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BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Nahit Altan (Çanakkale) 

BAŞKAN — 46 neı Birleşimi açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/5, 
Cumhuriyet Senatosu 1/639) (S. Sayısı : 
716 (1) 

R) 
CESt 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI BÜT-

a) Toprak ve iskân İşleri Genel Müdürlüğü: 

BAŞKAN — Görüşmelere İmar ve iskân 
Bakanlığı Bütçesi ile devam ediyoruz. Bu büt
çe üzerinde C. H. P. Grupu adına Sayın Koca-
beyoğlu ve Salih Türkmen, Millî Birlik Grupu 
adına Sayın Karaman, Adalet Partisi Grupu 
adına Sayın Enver Işıklar, şahısları adına Sa
yın Demir, Sayın Tarlan, Sayın Inceoğlu söz al
mışlardır. 

Gerek grup sözcülerinden, gerek Sayın Bakan
dan bugün İmar ve iskân, Maliye bütçelerinin 
tümü üzerinde görüşülecek ve bütçenin tümü
nün oylaması yapılacağından münasip bir tu
tumla ve mümkün mertebe kısa konuşmalarını 
rica edeceğim. Sayın Kocabeyoğlu, buyurun. 

O. H. P. GRUPU ADINA SABİT KOCA
BEYOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım, İmar ve İskân Bakanlığının 
değerli erkânı; 

İmar ve İskân Bakanlığının 1966 malî yılı 
Bütçesi üzerindeki görüşlerimizi C. H. P. si 
Senato Grupu adına arz ve izah eyliyeceğim. 

İmar ve İskân Bakanlığı yurt ölçüsünde 
memleketin imar ve ihyası vazifesini üzerine 
almıştır. Hükümet, programında, bölge plânla
ma, ışehircilik, konut yapı malzemesinin ısla-

(1) 716 S. Sayılı basmayazı 1 . 2 . 1966 
tarihli 38 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

hı, mesken ofisi, Gecekondu" ıslahı Kanunu 
ve Arsa Ofisi kanunları ile köy problemi de 
dâhil olmak üzere geniş ölçüde iç ve dış finans
manlarla bütün yurdun imar edileceğini zikr 
ve vadetmektedir. 

Buna rağmen bu seneki Bakanlık bütçesi 
geçen seneler bütçelerinden farksızdır. Bu iti
barla geçen senelerdeki temenni ve dileklerimi
zi tekrarlamak zorunda kalacağız. Cümlemizin 
arzusu memleketimizi geri kalmış ülke olmak
tan kurtarmaktır, idare edenler olarak muhte
lif yollar denenmiş ve nihayet plânlı devrin ve 
demokrasinin hâkim olması ve kanun hâkimi
yetinin esas tutulması zorunluğu bütün ihtişam 
ve heybetiyle vatansever vicdanlarda büyük 
bir mesuliyet duygusu ile belirmiştir. 

Millet nasıl idare edilirse mesut ve rahat 
yaşıyabilir, fertler nasıl hareket ederlerse me
sut olabilirler? Bunlar büyük Türk bilginleri 
tarafından evvelce yazılmış ve tecrübe edilmiş 
yollardır. Onun için hâdisatı aklıselim ile mü
talâa etmek, zalim ile mazlumu ayırdetmek 
marifetini gaybeylememek rehber olmalıdır. 
Büyük Atatürk'ün söylediği gibi insanoğlu
nun yaptığı zor işlerden birisi harb etmek, ikin
cisi efkârı âmmeye hükmetmektir. O halde 
Büyük Türk Milleti kendini idare edenlerden 
bu konuda; yapılabilecek işlerin tasarlanması
nı ve muhakkak tahakkuk ettirmesini bekle
mektedir. Bugünkü bütçe ile bu işlerin tahak
kuk etmiyeceğini tahmin ettiğimiz için tenkid 
ve temennilerimizi arz ediyorum. 

Dördüncü Koalisyon Hükümetinin progra
mında plândaki esaslar öngörülerek bölge plân
lama, şehircilik, konut yapı malzemesi, mesken 
ofisi kurma, ucuz arsa temini, Hükümetin reh
berlik etmesi ve kendi evini yapana yardımda 
bulunması gibi hususat yer almış bulunmakta-
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dır. Aynı bütçenin birinci müzakeresi yapılır
ken memleketimizin kalkınma hareketlerine 
muvazi ve plânlı devirlerin getirdiği metodik 
çalışmalara uygun olarak 'şehir, kasaba ve köy
lerimizin kalkınması ve imar edilmesi memle
ket gerçeklerine uygun mesken politikasının 
tesbiti, yapı malzemesinin tedariki, mesken 
ihtiyacının en müsait şartlarla karşılanması ve 
nüfus akınlarının rasyonel bir tarzda yerleşti
rilmesi maksadiyle kurulmuş olan Bakanlığın 
mevcut bütçe imkânları ile bu vazifeyi tam 
mânasiyle yapabileceği düşünülemez. Bakan
lık bu işleri görürken belki de kendi iktidarı 
dışında olsa dahi bir Hükümet meselesi olarak 
bâzı cesaretli hamleler göstermesi icabetmekte-
dir, demiş idik : 

1. Yeni pilot bölge çalışmalarına başlan
mış mıdır? Evvelce tesbit edilen pilot bölge 
çalışmalarından müspet sonuçlar alınmış mıdır? 

2. Şehir, kasaba ve köylerin imar haritala
rı yapılmakta mıdır? Bu iş 'çok mühimdir. 
Eğer bu haritalar yapılmış olsa emin olunuz ki 
vatandaş kendi binasını, şehir plânına uydura
rak yapar. Ve gecekondu yapmaz. Her şehrin 
imarını da aynı teknik anlayışla ve şehircilik 
düşüncelerine göre hazırlamak icabeder kana
atindeyiz. Bir vatandaş imar ruhsatı almak 
isteyince kanunen mümkün olan bütün kolay
lığı görmeli ve işi aynı süratle intacedilmelidir. 
Aksi takdirde inşaat mevsimleri boşa gider. 
Onun için ilme ve ihtisasa hürmet göstererek 
tatbikata geçilecek olursa bu mahzurlar önlen
miş olur. 

3. İnşaat polisi üzerinde durulmayım evvel
ce arz etmiş idi. Bakanlık bu teklifimi yerinde 
bulup, çalışmakta okluğunu bildirmişti, temen
ni ederim, ki, bu çalışmalar müspet sonuçlar ver
miş olsun. 

4. Yapı. malzemesi standartları, Türk Stan
dartları Enstitüsü ile ahenkli olaralk çalışılmak
ta okluğu memnuniyetle görülmüştür. 

Muhterem a rlkadaşla n<!n, 
Türkiye'de ilik defa Köy İsleri Bakanlığı na

mı altında bir Bakanlık kurulmuştur. Köyleri
mizin kalkınması amacı ile Köy İşlerini muhtelif 
yönleriyle ele alan bu bakanlığın köylerimizin 
imar edilmesi işleriyle meşgul olacağı muhak
kaktır. İmar ve İskân Bakanlığı da şüphesiz 
uzaktan vakandan bu Bakanlığın imar hareket

leri ile alâkadar olacaktır. İmar İskân Bakanlı
ğını da ilgilendiren hususlarını arz eyliyeceğim. 

Her köyün haritası veya elverişli hava fo
toğraflarının çekilmesi kıymetlendirme ve büro 
çalışmalariyle köy kanununa göre krokileri ya
pılmalıdır. Harita Umum Müdürlüğü ile Tapu 
ve Kadastro Umum müdürlükleri tarafından 
kot) r di ne bir şekilde çalışılarak buna çare bu
lunulacağına inanıyoruz. Bu haritalar tasdik 
edilerek köylere gönderilmelidir. İmar ve İskân 
Bakanlığı, Millî Savunma ve Devlet Bakanlığı 
da bu koordinasyona katılmalıdır. 

Bu takdirde her köy bir krokiye sahibe! ur 
ve istikbalde köylü yapacağı imar hareketleri
nin neden ibaret olacağını da. bilir. Bu işin biran 
evvel halledilebilmesi için üzerinde durdum ve 
mütehassıslarından bilgi aldım, edindiğim ka-
naata göre âzami dört senede 85 bin köyün bü
tün krokileri temin edilmiş olabilecektir. 

Bu işin ne faydası olacak diye bellekle hatıra 
bir sual gelebilir. 

Köylü plân ve programın ne okluğunu ve 
istikbalde yapacağı işin ne olabileceğini, gözleri 
ile görür ve inanır. İnanınca da dünyada insan 
oğlunun başaramıyaeağı her hangi bir iş tasav
vur edilemez. 

Gecekondu meselesini geçen senelerde arz et
miş idiiin. Bakanlıkça o yola gidilmekte olduğu
nu görerek memnun oldum. Yani ıslâh, tasfiye 
için halk konutları, nüve konutlar için arsalar 
alınması, evini yapa-na yardım; şeklinde halka 
önder olarak memleketin imarı yoluna gitmek, 
şehirleşmenin hızını ve yükünü ayarhyabilmek, 
zirai karakterden endüstrici karekicre geçiş
teki düzensizliklerin çözüm yollarını gösterebil-
ımek. için bölge kaynaklarının devamlı ve ras
yonel bir şekilde kulamlmasi.ni belirtmek ve 
sektör faaliyetleri aracındaki koordinasyonu te
mine yararlı olmak aımaciylo "bölge plânlama 
çalışmalariyle köy, kasaba şehir imar plânla
rının tanzimi ve memleket realitelerine uygun 
olan bölge plânlama çalıymalai'inın ışığı altın
da faaliyette bakınmak icabeder. Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânında derpişedildiği veç
hile İmar ve İskân Bakanlığı yatırım yapan, bü
tün dairelerle de, koordinasyon halinde stan-
dardizasyonu ve maliyetlerinin düşürülmesi 
işlerinde rantabliteyi sağkyaeak şekilde ve yu
karıda arz eylediğimiz gibi koordinasyon halin
de kalkınmaya devamı etmelidir. 
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Muhterem arkadaşlarım, 
Yurdun mesken politikasının tesbiti çalışma

larına hız verildiği, konul- standartlarının tes-
bit ve ilân olunduğu, özel sektör konut yatırım-
lannm lüks konuttan halk tipi konuta kayma
sını sağlıyaeak bâzı mevzuat değişiklikleri ya
pıldığı ve çalışmalara devam olunduğu arsa 
konusunun bir spekülâsyon metaı olmasının ön
lenmesi için sanayi mıntıkaları arsalarının tes-
bitine gidildiği, arsa ofisi kurulması hakkında 
bir kanun tasarısı hazırlanarak bakanlıkların 
mütalâasına sunulduğu Türkiye 'Emlâk Kredi 
Banikası anonim ortaklığı eliyle mevzuatta bâzı 
değişiklikler de yapılarak, mevcut imkânla çok 
sayıda konut inşasını sağlıyaeak tetbirler alın
maya yöneltilmiş okluğu, ikraz, fon, hibe tah
sisleri yapılarak köy özel idare belediyelerin 
kamu hizmetlerinin yürütülmesine İller Ban
kası eli ile devam olunduğu, İller Bankası kâr
larından mevcut nizam içerisinde, ayrılan öde
neklerle köylerde turistik ehemmiyeti haiz te
sisler inşaasına yardım edildiği evvelce Bakan
lıkça ele alınmış olduğu görülmüştü. Beş yıllık 
icra programının tatbikatı, Baikanhk kuruluş 
kanununda (Plânlama, araştırma, uygulama, 
denetleme) gibi esaslara göre tanzim edilerek 
yapılmalıdır. Plânın Bakanlıkça tahmil ettiği iş
lerde diğer kamu kuruluşları ile, irtibatı çok 
olduğundan gerek: Turizm ve Tanıtma ve ge
rekse diğer bakanlıklarla sıkı ve ahenkli bir 
lk.oordina.syon temin ve tesisi ile Türkiye'de şe
hirleşme, küçük sanayi faaliyetleri site leş m esi, 
turistik önemi olan bölgelerin acele tos bit ve 
ilânı ve halk ile birlikte geniş ölçüde bu İşe te
vessül edilmesi lâzımdır. 

İller Banikası : Mahallî idarelerin çeşitli ih
tiyaçlarına cevap vomı ve köy kaynaklarını ka
nun ve tüzüğüne göre yapılan ikrazlar ile bele
diyelerin % 20 iştirak paylarından teımiıı eden 
bu bankada 1.933 senesinden beri azim ve irade 
ile çalışmış takdire lâyık bir millî müessesesi-
'înizdir. Bu bankanın 1965 yılı yatırım progra
mının finansmanını temin etmek üzere Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde bulunan 4759 saydı 
İller Banikası Kanununun 2 nci maddesinin tâdi
li hakkındaki tasarının kanunlaşması ve Devlet 
yatırım bankasından miktarı kâfi kredi temini, 
Belediye Gelirleri Kanunun biran evvel çıkarıl
ması suretiyle Bankanın istenilen şekilde çalışa

bilmesi temin edilmiş olacaktır. Ayrıca fon yö
netmeliğinin tadili suretiyle gelecek yılların 
fon gelirlerini karşılık göstererek fazla tahsis 
cihetine gidilmesi geçmiş yıllardaki gibi bu şe
kil tatbikat dolayısiyle bir hayli borç teraküm 
etmiştir. Bu borçların ortadan kaldırılması su
retiyle Bankanın çalışma imkânlarının temini 
bir zaruret halini almıştır, kanaatindeyim. 

Türkiye Eni lâik ve Kredi Bankası : 
Banka yüklenmiş olduğu vazifeyi yapmak 

arzu ve çabası içerisinde kıvranmaktadır. An
cak İller Bankasının duyduğu ihtiyacı bu ban
kada da görmekteyiz. 

Bu millî müessesenin de arzu edilen memle
ket hizmetlerini rasyonel bir şekilde ifası için 
sermaye tezyidi tasarısının biran evvel intacı, 
Bankanın belediyelerden alacağı olan paraların 
derhal tahsili yoluna gidilmesi, Bankanın yakın 
alâkası bulunmryan iştiraklerinin alâkalı mües
seselere devri suretiyle bu işlerdeki banka ser
mayesinin serbest bırakılması bankaca inşa edi
len toplu mesikenlerin toplu mesken ihtiyacı bu
lunan müesseselere satılması suretiyle bankanın 
bu işlerden kurtarılması banka tahvillerinin sa
tılması tedbirlerinin alınması, resmî daire ve mü
esseseler mevduatının, mevcut nizam zedelen
memek kaydiyle bankaya yatırılması bankanın 
Merkez Bankası nezdindeki tahvil mukabili 
avans kredisi limitinin tezyidi imkânlarının 
aranması suretiyle bu millî müesseseyi de ken
di öz kaynakları ile haşhaşa bırakıp usulleri 
hâkim kılıp işiiyebilir. Ve plân gereğince yük
lenmiş okluğu vazifeleri yerine getirebilir bir 
hale koymak zamanı gelmiş olduğuna kaani 
bulunmaktayız. 

Aziz arkadaşlarım. 
Tekrar arz ediyorum, Emekli Sandığı vası-

tasiyle memur maaşlarından % 10 - 15 kesil
mek suretiyle her memuru emekli olduğu gün 
bir mesken sahibi yapmak mümkündür. 

İmar ve İskân Bakanlığının vazifelerini ko
lay hıkla yapabilmesi ve vatandaşa daha çok yar
dımcı olabilmesi için gecen senelerde yapmış ol
duğum tavsiyeleri tekrar edeceğim. Her halde 
faydalı olacağı kanaati ile bu türlü düşünceleri
mi hüsnü telâkki edecekleri kanısındayım. 

1. Bölge plânlı kalkınmasının bütün mem
leket sathına hiç olmazsa parselasyon işlerinin 
ikmâli şeklinde teşmilini, 
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2. Şehirlerde lüzumsuz dağılmaları ön 11ye-
rek belde hizmetlerinin ağırlanmasına mâni ol
mak, yani şehiri toplu mütalâa etmek. 

-'i. İmar müdürlükleri kadrolarının genişle
tilip vatandasın tek daireden ruhsat alıma im
kânının sağlanması, 

4. İmar kanun ve talimatınMiıesiuln ıslahını, 
5. Ehliyetli, bilgili bir inşaat poliviurn ten

kili, 
0. Şehircilik sondajının nasıl yapılabileceği

nin alâkalılara kurs açılarak öğretilmesi, 
7. Lüks inşaata kredi verilmemesi, 
8. Köy ünitelerinin kasaba civarında nu

mune olarak tesisi, yeni mesken yapmak değil 
meyken yapılmasını kolaylaştırın ak için tedbir
ler alınmak lüzumuna inanmaktayız. 

A ziz ark ad aş] anın, 
Sözlerime nihayet verirken, imar ve İskân 

Bakanlığının çalışkan erkânına başarılar diler 
Bütçenin memleketimize hayırlı ve uğurlu olma
sını temenni eder cümlenizi saygivle selâmla
rım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Toprak İskân İşleri Genel Mü
dürlüğü Bütçesi üzerinde O. H. Partisi Grupu 
adına Sayın Türkmen.. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALİH TÜRK
MEN (Ağrı) — Sayın Başkan, Yüksek Senato
nun muhterem üyeleri, C. H. P. Grupu adına 
Toprak İskân İşleri Genel Müdürlüğünün 1966 
malî yılı Bütçesi hakkında mâruzâtta bulunmak 
üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Bu Umum Müdürlüğün müstakil bir bütçesi 
olduğu halde bütçesinin İmar ve İskân Bakan
lığı mey anında müzakere edilmesinin sebebi 7116 
sayılı Kanun gereğince bu Umum Müdürlüğün 
evvelce İmar İskân Bakanlığına bağlı olmasın
dan ileri gelmektedir. Halbuki ahiren Köy İşleri 
Bakanlığı kurulduktan sonra 1964 senesinde bu 
Umum Müdürlük Köy İşleri Bakanlığına bağ
lanmıştır ve fakat Köy İşleri Bakanlığının Teş
kilât kanunu henüz çıkmadığı için bu Umum 
Müdürlüğün bütçesi grupu itibariyle halen 
İmar İskân Bakanlığının Bütçesi mey anında tet
kik edilmektedir. Esasen Köy İşleri Bakanlığına 
bağlı bulunan birçok umum müdürlüklerin müs
takil bütçeleri olmadığı gibi, Köy İşleri Bakan
lığının da bütçe kanunu çıkmadığı için başka ba
kanlıkların bütçesi meyanmda müzakere edilmek
tedir. Ezcümle Toprak - Su Genel Müdürlüğü

nün bütçesi Tarım Bakanlığı Bütçesinde, köy 
yolları bütçesi Bayındırlık Bakanlığı Bütçesin
de, köy içme suları bütçesi Enerji Bakanlığı 
Bütçesinde, Halk Eğitim Umum Müdürlüğünün 
Bütçesi de Millî Eğitim Bakanlığının Bütçesi 
meyanmda görüşüldü, tetkikinizden geçti ve hat
tâ bu münasebetle Köy İşleri Bakanı seyahatte 
bulunduğu için Devlet Bakanı Cihat Bilgehan 
bu Bakanlığın bütçesi münasebetiyle yüksek hu
zurunuzda mâruzâtta bulundular, izahatta bu
lundular. Bu itibarla ben bu mevzulara temas et
meden münhasıran Toprak iskân Umum Mü
dürlüğünün Bütçesi hakkında mâruzâtta bulu
nacağım. 

Bu Umum Müdürlüğün halen mevcut mev
zuatla kendisine verilen vazifeler şunlardır; bir, 
4753 sayılı Kanun ve bu kanunla tadil edilen 
5618 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunun
dan, 2 - İmar iskân mevzuatı, 3 - Köy envanter
leri, 4 - Evvelce İmar İskân Bakanlığının mes
ken Genel Müdürlüğüne bağlı bulunan Köycü
lük Dairesi ile Tarım Bakanlığının Orman Ge
nel Müdürlüğüne bağlı bulunan Orman Köyleri
ni Kalkındırma Dairesinin bütçeleri, hizmetleri 
bu Umum Müdürlüğe bağlanmıştır. İşte ben bu 
Umum Müdürlüğe bağlı bulunan bu hizmetlerin 
mahiyetini ve bu meyanda neler yapıldığı ve 
neler yapılması lâzımgeldiği hususunda konuşa
cağım. Bu Umum Müdürlüğün başta gelen va
zifelerinden birincisi Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunudur. 

Muhterem arkadaşlar bugün memleketimizde 
çok bahsedilen toprak reformu için söylenen söz
ler yani bir toprak reformunu gerektiren sebep
ler daha evvelce 1945 senesinden evvel de hisse
dilmiş ve bu itibarla 4753 sayılı bir Kanun çıka
rılmış ve bu kanunla memlekette Hazineye aido-
lan araziler tesbit edilerek çiftçiye borçlandır
ma mukabili ve göçmenlere de bedelsiz verilmesi 
için bir hizmet yoluna girilmiş ve bu münasebet
le bu kanun çıkarılmıştır. 

İşte bu kanunun çıkmasından sonra toprak 
komisyonları faaliyete geçmiş ve bu yolda bir
çok hizmetler yapmışlardır. İlk zamanlarda ko
misyonları adedi az iken arta arta halen mem
lekette bu hizmeti yapan 65 komisyon mevcut
tur. Bu komisyonlar bu müddet zarfında 1965 
senesi sonuna kadar cem'an 26 751 000 dönüm 
arazi tesbit etmiş ve bunun 18 milyon dönümünü 
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362 aile bir bedel mukabilinde 1 milyon dört yüz 
bin dönümünü de 23 göçmen ailesine bedelsiz 
dağıtmıştır. Yine bu faaliyet cümlesinden olmak 
üzere 23 milyon dönüm orta malı mera ve .yayla 
da köy ve belediye namına tesbit edilmiştir. Bu
nun haricinde halen tesbit edilip de dağıtılmı-
yan, yani Hazine namına tesbit edilip dağıtılmı-
yan, yedi milyon üçyüz dönüm arazi mevcut
tur, 1961 senesinde bu Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunu münasebetiyle yapılan dağıtımın fay
dalı olmadığı, verilen araziden halkın, köylünün 
kâfi derecede istifade etmediği düşünülerek tev
ziat yeniden bir kanun çıkarılması ve daha ve
rimli ve daha müessir bir tevziat yapmak için 
durdurulmuştur. Yani çıkarılacak toprak refor
mu kanununa kadar Hazinenin uhdesinde bekle
tilmektedir. Bu toprak komisyonları halen yine 
faaliyette, mevcudolan araziye inzımamen, yeni
den tesbit yapmaktadırlar. O tarihte mevcut Ta
pulama Kanunu hükümleri bu işe kâfi gelmediği 
için 509 sayılı bir Kanunla Tapulama Kanunu 
tadil edildi ve bu tesbitlerin daha kolay, daha 
çabuk yapılması için yeni bir kanun çıkarıldı. 
Fakat bu kanun, maalesef Senatoda yapılan oy
lamada nisap olmadığı esbabı mucibesiyle, Ana
yasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir ve 
bu iptal kararında Mayıs ayına kadar meriyeti 
kabul edilmiştir. Eğer Mayıs ayma kadar yeni
den bu Tapulama Kanunu ıslah edilmez bu nok
sanlık giderilmezse bu kanunla kendilerine kad
ro verilen Tapu Kadastro Umum Müdürlüğünün 
memurlarının mâruz kalacağı müşkülâttan baş
ka bu tapulama işinin de sekteye uğrıyacağı or
tadadır. Bu itibarla temenni ederiz ki, biran ev
vel bu kanun noksanının ikmal edilmesi ve mem
lekete en uygun Tapulama Kanununun meriye
te girmesi temin edilsin. Çünkü bu arazinin 
biran evvel tesbit edilmesi, yapılması düşünülen 
toprak reformunun biran evvel daha emin mater
yale müsteniden tatbik edilmesinin şartlarını 
hazırlıyacağı için bu kanunun biran evvel çıka
rılması şayanı temennidir. 

Muhterem arkadaşlar, arz ettiğim gibi halen 
eski Çiftçiyi Koruma Kanununa göre tesbit edil
miş fakat dağıtılmıyan arazi mevcuttur. Ve bu 
kanunun tatbikatı, yani dağıtım durduğu için 
buna bir çare bulmak lâzımdır. Ve bilhassa top
rak reformunun çıkarılması icabetmektedir. Bu 
toprak reformu kanunundan birçok bütçeler mü

nasebetiyle temas edildi. Meselâ Ziraat Bakanlı
ğı Bütçesinde temas edildi. Tapu Kadastro 
Umum Müdürlüğü Bütçesinde temas edildi. Sa
nayi Bakanlığının Bütçesinde temas edildi. Fa
kat aslında esas toprak reformu kanunu Toprak 
İskân Umum Müdürlüğünün idare edeceği bir 
hizmettir. Bu itibarla bu mevzuda ben de birkaç 
söz söylemek mecburiyetindeyim. Bizim memle
ketimizde toprak reformunun lüzumunu kabul 
etmiyen hiçbir kimse yoktur. Hemen herkes, bü
tün partiler bunda müttefiktir. Memlekette bir 
toprak reformu lâzımdır. Bu itibarla bu toprak 
reformunun çıkmasından ne gibi faydalar temin 
edildiğinde herkes müttefik olmasına rağmen bu 
kanuna bazan itiraz edilmektedir. Ben bu tefer
ruata girmeden yalnız üç noktada toplanan bu 
ifadelerin aslında varidolmadığmı arz etmek is
terim. Görüyoruz ki, bu kanunu kabul eden fa
kat buna itiraz edenler üç noktada itirazda bu
lunmaktadırlar. Derler ki, memlekette bir top
rak reformuna lüzum yoktur, evvelâ ziraat re
formu lâzımdır. İki, memlekette kadastro tesbiti, 
yani arazi tesbiti yapılmadan bir toprak refor
mu yapılamaz, çünkü evvelâ arazimizin ne oldu
ğunu bilmek lâzımdır ki, toprak reformu yapıl
sın. Üçüncüsü derler ki, efendim memlekette bu 
kadar arazi yoktur, köylümüz bu kadardır, elde 
mevcut bulunan veya bulunması muhtemel bu
lunan Hazine arazisi mahduttur, binaenaleyh, 
bu toprak reformu bu kadar büyütülecek bir 
mesele değildir, çünkü böyle çok arazimiz yok. 
Aslında bu üç itiraz da toprak reformunu gecik
tirmek için ikna edici sebepler değildir. 

Muhterem arkadaşlarımdan bâzıları, evvelâ 
ziraat reformu lâzımdır, derler, yani toprak re
formu değil, ziraat reformu. Bir defa ziraat re
formunun lüzumu üzerinde itiraz eden kimse 
yoktur. Hakikaten memlekette toprak reformu 
olsa da olmasa da ziraat reformunun yapılması 
faydalıdır. Buna itiraz eden kimse yoktur. Ama, 
bir zirai reformun yapılması lâzımgeldiği mese
lesi toprak reformunun durdurulması veya top
rak reformunu reddetmek için bir sebep değil
dir. Toprak reformu olsa da olmasa da ziraat re
formu yapılabilir. Fakat toprak reformu yapı
lan bir memlekette ziraat reformundan daha ko
lay, daha iyi netice alınabilir. Esasen toprak re
formu yalnız verimi artırmak için değildir. Yani 
iktisadi sebeplerden başka toprak reformunda 
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sosyal taraflar vardır. Biz toprak reformunda 
yalnız bir köylünün tarlasından daha fazla mah
sûl almasını gütmüyoruz, biliııki toprak rejimi
mizde bâzı içtimai dertler vardır, çünkü toprak 
muayyen ellerde toplu kalırsa bunun sosyal bir
çok mahzurları vardır, bunu hepiniz biliyorsu
nuz, bunu uzun uzadıya söyleyip sizleri yormak 
istemem. Fakat içtimai zaruretler de bu toprak 
reformunu gerektirmektedir. Toprak reformu ya
pıldıktan sonra zirai reform yapılabilir. Binaen
aleyh, evvelâ zirai reform lâzımdır, diyerek top
rak reformuna karşı çıkmak doğru değildir. 

İkinci itiraz da aynı şekildedir. Efendim ka
dastro tesbiti yapılmadan toprak reformu yapı
lamaz diyorlar. Filhakika bir memleketin top
rak reformu yapabilmesi için elindeki arazinin 
miktarını yani dağıtılacak arazinin miktarının 
bilinmesi lâzımdır. Fakat bu, arazi tcsbitinin so
nuna kadar, toprak reformunu ilânihaye talik 
etmek için bir sobebolamaz. Toprak reformunun 
kabulü başka, bu kanunun çıkıp tatbik edilmesi 
(başkadır. Toprak reformu kanunu çıkar çık
maz otomatikman bütün Türkiye'deki arazinin 
•topralk reformu gereğince dağıtılması mevzuu-
bahis değildir. Toprak reformuna göre her 
'köylüye veyahut da her çiftçiye hangi şekil
deki arazinin hangi suretle dağıtılacağı hakkın
da halledilecek birçok meseleler vardır. Kanun 
çıktıktan sonra, tabiî Türkiye'nin hemen her 
tarafında aynı zamanda değil, mıntaka mınta
ka araziyi tesıb'iıt etmek suretiyle kanunda ka
imi edilen ölçüler ve kaidelere uygun şekilde 
bu kanun tatbik edilebilir. Bu itibarla halen 
(mevcut bulunan Çiftçiyi topraklandırma Ka
nunu dahi aslında bu hizmeti görmek için çı
karılmıştır ve bir kadastro tesbitli olmadığı 
halele pekâlâ toprak tevzi komisyonları gidi
yor araziyi teshiıt ediyor, Hazine namına tescil 
ediyor, ondan sonra da dağıtıyor. Ancak gö
rülmüştür ki, Çiftçiyi topraklandırma Kanu
nu gereğince yapılan tatbikat bugün hakikaten 
fayda vermiyor. Bir komisyon köye gidiyor, 
adamın tarlasını ölçüyor, tarlasının hudutların
dan birisini gayrisabit görüyor, efendim bu 
miktara itibar edildiğinde tarlası sekiz dönüm 
görülüyor ama hududunun birisinde meselâ şa
fak diyor veya dağ diyor, o halde miktara iti
bar edilir, senin tarlan sekiz dönümdür, iki 
dönümünü, hattâ beşyüz metrekaresini senden 

j alıyorum, dağıtıyorum, diyor. Bu şekilde ara
ziyi dağıtmak fayda vermiyor, bilâkis köyleri
mizde birçok içtimai ihtilâflar çıkarıyor. Adam 
senelerden beri uğraştığı tarlasından, üzerine 
titrediği tarlasının miktarı beşyüz metre fazla, 
çıkmış diye bu fazlayı alıyor, kendisine düş
man olan bir aileye veriyor, fakat o adam da 
gidip o tarlayı ekemiyor ve bu yüzden birçok 
hâdiseler çıkıyor. Sonra dağıtılan miktarlar 
hakikaten bir çiftçiyi kalkındıracak mahiyette 
değildir. Birisine yirmi dönüm, otuz dönüm, el
li döınüm arazi verilebiliyor. Bugün memleke
timizdeki arazilerin birçokları kurak arazi 
olup otuz - kırk dönümle bir çiftçinin geçin
mesine imkân yoktur. Bu itibarla bu arazinin 
dağıtılması birçok ihtilâflara sebebiyet veriyor. 
Fakat memleket çapında bir müstahsil kütle 
yaratma bakımından hiçbir faydası olmuyor. 
13u itibarla kadastro tesbltinin beklenmesine lü
zum olmadan bu kanunun çıkarılması lâzımdır. 
Bu kanun çıktıktan sonra da yine yer yer bu 
kanunun tatbiki müımıkündür ve bunun için de 
Toprak kanununun yapılabilmesi için herhal
de toprak teslbitinin yapılmasını bekliyelim de
memeli. Çünkü bugün en iyi düşünen kimseler 
toprak teshilinin memleketimize en az yinmibeş 
sene sonra ikmal edilebileceğini ifade etmekte
dirler. Bu itibarla toprak reformunu daha yir-
mibeş sene sonraya bırakmak demek bu reform
dan vazgeçmek manasınadır. 

Toprak: reformuna karşı son zamanlarda ve 
bilhassa Hükümet programı münasebetiyle Sa
yın Başbakan tarafından ileri sürülen bir iti-

I raz var. Buyurdular ki; efendim Türkiye'de şu 
kadar çiftçi ailesi var, halbuki Türkiye'de da
ğıtılacak arazi miktarı ancak bu kadardır, bi
naenaleyh bundan büyük menfaat elde edile
mez, ne arazin var ki neyi dağıtacaksın, dedi
ler. Muhterem arkadaşlar, biz Toprak kanunu 
ile Türkiye'de bulunan ve Türkiye nüfusunun 
yüzde yetmişini teşkil eden bütün köylüleri 
toprak sahibi yapacağız iddiasında değiliz. Bu 
kanunla bayatını köyden yani ziraatle kaza
nan köylüye kendisinin geçimini temin edecek 
miktarı bıraktıktan sonra ve fazlası varsa bu
nu bir bedel mukabilinde alıp hiç olmıyana 
vermek veyahut büyük Devlet arazilerini yi
ne çiftçiye bir borçlandırma ve muhacirlere 
bedelsiz olarak vermek için, herkesi değil de 
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topraktan en çok, en iyi şekilde ne fayda te
min edilecekse toprağı o şekilde tevzi etmek 
için toprak reformunu çıkarmak istiyoruz, ga
ye budur. Binaenaleyh, burnunla Türkiye'nin 
nüfusunun hepsi araziye sahibolmryabilir, fa
kat muhakkak olan bir şey varsa, bugün top
rak üzerinde bulunan ve birçok yerlerde ortak
çı, kiracı olarak çalışan bu kimseleri, malik 
olarak, toprağına tasarruf etmesi ve daha iyi 
mahsul elde etmesi için eğer bugün mevcudo-
lan bcşyüz bin çiftçi ailesinin veya bir milyon 
aileye daha fazla toprak vermek imkânı varsa 
bu bir kazançtır, biz bu kazançtan kendimizi 
mahrum edemeyiz. O halde herkese veremiye-
eeğimize göre, bir miktarını olsun vermeye lü
zum yoktur, demek doğru değildir. Toprak re
formu hiçbir zaman vazgeçilecek bir mesele de
ğildir. Artık bu mesele bütün millete mal ol
muştur ve esasen partiler de bunu kabul etti
ğine göre artık bu küçük bahanelerle kanu
nun çıkmasını önlemeye lüzum yoktur. Maale
sef bu kanunun da çıkarılmasında ittifak mevcu-
dolduğu halde birkaç gün evvel Millet Mecli
sinde bu kanunun müzakeresi için geçici ko
misyona havalesi teklifi yapılmış, fakat nedde-
dilıniıştir. Bu reddin neticesi Toprak reformu 
kanununun daha bir sene komisyonlarda bek
lemesini intacetmektedir ki, bu da memleket 
için büyük bir zarardır. Bu kanun ya fayda
lıdır, binaenaleyh biran evvel çıkarmak lâ
zımdır veyahut değildir, sarahaten demeli ki, 
ben buna karşıyım, bu kanunu çıkarmaya lü
zum yoktur. Bir taraftan bu kanun lâzımdır, 
müzakere edilsin, çıksın, karşı değiliz, deniyor, 
diğer taraftan çıkarılması önleniyor. Bu hem 
beyhude münakaşalara, hem vakit ziyama se
bebiyet vermektedir. Bu memleket menfaati
ne bir tutum değildir. 

Toprak İskân Uımum Müdürlüğünün hiz
metlerinden birisi de iskân işidir. 

Muhterem arkadaşlarımı, bu Uımum Müdür
lüğe 2510 sayılı ve 5090 sayılı Kanunla iskân 
işleri hizmeti tevdi edilmiştir. Bu hizmet me-
yanında Türkiye'ye hariçten sığınan göçmen
lerin ve mültecilerin iskân hizmeti bu Uınrum 
Müdürlük tarafından yapılmaiktadır. Yine bu 
Umum Müdürlük memleket dâhilinde bazan 
kaçakçılığı önlemek, bazan siyasa mülâhazalar
la bâzı aileler, fertler veyahut o mmtaka hal
kının topu bu mıntakadan alınarak Türkiye'

nin başka yerlerine sevik edilmekte, binaena
leyh, bunların yerleştirilmesi bu Umum Mü
dürlük tarafından yapılmaktadır veyahut ba
zan buraya iskân edildikten sonra bilâhara bu 
kanunun kaldırılması sonunda eski yerlerine 
dönmesi suretiyle yeni yeni iskân işleri ortaya 
çıkmaktadır. Bu hizmetler yine bu Umum Mü
dürlük taraflından yapılmaktadır. Bugüne ka
dar Türkiye'ye sığınmış bulunan sanatkâr ve 
göçmen ailelerine şehir ve köylerde bu Uımum 
Müdürlük kanaliyle 36 355 ev verilmiş ve ken
dilerine tohumluk, tarım alet ve edevatı tevdi 
edilmiş ve demin de arz ettim ki, 1 milyon 440 
bin dönüm arazi tahsis edilmiş ve kredi veril
miştir. Diğer taraftan yine orman hudutları 
içinde bulunan veyahut geçim sıkıntısı çeken 
bâzı köy halkı bu Umum Müdürlük tarafından 
başka yerlere nakledilmiştir. Ezcümle son za
manlarda Van'ın Özalp ilçesine bağlı bulunan 
Dönerdere köyü ve Gültepe mahallesi dâhilin
de 160 tane ev yapılmış ve Traıbzon'un Çayka
ra ilçesine bağlı orman içi köylerinden 160 ai
le buraya nakledilmiş ve burada yerleştiril
mesi derpiş edilmiş ve arazi verilmiştir. Hattâ 
bu arazinin 19 bin dönümlük bir kışımı Umum 
Müdürlüğe ait traktörlerle sürülmüş ve 10 bin 
dönüm arazi 1964 senesinde tohum' ekilmek su
retiyle iyi mahsuller elde edilmiştir. Bu 160 
köyün etrafından yine başka köylerde de sırf 
başka köylere emsal olmak üzere kış faaliyet
leri yapılmaiktadır. Bilhassa yine bu 160 hane 
halkına dünya gıda yardım programından 
sağlanan birçok maddeler verilmek suretiyle 
müstahsil oluncaya kadar iki sene müddetle pa
rasız bu gıdalar verilmektedir. 

Yine bu Umum Müdürlüğün faaliyetlerin
den olmak üzere Kızıl Çin'den Afganistan'a il
tica eden 235 Türkistanlı aile yol parası Bir
leşmiş Milletler Göçmen ve Mülteciler Yüksek 
Komiserliğinden alınmak suretiyle Kızılay ta
rafından temin edilmiş ve bu ırlkdaşlarımız 
Türkiye'ye getirilmiş ve halen bir otelde mi
safir olan bu ırkdaşlarımızın evleri yapılmak
tadır. Yakında evlerine taşınacaklardır. Göç
men ve mülteci isikâniyle ilgili olarak Genel 
Müdürlük Avrupa Konseyi İskân Fonundan te
min ettiği kredilerle İstanbul'da Zeytinibumu 
ve Tuzla'd a, Ankara'da da Akköprü'de göçmen 
kabul ve yetiştirme merkezleri kurmuş ve bun-
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landan Tuzla'dalki ve Anlkara'daıki eğitliaıı mer
kezleri faaliyetine başlamış, Zeytinibıırnu'mun 
da faaliyete geçınıeısi için hazırlıklar yapılmak
tadır. Tuzla'daki eğitim merkezinde göçmen
lerin onman köyleri mültecilerinin geçimini ko
laylaştırmak için bir gelir temini maksadiylc 
"onbeş ile yirmibeş yaş içinde bulunan çocuk
lara halıcılık kursları açılmıştır. 275 halı öğren
cisi geçen sene mezun olmuş ve 350 genç kızın 
da bu yıl tedrisata tabi tutulmaları için çalışıl
maktadır, Bunlara halıcılıktan başka çeşitli kül
türel ve sosyal bilgilerle yetiştirilmektedir. \re 
civarlarına da ışık tutacak şekilde yetiştirilen 
bu gençlere kursta basan gösterenlere tezgâh 
ve muhtaeolanlara işletme kredisi verilmektedir. 

Ankara'daki eğitim merkezinde Köy İşleri 
Bakanlığına bağlı bütün genel müdürlüklerin 
hizmetlerinin daha iyi geliştirilmesi maksadiy
lc halen dört kurs devanı etmekte olup bu sene 
10 u mütecaviz kursun açılacağı öğrenilmiştir. 

Bu Umum Müdürlüğün hizmetlerinden en 
son bir hizmeti de arz edeceğim, bu da Avrupa'
ya işgücü ihracı mevzuundaki faaliyetidir. Fil
hakika Başbakanlık, topraksız kalan köylülere 
öncelik verilmesi hakkında bir projenin hazırlan
dığını Köy İşleri Bakanlığına bildirmiş ve 1960 
yılı içinde Bakanlıklara rast bir Komitenin hazır
ladığı proje son şeklini alarak Başbakanlığa ve
rilmiş, Çalışma Bakanlığı da hâsıl olan mutaba
kata müsteniden bu şekilde kooperatif kuran 
köylülerin tercihan Avrupa'ya gönderilmesi ka
rarlaştırılmıştır. Ve her gün bu kooperatiflerin 
kurulması artmaktadır. Ve bu sebeple de halen 
bir Kooperatif Dairesi Başkanlığı hazırlıklarına 
geçilmiştir. Karma Bütçe Komisyonunda bu ku
ruluş için yeni bir fasıl açılarak bir milyon li
ralık bir tahsisat verilmiş olduğunu memnuni
yetle öğrenmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki yıl
larda bu projenin daha iyi tatbik edilmesi için 
Genel Müdürlükçe talebcdiıen 10 milyon lira
lık tahsisatın verilmesi de şayanı temennidir. Bu 
faaliyet devam ederse 15 ilâ 20 bin işçiyi içine 
alacak ikiyüz veya 250 kooperatifin kurulması 
mümkündür. Ve eğer bu maliyet devam ederse 
yalnız bu yönden memlekete temin edilecek dö
viz tasarrufu yüz milyonun üstündedir. Bu 
Umum Müdürlüğe verilen vazifelerden birisi de 
arz ettiğim gibi Doğu ve Güney - Doğu illerin
den evvel 17 ilde ve daha sonra Devlet Plânlama 

Teşkilâtı Müsteşarlığınca kabul olunan beş yıl
lık envanter, etüt projesine göre de bütün Tür
kiye'yi içine almak suretiyle, beş yılda ikmal 
edilmek üzere, köy envanteri yapılması içindi:'. 
Bu faaliyet zumumda bu Umum Müdürlük ha
kikaten 48 ilde faaliyete geçmiştir. Halen 08 il
de etütler bitmiştir. Bir kısmı da kitap halinde 
basılmıştır. Bu kitaplardan 10 - 12 tanesini gör
düm. Bunlardan birisi büroşür şeklindedir, ha
kikaten bu çok faydalı bir fa.aliyett.ii'. İler vi
lâyet, her köy ayrı ayrı alınmak suretiyle bun
ların nüfusu, geçim imkânları, arazi miktarı, 
yol. durumu ve hangi merkeze bağlı bulunduğu, 
sosyal durumları hülâsa bir köye hizmet etmek 
için köy kalkınmasını temin için lâzım gelen bü
tün malûmatı ihtiva etmektedir. Bu hizmet bil
hassa, yatırımcı daireler için çok büyük fayda 
sağlıyacaktır. Çünkü köyü kalkındırmak için 
malûmat istendiği zaman bu envanterleri ele al
mak kâfidir, başka malûmata lüzum yoktur. Bu 
itibarla bu faaliyetinden dolayı Toprak ve İskân 
Umuru Müdürlüğü mensuplarını hakikaten teb
rik ederim. Esasen İm. Umum Müdürlüğün her 
köyde ayrı ayrı faaliyetinden başka son zaman
larda başka bir faaliyet içine girmişlerdir. Bu 
da şümullü köysel plânlamadır. Arkadaşlar, bu 
işi ben bilmiyordum, son zamanlarda bu bütçe 
dolayı siyi e öğrenmiş bulunuyorum; bu faaliyette 
muazzam ve memleket için çok zaruri bir faali
yettir. Bu Umum Müdürlük yalnız her köyde 
ayrı ayrı değil, köy bakanlığına bağlanan bir
çok umum müdürlüklerin köye yöneltilen hiz
metleri içine alan birçok umum müdürlükler 
vardır, bütün bu umum müdürlüklerden müte-
hasıs elemanlar almak suretiyle, her vilâyette 
pilot bölgeler almak suretiyle o mmtakalarda ne
lerin yapılması lâzımgeldiği, ne gibi ihtiyaçlar;u 
bulunduğu hizmet yapmak için tetkikat yapıl
maktadır. Halen bunlardan altı ekip çalışmak
tadır. Bunların üç, tanesi Ödemiş, Manisa, Uşak 
merkezlerinde ve diğer üçü de Urfa, Diyarbakır 
ve Malatya merkezlerinde çalışmaktadırlar. Bu 
ekiplerin daha ziyade bütün Türkiye çapında 
çalışmaya koyulmaları hakikaten çok arzu edi
lir. Çünkü, memleketimizde plânlamanın yapıl
ması ile bugün, plânlamadan en büyük şikâyet 
yalnız umumi plânları vardır fakat detay plân
ları olmamasıdır. Detaya gidilmiyor. Her mm-
takaya gidilmiyor. İşte bu şümullü plânlama 
içinde, detay plânları hazırlanmaktadır. Her 
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mmtakanm no gibi ihtiyaçları vardır ve bu ih
tiyaçları karşılamak için ne gibi nıetaryal var
dır, alacağımız nedir, dağıtacak toprağımız ne
dir, suyu nedir, yolu nedir, hangi vasıtayla gidi
lebilir? Bu itibarla bu şümullü plânın, bütün 
Türkiye'ye teşmili faydalı olacaktır. 

'Muhterem arkadaşlar, şimdiye kadar bu 
l namı Müdürlüğün müspet hizmetlerinden bah
settim. Sözlerime nihayet vermeden evvel kü
çük birkaç temennide bulunmak isterim. Bun
lardan birisi bu toprak tevzi komisyonlarının fa
aliyetlerinden şikâyetler, olmaktadır. Tapula
ma Kanunu için faaliyette bulunan komisyon
ların faaliyetlerinde şikâyetler olmadığı halde 
nedense toprak komisyonlarının faaliyetinden 
şikâyetler olmaktadır. Çünkü toprak komisyon
larının daha ziyade Hazine arazilerini tesbit et
mek vazifesi olduğu için, gittiği şehirlerde bâ-
zan şiddetli mukavemetlere, mücadelelere mâ
ruz kalmakta bu da bilhassa köylüleri fazla sık
maktadır ve bu yüzden de büyük şikâyetleri mu-
cibolmaktadır. 

