mali durumu bilirse bu 
işlerin çaresi bulunabilir. Ondan dolayıdır ki, 
düne kadar gizli sayılan birçok şeyleri, olduğu 
gibi açıkladım. <<izli kapaklı hiçbir şey yoktur, 
her şey açıklanmıştır. Hakikatler olduğu gibi 
Türk Milletinin ıttılaına sunulmuştur. Bütçe
miz açıktır diyorum. Sonra, bu açığın mühim 
kısmının dış yardımlarla, dış kredilerle, yani ya
bancıya borçlanmak suretiyle karşılandığını 
söyledim. Durum bu arkadaşlarım, Hakandan 
tetkik ettiniz zamanla göreceksiniz. Bizim zirai 
istihsalimiz; son selerin mahsul kısırlığının te
hiri de bir talihsizlik olarak ekleniyor - kifayet 
etmemektedir. Biz ! - 5 senedir bütçeye yardım 
almaktayız, iji.inl.uk ekmeklik için buğday yar
dımı .sağlamaktayız. Mahsul durumu, daha çok 
kuraklık ve çeşitli sebepler dolayısiyle iyi olma
dığından istihsalimi/, artmıyor. Randıman düştü, 
çeşitli sebepler... Bir taraftan nüfus artıyor. Bir 
taraftan istihsal aynı tempoda artmıyor. Durum 
budur. İstihsalimiz bize yetişmiyor. Yetişmediği 
için sadece kuru ekmek için dahi biz buğday 
yardımı almak durumundayız. O halde ziraatı 
kalkındırmamız ve istihsali artırmamız lâzımdır. 
Ondan dolayıdır ki, bu bütçede bir milyarı aşan 
zirai mahiyette yatırım yapıyoruz. (Az sesleri) 
Hvef az. ihtiyaçlarımız karşısında hiç kalır. Fa
kat yapabildiğimi/, bu kadar, daha üstüne çıka
mıyoruz. 

Hükümet esnaftan filân korkmamaktadır. 
Hükümet, hiç kimseden korkmamaktadır. Hükü
met aldığı kararları iktisadi mülâhazalarla al
maktadır, Vergi getirmiyorsak esnaftan filân 

korktuğumuzdan dolayı değil. Durgun ekonu-
minin vergi kaldırmıyaeağım düşündük, onun 
için getirmedik. Şu anda durgun bir ekonomi
nin yeni bir vergi kaldırmıyaeağım düşündük, 
onun için getirmedik. Sadece hesaplarımızda ik
tisadi mülâhazalar hâkimdir. Demin de arz et
tim, zam mümkündür. Yüzde oııbeş değil, faz
lasını da yapmak mümkündür, bunu kolayca 
yapabiliriz, Maliye Bakanı olarak bunu yapabi
lirim. (Sağol sesleri) Ama zannetmiyorum ki, 
bunu yapma yolunu ne sizler ve ne de bu zam
dan faydalanacak olanlar rıza göstersinler. Zam
mın yapılması çok basit ve son derece kolaydır, 
bu yolu fasvi İletmezsiniz, biraz evvel arz ettim, 
mürekkep var, kâğıt var, matbaa da var... (Öy
le şey olmaz sesleri) (oOO lira yevmiye alanlar 
var sesleri) 

RİKRHT TURHANaİL (Aydın) - - O n bin 
lira maaş alanlar var, onlardan kes. 

MEHMET ÜN ALDİ (Adana) — Bu, gidile
cek bir yol değildir. Sizinki mektepler olmasa 
Maarif Vekilliğini yapmak kolay hikâyesine ben 
zedi. 