İkincisi de, bu komisyonların çalışma alanı
nın tesbitidir. Bu komisyonların nerede faali
yete bağlıyacağı bir prensibe bağlanmalıdır. Tat
bikatta gördük ki, bu komisyonlar hazan geli
şigüzel, hiç sebep yokken bir vilâyetin içinde 
bakarsınız büyük köylere gitmediği halde her 
hangi bir çiftliğe gönderiliyor. Buna sebep mu
ayyen şahsı ya taltif etmek veya tecziye etmek
tir. Parti farkı, zümre mücadelesi, bir- ağaya 
kızgınlık ve saire... Bir ceza olmak üzere, onun 
arazisini dağıtmak için bunun bir vasıta olma
ması ve dedikoduyu önlemek için bir prensip 
bulmalıdır. Diğer taraftan gördük hazan bir ye
re bu komisyon gidiyor, faaliyete geçiyor fakat 
bir ağanın ve yahut nüfuzlu bir kimsenin arazi
sine el attı mı Bakanlığa şikâyet oluyor. Komis
yon oradan başka yere naklediliyor. Bir şikâyet 
üzerine komisyonların başka yer-e nakli memle
ket için büyük zarardır. Çünkü o zaman bu ko
misyon gittiği yere hiçbir suretle faaliyet gös
terememektedir. 

Ve nihayet son bir arzını da verilen hizmet
lerin köye, gitmesinde Köy İsleri Bakanlığının 
faydalı olduğu bir hakikattir. Bilmem bende
niz köye gitmek için, köy dertleriyle uğraşan 
hususi bir bakanlığın bulunmalını çok faydalı 
görüyorum. Bu Bakanlığın lüzumu ve ademilü-

zunıu hakkında münakaşalar edildi. Ve onun 
için şimdiye kadar Teşkilât Kanununun çıkma
ması h/izi endişeye sevk ediyor. Ben şimdi Sayın 
Bakandan rica ediyorum, bu Bakanlığın hikme
ti vücudu vardır ve onun faydalı olduğuna kaa-
nidir ve onun için bu Bakanlığın başında bulu
nuyorlar, onun için de Teşkilât Kanunu biran ev
vel çıkarılmalıdır ve biz de bilelim ki ve mem
leket de bilmeli ki, bu Bakanlık vazife görecek 
bir Bakanlıktır. Şurada, burada bu Bakanlık 
lüzumsuzdur bir koordinasyon bakanlığı kurul
sun, Köy İşleri Bakanlığına lüzum yoktur, di
yenler vardır. Bu Bakanlık lüzumludur. Yal
nız Umum Müdürlükleri çok dağınıktır. Bunla
rın koordine şekilde birlikte çalışmalarını temin 
edecek bu Bakanlık olduğu için bu Bakanlığın 
teşkilât kanununun biran evvel çıkarılması ica-
betmektedir. 

Bu şekilde sözlerime nihayet vermiş bulunu
yorum. Bütçenin memlekete ve millete ve bil
hassa hizmetleri yapan bu Umum Müdürlüğün 
ehliyetli, fedakâr ve hakikaten yakından köylü 
olmanı münasebetiyle faaliyetleriyle alâkalı bu
lunduğum ve daima memlekete hizmet aşkı ile 
çalışan bu Umum Müdürlüğün elemanlarını teb
rik eder ve bu bütçenin bütün millete ve kendi
lerine hayırlı olmasını temenni eder, hepinizi 
grupııın adına hürmetle selâmlarım. (Alkışlar') 

1 »ARKAN — Rayın Karaman. 
MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SUPHİ KA

KAM AN (Tabiî Üye) — Rayın Başkan, sayın 
senatörler. Rayın Bakan ve Bakanlık, mensup
ları ; 

İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
grupumuz adına yapacağımız konuşmada, yurdu
muzda şehirleşme hareketlerine, köy ve şehirlerde 
konut problemine ve özellikle gecekondu soru
nuna değineceğiz. 

Bir kalkınma hamlesi içerisinde bulunan 
memleketimizin1 gittikçe değişen sosyal bünyesin
de, karşılaşılan çeşitli sorunların birlisi ve belki 
de en başta gelenlerinden birlisi konut problemi
dir. İnsanların yaşayışlarında bu konuda bağlı 
olma zorunluğu ferdin ve ailenin başlıca gaile-
sidir. Az gelişmiş toplumların durgun yaşayış
larında bile konut problemi tamamiyle ferdin, 
ve özel teşebbüsün uğraştığı bir konu olmasına 
rağmen, yine Hükümetleri belirli ölçülerde el 
attıkları bir Devlet işi olabilmektedir. Modern 
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toplumlarda ise, mülkiyetin, ferdî hürriyetin ve 
özel teşebbüsün geniş ölçüdeki garanti ve serbes
tîsine rağmen, kamu yararı, konut konusunda 
Devleti baş yetkili halinde bulundurmaktadır. 
Özellikle 20 nci yüz yılda yapılan iki büyük ci
han savaşının sonunda meydana gelen büyük 
tahriplerden sonra milletlerin büyük derdi ha
line gelen konut probleminin süratle 'çözüm
lenmesi yolunda Devlet olarak Hükümetlerin 
vatandaş'larına büyük yardımlarda bulundukları 
görülmüştür. Toplumda olduğu gibi kalkınma 
halinde bulunan ailenin de varlığını bir eve ya
tırması asla uygun olmıyacaktır. Maddi bir var
lık olarak nakit halinde veya bir işletme, bir 
emtia durumunda elde bulundurulan ekonomik 
bir güç her türlü ihtiyacın sağlanması yolun
da bir konut kiralanmasına da imkân verebilir. 
Fakat elde 'bulundurduğu bütün ekonomik 
gücünü bir konutun yapımına yatırır ise haya
tın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak durumu teh
likeye düşer. Ferdin ve ailenin korunması için 
şu küçük örneğin doğurduğu lüzum yanında 
toplumun modern yaşayışınım ortaya koyacağı 
kamu düzeni ve kamu yararı Devlete, konut ko
nusunda. genişliğine ve derin ligine görevler yük
lemektedir. 

Arkadaşlarım, Türkiye 'de şehirleşme hareketi 
Batıdakinden çok farklı bir şekilde olmuştur. Ba
tıda şehirleşme 11 nci yüzyılın sonlarına doğru 
feodal nizamın başlamasiyle birlikte bir veçhe ka
zanmaya başlamıştır. Derebeylerinin ve ticaretle 
uğraşan1 burjuva sınıfının bunların arasında 
başlıyan şehirleşme hareketi Batıda bilhassa 17 
ve 18 nci yüzyılda sanayi devriminden ve büyük 
endüstri kurumlarından sonra daha da, mübrem 
ve modern şehircilik esalslarmı uyguhyaeak yönde 
olmuştur. 

Osmanlı İmparatorluğunda şehirleşme Batı
dakinden çok farklı bir yön içerisinde kalmıştır. 
Osmanlı imparatorluğunum kuvvetli merkezi 
İdaresi, Türkiye'yi, Osmanlı ülkesini daha' çok 
kırpar bir yaşayış içerisinde bırakmıştır. Her ne 
kadar beş, »altı asır önce Anadolu'nun ortasında 
başlıyan feodolital bâzı usulsüzlükler olmuşsa, da: 
bunlar Devlet güciyle, merkezi idarenin kuvve
tiyle bertaraf edildikten sonra, Türkiye'nin köy 
hayatına, küçük kasaba hayatına bağlı karakteri 

değişmemiştir. Ancak 18 nci yüzyıldan sonra 
memleketimizde mal ve can emniyetinin azalmış 
olması ve »sefere çıkan ordunun ihtiyaçlarının se
fer güzergâhı dâhilinde bulunan kasabalardan, 
köylerden temin edilmesi bir kısım halikı büyük 
şehirlere doğru ve özellikle istanbul'a doğru 
sevk etmiştir. Binaenaleyh, 18 nci yüzyıldan iti
baren, küçük ölçüde dahi olsa bunu bir şehir
leşme addediyorum, şehirleşme hareketi haddiza
tında tamamen ters istikamette olmuş, endüstri
ye bağlı tamamen ters istikamette olmuş, en-
düslriye bağlı bir şehirleşme halini kazanmıştır. 
Bu yüzden büyük şehirlerde işçi durumları mey
dana gelmiş ve hepimizin bildiği gibi 1730 Pat
rona isyanında bu durumların memleket içinde 
meydana getirdiği karışıklıklar büyük felâketle
re seboîbol muştur. 

Cumhuriyet devrinde ise Cumhuriyetin ku
rulmasından sonra yapılan sosyal alanda ilk yıl
larda ulaştırma ve sanayileşmede yapılan bâzı 
hamleler toplumumuzun Ortaçağ nizamından ko
parmış, yeni bir hayat tarzına girmek üzere ha
rekete getirmiştir, özellikle ikinci Cihan Sava
şından sonra başlıyan ve güttükçe artan bir hız
la devam eden nüfus hareketleri Türkiye'yi sü
ratli gelişim ve değişim içine sokmuştur. Şehir
lerin süratle değişen sosyal yapıları yeni sosyal 
meseleleri ortaya çıkarmaktadır. Endüstride baş
lıyan gelişme sosyal hayata genişlik kazandır
maktadır. Sosyal hayattaki bu gelişme demokra
tik düzenin icabı fikir cereyanlarını bilgi ve 
teknik yönde gelişmekte ve yapılmakta olması, 
unaştırma sistemindeki inkişaflar dolayısiyic me
safelerin kısalmakta olması hayatı daha çok sü
ratli ve hareketli bir hale getirecektir. Sosyal 
bünyemizin değişmesine yol açan bu gelişmeler 
gelecekte iç politika hayatımızı daha ziyade et-
kiliyecektir. Bu yüzden, Türkiye'nin yönetimin 
bugün ve yarınını bekliyem koşullar, problemler 
ve bunların halli metotlaın düne nazaran çok 
fa rkl il ı k göstermektedir. 

Arkadaşlarım, Türkiye'de şehirleşımenln kü
çük bir örgütünü, küçük bir misalini vermem, 
1927 - 1960 sayımları arasında genel nüfusun1 ve 
bunun içerisindeki genellikle yapılan oranları 
hakkında küçük bir misal arz etmek istiyorum. 
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Yıl 

1927 
1940 
1950 
1960 

. üenel nüfus 

13 648 000 
17 820 000 
20 947 000 
27 810 000 

Şehirli nüfus 

3 301 000 
4 436 000 
5 244 000 
8 858 000 

Şehirli nüfus, 
genel nüfusa 

oranı 

% 24.2 
% 24.4 
% 25. 
% 31.9 

Yukardaki tabloda görüleceği gibi şehir 
nüfusu 1927 - 1950 arasındaki donemde ancak 
% 0.8 lik bir artış göstermesine karşılık 1950 -
1960 döneminde % 6.9 lık bir artışla büyük bir 
gelişme gösermiştir. Demekki Türkiye'deki yer
leşme artışını dişisel rakamların karşısında görü
yoruz ki, 1950 den itibaren başlamıştır. 

1927 de kabul edilen Teşviki Sanayi Kanu
nu ile liberal bir ekonomik düzene sokulan eko
nomi politikası endüstriyel gelişmeyi sağlama
dığı için 1930 dan sonra devletçi rejime dönül
müştür. Büyük endüstrinin yurdumuzda ilk de
fa kurulmasına başlanılan bu dönem, İkinci 
Cihan Savaşının çeşitli yıkıcı etkileri yüzünden 
başarılı olamadığı için endüstriye bağlı şehir
leşme hareketti gelişememiştir, ö te yandan genç 
nüfusu silâh altında bulunduran savaş yılları
nın nüfus artışına engel oluşu, şehirleşme ola
yının 1950 ye kadar gelişememesinin diğer bir 
sebebini teşkil etmiştir. İkinci Dünya Savaşı 
şartlarının makina, araç v. s. ithalâtını kısıtlı-
yan etkilerinin ortadan kalkması, dış yardımın 
ve yabancı sermayenin desteklediği özel teşeb-
büsçü bir ekonomi düzeninin 1950 ye kadar en
düstrinin yıpranmış donatımını yenilemesi en
düstride gelişmeye yol açmıştır. Bu dönemde 
endüstri sektöründe çalışan nüfusta bir artış 
meydana gelmiş olmasına rağmen, bunun 
1950 den sonra büyük ölçüde gelişen şehirleş
menin başlıca sebebi olduğu ileri sürülemez. 
Bu sebebi özellikle nüfus hareketlerinde ve iç 
göçlerde aramak lâzımdır. 1950 den sonra 

yurdumuzda şehirleşme hareketinin, baş nede
ni endüstrileşme değildir. Nüfusun hızla artışı, 
ekilebilir toprakların en sonuna varması, 
tarımda ınakinalaşma ve toprak dağılıoımdaki 
dengesizlik 1950 den sonraki şehirleşme hareke
tinin başlıca nedenini teşkil etmiştir. Doğum 
yeri olan ilin dışında yaşıyan nüfusun çeşitli 
yıllarda gösterdiği rakamlarının nüfus artışı

na paralel oluşu iç göçlerin şehirleşmedeki et
kisini ortaya koymaktadır. Sayım sonuçlarına 
göre doğduğu ilin dışımda yaşıyan nüfus; 

1940 ta 1 260 000 
1950 de 1 692 000 

1960 ta 3 179 000 dir. Yani 1940 ile 1950 
yılları arasında 432 bin artış olduğu halde, doğ
duğu şehrin dışında yaşıyan nüfus miktarında 
1950 ile 1960 arasında 1 487 000 artış meydana 
gelmiştir. 

Şehirleşmeye sebebolan iç göçlerin endüstri
yel gelişmeden değil, tarım ve toprak sorunla
rına dayalı bir olay olduğunu Karadeniz bölge
sine ait nüfus hareketleri daha belirli bir tarz
da doğrulamaktadır. 

1960 ta Rize ile çevresinde doğan nüfusun 
% 24,9 unun başka bölgelere göçmen gönder
miş durumu ile başta gelmektedir. Trabzon ve 
KastaımoTUi bunu takibetmektedir. Karadeniz 
bölgesinden büyük şehirlere yönelen bu nüfus 
akımının başlıca nedeni, artan nüfusun meyda
na getirdiği nüfus yoğunluğu ve toprağın ye
tersizliğidir. 

1952 sayımına göre Türkiye'de çiftçilikle 
geçinen 2 527 800 ailenin 444 600 ü, yani % 17,6 
sı Karadeniz bölgesinde yaşadığı halde bütün 
yurtta işlenmekte olan toplam 19 452 000 hek
tar toprağın ancak 1 483 000 hektarı yani sa
dece % 7.5 n bu bölgededir. Demek ki, çiftçi
likle geçinen aile sayısı Türkiye'deki oranın 
% 17 si olduğu halde işlenmekte olan toprak, 
Karadeniz bölgesinde % 7,5 olur. Ayrıca bu 
bölgede toprak sahibi 44 600 ailenin 218 500 ü 
yani % 49 unun elinde 1 -20 dönümlük iş gü
cünü değerlendiremiyecek ölçüde küçük top
raklar bulunmaktadır ve bunların işledikleri 
toprağın yüzölçümü de Karadeniz bölgesinde 
işlenen toprağın sadece % 15 idir. 

1960 ta doğduğu ilin dışında yaşadığını yu
karıda arz ettiğimiz 3 179 000 nüfusun % 51 ini 
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teşkil eden 1 625 000 i Türkiye'nin dört büyük 
şehrinde istanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da 
yaşamaktadır. (İstanbul'da 838 000, Ankara'
da 439 000, İzmir ve Adana'da 348 000.) Tarım 
sektöründen ayrılarak şehirlere göç eden nü
fus sanayi sektöründen çok hizmetliler sektö
rüne akmaktadır. Bunu teyideden şu tablonun 
incelenmesi, 1950 - 1960 döncmiınde ortaya çı
kan hızlı şehirleşmenin, endüstrileşme anlamı
na gelmiyeceğini de ortaya koymaktadır. 

1950 ele tarımda çalışan nüfusun çalışan nü
fusa oranı % 83,7, 1955 tc % 81,7, yani % 2 bir 
artış meydana gelmiştir. 1960 ta % ?'9>'6 yani 
% 2,1 bir düşüş meydana gelmiştir. On yıl için
de tarımda meydana gelen % 4,1 lik düşüş sa
nayileşme sektörüne geçtenken daha çok hizmet
ler seJktörüne olmak üzere şöyle olmuştur: 

1950 de sanayide çalışan nüfus % 8,3, 1955 te 
% 8,4 yani % 1 artmış, 1960 ta % 9 yani beş yıl 
önceiki döneme göre % 7 bir artış kaydetmiş. 
Dolayısiyle on yıl içinde tarımda meydana ge
len % 4,1 lik bir düşüşün sadece % 8 i yani 
beşte biri sanayi sektörünle akmış ve büyük bir 
kısmı hizmetler sektörüne akmıştır. 1950 de 
% 8 oranında olan hizmetler' sektörü 1960 ta 
;% 10,9 a yükselmiştir. 

Böylelikle topraktan ve tarımdan ayrılarak 
şehirde toplanan nüfusun küçük bir kısmının 
sanayi sektörüne girdiği çoğunun ise hizmetler 
sektöründe yer aldığı veya şehirlerde geniş iş-
,-dz ve geleceği güvensiz yoksul sınıfların doğ
masına sebebolduğu görülmektedi r. 

Konu bu noktaya gelmiş iken az gelişmiş ve 
gelişmiş ülkelerde sektörler arasındaki ilişkiye; 
de kısaca değinmek yerinde olacaktır-. Çeşitli 
ülkelerde taran, sanayi ve hizmetler sektörün
de. çalışan nüfusun oranlarının mukayesesi Tür
kiye'nin durumunu ortaya koyacaktır. Çeşitli 
ülkelerde çalışan nüfusun, tüm. nüfusa, oranı 
incelenince bu oranın Türkiye'de oldukça yük
sek olduğu görülmektedir. Gerçekten çalışan 
nüfusun tüm nüfusa oranında başta : 

Momanya % 60 ile gelmektedir. 
S. S. C. B. % 52 
Avusturya, Çekoslovakya % 48, Türkiye, 

Doğu. ve Batı Almanya, İngiltere de % 47, Yu
goslavya ve Japonya da % 45, Yunanistan % 44, 
Fransa ve İtalya, % 42, A. B. D. % 40, Mısır 
c/f 30, İrak % 28. Yani Türkiye'de dünya ölçü-
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süne nazaran çalışan nüfus, genel nüfusun 
% 47 si oranındadır. 

Bu çalışan gücün nisbetine rağmen Türkiye'
de Anayasamızın 41 imi maddesinde öngörülen 
insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviye
si henüz sağlanamamıştır. Büyük kütleler çok 
kötü şartlar içinde ve uygarlık amaçlarından 
yoksun olarak yaşamaktadırlar. Okuma çağın
da bulunan nüfusun % 60 ı okuma - yazma bil
memektedir. Köylerin c/f 53 ü, kasabaların 
% 55 i içme suyundan yoksun veya yeteri ka
dar içme suyu buJanuyaeak durumdadır. Nüfu
sun % 69 u elektrikten faydalanamamaktadır. 
Doğan, hrr !' 000 çocuktan .165 i bir yıl içeri
sinde ölmekledir. Nüfusun % 2,5 u veremlidir. 
Buna kargılık 4 000 kişiye bir doktor düşmek
tedir. Şehir konutlarının % 30 u. oturulamaya
cak durumdadır. En büyük üç. şehirdeki nüfu
sun 1/3 ü lek odalı evlerde yaşamaktadır. Ge
cekondularda yasıyan insan sayısı .1,5 milyonu 
aşmaktadır. 

1923 teki durum açısından bakıldığında par
lak görülen bu ilerlemeye rağmen Türkiye bu
gün ileri bir ülke yapısına ulaşamamıştır. Şu
rası bir gerçektir ki, son 40 yılda yapılan işler, 
Türkiye'nin sanayi zeminine kavuşmasına ve 
yüksek tasarruf seviyeli dinamik bir ekonomi 
yapısı kazanmasına yetmemiştir. Bu durumu 
millî gelir tablosunda da görecek olursak:. 
Millî gelir 1927 1938 1950 1958 1961 

Adam başına gelir 53 100 121 213 226 

Yani 1927 ile 1.961 arasında millî gelirde 
dört misli artış vardır. Buna mukabil artan nü-
f'j.'-i dolayısiyle adam başına gelir 1938 de 100 
kabul edildiğine göre 1927 de 65, 1938 de 100, 
1950 de 10!, 1958 de 129 ve 1961 de 125 tir. Ya
ni 1927 ile 1961 arasında adanı, başına düşen 
gelir iki kat artmıştır. 

Millî gelirdeki artışın, büyük kısmının nüfus 
artışına gittiği görülmektedir. Bu yüzden top
lam. millî gelirde bir artış sağlanmışsa da adam 
başına düşen millî gelirdeki fark büyük olama
mıştır. Başka bir deyimle halkın refalımdaki 
artış fazla değildir. 

Adam başına, gelir başka ülkelerle karşılaş
tırıldığı vakit, ekonomimizin henüz yüksek ta
sarruf yatırım kapasiteli bir duruma gelemedi
ği görül inektedir. r/( 47 oranında bulunan ça-
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lışma gücümüz doğru hedeflere yöneltilememiş, 
yeterli bir şekilde organize edilememiştir. Bu 
sebeple tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerin
de çalışan nüfus oranları ilkel toplumlarındaki 
niteliğini muhafaza etmektedir. 

Genel olarak tarım ve sanayi sektörleri üret
ken sektörlerdir. Hizmetler sektörü ise ülke 
halkının sosyal güvenliklerini, daha iyi yasana 
ve çalışma, sağlık, eğlenme ve dinlenme, yeni 
bilgiler elde ederek ilerleme imkân hırını sağla
maktadır. 

tikel toplumlarda nüfusun 
Geçiş demeç indeki 
îleri toplumlarda 
Üçüncü sektör uygarlığı 

Rakamların hn seyrinde de görüleceği gibi, 
nüfus tarım sektöründen sanayi sektörüne akta
rıldıkça ekonomi gelişmekte, maddi imkânlar ve 
refah artmakta ama bu sosyal ve kültürel kal
kınmayı tam gerçckleştirememektcdir. Ancak sa
nayii de makinalaştırmak suretiyle, burada çalı
şan nüfusda hizmetler sektörüne sevk edildikçe, 
sosyal güvenlik, daha iyi yaşama ve çalışma, 
sağlık, eğlenme ve dinlenme, yeni bilgiler elde 
ederek ilerleme imkânları doğmakta, yani sosyal 
ve kültürel kalkınma sağlanmaktadır. 

1962 yılında Türkiye'de çalışan nüfusun 
üç sektöre dağılımı söyle idi : 

Tarım % 77,4 
Sanayi % 9,8 
Hizmetler % 12,4 
Aynı durum diğer ülkelerde şöyledir : 

Tarım Sanayi Hizmetler 
%i t>& CL ye 

Bugünün anlayışı, tarım ve sanayi sektörle
rinde çalışan insanlar toplamının, hizmetler 
sektöründe çalışan insanlar toplamına eşidolma-
sını öngörmekte ve böyle iş imkânının sağlamış 
bir toplamı en ileri uygarlık seviyesine ulaşmış, 
ideal bir toplum olarak nitelendirmektedir. An
cak, bugün A. B. 1). bu noktayı da aşmış, hiz
metler sektöründe çalışım nüfus oranı c/c 59 a 
yükselmiştir. 

Üç sektörde çalışan nüfus oranı çeşitli uy
garlık seviyesinde bulunan toplumlarda şöyle
dir : 

Tarım Sanayi 

% 80 % 10 
% 30 % 40 
% 15 % 35 
% 10 % 10 

B. Almanya 
Japonya 
israil 
Fransa 
A B. D. 

23 
23 
20 
18 
11 

Hizmetler 

% 
% 
% 
% 

10 
30 
50 
80 

40 
40 
34 
33 
30 

37 
37 
46 
49 
59 

Beş Yıllık Kalkınma Plânının uygulamaisııi'a 
ve plân hedeflerine Türkiye ancak 1977 sene
sinde 

Tarım Sanayi Hizmetler 

38 % '35 27 

Mısır 
îtalva 

38 
30 

29 
XI 

i) urumun a gelecektir. 
Yu'kardaki açıkla mal ardan rahatlıkla çıkara

cağımız özet şudur : 
1950 - 1962 yılları arasında Türkiye'de şehir

leşme hızı sanayi ve hizmetler sektöründeki geliş
me hızından çok fazladır. Bu durumun sosyal 
bünyede meydana getireceği dengesizlik, Hükü
metlerin konut politikasına ne derecede bir önem
le eğilmeleri gereğini ortaya çıkarmaktadır. 

Filhakika rakamları kısaca özetlersek : 

1950 
1962 

Sanayi sektöründe 
Şehirleşme 'hızı artış hızı 

% 25 ten % 8,3 
% 31,9 % 8,5 % 9,8 % 1,5 

1,6 
32,5 Ibir artış lolmuş 1,5 bir artış 

dtmustur 

Hizmet sektöründe 
artış hızı 

% 8 
% 12,4 % 4,4 

% 4,4 
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Şehirleşme iktisadi kalkınmanın en önemli 
göstergesidir. Durgun toplumlarda şehirleşme ha
reketi görülmez. Kalkınmaya başlıyan toplum
da şehirleşme hareketi de hızlanır. Kalkınma ta
rım dışı üretim ve faaliyetüerin, özellikle sanayi
leşmenin artması denk olduğundan, 'bunları ya
pacak şehirli nüfusun da artması gerekmekte
dir. İleri sanayi memleketlerinde şehirli nüfus 
oranının yüksek oluşunun nedeni bundandır. 
Ekonomik kalkınma ile şehirleşme arasındaki bn 
ilişki ancak plânlı ekonomilerde tam bir para
lellik gösterir, yani kailkmma plânlı bir tarzda 
yürütüldüğünde, kalkınma hızı ile şehirleşme hı
zı arasında bir denge sağlamak mümkün olur. 
Aksi halde, yani ekonomik kalkınma serbest pi
yasa 'mekanizmasına ve özel teşebbüs kararları
na 'terk edildiğinlde özellikle .kalkınmanın başlan
gıç döneminde, bu dengeyi sağlamak mümkün 
oiamaz. Bu takdirde şehirleşme hızı kalkınma 
hızından daha yüksek olur ve böylece şehirlere 

Sayın senatörler; şehirleşme konusunu bitirir
ken şu kısa kanaatimizi huzurlarınızda ifade et
meyi b'ir borç biliriz. Türkiye ekonomik, sosyal ve 
kültürel bir oluşun içerisindedir. Kemalist dev

aları eden köylüler buralarda büyük sefalet ma
halleleri ve işsizler yığını teşkil ederler. Bu 
18 ne i ve 19 ncu yüzyıllarda, bugünkü ileri sa
nayi memleketlerinde de böyle olmuştur ve 1950 
den beri .vıırdnmuz da aynı oluşun içerisindedir. 
Şehirli nüfusun yurdumuzda hızla artışının te
mel nedeni toprağa bağlı sorunlardır. Bu ara
da tarımın maki nal aşması ile sanayiin gelişmesi 
arasında bir ahenk kurulmuş olmasını da belirt
mek yerinde olur. Köylerde makina, işgücünün 
yerini aldıkça, topraksız ve az topraklı köylüler 
artık buralarda tutunamayıp şehirlere göç et
mişlerdir. 

Türkiye'de şehirleşme hareketi üzerindeki 
mâruzâtımıza son verirken 1945 - 1965 dönemin
de yurdumuzda nüfusu 25 000, 50 000, 100 000 
den fazla olan şehirlerle beş büyük şehirdeki nü
fus artışları üzerinde bâzı adedî bilgileri de ifade 
dtmeyi lüzumlu görmekteyiz. 

25 000 elen fazla nüfuslu yerler : 

riınlerm hız kazandırdığı bu oluşun, Türk toplu
munu durgun bir hayat tarzından çıkarmış ona 
hareket vermiştir. Bu nedenle şehirleşme hare
keti, artan nüfusa paralel olarak ve fakat ondan 

Nüfus 

1945 2 405 000 
1950 2 812 000 
1955 4 100 000 
1960 5 583 000 
1965 7 262 000 

Artış 

185 000 
407 000 

1 288 000 
1 483 000 
1 680 000 

50 000 den fazla nüfuslu yerler : 
1945 1 782 000 
1950 2 118 000 
1955 3 197 000 
1960 4 585 000 
1965 5 840 000 

255 000 
335 000 

1 079 000 
1 388 000 
1 255 000 

100 000 den fazla nüfuslu yerler : 
1945 1 386 000 
1950 1 721 000 
1955 2 434 000 
1960 3 362 000 
1965 4 721 000 
îstanlbul, Ankara, izmir, 
1950 1 721 000 
1955 2 314 000 
1960 2 863 000 
1905 3 573 000 

251 000 
334 000 
714 000 
928 000 

1 359 000 
Adana, Bursa 

— 
593 000 
549 000 
710 000 

Şehir sayısı 

29 
31 
43 
57 
72 

10 
11 
17 
27 
30 

4 
5 
6 
9 
14 

Yüzde 

12,8 
13,4 
18,3 
20,1 
23,1 

9,5 
10,1 
13,3 
16,5 
18,6 

7,3 
8,2 
10,1 
12,1 
15,0 

8,2 
9,6 
10,3 
11,4 
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gittikçe artanı daha fazla bir hızla gelişecektir. 
Bu hiçbir suretle önllenemdyecek bir olaydır. 

Plânlı ekonomiye dayalı bir kalkınma düzeni 
içerisinde, Türkiye'deki şehirleşme yarınki uy
garlık düzenimizin temel potansiyeli olacaktır. 
Bunun için kalkınma hızını şehirleşme hızına pa
ralel bulundurmak şarttır. Aksi-halde bozuk 
düzen bir şehirleşme hareketi, toplumumuzu ge
lecekte çok büyük güçlüklerle karşı karşıya ge
tirecek, sosyal huzursuzlukların temel kaynağı 
olacaktır. 

Şehirleşme üzerinde yaptığımız bu açıklama
lardan sonra şimdi Türkiye'de konut sorunu üze
rinde de bâzı şeyler söylemek istiyoruz. Yüz yıl
lardan beri memleketimizin tarıma bağlı yaşayı
şı, Osmanlı toprak mülkiyeti nizamı, durgun eko
nomik hayat tarzımız, yaşama ünitelerimizi köy, 
kasaba ve küçük şehirlerde 'toplamıştır. Teknik
teki geri durumumuz inşaat sektöründeki ilkel 
tarzımızı devam ettirmiştir. Cumhuriyetin ku
rulduğu yıllarda vatan sathı, konut olarak, baş
tan başa bir toprak: yığını halinde idi. Köyler
de ve küçük yerleşime merkezilerinde bugün bi
le bu manzara devam etmektedir. Bugün bir 
kalkınma hamlesi içerisinde bulunan yurdu
muzun gittikçe gelişen sosyal bünyesinde, ko
nut problemi temel sorunlardan birisidir. Ya
şantımızda. bir konuta bağlı olma zorunluğu, 
ferdin ve ailenin başlıca gailesi haline gelmiş
tir. Açıklıkla söyliyebiliriz ki, sosyal devrimle
rin taım kemaline ermesi, milletçe yaşantımız 
içerisinde erişeceğimiz konut devriminde cüzüm 
yolu bulunması ve bitirilmesine bağlıdır. Geliş
miş toplumların bizler için ilk görülen yönü, 
konut probleminde eriştikleri düzen, huzur ve 
refah seviyeslidir. Ekonomik ve endüstriyel se
viyesi bizim durumumuzda olanlar için bu se
viyeye erişmek, şüphesiz kolay bir iş olmıya-
caktır. Fakat yerinde saymak veya çok az bir 
tempo ile gelişmek bu hedefe varmayı gittik
çe imkânsız kılacaktır. 

Konut sorununun hal yoluna girmesinde, 
Devletin yapacağı himaye, teşvik ve plancılığın 
büyüık önemine mutlaık olarak inanıyoruz. Az 
gelişmiş toplumlarım durgun yaşayışında bile, 
komut problemi ferdin ve özel teşebbüsün uğ
raştığı bir konu olmasına rağmen, yine de hü
kümetlerin belirli ölçülerde el'attıkları bir Dev
let işi olabilmektedir. Modern toplumlarda ise 
mülkiyetin, ferdî hürriyetin ve özel teşebbüsün 

haiz oldukları garanti ve serbestiye rağmen, 
kamu yararı Devleti konut konusunda baş yet
kili durumunda bulundurmaktadır. Toplumun 
modern yaşayışının ortaya koyacağı kamu dü
zeni ve kamu yararı, Devlete konut konusun
da, genişliğine ve derinliğine görevler yükle
mektedir. Esasen Anayasamızın 49 ncu madde
si ikinci fıkrasında, «Devlet, yoksul veya dar 
gelirli ailelerim sağlık şartlarına uygun konut 
ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirleri alır.» den
mektedir. 38 nci maddesinde, «Kamu yararının 
gerektirdiği hallerde... Özel mülkiyette bulu
nan taşınmaz malların kamulaştırılacağından 
veya üzerinde idari irtifakla kurmayı,» demek
le, Devleti veya kamu tüzel kişilerini yetkili 
'kılmaktadır. 

Devlet Plânlama Teşikilâtımın tesbit ettiği 
konutla ilgili istatistikler 1960 yılı için şöyle
dir : 

Şehirlerde oturulabilir konut sayısı 1 175 000 
Şehirlerde gecekondu sayısı 240 000 
Köylerdeki konut sayısı 2 000 000 

dur. 
Şehirlerde oda başına ortalama 2,17 kişi 
Köylerde oda başına ortalama 2,70 » 
Türkiye'de oda başına ortalama 2,52 » 

düşmelktedir. 

Şehir konutlarında oda durumu : 
Tek odalılar konut toplamının % 27,4 ünü 
İki odalılar konut toplaanının % 36,4 ünü 
Üç odalılar konut toplamının % 19 unu 
Üçten çok odalılar konut toplamının % 7,2 sini 

teşkil etmektedirler. 

Şehir konutlarının ortalama % 36 sı kiralık
tır. % 64 ünde sahipleri oturmaktadır. Şehir
lerde aile gelirlerinin % 37 si kiraya sarf edil
mektedir. 

Şehir konutlarının % 41 inin barındırma 
şartları iyi, % 33 ünün orta, % 26 sının ise kö
tüdür. 1960 yılında Ankara'da oturanların 
% 45 i, İstarıiburdakilerin % 21 i, İzımir'dekile-
rin % 18 i gecekondularda yaşamaktadır. 1965 
yılında bu yüzdeler daha çok artmış ve üç şe
hir ortalaması % 45 i aşmıştır. Konut ihtiyacı 
tahminin, yıldan yıla artma'k suretiyle şehirler
de 1967 yılı için 170 000, 1975 için 226 000 dir, 
köylerde ise bu sayı 1967 yılı için 113 000, 1975 
yılı için de 129 000 olarak tahminlenmiştir. 
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önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin konut ihtiya
cı ortalama olarak 280 000 ile 350 000 arasın
dadır. 

Yıl 

1962 
1963 
1964 
1965 

İhtiyaç 

102 000 
106 000 
111 000 
116 000 

Şehir konutları 
Yapılan 

59 000 
57 000 
60 000 
61 000 

Açık 

43 000 
49 000 
51 000 
55 000 

Yani genel olarak % 45 i yapılamamıştır, 
açık kalmıştır. Aynı durum köylerde de buna 
yakınıdır. 

Konut yapımında, burada ortaya konan 
açıklar gelecek yıllarda üstüste binerek altın
dan kaykılması imkânsız durumlar meydana ge
tirecektir. Bu sebeple Devlet olarak ve hükü
metler olarak, mevcut tüm yatırım hacmi içe
risinde konut yatırımlarına ayrılan sınırı zor
lamadan, eldeki imkânlarla daha çok konut ya
pımını sağhyacak ciddî bir politikanın tezel-
den tesbit ve uygulamasına şiddetle zaruret 
vardır. Hükümet programında vadedilen hu
susların üzerme biran önce eğilmıeık ve 1967 
bütçesinden itibaren olumlu bir yönde gayret
lere girişmek lâzımdır. 

Bu meyanda; 
a) Konut kredisi veren bütün kurumlar 

tek tip statüye bağlanmalı ve tutumlarındaki 
aykırılııkl'ir giderilmelidir. 

b) Ucuz konut yapacak şiriket ve koope
ratifler desteklenmelidir. T. Emlâk Kredi Ban
kası yine malî imkânlara kavuşturulmalı ve bu 
sağlanıncaya kadar bankanın bugünkü imkân
ları içerisinde kooperatif ortaklarının ferdî 
sözleşme!etine öncelik verilmelidir. 

e) Toplu konut yapımının sağladığı büyük 
tasarruf imkânları dikkate alınarak, bu yön
de mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır. 

d) Tasarruf sandıkları yolu ile yapı tasar
rufunun geliştirilmesi imkânları aranmalıdır. 

e) Sahiller başta olmak üzere, kamu arsa
larının satılmamasına dikkat edilmeli, burala
rın turistik amaçlarla kullanılması için uzun 
vadeli kiralanmalarına öncelik verilmelidir. 

Kendi tvini yapana yardım uygulaması da
ha verimli bir hale getirilmıelidir. 

f) Kamu kurumlarınca inşa ettirilecek bü-

1962 - 1965 yıllarında yapılan konuıt sayısı 
ve açık kalan ihtiyaç şöyledir : 

İhtiyaç 

94 000 
96 000 
97 500 
99 000 

Köy (konutları 
Yapılan 

60 000 
60 000 
61 500 
63 000 

tün lojmanların halk konutu 
uygunluğu sağlanım'alıdır. 

Açuk 

34 000 
36 000 
36 000 
36 000 

standartlarına 

g) Konut yapımı ve standardizasyoııu üze
rindeki araştırma faaliyetlerine devam edilme
lidir. 

h) Halk konutları ve şehirleşmenin en 
önemli problemi sayılan arsa konusunu düzen
lemek üzere, «Arsa ofisi kanunu tasarısı» nrn 
hazırlıklarını bitirip biran önce kanunlaşması 
sağlanmalıdır. 

Sayın senatörler, yurdumuzda konut prob
leminin hal yoluna sokulmasını Devletin ve hü
kümetlerin baş görevlerinden biri saymakta
yız. Halen özel sektörün hâkim bulunduğu ko
nut piyasası, yoksul ve dar gelirli ailelerin 
ödeme gücüne uygun ve ihtiyaçları karşılama
ya yeterli değildir. Anayasanın 49 ncu madde
si uyarınca ve Hükümet programımda da yer 
aldığı gibi konunun bir Devlet görevi olarak 
ele alınması lâzımdır. 

Sayın senatörler, konuşmalarımızın bize gö
re en önemli kısmını teşkil edecek olan «gece
kondular» sorununa da kısaca değinerek sözle
rimizi bitireceğiz. Gecekondu sorunu, Türk top
lum hayatı içerisinde o derecede bir önem ta
şımaktadır ki, konuya değininken hemen, «Ge
lecek ne olacaktır?» sorusu hatırımıza gelmek
tedir. Devlet hayatımızda en büyüık soruımlulu'k 
gecekondu problemini bir hal yoluna sokmaktır. 
İç politikanın günlük ihtiyaçları içerisinde bu hal 
yolunu bulmak asla mümkün olamıyacaıktır. Bu
güne kadar hep bu politik felsefe ile geldik. Bu
günleri geçiştirecek kısa vadeli çareler meseleye 
hiçbir surette çözüm sağlıyamıyacaktır. Uzun 
mesafeli görüşler ve bunları kapsıyacak tedbir
ler, iç politikanın karekterinde bulunan kısa va
deli avantajlar sağlamıyabilirler. Fakat çocukla
rımızın ve gelecek kuşakların içerisinde yaşıya-
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cakları iyi şartların bugünden hazırlanması ida
recilerden memleketçi görüş ve davranışlar bek
lemektedir. Devlet hayatında istikbal, halin iyi 
organize edilmesi ile garanti altına alınır. Nüfus 
artışının, toprağa bağlı düzensizliğin ve iç göç
lerin sonucu olan şehirleşme hareketine yukarda 
geniş olarak değinmiştir. Ekonomik kalkınma ve 
endüstrileşme hızından daha fazla bir hızla geli
şen şehirleşmenin bir sonucu olan gecekondular, 
toplumumuzun sosyal hayatında, üzerinde önem
le durulması gereken bir konu olmuştur. 1950 de 
üç büyük şehirdeki vatandaşlarımızın 1/9 u ge
cekondularda otururdu. 1960 da bu oran 1/3 ol
du. Bugün üç büyük şehirdeki vatandaşlarımızın 
yarısına yakını gecekondularda oturmaktadır. Bu 
gidişle 1975 te gecekondularda oturanlar, şehir 
tipi konut ve apartmanlarda oturanların üç katı 
olacaktır. O zamana kadar bunların çocukları da 
okuyacak çeşitli yüksek öğrenim yapacaktır. Ge
cekonduların bugün köy geleneklerine bağlı ya
şayış ve düşünce tarzlarında bulduğumuz emni
yeti, o zaman kaybedebiliriz. O zaman buralarda 
yaşıyan vatandaşların, «niçin?» demeleri yerine 
bugün bizlerin, yöneticilerin, «gelecek ne olacak
tır?» demesi daha yerindedir. «Gelecek ne olacak
tır?» sorusunun sosyal muhtevası bizi şimdiden 
bâzı noktalarda birleştirecek, çıkış noktaları bu
lacaktır. Tarihin hiçbir devrinde bu gibi sorun
ların çözümü, yöneticilerin iskobastik düşünce 
sistemleri içerisinde mümkün olamamıştır. Bunu 
iyice bilelim. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânında gecekondular 
için bâzı tertip ve tedbirler öngörülmüştür. Fa
kat kanaatimizce, evvelâ esasta noksanlık bulun
duğu için, bu tedbirler yeterli değildir. Bu nok
sanlığı başlıca, gecekondu sorusunun yurt ger
dekleri açısından geleceği ve yapacağı etkiler ko
nusunda taşıdığı ihata noksanında bulmaktayız. 
Plânın hazırlık günleri olan 1961, 1962 yılları 
bu bakımdan geniş düşünmek için, kâfi derecede 
kamu oyu temayülü vermemekte idi. Bu bakım
dan ortaya konan tedbirler çok yönlü ve yeterli 
değildir, örneğin Beş Yıllık Kalkınma Plânı ki
tabının 429 ncu sayfasında konut bölümünün 
5 nci maddesindeki: «Gecekonduları, içinde otu
ranlara konut bulmadan yıkmamak, herşeyden 
önce bu gecekonduların arsa mülkiyeti problemi
ni çözmek», gibi öngörülen tedbirler gecekondu 
problemine hal yolunda bir çare olmak şöyle dur
sun, meseleye daha girift bir manzara vermek isti

dadını kazandırmıştır. Bakanlıkça sevk edilen 
gecekondularla ilgili kanun tasarısında da, «Ge
cekondu kanununun kabul ve yayınından önce 
plâna uygun olarak kalmasında sakınca görülmi-
yenlere bedeli karşılığında tapu verilecektir» 
kaydı plânda mevcut bu yanlış görüşün .bir neti
cesidir. Belediye imar plânlarının ve şehir plân
larının uygulanması, istimlâklerin gerektiği malî 
zorluklar dolayısı ile çok kere yapılamamakta ve
ya çok ağır bir tempo içerisinde yürütülmektedir. 
Bu hal şehirlerimizin medeni ihtiyaçlarının dü
zenlenmesi ve modern bir veçhe kazanmalarını ön
lemektedir. Belediye ve şehir hizmetlerinde uzağı 
gören bir yönetim, spekülatif bir tarzda gittikçe 
artan arsa ve istimlâk fiyatlarının yıllarca sonra 
kendisini zorluklar karşısında bırakmasına fırsat 
vermez. Bugün şehrin kenarında gecekondu böl
gesi olan bir saha, 25 - 30 yıl sonra şehrin ekono
mik, sosyal- ve kültürel faaliyetlerinin koyacağı 
bir yer olabilir. Bu itibarla imkân varken bu 
gibi yerleri şimdiden kamulaştırmayıp tapu ver
mek, yarın büyük müşküllerle karşılaşmanın se
bebi olacaktır. Kamulaştırılacak sahalardaki ge
cekondu sahipleri ile 20 - 30 yıllık sürelerle yapı
lacak irtifak hakkı anlaşmaları meselenin en iyi 
çözüm yollarından biri olabilir. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânında gecekondu so
rumunu çözümleme yolunda başlıca iki tedbir
den bahsedilmektedir. Birincisi yapılmış olanla
rın ıslahı ve iyileştirilmesi, diğeri de yeniden 
gecekondu yapımını önlemek amacı ile sosyal ko
nutlar yapılmasıdır. Bu uygulamalar için 1963 
yılından bugüne kadar bütçelerden alman öde
neklerin toplamı 77 145 000 liradır. Bunun 
15 750 000 i 1963 yılından, 35 milyon lirası 1964 
te ve 26 395 000 lirası da 1965 yılı bütçeleri ile 
alınmıştır. Bu ödenekler bütçe kanunu uyarınca, 
sarf ve tahsis şekli imar ve İskân Bakanlığınca 
tâyin edilmek üzere, her yıl T. Emlâk Kredi Ban
kasına yatırılmış ve fakat bütçelerde yapılan ta
sarruflar sonucu bunun ancak 59 197 500 lirası 
bu uygulama için harcanmıştır. Ayrı yıllar için 
Beş Yıllık Plânın gecekondu uygulamalarına kar
şılık öngördüğü yatırım tutarı 313 milyon lira
dır. Buna göre yapılan harcama plânın öngördü
ğü yatırım tutarının ancak % 18,9 u kadardır. 
Huzurunuzda bulunan 1966 bütçesinde 22 180 nu
maralı maddesinde geçen yıldan sadece 1 milyon 
650 bin liralık bir fazlalıkla gecekondu uygula-
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ması için 28 021 000 liralık ödenek konulmuştur. 
Geçen yıl bütçelerinden hiç, de farklı olmıyan bu 
misali vermekle gecekondu sorumuna gereği gibi 
eğilinmediği ortadadır. Gecekondu probleminin 
yurt gerçeklerine uygun olarak çözülebilmesi için 
daha Millî Birlik İdaresi zamanında hazırlanmış 
bulunan projeler ve bunların uygulanmasiyle 
ilgili Ankara'da Telsizler ve İstanbul'da Davut-
paşa Kışlası altındaki bölgelerde yapılan konut
lar sonradan maalesef başka maksatlara tahsis 
edilerek asıl gayelerinden uzaklaştırılmıştır. Bir 
gecekondu sahibi, gecekondu için kendi fizikî gay
reti dışında asgari 4 - 5 bin lira para sarf etme
sine rağmen sıhhi bir meskene kavuşamamakta-
dır. Emlâk Kredi Bankası tarafından 4 bin lira 
yatıracak vatandaşlara, uzun vadeli ve düşük fa
izli sıhhi mesken teslim edilecekti. Şehirler civa
rında ayrılacak gecekondu önleme bölgelerine su, 
elektrik ve kanalizasyon belediyelerce yapılacak 
ve yapılan konutlar ucuz fiyatla vatandaşlara 
tahsis edilecek, ayrıca, teknik yardım, uzun vadeli 
mesken kredisi verilmesi sağlanabilecekti. Halbu
ki bunların hiç birisinin halli yolu bulunamadı. 

Sayın senatörler, 
Plânlı dönemin başından beri devam eden bu 

tutum bizleri gecekondular konusunda, «gelecek 
ne olacaktır?» sorusunu sormaktan kurtarmamak-
tadır. 1975 ten sonra gecekondularda yaşıyacak 
vatandaşların, «Niçin?» dememeleri için şimdi
den köklü tedbirler alınmalıdır. Toprağa bağlı dü
zensizliğin giderilmesi şarttır. Ekonomik kalkın
ma ve sanayileşme hızının şehirleşme hızına para
lel bulundurulması şarttır. 

Sözlerime son verirken İmar ve İskân Bakan
lığını ilgilendiren konuların içerisinde, geleceğin 
Türkiye'sinde zümrüt bir vatan, sıcak yuvalar 
ve bu yuvalarda, şen, mesut ve müreffah aileler, 
hür insanlar özlemimizi dile getirir, hepinizi gru-
pum adına hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İşıklar, A. P. Grupu adı
na. 

A. P. GRUPU ADINA II. ENVER IŞIK
LAR (Samsun) — Saym Başkan, sayın sena
törler, Sayın Bakan ve Bakanlık erkânı; 

'Mukaddes vatan topraklarının kıymetlen
dirilmesi, köy ıkasalb* ve şebiıieriimizin imarı 
bu konuda çeşitli âmımıe hizıme.tleriiııin sağlan
ması ve maımur bir Türkiye meydana getirmek 
için; 

Araştırma, etüt, plâniaıına, koordine, kon
trol ve uygulama gibj mühim meseleleri hallet-
ımjekle görevli İmar ve İskân Bakanlığı, İller 
Bankası ve Emlâk Kredi Banikaısınm 196G yılı 
Bütçesi hakkındaki genel görüş ve temennileri
mizi Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu Gru
pu adına arz edeceğim. 

Balkanlığm temel görevlerini yürütmek ve 
beklemen neticelere ulaşmak oldukça uzun va
deli çalışmaları gerektirdiği aşıiikârdır. Bu ba
kımdan temennilerjınıizıin bir kısmı geçen sene-
ki görüş ve temennilerimizin aynı olacaktır. 

Asırlarca, Mukaddes Vatan topraklarım 
düşman istilâsından koruımak için, haıb felâ
keti eriyle boğazlaşmaktan göz açamamış ve bu 
yüzden güzel vatanımızı mamur hale getireni c-
•miş kalhraıman 'bit 'milletin evlâtları olarak; 
Türkiye'yi mamur hale getirmek konusunda 
çok önemli ve çeşitli problemleri halletmek gibi 
şerefli bir mücadele içinde 'bükmüyoruz. 

Türkiye'nin imarı ve iskânı gibi ağır bir gö
rev yüklenlmiş bulunan Balkanlık bilhassa araş
iti uma, plânlama ve koordinasyon gibi hemen 
hemen bütün Bakanlıklarla alakalı bir çalışma 
içimde bulunmak zorunluğundadır. 

Bakanlık bu görevlerini ifa için : 
1. — Plânlama ve imar Genel Mid. lüğü. 
2. — Mesken Genel Md. lüğü. 
3. — Âfet İşleri Genel Müdürlüğü. 
4. — Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü. 
5. — Bakanlığa bağlı İller Bankası. -
6. — Bakanlığa bağlı Em lâik Kredi Banka

sı gibi organlara sahiptir. 
Muhterem arkadaşlar, 
Araştırma, etüt ve plânlamalar için evvelâ 

çeşitli ölçekte haritalara iıhtiyaeülduğu malum
larınızdır. Lüzumlu ha ritalarm yaptırılmaisma, 
havadan fotoğraf alınmasına ve haritaların 
kontrol ve tasdikine 1966 yılında da yer veril
diği görülmektedir. 

Memleketlin lüzumlu bölgelerinin çeşitli öl
çekte haritalarını yapan ve hava fotoğraflarını 
alan birkaç Bakanlık mevcuttur. Bu bakanlık
lar arasında yapılacak işbirliği ile harita ve ha
va fotoğrafı ihtiyacının daha kısa zamanda 
(karşılanacağı .mümkün gö Ki İm'ektedir. 

Memleketin gelecekteki kalikınım'asını sağlı-
yacak bir analizi ihtiva etmekte olan bölge 
plânlama çalışmalarının hedefi; memleiketin çc-
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şitli bölgelerine mahsus meseleleri tesbit ve 
bunların halli için lüzumdu tedbirleri almak; 

Nüfus hareketlerinin sebeplerini ve istika
metini tâyin ile millî menfaatlere uygun istdika-
ımıete yöneltmek; 

Toprağı kıymetlendimıieik; 
Mahalli kaynakların en iyi şekilde işletilme-

sini sağlamaktır. 
Bu önemli konu üzerinde merkezde ve bölge

lerdeki çalışmalar henüz tamamen nctieelen-
dirilmemiştir. Geçen yıllarda ele alınmış olup 
henüz tamamlanmamış bulunan bölgelerle ye
niden ele alman bölgelerdeki plânlama çalışma
larına önemle devam edileceği memnuniyetle 
müşahede edilmiş bulunmaktadır. 

Birçok alanlarda olduğu gilbi bilhassa imar, 
sanayi ve tarım alanlarında kalkınmamıza esas 
olacak birçok bilgileri bölge plânlama çalışma
ları neticeleri verecektir. Zamana çok ihtiyaç 
gösteren böyle mühim ve hayati çalışmalara 
âzami derecede hız verilmedi en samimi temen
nimizdir. 

Bölge plânlamasında kullanılan analiz nıe-
'totlarının geliştirilmesi için çalışmalar çerçeve
linde bulunan (Türkiye'de kırsal gelişmeyi et 
fciliyen faktörler ve beklemen gelişme) ile (Tür-
'kiye'de Kentsel gelişmeyi etkiliyen faktörler 
ve beklenen gelişme) isimli çalışmalar bası la-
ralk ilgililerin 'tetkikine sunulmuştur. 

Sanayi siteleri ve küçük sanatların gelişti
rilmesi konusunda Sanayi Bakanlığı ile koordi-

, neli olarak sanayi yerleşme plânı çalışmaları; 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile müştere

ken kurulan (Turizm ve plânlama tetkmilk büro
su) tarafından turizm ve plânlaıma çalışmaları
nın yürütülmekte olduğu müşahede edilmiş bu-
lunmaJktadır. 

Dalha fazla nüfusu barındırmak, arsaları 
değerlendirmek, belediye hizmetlerinin ifasını 
kolaylaştırmak için bölge plânlama kararlarına 
dayanılarak şehirlerin yön şekil ve hacım esas
ları teslb'it edilmekte; bölgenin nüfus artışı, ie-
tümai, iktisadi gelişmeleri, jeolojik, coğrafi, tra
fik ve sair durumları iyice tetkik edilerek yani 
ön çalışmalar sonunda imar plânları yapılmak
tadır. 

Bakanlıkta Şehir Plânlaıma Daire&i ismi ile 
kurulan dairede; bölge plânlaıma çalışmaları so
nunda elde edilen neticelere göre şehir plânla

maları ile, muhtelif belediyeleri ilgilendiren 
müşterek problemlerin bir arada etüdedilmesi-
ni sağlıyan çevre düzeni (Mücavir saha) plân
lamasına hız verilmiş bulunmalktadır. 

Şehir plânlama politikasını tâyin edecek 
araştırıma çalışlmalariyle, plânlama çalışılmala
rı iyi sonuçlar vermektedir. Bu meyanda, Mar
mara, Ege, Antalya, Çukurova, Zonguldak ve 
Doğu bölgelerinin birçok il ve ilçelerinde çevre 
düzeni çalışmaları t'imatmlamımış, bulunmakta ve 
tamamlanamıyanlar için çalışmalar devam et
mektedir. 

20 gün kadar evvel kabul edilen bir kanun
la belediyelerin fen ve imar işlerinin denetlen
mesi Bakanlığa tevdi. edilmiştir. Belediyelerin 
fen ve imar konusuna giren çoik çeşitli işlerini 
yürütecek vazifeli personeli yetiştirmek üzere 
açılan kursların çok verimli olduğu tecrübe ile 
sabit olmuştur. Bu kurslar Bakanlığın denetle
me vazifesini kolaylaştıracaktır. 

Çok basit barınaklarla, en mıod'ern binalara 
kadar çıok değişik ve çeşitli yapılanda yaşanı
lan yurdumuzda, mesken probleminin halli için 
yapılan çalışmaların son derece eJheımmiyetli ol
duğu aşikârdır. 

insanların gerek fert, gerek aile, gerekse 
cemiyet olaralk bütün faaliyetleri yapılarda ce
reyan etmektedir. Bir meskene sahibo'lmanm 
(bir aile efradı üzerindeki ruhi ve bedeni tesir
leri, hattâ aile reisinin vazifesini huzur içinde 
yapmasına ve başarısına olan etkileri yaşanılan 
hakikatlerdendir. Çok cepheli ibıir mesele olan 
mesken politikasının memleket ihtiyaçlarına ce,r 
vap verecek nitelikte ba-zırlanıması için lüzumdu 
araştırmaların tahmin edilen zamandan önce 
netieelendirilmesi, bu meselenin halli için baş
lıca çö'züm yollarmd'an biri olacağı kanaatinde
yiz. 

ilk plân devresinde milyarlarca liranın mes
kene yatırılması lüzumlu görülmektedir. Böyle 
muazzam bir dâvanın hemen halli elbette ki 
küçük bütçesiyle imar ve iskân Bakanlığından 
'beklenemez, fakat bu dâvaya yön verme ve da
ğınık faaliyetleri ko o reline etmek gibi mühim 
hizmetler de bekleni r. 

Mesken dâvasının diğer bir cephesi, şehir, 
kasalba ve köy konutları meselesidir. Bû prob
lemin halli için şu tedbirleri düşünmekteyiz: 

1. — Hakiki ihtiyaç sahiplerine ucuz arsalar' 
temlin etmek, meselenin.yarı yarıya hal çaresi 
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olacaktır. Halik konutları, sanayi ve turizm ge
lişmeleri gibi her çeşit fizikî plânlama ihtiyacı
na cevap verecek olan arsa konusunu düzenle
mek üzere hazırlanan (Arsa Ofisi kanun tasa
rısı) nın biran önee çıkarılması gerekmektedir. 

2. — Halikımızın bir kısmı gece kondularda, 
bir kısmı lüks binalarda oturmaktadır. Sosyal 
yapımızın ihtiyacı ise bu iki tip konutun ara
sında ve büyük çoğunluğun gelirine uygun dü
şecek bir konult tipidir. Bu husuüta bakanlık, 
halk konutu standartları projeleri hazırlamış, 
ti , projeler memlctketiLmiz için ihtiyacı karşılı-
yaeak niteliktedir. Bu projelerin ve bununla 
ilişkin teferruatlı dokümanların imar plânları 
Ibuhınan belediyelere gönderilerek uygulanma
sı ve halkın istifadesini sağlamak lâzımıdır; 

3. — Halk tipi konut yapacak şahıslarla ko 
opera tiflere kredi önceliği tanınmalı, ıbu kredi
lerin ödeme gücünü kolaylaştırmak için uzun 
vadeli ve az faizli olması sağlanmalıdır. 

Yapı yapmak isriyen vatandaşa her kolaylı
ğı gösterecek, yoksul ve dar gelirlilerden bağ
lıyarak vatandaşı ev sahibi yapmak için hazır
lanmış bulunan (konut kanunu) ve (imar ka
nunumda bâzı değişiklikler) kanun tasarıları
nın çok kısa zamanda kanunlaşması konut prdb-
lemlemlinin hallinde büyük kolaylıklar sağlıya-
caktır. 

4. — Aile başına aylik ortalama geDirin çek 
düşük olduğu ülkemizde, temel varlığımız 
olan- ailelerin, ayda ayıracakları çok cüzft bir 
para ile insan giıbi yaşanılır kiralık evlerde 
oturmaları imkânlarının sağlanması için, 20 
yıllık bir proje hazırlanmıştır. Doğu ve Gyney-
doğu illerine öncelik verilmek suretiyle 1968 -
1972 yılları içinde 11 208 ünitelik konut yapı
mını kapsıyan bir yatırım projesinin düzenlen-
ımıiş olduğunu memnuniyetle müşahede etmiş 
(bulunuyoruz. 

5. — Muhtelif Bakanlıklarca inşa ettirilen 
resmî binaların daha ucuz, daha sağlam ve bil
hassa 'bölgenin iklimi şartlarına uygun yapılma
sı için teknük ve idari tedbirler alınmasında ve 
gerekli işbirliği sağlanmasında büyük fayda
lar görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Memleketlimiz iktisadi, içtimai gelişmeler 

içerisindedir. Bütün gelişen memleketlerde ol
duğu gibi bizde de, iktisadi, sanayi, ticari mer-
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kezlere doğru bir vatandaş akışı olmaktadır, 
Keza, genel nüfusa ve diğer mesleklere ııisbet-
le zürra adedi en fazla olan memleketlerin ba
şında bu'lunmami'2, nüfusumuzun süratle artma
sı, köylerimizin yaşayış şartlarının gecekondu
lardan daha fena oiuşu, şehirlere akın sebeple
rini teşkil etmektedir. Bu haller ve maddi im
kânsızlıklar şimdiye kadar olduğu gibi devam 
ettiği nisbette gecekondu problemi de devam 
edecektir. 

Bu konuda yapılmasını lüzumlu gördüğü
müz hususları belirtmek isteriz. 

1. — Bölge plânlama çalışmalarında alman 
neticelere göre sanayi 'bölgelerinin teısbitiyle, 
•sanayiin birkaç şehir civarında toplanmasına 
mâVıi olunması, bölgelerin özelliğine göre bütün 
memleket safhına dağılması ve bölge sanayiinin 
teşviki. 

2. — Nüfusumuzun % 70 i köylerde bulun
makta, bunların hemen hepsi zirai sektörde ça
lışmaktadır. Bu muazzam kütleden bir kısmı
nın sanayi koluna aktarılması. 

3. — Gecekondu bölgelerine ait haritaların 
tamamlanması ile parselasyon ve arsa işlerinin 
neticelendirilmesi. 

4. — Islahı kabil gecekonduların ıslahı ve 
kendi evini yapacak olanlara iımikân dahilinde
ki her çeşit kolaylığın gösterilmesi veya bunun 
yapılması. 

Gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, ticaret ma
tahı olmaktan çıkarılması, yeniden gecekondu 
yapmayı önleme ve bu konularda Devletin im
kânlarından faydalanma gibi çok iyi esasları 
ihtiva eden gecekondu kanunu Millet Maclisi 
Komisyonlarmdadır. En kısa zamanda çıkarıl
ması samimî temennimizdir. Gecekondularla 
ilişkin programlarda önleme konusuna öncelik 
verildiğini, 1966 ydı başında mevcut gecekon
duların 19S5 yılma kadar % 50 esasına göre ıs
lah ve tasfiye edilmelerinin programa bağlan
dığını, program gerçekleştiği takdirde beş yıl 
içinde önleme amaciyle 83 000, tasfiye aımaeiyle 
17 500 konutun ve 7 600 kiralık halk konutu
nun yapılacağını şükranla ifade etmek isteriz. 

Beş Yıllık Plânda, tabiî âfetlerin ehemmiye
ti nislbetinde mütalâa edilmediği, ciddî malî 
kaynaklara muhtacolan bu hizımıetin önemi ile 
mütenasip bir şekilde finanse edilmediği ve bu 
yüzden Bakanlığın bu husustaki tekliflerinin 
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ancak % 15 oranında karşılandığı bir gerçektir. 
Tabiî âfetlerden zarar gören vatandaşlara yapı
lacak konut yardımları da, ancak kendi evini 
yapana teknik ve malî yardım şeklinde olmakta, 
bu halde bile ayrılan ödenekler hizmeti karşıla
maktan uzak bulunmaktadır. 

Âfetler mevzuunda muhtelif Bakanlıklar fa
aliyet göstermekte ve bu arada çeşitli mevzuat 
çatışmaları olmaktadır. Bu çatışmaların halli 
muamelâtın daha salim, icraatın daha süratli 
cereyanı sağlıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Mesken probleminin önemli bir yönünü yapı 

malzemesinin evsafı ve maliyeti teşkil etmekte
dir. Bu sebeple yurdun çeşitli bölgelerinde mev
cut yapı malzemesi, hammadde kaynakları ve 
'endüstrisinin; ikilim şartları, inşaat kolaylıkla
rı ve ekonomi gibi değişik faktörlere bağlı ola
rak ayrı ayrı ele alınması gereklidir. 

Memleketin çeşitli bölgelerinde inşa edilen 
binalarda kullanılan yapı malzemesi, yapı ele
manı, bölgenin başlıca yapı malzemesi kaynak
ları, ve ikame edilecek elemanların etüdü, mal
zemenin hali hazır tüketiminin ve gelecekteki ih
tiyacın temini çarelerinin araştırılması, bütün 
Türkiye'yi kapsıyacak şekilde plânlanmış ve bu 
görevin 1967 yılında tamamlanması öngörülmüş
tür. Yapı malzemesi araştırma lâboratuvarları 
tesisleri de 1969 yılında tamamlanacaktır. 

Türk Standartları Enstitüsü ve Bayındırlık 
Bakanlığı ile yapılan işbirliği sonunda standart 
yapı malzemesi seçilmesi için, standart ve şart
name hazırlanması programlanmıştır. 

Yapı malzeme sanayiinin başlı başına t i r 
endüstri olduğunun anlaşılması lâzımıdır. Çi
mento, kireç sanayii, tuğla, kiremit sanayi:, 
ahşap sanayii, demir inşaat sanayii, cam, boya 
sanayii hepsi yapı ile ilgili sanayi kollarıdır. 
Yapı malzemedi endüstri ve ticareti mevzuunda 
işletmeler kurulmalı, sanayiciler ikaz ve teknik 
bilgilerle teçhiz edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Harita, imar plânı, kanalizasyon, su, elektrik 

ve saire gilbi imarla ilgili konularda köy, kasa
ba ve şehirlerimizin ümit ve güven kaynağı 
olan îller Bankası; Belediyelerin isteklerini, 
sermayesi ile kanuni gelirleri, Devlet yardım
ları ve yatırımları çerçevesinde tahakkuk ettir
meye çalışmaktadır. Diğer senelerden intikal 

eden açıklar dolayısiyle, banka zaruri olan ya
tırımların finansman imkânlarına göre ayarla
mak cihetine gitmiştir. 

Bankanın sermayesinin artırılması, beledi
yelerin borçlarını zamanında ödemeleri, ikraz 
yardımlarının artırılması ile bankanın memle
ketim imarı alanında daha çok faydalı olacağı 
kanaatindeyiz. 

İller Bankasının ortakları olan köylere ve 
özel idarelere kredi açmak imkânının sağlana
cağını ve bu seneden itibaren tatbikata bağla
nacağını memnuniyetle 'belirtmek itleriz. 

Yurtta yapı ve onarım işlerinde ve bilhassa 
•meskeni olmıyan yurttaşlara ucuz mesken temi
ninde, büyük mikyasta destek olan millî kay
naklardan birisi de Emlâk Kredi Bankasıdır. 
Banka, uzun yıllar görevini mükemmel bir tarz
da başarmış ve pek çok vatandaşın ev sahibi 
'olmasında ve memleketimizin imarında, bü
yük hizmetler görmüştür. Kısa bir zaman ku
ruluş gayesinden uzaklaşmış, ueuz mesken yap
ma imkânından mahrum milyonlarca vatandaş 
beklerken, lüks apartmanlar, pahalı daireler 
yapmak hevecûne kapılîımıştır. Memnuniyetle be
lirtiriz ki, bu çalışıma tarzının mahzurlarını far-
ketımiş ve kuruluş gayelerine uygun olarak va
tandaşı ucuz mesken sahibi yapma çalışmaları
na geçmiştir. 

Bankanın bugünkü malî yetersizliği, vatan
daşa ve dar gelirliye destek olma görevini lâyikı 
ile başarmasına imkân vermemekte ve taahhüt-
lerıini geciktirmektedir. Sermayesinin tezyidi 
için yapılan çalışmaların biran evvel neticelen-
dirilmesi faydalar sağlıyacaktır. 

Belediyelerin borçlarını ödemeleri, lüzum
suz iştiraklere bağlanan banka sermayesinin ser
best bırakılması, inşa edilen toplu meskenlerin sa
tılması suretiyle banka kaynakları artacak ve 
bankanın fonksiyonunu daha mükemmel yap
ma imkânı sağlanacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hükümet programının İmar ve İskân Bakanlı-

j ğı ile alâkalı kısmının birinci paragrafında 
(İmar ve İskân işlerimiz, bölge plânlama, şe
hircilik, konut, yapı malzemeslinin ıslahı gibi 
esaslara dayanan düzenli ve dinamik bir politi
kaya bağlanacaktır. Araştırma sonuçlarının fi-

! iliiyaıta intikalinde ve imar hareketlerinin dü-
•' zenlenmesinde, yürütülmesinde Bakanlığın ini-
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siyatifi, kontrol ve müessiıliye'ti temin edile-
celktir.) denilmektedir. 

Dinamik ve düzenli politikanın fiilen icrası
nı sağlamak amaciyle Bakanlıkta Sayın Baka
nın Başkanlığında bir (plânlama ve takip ko-
ımliltesi) kurulmuştur. Bu komite 15 günde bir 
'toplanmakta ve 15 günlük mesainin neticeleri, 
yatırım seviyeleri, cari muamelelerin intaç se
viyeleri tesbit edilmekte, tatbikatın müspet ve 
menfi sebepleri araştırılmakta ve kararlar alın
maktadır. 

Umu an müdürler ikinci 15 gün için bu tes
bit edilen esaslara göre hareket etmektedirler. 

Ayda bir defa bütün yatırımların icra sürat 
seviyeleri göziden geçirilmekte, istenilen şekil
de yürümiyen işlerin sebepleri aranmakta ve 
çareler bulunmaktadır. 

Bu düzenli ve dinamik politika esasları tat
bik edilmekle, geçen sene Kasım - Ocak ayla
rı içerisindeki çalışmalara nazaran, yatırımlar
da ortalama % 7 artış teslbit edilmiştir. Bütün 
cari muameleler, proje ve etüt çalışmaları da 
dikkate alınırsa geçen seneye nazaran çalışma
larda büyük artış hızı tesbit edilmiştir. Aynı 
zamanda hizmeti kaliteli, süratli ve kontrollü 
hale getirmek için, ımerlkez ve taşra teşkilâtını 
reorgianize etmek çalışmaları imikânı içerisine 
girilmiştir. Bu konuda birinci plânda Âfetler 
Genel Müdürlüğü ele alınmıştır. 

Ayrıca, imar işleri mevzuatındia lüzumlu 
'değişikliklerin yapılması için çalışmalara de
vam edilmektedir. Mulhtamelen ay sonuna ka
dar Yüce Meclisle sunulacaktır. 

Bro'krasi ve kırtasiyeciliği önlemek üzere 
Bakanlıkça verilen bir direktif üzerine daireler 
arasındaki küçük 'muameleler telefonla yapıl
makta, telefonla halledilemiyeeek müşterek ko
nular derhal ilgililerin toplanması ile halledil
mekte, taşra ile yapılacak yazışım alarm bir kıs
mı yine telefonla yapılmak suretiyle, hizmet tc-
lâkkimizdaki hizmetlerin süratle ifası vazifesi 
yerine getirilmekte ve böylelikle Hükümet 
programının bu paragrafı memnuniyet bahış 
Tur seyir takibetmektedir. 

Yine Hükümet programının ikinci paragra
fında yoksul ve dar gelirli vatandaşlardan baş-
lıyaralk vatandaşları konut sahibi yapmak, ucuz 
kiralık konutlarda oturtmak, gecekondu pııob-
lemirii uzun ve kısa vadeli olmak üzere çeşitli 

tedbirlerle karşılamak gibi geniş hedefti bir 
mestken politikamız vardır. 

Bu hedefe varabilmek için elde hukukî im
kânlar ve malî kaynaklar olması lâzımdır. Bu
nu temin için üç kanun tasarısı haızırlanmıştır. 
Bunlardan Gecdkonıdu Kanun tasarısı Millet 
Meclisi komisyonlar]nda müzakere edilmekte, 
Konut Kanunu ile, Arsa Ofisi Kanunu tasarıla
rı Bakanlar Kurulundadır. B'e'llki bugün Yüce 
Meclise sunulmuş olacaktır. 

Hükümet programının üçüncü paragrafın
da yer alan; tabiî âfetlerden zarar gören va
tandaşların, âfettin vukuunda iskân ettirilmesi
ne kadar geçen zamanı kapsıyacak şekilde Dev
let teşkilâtının harekete geçirilmesi hususları
nın sağlanacağı ve bu senekti konut miktarının 
6 000 i tecavüz edeceği, üç aylılk çalışmalar neti
cesi tamamlaman konut sayısında %.39 bir artış 
okluğu görülmüştür. 

Yine Hükümet programının 4 ncü paragra
fında belirtilen köy ve özel idarelere kredi açıl
ması hususu bu sene muayyen miktarda sağlan
mıştır. 

Hükümet programının 5 nci paragrafımla 
Emlâk Kredi Banikasının sermayesinin artırıla
rak mesken politikasına hayatiyet verileceği 
belirtilmiştir. 

Bu husustaki kanun tasarısı Bakanlar Ku
rulunda olup bir iki güne kadar Yüksek Mecli
se sunulacaktır. 

Sayın Arkadaşlar; 
Söylemek kolay, yapmak güçtür. Yüksek 

Senatoca ya kin en bilinen Sayın Bakan Haldun 
Menteişeoğlu'nun icracı direktifleri, Bakanlığın 
birçok kademelerimde görev almış bulunan 
yüksek bilgili ve çalışkan Bakanlık mensıupla-
riyle İller Banlkası ve Emlâk Kredi Bankası 
mensuplarının gayretleriyle; Hükümet progra
mımda yer alan birçıdk hususların üç ay gibi 
kısa bir zamanda icra safhasına sokulmasını 
takdirle ifade etmeyi zevkli bir vazife sayarız. 

Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu 
adına bütçenin memleketimiz ve milletimiz için 
hayırlı ve faydalı olmasını diler hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın İnceoğlıı. 
.MUSTAFA YILMAZ İNOEOĞLU (Afyon) 

— Sayın 'Başkan, sayın senatörler, muhterem 
Bakan ve Bakanlık Erkânı, hepinizi hürmetle 



C. Senatosu B : 46 9 . 2 . 1966 O : 1 

selâmlarım. Şahsım adına tenkid ve temennile
rimi arz etmek için söz alınış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşla i', 
1. Halk konutları standardı çok şikâyetleri 

mucibolmaktadır. İki sene kadar önce çıkarı
lan son kararnamede, bir daire âzami GO met
rekare olarak kabul edilmiş olduğundan bu hu
sus bizim m(imleketimizin ihtiyaçlarına ve gele-
neklerine hiç uygun değildir. 

Çünkü bizde çocuk J8 yaşını doldurduğu 
zaman haydi bakalım sen kendi başının çare
sine bak diye ayırmak âdet değildir. 3 - 4 ev
lâdı olan bir ailenin iki odalı bir daireye sığma
sına imkân ve ihtimal yoktur. Nitekim bu ka
rarname çıktıktan sonra. Emlâk Kredi Banka
sında hesap açtıranların adedinin düştüğünü 
zannediyorum. 

ini hususta Sayın Bakan bizleri tenvir eder
lerse memnun olacağım. 

2. Tabiî âfetlere .mâruz kalanlara ve tabiî 
âfetlere mâruz kalacağı teklikesiyle köylerin 
nakledilmesi icabettiğinden nakledilen köylüle
rimiz borçlandırılmış ve fakat borç taksitleri
ni zamanında ödiyememekte, haklı olanlara 
ımümkün olan her türlü suhuletin gösterilme
sini arz ve temenni etmekteyim. Secim bölgem
den bir misal arz edeceğim. 

Bolvadin kazasının çoğu köyü üzerindeki ka
yaların yıkılma tehlikesine mâruz kaldığından 
bu köy asfalt kenarında bir yere nakledilmiş 
ve gayet güzel evler yapılmıştır. Fakat geçen 
sene mahsullerinin çok zayıf olması sebebiyle 
bugün taksitleri ödemede çok sıkıntılı duruma 
düştüklerini ve bu hususta ne yapacaklarını 
sormaktadırlar. Tahkik edilerek bunlara bir 
kolaylık gösterilmesini isti ilham etmekteyim. 

o. Tapulama Kanunu hükümlerine ^öre şa-
liT.slıarın ellerinde bulunan taraflar ölçtürülerek 
vergi kaydından fazla olan miktarı alınmakta 
veya icara bağlanmaktadır. Fakat şu husus mu
hakkaktır ki, vergi kayıtlarmdaki miktar, haki
ki miktara hiçbir zaman uymaz. Çünkü vaktiyle 
tahmini olarak umumiyetle az yazıldığı bir ger
çektir, 

Babadan kalma. 20 - 130 senelik veya 50 - 100 
senelik tarlasını çiftçinin elinden almak elbette 
adalete uygun değildir. Tarla sahibinin Hazine 
aleyhine açacağı zilyedlik veya tapu tescili dâvası
nı kazanması ınümkündiir. Bu itibarla dâva sonu

na kadar bunların sıkıstırılmaması ve böyle sızlan
makta olanlara dâva açmak hakkı bildirilme
lidir. 

4. Toprak tevzi komisyonları bugün bâzı 
yerlerde yalnız Hazine arazilerini tesbit ile 
'meşgul olurlar. Kadastro faaliyette bulunurlar. 
Bâzı yerlerde toprak dağıtımı da yapmakta 
olduğunu duyuyoruz. Tespit ile meşgul olunan 
yerlerdeki dört gözle toprak bekliyen halik, el-
betteki sabırsızlık göstermekte olduğundan, 
hangi hallerde dağıtım yapıldığının açıklanma
sını rica ederim. 

5. Muhterem arkadaşlar, 
Köy kalkınma kooperatifleri mevzuuna ev

velce temas «etmiştim. Bu kere de yalnız şu hu
susu bilhassa belirtmek isterim. 

Köylerimiz çx>ğu işçilerini dış ülkelere gön
dermekte öncelik almak için süratle kooperatif 
ıkurma;kta okluklarından ve ne yapacaklarını da 
bilemediklerinden tenvir edilmeleri için müte
madiyen mektup göndermektedirler. Bunların 
ne yapması lâzıımgeldiğini genelgeler ve radyo 
vasıtasiyle süratle anlatılmasını ve iş gücünün 
değerlendirilmesi için hazırlanan kooperatifler 
Kanunun biran önce çıkarılmasını arz ve is
ti rıha m ediyorum ki, halkımız bilâhara inkisarı 
hayale uğramasınlaı\ 

Kooperatif üyelerine sıraları gelinceye ka
dar kendi imkânları ile ve kredi açılarak des
teklemek suretiyle bir iş kolunda faaliyete geç
meleri sağlanmalıdır. Köyler için zirai projeler
den başka sanayi projeleri de hazırlanmalı 
kooperatif üyelerinin buralarda çalışmaları te
min edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Gecekondu meselesinin ehemmiyeti hepiniz

ce malûmdur. Meclise sevk edilen Gecekondu 
kanununun ve Arsa Ofisi Kanununun biran 
önce çıkarılması en büyük temennilerimdendir. 
Gecekondu yapımını önlemek için belediyelerin 
yetkilerinin artırmalı fakat yetkisini her ne suret
le olursa olsun ihmal, suiistimal edenlerin de 
cezai müeyyideleri şiddeti endirilmelidir. 

Öbür taraftan ihtiyaç sahibi olan vatandaşın 
ucuz bir ev sahibi olabilmesi için arsa ve kredi 
temininde âzami suhulet gösterilmelidir. 

Bence evvelemirde bu gibi gecekondu saha
ları belediyece parsellenerek umumi caddeler, 
demir veya beton kazıklarla belirtilmelidir. 
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Bir de şu hususu arz etmeden gcçemiye'cc-
ğim. Bir ev kredisi alabilmek: için Emlâk Kredi 
Bankasında bir tasarruf hesabı açtırılır. İki se
ne içinde 10 bin lira biriıktirildiği takdirde kre
disi, şimdi biraz artırılmıştır, verilmesi icabe-
der, Sayın Bakanlar da geçmiş senelerde böyle 
söylemişlerdi ve maksat halkı tasarrufa alıştır
ın aktı r, demişlerdi. 

Halbuki ayda 3 - 5 yüz lira koyma/k suretiy
le iki senede 10 bin lirayı ikmal eden bir şah
sa ancak 3 - 4 sene sonra sıra geknektedir. 

Eskiden biriktirilin ekte olan paralara faiz 
tahakkuk ettirilirdi. Maalesef o da kaldırılmış
tır. 

Emlâk Kredi Bankası sık sık usul değiştir
in okt e ve halkı şaşırtmaktadır. 

Hele puvan hesaplarına bir türlü, akıl ermez. 
Kredi verildikten sonra şiş'kin ban'ka faizin

den başka kontrol masrafları namı altında ay
rıca bir para tahakkuk ettirilmesi doğru de
ğildir. Emeksiz ve karşılıksız olarak para alın
masının önlenmesi lâzımdır. Onbeş, yirmi sene 
vâde ile verdikleri bir para, bu müddet içinde 
iki mislini aşmaktadır. Belediyelerin Gelir Ka
nununun biran önce çıkarılarak maddi imkâna 
kavuşturulmasını ve büyüık şehir belediyelerinin 
Devlet Bütçesinden yardım talebetmiyecck hale ge
tirilmesini ve şimdilik borçları tesviye edilince
ye kadar icabeden yardımın yapılmasını da arz 
ve temenni eder. Bütçenin memleket ve millet 
için hayırlı olması dileğiyle hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkış] ar). 

BAŞKAN •— Sayın Eyidoğan, buyurun. 
AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, aziz ve muhterem arkadaşlarım, aleyh
te konuşacağım, ama Bakanın aleyhinde konu
şacak değilim. Onu çok severim ve güvenirim. 
Konunun aleyhinde bâzı fikirlerimi arz edece
ğim. 

Partiler ve gruplar adına konuşan arkadaş
ların konuşmalarından çok istifade ettim, mü
kemmel ekspozeler getirdiler. Bilhassa Suphi 
Karaman arkadaşımız şehirlerin ve kasabaları
mızın demografik inkişaflarını burada, rakam, 
rakam mukayeseli olarak dile getirdi. Şimdi ben 
yalnız İmar ve İskân Bakanı olarak değil, mem
leketin imar politikası üzerinde çalışan bir dev
let rüknü olarak da arkadaşımdan bekledikle
rimi arz ediyorum. Bizim bir demografik poli

tikamız olmak lâzımdır. Yani, şehir ve kasaba
larımız ne kadar zamanda, ne kadar inkişaf 
gösterecek, bunların yakınlarında, civarlarında 
ikinci, üçüncü, dördüncü kademelerdeki şehir 
ve kasabaların inkişafına nasıl imkânlar hazırlı-
yacağızda büyük merkezlerin yükünü önliyece-
ğiz. Bunun üzerinde aydınlarımızı, politikacı
larımızı ve yüksek kademedeki fen erbabımızı 
düşündürmeye ihtiyacı vardır. Bendeniz An
kara'nın 30 bin nüfuslu olduğu zamana yetiş
tim, 1923 te 130 000 nüfuslu olduğu zaman da 
yetiştim, 1933. O zaman da Yansen Ankara'nın 
plânını, hazırlıyordu. Elli sene sonra 300 000 
nüfuslu bir şehir olacağına nazaran, Ankara'nın 
plânı hazırlanıyordu. Arkadaşlarım hakikat 
lı ay alî geçiyor. 19G6 da Ankara milyonluk şe-
lıirdir. Bir 30 sene daha kalmadan 2 milyonluk 
şehir de olabilir. Halbuki bu devre dâhilinde, 
Yugoslavya'ya bakyıoruz 500 000 in üstüne hiç
bir şehir çıkmıyor. Hakikaten 500 000 in üze
rinde şehir yoktur. Ama yanlarında o büyük 
merkezlerin yükünü alan yan merkezler teşekkül 
ediyor. Bizde de bu oluyor ama, kendi kendine 
oluyor. Meselâ Ankara'nın Batısında Eskişehir, 
Doğusunda Kayseri mükemmel merkezler olarak 
büyümekte ve boy atmaktadır. Şimdi buna yar
dımcı olarak meselâ, Çankırı'yı da denemeli
yiz, Yozgat'ı da yetiştirmeye çalışmalıyız. Kır
şehir'e de kuvvet vermeliyiz ki; Ankara'nın yü
künü önlesin. Daha yakın merkezler; meselâ şu 
Polatlı; Polatlı'nın 27 haneli olduğu zamanı bili
rim. Ama, dediğim gibi Ankara'nın yan merkezleri 
olarak inkişaf istidadı gösterecek Polatlı, Kırık
kale, Keskin; Keskinin pek yüzüne baktığımız 
yok galiba. Onun için şehirleşme bir cereyan
dır, bir akımdır. Bu akımı kademe, kademe kas
katı andımı alıyız. 

Bu arada şehir haritalarından bahsedeceğim. 
Belediye Kanununa göre ve Yapı İmar Kanunu
na göre eski bildiğimiz Ebniye Kanununa göre 
şehirlerin haritaları tanzim olunur idi ve bu 
epeyce masrafa çıkar, çok masrafa baliğ olur. 
Ufak tefek fakir, fukura belediyeler borçlanma 
yoliyle haritalarını tanzim ettirirler. Ama, ha
rita yalnız bir fennî mahsuliyet, bir eserden iba
ret değildir. Bu bir içtimai müessesedir. Yani 
hali hazır haritasını yaparsınız. Bu hali hazır ha
ritası neye yarar? O şehre su getirdiğiniz tak
dirde su yollarını geçirirsiniz, elektrik getirdiği-
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niz takdirde elektrik şebekesini onun üzerine 
kurarsmız, bilmem kanalizasyonu ona göre inşa 
edersiniz, havagazmı ona göre döşersiniz. Son
ra muhtelif yerlerinde yapılar yapılır, neye na
zaran yapılır? Bu şehir haritasına göre bir imar 
plânı yaparsınız. İmar plânı önünüzde ayna 
gibi örnektir. İnşaatı, ruhsatlarını ona göre ve
rirsiniz. İnşaat ruhsatını verdiğiniz adam da in
şaatını yaptı, plâna uygun olarak yaptı. Sonra 
ne oluyor Onun o yaptığı inşaatı elimizdeki ha
li hazır haritası üzerine geçiriyor muyuz. Yani 
mesken ruhsatını verdiğimiz gün buradaki arsa
ya da bir bina yapılmıştır diye işliyor muyuz? 
Hayır işlemiyoruz. Harita olduğu yerde kalı
yor. Koea İstanbul şehrinin bugünkü halini gör
mek için eskiden ettiğimiz masrafın on - onbeş 
misli hacımda bir masraf ihtiyar ederek yeni
den haritalarını yapıyoruz buraların. Şimdi İs
tanbul kudretindeki bir belediye diyelim ki, bu
nu yapsın. Ama ufak tefek belediyeler yapa
maz; kolay değil, bir daha mı borçlanacaklar. İş
te, İmar Bölge Müdürlükleri kanaatimce bu ha
ritayı hem fennî hem de içtimai bir müessese 
olarak ve yapı disiplinin tabanı olarak işletme-
li, tutmalı. 

Konut politikasını mükemmel ekspoze ettiler 
arkadaşlar. Ben burada şahsi kanaatimi arz et
mek isterim. Kişinin doğduğu yerde, memleke
ti asliyesinde, yahut devamlı olarak yaşama zo
runda olduğu yerde her ailenin bir konut sahi
bi olması lâzımdır, iyidir, güzeldir. Ama, be
nim ocağım, benim yetiştiğim yer filân şehirdir. 
Yalnız şurada şu işe girerim, diğer bir kasaba
da, şehirde bir işe girerim. Uzunca bir müddet-
de bu işte çalışırım. Burada çalıştığım yerde be
nim bir kiralık konutum, bir lojmanım olmalı 
ve bunun ev sahibi ya çalıştığım müessese, ya 
belediye, ya mensubu olduğum sendika, ya bun
ların iştirakiyle vücuda gelmiş şahsiyeti hükmi
ye benim ev sahibim olmalıdır. Benim çalıştı
ğımdan ayda elime geçen kazancımın onikide 
biri kadar bir kira ile burada ben oturabilmeli
yim. Yani sosyal mesken, sosyal konut naçiza
ne anlayışıma göre bu olması iktiza eder. Biz ne 
yapıyoruz şimdi? Efendim işçileri mesken sa
hibi edelim. Nerede edelim? Çalıştıkları yerde 
edelim. Çalıştığı yerde ben işçiyi mesken sahibi 
edersem, işçinin çocuğu da işçi, torunu da işçi, 
daha torunu da işçi olacaksa doğrudur bu. Ama 
öyle değil. İşçinin çocuğu okur, yetişir, mühen

dis olur, bankacı olur kaptan olur, yani nesil
den nesile. Çünkü bizde kast yoktur, böyle bir 
şeyin olmaması lâzımdır haddi zatında. Sınıflar 
katı, katıkast halinde teşekkül etmemelidir had
dizatında. Nesilden nesile mensubolduğumuz iş 
bölümünde dönüşmeler olur. Bundan dolayı 
büyük iş merkezlerinde daima mesken buhranı 
devam eder. Bu olmaz arkadaşlar. Ricam odur 
ki ; devamlı ikametgâh olacak yerler için her ai
leyi mesken sahibi yapmak doğrudur. Kazanç 
için gelinen yerlerde de birer konuta kavuştur
mak doğrudur. Aksi takdirde mesken buhranı 
hal olmaz. 

İkincisi de; gecekondusu bulunmıyan, inki
şafa müsait bâzı tâli merkezlerimiz vardır. Ona 
da Bakanlığın dikkatini celbederim. Meselâ; 
seçim çevrem Bartın'da gecekondu diye bir şey 
yoktur. İstikbali var mıdır? Var. Böyle yeri 
ele almak lâzım. Böyle yerlerde yeniden gece
kondu hâsıl olmaması için iktiza eden tedbirle
ri almak lâzım. Bir de İstanbul gibi, Anadolu'
da Erzurum gibi, Adana gibi, Bursa gibi büyük 
merkezlerimizin daha bundan sonra asırlarca 
muhafaza edilmesi lâzımgelen sivil mimari örne
ği evleri vardır, efendim. Çok böyle evler, yalı
lar, köşkler vardır. Bunların onarımı için de, 
muhafazası için de bir kredi yolu ve imkân ha
zırlanmalıdır. Hiçolmazsa, İstanbul'da millî res
torasyon bir dereceye kadar yapar bunu ama, 
kontrollü kredi olarak yangın, sigortası vazifesi 
yapan sigorta şirketlerinde birer fon ayırtmak 
lâzımdır. Bu yeni yapı ihtiyacını da yahut za
ruretini de, tazyikini de bir dereceye kadar azal
tabilir. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamam Sayın Eyido-
ğan. 

AKİF EYİDOĞAN (Devamla) — Üçüncü bir 
ricam daha var, bunu geçen de İçişleri Bakan
lığı bütçesinde de arz etmiştim. Hakikaten tra
fik kalabalıklığı, sıkışıklığı çok ağır bir şekil
dedir. Trafik emniyeti insanı ve insan hayatının 
selâmetini de tazyik etmektedir. Otomobil sa
hiplerini ve şoförleri nasıl ikametgâha bağlıyor
sak, otomobilleri de ikametgâha bağlamak mec
buriyetindeyiz. Bu uzun vadeli bir meseledir. 
İmar ve İskân Bakanlığının, meselâ Brezilya'da 
olduğu gibi büyük apartmanların alt katlarında 
hiç olmazsa daire adedince garaj yaptırmaya 
mecbur edecek bir tertibe girmemize ihtiyaç 
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vardır. İmar ve İskân Bakanlığının 1966 Öde
nekleri geceli seneninkinin aynıdır, dediler. Ya
ni bu kadar tahsisatla, bu kadar iş nasıl yapı
lacak. Yahut «Bunca kısa ömrüyle başındaki 
sevdaya bak» der gibi bir şey söylediler. Halbu
ki asıl İmar ve İskan Bakanının vazifesi, yap
maktan daha ziyade yaptırmak vazifesidir ve 
yapılanları kontrol etmek, organize etmek, koor-
dine etmek vazifesidir. Bunda dikkat eder, mu
vaffak olursa asıl, meıııleket çapında büyük, 
hiç, değilse medeniyet seviyemizin yükselmesinde 
büyük hizmetler ifa etmiş olur. Bunu ifa etmiş 
olmasını da Muhterem Bakan arkadaşa ve Ba
kanlık erkânı ve çok kıymetli erbabı arkadaş
larımıza başarılar dileyerek sözlerimi bitiriyo
rum. Hürmetler ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Demir. 

•MK.HMIST ABİ DKMİR (Tunceli) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar, Sayın Bakan; 
İmar ve İskân Bakanlığının 1966 yılı bütçesi üze
rindeki görüşlerimi arz etmek üzere söz almış 
bulunuyorum. İktidara gelen Hükümetlerin 
Parlâmentoya sundukları Hükümet programla
rında İmar ve İskân Bakanlığına diğer bakan
lıklara nazaran ayrı bir yer ve değer verildiği 
görülmektedir. Verilen bu değer, gördürülme
si istenen hizmetlerle konulan tahsisat miktarı
nın tezat teşkil ettiği cümlenin gözünden kaç
mamaktadır. Bakanlığın çalışmalarına gerçek
lere uygun bir istikamet vermesi kaçınılmaz bir 
zaruret halini almıştır. Gösterilen istikamette, 
müspet adımlarla yürünülebilmesi ancak hiz
metlere çelme takan, kanun, tüzük ve yönetme
liklerin yeni baştan ve üzerinde çalışma ile 
mümkün olabileceğine inanmaktayız. Görüyoruz 
ki, görüşümüz odur ki, hizmetleri engelliyen 
kanunlar değiştirilmedikçe günün realitelerine 
uygun kanunlar çıkarılmadıktan sonra bu Ba
kanlık' hakiki fonksiyonunu kaybeder. Gelecek
te ııiifusumuzdaki, artış düşünülmek kaydı 
ile yapılması zaruri hizmetlerin ifası yönünden 
her yıl bütçeye yeteri kadar tahsisat konulma
lıdır. 