MALİYE BAKANI ŞKFLlv (NAN (Devam 
la) — Muhterem arkadaşlar, hesaplarımız mey
dandadır. Biraz evvel, arz ettiğim gibi her şe}'! 
en küçük teferruatına kadar bütçe gerekçesin
de bulabilirsiniz. Bu işler hesap işidir, realite 
katıdır, acıdır da hazan. İler şeyi bütün tefer
ruatına kadar bütçe gerekçesinde ve bütçelerde 
bulabilirsiniz. Eğe bir yol bıılabilirse ki. vergi 
yolu, borç alına yolu ve bir de üçüncü yol vardır. 
Biz vergi alıyoruz, vergilerin (J50 milyon lira 
fazla getireceğini tahmin, ettik. Borç da alıyo
ruz. Hem de mecburi istikraz adını vermek Jâ-
zımgelen tasfarruf bonolarından da alıyoruz. Dış 
yardım alıyoruz, dışardan hibe alıyoruz. Borçla
nıyoruz. Karşılığını koyuyoruz, yine kapatamı
yoruz. O halde bir 3 ncü yol kalıyor. Başka yol 
yok. Bir 4 ncü yol icadedilmemiş. Vergi, istik
raz, emisyon... Kitaplarda bunlardan başka bir 
şey yer almıyor. Hiç. kimse bir 4 ncü yolu bula
mamıştır. (Tasarruf, tasarruf var sesleri) Efen 
dim, âzami tasarruf yapılmıştır, daha da yapıla
caktır. Hükümet programında izah ettik, görüş
melerde de söylüyoruz. Biz tasarrufa âzami ria
yet ediyoruz ve edeceğiz. Daha da tedbirler ala
cağız. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Buyurun Mehmet Ali Bey. 
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MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Muh

terem arkadaşlar. Sayın ve değerli Bakanın ba
na ikinci defa söz verme fırsatı verdiği için ken
dilerine tekrar teşekkür ederini. 

Efendim; iki mühim noktaya temas edece
ğini. Yatırımlardan vazgeçmiyeceğiz diyor. Ya
tırımların kıymetlendirilmesi için orada çalışan 
memurun da tatmin edilmesi lâzımdır. Ikına ce
vabım budur, arkadaşlar. 

İkincisi; arkadaşlarım; eğer oradaki memur 
tatmin edilmezse, bira/ evvel okuduğum kendi
lerinin radyodaki beyanı veçhile, orada çalışan 
memurun arkasından, hangi ismi taşıyorsa, hır
sız hırsız demek lâzımdır, arkadaşlar. Bugün 
memurlarımıza her ne pahasına olursa olsun bu 
zam yapılacaktır. 

Ayrıca bunun hakkında bir kanun da mev
cuttur ve bu kanun halen meriyettedir. Biz bir 
gün evvel çıkarılan bir kanunu bir gün sonra 
değiştirmeye kalkarsak vatandaşın kanunları
mıza karşı olan hürmet duygusu ne olabilir"? 
Arkadaşlar, tabiî hiçbir şey olamaz. (Alkışlar) 
Eski zamanlarda bâzı alışkanlıklar neticesi ola
rak çıkarılan bâzı kanunlar birkaç gün sonra tek
rar değiştirilir bir mahiyet almıştı. O zamanı 
hatırlarsınız. Bu kanunların çıktığı tarihleri 
ımevzuubahsetmiyeeeğim; doğru bulmuyorum. 
Eğer içinizde o zamanı yaşıyanlar varsa, bu ka
nunların hangi kanunlar olduğunu bilir. Onun 
için bugün çıkarılan bir kanun; bir gün, bir se
ne sonra tehir etmek bence doğru değildir. Bu 
esasen Hükümet Programına baştan aşağı aykı
rıdır. Ben kendimi bildim bileli Hükümetler 
programında her zaman memur iyi bir yaşama 
seviyesine getirilecektir, terfih edilecektir, geti
rilecektir, getirilecektir denir; fakat bu getirile-
cektirlerin sonu ne zaman gelecektir? Bitmiyor.. 
Bitmesi lâzımdır. 

İkine Cumhuriyetin ilk Hükümetinin 1 ne i 
vazifesi, benim şahsi kanaatime göre, yatırım
ları kıymetlendiren memlekette her şeyi verimli 
bir hale getirecek olan Devlet memurunu tatmin 
etmek lâzımdır arkadaşlar. (Alkışlar) Efendim 
müsaade buyurunuz, sayın Maliye Vekilimiz bir 
şeye temas ettiler; «İttifakla alınmıştır bu karar» 
arkasından «Başka bölümlerden kesilecek bir yer 
bulmak» dediler. Buna en iyi cevabı Kudret Ga
zetesinde Necip Bilge arkadaşımızın yazdığı şu 
yazıyı okumakla cevap vereceğim. 
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«Öyle anlaşılıyor ki, bütçede kısıntı yapılmak 

gerektiği zaman, Hükümetin kolaylıkla el ata
bileceği memur maaşlarıdır. Çünkü memur, ka
nunlarımız gereğince sendika kurup, toplu ola
rak hakkını arıyamaz. Gazetelerde, meydanlar
da hükümetin karşısına çıkıp tenkided'emez. Me
murlar Kanunu bunu yasak etmiştir. Biraz ile
ri gitse, işinden atılır, mahkemeye verilir, açık
çası Devlet babanın evlâdıdır.» 