Dikkati çeken diğer bir husus da Devlet 
Plânlama Teşkilâtının bu Bakanlığa gereken ışı
ğı tutmamış, sadece bir, iki temennide bulun
makla iktifa etmiştir. Halen meriyette bulunan 
kanun ve mevzuat hükümlerine bağlı kaldıkları 
müddetçe bu Bakanlığın bünyesinde hizmet gö

renlerin eklerinin bağlı olduğunu da unutmamak 
lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, bu Bakanlığın bünye
sinde mevcut Genel Müdürlükler ve daire reis
liklerinin hizmetleri hakkındaki görüşlerimize 
gelince: Gördüğü hizmet yönünden Köy İşleri 
Bakanlığının bünyesinde bulunan Toprak ve İs
kân Genel Müdürlüğü hakkındaki görüşlerimizi 
şöyle özetliyebiliriz. Gayesi çiftçiyi topraklan
dırmak, toprağı işler hale getirmek olan bu Ge
nel Müdürlük gayet ulvî bir gaye ile kurulmuş
tur. Bugün için en iyi hizmet eden genel mü
dürlüklerden birisidir. Hizmetlerinde bâzı ufak 
tefede aksaklıklar mevcut ise de bunun başlıca 
âmilleri tahsisat kifayetsizliği ve kadro noksan
lığından ileri gelmektedir. Bilhassa Personel 
Kanununda en büyük darbeyi de bu Genel Mü
dürlük yemiştir. Bu Genel Müdürlük hakkında
ki görüşlerimizi bitirmeden evvel bir noktaya 
dikkatlerini çekmekte fayda mülâhaza etmekte
yim. Çiftçiyi topraklandırmak gayesiyle mera
ların dağıtılmasını hayvancılığımızın inkişafı 
aleyhinde yapılan bir işlem olarak görmekteyiz. 
Bir mera kanununun biran evvel çıkarılmasında 
fayda mülâhaza etmekteyim. Meraların dağıtıl
masında Tarım Bakanlığı ile müştereken bir ça
lışma yapılmasında fayda mülâhaza etmekte
yiz. Bu kararların tatbikatının hayvancılığımı
zın gelişmesini zedeler mahiyette olduğu görül
mektedir. Muayyen bölgelerde toprak komis
yonları tarafından yapılan dağıtım o bölge sa
kinleri arasında büyük bir huzursuzluk yarat
maktadır. Tatbikat bunu böyle göstermiştir. 
Bunların önlenmesini ilgili Genel Müdürlükten 
bekliyorum. 

Dikkate alınması gereken diğer bir husus 
Hazineye ait veya kamulaştırma yolu ile temin 
olunan arazinin gayrimuayyen üniteler halinde 
dağıtılması ihtiyaca cevap vermekten uzaktır. 
Yetersiz verilen işletme kredilerinin büyük bir 
kısmı heba olmaktadır. Toprakların dağıtımın
da dönüm fazlalığiyle değil dönümden alınacak 
verimin artırılması için çareler aranmalıdır. Me
raların dağıtılması kati olarak durdurulmalıdır. 
Kamulaştırmada sınırlar hassasiyetle çizilme
lidir. Her çeşit baskı ve suiistimallerden uzak 
tutulmalıdır. Bu millî servetimizin ne derece 
yokedileceği bütün vatandaş kütlesinin ne de
rece mağdur olacağı bilinmelidir. 
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Bu Genel Müdürlük hakkındaki görüşlerimi
zi yıllardan beri devam edip gelen fakat bir tür
lü son bulmıyan 1938 yılında İç ve Batı - Ana
dolu vilâyetlerimizden bir kısmında mecburi 
iskâna tabi tutulan, 1946 yılında tekrar ana
yurtlarına dönen Tunceli'li vatandaş!arın mağ
duriyetlerine artık son verilmelidir. 

Köy İşleri Bakanlığının bünyesi içinde bulu
nan Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
hakkındaki görüşlerimizi şu cümleyle bağlamak 
isterim. Anadolu'nun çeşitli problemlerine ve 
bilhassa bu mübarek vatan sathında yaşıyan yir
mi milyonun üzerindeki vatandaşların bugünkü 
yaşama şartlarını ve hangi şartlar içinde hayat
larını idame ettiklerini, köyün ve köylünün çe
şitli problemlerini en iyi şekilde bilen, bildikle
rini de mevcut insanlar nisbetinde değerlendi
ren Profesör Necmi Sönmez'in Köy İşleri Ba
kanlığının Müsteşarı olarak bulunmasını yirmi 
milyon köylü vatandaş için büyük bir şans eseri 
olarak kabul ediyorum. 

Bu Bakanlığın bünyesinde vazife gören Em
lâk ve Kredi Bankası ile İller Bankası hizmetle
ri hususundaki görüş ve temennilerimize gelin
ce : Yirmi yıla yakın bir kuruluşa ve maziye 
sahibolan bu müessese uzun yıllar kendinden 
bekleneni, verilen ve tanınan imkânlardan faz
lası ile yapmış ve muvaffak olmuştur. Vatan
daşların birer meskene sahibolmaları hususunda
ki hizmetleri büyük olmuştur. Bâzı yıllar hiz
met gayesinden uzaklaşrmşsa da bu yıl kurulu-
luş gayesine tam olarak hizmet yolundadır. Te
mennimiz odur ki, az gelirli vatandaşların öde
me kabiliyetlerine paralel bir kredi politikasiy-
le yurdun her tarafında mesken dâvasının ger
çekleşmesini sağlamış olmalarıdır. Bankanın 
hizmetlerinde bâzı gecikmeler ve bir kısım va
tandaşların sızlanmalarına sebebiyet verilmişse 
de bunun başlıca âmilleri bu yıl için kaynakla
rının kısır oluşundan ileri gelmektedir. Yıllar-
den beri söylenen ve raportörlerin temennileri 
hususunda yer alan resmî dairelere ait bâzı 
mevzuatın bu Bankaya yatırılmasının temin edil
mesini bir kere de Sayın Demirel Hükümetine 
iletmekte fayda mülâhaza etmekteyiz. Yalnız 
Bakanlar Kurulu kararı ile halledilecek bu me
sele beş, on yıldan beri sürüncemede bulunmak
tadır. Bunu Sayın Bakandan bekliyoruz. 
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BAŞKAN — Sayın Demir bir dakikanız var. 
MEHMET ALİ DEMİR (Devamla) — Peki 

Beyefendi. İller Bankasına gelince; tek bir 
cümle ile ifade etmek isterim ki, âmmeye taal
lûk eden hizmetlerin çoğunluğu ve Genel Mü
dürlüğün hizmetleri arasında içtima etmiştir. 
Burada içtima eden çeşitli hizmetlerin iyi yolda 
yürümesi ancak iktidar Hükümetlerinin bu Ge
nel Müdürlüğün ve onun bünyesinde vazife gö
ren kimselere karşı olan tutum ve yardımlarına 
bağlıdır. 

Şu kısa temennimizi de buraya eklemekte 
fayda mülâhaza etmekteyiz. Belediye Gelirleri 
Kanunu biran evvel Parlâmentodan çıkanlmalı-

' dır. Belediyelerin içinde bulundukları maddi sı-
: Ikıntılardan ancak bu kanunun çıkarılması ile 
, feraha kavuşacaklarına inanmaktayım. Bu te-
: mermimin 1967 yılı bütçesinde gerçekleşmiş ol-
' ması büzeri memnun edecektir. Şahsi görüşüm 
; odur ki, Emlâk ve Kredi Bankası, "İller Bankası 
; son yıllarda kanunlarımızın kendilerine tanımış 
: oldukları hakları en iyi şekilde kullanan ve de-
: ğerlendiren, vatandaşın hizmetinde yöneten 
: umum müdürlüklerdendir. A dan Z ye kadar 
bütün işlere vukuf, en çetrefil problemleri bir-

; kaç dakika içinde cevaplaııdırabilceek bir şe
kilde düzene koyan ve bunda muvaffak olan 
Genel Müdürlükleri ve teşkilâtlarının mensupla
rı için bize düşen vazife ancak kendilerini bu 

, verimli mesailerinden dolayı tebrik etmektir. 

BAŞKAN — Sayın Demir tamamdır, bağla
yınız. 

MEHMET ALİ DEMİR (Devamla) —- Pek 
muhterem arkadaşlarım, daha söyliyoeeklerim 
vardı. Arkadaşların hale kına tecavüz etmemek 
üzere, diğer genel müdürlükler hakkında da 

.bâzı görüşlerimiz mevcuttu, vakit bulamadık. 
Kendilerine, Tanrı bu memleketi çeşitli âfetler
den korusun. Zira dikkat ediyorum Sayın Ba
kanımız hakikaten âfetlerin arka arkaya takibet
mesi dolayısiyle vakit bulup bir şeyler yapama
maktadır. Muhtelif bölgelerde, temennim, ar
zum, Sayın Bakana ve mahiyetinde çalışan bü
tün erkânma 1966 yılının başarılı bir yıl olma
sı ve muvaffakiyet temenni etmekten ibarettir. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım arkadaşlarını. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine. 
RIFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, Sayın Bakan ve Bakanlık erkânı, sa-
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ym arkadaşlarım, senatör olduğumdan beri ben 
daima bu bütçenin aleyhinde konuşmuş idim. 
Şimdi lehinde konuşmamın sebebi, Hükümetin, 
bizim Hükümet olduğundan dolayı değildir. Sa
yın Bakanlığın gecekondu mevzuuna inanması 
ve hakikaten bu memlekette bir gecekondu dâ
vasının olduğunu kabul etmesinden dolayı ben 
de bu bütçenin lehinde konuşmak arzusunda
yım. 

Aziz arkadaşlarım, bir ulusun canlılığını, 
yaşama kuvvetinin kaynağını kuvvetli olan aile 
ve aile eğitimi teşkil eder. Bu, bir başka deyim
le fertlerin mutluluğu, toplum gücünün kayna
ğını teşkil eder. Aile mutluluğu olmıyan bir ül
kede toplum huzurda olamaz. Bu halin geliş
mesinde Devlet za'fa uğrar. Hal böyle olunca, 
gecekondularda 2,5 milyon vatandaş ev mutlu
luğunu hasretle bekler. Aile huzuru evvelâ ev
de başlar. Ne yazık ki, meskensizliğin insan ru
hunda yarattığı tepkilerin problemini araştıran 
bile çıkmamıştır. Ne bir psikologu, ne bir poli
tikacısı, ne de bir sosyologu meskensizliğin in
san ruhunda yarattığı tepkilerin problemini 
araştırmaya vakit bile bulamamıştır. Beş Yıllık 
Plân ise gecekondularda içi boş bir biberondan 
öteye gidememiş, vadettiği bütün işler emzik
ten öteye gidememiş, yapılması icabeden husus
lar 1966 yılma kadar emeklemekten öteye gide
memiştir, aziz arkadaşlarım. Halbuki Beş Yıl
lık Plân ekonomik kalkınmanın özü idi. Ama, 
bu plânın tahakkuku için evvelâ neler lâzımdı. 
Para mı, program mı, nüfus plânlaması mı, 
yoksa plâncıların unuttuğu huzur mu? Halbu
ki huzur, insan gücünün en verimli olmasını 
sağlar. Ekonomik kalkınmamızın esas unsuru 
olan işgücü ise konut ve gecekondu dâvasının 
çözülmesine bağlıdır. Bu benim inandığım ve 
iman ettiğim hususlardır. Buna inanan veya 
inanmıyanlara da teşekkür ederim. 

Bu itibarla, Sayın Hükümet erkânına gece
kondu kanunu tasarısını Yüksek Meclise sun
duğundan dolayı teşekkür ederim. Bu kanun 
tasarısı Meclislerimize arz edildiği zaman da 
bunu enine boyuna konuşma imkânları bulaca
ğız. 

Bunu bir kenara bırakmak suretiyle Emlâk 
ve Kredi Bankasının sermayesinin bir milyar 
liraya çıkarılması hususunda birinci devrede 
bir tasarı vardır. Sayın Bakanımızdan bunu 

bir an evvel çıkarma imkânlarını bulmasını ve 
bir an evvel kanunlaşmasını yürekten temenni 
etmekteyim. 

Sayın Bakandan diğer bir hususu rica ede
ceğim. 

Bankalar ve iktisadi Devlet Teşebbüsleri 25 
milyon liraya yaklaşan reklâm için çanta, tak
vim ve saire gibi şeyler dağıtmaktadırlar. Bun
lar gelip geçicidir. Ben Sayın Bakanımızdan, 
kendi bankasında mümkün olduğu kadar bu 
reklâm işini, gecekondu bölgelerinde bu banka
ların ismine izafeten okul yapılsın, ve diyelim 
ki ona, Emlâk Kredi Bankası okulu, bir yol ya
pılsın, diyelim ki, bu yola İller Bankasının yolu
dur ve bu hem bölgelere sosyal yönden hizmet 
olacak ve hem de aynı zamanda o bankaların 
isimleri ebediyete intikal edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, gecekondu bölge
lerinde oturan bâzı büyük vilayetlerimizdeki 
nüfus sayısını arz etmek isterim. 

Adana'da 104 bin gecekondu vatandaşına 
mukabil şehir içi 231 bin küsur, Ankara'da 385 
bin gecekondu vatandaşına mukabil şehir içi 
650 bin. istanbul'da 660 bin gecekonduda otu
ran vatandaşa mukabil şehir içi bir milyon 466 
bin küsur, izmir'de 100 bin gecekonduda otu
ran vatandaşa mukabil şehir nüfusu 296 bin kü
sur, Zonguldak'ta 77 bin gecekonduda oturan 
vatandaşa mukabil şehir içi 54 bindir. Görüyo
ruz ki, büyük sanayi merkezlerinde gecekondu 
nüfusu son derecede ilerlemektedir. 

Şimdiye kadar gelmiş geçmiş hükümetler ge
cekondu dâvasına lâyıkiyle eğilmedik] eri için
dir ki, daima bütçelerinin aleyhinde konuştum. 
imar ve iskân Bakanının gecekondu dâvasını 
ele aldıklarından dolayı kendilerine teşekkür 
etmeyi 2,5 milyon vatandaş namına bir borç bil
mekteyim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı, 
NİYAZI AĞIRNASLI (Ankara) — Sıramı 

Sayın Karavelioğlu'na veriyorum. 
BAŞKAN — Sıranızı veriyorsunuz, hay hay. 

Buyurun Sayın Karavelioğlu. 

KÂMlL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) —-
Sayın Başkan, sayın senatörler; evvelâ Saym 
Ağırnaslı'ya teşekkür ederek söze başlamak is
tiyorum. Çünkü, inandığım bir meesleyi size arz 
etmek imkânını bulamasaydım, hakikaten hu
zursuz olacaktım. 
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Görüyorum ki, bütün arkadaşlarım gecekon
du konusunun önemi üzerinde durmaktadırlar. 
Ben, bir iki sene evvel burada bu tezimi savun
dum. Bakanlık buna iştirak eder mi, etmez mi 
diye sordum. Bakanlık bana yazılı olarak ce
vap verdi, etmediğini ifade etti, fakat arkasın
dan o günlerde Bakanlığın başında bulunan Ba
kan, gazetede bir makale neşrederek tezimi be
nimsediğini ima ettiler. 

Huzursuzluklar, siyasi tehlikeler üzerinde 
durmıyacağım. Bu mesele nasıl ortadan kalkar 
konusunda bir teklifim vardır. Sayın Bakanm 
ilk günden itibaren gecekondu meselesi üzerine 
eğildiğini bilerek cesaretle bu tezi şahsına karşı 
büyük saygı ve güvenle dolu olduğum Bakan
dan bilhassa rica ederek metodumu teklif edi
yorum. 

Sayın arkadaşlarım, Parlâmento Heyeti ile 
Rusya'ya gidişimizde bizi bilhassa gezdirdik
leri Leningrat, Moskova, Stalingrat, Baku ve 
Taşkent'te fabrikalar kurmuşlar, şehri yenile
mişler. Şöyle ki, 1963 senesinde Moskova'da 120 
bin lojman, sosyal tesisler dâhil, Leningrat'ta 45 
bin lojman, sosyal tesisleri dâhil, Baku'da bir 
mahalle, bir milyonluk Stalingrat yepyeni, baş
tanbaşa imar etmişler, Taşkent'te eski şehri yeni 
şehir haline çevirmişler. Özbekçesini bile ifade 
edebilirim. Bunun metodu bulunmuştur. Bakan
lık benim karşıma nasıl çıkıyor! Bu, bizim ikli
mimize gitmez. Prefabrik veya önceden dökümlü 
beton sanayii bizim iklimimize gitmez diyorlar. 
Neye gitmez! Arkadaşlar Leningrat'a gider, Sta-
lingrat'a gider, Taşkent'e gider, Bakü'ye gider 
fakat İstanbul'a gitmez, Ankara'ya gitmez. Ne
den gitmez anlamıyorum. Taşkent, Ankara'dan 
son derece katı kara iklim içerisindedir. Mosko
va derseniz öyle, Stalingrat derseniz öyle. Le
ningrat, Baku, istanbul'dan, Mersin'den, Sam
sun'dan ve izmir'den daha mutedil veya daha 
değişik bir deniz iklimi içerisinde değil. 

Şimdi, kanaatimce, dünyayı yeniden keşfet
meye lüzum yoktur, isviçreliler teklif etti biliyo
rum. Holândalılar teklif etti biliyorum. Bu pre
fabrik metotla kütle halinde gecekonduları orta
dan kaldırmanın mümkün olduğunu idrak etme
liyiz. Bunun üzerine eğilmeliyiz. Gayet 
basit tuğla fabrikası gibi bir fabrika, 
demir iskelesinin üzerine, betonunu dö

küyor, pişiriyor. Bir odanın altı tane 
parçası, kapısı, penceresi içerisine monte edili
yor, oda bitiyor. Doksan daire, 240 daire dört 
katlı, beş katlı. Gayet basit gayet pratik bir sa
nayi kurulmuş, ister isveçlilere kurdurun, ister 
İsviçrelilere, ister Holândalılara kime isterseniz 
kurdurun, fakat meselenin hal tarzı budur. De
nedik, telsizlerdeki binaları biliyorum, âkibetini 
de biliyorum, işçileri içerisine oturtamadık. Şim
di istihdam gücü yaratacağız, iş gücü yarataca
ğız diye 30 - 40 bin liraya mal olan bir daireyi 
bir işçiye maledemeyiz, ödetemeyiz. İllâ 50 lira 
kira veya yüz lira aylık taksitiyle bir daire ver
mek zorundayız, imar iskân Bakanlığından rica 
ediyorum; sözlerimi daha fazla uzatmak iste
mem. Bütçe görüşmelerinin temposu hızlandı, 
önümdeki notlardan bile istifade etmek lüzumu-
EU duymuyorum, bâzı şeyler tesbit etmiştim, si
ze iyi intikal ettirebilmek için. Bakandan hassa
ten rica ediyorum, bu memlekette neler için tet
kik seyahatleri yapıldı, şu konuya muhalif olan
lara başta Sayın Umum Müdür olmak üzere lüt
fen bir tetkik seyahati yaptırsınlar. Kütle halin
de bu derdi halledecek metot budur. Buna inanı
yorum ve bunu Bakanlık benimseyinceye ka
dar bu konuyu bu kürsüde savunmaya devam 
edeceğim. Teşekkürlerimi arz ederim, sağ olun. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Saat 13 olmuştur. Sabah çalış
ması bitmiştir. Bir yeterlik önergesi vardır. Beş 
üye konuşmuştur. Sayın Tarlan altıncı üyedir, 
konuşacaklardır. Yeterliğin kabulü ihtimali mev
cuttur. Yüksek Heyetiniz izin verirse Sayın Tar
lan da konuşmasını bitirsin, yeterlik önergesini 
ondan sonra oya koyalım. Devamı oylarınıza su-
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Buyurun, Sayın Tarlan; 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Pek muh

terem arkadaşlarım, benim de mâruzâtım kısa 
olacaktır. İmar ve iskân Bakanlığının bölge plân
lama faaliyetlerine değinmek istiyorum. Yüksek 
malûmları olduğu üzere, bu bakanlığın yurdun 
muhtelif yerlerinde "bölge plânlama çalışmaları 
devam etmektedir. Bunlardan bir tanesi de 
Trakya'da başlamış ve bugün sona ermiş bulun
maktadır. Bu çalışmalara Bakanlığın davet et
tiği Fransız yetkili mütehassısları da iştirak et-
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miş bulunmaktadırlar ve bunlar karma bir ekip 
halinde İstanbul bölgesindeki değerli arkadaş
larla beraber Trakya'da hakikaten verimli çalış
malar yapmışlar ve bu çalışmaları intaçetmiş-
lerdir. Bu münasebetle bundan bir hafta evvel 
aldığım bir davet üzerine İmar ve İskân Bakan
lığının Konferans Salonunda tertiplenen konfe
ransta hazır bulundum. Bir Fransız mütesassı-
smm gayet geniş bir şekilde, vaktin imkân ver
diği nisbette yapmış olduğu konuşmayı dikkatle 
dinledim ve bu konuşmayı dinledikten sonra, 
muhterem arkadaşlarını bu bölge plânlama işinin 
ne kadar mühim olduğunu bir defa daha tesbit 
ettim. Bu çalışmalar neticesinde, bize Trakya 
bölgesinin hangi ihtiyaç ve imkânları ele alınır
sa ve değerlendirilirse bunun o mıntaka iktisadi 
gücüne nasıl bir güç katacağının âdeta bir en
vanterinin ifadesi olmuştur. Bu izahat sırasında 
beni daha ziyade turizm mevzuu alâkadar ettiği 
için ben şimdi bu açıdan mâruzâtımı devam etti
receğim. 

Muhterem arkadaşlarını, bu konuşmada Trak
ya'nın turizm bakımından büyük ehemmiyeti ol
duğu tebarüz ettirilmekte ve fakat yol bakımın
dan fevkalâde noksan durumu tebarüz ettiril
mektedir. Malûmunuz olduğu üzere Avrupa'yı 
İstanbul'a bağlayan iki yolumuz vardır. Bir ta
nesi Edirne'den İstanbul'a uzanan, diğeri yeni 
bitmiş bulunan İpsala İstanbul yoludur. Bu iki 
yol Avrupa.'daki turistleri aynı zamanda Ku
düs'e götüren en iktisadi ve kısa güzergâhtır. 

Muhterem arkadaşlarım. Bunun ya inhasında 
şu noktayı hemen söylemek istiyorum ki, bu iza
hat sırasında Bulgaristan'ın Varna'da yaptığı 
tesislerin, turizm tesislerinin; otel, lokanta, plaj 
gibi tesislerin dolup taştığı ve hattâ hususi ola
rak tesbit ettiğim bilgiye nazaran yer bulunama
dığından dolayı bunların bize intikal ettirilme
sinin dahi düşünüldüğü tesbit edilmiştir. Ama 
ne yazık ki, Varna ile bizi irtibatlandıracak bir 
yola sahip değiliz ve bunun mutlak surette İst-
ranca'nm altından geçecek bir yolla temini bil
hassa İsrarla söylenmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım bu mâruzâtı
mı bir noktaya bağlamak istiyorum. Trakya'nın 
sahilleri bilhassa dışardan gelen turisti ilk ola
rak tutacak birtakım tabiî imkânlara sahip bu
lunmaktadır. Fakat ne yazık ki, bu sahiller imar 

bakımından disiplin altına alınmış değildir. 
İşte asıl takdire değer, Bakanlığın takdire 

değer mesaisine geliyorum. Bu da 6875. sayılı 
İmar Kanununun 47 nci maddesine istinaden 
beledi.yelerarası mücavir bölgeler yapmak sure
tiyle, mücavir saha plânlaması yapmak sure
tiyle bunların imar bakımından disiplin altı
na alınması cihetine gidilmektedir. Bunlardan 
bir tanesi yapılmaktadır. Fakat yine aldığım, 
hususi olarak aldığım, malûmata nazaran bu
nun miktarı, yani bu çalışmaların miktar ba
kımından bizi tatmin etmesi müm'kün değil
dir. Ayrıca bir de bu sahillerimizin imar ba
kımından disiplin altına alınmasını hedef tu
tan bir kanunun hazırlanması ve Meclise sevk 
edilmesi meselesi vardır. Ama bu nedense bir 
türlü süratlendin I emiyoı*. Ama öyle zannedi
yorum ki, kısa zamanda bu mevzu da ele alın
mış olacaktır. 

Muhterem arşadaşlanm bir de kısaca gece
kondu meselesine temas edeceğim. Arkadaşla
rımız çok değerli fikirle tini burada açıklamış 
bulunuyorlar. Bunun üzerine eklenecek bir 
şey yok. Yalnız ben meseleyi geleneksel bir 
arzu açısından mütalâaya değer görmekteyim. 
Yani burada geçen seııeki konuşmada bir muh
terem arkadaşım söylemiydi, «dünyada mekân, 
Ahrette iman» yani vatandaşın ilk hakkı ve 
duyacağı ihtiyaç bacası tüten bir meskene sa-
'hibolması. hissidir. Muhterem arkadaşlarım, 
bu hakikaten çok mühim bir ihtiyaçtır. Şimdi 
biz vatandaşı böyle bir nıes'kene sahip kılınaca
ğı hususuna inandırdığımız takdirde meselenin 
büyük bir kısmı halledilmiş olacaktır kanaatin
deyim. İmar ve İskân Bakanlığının bu ç>k 
önemli dâvanın üzerine eğildiğini gösteren ça
lışmalar ümitlerimizi takviye eden tezahürler
dir. Ve hele bu bakanlığın başında bulunan 
çok değerli ve meslek arkadaşım Bakanın bu 
dâvanın zamanı idarelerinde tahakkukunu .gör
mekte benim şahsan en halisane arzumdur. 
Allah bunu bizlere göstersin. Hepinizi hürmet
lerimle selâmlarım muhterem arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır oku
tuyorum. Gruplar ve (i sayın üye konuşmuş
tur. Yeterlik kabul edilirse Sayın Bakandan 
sonra söz sırası Sayın Yeşilyurt'tadır. 
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Yüksek Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede

rim. 
Çorum 

Safa Yalçuk 
BAŞKAN — Yeterliği oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Öğleden sonra devam etmek üzere birleşime 
ara veriyorum, saat 14,30 da toplanacağız. 

Kapanma saati : 13,10 

kadar Hükümet programında ileri sürülen 
esaslara ne nisbetlerde vefakâr olmuşuz, neleri 
ele almışız ve bunların bugün nasıl bir seviye 
ve istikamette bulunduğunu özetle Yüce Heye
tinize genel bilgi halinde arz etmeyi vazife te
lâkki ediyorum. 

Bizim hizmet politikamızın prensipleri şun
lardır: Hizmet kaliteli olacaktır, süratli ola
caktır, verimli olacaktır, ucuza maledilecek-
tir ve kontrollü bir düzen içinde ifa edilecektir. 
Ve hizmet ifasının her safhasında dinamizm hâ
kim olacaktır. Hükümet programımızda işleri-
rimizin düzenli ve dinamik bir politikaya isti-
nadettireceğimiz hususuna işaret etmiştik. Bu 
meseleyi vazifeye başladığımız andan itibaren 
şöyle ele aldık. Evvelâ Bakanlığımızda bir 
Plânlama ve Takip Komitesi kurduk. Bu ko
mite onibeş günde bir Bakanlığın Merkez teş
kilâtı, taşra teşkilâtı ve Bakanlığımıza. bağlı 
umum müdürlüklerin gerek icrai cari muame
lelerini gerekse yatırımlardaki icra seviyeleri
ni tesbit etmekte ve karşılaşılan manialar var
sa, mâni sehepleri varsa bunun izalelerinin ne
ye mütevakkıf olduğunu tesbit edip gereğini 
yapmaktadır. 

Diğer taraftan hizmet rasyonalızasyonunu 
temin maksadiyle metot ve organizasyon esas-

» • • -

Î K Î N C Î O 
Açılma saati 

BAŞKAN — Başkajrv 

KÂTİPLER : Adil Ünlü (Cumhurbaşka] 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 

2. — GÖRÜŞÜLE 

1. — 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/5; Cumhuriyet Senatosu 1/639) (S. Sayısı : 
716) 

R - ÎMAR VE ÎSKÂN BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ : 

BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanlığı Büt
çesi üzerinde görüşmeler şu safhadadır. Grup
lar ve sayın üyeler konuşmuştur. Sıra Sayın 
Bakanındır. Sayın Bakan buyurun. 

ÎMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞOĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; mâru
zâtıma başlamadan evvel Yüce Heyetinizi şah
sım ve Bakanlığım adına en derin saygılarım
la selâmlarım. 

İmar ve İskân Bakanlığının 1966 yılı Büt
çesi üzerindeki tenkidlerini, görüşlerini ve te
mennilerini izhar buyuran değerli arkadaşları
ma ayrı ayrı şükranlarımı sunarım. Görüşle
riniz çalışmalarımıza ışık tutacak ve birer reh
ber olarak değerlendirilecektir. 

Bendeniz değerli arkadaşlarımın tevcih et
tiği sorulara cevap arz etmeden evvel kısaca 
hizmet politikamızın hedeflerini ve bakanlık 
mesuliyetini deruhde ettiğimiz andan bugüne 

Î K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Adil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Ömer Ucuzal (Eskişehir) 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 

2. — GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

— 343 — 



G. Sonatosu B : 46 9 . 2 . 1966 

larma uygun olarak reorganize edilmesi lâzım-
gelen üniteler üzerinde de çalışmalara başlan
mıştır. Ezcümle Âfet İşleri Genel Müdürlü
ğünde bu gayretlerimize hız vermiş bulunmak
tayız. Diğer taraftan brokrasi ve kırasiyeci-
li'kle mücadeleyi de esas almış, muhabere usul
lerini daha pratik esaslara bağlamaya gayret 
ısarf etmekteyiz. Bir kısmına da başlamış bu
lunmaktayız. Bu aldığımız tedbirlerin netice
sinde üç aylık müddet zarfında Kasımdan 
Ocak sonuna kadar geçmiş yıllara nazaran hiz
metin ifa hızı yüzde 7 nisbetinde yatırımlarda 
artmış ve toptan olarak aşağı - yukarı yüzde 
seksen ile yüzde doksana yakın 'bir hız temin 
edilmiş 'bulunmaktadır. Bu çalışmalarımızla 
hizmet politikamızın düzenli ve dinamik olma
sı fikrine samimiyetle vefa gösterdiğimizin 
delilini vermiş bulunmaktayız. Hükümet prog
ramımızda diğer ortaya 'koyduğumuz konu 
imar hareketlerinden Devletin müesseriyetini 
ve inisiyatifini elde tutmak fikri idi. Bunu 
sağlamak gayesiyle geçenlerde lütfettiğiniz bir 
kanunun da imkânlarından mütalâa alacak 
teftiş kadromuzu takviye edip belediyelerimi
zin imar hareketlerini bir murakabe altına koy
maya çalışıyoruz. Diğer taraftan imar hare
ketlerinde ve imar tatbikatında güçlükler- do
ğuran imar mevzuatını tadil etmek 'hususunda 
ciddî gayretlerin içine de girmiş bulunmak
tayız. Diğer taraftan belediyelerle bilhassa 
imar hareketlerinde çok sıkı bir işbirliği ve 
koordinasyon temini suretiyle imar hareketle
rinde inisiyatifi elde tutmanın ilk hamlesini 
yapmış (bulunmaktayız. Diğer taraftan 'bütçe
mizde Karma Komisyonumuzun lütfettiği bir 
imkân ile mütevazi de olsa küçük bir meblağ 
ayrılmış, bununla imar hareketlerinin içine gir
miş ama elindeki tahsisat kifayet etmiyen be
lediyelere yardım edebilme imkânlarını da sağ
lamış bulunmaktayız. 

Bölge plânlama çalışmalarımıza hız vermek 
ve bunların sunuçlarmm uygulama sahasına 
intikalini prensibolarak ele alacağımızı vadet-
miştik. Bu konuda bölge plânlama konusun
daki çalışmalarımıza cidden hız verilmiş bulun-
'maktadır. Günkü 'bölge plânlama çalışmaları 
Türkiye'mizin çok yönlü kalkınmasının imkân
larını tavsiyelerini ve çarelerini ortaya koy
maktadır. Bu itibarla çok önemli ve hayatî 
bir fonksiyon hüviyetine sahiptir. Burada çok 

hklirno. 

Adana., 

yıllar evvel başlamış olan çalışmalara yeni gay
retler de ilâve etmiş ve bu sene 1966 progra
mında bu araştırmaların sonuçlarının ilgilile
re ve Türk umumi efkârına bir rapor halinde 
sunulması kararını almış bulunmaktayız. Yük
sek Heyetinizin memnun olacağı ümidi ile bun
ların neler olduğunu yüksek müsaadenizle sü
ratle okuyacağım : 

1. Geçmişteki ve gelecekteki çalışan nüfu
sun tahmini, 

2. Türkiye çapında iç ve dış göç analiz
leri, 

3. İllerin kazaları itibariyle nüfus düzelt
meleri, 

4. Trakya halk bölgesi Önraporu: 
Kırklareli, Tekirdağ illerini kapsar. 

5. Çukurova bölgesi önraporu: 
İçel, Hatay illerini kapsar. 

6. İktisadi Devlet Teşekküllerinin sektör
leri itibariyle yurt içinde dağılması ve ekono
mik yönden değerlendirmesi. 

7. Antalya bölgesi, fizikî yerleşme plânı, 
Antalya, İsparta, Burdur illerini kapsar. 

8. Orta - Anadolu projesi önraporu, Anka
ra, Konya, Niğde, Kırşehir, Yozgat illerini kap
sar. 

9. Elâzığ, Keban alt bölgesi envanter ça
lışmaları. 

10. Keban Barajı gölü altında kalacak 
olan köy ve mahallelerin anketi çalışmalarının 
neticesi. 

11. Elâzığ, Keban alt bölgesi, bölge plân
lama modeli. 

12. Keoan Barajı ve kısa vâdede ortaya çı
kan 'bölge plânlama sorunları: Pjlâzığ, Bingöl, 
Tunceli, Malatya illerini kapsar. 

13. Kuşadası, Efes turistik yerleşme düze
ni. 

.14. 
düzeni. 

15. 
16. 

lan. 
Bunları bu sene neşredeceğiz. 
Âfet vukuunda Devletin yardım edici ve 

iskân edici gücünü seferber etmek fikri de Hü
kümet programımızda yer almış olan bir hu
sustur. Âfet konusunda ev yapımını, evini 
kendi yapana yardım metodunu uygulamakta 
idik. Yüksek malumlarınızdır ki, bu, toplum 

Denizli, Paınukkale turistik yerleşme 

Bolu ve çevresi turistik plânlaması. 
Ankara için dinlenme plânlaması esas-
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kalkınmasında modern bir metottur. Ama biz 
Devletin iskân edici ve yardım edici kudretini 
seferber etmek fikriyle bunu telif ederek bu 
metodu daha etkili ve daha rasyonel bir hale 
getirmenin gayretleri içerisine girmiş bulun
maktayız. Ve buna göre yaptığımız üç aylık 
çalışmalarda mesken inşaatı bitirinıindeki sü
rat hızı % 39 u bulmuştur. Mesken politika
mızda büyük ve yaygın bir hedef tesbit ettik. 
Anayasamızın ilgili maddelerinden de ilham 
alarak yoksul ve dar gelirli vatandaşlardan 
başlıyarak bütün yurttaşlarımıza bir yuva te
min etmek veya ucuz kiralık 'konutlarda barın
dırmak fikrini esas alınış bulunmaktayız. Bu 
büyük mesken politikasının tahakkuk edebil
mesi bâzı imkânların elde olmasına 'bağlı oldu
ğu aşikârdır. Bunun için Hükümet progra
mında da vadettiğimiz Gecekondu Kanunu, Ko
nut Kanunu ve Arsa ofisi kanunlarının çık
masına lüzum ve zaruret vardır, tşe başlar 
başlamaz ilk defa mesken politikanızın çok ak
tüel !bir yönünü teşkil eden ve toplum haya
tımızda sosyal bir ıstırap manzarası teşkil eden 
gecekondu problemini süratle kanalize edebil
mek için Gecekondu Kanununu Yüksek Mec
lise sunduk. Millet Meclisi Karma Komisyo
nunda tetkik edilmektedir. Tahmin ederim ki, 
belki yarın akşam komisyon mesaisini bitirecek 
ve çok kısa zamanda Yüce Heyetinizin huzu
runa gelecektir. 

Konut konusunda aynı yapılmış olan ça
lışmalardan, ilim adamlarımızdan, tecrübeli zat
ların görüşlerinden de faydalanarak hazırladı
ğımız Konut Kanunu Bakanlar Kurulundan 
çıkmış bugün veya yarın Yüce Meclislere sunu
lacaktır. 

Mesken politikası ile çok ciddî alâkası bu
lunan Arsa Ofisi Kanununu da hazırlamış bu
lunuyoruz. Aynı metotla ihtisasa ve ilme hür
met ederek hazırladık. Bunu da Başbakanlık 
bugün veya yarın Yüksek Meclislere sunmuş 
bulunacaktı r. 

Hükümet programlınızda iki bankamız hak
kında da bâzı taahhütlerimizi tazammuıı eden 
görüşler vardır. 

İller Bankamızın gelir kaynaklarını geliş
tirmek köy ve özel idarelere kredi açmak fikri. 
Bu konuyu da ciddiyetle ele aldık. Bilhassa ge
lir kaynaklarının geliştirilmesi bakımından 

Belediye Gelirleri Kanununun süratle çıkması 
lüzumuna kaaııi bulunduğumu?, için içişleri Ba
kanı arkadaşımızla yaptığımız sıkı bir mesai 
neticesinde tahmin ediyorum. İd, çok kısa bir za
manda bu kanun da huzurunuza gelmiş buluna
caktır. Diğer taraftan 400 milyon liralık fon 
borçlarının tasfiye edilmesi konusunda da ciddî 
çalışmaların içine girmiş bulunmaktayız. Diğer 
taraftan köyler ve özel idarelere kredi açmak 
için de bankamızın samimi gayretleri neticesin
de bütçe imkânlarımızla mütevazı da olsa bir 
meblâğ ayırmış bulunmaktayız. Zaruri ihtiyaç
larla karşılaşan İller Bankası ortaklarına bele
diyeler de dâhil olmak üzere köylerimize ve özel 
idarelerimize bu sene kredi verebileceğiz. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankasının sıkıntıla
rını teşhisten doğan bir görüşle ona hayatiyet 
vermek ve sermayesini artırmak kararında ol
duğumuza Hükümet programında beyan etmiş
tik. Bu konuda da ciddi gayretlerin içine gir
dik. Bu bankanın sermayesinin bir milyar lira
ya çıkarılmasına dair olan kanun tasarısını bu
gün Büyük Meclislere sunmuş bulunmaktayız. 

Sayın Başkanın ikazlarına hürmet ve vefa 
vazifem olduğu için mâruzâtımı burada kesiyo
rum. 

Şimdi değerli arkadaşlarımın tevcih buyur
dukları sorulara gayet kısa ve özetle arzı malû
mat edeceğim : 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Koca-
beyoğlu arkadaşım, Bakanlığıma taallûk eden 
birçok konularda gerçekleri dile getirdiler. 
Bölge plânlama çalışmalarımıza işaret ederek 
yeni bölge çalışmalarına başlanmış mıdır, eski-
elrden müspet sonuç alınmış mıdır buyurdular. 
Eski çalışmalardan müspet sonuçlar alınmıştır. 
Biraz evvel de listesini okuduğum raporlar bu 
çalışmalardan alınan neticeleri göstermektedir. 
Pilot bölge olarak biz önümüzdeki yıllarda Do
ğu ve Güney - Doğuya ehemmiyet vereceğiz. 
Orta - Anadolu'daki çalışmalarımıza devanı 
edeceğiz. Ege, Marmara bölgesi, Çukurova ve 
Antalya bölgesindeki çalışmalarımızı bitirmek 
üzereyiz. Binaenaleyh, 1966 nm çalışma mer
kezi sıkleti Çukurova, Orta - Anadolu, Doğu ve 
Güney - Anadolu olacaktır. 

Değerli arkadaşım imar mevzuatının tatbi
katta birtakım güçlükler doğurduğu hususuna 
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da işaret ettiler. Bu teşhisleri doğrudur. Ben de I 
biraz evvelki maruzatımda buna temas etmiş
tim. imar mevzuatını halkımızın imar bürola-
riyle olan münasebetlerinde kolaylık sağlıyaeak 
ve imar plânlarına vefa gösterecek bir istika
mette kolaylaştıracak ve bu konudaki çalışma
larımız bir kanun tasarısı halinde en kısa za
manda huzurunuza gelecektir. 

Şehir kasaba ve köylerin imar plânları ya
pılmakta mıdır, buyurdular. 

Şehir ve kasabaların imar plânları benim 
Bakanlığıma bağlı umum müdürlükler taraf ni
dan yapılmaktadır, buna devam olunmaktadır. 
1 071 belediyenin 996 smda harita vardır. 75 
inde yoktur. 814 ünde imar plânı var, 257 sinde 
yoktur. Her sene aşağı - yukarı 80 harita ve 80 
de imar plânı yapılmaktadır. Bunun daha ileri 
seviyelere çıkarılması için ciddî gayretler sarf 
edeceğiz. Köyler için imar plânları yapılmakta 
mıdır sorusu, Toprak ve iskân Umum Müdür
lüğünün konusuna temas etmektedir. Toprak 
ve iskân Umum Müdürlüğünde teşekkül eden 
bir ünite bu konuda çalışmalara girmiştir. Ve 
bilhassa ikinci Beş Yıllık kalkınma devresinde 
200 den az olmamak için köylerimizde imar 
plânı yapılması faaliyetine başlanmış olacaktır. 

Muhterem arkadaşım, turistik sitelerin tes-
biti ve turizmin gelişmesi bakımından Turizm 
Bakanlığiyle işbirliği yapılması hususuna temas 
ettiler. Gayet doğrudur. Biz de bu anlayıştayız. 
Turistik plânlamaları beraberce yapmakta ve 
aldığımız neticelerden onları faydatandırmaya 
çalışmaktayız. Şehirlerimizin, şehirleşmenin da
ha doğrusu hızını ayarlamak ve tarımdan sa
nayie geçişi sağlamak için çalışmalar geliştiril
melidir, buyurdular. Gayet doğrudur. Bölge 
plânlamamızın çalışma hedeflerinden biri de 
budur ve memnuniyet verici neticeler alınmak
tadır. 

Muhterem arkadaşım Sayın Kocabeyoğlu 
Emlâk Kredi Bankasının sermayesinin artırıl
ması lâzımgeldiğini ve yapı tasarruf sistemin
deki vâki şikâyetlerin giderilmesi lüzumuna 
işaret ettiler. Bu teşhisleri de doğrudur. Gönül
den görüşlerine katılıyorum. Biraz evvel de arz 
ettiğim gibi sermayesinin artırılması için hazır
ladığımız kanunu Büyük Meclise sunmuş bu
lunmaktayız. Belediyelerden bu banka alacak
larının tahsili imkânlarının araştırılması konu
suna da temas edileli. 691 sayılı Kamın bu me- | 

I seleyi arkadaşımın da yüksek malûmu olduğu 
üzere halletmek safhasına intikal ettirmiş bu
lunmaktadır. 

imar mevzuunda bir yapı polisi kurulması 
fikrini ortaya koydular. Bu düşünülmeye de
ğer bir konudur. Yeni Belediyeler Kanunu ha
zırlanırken bu konuyu etrafı ile, bütün alter
natifleri ile etüdederek imar ve iskân Bakan
lığının görüşü olarak ilgili bakanlıklara inti
kal ettireceğiz. 

Sayın Kocabeyoğlu arkadaşım emekli maaş
larından muayyen mabetlerde kesinti yaparak 
konut yapılması, memurlarımız için, konut ya
pılması mümkün değil midir, dediler. Zaten 
Devlet memurları kanunun malûm 193 ncü mad
desi bu hususu derpiş etmektedir. Bu özel bir 
kanunla sağlanacaktır. 

Muhterem üstadım, Sayın Eyidoğan'm nâ
çiz şahsıma gösterdikleri iltifata teşekkür ede
rim. Ben de kendisi gibi yüksek şahıslarına 
sevgi ve saygı hisleriyle mütehassısım. Birkaç 
noktaya temas ettiler. Bizim mutlaka bir de
mokratik politikamız olmalıdır, şehirleşmenin 
ne safhada, okluğunu, ne kadar zamanda hangi 
seviyeye geleceğini bilmemiz lâzımdır,, dediler. 
Gayet doğrudur. Bizim bölge plânlama, çalışma-
larımi'zııı hedeflerinden biri de budur. Bu araş
tırmaların ortaya koyduğu donelere göre de
mokratik bir politikanın nitelikleri tesbit edil
miş olacaktır. 

Belediyelerin harita konusuna temas ettiler. 
Kendilerince de malûm olduğu üzere belediye
lere ilk yapılan harita ve imar plânları hibe ile 
yapılmaktadır. İkinci bir defa olursa faizsiz 
kredi ile ifa edilmektedir. Son olarak da entere
san bir noktaya temas ettiler, imar plânı olan 
beldelerde yapılmış olan yapıların halihazır ha
ritalarına işlenmesi lâzımdır, dediler. Doğru
dur, ama bu her yerde tatbik edilemiyor. Ba
kanlığımız imar mevzuatı incelerken bu fikri 
dikkate alacak ve gerçekleştirme imkânları 
neye bağlı ise onu bulmaya çalışılacaktır. 

Sayın Öztürkçine arkadaşım Bakanlığımın 
gecekondu kanunun'u evvelâ ele alarak Yük
sek Meclise getirmiş bulunmam dolayısiyle ilti
fatta bulundular. Şahsım ve arkadaşlarım adı
na kendisine teşekkür ederim. Biz sadece bir 
vazifeyi yapmış olmanın zevkini ve bahtiyarlı-

| ğrnı duymaktayız. 
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Türkiye Emlâk Kredi Bankası üzerinde dur
dular. Sermayesinin artırılması lâzımdır, dedi
ler. Buna cevap arz etmiş bulunuyorum. Ban
kalar ikramiye ve reklâm masrafı yapacağına 
gecekondu ıslah bölgelerinde âmme hizmeti bi
naları yapsın, buyurdular, Güzel bir fikirdir. 
Bankalarımızın dikkate alması için tavsiyeler
de bulunacağız. 

Sayın İnceoğlu arkadaşım, tabiî âfetlere uğ-
rıyan köylerde yapılmış olan binaların borçları
nı ödemede afetzedelerin güçlük çekmekte ol
duğunu beyan ettiler. Mevziî de olsa bu kabî] 
şikâyetler mevcuttur. Aıma, çok kısa bir za
manda huzurunuza gelecek olan bir kanun ile 
borçlanma müddetleri 20 seneden 30 seneye 
çıkmakta ve yapılan binaların maliyetleri üze
rinde % 50 ye yakm bir indirim yapmak bâzı 
şartlar ve kriterler dâhilinde mümkün olacak
tır. Bu kanun ile şikâyet eden afetzedelerin 
şikâyetleri bertaraf edilmiş olacaktır. Halk 
konutu standartlarından şikâyet edildiğini ifa
de ettiler. Halkilkaten bu konuda şikâyetler 
mevcuttur. Bu şikâyetler iki istikamette tecelli 
etmektedir Birisi asgari standart haddinin 
69,3 olması, diğerinin de yapı intifamın 2,40 
olarak tosbit edilmiş olması idi. Vazifeye baş
ladığımız anda bunun üzerine eğildik. Bilhassa 
2,40 irtifa meselesi, yapı yapmak: isıtiyen vatan
daşlarımızın belediyelerden ruhsat alma imkâ
nını selbediei mahiyette idi. Bunu bertaraf et
mek için derhal bir kararname çıkararak bu 
2,40 irtifa meselesini ortadan kaldırdık ve be
lediyelerin imar talimatnamelerime bıraktık. 
Asgari yapı standardının 69,3 mü, yoksa 100 
metrekare mi olmalıdır meselesini de ilgililer
le incelemekteyiz. En kusa zamanda memleke
tin sosyaİ ihtiyaçlarına cevap verici bir haddi, 
standardı tesbit edeceğiz. 

Mu!htere<m arikadaşım Sayın Karaman mes
ken politikasını çok enteresan yönleri ile dik
kate aldılar ve zevkle dinlediğini bir tahlil 
yaptılar. Bu güzel konuşmanın esaslarından 
faydalanmak; bizim için vazife olacaktır. Ken
dilerinin temel olarak üzerinde durdukları fik
ri benimsiyorum. Diyorlar k i ; kalkınma hızı şe
hirleşme hızı ile paralel olmalıdır. Bunu yapa
madığımız takdirde mesken politikasında başa
rı sağlamak güçtür, buyuruyorlar. Doğrudur. 
Türkiye'mizin süratle kalkınmasına bağlı olan 

bir konu olduğundan şüphemiz yoktur. Ama, 
bize lütfedeceğiniz hukukî imkânlar, bâzı malî 
kudretler getirecek, diğer taraftan Hüküme
timizin ekonomik sosyal politikası da bu ham
leleri yaparak Sayın Karaman arkadaşımızın 
ümidetmek istediği merhaleleri kaydedeceğimi
ze biz Hükümet olarak inanıyoruz. 

Sayın Karaman arkadaşım Telsizler'de ve 
Osmaniye'de vaktiyle yapılmış bâzı konutların 
gayesine tahsis edilmediğine işaret ettiler. Bun
lar mevzuatın yoksunluğundan doğmuş veya 
ihtiyaçların ve zaruretlerin tazyiki ile hâsıl ol
muştur. Ama Konut kanunumuzu ve Arsa ofisi 
kanunumuzu çıkardıktan sonra bu tesbit edi
len hedefe doğru bu gayretler yönelecek ve bu 
gibi aksaklıklara meydan verilmiyeeektir. 

Bu kadar geniş bir mesken politikasının tat
bikatında yalnız Emlâk Kredi Bankasının ki
fayetli olamıyae ağını, yanlış anlam<adımsa, ta
sarruf sandıkları da kurulmalıdır, buyurdular. 
Bu görüşe de katılmaktayım. Türkiye'de yapı 
tasarruf sandıklarının kurulma zeminini hazır
lamak için bâzı etütlerimiz vardır. Milletlera
rası bâzı uzmanlarla temaslarımız vardır. Bu 
gayretin içindeyiz. Konut kredisi veren kuru
luşlar aynı ilkelere uymalıdır, buyurdular. Bu
na da katılıyoruz. Bu vahdeti de temin etmek 
azminde ve kararındayız. Konut temini bir Dev
let hizmetidir, bir kamu görevidir, buyurdu
lar. Doğrudur. Biz de aynı telâkkiye sahibiz 
ve onun içindir ki; bu üç büyük kanunumuzu 
süratle büyük Meclislere intikal ettirmiş bu
lunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Salih Türk
men, Toprak iskân Umum Müdürlüğünün büt
çesi üzerinde tavsiyelerde bulundu ve Toprak 
reformu kanununun çıkarılması lâzımıgeldiği-
ne işaret buyurdular. Biz Hükümet olarak Top
rak reformu kanununun süratle çıkarılmasına 
taraftarız. Tarım Bakanlığında ciddî çalışma
lar vardır. En kısa zamanda bıı kanun huzu
runuza gelecektir. 

Sayın Mustafa İnceoğlu arkadaşımın top
rak komisyonlarının çalışması hakkındaki so
rusu teknik bir mahiyet arz ettiği için kendi
sine yazılı olarak cevap arz edilecektir. Yine 
muhterem arkadaşım Inceoğlu'nun köy kalkın
ma kooperatifleri hakkındaki sorusu teknik bir 
karakter arz ettiği için kendilerine yazılı ola
rak cevap verilecektir. Zannediyorum ki, ko-
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nuşan değerli arkadaş]arımın bütün sorularına 
arzı cevabetmiş bulunuyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Baysoy sorun. 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş

kan, konuşan arkadaşlar 'bize fırsat vermediği 
için nıeclburi olarak (biraz uzunca bir sual soraca
ğım. 

BAŞKAN — Sual kısa olacaktır. Sayın Bay
soy. Sualidir, izalıalt değildir. Buyurunuz. 

FEHMİ BAYSOY (Erzinsan) — Sayın Ba
kan ve Bakanlık 'erkânı (gecekondu mevzuunda çok 
esaslı duruyorlar. Bizim Erzincan'Ida Hükümetin 
eliyle kurulmuş (bir de gündüzlkondu mevzuu var
dır. 1939 dan beri envanteri yapıldı. Bu bakım
dan medyunu şükranım. Fakat hâlâ Ibir el uzana-
mamışitır. Burada 12 (bin nüfus vardır. Aşağı -
yukarı Erzincan'ın 'büyük ıbir nüfusu oradadır. 
Fa'kait burası feci 'bir durumdadır. Şimdiye ka
dar 'birkaç ©akan Iburaya seyaibat yaparak halkı 
sevin dirdiler, fakat (bir neticesi çıkmadı. Bu 
mevzuu 'bu s'ene ele alacak mısınız, bu hususta ne 
düşünüyorsunuz ? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Muihlterem arka
daşım Saym Baysoy müsterih olsunlar, Mitçe mü
zakereleri 'bittikten sonra ilk gideceğim yer Er
zincan'dır. Bu konu üzerinde durmaktayız. Bu 
sene ne kadar ev yapacağımızı da plânlamak üze
reyiz. Arzu ederlerse, kendileri de ıbuyursunlar. 
Balkamiığım 'bu sene Erzincan üzreinde kudreti 
nöbetinde ciddiyetle duracaktır. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Teşekkür 
öderim. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaıç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — 691 sayılı 

Kanuna göre Maliyece İller Bankasına ödenmesi 
lâzımgelen (belediye borçlarının yıllık taksiti, ne 
kadardır? Bunlarım taksitlerinin zamanında öden
mediği takdirde İller Bankasının tuitum ve du
rumu ne olacaktır? 

Diğer bir sualim, İller 'Bankası Kığı. Çayır
alan istikametindeki elektrik projesini 1965 te 
tamamhyamamıştır. önümüzdeki s'ene tamamlı-
yalbilecek midir? 

Üçüncü siorum : Birkaç seneden 'beri ikmal 
edilemiyen Yozgat şehrinin su şebekesi İller Ban
kasınca 'kesin olarak ne zaman tamamlanacktır? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — 6'01 Sayılı Ka

nunun tatbikatında, muhterem arkadaşımın işa
ret ettiği gilbi, bâzı sıkıntılar olmuştur. Bu sıkın
tılar bu Parlâmentonun malûmudur. Maliyenin 
İller Bankasına vermesi lâzımgelen meblâğın te
mini (hususunda çok ciddî çalışmalar yapılmak
tadır. Ve bu ay içinde, içinde bulunduğu sıkıntı
nın' .giderilmesi için bir çareyi, zannediyorum ki, 
yarın veya yarından sonra temin edeceğiz. Önü
müzdeki yıl içinde bütçemizde 'bu husus kısmen 
derpiş edilmiş bulunmaktadır. İller Bankasının 
yatırımlarına bilhassa yatırımlarının icra sevi
yesine menfi tesir yapmaması için mümkün olan 
bütün ıtedlbirleri alacağız. 

Elektrik projesi konusu teknik Ibir mevzudur. 
Bütün teferruatı ile size arzı malûmat edilmesi 
lâzımdır. Etibank ile ilgilidir. Müsaade ederseniz 
sizi tatmin edecek yazılı <bir cevap arz edeyim. 

Yozgat içme suyu meselesini de Mulhiteram Ar-
tukmaç arkadaşım 'bilir. Onun da çeşitli safha
ları var, teknik tarafları var. Omu da yazılı ola
rak arz edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Giray sorunuzu sorunuz. 
RASÎM GİRAY (Elâzığ) — Sayın Bakandan 

bir 'hususu rica edeceğim. 
Keban Barajı yapılınca 170 köy su altında 

'kalacaktır. Bu 170 köyün 40 veya 50 bin ara
sındaki nüfusu yer değiştirmek zorundadır. 'Bil
hassa Elâzığ gilbi ıbüyü'k 'bir problem arz edecek 
olan 'bu yer değiştirme işi için İmar ve İskân 
Bakanlığı olarak alınmakta olan tedbirler var 
mı? Varsa mahiyeti nedir? Açıklanmasını rica 
edeceğim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Giray ar
kadaşıma arzı cevaibedeyim : 

Biraz evvel de (bölge plânlama çalışmalarımızı 
Yüksek Heyetinize sunarken (bu Keban ve Elâzığ 
bölgesindeki güçlü Ibir çalışmamıza işaret etmiş
tim ki, bunun raporu im ısene çılkarıHaoak olan on-
altı esere dâhildir. Birisi Elâzığ Keban allt 'böl
gesi envanter çalışmalarıdır. İkincisi Keiban Ba
rajı gölü alltmda kalacak olan köy ve mahallele
rin anket çalışmalarıdır. Bizim tes'bit elttiğimize 
göre 100 köy su altında kalıyor. Buranın nüfusu 
34 bindir. Bizim teknisyen ve uzman arkadaşla
rı m izin yaptığı arikCtler'e göre, Umuların ıbir kısmı 
burayı tamamiyile terk edip gayrimenkııllerin 
•bedelini a'lduktan ısonra endüsltri sahalarına inti
kal etmek istiyorlar. Onların (bâzı (bilgilerle en-
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düstri sektörüne rahatlıkla intikal edebilmeleri, 
için bir eğitim faaliyetine girmiş bulunmaktayız. 

Diğerleri, toprağa (bağlı kalmak istiyenler 
için, Devlet Plânlama Dairesinin Başkanlığında 
bir Koordinasyon Komitesi çalışmakla ve buna 
dair bir kanun ha.zırlanacak ve Yüksek Meclise 
getirilecektir. Bunun dışında Elâzığ'da bizim 
bölge plânlama çalışmalarımız bu barajın yapıl
malından sonra şehirleşme nasıl bir hareket 'gös
terecektir? Gecekonduya intikaller olacak mıdır, 
olursa bunun tedbirleri neldir? Bu sene içinde on
ları da tesbit edeceğiz. Bölge plânlama ve araştır
malarımızın tavsiyelerine uygun olarak mesken 
bakımından gerekli tedbirler alınacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — İskân 

politikası üzerinde Sayın Bakanın bilgileri 'altın
da konuşmalar oldu. 90 Iküsur bin ünite arz eden 
iskân yerlerine Devlettin hizmet göltümıesindeki 
güçlükler, yol, su, mektep, cami, öğretmen, sağ
lık hizmetlerinin götürülmesi, ve bu tarzda, belki 
de yarın, 5, 10, 20 naneden ibaret köylerin birleş
tirilmesi ve tclknik vasıtalardaki gelişmeler muva
cehesinde mesafe mefhumu 'kalmaması hesabedi-
lerek, iskân politikasının geniş bir ilmî eser ola
rak meydana getirilmesi hususunda bir teşebbüs
leri var mıdır? Bu hususta hiç olmazsa gelecek 
nesillerin, gelecek kuşakların istihdam şartlarını 
kapsıyan Ibir politikaları var mıdır? Bu hususta 
malûmat rica ediyorum. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Ağır-
naslı'ya derhal arzı cevabedebilirim : 

Kendileri de takdir buyururlar ki, modern 
bir politika tesbit edilirken evvelâ ilmî bir araş
tırma, bizim dilimizle, bir bölge plânlama araş
tırması yapılır. Onun getireceği esaslar üzerine 
bu bölge oturtulur. Bizim kendilerinin işaret 
buyurdukları konu genel yerleşim problemiyle 
ilgilidir. Genel yerleşim politikasının esasları 
yahut problemi bölge plânlama organizasyonu 
tarafından etüdedilmektcdir. Onların neticele
rine göre bir politika tesbit edilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Dağlı. 
HAZIM DAĞLI (Çankırı) — Sayın vekile 

teşekkürle söze başlıyacağım. Senelerin ihmal 
ettiği Orta - Anadoluya bir kalkınma ve imar 
faaliyetine gitmişler. Senelerden beri Orta -
Anadolu nedense hiçbir Hükümet tarafından ele 
alınmamıştır. Yalnız, bu Orta - Anadolu'nun en 

fakir bir şehri vardır, Çankırı. Acaba bu dâhil 
mi? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Dâhildir, be
yefendi. Çankırı, Kastamonu, Sinop dâhildir. 
Hattâ Çankırı mmki, mevzi olarak mevcuttur. 
Çok kısa zamanda takdim edeceğim. 

HAZIM DAĞLI (Çankırı) — Teşekkür öde
rini. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Ben geniş malû
mat arz etmedim, Sayın Başkanın tavsiyesine 
uyarak. 

SUPHİ BAT UR (Sinop) — Sinop var mı, 
Sayın Bakan? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Vardır, efen
dim. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Gündoğan, 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Bakan, âfete uğramış bölgelerde yaşıyan insanla
ra kendi evlerini yapar ismi altında para veril
mektedir. Bugün âfete uğramış bölgede yaşıyan 
insanlar, yeni evlerini yapmak için, kendi evini 
yapanı himaye namı altında bir sistem uygulan
maktadır. Halbuki tabikatta görülüyor ki, bu 
suretle yapılan yardımlar süratle ve tam mâna-
siyle olumlu bir meskene kavuşturmuyor. Acaba 
bu yardımları başka bir sisteme sokmak ve baş
ka bir sistemle bunu yaptırmanın çaresi düşünü
lüyor mu, düşünülmüyor mu? Benim bulunduğum 
bölgede böyle bir yer kayması vardır. Bu böl
gede üç seneden beri hâlâ yeni evler yapılmamış
tır. Esasında kendi evini yapana yardım siste
minde bir yanlışlık vardır. Bunun için başka bir 
sistem düşünüyor musunuz? Süratli, parasına uy
gun, çabucak halkı meskene kavuşturmanın çare
lerini düşünüyor musunuz? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Gündo
ğan arkadaşıma arzı cevabedeyim. Bu toplum 
kalkınmasında yeni bir metottur. Mâruzâtımda 
arz ettim. Bunu daha etkili ve daha rasyonel ha
le getirmek için gayret sarf ediyoruz. Bendeni
zin ve uzman arkadaşlarımızın ilk teşhisleri şu
dur. Bu metot da, metodun tatbikatında, çalış
malarda disiplin unsuru azdır. İşler bir elde top
lanmıştır. Binaenaleyh bu işlerde mahallî idare 
âmirlerine, mülki âmirlere geniş yetkiler vere-

— 349 — 
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rek onların imkânlarını da seferber etmek su
retiyle bu metot takviye edildiği bu büyük 
mahzurlar yüzde yüz değilse de büyük bir kıs
mının bertaraf edileceğine bendeniz de şahsan 
kaaniim. 1966 yılında bu şekilde metodu tak
viye ederek kullanacağız. 

FİKRET GÜNDOÖAN (İstanbul) — Bir 
şey daha var, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Onman 

idaresince köylüye ucuz bedelli kereste veri
lir. Fakat nüfusu iki binden fazla olduğu için 
belediye kurulmuş yerlere orman idaresi bu 
yardımı yapmaz. Halbuki yaşayış şartları aynı
dır. Sadece belediyenin bulunması buna mâni
dir. Bu, vatandaşı mesken yapmada daha fazla, 
daha pahalı bir yola sevk ediyor. 

İMAR VE İSKÂN BAKANİ HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Çok doğru
dur. Huzurunuza gelecek Âfetler Kanununun 
muaddel maddeleri vardır. Onlar bize bâ>zı im
kânlar veriyor. Ama sizin işaret ettiğiniz husu
su biz birtakım idari tedbirlerle de bertaraf 
edebiliriz. 

BAŞKAN — Sayın Batur, Sinop dâhil ol
duğuna göre, vaz mı geçtiniz ? 

SUPHİ BATUR (Sinop) — İmar plânlarında 
'bir değişiklik olursa, halka gösterilecek mi? 
İmar Plânları teşhir edilecek mi"? Belediyelerce, 
böyle bir şey düşünülüyor mu? 

İkincisi, İmar durumları inşaata bağlıdır. 
Mühendisler tarafından tasdik edilen projele
re rağmen, kaçak inşaat yapılmaktadır. Ve bu 
inşaat, imar durumuna geçmemektedir. 

Bu sebeple memur ve (mühendislerin huku
kî ve cezai mesuliyetlerine ait bâzı evrak mah
kemelerde vardır. 

Üçüncüsü, bizim sahillerimiz hemen hemen 
eşhas tarafından çevrilmiştir. Halkın denize 
çıkmak imkânı yoktur. Bir teneke tuzlu su, bir 
şişe şaraptan pahalıya geliyor. Sahil Kanunu di
ye bir Kanun var mıdır? Acaba muhterem Ba
kan tarafından böyle bir kanun düşünülüyor 
ırauf 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOÖLÜ (Devamla) — Sayın Batura 
arzı cevabedeyim. İmar plânlarının halikın göre
bileceği yerlerde ilâm keyfiyeti üzerinde gayret 
sarf edilecektir. 

Kaçak inşaat yapılmaktadır, buyurdular. 
Bu bir vakıadır. Mâruzâtımda beyan etmiştim. 
İmar mevzuatımızın işlemiyen ve mahzurlu 
taraflarını bertaraf edecek tadil tasarıları ge
tireceğiz. Bu tadil tasarılarını tasvip buyurdu
ğunuz takdirde bunları önleyici müeyyideler 
konmuş olacaktır. Diğer taraftan da Bakanlığı
mın teftiş kadrosu yeniden belediye imar büro
larını denetim altına alacaktır. Bu gibi kanun 
dışı hareketlere de bu teftiş nizamının ve disip
lininin imkân vermiyeceği kanısındayız. 

Sahillerimizin korunması mevzuunda kendi
sine teşekkür ederim. Memleketimiz için düşü
nülmesi lâzımgelen bir konudur. Biz hem sahil
lerin hem. sahillerin yakınındaki kırlarda inşaat 
ve imar hareketlerinin bir nizama bağlanma/sı
nın bir ihtiyaç ve zaruret halinde olduğuna kaa-
niiz. Batı memleketlerinin bunu nasıl hallettiği 
hususunda ve onlar ne gibi bir mevzuat tat
bik etmektedirler meselesi üzerinde de durduk. 
Bütün Batı memleketlerinin bu konudaki mev
zuatını getirerek bir çalışmanın içine girmiş 
bulunuyoruz. Memleketin gerçeklerini dikkate 
alarak bir kanun tasarısı bu yönde hazırlanıp 
huzurunuza getirilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLI0(TLU (Kayseri) - -

Emlâk Kredi Bankasında hesabı olan birçok 
kişilerin şu son aylarda para alamadığı, kredi
sini kullanamadığı görülmektedir. Buna sebebo-
laraık Banka, eski kararnameyi göstermek sure
tiyle buna uygun inşaat ve evlerin alınabile
ceğini, ona uymiya.il bugünkü yapıların almamı-
ya'cağmı ve bu suretle de kendilerine kredilerinin 
verilemiyeceği yolunda cevap vermektedir. Bu 
çükmaz yol için Sayın Vekil ne düşünüyor bir 
tedbir] eri varmıdı r ? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOÖLÜ (Devamla) — Sayını Kalpak
lıoğlu arkadaşımıza arzı cevabedeyim. Biraz 
evvel de arz ettim. Bu halk standartları tipiy
le ilgili olan bir konudur. Biz irtifa meselesini 
hallettik. Ama 69,3 ün yani asgari standardın 
orta standarda, yani yüz metre kareye çıkartıl
ması işini halen tetkik etmekteyiz. Çünkü bu
nun çeşitli yönleri vardır. Eğer 69,3 yaparsa
nız muayyen bir meblağ ile 100 ev yaparsanız, 
ama 100 metre kareyi kabul ederseniz 80 ev yapar-

j sanız. Konut adedinden kaybedersiniz gibi birta-
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C. Senatosu B : 46 9 . 2 . 1966 O : 2 

kını antitezlerle karşılaşmaktayız. Ama bunla
rın sosyal ihtiyaçlara göre, vatandaşlarımızın 
gerçeklere uygun olarak, mantıkî ve hakikate 
uygun bir standardını çok kısa bir zamanda tcs-
bit edeceğiz ve bu tesbit edildikten sonra kamu 
kredisi veren bankalar bu yönde muamele yapa
cak ve tabiatiylc Emlâk Kredi Bankası da bu 
istikamette muamelelerine devam edecektir. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 

Başkanım, 1956 senesinde Eskişehir'de bir zel
zele olmuştu. Muhterem Bakanın da malûmu
dur. Merkez Çukur Hisar köyü tamamen tah-
ribolmuştur. Köyün hemen yakınma 300 tane ev 
yapıldı. 1959 senesinde inşaat bitti. Bugüne ka
dar bu evleri köylüler alamadılar. Maliyeti çok 
pahalı. Köylüler alamayınca evler boş kalı
yor, gittikçe yıkılma tehlikesi başgöstermiştir. 
269 sayılı Kanun ancak yarısından aşağı bir 
'maliyetle satış imkânı verdiği malûmumuzdur. 
Buna göre bir imkân düşünülüyor mu, hem. köy
lüyü düşünmek bakımından ve hem de inşaatı 
yapıp tahribolmaısını önlemek bakımından1? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Ucuzal 
arkadaşıma arzı eevabedeyim. Biraz evvel de 
arz etmiştim, ev sahiplerinin bu konuda sıkın
tıları vardır. Ve maliyeti pahalı olduğu için 
bâzıları almak da istemiyorlar. İşte bunların 
tasfiyesi için geçen sene Yüce Meclise sunulmuş 
olan Âfetler Kanununu tâdil eden hükümler 
vardır. Bunlar bu gibi vatandaşlarımıza bâzı 
kolaylıklar getirmektedir. Meselâ yirmi senelik 
müddet otuz seneye çıkmakta ve maliyetinin 
yüzde ellisi nisbetinde de tenzilât yapılabil
mesine imkân vermektedir. Ancak bu kriter 
içinde bunlar faydalanabilecektir. Bunun dışın
da bizim her hangi bir tasarrufa geçmemiz 
kanunların dışında bir davranış olacaktır. Bu 
kanunu süratle çıkarırsanız tahmin ederim ki, 
afetzede vatandaşlarımızın memnun olacağı ne
ticeler alınacaktır kanusmdayım. Yalnız bu 
bahsettiğiniz köyün özeliğini şu anda bütün te-
ferruatiyle ve yaygın olarak bilmiyorum. Husu
siyle üzerine eğilip zatıâlinize yazılı bir cevap 
arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ayrım. 
YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Sayın Ba

kan köylerin imar plânının yapılacağından bah
settiler. Ancak 1967 yılından itibaren böyle 

bir teşebbüse geçilebilecek midir I Yılda kaç kö
yün imar plânı yapılabilecektir? Birinci soru 
bu. 

İkinci sorum, Kars ilinin Tuzluca ve Ka
ğızman kazalarının heyelana mâruz kalan bâzı 
köyleri vardır. Bunların içinde meselâ Kelekli 
köyü üç seneden beri çadırlarda oturmaktadır. 
Acaba bunların hali ne olacaktır 1 

Üçnücü sorum, İğdır ve Tuzluca kazaların
da zelzele dolayısiyle yapılan evlerde zelzele 
talimatına riayet edilmemiş, bâzı çift katlı evlere 
raslanmaktadır. Bunun sebebi nedir? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Efendim, kaç 
köy yapılacaktır konusunu hemen cevaplandır
mak mümkün değil. Biraz evvel de arz ettim, 
Toprak İskân Umum Müdürlüğü benim Bakan
lığımdan ayrılmış, Köyişleri Bakanlığına bağ
lanmıştır. Ama Bakan arkadaşım seyahatte bu
lunduğu için ben onun namına arzı cevabettim. 
Bir ünite kurulmuştur, çalışılmaktadır. Bu iş 
ele alınmıştır. Durum budur, halen arz ettim. 
Daha geniş bilgiyi Umum Müdür arkadaşım 
size arz edebilir. 

Kars'ın bâzı ilçelerine bağlı köylerde bina
ların yapımı programda mıdır, değil midir bu
yurdular. Şu anda buna cevap arz etmek müm
kün değildir. Çünkü 1966 programında 6358 bi
na yapılması mevzuubahistir. Ve bu 150 yerde
dir. Yazılı olarak buna zatıâlinize takdim edebi
lirim. Ve tahmin ederim ki, bu köylerden bâzı
ları da dâhildir. 

İğdır hakkında işaret buyurdukları hususun 
da son safhasını etüdederek yazılı olarak zatı
âlinize takdim edeyim. Çünlkü bu teknik bir 
mevzudur. 

BAŞKAN — Sualler bitmiştir, buyurun Sa
yın Bakan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt. 
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, değerli Ba
kan ve Bakanlık Erkânı; İmar ve İskân Ba
kanlığının 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı üze
rinde şahsi görüşlerimi • 10 dakikalık müddet 
içinde muhterem heyetiâlinizi yormadan ve 
usandırmadan arz ve izah etmeye çalışacağım. 
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Muhterem arkadaşlarım, Hükümetin bir 
İmar ve İskân politikası vardır. Bu politikayı 
yürüten ise huzurumuzda bulunan İmar Bakan
lığıdır. Biraz önce benden evvel konuşan muh
terem ve sevdiğimiz, hürmet ettiğimiz İmar Ba
kanımız bu hususu muhterem heyetiâlinize arz 
ve izah etti. Ben yalnız ve yalnız muhterem 
arkadaşlarını bir iki mevzua değinmek isterim. 

Sevgili arkadaşlarım, insanların muvaffaki
yeti ve müosseriyeti hanedeki, yuvadaki huzu
runa bağlıdır. Yuvadaki huzurun ise iki esası 
vardır. Biri mânevi unsuru, diğeri ise maddi 
unsurudur. Mânevi unsur eşler arasında, aile 
arasında mevcut bulunan mânevi hıısusata taal
lûk eder. Maddi unsur ise bir insanın dört başı 
mamur olan sıhhi ve fennî bir yuvaya sahibola-
bilmesidir. İşte İmar ve İskân Bakanlığı mes-
'ken ihtiyacını teminde elinden gelen bütün gay-
gayretleri göıstermekte ve imkânları nisbetinde 
vatandaşın ayağına kadar hizmeti götürmekle 
meşguldür. 

Sevgili arkadaşlarım, hepinizin özlediği tek 
bir şey var, o da; Türkiye'de bulunan bütün 
aileleri genciyle, yaşlısiyle ve yetişkiniyle bir
likte bir yuvaya sahibedebilme'k, kaynıyan bir 
tenceresinin bulunmasını temin edebilmektir. 
Muhterem arkadaşlarım, bunun yapılabilmesi 
için mutlaka ve mutlaka vatandaşın bizzat 
kendi el emeği ve göz nuru ile çalışması, Dev
letin de vatandaşa zamanında ve yerinde elini 
uzatması iktiza ettiğine kaani bulunmaktayrm. 

Muhterem arkadaşlarını, yuvasızlığm hasre
tini ancak yuvası olmıyan, bunun acısını çeken 
insanlar bilirler. Şimdi ben burada gecekondu 
movzuıına temas etmek istiyorum. Muhterem ar
kadaşlarım, bugün Türkiye'mizde köylerden şe
hirlere akın bir vakıadır. Köylerden şehirlere ge
len vatandaşı getiren ise bir ihtiyaçtır. Bu, şehre 
geldiği zaman mesut olmak, şehre geldiği zaman 
muvaffak olmak, şehre geldiği zaman müreffeh 
olmak ümit ve hayali içinde gelmektedir. Bu ge
liş ise şehirdeki nüfusları artırmakta ve şehir
lerde bulunan nüfusun artışı dolayısiyle arsalar 
pahalılaşmakta, kiralar artmakta ve netice itiba
riyle şahsan şehirde imamlığa uygun bulunmı-
yan ve bugün Hükümetin dahi üzerine eğilmiş 
olan gecekondular doğmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün köyden şeh
re vâki olan akımı durdurabilmek mevcut mev

zuatla ve bundan sonra gelecek hukukî mevzu
atla ve kanunlarla mümkün olmadığı kanısında
yım. Bunun sebepleri sosyal ve iktisadidir. Köyü 
hatırlıyalım. Ben size orada yetişmiş, orada doğ
muş, eşiğinden, beşiğinden, küllüğünden, seki
sinden gelmiş bir arkadaşınız olarak köyü tarif 
edeceğim. Köy öyle bir yer ki arkadaşlar, onun 
ıstırabını çekmiyen kimsenin burada köyü bil
mesi, onun derdini bilmesi mümkün değildir. 
Ben bütün samimiyetimle ifade ediyorum, köy
den bir iki ay müddetle uzaklaşıp Ankara'ya ge
lip buranın havasına katıldığım zaman ben bile 
köyü unutuyorum. Ancak onun içine girip, dert
lerine bizzat şahidolup o dertleri sinesinde çeken 
ve yaşıyan bir arkadaşınız olarak onlarla birlik
te düşünmeye mecbur oluyorum. Bunların evi 
yalnız ve yalnız kerpiç ve çamurdan ibarettir 
muhterem arkadaşlarını. Loğ diye tâbir edilen ha
nesinin üzerindeki bulunan ve çorak diye tâbir 
edilen toprağı da olmazsa yukardan yağan yağ
mur sanki içindedir, kar sanki içinde yağar ve 
böyle olunca bu yuvada bir şey aramak müm
kün değildir. Bundan on beş, yirmi yıl önce köy
de bulunan vatandaşları için bugün hâlâ teze
ğin ısıtma vasıtası olduğu düşünüldüğü zaman 
onların dertlerinin ne kadar büyük, ne kadar acı 
ve ne kadar hazin olduğuna şahidoluruz. İşte 
muhterem arkadaşlarım, vilâyet hudutları içinde 
bulunan ve bilhassa büyük vilâyetlere münhasır 
olan gecekondu dâvalarında, Hükümet olarak 
üzerine eğilmiştir. Bu dâvalarda basınımız po
litik sebeplerle alâkalıdır. Yine politik sebeplerle, 
karşı bulunan, yani muhalefette olan partiler 
müteyakkızdır. İktidar ise bu mevzuu halletmek 
için üzerine eğilmiş ve bunun çabası içindedir. 
Bu sebeple yeni mevzuat ve kanun getirmekte
dirler. Ama muhterem arkadaşlarım, demin bu
rada çok sevdiğim ve hürmet ettiğim Bakanın da 
ifade ettiği gibi bu iskân ve mesken dâvasının 
senede iki yüz köyün plânı yapılmak şekliyle 
halledileceği ve böyle bir neticeye vâsıl olunaca
ğı düşünülürsa, Türkiye'de 43 bin köy bulundu
ğuna göre hesabı ben yapmıyayım, bu kürsüden 
söylemiyeyim. Bu milletin bunu beklemeye taka
ti de yok, dermanı da yoktur. Ben yalnız muhte
rem arkadaşlarım şuna inanıyorum, köylümüz 
çok munistir, köylümüz çok fedakârdır, çok mi
safirperverdir, köylümüz çalışkandır. Fakat onu 
çalıştırmak bize düşen vazifedir. Yine elbirliğiy-
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le bu dâvayı müştereken halletmemiz lâzımdır. 
Aksi takdirde köylümüz bugünkü şartlar içinde, 
itiraf edeyim bu benim için bir hakikattir, ancak 
dört ay çalışır maalesef ve maalesef 8 ay yatar. 
İş gücü heba olur gider. İşte bu memleketin yüz. 
de 80 i bu vaziyettedir. Ona göre bu derdin üze
rine de birlikte eğilmenin bir zaruret olduğuna 
ben şahsan kaani bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten insan sı
cak bir yuvası olmadığı zaman onun kıymetini 
bilir. Bugünkü şehirlerimizdeki kaloriferli evler, 
havagazılı evler, şömineli evler bunlar gönlün is
tediği evler olmakla beraber, biraz Ankara'dan 
uzaklaştıktan sonra gecekonduları ve oradan da 
köye gittiği zaman daha başka meskenler görür. 
Ben şuna inanıyorum muhterem arkadaşlarım, 
eğer köylerdeki vatandaşlar Ankara'ya geldiği 
zaman, köyden daha rahat olmasa, köyden daha 
iyi geçinmese mutlaka köyüne dönmeye mecbur
dur. Kanun dahi getirseniz, hüküm dahi koysa
nız, hiçbir kuvvet onu : şehirde barmdıramaz. 
Fakat, köyden gelişi itibariyle buradaki hayat 
yaşayışında hiç olmazsa bir elektriği vardır, hiç 
değilse üzeri kiremitli bir yapısı vardır. Yağmur 
yağdığı zaman içine akmaz. Ve böylece ondan 
daha müreffeh, daha rahat bir yuvası vardır. 
Bu sebeple köyden şehre akın edilmektedir. İşte 
benim ricam muhterem bakanımdan ve bunun 
üzerine eğileceğinden emin olduğum bakanlık 
erkânından bu mevzular üzerine eğilerek bu 
memleketin hakiki derdini halletmek gayretini 
göstersinler, muhterem arkadaşlarım. 

Sevgili arkadaşlarım, biraz da ben Toprak 
ve İskân Umum Müdürlüğü üzerinde duraca
ğım. Bugün toprak köylüye 4753 ve 5618 sayılı 
kanunlara göre dağıtılır. Yalnız bu toprağın da
ğıtılmasının kifayet ettiğine ben kaani bulunma
maktayım. Bu kanunlarda yeniden bir tadilât 
yapalım. Kuru toprağı köylüye vermenin bir 
faydası olmadığına köylüye aynı zamanda kredi, 
köylüye aynı zamanda tohum, gübre ve alet ve
rerek köylünün boş kalan iş gücünü değerlendir
mekte zaruret olduğuna keza inanmıyorum. 

Bugün muhterem arkadaşlarım, bir de koo
peratifçilik başladı. Anayasanın 51 nci madde
sinde yerini bulmuş olan kooperatifçilik Avrupa 
devletlerinin kalkınmasında tek unsurdur. Yal
nız köylerimizde kooperatif kurulurken yalnız 
ve yalnız Avrupa'ya işçi göndermek gayesi ile ku

ruluyor. Kooperatifçiliğin gayesi bu değildir. Bu 
Umum Müdürlük bunun üzerine eğilerek bilhas
sa kooperatif kuran köylere köyün, suyunun ya
pımı ve lâzım olan ihtiyaçlarının temini zımnın
da kooperatiflerin kurulmasının icabettiğini yal
nız ve yalnız bu millet çocuklarına Avrupa'da 
insanca onları o yerde mesut edecek gibi bir yola 
götürmenin çaresini istirham edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu bakanlığın hiz
metlerini takdirle anıyorum. Ben Yozgat'ta bu
lunduğum sırada memlekette bir seylâp olmuştu. 
O sırada Bakan yoktu. Müsteşar vardı. Vali Bey 
müsteşarı telefonla aradılar. Ve derhal o köye 
yardım edilmek üzere bakanlık tarafından 40 
bin lira gibi bir para ve ayrıca çadırlar gönde
rildi. Yüce Senatonun huzurunda bu Bakanlığın 
\e müesseselerinin çalışmasından dolayı kendile
rini tebrik eder, bunun böyle de bu misüllû va
zifelerde muvaffakiyetle çalışmalarını bilhassa, 
bütün kalbimle temenni eder, hepinizi hürmetle 
selâmlarım arkadaşlarını. (Alkışlar) 

BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanlığı Büt
çesi üzerinde görüşmeler bitmiştir. Maddelere 
geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

12.000 Personel giderleri 5 585 540 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 807 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 67 452 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

10.000 Çeşitli giderler 40 000 
BAŞKAN _ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 57 013 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 175 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 1 500 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

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

Bakanlık bütçesi bitmiştir. 

A — TOPRAK VE İSKÂN İŞLERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Cetvelleri okuyoruz. 
(A/ l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 22 813 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

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

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 10 958 000 

BAŞKAN — Bu bölümle ilgili önerge var
dır okutuyorum. 

Senato Başkanlığına 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünce 

1965 yılı içinde Ödemiş, Uşak, Manisa, Malatya, 
Diyarbakır ve Urfa'da ihdas edilen altı aded 
kırsal alan şümullü plânlama grupunun her tür
lü masrafları ve bu arada ihtiyaçları bulunan 

her grup için ikişerden oniki aded pikap cinsin
den taşıt ihtiyaçları dikkat nazara alınacak tes-
bit edilen giderleri bir proje halinde Devlet 
Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığının tasvibinden 
geçmek suretiyle Genel Müdürlüğün 1966 Büt
çesinin «21.711 Etüt ve proje giderleri» bölü
müne konulmuştur. Ancak mezkûr grupların ih
tiyacı bulunan oniki aded taşıtın satmalınması 
bütçe tekniği itibariyle 21.711 bölümündeki öde
nek mümkün olamamaktadır. 

Bu itibarla beheri elli bin lira 4 X 4 arazi 
pikap cinsinden taşıtın kırsal alan şümullü plân
lama gruplannm ihtiyaçlarını karşılamak üzeıe 
1966 yılı içinde satmalmmasmı teminen 21.711 
bölümündeki ödenekten 600 bin lirasının 23.000 
«makina teçhizat ve taşıt alımları» bölümünden 
23.112 «taşıt alımları» adiyle yeniden açılacak 
maddeye aktarılması ve bütçede mevcut 23.112 
madde numarasının 23.120 olarak değiştirilme
siyle aşağıdaki cetvelde cinsi yazılı taşıtların «R» 
formülüne eklenmesi gerekmektedir. Saygıları
mızla arz ederiz. 

Ağrı Tunceli 
Salih Türkmen Mehmet Ali Demir 

Çanakkale 
Nahit Altan 

BAŞKAN — Önerge okunmuştur. Karma 
Bütçe Komisyonu katılıyor mu? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Sakarya Milletvekili) — Katı
lıyoruz. 

BAŞKAN — İlgili Bakanlık, Sayın İmar ve 
İskân Bakanı katılıyor musunuz? Karma Bütçe 
Komisyonu katılıyor. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOÖLU (Muğla) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Maliyenin bir itirazı var mı? 
MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz

mir Milletvekili) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye Karma Bütçe Komis

yonu, İmar ve İskân Bakanlığı ve Maliye Bakan
lığı katılıyor. 21.000 nci bölümden 600 bin lira
nın tenziliyle, 23.120 nci bölüme 600 bin liranın 
eklenmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 
21.000 Etüt ve proje giderleri 10 358 000 
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BAŞKAN — 21.000 nci bölümü yeni şekliyle 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölüm Lira 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 8 050 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

(A/3) işaretli cetveli okutuyorum. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

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

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

35.000 Sosyal transferler 447 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi üzerinde gö
rüşmeler bitmiştir. Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
görüşmesine geçmeden evvel bir önerge vardır 
okutuyorum. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Beniz iş kanunu tasarısının kurulacak 
geçici bir komisyonda görüşülmesine dair Anaya
sa ve Adalet Komisyorıu Başkanlığı tezkeresi (M. 
Meclisi 1/562, Cumhuriyet Senatosu 1/610) 

BAŞKAN — Bir tezkere var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Deniz iş kanunu tasarısının Cumhuriyet Se-

natosundaki görüşme süresinin bitimine bugün 
dâhil 28 gün kalmıştır. Tevzi edilen tasarı Baş
kanlıkça 4 komisyona havale edildiğine ve bu dört 
komisyondan 28 günde görüşülüp geçmesi müm
kün olmadığına göre havale edildiği 4 komisyon
dan üçer üyenin iştirakiyle kurulacak bir Geçici 

Komisyonda müzakere olunmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Sözcüsü 
Kastamonu 

Ahmet Nuster Tuna 
Havale edildiği komisyonlar şunlardır : 
Anayasa ve Adalet, Bayındırlık, Ulaştırma ve 

İmar ve İskân Sosyal İskân, Bütçe ve Plân ko
misyonları. 

BAŞKAN — Sözü edilen kanun tasarısını 
görüşmek üzere önergede bahsi geçen komisyon
lardan seçilecek üçer kişiden mürekkep geçici bir 
komisyon kurulması hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Geçici Komisyon kurulmuştur. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1966 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/5, 
Cumhuriyet Senatosu 1/639) (S. Sayısı: 716) 

S — MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ: 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Sayın Fehmi Alpaslan, M. B. Grupu adı
na Sayın Şükran Özkaya, Adalet Partisi Grupu 
adına Sayın Ünaldı. 

Şahısları adına söz alan sayın arkadaşları, 
leh, aleyhte ve üzerindeki sıraya göre okuyorum. 
Sayın Mustafa Yılmaz İnceoğlu, Sayın Ağırnaslı, 

Sayın Demir, Sayın Bozcalı, Sayın Eyidoğan, 
Sayın Alp iskender, Sayın Ali hocaoğlu, Sayın Çe
tin, Sayın Melen, Sayın Batur. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Fehmi Alpaslan 
buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA FEHMİ ALPAS
LAN (Artvin) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri; 

Memleketin malî ve ekonomik hayatında her 
imkânın toplandığı sanılan ve o sebeple de çoğu 
zaman Hükümetin diğer kollarında husule gelen 
hataların kusuru da kendisine bağlanan Maliye 
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Bakanlığı bütçesi üzerindeki C. H. P. Grupunun 
görüşünü arza çalışacağım. 

Gerçekten Maliye Bakanlığı, eskiden Devlet 
varidatını tanzim, tarh ve cibayet ile Devlet mas
raflarını Devlet hizmetlerine tahsis vazifesini gö
ren ve salâhiyetleri ile mesuliyeti bu derecede 
mütalâa edilen bir bakanlık idi. Gelişen dünya 
şartları ve bu şartların insanlık âlemini sürükle
diği anlayışa, ilmin ve tecrübenin ışığında çare 
ariyan görüşlerle Maliye Bakanlığı, artık, bu dar 
anlamdaki görev ve yetkinin üstüne çıkmış, Dev
let idaresinde malî ve ekonomik mevzularda en 
önemli görev ve sorumluluğun sahibi olmuştur. 
Maliye Bakanlığının faaliyeti, aynı zamanda, 
Devlet hayatının siyasi, ekonomik ve sosyal yön
lerini de, hemen malî bünyesi nisbetinde, etkisi 
altına almış bulunmaktadır. 

Klâsik tarifi ile, «Devlet masraflarına halkın 
iştiraki», olarak vasıflandırılan ve fakat gelişim
ler karşısında siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın 
muharrik bir unsuru haline gelen vergiler başta 
olmak üzere, Devlet gelirlerini taşıdığı hassas hü
viyete uygun olarak dikkatli bir ölçü içinde, ta
viz vermeden ve sosyal adalet anlamını taşmadan, 
ekonomik ve psikolojik ortamın dokunmıyan ha
vasında toplamak, kamu hizmetleri için gerekli 
harcamaları karşılamak, gelir kaynaklarını ara
yıp bulmak, Devlet maliyesini ekonomik gerçek
lere paralel, plânın öngördüğü kalkınma hedef
leri ile ahenkli bir şekilde yürütmek, milletle
rarası malî ve iktisadi teşekküllerle temas ve mü
nasebetleri ölçülü, yararlı ve uzağı görür tarzda 
düzenlemek görev ve sorumluluğu da bu Bakan
lığın üzerindedir. 

Bu kadar geniş faaliyetlerin toplandığı bir 
Bakanlığın 'bütçesini 't e ırki d ederken dış görü
nüşü itibariyle bu Bakanlığın bünyesinin öte
sinde gibi zannedilen bâzı icraata da dokunur
sak, Sayın Maliye Bakanımızın bundan alın
mamasını rica ederiz. Aksine, kendisine geti
rilen meselelerde yetkilerin sorumluluk seviye
sinde kullanılması imkânını verecek bir vasa
tın yaratılmış olacağını dikkate almak sure
tiyle bundan memnun olmalıdırlar. 

Devlet gelirlerini sağlama ve harcamaları 
düzeninde yapma bakımından, hükümetlerin 
genel icraatında müessiriyeti kabul olunmak 
lâzımgelen Maliye Bakanlığının, asli vazifeleri
ni yerine getirme sırasında ve bilhassa gelir 

kaynaklarını bulma ve gelirleri sağlama safha
larında Hükümetin ters tutumundan da ziya
desiyle müteessir oldukları vakıasını inkâr 
mümkün değildir. Onun için Devlet hayatın
da sözü en çok geçer olan bu Bakanlık büt
çesi vesilesiyle milletin yaşayışında tesirli Hü
kümet tutumlarına da temas etmek zorımluğun-
da kalınacaktır. 