Evet arkadaşlar, bu kısıntıyı nereden yapmak 
lâzım, ses çıkaramıyaeak birisinden, o da me
murdur. Çünkü evde çoluk çocuğu vardır. Onu 
düşünmesi lâzımdır. . Onun için en itimatlı yol, 
Devlet memurlarının maaşını kesmek. 

Arkadaşlar müsaade buyurun bundan sonra 
bir sorum var. Onda da kadrosuzluk meselesi 
bahis mevzuudur. Birçok memurlarımız vardır 
ki, senelerdir terfi edemiyor. Terfi edemiyen o 
memur emekli olduğu zaman zaran 50 bin lira 
oluyor. Bugün bu durumda olan yüzbinlerce 
memurumuz vardır ki, zaten en büyük vergiyi 
Hükümete veren memurdur. Dolayısiyle kadro
suzluk yüzünden terfi edemiyen memurlar aynı 
şekilde her ay yüzbinlerce lira ödemektedir. Me
mur Hükümete kar,şı vazifesini yapmıştır, Hü
kümet de memura karşı vazifesini yapmalıdır. 
(Bravo sesleri ve alkışlar) 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurur musunuz Ve
kil Bey. 

Efendim, demin okudum. Sual muayyen mad
deler hakkında malûmat istemekten ibarettir. 
Bizr önümüze sanki yüzde 15 lerin kesilmesi hak
kında bir kanun teklifi gelmiş de onu müzakere 
ediyormuşuz gibi gerek sayın Balkanımız, gerek 
sayın Mehmet Ali Demir arkadaşımız sualin 
haricine çıktılar. Bu şekilde sual müessesesinin 
işlemesine imkân yoktur. Tüzüğümüzün bu 
baptaki hükmü hepinizin malûmudur. Arkadaş
larımızın bunu takdir ötmelerini ve Riyasetin 
vazifesini ifa edebilmesi için kolaylı'k göster
melerini bilihassa rica ederim. 

Buyurunuz Şefik Bey. 

MALİYE BAKANI ŞEFfK İNAN (Çanak
kale) — Sayın Başkan, sayın senatörler, biraz 
Önce de arz etitiııı. Arkadaşım bütün mülâhaza
larında halklıdır. 

Buyurdular ki, memurlardan tasarruf, yani 
bir ıslahat yapılsın da oradan tasarruf temin 
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edilsin, gibi, biı* söz ileri attılar. Bütçe gerek
çesinin 125 nci say fası uda bir tablo vardır. Bu 
tablo Devlet bütçesine dâhil maaşlı memurların 
'bakanlıklar itibariyle sayılarını gösterir. Bu 
tabloya göre 184 602 maaşlı menini/ bulunduğu 
görülür. Bunun 92 000 i öğretmendir. 18 000 
'küsuru sağlık teşkilatı mensuplarıdır. 15 000 
küsuru emniyet mensuplarıdır. Hulâsa birkaç 
rakamı topladığımız zaman % 85 in üzerine ula
şırız. Bunu arz etmekten maksadım ; memur ıs
lahatı sanıldığı kadar kolay bir şey değildir. 
Bunlardan hangisine dokununsunuz? Öğretmen 
mi çoktur? Bilakis. 'Doktor mu çoktur? Bilâkis 
kifayetsiz. 'Emniyet kadroları, mı çoktur? Bilâ
kis kifayetsiz. Şöyle rakamlara baktığınız za
man yüzde 85 in üzerine yıkan 3 - 4 kalem gös
terir ki, buralara da dokunamazsınız, çünkü 
ihtiyacın dûnundadır. Diğer teşkilâtın memur 
sayıları yüzler hanesinde kalır. Bu demek de
ğildir ki, bir şey yapılaımaz. Yapılabilir; ama 
zamana mütevakkıftır. Elimizden gelen gay
reti göstereceğiz. A'ma, bu gayreti şöyle bir iki 
günde göstermek mümkün değil. Durumu kabul 
etmdk ondan sonra durumun üzerine eğilmek 
lâzımgelm ektedir. Durumu arz ettim. Muhterem 
arkadaşlar, biz bizden önceki inkılâp Hüküme
tinden bir miras tevarüs ettik. Bunu kabul et
meniz lâzımıdır. 