Bundan evvelki hükümetlere nazaran şim
diki Hükümetin Maliye Bakam, daha rahat 
çalışma ve karşısına çıkacak güçlükleri yenme 
ve hiç olmazsa yeniden meseleler çıkarmama va-
ziyetindedir. Filhakika, demokratik Ihukıık 
devleti düzeninde iktisadi, sosyal ve kültüre! 
kalkınmamızı gerçekleştirecek plân hazırlan
mış uygulanmaya- başlanmıştır. Plânın bağla
yıcı tarafları olmakla beraber, verdiği istika
mette yürüme halinde selâmetle hedefe vâsıl 
olmak da tereddüde yer vermiyecek kadar bir 
açıklıkla mümkün hale gelmiştir. Kamu hiz
metlerinin görülmesi yönünden çok muhtacol-
duğumuz dış finansman hususunda bu dönemde 
hazıra konulmuştur. Konsorsiyum kurulmuş, 
milletlerarası finansman kurumları ile münase
betlerimiz bu devrede olumlu bir hal a I mis
tir. Gayrisâfi millî hâsılamızda nüfus başına 
düşen millî gelirimiz İm devrede sürekli artış
lar kaydetmeye başlamış ve plânsız devredeki-
nin çok üstüne çıkmak suretiyle en azından 
ümit verici bir hale gelinmiştir. Maliye saha
sında şümullü ıslahata haşlanmış, vergi siste
mimiz birçok yeni ve modern müesseselere ka
vuşturulmuştur. 1960 öncesi enflâsyon devri
nin ekonomimizde1 yaptığı geniş tahribatın te
siri bertaraf edilmiş ve. Türk parası istikrara. 
kavuşmuş olarak kendilerine tevdi olunmuştur. 
Böylesine bir vasatta çalışmaya başlamak bir 
nimettir. Hele hele enflâsyonun getirdiği eko
nomik ve ardından da politik felâketlerden 
ders alma mevzuundaki tablo, hafızaların uis-
yana bürünemiyeceği bu yakın dönemde ger
çekten pek istifadeli bir kaynaktır'. 

Ancak, bütün bunlara rağmen husule gele
cek anormal malî ve iktisadi hayatın, çok ağır 
vebal ve sorumluluğu altında ezilmemesi için, 
Sayın Maliye Bakanına düşen dayanma ve di
renme gücünün cesametini de hesaba katmak 
gerekmektedir. 
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Hakikaten sayısız vaitlerle işbaşına gelen 
Demirel Hükümetinin, peri masallarmdaki ha
yal âlemini gerçekleştirmeye nasıl imkân ha-
zırlıyaeağı düşündürücüdür. Gerçekçi bir gö
rüşle Türk Maliyesini arızaya uğratmamak yo
lunda çaba gösterilip gösterilemiyeceği ise he
nüz bilinmemekte ve çaba gösterilmesi halinde 
o vaitlerin sahibi olan Hükümetin takınacağı 
tavır ve mâruz kalacağı mevki tetkika ve sey
re değer görülmektedir. 

Bütçe raportörlerinin de belittiği gibi 1965 
de âzami 13 milyar lirayı bulabilecek halde 
3966 yılı için 16 milyar 936 milyon lira olarak 
% 25 fazlasiylc gösterilen bütçe ve karma büt
çe gelir tahminleri karşısında, Maliye Bakan
lığını haddini aşan bir zorlamaya sürüklemek 
ica'bedecek ki, normal gelir rezervlerini dair 
harekete getirmeye oy kaygusu mâni bir Hü
kümet 'bünyesinde 'bunu yapması kolay olmı-
yan bir Maliye Bakanının bu sıkıntıya naşı1 

ve ne kadar katlanabileceğini kestirmek doğ
rusu zordur. 

Vergilerde esaslı bir operasyon olmazsa bek
lenen gelirden en az 1 milyar lira eksik gelir 
sağlama mevkiinde olan, buna mukabil büt
çeye aksettirilmiyen İktisadi Devlet Teşekkül
leri finansman ihtiyaçları karşılığı 388 milyon 
lira, Millî Savunma ihtiyacı olup sene içinde 
ek bütçe ile verileceği anlaşılan 495 milyon li
ra, işçi dövizleri kur farkı, ihracattan verg4 

iadesi ve diğer hizmetler için bütçeye yıl için
de konulması ica'beden 300 milyon lira ki, bu 
suretle 3 milyarı bulan bütçe açığı karşısında 
şimdi bütçesini rahatlıkla görüştüğümüz Ma
liye Bakanlığının ne hale geleceğini tasavvur 
etmek dahi dehşet vericidir. Bu duruma çare 
olmak üzere yeni kaynaklar aranmadığı tak
dirde, ya yatırımlardan vazgeçilmesi icabede-
cek, ya Millî Savunma ihtiyaçları bir kenara 
bırakılacak, ya da başlamış olan enflâsyon ar
tacaktır. Bu ise hiç şüphesiz bir felâket ola
caktır. 

Vaziyeti vehamete götürmemek ve felâketi 
önlemek için sağlam kaynak esaslarına gitmek
ten başka çare görülemiyecek ve böylesine bir 
tedbir ise cesaret istiyecektir. 

Maliye Bakanlığı hiç şüphesiz Devlet haya
tının nâzım mevkiini işgal etmek suretiyle yap
makla ve yürütmekle sorumlu olduğu hizmetle

ri başaracak çok fedakâr, feragatkâr bilgili ve 
tecrübeli elemanlara sahiptir. Mum dibine 
ışık vermez kabilinden, Maliye Bakanlığı dai
ma dar kadro ve ağır yük altında kalmış ol
masına rağmen, elemanlarının büyük feda
kârlığı sayesinde kendisine düşeni, hattâ bek
lenenden daha çok yerine getirmesini bilmiş ve 
becermiş ve son yılların malî gelişmesinde bu
nun misallerini çokça vermiştir. Fakat, ma
rifet ağır yük altında ezilen elemanlardan her 
şeyi beklemekte değil, siyasi tutumu ilme ve 
tecrübeye açık tutmaktadır. 

Söz, kendilerine karşı pek müteşekkir ol
duğumuz personele gelmişken, üzerlerine aldık
ları görev, aded ve mahiyet itibariyle emsal 
vermekte zorluk çekeceğimiz kadar artmış bu
lunan bu personeli ilgilendiren Teşkilât Kanu
nunun biran evvel çıkması lüzum ve zaruretine 
de ehemmiyetle işaret etmek isteriz. Her yıl 
çok temiz niyet ve görüşlerle muvafıkı ve mu
halifi tarafından ortaya atılan bu temenninin 
zabıtlarda yer almaktan çıkarılmasını temin 
için gerçekleştirilmesini bir defa daha ısrarla 
istirham eylemekteyiz. 

Çetin durum karşısında daha birçok tedbir
ler almak mecburiyeti ile karşı karşıya bulu
nan Maliye Bakanlığının, siyasi tutum imkân 
verdiği takdirde, bu tedbirleri almasının ve bu 
tedbirlerde başarıya ulaşmasının her bakıma 
kifayetli bir teşkilât kanunu çıkarılmasına 
bağlı olduğu elbetteki takdir olunur. 

Tedbirler olarak 'hatıra gelenlerden bâzıla
rını arz edersek, Maliye Bakanlığının ne ka
dar ağır bir yük altında olduğu daha iyi an
laşılacak ve her tedbirin başında teşkilât ka
nununun geldiği teslim olunacaktır. 

Zirai kazançların vergilendirilme âmilleri
nin tekemmül ettirilmesi, mahallî idareler ve 
belediyeler vergi sistemlerinin yeniden düzen
lenmesi, vergi idarelerinin ıslahı, murakabe teş
kilâtının müessiriyetinin artırılması, vergi 
ziyamı önliyecek tedbirlerin kuvvetlendirilme
si ve geliştirilmesi, kredi ve sermaye piyasa
sını tanzim ve para politikasını rayına oturt
ma, iç ve dış borçlanmalarla ilgili görevlerin 
ifası, malî idare ile ilgili anlaşmazlıklarda 
• vargı mercileri nezdinde Hazinenin temsili, 
Devlete ait değerlerin yönetim ve denetlenmesi. 
uluslararası kuruluş, malî ve ekonomik mües
seselerle olan temasların yapılması ve düzenlen-

— 357 — 



O. Senatosu B : 46 9 . 2 . 1966 O : 2 

mesi ve bu yönden münasebetlerin geliştirilmesi 
gibi tedbir ve görevlerle karşı karşıya bulunan 
Maliye Bakanlığının bugünlere ve yarınlara 
cevap verecek teşkilât kanununu çıkarması 
zarureti mutlaktır. 

Hele bugünler üzerinde durulan Devlet Me
murları Kanununun sınıflandırma işlemlerinde 
personelin durumu dikkate alınmalıdır. 

İnönü hükümetlerinden intikal ettirilmiş 
olan çalışmaları tamamlamak ve yeni tedbirler 
alınmak suretiyle malî istikrarın temin ve ida
mesi şayanı temenni okluğu gibi Devletin cari 
giderlerinde tasarruf zihniyetini de hâkim kıl
maya çalışılmalıdır. 

Tembellik, müsriflik yetmiyormuş gibi bir 
de vergi verme itiyadını almamış bir vasatta, 
Maliye Bakanlığının icabında büyük meseleler 
yaratma pahasına cemiyeti ve Hükümeti bir 
anlayışa getirmek vazifesi ve hakkıdır. 

Türkiye'mizde kamu hizmetleri ziyadesiyle 
pahalıya mal olmaktadır. Hususiyle bu yıl 
sevk edilen bütçede cari giderlerdeki artma ya
tırım giderlerine nazaran çok olduğu cihetle 
'bu pahalıya mal olma fazlalaşmaktadır. 

Devlet dairelerinde göze çarpan lüks, esa
sen her sahada eğitime mııhtacolan vatandaşa 
kötü örnek olmaktadır. Kendi halimizi iyi bil
memek ve gereksiz övünmelerle ferdî ve içtimai 
hayatımızda husule gelen aksaklıkların ayniy
le ve hattâ kahrolası oy mülâhazası yüzünden 
Devlet hayatımızın da iliklerine kadar işlemiş 
olması, bu hastalığa el atılmasını lüzumlu kıl
maktadır. Türk Devletinde vazife alan her
kes, tarihî hassa ve hasletlere ve misilsiz mezi
yetlere sahibolmakla beraber, yine o tarihten 
gelme sebeplerle evsiz, barksız, yurtsuz, top
raksız, bir lokma ekmeğe muhtaç nice nice 
aileleri bağrında taşıyan Türk Milletinin hiz
metinde olduğunu düşünür ve bunu bir ağır
lık hissetmeden bertaraf etme gaye ve gayreti 
ile dolu olursa, sandık üstünde Devlet hizmet
lerini gören, Keçiören'den at sırtında gelerek 
Maliye Bakanlığı yapan İstiklâl Savaşı müca
hitlerinden ilhamını alırsa, lüksü ezici bir hal 
sayar ve kabul salonları, sekreter büroları, 
istirahat odaları esasına göre tanzim edilen 
dairelere, işbirliği halindeki birkaç üst memur 
bir araya oturmak suretiyle bazen de dediko
dulara mevzu olan kira ile lüks binalar tutma 

hastalığından kurtulunmuş olur. Bir vakıa 
olarak işaret ettiğimiz bu hâllerin, dünlerden 
gelme olduğunu da rahatlıkla ifade edersek, 
Sayın Bakanlığın ve dolayısiyle Hükümetin bu 
konuda yerme maksadında lâf etmediğimiz, bir 
derde samimiyetle dokunduğumuz gerçeğini 
kabul etmekte zorluk çekmiyeceğini ümidede-
riz. 

Memleketimizde, mevzuat kalabalığının mey
dana getirdiği dağınıklık, malî sahada Arap 
saçını andırmaktadır. Meslekte çalışanların 
bile kavraması ve tamamını bilmesine imkân ol-
mıyacak kadar çok ve çeşitli mevzuat ile yük
lü olan Maliye Bakanlığının, bu mevzuatı üzer
lerinde tatbik etiği vatandaş kütlesi ile olan 
münasebetlerindeki durumu nazara alınırsa, 
çarıklı ayak ve traşlı başa giydirilen bu mev
zuat farkını düzeltmeye sadeleştirmeye ve bir
leştirmeye ne büyük ihtiyacolduğu kolaylıkla 
ortaya çıkar. 

Millî emlâk işlerinin birleştirilmiş ve sade
leştirilmiş bir mevzuat içinde esaslı takibe muh-
tacolduğunu ve böylesine takipte Hazine için 
büyük faydalar bulunduğunu zikretmeden ge-
çemiyeceğiz. Hazine haklarının sıkı surette 
ve ehliyetle takibi için, hukuk müşavirliği ve 
muhakemat teşkilâtının daha iyi işler hale ge
tirilmesi lüzumuna kaaniiz. Vergi ziyamı ön
lemek için hesap uzmanları ve kontrol memur
ları kadrosunun takviyesi lâzımgelmektedir. 
Seçim mülâhazası ile el uzatıldığı zaman Türki
ye'de vergi kaçakçılığının olmadığını söyle
mekte beis görmiyen siyasilerin, mesuliyeti 
yüklendikleri vakit karşı]aştırkl arı veya hicol-
mazsa anladıkları hakikat, memleketimizde ol
dukça büyük rakama baliğ olan bir vergi zi
yamın mevcudolduğu realitesinde durulmayı 
gerektirmektedir. Bu memlekette elbette her 
manasiyle doğru dürüst insanlar vardır. Za
ten memleket onlar sayesinde ayakta durmak
tadır. Ancak, hieolmazsa şimdilik vergi ziya
mın mevcudiyetini itirafa gelen iktidarın bunu 
önleyici tedbirlere tevessül etmesini bekliyerek 
Devlet hayatı ile ilgili hususlarda kendilerine 
yardımcı olmak istediğimizi açıklamış oluyo
ruz. Vergi ziyamın yalnız kaçakçılık mahsulü 
olmayıp bilgisizliğin de 'bundaki rolünü dikka
te alırsak, hesap uzmanları ve kontrol teşkilâ
tının yetki ve faaliyet bakımından tatmin edi-
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ci hale gelmeleri için yeni mevzuat ile teçhiz 
edilmeleri, kurs ve seminerler açılarak eğitilip 
aydınlatılmaları noktasında birleşeceğimizi 
umarız. Bu arada, kendi sahalarında kalmak 
kaydiyle Serbest malî müşavirlik Kanununun 
çıkarılması için gerekli ilgi esirgenmiyerek 
bu müessesenin biran evvel faaliyete geçmesin
de fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Göze batar hale gelen yurt içi ve yurt dışı 
seyahatlerde ve ücretli izinlerde daha titizlikle 
durulması ve bu imkânların en faydalı bir şe
kilde kullanılmasını sağlamak için incelemeler
de bulunulması, kambiyo işlerinde merkezi
yetçilikten uzak! aşıl ması lüzumuna da işaret 
etmek isteriz. Kambiyo mevzuatında bilhassa 
şeklî suçların meydana gelmesi, ceza alanı ol
duğu kadar onu mahkûm eden hâkimi de mus-
taribetmektedir. Bunda mevzuatın umumi 
prensiplere uygunsuzluğu kadar, ilgili dairele
rin cezalanmamayı temin için yapacakları ta
kip ve uyarma mevzuunda gevşek davranma
larının da rolü olduğu anlaşılmaktadır. Kas-
dolmıyan yerde suç olmaz. Hele çoğu zaman 
yed - i iktidarındaki her çabayı göstermiş olması
na rağmen, zamanında istenilen mahsup evra
kını getirememekten dolayı bir şahsı veya bir 
müesseseyi cezaya çarptırmanın vicdanlarda 
husule getirdiği ağırlığı behemehal bertaraf 
eylemek lâzımdır. 

Devlet personeli rejimi ile alâkalı emekli
lik kanununun biran evvel çıkarılması lüzu
muna inanıyoruz. Yapılan türlü tadillerle kar
ma karışık bir hal alan ve aynı menşe ve hiz
metten gelmiş insanlara zaman değişikliği se
bep gösterilerek başka başka tatbik edilmek 
suretiyle bariz haksızlıklara ve adaletsizliklere 
yol açan Emeklilik Kanununun 'hususiyle Dev
let Memurları Kanununa ayak uydurularak 
tezelden çıkarılması pek zaruri bir hal almış 
bulunmaktadır. 

Devlet Malzeme Ofisinden şikâyet çoktur. 
Şikâyetçilerin başında bizzat Devletin dairele
ri gelmektedir. Muhtaeolunan vasıta, alet, le
vazım ve malzemeyi ya zamanında temin ede-
miyerek hizmeti aksatmakta oldukları veyahut-
ta kalitesiz olanlarını ihtiyaca sürmekte bulun
dukları vsöylenmektedir. Bunun muhtaeolunan 
dövizin verilmemesi ve verilenin de zamanında 
verilmemesinden ileri geldiği mazeretinde el-

betteki isabet umulur. Lâkin, bütün bunlara 
rağmen, daha iyisinin mevcudolduğu ahvalde, 
daha kötüsünü kullandırma vaziyetinden vâki 
şikâyetlere de kulak vermek gerekmektedir. 
Bu Ofisin, yukarda da temas ettiğimiz üzere 
evvelâ kendi bünyesinde lükse kaçmadan sade 
fakat sağlam ve yeknesak malzeme, leA^azım 
alet ve vasıtalarla hizmetini yapmasını zorunlu 
görmekteyiz. 

Maliye Bakanlığının, 1963 yılından beri ya
pılan çalışmalar sonunda hazırlanan genel mu
hasebe kanun tasarısını, menkul kıymetler ve 
kambiyo borsaları kanun tasarısını, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesine dair kanun tasarısını, malî kaza 
ile ilgili kanun tasarısını, belediye gelirleri ka
nun tasarısını, proje ve mühendislik hizmetleri 
kurumu hakkındaki kanun tasarısını, ihale ka
nun tasarısını biran evvel çıkarmasını temenni 
etmekteyiz ve grubolarak yardımda bulunaca
ğımızı beyan etmek isteriz. 

Tasarruf bonolarından vâki şikâyetin ber-
tarafı için yapılan va'din, biran evvel tahak
kukunu bekliyor ve bunda sabırsızlanıyoruz, 
Zira bu iş, Devleti vasıta yapmak suretiyle fır
satçıların, müzayaka halinden alabildiğine isti
fade etmelerini intacetmiştir. Hakiki değerle
rinin % 25 i ile tasarruf bonosu alarak, ver
diğini faiz kuponları ile çıkaran fırsatçılara, 
asla müktesep hak mahiyetinde saymadığımız 
bu davranış mahsulü imkânları bırakmamak 
için, Devletin bu gibi haksız kazançlara vasıta 
olmıyacağını anlatmak ve zihniyetleri uyanık
lığa getirmiş olmak üzere Hükümetin bir ted
bir almasının faydasına da bilhassa işaret et
mek istiyoruz. 

Memleketimizde asgari geçim indirimi, cid
den düşündürücü bir haldir. Vergi mükellef
lerinden çoğu, asgari geçim indirimindeki mik
tarı, Devletin kendilerine karşı takındıkları 
alaylı bir tavır saymakta ve onun için de âde
ta yergi ziyama sebebiyetin mazeretini her 
şeyden evvel kendilerine vermektedirler. Bu
na çare aramak ve bulmak lâzımdır. Bu hal 
böyle iken, Hükümetin, kolay yol olarak büt
çe açığını kapamak üzere, dar gelirli vatan
daşların asgari geçim indirimi haklarını ertele 
meye tabi tutarak, esasen geçinme durumla
rı sıkıntılı olan topluluktan, işçiden, memur-
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dan, ücretliden kesinti yapma yolundaki teşeb
büsünü yadırgamamak mümkün değildir. Sos
yal adalete asla uygun düşmiyen bu hususta
ki kanun tasarısının Cumhuriyet Senatomuzca 
reddedilmiş olmasını şükranla karşılamış bu
lunuyoruz. 

Gelir tahminleri şişirilmiş, giderleri bütçe
ye aksettirilmemiş bir bütçe ile yeni malî yıla 
giren bir Hükümetin, plân hedeflerinin çok 
altında kalması mukadderdir. Otomatik ta
sarruflarla bu bütçenin yürütülebileceğini de 
zannetmiyoruz. Yakm günlerde çıkardığımız 
istikraz Kanunu, yani yatırımları karşılama 
maksadında gösterilmiş olup hakikati halde 
açığı kapama karakterinde olan İstikraz Ka
nunu, yenilerinin geçerliğine engel olacağı 
için bu yol da tıkalı bulunmaktadır. 

Vergi reformlarını zam mahiyetinde göste
rerek çok tenkidde bulunmuş olan bugünkü 
iktidarın Maliye Bakanının, reformların deva
mı mahiyetindeki yeni çalışmaları, hangi ge
rekçe ile Meclislere takdim edeceği doğrusu 
merakımızı mucip bir haldir. 

Bu geçtiğimiz yıldaki vergi fazlalıklarının 
hikmetini, kendi iktidarlarında görenler, ha
kikati halde bu fazlalığın vergi reformlarının 
uygulanmasına başlanmasının eseri olduğunu 
bilirler. Bu gerçeği teslim etmeye yanaşama
dıkları için, yeni reform tedbirlerine ne hü
viyet verecekleri de bizim merakımızdadır. 

Millî servetin büyük bir kısmını bünyele
rinde toplamış olan İktisadi Devlet Teşekkülle
ri, 440 ve 441 sayılı kanunlarla hakiki çalışma 
imkânlarına kavuşturulmak istenmişti. Bugün
kü iktidarın tutum ve davranışında bu müesse
semi felce uğratan partizan müdahalelerle bu 
müesseseleri at oynatma sahaları haline getir
me zihniyetini sezinliyoruz. Kısa zamanda 
yapılanlar, ilerisi için ümit kırıcı olmaktadır. 
Bu surece hem millî servetlerin heder olması
na yol açılmış olmakta ve hem de esasen üze
rinde durulması ioabeden siyaset ahlâkı yeni
den bozulma tehlikesine mâruz bırakılmakta
dır. Bu konuda, Sayın Maliye Bakanının şah
sında iktidarı uyarmak isteriz. Sultan Süley-
mana kalmıyan bu dünyanın elidemirlilere hic 
ka^ııyacağmı hatırdan çıkarmasınlar ve bu 
müesseseleri kendi gerçek hüviyetlerinde bı
rakmanın, hattâ geliştirmenin bizzat kendi 

menfaatlerini de saklıyan politika ve ekonomik 
hayatımız bakımından mutlaka Iâzımolduğuna 
inansınlar. 

440 sayılı Kanuna göre reorganizasyonu ya
pacak olan komisyon çalışmalarının ne hal al
dığını öğrenmek ve bu komisyonun devamlı 
çalışır hale getirilmesini beklediğimizi söyle
mek isteriz. 

Otokontrol yolu ile vergilemede güvenliği 
sağlama maksadına matuf organik bir tedbir 
olarak mütalâa olunan servet beyanı müesse
sesinin kaldırılacağı va'di ile işbaşına gelen 
Hükümetin, sonradan daha iyi bir usul tatbik 
etmek suretiyle değişiklik yapacağı yolundaki 
beyanı muvacehesinde, bu işi nereye götürece
ğini ve daha iyi yol ve usulün ne olduğunu 
bilmek ve anlamak istiyoruz. 

Fiyatların artmasını sıhhat alâmeti sayan 
Başbakanın zihniyetinde memleketin ne büyük 
sıkıntılar çekeceğini hesaba katarak, sağlam 
malî tedbirlerle bu işe çare bulunmasının gay
retini elden bırakmamaya Sayın Maliye Baka
nını davet ediyoruz. Spekülatörler için pek de 
müsaidolrmyan bir vasatta bulunmamıza, yani 
Kıbrıs olayları ve içteki huzursuzluğa rağmen, 
Adalet Partisi iktidarının görüş ve tutuşunda 
netice beklemenin tabiî mahsulü olan bu fiyat 
artışının, dış ve içte daha rahat ve ümitli bir 
halin taihassülünde erişeceği mertebe, çoğun
luğu zaten ezik halde bulunan halkımızı peri
şan edeceğe benzemektedir. Müstahsilin eline 
geçmeden, mahdut sayılı marifetlileri zengin 
edecek olan böylesine fiyat artışı için, tedbir
ler alınmazsa, enflâsyonla da alâkalı bulunan 
hu fiyat artışının yeni enflâsyonist çıkışlara 
yol açacağı anlaşılmakta ve bu hal bizi üzmek
tedir. 

Acı söyliyen dost vasfı ile ileri sürdüğü
müz hususlara ehemmiyet atfolunur ve ted
birlerine tevessül buyurulursa, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu olarak her türlü müzahe
retten yalnız memnunluk duyacağımızı bilhas
sa belirtmek suretiyle, Maliye Bütçesinin mil
letimize hayırlı ve uğurlu yolda işlemesini di
ler, Yüce Heyetinize saygılar sunarız. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Şükran özkaya. 
MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA ŞÜKRAN 

ÖZKAYA (Trlbiî Üve) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; değerli Hükümet temsilcileri; 
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Anayasamızın iktisadi ve sosyal hayatın dü- ı 
zeni taşlığı altındaki 41 ncı maddesi : «iktisadi 
ve sosyal hayat, a dekte, tam çalışma esasına 
herkese insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış 
seviyesi sağlanmanı, amacına göre düzenlenir. 

İktbadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı 
demokratik yol'1 arla gerçekleştirmek; bu maksatla, 
millî tasarrufu artırmak, yatırımları, toplum ya
rarının gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve kal
kınma plânları yapmak Devletin görevidir» de-
nilmcr.ntodir. 

Bu görevlerin büyük bir kısmı Maliye Bakan
lığının çalışma kapsamına girer. Ve ona sorum
lu''uk yükler. Bugünkü Devlet anlayışı içinde. 
Maliye Bakanlığının önemi bu 'bakımdan artmış 
bulunmaktadır. | 

Bütün bu görevlerin yerine getirilebilmesi I 
plân ve plânın uygulanması ile çok yakın bir 
bağlantı halindedir. 

Bu sebeple, bu nokta üzerinde dikkatle durul
ması gerekmektedir. Türkiye'n'n kalkınmasında 
başarıya ulaşmanın temel prensibi, plânın uygu
lanmadı ve hedeflerine varmasıdır. I 

Ancak-, nlânm uygulanmasındaki başarıyı da I 
Maliye Bakanlığı personelinin tümünün bir bü
tün' olarak kalkınma plânını ve hedeflerini gö
nülden ben'm^emeni şartına bağlı görüyoruz. I 

Avnı zamanda, ba^.ta Maliye Bakanlığı örsrü-
tü olmak üzere bakanlıklar büvüklü küçüklü 
bütün kamu kuruluşları, p1ân disiplinine kendi- I 
lermi alıştırmak ve uyanık bulunmak derecesi ile I 
orantılı olarak plânlı kalkınmadan başarı bekle- I 
nabiîir. I 

S<wın senatörler, I 
Plân m tatbikinden bugüne kadar, karsılası- I 

lan güçlüklerden en önemlimi finansman güçlük- I 
leri o1 muttur. Bu konu Mal ive Bakanlığını özel- I 
İtkle ilgilendirdiğinden üzerinde Önemle durul- I 
ması gerekmektedir. I 

Bütçe gerekçesin'n 192 nei sayfasındaki 2 un- I 
maralı tablonun-indeks rakamlarından, Türk 
ekonomicinde 1950 - 1960 villan arasındaki önem- I 
li bir ekonomik ol av ve 1960 dan sonra anlamlı I 
bir yön da^Vmi inkâr kabul etmiyesek açıklıkta I 
ifadesini bulmuştur. I 

Söyle ki, bu taibloda, Türkive gavrisâfi millî 
ha^ılâ^ı ve bütçe vergi gelirleri bakımından. 1950 I 
senesi başlangıç noktası alınmış ve oran da 100 
olarak gösterilmiştir. J 
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1960 yılma kadar, hemen her yıl, vergi gelir
leri artışının gayrisâfi millî hâsıladaki artışın al
tında kaldığı tablo da açıkça görülmektedir. Bu
nun anlamı vergilerin gayrisâfi millî hâsılaya 
oranının bu dönemde gittikçe azalması de
mektir. 

1960 yılma kadar devam eden bu garip geliş
menin sonunda, gayrisâfi millî hâsılada takri
ben 5, vergi gelirlerinde 4,5 misli bir artış elde 
edilmiş ve dolayısiyle vergilerin millî hâsılaya 
oranı düşmüştür. 

Buna karşılık, 1960 yılından sonra normal 
olarak gelişen ülkelerde rastlanan sağlam bir yö
ne girildiği tablonun tetkikinden de anlaşılmak
tadır. Nitekim. 1964 yılında, gavrisâfi millî hâ
sıla indeksi 1950 dekinin 7 misli olup vergi ge
lirleri indeksi 7,5 misline çıkmıştır. Böylece bu 
dönemde, vergilerin gayrisâfi millî hâsılaya ora
nında mütevazi de olsa bir artış kaydedildiği 
açıkça görülmektedir. 

Bunun daha acık anlamı, Türk ekonomik kal
kınmasının 1950 den itibaren 1960 yılma kadar 
savlam finansman kavnakları olan vergi gelirle
rini artırma yolunu kullanarak sağlama yerine, 
çok daha kolay ve sonu olmıvan enflâsyoncu me
totlar ile fTnan^e edildiği şeklindedir. 

1960 yılından itibaren başlıvan «rolilmeler ise, 
kolav ve denenmiş yolların terk edildiğini, Tür
kiye'nin ekonomik kalkınmasının sağlam f'nans-
man kaynaklan ile desteklenme yoluna gidildiğini 
gösterir. 

1966 ve onu takibedecek vıllarda do*rn yol
daki bu gidisin devam ettirilmesi ve çeşitli eko
nomik, sosyal ve politik «sakıncaları olan enflâs
yonun metotlara tekrar iltifat edilmemesi en sa
mimî temennimizdir. 

Değerli senatörler, 
1960 yılından itibaren, Türk mnliyesinde sağ

lam fin^n^man kavna.klarmı, seferber etme yo
lunda, iki Önem1 i adımın atıldı^m, bütçe gerek-
ee^'nln 193 ncü sayfasındaki 3 No.lu tabloda 
açıkoq «rörüyomz. 

N'fekim, tabloda \rorilon rakamlara pörp. bi
ri 1960 vılmda dikeri plânlı dönemin başladığı 
1963 vılmda olmak üzere, fivat istikrarı muha
faza edilerek ver<v <relirWmde % 18 er oranında 
önemli a r t ı l a r sağlanabilmiştir. 

Bn yıllara ait tonlarn bütçe gelirlerindeki 
a r t ı l a r ise erik d<ma önemli oranlar-da olmuştur. 
Tablo incelendiğinde, 1961 yılında bütçe gelirleri 
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•toplamının ibır önceki yıla nazaran % 35 (yani 
1/3 iten fazla), 1963 yılında % 28 olmak üzere 
hamle sayılabilecek artışlar kaydettiği görülmek
tedir. 

Mde edilen1 bu sonuçlar 1960 yılından bu ya
na bilinçli ve olumlu bir politikanın dikkatle iz
lenmiş olduğunun açık bir delilidir. 

Kamu ©yuna, bu konuda, bir gerçeğin anlatıl
ması zorunluğu vardır. Bu gerçek, Türkiye'nin 
geleceği bakımından büyük önem taşımaktadır. 

Türkiye'nin, kendi kendine yardım ilkesine 
inanarak dış desteklere fazla güvenmeden plân 
içinde kalkınmayı' gerçekleştirmesinin tek çıkar 
yolu, yukarda 'açıkladığımız hamlelerin devam et
tirilmesi ile mümkün olacaktır. 

Kalkınmada, dış yardımlara fazla bel bağla
mak gocuklarının sınıf geçmesini kopya ve öğret
men müsamahasına terk eden aile reislerinin du
rumuna düşmeye benzetilebilir. Bu halde, aile 
reisi çocuğunun menfaatini ne derece 'gözetiyor 
ise, Devlet yönetenler de aynı yola başvurdukları 
zaman millet menfaatlerini o derece korudukları
nı zannediyorlar demektir. 

Plânın sağlam kaynaklardan finansmanı ile 
yakından ilgili olan İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin yarattıkları kaynakların artırılmasının öne
mi üzerinde de durmak isteriz. 

Beş Yıllık Plânda, 'Türkiye'nin demokratik 
düzen içinde hızlı ve dengeli olarak kalkınması
nı sağlamak amacı ile seferber edilmesi istenen 
kaynaklar arasında İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin yaratacakları yatırım fonları da yer almak
tadır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinde, 1962 yılın
dan itibaren izlenen politika, tam mânasiyle ba
şarılı .sayılmamakla beraber, bu alanda büyük bir 
potansiyel gücün mevcudolduğunu açıkça gös
termiştir. 

1961 yılında kaynak yaratnuyan bu teşek
küller, 

1962 yılında 327,5 
1963 yılında 816,1 milyon 
1964 yılında 1 051,6 milyon liralık her sene 

artış kaydeden bir kaynak yaratmıştır. 
Bu suretle, üç. yıl giM kısa bir dönemde yara

tılan kaynak •% 315 oranında rekor sayılabilecek 
/bir artış temposuna girmiştir. 1965 yılında ise, 
bu .gidişin tekrar gerileme kaydettiğini üzülerek 
beyan etmek isteriz, 

Sayın senatörler, 
İzlenmekte olan vergi politikasının üzerinde 

de kısaca durmak isteriz. 
öteden beri, Millî Birlik Grupunun üzerinde 

durduğu ve esaslarını muhtelif tarihlerde açık
ladığı, tarım gelirlerinin vergilendirilmesi, itha
lâttan alman Damga Resminin yükseltilmesi, Ve
raset Vergisinin veriminin arttırılması ile vergi 
sistemimizin sosyal adaleti temin ve ekonomik 
gelişmeyi izliyecek elâstiki bir sistem haline ge
tirilmesinin zorunluluğuna önemle işaret etmek 
kf teriz. 

Bunlardan başka, bugüne kadar üzerinde du
rulmasında kayıtsız davranılan bâzı konulara da 
dikkatleri çekmek gerektiği kanısındayız. 

Bu konuların başında büyük bir potansiyel 
güce sahip ve fiilen vergi ödemiyen veya çok az 
vergi öd iyen tarım sektörü, dışındaki geniş bir 
vergi mükellefi grupu gelmektedir. 

Bizzat Maliye Bakanlığının hazırladığı bir 
doküman olan bütçe, gerekçesinde, beyannameye 
itaJbi Gelir Vergisi mükelleflerini ve •bunların' be
yan ettikleri gelirleri ile ödedikleri miktarlara 
ait tablo tetkik edildiğinde : 

Sanayi ve ticaret alanındaki az sayıda bü
yük işletmeler dışında geniş bir mükellef zümre
sinin .son derece az vergi ödemekte olduğu görül
mektedir. Haltta, bunlar kamu hizmetlerinden 
yararlandıkları oranda dahi Devlet masraflarına 
iştirak ettirilmemektedirler. 

Çeşitli meslek mensupları ile iş adamlarını 
içine alan bu geniş grapun vergi ödeme gücü fii
len ödediklerinin üstündedir. 

Bilimsel araştırmalarla tesbit edilen bu du
rum, Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından bir 
rapor halinde ilgili makamlara evvelce sunul
muştu. 

Gelir Vergisi s'isıtemimizin esprisi içinde, uy
gulamada kolaylik, Maliye Bakanlığının zayıf 
•bünyesi göz önünde tutularak, süratle hazır
lanacak bir vergi reform tasarısı ile bu geniş 
grapun ekonomik kalkımmamıza önemli oran
da katkıda bulunması sağlanabilir. 

Daha açık bir deyimle, mevcut Gelir Ver
gisi sistemi içinde «Asgari mükellefiyet» esa
sının düzenlerumesıi ve geliştirilmesiyle plân he
define ulaşma abasında şıkı bir bağlantı gör
mekteyiz. 

- 3 6 ? -
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Üzerinde duracağımız diğer bir konu da, j 
yabancı sermayeden alman Gider Vergisi mik- | 
tandır . 

Yabancı sermayenin Türkiye'den daha bü- I 
yük bir oranda aktığı Hindistan'da yabancı j 
şirketlerden millî şirketlere nazaran daha yük
sek oranda Gider Vergtisi alınmakta olduğu j 
bilinen bir gerçeıktir. I 

Türkiye'de, geniş çapta kâr transferine im- j 
kân vıereıı ve ayrıca Gelir Vergisi ödemediği j 
için haksız bir durumun ortaya çıkmasına yol 
açan bugünkü Gider Vergisi uygulamasının 
müspet Örnek veren devletler dikkate alınarak 
yeniden düzenlenmesi yerinde olacaktır. 

Finansman konusunda son olarak yabancı 
memleketlere kaçırılan ve kaçırılma istidadı 
olan servetlere de değinmek isteriz. 

Malûmları olduğu üzere, 1948 senesinde Tür- | 
kiye, Yunanistan ve İsrail ekonomik kalkınma 
hamlesine aynı şartlar altında başlamış ülke
lerdir. Hattâ ilk yıllarda Türkiye bu ülkeler 
•arasında daha fazla şansa saMp bulunmakta 
idi. 

19*60 yılında ise, ekonomik kalkınmanın te
mel güçlüklerini yenen bu iki ülkenin zamanı 
lehlerine kullandıklarını ve Türkiye'nin ise ge
ride kaldığını görüyoruz. Türkiye, bu dönem
de çeşitli ekonomik güçlüklerin, dengesizlikle
rin şiddetle hüküm sürdüğü ve âdil çözüm yol
larının arandığı bir ülke haline getirilmiştir. 
Bunun nedenleri üzerinde durmak istemiyoruz. 
Asıl üzerinde eğilmek istediğimiz nokta, Yunan 
ekonomik kalkınmasının belirli bir oranda Tür
kiye'den, özellikle IstanıbuMan finanse edilmiş 
olması gerçeğidir. Bu noktanın önemine dikkat
leri çekmek isteniz. I 

1964 Mart ve Nisan ayları içinde bankalar- I 
dan çekilen mevduat tetkik edildiğinde küçümı- I 
s-emmiyecek bir miktarın bulunduğu görülecek- 1 
tir. 

Türkiye'de kazanılan gelirle ve Türk para-
siyle Yunanistan'ı ihya ve kalkındırma parola- I 
sini ve zihniyetini yıkmak gerekir. I 

Hiçbir tüccarın kendi aleyhine başka firma I 
lehine ticaret alanında yapması düşünülmiyen I 
ıbu yatırımların, bir Devletin yaptığı ifade I 
edildiği zaıman, Hükümet bu konu üzerine cid- I 
diyetle eğilmezse sorumluluğu basiretlin Öte- I 
sinde bir anlam taşır ve günahının kefaretini 
ödiyemıez hale gelir. | 

Sayın senatörler, Maliye Bakanlığı, banka
cılıkla ilgili politikanın düzenlenmesinden ve 
yürütülmesinden birincd derecede sorumlu bu
lunan bir kuruluştur. Oysa Maliye Bakanlığı
nın konuya, gerekli önemi vermediği kanaati 
yaygındır. Bu bakımdan, konu üzerindeki gö
rüşlerimizi kısaca belirtmek isteriz. 

Bu konuda yetkili uzmanlar, bankacılık sek
törünün çeşitli hastalıklarla dolu olduğunu 
açıkça belirtmekte ve özellikle, özel bankala
rın Türk ekonomisinin kalkınmasında kendile
rine düşen görevi yapmadıklarını ısrarla be
lirtmektedirler. Üzerinde durulan en önemli 
noktaları şöyle sıralıyabiliriz: 

1. Açılan kredilerden almam faizlerle mev
duata ödemen faizler arasında çok büyük bir 
fark vardır. Buna rağmen bankalar yeteri ka
dar kâr da edememektedirler. 

Misal: Mevduata ortalama % 3 - % 3,5 faiz 
ödenir. Ticari kredi yükü (Faiz, Gider Vergisi 
% 12,6) Posta ve Damga Resmi hariç. 15 gün
lük poliçede masraflar % 25,8 (posta hariç), 
91 günlük poliçede masraflar % 17,8 (posta 
hariç). 

Yukarıda belirtilen faiz hadleri içinde bir 
tüccarım nasıl kazanç sağladığı bir merak ko
nusudur. Özel bankalardan kredi alan tüccarın 
ödediği bu faize rağmen sağladığı kazancın 
sihri nedir t Bu sual zihinlerde gerçek tablo
ya göre cevabını bulamamaktadır. 

Diğer taraftan, belirttiğimiz faiz ve masraf
ları uygulıyan bankalar, sene sonu bilançola
rında, niçin bu ölçülere yakın oranda kâr et
mezler? Yani, özel bankalar, bir kısım ticaret 
erbabının yardımcısı ve teşvikçisi olan âmme 
hizmetlerine hadim cemiyetlerden midirler'? Bu 
sual de akıl ve mantıkla gerçekler karşısında 
zihin ve vicdanlarda kesin bir cevap bulmak
tan uzaktır. 

2. Bankalarımız, şube sayısı ve personel 
yığılması bakımımdan pahalı hizmet .gören 
yüksek maliyetli birer sektör olduğunu açık
ça ortaya koymaktadırlar. 

3. Senede 48 milyon ikramiye ve buna ya
kın reklâmı masrafı ödiyen bankalar, bu ko
nuda halkı bir nevi kâğıtları tanıyan usta 
oyuncu karşısında kumara davet eder mahiyet 
arz etmektedirler. 

Bankalarımızın bu hastalıklarına paralel 
olarak kendilerine tevdi edilen kıt kaynakla-
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rın dağıtımında plân hedeflerine ve millî eko
nominin gerçek ihtiyaçlarına uygun hareket et
medikleri de görülmektedir. 

Banika kredilerinin spekülatif alanlara gi
den miktarı ile Türkiye'nin gerçek kalkınma
sını sağlıya e ak sanayi yatırımlarına verilen 
miktar arasında orantı kurmaya imkân yoktur. 

Mevcut 15,8 milyon liralık kredinin, takri
bi olarak 30,3 milyarı ticari ve sadece 500 mil
yon kadarı sanayi kredisidir. 

Ekseri tüccar, aynı zamanda sanayici oldu
ğundan yüksek faizli ticari kredi ile sanayi 
'kurmaya çalışmaktadır. 

Plânla çelişik bu durumun sonuna kadar 
aynı şekilde devamına memleket ekonomisi ba
kımından imkân var mıdır? Bilhassa kredile
rin sanayii destokliyecek bir yöne sokulmasını 
dikkate almamak kabil midir? 

Özel sektörü destekliyen Batı ülkelerinde 
dahi, başta Fransa olmak üzere, bankaların be
lirli bir metotla sıkı plân disiplinine sokuldu
ğunu ve asla müsamaha edilmediğini hatırlat
mak isteriz. 

Programında, sanayie önem vereceklerini 
ıbelirten Hükümetin, bu husustaki görüşlerini 
öğrenmek isteriz. 

Değerli senatörler, 1960 öncesi, ekonomik 
kalkınmamızın temel güçlüklerini yenemeyişi-
nin başlıca sebeplerinden biri enflâsyoncu me
totlara fazlaca iltifatedilmiş olmasıdır. 

Bugün Türk kamu oyunun dikkatlerini üze
rine çeken en önemli konu, son aylarda hızla 
artan fiyatlar ve enflâsyon belirtileriyle bunun 
önlenmesi problemidir. 

Türkiye içıin hayati önemi haiz bu konu 
üzerinde kısaca durmayı da bir görev sayarız. 

1965 §ubatmda, bütçe açığının enflâsyona 
ısebebolacağı gerekçesiyle muhalefet partileri
nin Üçüncü Koalisyon İnönü Hükümetinin dü
şürülmesinde gösterilen hassasiyet yakın ma
zinin hâtıraları arasındadır. 

Aynı sene, A. P. nin büyük ekseriyetiyle 
kurulan Dördüncü Koalisyon Hükümetinin ge
çtirdiği ikinci bütçe birinci bütçeden 500 mil
yon lira daha fazla açıkla Meclislere sunul
muştur. I 

Seçim sathı mailine girilen bu dönemde, ik- 1 
tidar kanadı özel bir sorumluluk anlayışı için
de komisyon ve Meclislerde tatil gününe kadar j 

yapılan zamlara açık miktarındaki artışı bir 
milyar daha yükseltmişlerdi. 

Seçim kazanmayı önde sayan zihniyetin so
nucu olarak enflâsyonu körükleyen ters yönlü 
kararlar alınmıştır. Fındık, tütün, çay politi-
kalariyle Merkez Bankası kaynakları zorlan
mış, hububata zam yapılmış, tedavüldeki bank
not miktarı artırılmış ve kısa vadeli kredile
rin miktarı 2,4 milyar gibi hatırı sayılır oran
larda artırılmıştır. Durumu ciddî bulan tckni-
siyenlerin tedbir alınması hususundaki bütün 
gayretleri bir temenni olarak kalmaya mahkûm 
bırakılmıştır. Bu suretle, 1965 yılı son ayların
da, toptan eşya fiyatları endeksi % 13 civarın
da önemli bir artış göstermiştir. 

Bunlara ilâveten bâzı maddelerin piyasada 
bulunmayışı karaborsa ve fiyat artışlarını ön
lemek için yapılan ithalât Türkiye'de enflâsyo-
nist gidişin başladığının emareleridir. 

Muhtelif görüşlere sahip değerli ilim adam
larımız, fiyat artışlarının nedenleri üzerinde 
durmayı zorunlu saymışlardır. 

Bizi, bu konuda en çok ilgilendiren olay, 
sorumlu şahısların beyanları ve bu husustaki 
tutumlarıdır. Çünkü enflâsyonun devam edip 
etmiyeceğini ancak böyle anlıyabiliniz. 

Hükümetin yetkili şahısları arasında enflâs
yonun varlığını inkâr ve kabul edenlerin gö
rüş ayrılıkları ile fikir çatışmaları da bir çe
lişmenin açık ifadelerindendir. 

Hükümet; fiyat artışlarım, 1964 yılında iz
lenen para politikasına tarımda üretim ar
tışı olmayışına, Türkiye'nin ekonomik bünye
sinin özelliğine, ticari ilişkimiz olan ülkelerde
ki enflâsyonun tesirini, toplu sözleşmeler so
nunda bir kısım işçi ücretlerinin artırılmasına, 
fiyatların artış seyrine bağlıyarak izah yolu 
bulma çabası içinde gözükmektedir. 

Dış ticaret ilişkimiz olan memleketlerde fi-
yat artışının Tünkiyedeki fiyatları en çok % 0,5 
oranında etkiliyebileceği; toplu sözleşmeden 
doğan ücret artışlarının fiyat artışlarına yol aç
tığı ise, gerçek durum karşısında bu iddianın 
da kabulüne imkân olmadığı, konunun uzman
larınca ifade edilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bütçenin açık oluşu, fiyatların yükselmeye 

devam etmesi ve en önemlisi bunların sebeple
rini izahtaki Hükümetin tutum ve anlayışı özel
likle, bugüne kadar baskı gruplarına taviz-
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kâr davranışın sonucu olarak, Hükümetin, 
destekleme alanındaki baskılara dayanamıya-
eağı, toplu sözleşmelerin bu yıl yenileneceği 
göz önünde tutulursa, yatırımlarda kısıntı za
ruretinin doğacağı ve devam eden enflâsyo
nun tehlike çanlarını e aldırtacağı kanısını ta
şıdığımızı üzülerek belirtmek isteriz. 

Geçmiş dönemlerde denenmiş kısa süreli al
datıcı refaha iltifat etme yolunun, taşıt geç
mez bir yol olarak iptal edildiğine inanmanın 
•mutluluğunu duymak isteriz. 

Bütün medeni milletlerin geçtiği ana cadde
lerde ilerlemek varken çıkmaz sokaklarda za
man kaybetmeğe bu milletin maddi ve mânevi 
yönden tahammülü yoktur. Klavuzlarm göre
vi, arıkasından gelenlerin, emin ve sağlam yol
lardan hedefe ultştınmaktır. Geminin rota tut
turamaması, klavuz .kaptanları sorumluluk
tan kurtarmaz. 

Milleti arkasına takan liderlere sorumluluk
ları hatırlatmak, tehdit değil çok kısa olan za
man mevhumu içinde, dönüş yollarının kapı
larını gösterme çabası içinde, görev anlayışın
dan doğmaktadır. 

Geçmiş devrin enflâsyonist politikası, an
cak, çcık güç şartlar altında ve senelerce uğraş
mak suretiyle düzeltiilebilmiş ve denge sağ
lanabilmiştir. Bu dengenin bozulması halinde 
ağırlık noktasında oturanların sebebolaeakları 
zarar derecesini şimdiden tâyin etmek güçtür. 

Bu memleketin plânlı ve dengeli bir ekono
mi içinde kalkınacağına inanmıyan her hangi 
siyasi bir grupun bulunduğuna inanmak iste
miyoruz. 

Bugün, hâlâ enflâsyonu durduracak tedbir
ler almak için zamandan faydalanmanın yolla
rını aramalıyız. 

Kalkınma hızını düşünecek ve ekonominin 
likitide dengesini bozacak, kolay tedbirlere 
başvurmadan, tüketim harcamalarını artıra
cak gelir ve fiyat politikalarından (kaçınarak, 
gelir kaynaklarını artırarak, kamu harcamala
rını kısarak Bütçenin denkliğini sağlama yo
lunu seçmekle hedefe ulaşacağımıza inandığı
mızı ifade etmek isteriz. 

Geçici tedbirlerle yapılacak tedavinin, kı
sa sürede hastalığı, şifa bulmaz bir niteliğe 
ulaştırması ihtimalinin söz konusu olması gibi; 
ekonomik bünyemizde, alınması gerekli tedbir
ler dile getirildiği halde bunlar ciddiyetle ele 

alınmaz ise yaratacağı sarsıntı ve açacağı yara 
çok daha derin olacaktır. Bu durumda, yara
yı kapafcmaik için en üstat operatörlerin dahi 
müdahalesi hastayı kurtaramıyabilir. Böyle bir 
duruma düşülmesine meydan vermemek, başta 
Hükümetin sorumlu üyeleri olmak üzere siz de
ğerli senatör arkadaşlarımızın da murakabele-
niyle, Hükümete götürecekleri yapıcı tekliflere 
bağlı olduğunu arz eder grupumuz adına hepi
nizi saygıyla selâmlarız. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Mehmet Ünaldı. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA MEH
MET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, Maliye Bakanlığının 
1966 yılı Bütçesi üzerinde Adalet Partisi Gru
pu adma tenkid ve temennilerimize geçmeden 
önce Yüksek Heyetinizi şahsım ve Grupum 
adına hürmetle selâmlarım. 

Hükümetin bir yıllık siyasi, iktisadi, sosyal 
ve malî politikasının aynası olan umumi Devlet 
bütçesini hazırlamak ve Devletin gelir imkân-
lariyle ihtiyaçlarını Hükümet programı, Dev
let kalkınma plânı esaslarına göre ayarlamak 
durumunda olan Maliye Bakanlığının diğer ve
kâlet bütçelerinden farklı bir hususiyet taşıdığı 
elbette izahtan varestedir. 

Bütçenin tümü üzerinde görüşen Maliye Ba
kanımız bütçenin siyasi, iktisadi, sosyal ve malî 
hedeflerini arizamik tahlil ve izah ettiği cihet
le bu noktalarda mâruzâtımızı genişletmemeye 
gayret sarf edeceğiz. 

Umumi mevzulara girmeden önce Sayın Ma
liye Bakanının, Hükümetin yeni işe başlamış ol
ması, Anayasanın tanıdığı müddet içinde büt
çenin Mecli'se sevk edilmesi mecburiyeti dolayı-
siyle bâzı konularda daha önce tevcih edilmiş 
olan tenkid ve temenniler üzerinde çahşılamadı-
ğı beyanına karşı (Bakan yeni değildir on ay
dan beri bakandır) şeklinde defalarda bulunul
muştur. Derhal ilâve etmek isteriz ki, koalisyon 
hükümeti devresiyle, bir tek parti iktidarı dev
resinde aynı zatın bakan olması, görüş ve pren
siplerin aynı olmasını icabettirmez. Koalisyon 
hükümetlerinin bütçeleri koalisyon, protokolle
rinin karakterini tek parti iktidarlarının bütçe
leri ise iktidar partisinin parti ve Hükümet prog
ramlarının karakterlerini taşır. Binaenaleyh, 
Maliye Bakanının bugünkü durumu ile dünkü 
durumu arasında bariz bir fark müşahede et-
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mck kadar tabiî bir hal olamaz. Buna rağmen 
iktidar partisi sözcüsü olarak ben de diyorum 
ki bu bütçe Adalet Partisinin görüş ve felsefe
sini ve Hükümet programındaki esasları akset
tirir bir karakter taşımamaktadır. Ancak, bu 
hali de tabiî karşılamak icabetmektedir. 

İktidarımız vaatleriyle bir senelik müddet 
içerisinde bağlı değildir. Bütçenin hazırlıkları 
iktidarımızdan önce başlamıştır. Bu sebeple bu 
bütee devresini önümüzdeki icra yıllarının ha
zırlık devresi olarak kabul etmek ve gelecek yıl
lardaki bütçelerimizin geniş iktisadi hamlelerin 
kaynağını teşkil eder, karakter ve hüviyette ola
cağından şüphe etmemek daha uygun bir müta
lâa tarzı olacaktır. 

Bütçenin denk olmadığı iddialarına karşılık 
bu iddiaların ne derece gerçek bir mâna ve ifa
de taşıyıp taşımadığı hakkındaki kanaatlerimizi 
bütçenin tümü üzerinde görüşen arkadaşımız sa
rahaten izah ettiler ve Adalet Partisinin denk 
bütçe temayülünü belirttikten sonra bundan 
böyle denk bütçe yoluna gidilmezse aynı dille 
kendi partimizi de tenkid edeceğimizi beyan et-
tiler. Biz bu beyana bir husus daha ekliyerek, 
bütçede tasarruf tavsiyesinden daha ileri, büt
çenin ihzar ve tanzimi sırasında tasarrufun, 
ödenek kalemlerine göre mütalâa ve tatbikat 
görmesini Bakanımızdan İsrarla istiyoruz. Zira 
bundan önceki bütçelerde bütçe açığını karşıla
mak için birtakım ampirik usullere başvurul
muş ve bütçe rakamları üzerinde % şu kadar 
tasarruf yapılacaktır emrinin tatbikatına alışıl
mıştır. Ve bu yol yanlış bir yoldur. Tasarrufun 
bütçe kalemleri üzerinde önceden tetkik ve kabul 
edilmiş birtakım, baz ve prensiplere göre yapıl
ması icabettiği kanaatindeyiz. Aksi takdirde ge
lir bütçesi tahminlere istinadeden bir belge ol
duğu cihetle muvazeneyi temin etmek her zaman 
imkân dâhilinde mütalâa, edilemez. Bütçe açığı 
normal bir seviyede tezahür ettiği zamanlarda 
birtakım tedbirlerle muvazenesizliğin önüne geçi
lebilire de bu açık fazla olduğu zamanlarda 
memleket ekonomisi muhataraya düşer, enfilâs-
yon belâsı başgösterir ve alınacak tedbirler te
sirli olaımyacak hale gelir. 

Karma Bütçe ve Plân Komisyonunda : 
Muhalefete mensup birçok hatip arkadaşla

rım bütçenin açığından ve enfilâsyona gidildi
ğinden söz açtılar. Şayet bir miktar emisyon 

müşahede edilirse, her emisyonun bir enfilâsyon 
olmadığını bilmeleri iktiza eder. Hele eski Ma
liye Bakanı Sayın Ferid Melen şöyle bir ifade 
kullandılar. («Biz kan verdik, bizden sonrakiler 
kalbi çatlattılar») Hayır Sayın Melen, devriniz-
deki statik ekonomide yaptığınız emisyonların 
enfilâsyonist tesirler göstermemesinden fayda
lanmak istiyorsunuz. Şayet zamanınızda paranın 
tedavül sürati normal olsaydı yüklediğiniz sık
leti bu terazi çekemezdi ve kalbin nasıl çatladı
ğını bizzat müşahede etmek durumunda kalırdı
nız. Eğer fiyatlarda bir yükselme görüyorsanız 
sizin yaptığınız emisyonların bizim iktidarın ha
rekete getirdiği piyasa hacmma ağırlık yükleme-
sindendir. 

Muhterem arkadaşlar : 
Maliyemizi yukarda temas edilen hastalıklar

dan korumak dikkatli, çalışkan ve bilgili olmayı 
icabettirir. Alışılmış usuller olan vergi nisbet-
lerini yükseltmek mükellefi zorlamak normal 
bir yol sayılamaz. Malî imkânlarını artırma sa
dedinde vergi nisbetlerine yüklenmek suretiyle 
bir zam politikasının içine düşmek Maliyeyi 
tasavvurlarında mâküsen mütenasip bir netice
ye de götürebilir ve bunun sonu, malî düzeni 
çıkmaza sokmaya, memleketi enfilâsyondan ka
çayım derken enfilâsyonun kaçağına düşürme
ye varır. Kanaatimizce iyi bir çalışma ile eski 
vergilere yeni müracaatlar yapmadan şimdiye 
kadar hiç müracaat edilmemiş yeni kaynaklar 
aranmalı ve bunun yanında şimdiye kadar çok 
söylenmiş olup da hiç müracaat edilmemiş olan 
vergi ziyamı önleme tedbirlerine, hem cibayeti, 
hem de randımanı alâkadar eden formaliteler
den kurtulma metotlarına müracaat zaruretine 
işaret etmek isteriz. Sözü buraya getirmişken, 
millî hâsılada zirai gelirlerimiz % 40 gibi mü
him bir nisbeti gösterdiği halde zirai gelirler
den tahmin edilen ve hele alman vergi miktarı 
pek cüzi kalmaktadır. Zirai vergiden halkın şi
kâyetini, vergiden kaçına temayülü şeklinde 
mütalâa etmek gayet hatalı bir görüştür. Halk, 
verginin bünyeye uydurulamamış olmasından 
şikâyetçidir. Kanaatimizce vergi sistemimizi de 
fazla örselemeden memleket gerçeklerine daha 
daha uygun bir şekil bulmak ve Devlet gelirle
rini bu sahada ümidedilen seviyeye çıkarmak 
mümkün olacaktır. Bütün bunların yanında 
mademki Maliye Vekâleti bütçeyi hazırlıyan, 
bunun tatbikatım yapan ve neticesinden so-
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eak reform ve değişikliklerin memleket gerçek
lerine uyması yanında iktisadi hayatın gelişme
sini önliyecek bir faktör haline gelmemesi husu
sunda gereken dikkat ve gayretin sarf edilmesi 
iktiza edeceği kanaatindeyiz. Gelir yönünden ver
gi uygulamasında mükellefle idare arasında kar
şılıklı bir anlayış havasının yaratılmasına ve 
mükellefe her hal ve kârda vergi kaçakçısı gözü 
ile bakılmamasma kolay tatbikat usulleri aran
masına vergi beyannamelerinde kontrol nisbeti-
nin artırılmasına ve piyasayı ürkütücü hareket
lerden tevakki olunmasına bilhassa gayret edil
mesi temennilerimiz arasında yer almaktadır. 
Bu cümleden olarak 1961 senesinde ihdas edilen 
vo bugüne kadar olan tatbikatı ile mükelleflerin 
şikâyet ve sızlanmalarına sebebolan servet beya
nını müessesenin Hükümet programında yer alan 
esaslara göre değiştirilmesi ve Gelir Vergisinde 
oto kontrolü sağlıyan hükümlerin daha objektif 
ve ilmî esaslara göre tedvin edilmesini uygun 
mütalâa etmekteyiz. 

rumlu olan bir vekâlettir, şu halde bâzı hak ve 
salâhiyetlerle mücehhez olması da icabedecek-
tir. Aksi takdirde bütçeye malî külfet tahmil 
eden kanun teklif ve tasarıları karşısında sade
ce mesuliyet yüklenen ve ihtiyarı dışında altın
dan kalkılması güç durumlara düşen zavallı 
bir kuruluş olmaktan ileri gidemiyecektir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bugün fiyat artışları karşısında, enfilâsyon 

kadar tehlikeli gördüğümüz defelâsyona da mü
racaat imkânı olmadığına göre bu halin ekono
mideki likidite ile ilgili olduğu nazara alınarak 
mevduat karşılığı vadeli hesaplarda nisbet 
% 10 dan c/o 20 ye, bankaların taahhütleri kar-
şılığmdaki disponibilitenin nisbeti de % 5 ten 
% 10 a çıkarılmıştır. Her iki tedbiri de banka 
kredilerinin genişleme temayülünü bir noktada 
tutmaktan ve fiyat istikrarı sağlamaktan iba
ret müspet ve oranışlar olarak mütalâa etmek
teyiz. 

Geçen yılki bütçe görüşmelerimizde de be
lirttiğimiz gibi kuruluşu ile, işlemesiyle, perso
neliyle bu vekâlet gerçek bir reform beklemek
tedir. Vekâletin bugünkü kuruluşu eski bir ka
nuna dayanmakta, bu kanun da kendisine mev
du ağır vazifelerin tam olarak yerine getiril
mesi bakımından yetersiz görülmektedir. Bu 
hususu birçok arkadaşlarım da aynı şekilde be
lirttiler. Kalkınma plânı ve bütçenin uygulan
ması ve finansman ihtiyacının tam olarak kar
şılanması yanında ekonomik ve malî problem
lerimizin en iyi şekilde çözümlenmesi, ancak ku
ruluş ve işleyiş bakımından mükemmel bir malî 
teşkilâta sahibolabilmemize bağlıdır. Maliye teş
kilâtının ve özellikle gelirler teşkilâtının ıslahı 
konusunda Bakanlıkta çalışmalar yapıldığını 
bilmekteyiz. Ancak, münferit hizmet dallarında 
girişilen ıslahat tedbirleri yerine topyekûn bir 
çalışmaya ihtiyaç vardır. Bunu yapmak için de 
Vekâletin her dalında ve her hizmetinde sene
lerin getirdiği tatbikat tecrübeleri kâfi dere
cede mevcuttur. Bu itibarla Teşkilât Kanunu
nun hazırlıklarına hız verilmesi görüşümüzü 
tekrarlamakta kendimizi mazur görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Malûm olduğu üzere zamanımızda vergi poli

tikası umumi iktisat politikası içinde mütalâa 
edilmekte ve ekser ahvalde vergi politikası ikti
sat politikasının bir vasıtası olarak telâkki olun
maktadır. Bu bakımdan vergi sahasında yapıla-

Bıı mevzuda Hükümet tarafından yapılan 
ç-alışmalarm tamamlanmış olduğunu ve hazırla
nan kanun tasanısınm yaikmda Yüksdk Meclise 
sunulacağını memnuniyetle öğrenmiş bulunuyo
ruz. 

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz noktalarda 
Ibir itslaıhiait tediMri olaralk kurulmuş olan vergi 
reform komisyonu her ne kadar vergi sistemd-
miizin iktisadi geliLşıııeyi teşvik edici, vergi ran
dımanını artırıcı, vergi tatibikaıti'nda ras'lanan 
şikâyet ve aksaklılkları bertaraf edici mükel
lefle ma'Tiye arasındaki münasebetleri istenilen 
hale getirici bu arada vergi sisttemıimiiız içinde 
yer alan çeşitli vergilerin randıman ve ekono
mik ve sosyal yapıya yetkilerini hes'aplayıcı te
mel görüşler üzerinde çalışmakta ise de henüz 
katî netiteeler alınmadığını görüyor ve bu çalış
malara daha hızlı tempo ile devam edilmesini 
temenni ediyoruz. 

39 yıl önceki iktisadi, malî ve sosyal şart'la-
ra göre hazırlanmış olan 1050 sayılı Muhase^ei 
Umu/miye Kanununun günün ihtiyaçlarına uy
du ru!l arak yeniden hazırlanmış olmasını Devlet 
hizmetlerinde süraıt, emniyet, selâjmıet noktala
rından bir ileni hamile sayıyoruz. 

2490 sayılı Artınma, Bkaiiltm'e ve ihale Ka
nunu yerine tamaaııten ayrı bir görüş ve anla
yışla hazırlanan Devlet ihale kanunu taısansım 
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uzun senelerin getirdiği tecrübelerin modern 
iktisat sistemimiz içerisinde büyük zaman ve 
madde kayıplarını önleyici hüviyette görüyo
ruz. 

Serbest malî müşavirlik kanun tasarısına 
gelince : 

Bu mevzuda her ne kadar uzun konuşmak 
icalbederse de tasarının ehemımiyeti seneler se
nesi belirtildiği için sadece bu tasarının birkaç 
defa Büyük Meclise geldiği halde kanunlaşa-
mamasma işaret etmekle iktifa edeceğim. Ver
gi ziyamı önleyici en müessir bir kontrol mües
sesesi olan serbest malî müşavirlik kanuniyle 
mükellef ile maliye teşkilâtı arasındaki müna
sebetler düzenlenmiş olacaktır. Bu münasebetle 
*bu tasarının bugünlerde Yüksek Meclise sevk 
edilmek üzere olduğunun sevincini duymakta
yız. özel sektörün sanayi, turizm ve gemi inşa
atı konularındaki yatırım ve işletme kredisi ih
tiyaçlarını karşılamak maksadiyle kurulacaik 
olan (özel yatırımlar bankası) kanun tasarısı
nın hazırlanarak Başbakanlığa sevk edilmiş oldu
ğunu, madencilik sektörünü finanse edecek olan 
ayrı bir yatırım bankasının kurulması için de ge
rekli çalışmalara başlanılmış bulunduğunu ser
maye piyasasının tanzimi ve teşviki hakkında
ki kanun tasarısının da bugünlerde Başbakan
lığa sevk edilmek üzere olduğunu, tasarruf bo
noları ihracına dair 223 sayılı Kanun tatbika
tında görülen aksaklıkların izalesini temin sa
dedinde yeniden tedvin edilen taşarının Meclise 
sevk edilmek üzere bulunduğunu memnuniyet
le karşılıyoruz. Petrol kanunu yalbancı serma
yeyi teşvik kanunu dışında Türk parasının 
kıymetini koruma mevzuatına talbi olarak yur
dumuza gelmiş bulunan yabancı sermayenin 
kâr transferi ile ilgili hükümlerinin tatbikatta
ki aksama ve görüş ayrılıklarının ortadan kal
dırılmasına matuf müspet çalışmaları memnu
niyetle karşılıyoruz. 

Belediyelerin müstakil ve verimli gelir kay
naklarına sahibolabilmıeleri maksadiyle Maliye 
ve İçişleri Bakanlıkları tarafından ayrı ayrı 
hazırlanmış bulunan kanun tasarılarının telifi 
zımnında mezkûr Bakanlıklar temsilcileriyle 
vergi reform komisyonundan ilki azanın iştirak 
edeceği bir komisyonun çalışmalara başlamak 
üzere olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Beledi
yelerin âeil ihtiyacı olan bu tasarının biran 
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önce Yüksek Meclise sevk edilebilmesi için Sa
yın Maliye Bakanının gayretlerini esirgemiyc-
ceğini ümidetmekteyiz. 

Üzerinde Hükümetçe yapılan çalışmaların 
'bittiğini öğrendiğimiz bina ve arazi vergileri
nin yerine kaim olacak ve mahalli idarelerin 
müstakil bir gelir kaynağını teşkil edecek olan 
emlâk vergisi tasarısının da biran önce Mecli
se şevkini temennilerimiz arasına almaktayız. 

Geçen seneden bu yana 8 milyon dolardan 
70 milyon doların üzerine çıkan işçi dövizlinin 
tediye bilançomuza yaptığı müspet tesirden 
memnuniyet duymakla beraber alımla satım 
arasındaki kur farklarının karşılık olarak ko
nulması lüzumuna da bütçemizin selâmeti bakı
mından işaret etmek istiyoruz. 

iç ve dış istikrarlar hakkındaki görüşleri
mizi geçen yıl bütçe müzakerelerinde beyan ve 
tesbit etmiştik, 1966 yılı programında derpiş 
edilen 221 milyon dolarlık program finansmanı 
ihtiyacımız konsorsiyumdan talebedilmiş ve öy
le zannediyorum ki, Sayın Maliye Müsteşarımız 
burada görünmediğine göre bugünlerde ikinci 
bir toplantıyla bu işin neticeye vardırıiması 
gayretleri sarf edilmektedir. 

îç konsolide borçların ifasına itina gösteril
mesi hakkındaki kanaatlerimizi henüz muhafa
za etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Devletin malî bünyesiyle sıkı sıkıya alâkalı 

bulunan İktisadi Devlet Teşekküllerinin kuru
luş ve çalışmalarını tanzim eden 440 sayılı Ka
nunun geçici birinci maddesiyle bu teşekkülle
rin yeniden düzenlenmesi derpiş edilmiş ve bu 
münasebetle devorganizasyon komisyonu ku
rulmuştur. Geçen yılki tenkidlerimizde bu ko
misyonda kuruluş hatası bulunması, gereği gi
bi mütahassıs eleman bulamaması d olay isiyle 
görevini lâyıkiyle yapamadığını ve mesaisini 
zamanında bitiromiyeceğini ve kanuni müddeti 
doldurduktan sonra yeni müddet talebinde bu
lunacağını söylemenin kehanet olmıyacağını be
yan etmiştik. Müddet dolmuş 22 . 1 . 1966 tari
hinde komisyon Başkanı sıfatiyle Maliye Vekâ
leti Sayın Müsteşarı yeniden 5 yıllık bir süre 
uzatılmasını istemiştir. Bu halin tezahür edece
ği endişesi kanun kabul edilirken izhar edilmiş 
ve çekişmeli bir müzakereden sonra 2 yıllık 
müddet kabul edilmişti. Şimdi Maliye Vekâleti 
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olarak aynı zat müddetin uzatılması için gay- I 
ret sarf edecektir. Hattâ yazının mahiyetimden 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin fo'lding siste
miyle idaresinin teklifine kadar gidildiği mü
şahede edilmektedir. Bu sistem görüşümüze ay
kırıdır. 

Bu hususta Sayın Maliye Bakanının dikka
tini çekmek isteriz. I 

440 sayılı Kanunun birçok noktalarda aksa- I 
dığı 2 yıllık tatbikattan anlaşılmıştır. İktisadi I 
Devlet Teşekküleri hukuk müşavirlerinin yap- I 
tığı toplantlarda kendisi 100 madde olmadığı I 
halde yüz noktada aksaklığı tesıbit ve bir pro- I 
Itokole raptedilımiştir. Bu itibarla bu kanun I 
üzerinde ciddî bir tetkik yaptırılarak tatbikat- I 
ta maslahatı mutazarrır eden taraflarının de- I 
ğ'iştirilmesi cihetine gidilmesini tavsiyeye şayan I 
(buluruz. 

Ayrıca bu teşekküllerin Devlet Hazinesiyle 
olan münasebetlerinde kanun hükümlerinin tat
bikine gerekli itinanın gösterileceğinden emin 
bulunmaktayız. Maliye Vekâleti bütçesi üze
rindeki tenkid ve temennilerimizi böylece ve I 
kısaca arz ve tesbit ettikten sonra şimdi de bu I 
(bakanlıkla ilgili müesseseler hakkındaki görüş
lerimizi arz ve izaha çalışacağız. I 

Emekli Sandığı : I 

Geçen yıl da arz ettiğimiz gibi geçen zaman I 
içerisinde değişen şartların meydana getirdiği I 
gediklerle doğuşta mevcut bünye sakatlıkları I 
dolayısiyle Emekli Sandığı Kanununun bugüne I 
(kadar birçok esas ve geçici maddeleri tadil edil- I 
miş ve birçok yeni hükümler, getirilmiş olma- I 
sına rağmen bu kanun maksada kifayet eder 
bir hale getirilememiştir. Bu itibarla sandık ka- I 
nununun yeni şartlar ve geçen tecrübeler naza- I 
ra alınarak yeniden düzenlenmesi ieabettiği ka
naatindeyiz. Bugün 100 bin civarında emekli, 
dul ve yetim bu sandıktan emekli maaşı almak- I 
tadır. 500 bini aşan iştirakçinin ödedikleri ke- I 
seneklerle hali hazır emeklilere maaş ödenmek- I 
tedir. Açık riyazi ihtiyatlar toplu olarak naza
ra alınırsa 10 milyar civarındadır. Bu gidişin 
neticesi iflâstır. Ve Hazineye altından kalkamı-
yacağı bir külfet tahmil etmektir. 7236 sayılı 
Kanunla emekli kesenekleri % 5 ten % 7 ye 
yükselti'lmiş ve 1959 yılındaki % 6 tatbikattan 
sonra Maliye Vekâleti tasalından her yıl Bütçe I 
kanunlariyle ertelenmiştir. Halen de ertelen- I 
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meye devam edilmektedir. Son yapılan aktoar-
yalı hesaplara göre bu nlfâlbot % 11 e çıkarıldığı 
takdirde ancak bir düzen tuıtiturulabilecektir. 
Devlet Personel Kanunu tatbikatına geçilirken 
bu durumun ıslahı tedbirlerine basvurulacağmı 
ümit ve temenni etmekteyiz. 

Diğer taraftan Emekli Sandığının kurduğu 
şirketler ayrı ayrı faaliyet göstermekte hizmet
leri pahalıya mal etmektedirler. 

Teftiş ve konıtrola imkân verecek şekilde bu 
(kuruluşların birleştirilmesi ve iyi bir organizas
yonla sağlam temele bağlanması üzerinde Ba
kanlığın dikkatini çe'kmek isteriz. 

Devlet Malzeme Ofisi : itibari sermayesi 
100 milyon lira stoklarının değeri 1964 yıİı so
nu itibariyle 97,8 milyon olan malzeme ofisi
nin teknif müşterilerinin bile ihtiyaçlarını kar-
şılıyamadığını söylemek haksızlık okuyacaktır. 
Yalnız muhterem arkadaşlarım, son tetkikleri
me göre bu stokların külliyetli bir miktarda 
olan kısmının eritildiği memnuniyetle öğrenil
miştir. Geçen seneki tenkidimde de 6400 sayılı 
Malzeme Ofisi Kanununa göre Devlet elinde 
bulunan matbaaların birleştirikmesi vazifesinin 
tahakkuk ettirilemediğini beyan etmiştim, fa
kat bu sene bu çalışmaların ilerlediği ve yakın-
da neticeye varılacağı öğrenilmiştir. Bundan 
da memnuniyet duymaktayız. 

Devlet Yatırım Bankası t 
441 sayılı Kanunla kurulan iktisadi Devlet 

Teşekkülerinin yatırım finansmanını temin eden 
Devlet Yatınım Bankasının kredilerde uygula
dığı faiz nisbetinin yatırımlar için yüksek oldu
ğu kanaatindeyiz. Kredi alan teşekküllerin 
aleyhine işliyen bu uygulamanın hafifletilece
ğini ümidetmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Maliye Vekâleti bütçesi üzerindeki mâruzâ

tımızı burada tamamlarken Adalet Partisi Gru-
pu adına 1966 yılı Vekâlet bütçesinin ve umumi 
Devlet bütçesinin hayırlı ve uğurlu olması te
mennim ile grupum adına Yüksek Heyetinizi 
saygılarımla ve hürmetlerimle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Melen. 
FERÎD MELEN (Van) — Grup adına. 
BAŞKAN — Buyurun, yalnız kısa rica ede

ceğim. 
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FERÎD MELEN (Van) — Evvelâ Sayın ar
kadaşlarımdan özür diliyeyim; grup adına bir 
arkadaşımız konuşmuştu, ikinci defa söz almak 
mecburiyetinde kaldım. Bu tercihli söz almak 
hakkını suiistimal etmiyeeeğime söz vererek bir
kaç cümle ile mâruzâtımı arz edeyim. 

Bilhassa beni bu konuşmaya sevk eden Sayın 
Ünal di 'nm bir, iki cümlesi olmuştur. Daha ev
vel de bu mevzuda Maliye Bakanı ve diğer A, P. 
sözcüleri konuşmuşlardı; üzerinde fazla durma
mıştım. Ama, Sayın Ünaldı'nm bu mevzuda ıs
rar edişi bu husustaki görüşümüzü arz etmeye 
beni mecbur etti. 

Muhterem arkadaşlarını, fiyat artışlarından 
pek çok senatör arkadaşım gibi biz de şikâyet et
miştik ve bu fiyat artışlarının nihayet bizi en-
filâsyona götürmüş olduğunu arz etmiştik. Fiyat 
artışına sebebolarak Saym Maliye Bakanı bura
da çeşitli sebepler saydı. Bunlar üzerinde tekrar 
duranyacağım. Ancak bunlardan birisini 1964 
yılında durgunluğu gidermek üzere C. H. P. 
hükümetlerinin almış olduğu tedbirlerin tesirine 
bağladı. O vakit buradaki konuşmamda arz et
miştim. Sayın Maliye Bakanının saydığı sebeple
rin hepsinin bir payı mevcuttur, fiyat artışların
da. Ama münhasıran C. H. P. nin aldığı tedbir
lere bağlarsak bu mevzuda haksızlık ve insaf
sızlık etmiş oluruz. Ama bu defa gördük ki, Ada
let Partisi sözcüsü bunun üzerinde İsrarla dur
mak istedi ve bütün başarısızlıklarda anlaşılıyor 
ki, bir metot ve sistem karşısındayız, hangi ba
şarısızlık olursa olsun bunu Halk Partisine yük
lemenin bir çaresini arayıp bulmak ve bu suretle 
işin içinden sıyrılmak gayretindeyiz. Aynı gay
reti burada da müşahede ediyoruz. Bu mesele 
Bütçe Komisyonunda ortaya atıldığı zaman ge
reken cevabı arz etmiştim. Bu cevabımı burada 
Saym Ün aldı tekrar etti. 

Muhterem arkadaşlar mevzu üzerinde kısaca 
dr.rmak istiyorum. 1964 yılında bütçe gerekçe
sinde ifade edildiği gibi Sayın Maliye Bakanı
nın konuşmalarında objektif olarak temas edil
miş olduğu gibi münhasıran dış sebeplerle, dış 
ekonomik sebeplerle değil, siyasi sebeplerle mem
leketimizde bir durgunluk olmuştu, senenin ilk 
yarısında ve bunu mütahassıslarımızm yaptıkla
rı çeşitli incelemeler sonunda Hükümetçe bâzı 
monoter tedbirler almak suretiyle gidermeye ka
rar verdik. Bu monoter tedbirler şunlardır. 

Bir bütçe harcamaları artacak ve 500 - 000 
milyon lira civarında bir açık finansmanı yapı
lacak. Monoter tedbirlerin biri bu idi, bunu yap
tık. 

İkincisi krediler genişletilecek, yani hem Dev
let sektöründe, hem özel sektörde harcamaları ar
tırılmak suretiyle, bütçe harcamaları ile kredileri 
artırmak suretiyle piyasadaki durgunluk gideri
lecekti. Bu tedbirleri aldık ve bu tedbirleri yine 
bütçe gerekçesinde ve Sayın Maliye Bakanının 
nutuklarında Bütçe Komisyonunda ve burada 
irat buyurdukları nutuklarında tesbit ettiğimiz 
gibi semeresini verdi. Piyasa bizim Hükümetten 
ayrıldığımız zaman canlılığını bulmuştu, durgun
luk kalkmıştı ve fiyatlar normal seviyeye gelmiş
ti. Ondan sonra Hükümet değişti, bizim aldığı
mız tedbirler biraz evvel işaret ettim, bütçede 
iltizam! olarak açık finansmanı yapmak, krediyi 
artırmak, gibi tedbirler meyvasmı verdikten son
ra yani ekonomi normal bir hale geldikten düz
lüğe çıktıktan arızalı dar boğazı geçtikten sonra, 
ne yapmak lâzımdır? Biz kalsaydık ne yapardık! 
Normal vaziyete avdet ederdik. Yani açık finans
manına, kredi finansmanına ait tedbirleri orta
dan kaldırırdık ki, ekonomi normal vaziyette yü
rüyüşüne devam etsin. Ne yaptı bizden sonra ge
len Hükümet, sanki iktisadi durgunluk devam 
ediyormuş gibi açık finansmanına devam etti. 
Ve kredileri artırmaya devam etti. Yani bizim al
dığımız tedbirlerden bir kısıntı yapmadan bun
ları yürüttü. Hattâ daha fazla şiddetlendirdi. Bu 
seferde fiyatlar yükselmeye başladı. Umumiyetle 
bizde mevsim dalgalanmaları olur. Bir tarım 
memleketi olduğumuz için yaz aylarında nisan
dan itibaren fiyatlar düşmeye başlar, taa Eylüle 
kadar. Ekim ayında tekrar yükselmeye başlar, 
Şubata kadar. Mart, Nisan durgun geçer, aynı 
seviyede. Böylece bir dalgalanma olur. Mayısta, 
Haziranda fiyatların düşmesi lâzımken fiyatlar 
tersine yükseldi. Temmuzda yükseldi, Ağustosta 
yükseldi. O vakit Plânlama Maliye Bakanlığı, 
muhalefet olarak biz ve basın Hükümeti ikaz et
tik, fiyatlar yükseliyor, tetbirini alın dedik. Hü
kümet buna aldırış etmedi, devam etti açık finans
manı yapmaya, hem özel sektörde, hem kamu 
sektöründe. Nasıl devam etti? Rakamlarını ver
miştim her sene bizde kredi artışları umumiyetle 
10 - 15 civarında seyir ederken, kredi yüzde 23 
fırladı ve bütçe açığı da devam etti. Burada tah
sisat kanunlarını kabul ettiniz. O vakit biz yine 
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muhalefet olarak vazifemizi yaptık. Bütçe esasen 
açıktır, bunu kabul etmekle siz açığı büyütmek
le, enflâsyona götüreceksiniz ama tozdan duman
dan korama tedbirleri nedir? Maliye Bakanı da 
ifade etti ve bunları kabul buyurdunuz. Sanki 
karşılığı varmış gibi, Tabiî bunları ödemeye baş
layınca faturaları gelince Maliye ödemeye başla
dı. Merkez Bankasına müracaat etti. Yüzde 8 e 
kadar çıktılar. Ama emin olun ki, normal tedi
yeye devam edilse idi, yüzde 12 - 13 e çıkacak
lardı. Yani yüzde 10 un üzerinde dahi bir emis
yon yapılacaktı ama bereket versin ki, maliye iş-
de kısıntı yaparak, mütaahhitleri bekleterek, şu
nu bekleterek, bunu bekleterek, avans miktarını 
yüzde sekizde tutmaya gayret etmektedir. Ama 
tutacak mıdır, bunu da bilmiyoruz. Kredi aynı 
vaziyette. 

Muhterem arkadaşlar, işte enflâsyon bu se
beple meydana geldi. Şimdi ben söylemekle hak
sızlık mı yapmış olurum! Bir Maliye Bakanı bir 
Hükümet ekonominin nabzını daima elinde bulun
durmak mecburiyetindedir. Süratli atıyorsa nab
zı düşürecek tedbir alır. Atmıyorsa, normal atmı
yorsa onu süratlendirecek tedbirler alır. Ekono
mi politikası budur. Ama ne yaptı, yine tekrar 
edeyim o misali bir hasta kansızdı, kan verdik. 
Onlar geleli kan vermiye devamı etti. Ta ki, 
kalbini çatlatmcaya kadar. Olan budur. Şimdi 
arkadaşım başka birşey ortaya attı. Maliye 
Baıkanı bunu ifade etmemişti. Efendim; bunun 
bir sebebi de şu imiş. Arkadaşın ifade ettiğine 
göre bizim zamanımızda paranın sürati normal 
değilmiş. Adalet Partisi iktidara gelince bu sü
rat normallesmiş. Hangi delil ile bunu ispat 
edeceksiniz, muhterem Ünaldı. Ben burada vak
tiyle Maliye Bakanı olaraik bu iddiaları çok 
dinlemişimdir; paranın tedavül sürati azalmış
tır size büyük bankamızın çıkardığı istatistikle
ri göstermiştim ki, gayet normal cereyan etmiş
tir. Siz bana şimdi bir tane istatistik gösteriniz 
iki; 1965 yılında tedavül sürati artmıştır; bir 
tane gösterin kabul edeyim. Ama, bunu göste
remezsiniz sadece işte bizim Nasreddin Hoca'nm 
hikâyesi gibi dünyanın ortası burasıdır, inan-
mıyan ölçsün. Tedavül sürati artmıştır, iııanmı-
yan, aksini iddia eden için belki bunu söyliye-
bilirsmiz. Bunun dışında bir tek delil göstere
mezsiniz. Siz iktidar partisindensiniz, Hükü
met dosyaları size daha çok açıktır. Lütfen bu
nu ispata davet ediyorum, İspat edin bana 

tedavülde sürat, artmış olduğunu. Ama iddia ile 
değil rakamla delille ve vesikayla. 

Muhterem arkadaşlarım ne şudur, ne budur. 
Bizian memlekette tekrar ediyorum fiyat artı
şının tek sebebi açı'k finansman yapılmasından 
ileri gelmiştir. Ve Hükümetin hatasından ileri 
gelmiştir. Hükümeti ikaz ettiğimiz zaman, bilâ-
'kis bunu sağlık alâmeti saymış, Başbakanın ağ-
ziyle, Başbakan yardımcısının ağziyle sıhhat 
alâmeti saymış ve tedbir alınıya lüzum görme
miştir. Artık bundan sonra şöyle oldu, böyle 
oldu, bunun ağa babası C.H.P. dir demekte zan
nediyorum, haklı olmazsınız. Hattâ bunu söyle-
iiııek birazda insanı gülünç vaziyete sokar. Tek
rar ediyorum, ortada bir çocuk vardır ve bunun 
nesebi sahihtir. Artık bunun ağa babasını ara
mayın, bu çocuk sizin çocuğunuzdur. Ve nesebi 
salhih bir çocuktur ve sizin çocuğunuzdur. Bey
hude gayret etmeyin, ve çocuğu sokağa atma
yın, alın tedavi edin. Hürmetlerimle (Alkışlar). 

BAŞKAN — Grup adma Sayın Ünaldı. Yal
nız çok kısa rica edeceğim. Yalnız bu mevzua 
aidolmak üzere. Karşılıklı münakaşa olmasın 
efendim. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA MEH
MET ÜNALDI (Adana) — Muhterem arkadaş
larım; görüştüğümüz bütçe 1966 yılı Bütçesidir. 
Arkadaşım izahlarını 1965 yılına ve koalisyon 
Hükümeti devri zamanına inhisar ettirdiler. 
Açık finansman dolayısiyle enflâsyonist bir 
manzara arz ettiğini beyan ettiler. Biz burada 
sözcülüğünü yaptığımız Adalet Partisinin ikti
dar devresini yani tek partinin iktidar devre
sini görüşmemize esas aldık. Halbuki arkada
şım konuşmalarını 1965 yılı koalisyon Hüküme
tinin icraatına inhisar ettirdi. Pekâlâ biliriz ki ; 
her ne kadar (gürültüler). 

BAŞKAN — Konuşunuz efendim siz niçin 
dinliyorsunuz. Siz devam edin. Karşılıklı ko
nuşmayınız efendim. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA MET-
MET ÜNALDI (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım koalisyon Hükümetinde Adalet Partisi 
başka partilerden fazla Bakanlık işgal ediyor 
idi ise de, kararlar nihayet bir Hükümet kararı 
olduğu için bir tek imza dahi noksan olsa Hükü
met kararı vasfını taşıyamadığı cihetle her par
tinin ayrı görüşünün, bu Hükümet icraatında 
ayriı nisb'ette tesiri bulunduğuna göre Adalet 
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Partisini koalisyon Hükümeti devrinden mesul 
tutamazsınız. Binaenaleyh, bugün Adalet Parti
si Hükümetinin almış olduğu istikrar tedbirle
rini bir kenara iterek enflâsyondan bahsetme
nin de haksızlık olduğunu bendeniz mütekabilen 
arz etmek isterim. Hürmetlerimle. 

FfiRİD MELEN (Van) — Su halde sahibi 
kalmadığına göre anlaşıldı kabahat Ürgüp-
lününmüş. (Ürgüplü yok sesleri). 

BAŞKAN — Sayın İnceoğlu. Karşılıklı ko
nuşmak yok efendim. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOÖLU (Afyon 
Karahisar) — Sayın Başkan, sayın senatörler, 
muhterem Bakan, kıymetli Bakanlık Erkânı, 

Muhterem arkadaşlar, esasen fazla konuş
mak niyetinde değildim. Çünkü tetkik ettim, 
3 - 4 senedenberi yapmış olduğumuz tenkidleri 
burada tekrar etmekten başka bir çare bulama
dım. Onu da tekrar etmektense zabıtlardan 
okunmasını riea ve istirham etmeyi göze almış-
dım. Ancak burada mühim olan ve yeni gördü
ğüm hâdiselerden birkaç hususu kısaca arz ede
ceğim. 

Millî ahlâk arazilerinin muhtaç çiftçilere 
kiraya verilmesinde Bakanlığın prensip ka
rarları maalesef mahallî teşkilât tarafından 
iyi niyetle tatbik edilmediğini görüyoruz. 

Şöyle ki, bu gibi Hazine toprakları muhtaç 
çiftçiler arasında bir nispet dahilinde icara 
verilmesi icabederken bâzı yerlerde büyük top
rak sahibi şahsiyetlere icar edildiği ve hattâ 
ucuz bir fiyatla icat alan şahsın pahalı fiyatla 
başkalarına icar ederek kâr ettiğini vatandaş

ların ihbar ve şikâyetlerinden öğrenmekteyiz. 
Sayın Millî Emlâk Umum Müdürü beye

fendiye intikal ettirdim, önemle tahkik ettire
ceklerini söylediler. 

Hazineye ait arazilerin tesbitinde vergi kay
dından fazla çıkması sebebiyle zilyedinden 
alınarak Hazine üzerine tescil edilmesi icabeden 
yerler için Hazine üzerine tapu tescili yapıl
madan mezkûr şahsa dilediği takdirde mahke
mede zilyedlik dâvası açması için muayyen bir 
müddet verilerek o müddet geçtikten sonra dâva 
açmazsa Hazine üzerine tescil ettirilmesinin 
daha uygun olacağına kaaniim. Şüphesiz mak
sadım anlaşılıyor. Mahallî memurlara bu hu
susta çok şiddetli emir ve direktifler verilmesi
ni ve vazifesinde ihmal ve terahileri görülenle
rin şiddetle cezalandırılmasını temenni ederim. 

Teknik eleman bulunamadığından Gelir 
Vergisinin ancak yüzde 1 nisbetinde kontrol 
edilebildiği dört seneden beri söylenmektedir. 
Fakat halen daha, bunun bir çaresine bakılma-
mıştır. Bendenizin fikrime göre çare olarak 
şimdilik lise mezunlarından alınacak eleman
lara bir kursta muayyen müddet kurs gösteri
lerek vergi kontrol memurları tâyin etmeli 
bunların kontrol ettiği, şahıslardan bâzılarını 
sondaj olarak kontrol ve murakabe için Yük
sek Murakabe Heyeti hesap uzmanları tara
fından tekrar tetkik ve murakabe edilmelidir. 
Büyük sermayedarların defterleri öncelikle 
kontrol edilmelidir. Meselâ, bir ithalâtçı 50 bin 
liraya kamyon alır, 120 bin liraya taksitle sa
tar, 60 bin liradan resmî satış muamelesi, no
ter senedi yaparsa resmî defter tetkiki ile de 
bu işin Önüne geçilmez. 

Bir emlâkçı, 120 bin liraya daire satar, 60 
bin liradan satış edildiğine dair noter mukave
lesi yapar, geri kalan borçları için açık bono
lar alır, her türlü muameleler işte böyledir. 

Alan adam müzayaka içindedir. Biraz ucu
za alması için tüccar ne derse onu kabul eder 
ve imza eder. 

Burada dikkat edilecek nokta bu muamele 
ihbar edilip tahkik edildiği zaman alan şahıs 
da cezalı olacağından, o da bunu gizlemek zo
runda kalır. 

Alıcılar doğruyu söyledikleri zaman hiçbir 
ceza tahmil edilmiyecek olursa o zaman satıcı 
da korkar, daha dikkatli olur. Bir de öteden 
beri bence çok yanlış bir tutum ve usul takibe-
dilmektedir. Birkaç misal arz edeyim. 

Rüşvet alan da suçludur, veren de suçludur. 
Fahiş faizle para veren murabahacı da suçlu
dur, para alan şahıs da suçludur. Vergiyi ka

çıran tüccar da suçludur, alıcı da suçludur. 
Böyle olacak olursa bunlar elbirliği yapar, hiç 
kimseyi meydana çıkarmazlar.. Burada yalnız 
bu fiili ticaret maksadiyle yapan ve vergiyi 
kaçıran şahıslar cezalandırılıp, diğerleri ceza
landırılmadığı takdirde bu işin önü alınacağını 
zannediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de evvelki te
mennilerim arasında bulunan şu hususu tekrar 
etmek mecburiyetinde kaldım. Mahallî ve umu
mi bir derttir., özel idare tahsildarları Maliye 
tahsildarları gibi kefalet aidatları ödedikleri 
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ve aynı cezai hükümlere tabi oldukları halde 
maliye memurlarına tanınan kasa tazminatı
nın özel idare memurlarına tanımamış olması 
adaletsiz olduğundan bu adaletsizliğin düzel
tilmesini her sene tenkid ve temenni ederiz. Ve 
hattâ Sayın Maliye vekillerinden Sayın Ferid 
Melen Beyefendi bu hususta bir kanun getire
ceklerini va'detmişlerdi, halen daha gelmemiş
tir. Bunun da biran önce getirilmesini talebe-
der, genç ve dinamik Bakanımıza ve Hüküme
te başarılar temenni ederim. Hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Sayın 

Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri; de
ğerli Maliye Bakanımız ve maliye erkânı, 

Maliye Bakanlığı bütçesi vesilesiyle Hükü
metin bâzı tasarrufları ve eğilimleri üzerinde sa
mimî bâzı endişelerimi açıklamak ve bâzı temen
nilerde ve uyarmalarda bulunmak maksadiyle 
söz almış bulunuyorum. 