Şimdi şu anda pancarını Devlete teslim et
miş, parasını alamamış binlerce çiftçi vardır. 
Pancar borcu 260 milyon küsur liradır. Şeker 
Şirketi ödiyemez. D, Ziraat Bankasına borcunu 
ödiyemez. Şeker Şirketine Hazinenin borcu ya
rım milyardır. »Sanayi Bakanlığı ile bu, yarım 
milyar mıdır, yoksa biraz daha, eksik midir, 
'diye münakaşalar yaparız. Fakat borç bu civar
da. Müstahsilin borcunu ödiyememişiz. Yol ya
pacağız, demişiz, vatandaşın arazisinden yol 
geçirmişiz, 'bedelini ödiycmemişiz. Hava mey
danı yapacağız, demişiz, vatandaşın arazisini 
almışız, bedelini ödiyememişiz. Hazine olarak, 
Devlet olarak bizzat vatandaşa borçluyuz. Du
rum bu, muazzam bir dış borç var. Bu memle
ket 1962 yılında 135 milyon dolarlık bir dış 
borç ödiyecektir. îc borç öyle. tktisadi Devlet 
Teşebbüslerinin, zararlarından bahsettim. Malî 
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imkânsızlıklar içindeyiz. Bu memleketin ekono
misini canlandırmak zorundayız. Bu memleke
tin. ekonomisini, bu memleketin hayat-)m sağlı-
yalbileeek bir akli vat ey e ulaştırmak zoınmdayız. 
iktisat kanunlarının icabı ne ise onu yapmaya 
çalışıyoruz. Bu, milletçe fedakârlık yapmamızı 
gerektirmektedir. fedakârlığı yapan sadece me
murlarını JZ mıdır? Hayır, bütün kütle olacak
tır.-Milletçe biz bu fedakârlık, yoluna giderek 
kalkınmalıyız. Bizden önce kalkınmış olanlar 
var; görüyoruz misallerini. Aynı yollardan gi
derek. biz de kalkınacağız. Kalkınmanın muay
yen yolları var. Biz bu yolları tutuyoruz. Mil
letçe bu fedakârlığa katlanacağız. Başka çıkar 
yol yoktur. Arz ettim; memleketin iktisadi ve 
im alî durumunu yazılı olarak, beyaz üzerine 
siyah bir yazı olarak, umumi efkârın huzuruna, 
sunuyoruz; umumi efkârın tetkikine sunuyoruz. 
Umumi efkârın İm hususta gereken neticeyi çı
karmasını bekliyoruz. Ve umumi efkârı bu kal
kınma heyecanına iştirak ettirmek istiyoruz. 
Milletçe bu fedakârlığı yapacağız ve milletçe 
kalkınacağız. Mâruzâtım bundan ibarettir. (Al
kışlar) 

•.BAŞKAN - - »Soru cevaplandırılmıştır. 
4 ncü soru. 

-/. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, kadrosuzluk yüzünden 
terfi edemiyen memurlar hakkında Başbakandan 
sözlü sorusu ((>/$) t 

BAŞKAN — Başbakanı temsil eden bakan 
bulunmadığı için soru gelecek inikada kalmış
tır. 

(Kin d emim izde görüşülecek başka madde 
kalmamıştır. Muhterem Heyetin aldığı karar 
mucibince önümüzdeki Salı günü toplanmak 
icaibeder. Ancak, Yılbaşı olması itibariyle ek
seriyet temin edilemiyeceği için müsaade buyu
rursanız, bunu 4 Ocak 1962 gününe bırakacağız. 
Bunu reylerinize arz («diyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
İ 4 Ocak 1962 Perşembe günü saat 1.5,00 te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,05 
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/. ~ - ('umhuriye-1 Seııahfsu İstanbul Üyesi 
Rifat Özt-ürkciue'nin, Müşterek Pazar 
Anlaşması halinde: yerli ilâe sanayiindeki don-
dH.rulmuş fi yal -usulünün terkedilıp edilmiyece-
ijdne dair yaâılı soru, onı.rç/esi ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Hakanı S-ual Ceren'in yazıH cevabı 

(7/9) 
19 . 12 . 19ol 

e».""-?s...—" '* 
Cumhur iye t Senatosu Başkanl ığ ına 

Aşağıda, yazılı olan hususlar ın Sağlık ve 
Sosyal Tard ın ı Bakanl ığ ından yazılı o larak 
cevap verilmesini saygı ile arz ve i s t i rham ede
rim. 

• i s tanbul Cumhuriyet 
Senatörü 

Dr. Rifat Öztürkçine 
( înıza) 

Müşterek Pazar An kısması halinde : 
Terli ilâç sanay i indek i ; donduru lmuş fiyat 

usu lünün terk edilip edilmiyeceği hususunda 
ne gibi tedbi r ler alınmıştır . 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 2ö . 12 . 19(il 

Bakanlığı 
Hczaeılîk "ve Tıbbi 

Müstahzarlar 
<• •etıel Müdür lüğü 

Öze! \ 'o : I 1581 
K'oiıu : Müşterek Pazar Anlaş

ması İ lk . 

Cumhuriyet Senatosu 'Başkanlığı 
İlgi. 21 . 12 . 1961 ta r ih ve Sekre ter l ik Ka

nunlar Müdür lüğü İT)!) - 197 - 7/9 sayılı y. 

Cumhur iye t Sena1o.su İs tanbul Üyesi Sayın 
Rifat Öztürkçine 'n in , Müşterek Pazar Anlaş
ması hal inde ilâe sanayi indeki donduruHımıs fi-

IR YH CEVAPLARI 

yat. usulünün terkedilıip edilmiyeeeğine dair 
önergesine verilen cevap iki nüsha o larak ili
ş ikte sunul muştuı \ 

Gereğine müsaadelerini sayın ile arz ede
rim. 

Di'. Suat. Seren 
Sağlık ve Sosyal Tardım. 

Bakanı 

Cumhur iye t Senatosu İstanbul Üyesi Sayın 
Rifat Öztürkçine 'n in Müşterek Paza r Anlaşma
sı halinde yerli ilâe sanayi indeki donduru lmuş 
fiyat usulünün te rk edilip edilmiyeeeğine da i r 
önergeleri cevabıdır : 

Cevap : 
Müşterek Pazara girdiğimiz t akd i rde bu Kal 

yerli ilâe sanayiimiz bak ımından mahzurlu ol
mayacaktır . Çünkü yerli t ıbbi müstahzar la Timi
zin kalitesi yabancı emsalleri kal i tes indedir ve 
f iyat lar ı daha ucuzdur. İyi bir p r o p a g a n d a ile 
ihraç imkânı da vardır . Ancak küçük lâbora-
t l ivarlarımız hu durumdan zarardide olabilir
ler. Bakanlığımız her vesile ile bunla r ın birleşe
rek büyük sermayeli tesisler ku rma la r ın ı teşvik 
e tmektedir . Bu yol takibedildiği t akd i rde zik
redilen mahzur da or tadan ka lkar . Kontrol ted
bir leri a lmak şart iyle ihraç; f iyatlarını d ü n y a 
piyasasına göre ayar lamak ve yur t içi f iyatları 
sabit t u t m a k mümkündür . 

Müşterek Pazara girmekle millî mevzuatımı
za göre her türlü tedbir ler i a lmak salâhiyet ini 
muhafaza, etmekteyiz. NİteMnı bu salâhiyete 
is t inaden Belçika, Lüksemburg-, Fransa ve İtal
ya 'da tıbbi müstahzar fiyatları donduru lmuş du
rumdadı r ve bizdeki gibi fiyat kontrolü vardır . 

Bu hale göre ecnebi f irmaların memleketimi
ze daha ucuz f iyatla t ıbbi müs tahzar sokmaları
na imkân olnııyacağı gibi ecnebi müstahzar la
rın fiyatlarını kontrol edeceğimiz de tabi îdir , 

Keyfiyeti saygı lar ında arz ederim. 
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