Biliyorum ki, iktidar muhalefetten çok daha 
güçtür, iktidara yöneltilen tenkidler arasında 
can sıkıcı ve çirkin dedikodular bile bazan yer 
alabilir. Bizi ne bu neviden dedikodular ve ne 
de bu dedikoduları karşılamak gayretiyle giri
şilen çabalar ilgilendirmez. İktidarın tasarruf
ları halk yararına mıdır? Bunun nisbeti nedir? 
Türk milletinin itibarı dünya yüzünde artırılı
yor mu, yoksa bir gerileme mi vardır? Anayasa
nın emrettiği sosyal devlet istikametinde iktidar 
tedbirler getirmekte ve memleketin kalkınması
na hizmet etmekte midir? Biz bunlara bakarız. 
Bir yıldan beri ve bunun üçbuçuk ayında da 
koalisyonsuz olarak iktidarda bulunan sayın par
tinin Hükümeti ekseriya, biz şöyle bir tablo 
teslim aldık, tarzında bir mazerete sığınmakta
dır : Biz daha evvelki Hükümetleri de hattâ tec
rübeli saydığımız için biraz daha ağır bir dille 
tenkid ettik, bu sebeple böyle bir mazerete sı
ğınmadan tenkidlerimizi dikkate almalarında 
bizzat Hükümetin faydaları olacağını umarız. 

Türkiye ağır dış borçlar altına girmiştir. Bu 
borçları tasfiye etmek ve kalkınma yolunda ye
ni hamleler yapabilmek olanaklarından yoksun
dur. Ama bu borçları, bundan önceki yakın ik
tidarın Türk toplumuna yüklediğini iddia ede
bilir miyiz? Biliyoruz ki, yeni dış borçlanmalar 
ancak eski borçlar faizleriyle taksitlerini karşı-
lıyabilmekte, yatırım istikrazlar için başvurulan 

Konsorsiyum İdaresi kalkınma hızının daha da 
kısılması tavsiyesinden öteye, sadre şifa verir 
bir teklif getirmemektedir. İç kaynakların ha
rekete geçirilmediği bahanesini önümüze süren 
yabancı müşavirlerin haksız olduklarım iddia 
etmenin güçlükleri de açıktır. 

Tarım sektöründen büyük kazançlar sağlı-
yan mahdut sayıdaki nüfuzlu zevatın teklif al
tına alınamadıkları bir gerçektir. Üç milyarlık 
dış ticaret kazancım paylaşan onbin insanla, si
gortacılıktan, demir, çimento, gıda maddeleri 
karaborsalarını yöneterek iç huzuru bozma pa
hasına yüz milyonları kasalarına aktaran bir 
avuç vergi kaçakçısiyle yeteri kadar uğraşıla-
madığı da bir gerçektir. 

Yoksul halkın, köylünün, küçük esnafın ve 
işçinin oylariyle iktidara gelmiş olan sayın Hü
kümet, kaynakları süratle harekete geçirecek 
vergi reformlarını getirir, rezervleri matrahlar 
içine alırsa alacağı diğer basiretli tedbirlerle 
birlikte toplum ekseriyetinin güvenini artırabi
lir, kanısındayız. Vergi açıklaması sisteminden, 
servet beyannamelerinden yakman bir avuç iyi 
niyetleri, ekseriya şüpheli insanı Hazine ve sos
yal adalet ilkeleri aleyhine koruma teşebbüsle
rinden mutlaka vazgeçilmelidir. 

Devlet dairelerinin dış mubayaalarında, ak
reditif açtırma, döviz temin etme gibi külfetle
re bile katlanan birçok daireler aracı kullana
rak mal ithal ettirmekte, demirini, çimentosu
nu, sermayesini, projesini ve kontrol mühendis
lerini hazırladığı halde çok defa yapılarını mü-
taahhide yaptırarak aracılara büyük kârlar öde
mektedir. 

Karayolları, Demiryolları, Devlet Su İjleri 
gibi gerçekten başarılı hizmetler gören müesse
seler ve teşekküller bu itiyattan vazgeçirilmeli, 
kârdan yapacağı tasarruflarla yeni hizmetlere 
yöneltilme imkânları yaratılmalıdır. Aracılık ve 
komüsyonculuk yolları azalırsa bu faydasız iş
lerde kullanılan sermayenin, kabiliyet ve kur
nazlıkları prodüktif yatırım sahalarına kayma
sı da mümkün olabilir kanısındayız. Millî eko
nomimiz yararına olan bu neviden tasarruf ted
birlerini Maliye Bakanlığı bütçesi vesilesiyle 
Hükümete tavsiye etmeyi vazife saydım. 

Cumhuriyet Senatosunun saygıdeğer üyeleri: 
Geri kalmış memleketimizin zaman kaybet

mesini artık önlemeliyiz, Her davranıştan, her 
tasarruftan memleketin ne kazanacağı veya ne 
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kaybedeceği, yahut bu tasarrufkrm kimlerin 
yararına, kimlerin zararına olacağının iyice in
celenip açıklığa kavuşturulmasına imkân ver
meliyiz. 

Yirminci yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetlerinin halen kesinlikle belirli bir iskân 
politikası olduğu iddia edilebilir mi? Doksanbin, 
iskân ünitesi ovalara ve dağların doruklarına 
rastgele serpiştirilmiş kırkbin köy, yol, çeşme," 
okul, sağlık merkezi ve cami ister, bu sosyal 
manzara bütçelerin masraf tertiplerinin verimli
liğini asgariye indirmektedir. Geleceğe doğru 
ciddî bir iskân politikası üzerinde hizmetler 
belli merkezlerde lokalize edilmeye başlanmalı
dır. Dikkat buyurursanız seçimlerin yenilenme
sine yakın köy yolları, köy içme suları, köy okul
ları ve camileri için yüz milyonlarca lira 'öde
nek ayırtmakta yarışa girişilir. Ama bütün bu 
masrafların plânlara bağlı olduğunu ve açıklığa 
kavuşmuş bir iskân politikasının gereklerinden 
bulunduğunu savunmak mümkün müdür? 

Geçmişte yüz çeşit ve çoğunun fabrikaları 
bile kapatılmış traktörle memleketi doldurma 
yerine muayyen tipte traktör fabrikaları ku
rulmuş olsaydı Türkiye bugün bir makin a me
zarlığı haline gelmezdi. Traktör, tarım makina-
ları ve otomobil ithalâtçıları elbette bu fabrika
ların kurulmasını istemezler. Bu nevi fabri
kaların kurulmasını ve gerçek mânasiyle sana
yileşmemizi isteıniyen dış kuvvetler de vardır. 
Onlara sorarsanız petrol kuyuları açmamıza, 
rafineri tesisleri kurmamıza, petrol boruları dö
şememize de lüzum yoktur. Biz sadece hayvan
cılık yapmalı, pamuk, buğday ve tütün yetiştir
meliyiz, onlar bize daha ucuz petrol, otomobil 
ve tarım makinaları verirler, dışta ve içte böyle 
menfaatler etrafında birleşenler olabileceğini 
hatırdan çıkarmamalıdır. Ben bu nevi örnekle
ri yakın geçmiş için veya bu günün hatalı tutu
munu belirtmek amaciyle sıraladım. Devlet büt
çesinin müzaekresi vesilesiyle artık bir plânlı 
ekonomi politikası zorunluğunu izah için ve 
Hükümeti uyarmak amaciyle arz ettim. 

Seksenin üstünde Devlet iştirakinden geç
mişte acı, acı yakınılmış ve bunların süratle tas
fiyesi istenilmiştir, iktidara geçince neden unu
tulup bu iştiraklerin idare meclislerinde, mü
dürler kurullarında milletvekili yoklamalarını 
ve seçimleri kaybeden partili arkadaşları kayır
mak için ve böyle olunca iştiraklerin tasfiyesin

de Devlet' İktisadi Teşekküllerinin reorganizas-
yonunda tam olarak elbette ki, gerçekleştirile
mez ve bu hesaplar sık sık ortaya getirilip so
nuç bir türlü alınmaz. Hem gelirler ve hem de 
masrafların verimlilik prensibi içinde dağıtıl
ması bakımlarından Maliye Bakanlığının bu ko
nularda Hükümete uyarıcı telkinlerini zaruri 
görüyorum. 

Hükümetleri başarısızlıklara götüren sebep
lerin başında samimî tenkidlere kulak asmamak, 
plânlı, ve disiplinli çalışmalar yerine günlük ras
gele kararlara ve keyfî idareye rağbet göster
mek ve ekseriya içten gelen yanlış telkinlere 
ve ivazlara kendini kaptırmak gelir. Yoksul köy
lüye, işçiye, gecekondulu vatandaşa güleryüz 
artık yetmiyor. Dinî inançlara ve hislere hitabc-
derek sempati konfetleri serpiştirerek halkı oya
lamayı telkin edenler sizin dostlarınız değildir. 
Hele memleketin hiç değil, elbette ki, ben halka 
yeniden jandarma dayağını, tahsildar zulmünü 
ve çatık kaşlı sert idareyi getiriniz tavsiyesinde 
bulunmam. Tanı aksine jandarma dayağını, 
keyfî idareyi yok etmeli, işçiye kurşun atan zih
niyeti bir daha hortlatmamalısmız derim. Ama 
halkın Hükümeti olmak için bu kadarı elbette 
ki, yetmez. Uyanış halinde olan halk yavaş ya
vaş politikacının karşısına çıkmakta, «Sen Al
lah'la bizim aramıza girme de şu geçim şartla
rı üzerinde, işsizlik konusunda, tarlaların güb-
relenmesi, sulanması bizim yavruların da büyük 
mekteplerde okuması çareleri üstünde doyuru
cu birkaç lâf et.» demektedir. Petrollerimizi, 
madenlerimizi kendimiz işletip zengin olsak, 
işçilerimizi yaban illere yollamasak diyebilmek
te ve rasgele sözleri nezaket gösterip dinlese 
bile artık kolay kolay kanmamakta ve boş lâf 
edenlerin ardından epiyca partal attı» demekte
dir. Halkın uyanışından tedirgin olanlar, çıkar
larını tehlikede görenler başlıyorlar yaygaraya, 
ama bu uyanış durdurulamaz ve durdurulamı-
yacaktır. Milletçe kalkmabilmemiz, millî geli
rin artması bu uyanışla orantılıdır. 

Hükümet yaygaracıların gürültüsüne rai ka
lak verecek yoksa halkın uyanışına mı ayak uy
duracak ve onun mutlulukları için mi savaşa
caktır? tzliyeceği politika ile bizimle beraber 
olduğunu göstermiş, ispatlamış olacaktır. Va
tanperverlik kimsenin imtiyazında olmadığına 
göre ben Adalet Partisi iktidarından böyle bir 
yarışmayı önemle beklerim. 
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Bir Hükümetin en yakın çalışma arkadaş
larını seçmekte bir tasarruf yetkisi elbette ki, 
olacaktır. Ama bu yetkinin bir de sınırı olmalı
dır. Bu •sınırlar dışına çıkıldığında tedirginlik 
ve huuzrsuzluk başlar. Şahsiyetli ve yeterli ele
manların yerini çoğu zaman avam efendileri, si
yasi partilere hulûskârlığı itiyadedinenler dol
durur. Bu neviden geçici kayırmalardan hem 
netice alınamaz ve hem de memleket zarar gö
rür. Hele Hükümet idaresi kazanın iptal veya ic
rayı, geri bırakma kararlarını uygulamamak gi
bi bir yolu da itiyat edinirse işler büsbütün ka
rışır. 

Yoksul Hazine yanlış icrai tasarruflarla mü
kerrer ödemelere zorlanamaz. Sayın Maliye Ba
kanının Hükümet içinde bu neviden ödemelere 
mukavemet etmesini bilhassa rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı, müddetiniz 
oldu, iki dakika da geçti efendim. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Birkaç 
sözüm daha var. 

BAŞKAN —• Özür dilerim, iki dakika da geç
ti efendim. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Peki 
efendim. Kredi müesseselerinin millileştirilmesi 
ve ekseriya sermaye bile yatırılmaksızın büyük 
kazançlar sağlıyaıı sigortacılığın Devlet uhde
sinde toplanması, Devlet iştiraklerinin tasfiye
si, İktisadi Devlet Teşebbüslerinin sermayedar
lara devri gibi fikirlerden vazgeçilmesi, aracı 
istif çilerin karaborsa yaratması binnetice enflâs
yonun önlenmesi ve banka kredilerinin doğ
rudan doğruya müstahsıla a'ksedilmesinin ve 
aracı istif çilere verilmemesinin sağlanması tav
siyelerimizi kıymetli Maliye Bakanı arkadaşı
mızın Hükümete aksettirmesi ve uygulamaları 
titizlikle izlemesi ricasiyle bütçenin açıksız ka
panmasını ve yoksul halkımıza yararlı olmasını 
temenni ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Demir. 
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Sayın 

Başkan, Sayın Bakan, sayın senatörler; 
4 yıldan beri bütçe üzerinde yapılan konuş

maları mümkün olduğu nisbette takibedenlerden 
birisi olarak diyebilirim ki, gerek bütçenin tümü, 
gerekse bakanlıkların bütçelerinin üzerinde ko
nuşan hatiplerin büyük bir kısmının belli bir 
noktada ittifak ettiklerini müşahede ettim. Şöy
le ki, her bakanlık, verilen tahsisatla kendilerin
den bugün için beklenen vazifeyi yapamıyacak-

larını acı ve acı olduğu kadar da açık bir ifadey
le belirtmişlerdir. Konulan tahsisatlarla hizmet
lerin noksan kalacağı noktalarında birleşmişler
dir. Dertlere deva, yarala merhem olmak konu
sunda hissi düşüncelerden uzak kalmak suretiyle 
aynı noktada birleşmelerinde büyük ve sayısız 
menfaatler vardır. 

Muhterem arkadaşlar, şu yaşadığımız devre
nin icaplarından olarak artık şehir, kasaba, na
hiye ve köylerimizde yaşıyanlarm yanlarına ka
dar götürülmesi gereken hizmetlerin sayıları bu
gün için sayılamıyacak kadar çoktur. Vatandaş 
haklı olarak bunları temsilcilerinden istemekte
dir. İstenilen hizmetlerin yerine getirilmemesin-' 
den duyulan üzüntüden kurtuluş yolu olarak 
hizmetlerin yapılmaması sebebi iktidar hükü
metlerine veya mezkûr Hükümet Başkanı ve il
gili Bakana yüklenilmektedir. Bu, millete hiz
met yolu olmadığı gibi kurtuluş yolu da değil
dir. Şehir ve köylerde yaşıyan vatandaşların is. 
tek ve arzuları sonsuzdur. İstemek vatandaşın 
hakkıdır. İstenileni yerine getirmek iktidar hü
kümetlerinin vazifesidir ve Hükümete intikal et-

.tirmek de bu milletin temsilcileri olan bizlerin; 

vazifesi olsa gerektir. İstenilenlerin zamanında 
yapılabilmesi için şehir ve köylerde yaşıyan va
tandaşlara düşen birtakım vazifeler vardır. Bu 
hizmetler, bedenen, fikren ve maddeten olabilir. 
Vatan ve milletini seven ve vatanın kalkınması
na candan gönül veren her vatandaş kendine 
düşen vazifeyi seve seve yapmalıdır. Vatandaş 
kazancı nisbetinde kendine düşen vergiyi ver
mekten imtina eder, bedenen kendine düşen va
zifeyi yapmaktan çekinir, kalem sahibi kendine 
düşen vazifeyi objektif bir açıdan ele almazsa 
bütün organlar samimî bir hava içerisinde müş
terek bir çalışma yapmazsa, o vakit toprak altın
da yaşıyan, sayıları milyonları aşkın, çağdaş 
medeniyetin nimetlerinden mahrum insanların 
hayatlarında asla bir değişiklik yapmak mevzuu-
bahsolamıyacaktır. Yalnız iki ile ikiyüz, elli lira 
ücret alan, bugünkü hayat şartları içinde beş 
ile on nüfusa bakan bir müstahdemin maaşından 
her ay kırk, elli lira vergi almak değil, bir çırpı
da yüz binleri bulan, milyonlar kazanan kimse
lerden kazancı nisbetinde vergi alınmalıdır. Yüz 
bin lira değerindeki tasarruf bonolarını yirmi-
beş, otuz bin lira gibi cüzi bir parayla toplıyan, 
verilen faiz ile yatırdığı parayı sağlıyan, mağ-
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dur vatandaşların sırtından zengin olan gözü 
açık vurgunculardan, ayda asgari yüzbin lira ile 
Türk gençliğinin mahvına sebebolan langırt sa
lonları açmak suretiyle milyonlar kazanan kim
selerden tek bir kuruş vergi alınmazsa, kanun
larımızdaki bu maddeler işletilmez ise, elli ile 
yüz bin lira değerindeki arabasını, dairesini sa
tanlar, değerini vergi vermemek için hakiki de
ğerinden asgari yüzde elli, yüzde yetmişbeş dü
şük gösterirse, bu inançta olan kimselerin sayısı 
gün geçtikçe toplumda çoğalırsa ve bunlarla ge
reken mücadele yapılmazsa o vakit kırk bin kö
yün, yüzbin kilometrelik yola, yirmibin okula, 
otuzbin çeşmeye, o kadar sağlık ocağına kavuş
ması için senelere değil, asırlara ihtiyaç vardır. 
Bunların gerçekleşmesi ancak millî gelirimizin 
ve millî kaynaklarımızın artırılması, herkesin 
kazancı nisbetinde vergi vermesi ve vermesi lâ-
zımgelen vergiyi şu veya bu yoldan kaçırmaması 
iktidarda bulunan hükümetlere her yönden yar
dımcı olmalariyle mümkün olacaktır. Bu gerçek
ler karşısında sosyal adalet prensiplerinden ay
rılmama kaydına sadık kalan hükümetlerin ya
pacakları her türlü icraatı müspet karşılamak ve 
bu tutumu prensip ittihaz eden hükümetlere 
yardımcı olmak lâzımdır. 

Hükümet, millî gelir ve kaynaklarımızın ar
tırılması, vergi kaçakçılığının önlenmesi üzerin
de göstereceği titizlik kadar bütçenin cari mas
raflarında da hakiki bir reform ve tasarruf yap
malıdır. Yerinde bir tasarrufa girişildiği takdir
de asgari bir yılda bine yakın okuldan mahrum 
köylümüzün okula kavuşabileceğine inananlar
dan birisiyim. 

Bugün birkaçı müstesna, İktisadi Devlet Te
şekkülleri özellikle büyük bir israfta âdeta bir
birleriyle yarış halindedir, özel sektör tarafın
dan dört, beş elemanla yaptırılan işlerin resmî 
sektör tarafından yirmi ile yirmibeş elemana 
yaptırıldığı bir gerçektir. Gerçek bu olunca, per
sonel masrafı bugün bütçenin dörtte biri ise ya
rın bu miktar, bu tempoyla gidilincc, üçte birine 
hattâ ikide birine çıkabilir. Plânlı bir kalkınma 
devresine gidildiği iddia edilen şu zamanda artık 
eari masraflar üzerinde titizlikle durulmalıdır. 
iktisadi ve içtimai yönlerden hiçbir değer taşı-
mıyan süs havuzlarına, süs parklarına, yağlıbo
ya işlerine, yetmiş ve seksen lira değerindeki 
mefruşatın görebileceği hizmetleri bir kenara ite

rek aynı hizmetleri görebilmek için beş yüz, altı 
yüz lira sarf etmekten kaçınmalıdır. Artık bu ve 
buna benzer fuzuli masraflardan vazgeçilmeli
dir. Vazgeçilmediği müddetçe bir bardak mem
ba suyunu içmekten yoksun, kış aylarında kar
ları eritmek suretiyle yazları göllere, sarnıçlara 
biriktirilen suları içmeye devam eden Mardin'in, 
Nusaybin'in, Tunceli'nin, Çemişgezek'in, Ova
cık'in, Pülümer'in ve oradaki köylerde yaşıyan 
vatandaşların susuzlukları ve okulsuzluktan ve 
yolsuzluktan çektikleri ıstırapları dindirilemez. 
Kesesinden yapamadığını ve yapmadığını Dev
let Hazinesinden yapmaktan zevk duyanlar ve 
bu durumda olanların sayıları her gün çoğaldık
ça Hakkâri'nin, Çukurca'sında, Uludere'sinde 
Devlet memurları mağaradan farksız dairelerde 
daha yıllarca oturmaya ve Pülümür'ün Kara-
göl'ünde, Nazmi'nin Haçi'sinde, Çemişgezek'
in kazasında oturan vatandaş motorlu vasıtaya 
daha nice yıllar hasret kalacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, hepiniz tarafından bi
lmen, görülen hakikatler üzerinde durmak lâ
zımdır. Islahata buralardan başlamak gerekir. 
Ataların söylediği «işten değil dişten artırabil
mek lâzımdır». Artık bilûmum mefruşat ve büro 
malzemeleri standart hale getirilmelidir. Her 
bütçe yılında raportörlerin, raporlarına temenni 
mahiyetinde geçirilenler artık gerçekleştirilmeli
dir. Bu hususta katedilen mesafeden memnunuz. 
Fakat daha çabuklaştırılmasını ve noksanlarının 
biran evvel ikmal edilmesini görmek bizleri mem
nun edecektir. Lüks ve israfa gömülenlere bu
rada veya buna muttali olanlara şu kürsüden, 
geçmiş yıllarda ifade ettiğim şu noktaya bir ke-
ıv daha değinmek isterim. Bu milletin kurtarı
cısı, önderi, büyük dahinin, yıllar yılı kullandık
ları yerlerle, çalışma odalarını görmelerini tavsi
ye ederim. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var efendim. 
MEHMET ALİ DEMİR (Devamla) -~ Peki 

Sayın Başkanım. Görürlerse belki insafa gelir
ler, Devlet babanın kesesinden kurmak istedik
leri saltanata belki son verirler. Şu iki temenni 
ile konuşmamı bağlamak isterim. 

Maliye Bakanlığının kendi teşkilâtında her 
gün riayet ettiği tasarruflara diğer bakanlar ve 
teşkilâtlar da riayet etmelidir. Ayrıea bugün sos
yal adalet ilkelerine uymadığı mülâhazasiyle şi
kâyet konusu olan esnaf vergisi üzerinde de du
rulmalıdır. 
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Muhterem arkadaşlarım, Başkanım müsaade 
buyurursa tek bir cümle daha söyliyeceğim. Bu 
Personel Kanununun tatbikata girmesi dolayı-
siyle bundan mağdur olan bakanlıklar vardır. 
Bunlar arasında birisi de Maliye Bakanlığı ve 
Toprak İskân Teşkilâtında çalışanlar vardır. 
Daha bunun gibi durumlar diğer bakanlıklarda 
do vardır. 

İkinci bir husus da arkadaşlarım, burada der
neklere yardım faslı var. Dikkat ettim, hakika
ten birçok derneklere yardım ediliyor. Anadolu'
nun ıstıraplarını her gün dile getiren ve en çok 
dile getirmek suretiyle de temsilcilerine ileten 
Anadolu basını mensuplarını bundan mahrum 
etmelerini de üzüntü ile kaydederim. Bu husus
ta sunduğumuz bir takrire iltifat buyurursanız, 
Anadolu'nun dertlerini ileten basın mensupları
nı da dolayısiyle memnun etmiş olursunuz. Di-
ğeı dernekler meyanmda bunlarda faydalanmış 
olursa tabiî yerinde ve isabetli olur. Hepinizi 
hürmetle selâmlar, Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim arka
daşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı. 
ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Muh

terem arkadaşlar, bütçeler münasebetiyle kıymet
li arkadaşlarım konuşmalarında, haklı olarak her 
fbiri ayrı ayrı ihtiyaçlardan bahsettiler, fakat 
bunların yapılması için membaiların neler oldu
ğu üzerinde hiç. kimse durmadı. Masrafların ar
tırılması mevzuu üzerinde durulunca şu 1-2 nok
tayı arz etmek istiyorum. 

Vasıtasız vergiler mükellefi 2 milyon 83 bin 
kişidir. Bunun içerisinde 500 bin civarında me
mur olduğuna göre bunlar da dâhil Türkiye'de 
15 te bir kişi vergi veriyor demektir. Memurları 
çıkardığımız takdirde 20 kişi de bir kişi vergi 
vermiş duruma girer ki, Türkiye'de vergi ödiyen
le r n miktarının azlığı aşikârdır. Vergi mevzu
atımız ve bilhassa son kribul edilen Gelir Vergisi 
tatbikatı daha çok muayyen eşhasa inhisar etti
rilerek vergi alınmaktadır. Halbuki muayyen 
kimselerden fazla para almak değil, daha geniş 
sahadan azar azar almak suretiyle yaygın bir ver
gi tahsilatını temin edecek vergi mevzuatının ku
rulması iktiza eder. Bunun üzerinde durulmasını 
bilhassa arz ediyorum. 

Gelir Vergisi Kanunun taltbikatmdaki bâzı 
aksaklıklara da işaret etmek istiyorum, Bunlar-
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dan zirai gelirler arasına ithal olunan Hayran 
vergileri büyük başlarda 50, küçüklerde 250 ola
rak taıhdidedilmek suretiyle zirai vergiler mükel
lefleri arasına ancak bu kimseler ithal edilmiş 
oluyor. Halbuki vaktiyle bir koyunun bir bu
çuk, iki lira hattâ üç lira, bir keçinin bir lira, bir 
buçuk lira ettiği zamanlar el'li kuruş ve bir lira 
olarak vergi alınırdı ve bu maliye İçin muazzam 
vekûn tutardı. Bugün bir koyunun 250-300 lira 
oütiği bir zamanda, büyük baş hayvanları» ise 
malûm 500 ile 1 000 liraya kadar değeri olduğu 
bir sırada bunlardan hiçbir vergi alınmamakta
dır. Bunların da âdil bir şekilde, nisbetlerin 
biraz daha değiştirilerek vergiler arasına alınma
sı ve sosyal adaletin Türkiye'de vergiler üzerinde 
mutlaka tahakkukunu icaıbettirir. Küçük bir me
murdan vergi alıyoruz. Ona mütenazıra», dışar-
laki serbest meslek sahiplerinden de vergi almak 
suretiyle mutlaka vergi adaletinin temini iktiza 
'vler. Muayyen bir sahadaki kimseden vergi alı-
voruz, diğerinden almıyoruz ki. bu vergi adale
tine uygun düşmüyor. 

Bir de Veraset Vergisi Kanunu üzerinde bir 
noktava işaret etmek istiyorum. Veraset Vergisi 
Kanunu beyan esasına tabidir. Mükellef beya
nını bildirmektedir. Daire tahkikat yapacağım 
diye bir sene, iki sene, üç sene, icabında beş sene 
TOman geçiyor tahakkukunu ve tetkikatmı yapa
madığı için mükeFeflere murislerinden intikal 
"den birtakım bilhassa menkul mallar ellerinden 
Tikıvor ve öv!e bir gün erelivor ki, maliye mükel
leften vergi tahsile imkân bulamıyor. Tarhiyat 
varılmadan tahsilin de yapıl amıyacağı ileri sü
r e c e k okursa vereceğim cevap gavet acıktır. 
Venlen bevanname delerine go^e. derhal tahak
kukun yapılmadı ve hatalı ve eksik bir tatbikat 
varsa bunun biran evvel ikmal edilmesi iktiza 
<>der. Ben vaktiyle bir müvekkilimin bevanname-
~'ni verdim. 4 sene, bos sene ü^ennde uğraştım, 
b'r türlü tahakkuk r^tirmek imkânmı buî?vna-
drm. Nihayet tahakkuktan vaz^ertim. S-onunda 
Dpıflterdarbk VP bu is^e alâkalı daire taihaikkiTkla-
^ m va.parak bil-lirdi. Ve fakat menkul m.ılp,arı» 
bir İnsmı müvekkil ;min elinden çıkmış bulunuyor
du k'. bunun emsali r rk eoktur. 

BHha^.a Malive Vekâletinin ve bu isle alâkalı 
dairelerin ıberinde durması, bunun ie;n ka.rmna 
Vi^nm voktur, verilen bevana sröre derhal dirrer 
Gel"-!* Verrisi bevamnda olduğu gibi bevanmı 
verdiği gün, tarhiyatmı da beraber yaparak öder 
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meyi de yapması iktiza eder. Çünkü her şey elin
dedir, muristen intikal etmiş mal ve «saire her şey 
elindedir. Bu cihetin nazarı itibara alınması ik
tiza eder. Hürmetlerimle. 

, ıBAŞKAN — Sayın Byidoğan. 
FETHÎ TEVETOĞLU (Samsun) — Altı ki

şi konuştu. 
BAŞKAN — Hayır, daha altı kişi konuşma

dı. Konuşanlar Sayın înceoğlu, Sayın Ağırnaslı, 
Sayın Demir, Sayın Bozcalı, şimdi 'Sayın Akif 
Eyidoğan, bilâhara Sayın Ferit Alpiskender. 

OSMAN ALÎHOCAGÎL (Erzurum) — Be
nim sıraım ne zaman? 

Sayın Alihocagil, siz daha yedincisiniz. Siz 
«öz sırasını 8.2.1966 günü saat 11 de almışsınız. 
Sırada onbirincisiniz. Lehlte ve aleyhte yapılan 
tertip üzerine yedinci olmuş oluyorsunuz. 

OSMAN ALÎHOCAGÎL (Erzurum) — Dün 
sormuştum 'da alitıncısınız demiştiniz. 

BAŞIKAN — Hayır yedincisiniz. Daktilo ile 
yazılan ve hize verilen liste budur. Ve sıranızı da 
8.2.1906 da almışısınız. Diğerleri bir önceki 'gün 
9, 13.20. 14,30, 17,30 da almış. Siz ayın sekizinde 
saat 11 de almışsınız. Genel Sekreterliğin tesbit 
ettiği ve hize tevdi ettiği elimizin değmediği liste 
hu şekildedir. Yedinci sıradasınız Sayın Aliho
cagil. 

Savrn EvidOo'an. buyurun. 
ÂKÎF EYÎDOftAN (Zonguldak) — Aziz ve 

muhterem arkadaşlarım, bütçenin heyeti umumi-
ye^indeki mâruzâtım dan geriye kalan 5-10 satır 
'sözümü ta mp ıhlamak üzere huzurunuza geldim. 

OSMAN ALÎHOCAGÎL (Erzurum) — Sa
yın Bamkam'm, ben aleyhte söz almıştım. 

BAŞKAN — Bir yanlışlık olup olmadığı ye
niden tetkik erlilivor. Buvurun efendim. 

ÂKÎF EYÎDOGAN (Devamla) — 1966 büt
çesini bu<*ünün şartları içinde tanzim olunafbilen 
ve mümkün olabilen bir bütçe olarak karşıladığı
mı arz etmiştim. Buna karsı ıgönlümıün de bir is
tediği var : Yani alevhte konusuvorum. Gönlü
mün istediği su : 1965 te Türk Milletinin piyasa 
fivaf arı ile e'avrisiâfi millî hâsıla yekûnu 67 mil-
yarirlıv. Gönül onu isterdi ki, bütçenin mukannen 
varidatı; bunun yüzide 25 ne dosru yani, meselâ : 
15 m'ilvarı bı'iteenin mukannen varidaltiyle karşı
lansın da, 2-2.5 milvarı da dış borçlardan karsı-
lansımlı. Bu olamadı. Bunun -olması için ne lâ
zım? Bunun olması için cok ciddî, çok kuvveti1' 
bir fiskal sisteme sahibolmak lâzımdır. Kuvvet

li bir Hazine de, memleketin öz kaynakları üze
rinde mümkün olan en ekonomik tasarruflarla 
vasıtalı, vasıtasız vergilerin anlaşılır halde ta
hakkuk ettirmek ve kaçmtısız halde de tahsil et
me imkânını bulmaya bağlıdır. Yani çok ciddî 
Ibir vergi sistemine de sahiibolmamıza ihtiyaç var
dır. Bunların 'bütün tafsilâtını benden evvel söz 
alan arkadaşlarımız etrafiyle arz ettiler. 

Arkadaşlar, bu ıslahatı yapmak için de kuv
vetli ve çok kuvvetli bir Hükümete ihtiyaç var
dır. Kuvvetli Hükümet ne ile olur? Bir kere da-
vaııdığı oy nisbeti ile olur. ikincisi kurduğu 
Hükümetin bünyesi ile olur. 

Üçüncüsü, kurulduktan sonra yol almaya baş
ladığı vakit, attığı adımların niteliği ile olur. 
Hükümeti hâzıra, muteber oyların yüzde 52 sini 
toplamış, Millet Meclisin'de malûm olan ve usul 
olan kanuni ekseriyeti temin etmiş, meşru, ka
nuni Hükümetimizdir. Ama, arz ettiğim tasar
rufları yapabilmek için bu nisbetle yetinmek kâ
fi değildir, arkadaşlar. Birleşik Amerika Devlet
leri kuruldu kurulalı en çok rey nisbetini tuttur
muş, yüzde 63 ile iktidara gelmiş, Mister Johnson 

vani, Hoover '1er dâhil, Kennedy dâhil Washington 
dâhil, Lincoln dâhil bugünkü mevcut nüfusa gö
re ve mevcut seçmenlere göre yüzde 63 ekseriyet 
tutturmuş olan Mister Johnson kalbineyi teşkil 
öderken bu nisbetle yetinmedi. «Arkadaşlar se
çimlerde birbirimizi yaraladık, şimdi yaraları be
raber sarmak için Cumlhurivetçi Partiden de üç 
bakan alıyorum» dedi. Bu bir görüştür. Simdi 
bizde secime iştirak eden ve etmiven kütlevi de 
hesaba kattım mız takdirde Hükümetin seçmen 
kütüklerine dâhil yekûnun ancak yüzde 42 sine 
davandığı da muhakkaktır. Bu vazivette ic ve 
dış durumun çok önemli şartlar arz eden ahvali 
bir tarafa yalnız kuvvetli bir Hazineve, kuvvetli 
bir vergi sistemine sahibolmamız için dahi davanı-
lan nisbeti çok daha kuvvetli, çok 'daha yüksek bir 
hadde çıkarmaya ihtiyaç vardır, öyle kuvvetli 
bir Hükümette berideniz de bulundum, çalıştım. 

Yüzde 73 e dayanan bir Hükümetin elinde 
hiçbir ma'ddi kuvvet olmasa dahi ne kadar kuv
vetli olduğunu idrak ettik. Arkadaşımız seçkin, 
güzide Devlet adamı ve bugünkü Hükümetin de 
mümtaz rüknü Sayın İhsan Gürsan da aynı Hü-
vümette aynı hissi duvmuslardır. Simdi aziz ar
kadaşlarım, bunu benim şahsi görüşüm olarak ka-
^ul buyurun. Akif Efendi paradoksal konuşuvor 
iiye kabul buyurun. Şahsi görüşümdür, şahsi 
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görüşüm olarak kabul buyurun. Hakikatten, mem
leketin iç ve dış şartları bakımından, malî şart
ları bakımından da çok kuvvetli işbirliğine ve el-
birliğine ihtiyaç vardır. Dırdırlarm her türlü
sünü bırakmalıyız. Çok güzel bir Başbakan eli
mize 'geçmiştir. Bu zatı muhterem bir fen adamı 
olarak sağa sola kulağını tı'kasa da kulağının ar
kasından kurşun kalemini indirse sırf yatırım 
projeleri üzerinde çalışsa 60 milyarlık yatırımdan 
1966 senesine isabet edenleri günü gününe ger
çekleştirmenin şartlarını hazırlasa, sabahleyin sa-
alt 7 de ruhuma inşirah veren, köy haberleri gi
bi, meselâ bâzı sabahlar sekize çeyrek kala plân 
tatlbikaltmdan haberler diye birkaç satırla bahset
se yahut 3 ayda bir icraatın yekûnu ve bulundu
ğu safha toptan bülten gibi bir şeyle duyurulsa 
yatırımlar, harfi harfine demiyeyim, ama şöyle 
oluyor, böyle oluyor, dense o da bize inşirah ve
rir ve nerelere kadar geldiğimizi anlarız. 

Eloğlu bize Konsorsiyum yardımı yapmak için 
kendi munzam varidatımızı gayrisıâfi millî hâsı
lanın % 25 ne kadar, o hadde çıkarmamızı bek
liyor, arkadaşlar. Kendi kendine yardım etmiye-
ne dışandan yardım zor gelir ve pahalı gelir. Ni
hayet dış yardımı ne vakte kadar alacağız efen
dim? Biz, kendi ihtiyaçlarımızı, kendi masrafları
mızı, kendi yatırımlarımızı kendi kaynaklarımız
dan karşılıyabilir hale gelmek için daha ne kadar 
bekliyeceğiz? Benim paradoksal olarak arzımı 
illâ Cumhuriyet Halk Partisinden filân filân 
efendiler Hükümete geçsin, iştirak etsin diye ka
bul buyurmayınız. Hükümet kendini kuvvetlen
dirmek, dayanağının istilzam ettiği nisbeti artır
mak için ve nihayet attığı adımlarda hukukî, sağ
lam, millî menfaatlere yüzde yüz uygun ve her 
tarafı tatmin eder şekilde hareket etmesi imkânı
nı sağlaması lâzımdır. Sadece bu konu husu
siyle Cumhuriyet Halk Partisi olarak muhale
fette dahi kendilerini desteklememiz de kâfidir. 
Bir Devlet Şûrası kararını öpüp başına koyup da 
infaz ediyorum efendim, ben bunu kendim için 
•şeref bilirim, dese ne olur bir Hükümet efendim, 
ne olur? Onun için arkadaşlar gelin elbirliğiyle 
millet, memleket hayrına lâzımolanı yapalım. 
Biz doğru hareket edersek tavuklar daha çok yu-
murtlıyaeak, inekler daha çok süt verecek, bütün 
kaynaklarımız daha çok verimini artıracaktır. 

Arkadaşlar, 1966 bütçesi pek güvendiğim ih
san Grürsan arkadaşıma, Türk Milletine ve onun 

refakatinde çalışan, hakikâtten bize kuvvetli bir 
Hazineyi vücuda getirmek için çok vaitkâr isti
datlar taşıyan arkadaşlarıma muvaffakiyetler ge
tirmesini temenni ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — ıSaym Alpiskender. 
Yeterlik önergeleri var, fakat henüz 6 üye 

konuşmadığı için oya koymuyorum. 
FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlar, Saym Ba
kan ve Bakanlık erkânı; Meclisinin bayram tati
linden istifade ederek ve Kıbrıs görüşmelerinin 
yarattığı ilhamlardan da faydalanarak bayram 
tatilini komşu devletleri yakından tanımak, mü
nasebetlerimizi öğrenmek bakımından Suriye ve 
Lübnan'da geçirdim. Umumi vasıtalarla gittim, 
vatandaşın tabi olduğu bütün muamelelere tabi 
olarak gittim. Bunlardan Maliye Bakanlığına ta
allûk eden ve derhal nazara alınması millî men
faatlerimiz icabı olan bir iki hususu arz etmeyi 
bir vazife saymaktayım. 

Arkadaşlar, turizm için, altın yumurta yu
murtlayan tavuk diyoruz, bacasız fabrikalar, şun
lar bunlar diyoruz. Hakikaten öyledir. Turist
lerin memleketimize gelmeleri şüphesiz çok fayda
lıdır. Fakat bunlar karşılıklı menfaatler esasına 
dayandığı müddetçe faydalı olabilir. Çünkü, ne 
onlar bizim kara gözümüz için geliyorlar, ne biz 
onların elâ gözleri için bu turistik işler için uğ
raşmaktayız. Nihayet bu, turistin gelip memleke
timizi sevmesi, tanıması, bizi öğrenmesi ve niha
yet bir miktar döviz bırakması" meselesidir. Fa
kat bugün gerek Suriye'den gerekse Lübnan'dan 
memleketimize döviz değil, bilhassa Türk parası 
gelmektedir. Ve bu seyahatlerden beklenilen ne
ticeler elde edilmemektedir. Çünkü bu komşu 
memleketlerden gelecekler doları veya onun kar
şılığı olan Suriye ve Lübnan paralarını banka
lara götürdükleri takdirde dolar karşılığı 9 lira
dan ödemektedirler. Almak istedikleri zaman 13,5 
liradan almaktadırlar. Bu dolar için tanılan as
gari miktardır. Bu farkı hiçbiri göze alamadığı 
için Türk parasını oradan toplayıp getiriyor. 
Türk parası oradan bir dolar 9 liradan değil bir 
dolar 11 - 12 liradan temin edilmektedir ve Türk 
parasını getirip burada harcamaktadır. Buna se-
bebolan bizim 6 Haziran 1961 ve 1280 sayilî Ka
rarname ile sonradan 1963 senesinde, çıkan 196 
sayılı Dış harcamalar Kanunudur. Bu Diş harca
malar Kanunu, dövizin muayyen ve mukarrer 
miktarının üstünde bir de % 50 vergi ödemek 
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mecburiyeti tahmil etmektedir. Onun için gerek 
memleketten geçenler ve gerekse memleketimiz
den çeşitli vasıtalarla dış memleketlere gidecek
ler doları satmalırken 13 lira elli kuruş veriyor
lar, halbuki hakikî değerinden gene 450 kuruş 
fazla ödemektedirler. Şimdi bu şekilde gidecek 
vatandaşlar ekseriyetle döviz almıyorlar. Veya
hut mecburi döviz aldıktan sonra üst yanını baş
ka yollardan temin ediyorlar. Çünkü memleke
timizde de döviz, dolar 10 - 11 liraya alınmakta
dır. Halbuki resmî kur 9 lira olduğu için daha 
ziyade karaborsaya müracaat edilmektedir. Şim
di, Suriye ve Lübnan'da diğer bir döviz kaybı
mız da şudur: Suriye'ye mühim miktarda davar 
ihracı yapılmaktadır. Fakat bu davarların bedel
leri döviz olarak alınıp Merkez Bankasına gitme
mektedir. Ya altın almıyor, ya mahallî paralar 
almıyor. Ve denebilir ki, satılan davarların be
dellerinin ancak yüzde 25 i döviz olarak banka
lara gelmektedir. Diğer kısmı kaçak olarak gidi
yor. Çünkü oradan temin ettikleri doları memle
ketimizde 11 - 12, 13 liraya kolay kolay satmak
tadırlar. İşte bu durum bilhassa memlekete ge
len turistlerin Türk parası getirmemelerine, dö
viz getirmemelerine ve giden davarların bedelle
rinin de yine kaçak olarak altın veya dövizle sa
hipleri tarafından mübadelesine müncer olmak
tadır. Bu büyük zararlarımızı muciptir. Yeni dış 
harcama Kanununun diğer bir mahzuru da Türk 
Havayolları, Denizcilik Bankası ve Deniz Nakli
yata çok zararlı olmasıdır. Meselâ buradan Lüb
nan'a iki bin liraya gidilmekte ise bilet bedeli 
iki bin lira ise bin lira da Dış Harcama Vergisi 
ödüyor. 3 bin liraya mal oluyor. Bunun için 
Denizcilik Bankasının vasıtaları tercih edilme
mekte, ecnebiler dolarla bilet aldıkları için bu 
vergiye zaten tabi değiller. Türk parası kullanan 
yabancı ve yerliler ise karaborsadan doları temin 
ederek ecnebi vasıtalarla gitmekte veya oradaki 
tanıdıklarına biletlerini aldırtarak burada dış se
yahat vergisi ödemekten vareste kalmaktadırlar. 
Denizcilik Bankasının dış harcamalardan dolayı 
kasasına giren gelir 1,5 milyon kadardır. Fakat 
kaybı takriben dokuz milyon liradır. Çünkü Dış 
harcamalar Kanunu yürürlüğe girdikten sonra 
Denizcilik Bankasının yolcu adedinde azalma ol
muştur. Halbuki eskiden ecnebi turistler de dâ
hil Türk yemeklerinin nefasetine, lezzetine ulaş
mak ve Türk vapurları ile seyahat etmek için yal
nız Lübnan'a değil birçok yerlere seyahat yapar

lardı. Ama iki bin liralık bir bilete üç bin lira 
vermek meselâ Barselona'ya üç bin lira bilet pa
rası öderken, 1 500 lira da Dış Harcama Vergi
si ödeyince 4 500 lira oluyor. Halbuki doları 
karaborsadan alarak veya mevcut dolarını kulla
narak ecnebi vapurlarla 2 500 veya 3 000 liraya 
rahat rahat gidilmektedir. Sayın Fer id Melen Ma
liye Bakanı iken bu karaborsayı kaldırmak yani 
dolar farkını kaldırmak için uğraştı. Ve bu yolda 
bir de adım attı. Fakat sonradan Plânlamanın 
tazyiki altında bu Dış Harcamalar Vergisi gelin
ce bugün hem ulaştırma vasıtalarımız zarar et
mekte hem komşu memleketlere kendi vasıtaları
mızla gidilmediği gibi hacca gitmek için bile Su
riye'ye gidiyorlar, Suriye'de Şam'dan veya Ha
lep'ten bir uçak alıyorlar, oradan doğruca Hi
caz'a gidiyorlar. Bu şekilde 800 - 900 lira ile Hi
caz seyahati yapıyorlar. Biz, Türk Havayolları 
ile seferi temin etmek istediğimiz zaman 3 000 
liraya mal oluyor. Onun için yeni Hükümet prog
ramında yeni bir kambiyo ve döviz sistemi geti
receğini vadetmişlerdir. Ben bunun bütçede bir 
aksini göremediğim için bu samimî temennimin 
gerçekleşmesini mesailerinden şüphe etmediğim 
Sayın İhsan Gürsan'dan ümidetmekteyim. Eğer, 
A. P. iktidarı programında vadettiği bu yeni kam
biyo ve döviz sistemini turizmin inkişafı ve mem
lekete daha fazla döviz ve daha fazla turist gel
mesi istikametinde kullanacak olursa şüphesiz ki, 
memlekete büyük hizmet etmiş olacaktır. 

Bu noktayı bu şekilde kaydettikten sonra, Ma
liye Bakanlığının Bütçesinin transferler kısmına 
ait hususu da iki satırla ifade etmeyi lüzumlu ve 
zaruri görüyorum. O da; 440 sayılı Kanun çıkar
ken 5616 sayılı Kanuna bir atıfta bulunmayı 
7 nci maddesi ile ihmal etmiş ve buna mukabil, 
bunun neticesi olarak bütün İktisadi Devlet Te
şekküllerinin personeli ikramiye aldığı halde 
Devlet Demiryolları memurları ikramiye alama
maktadırlar. Devlet Demiryolları yeni bir idare
ye kavuşmuş ve iyi çalışmaktadır. Personelden 
beklenilen hizmetler de görülmekte ve bu perso
nelin bir kabahati olmadan eğer bütçe açığı ka-
patılamıyorsa bunun vebalini günahını, Devlet 
Demiryolları memurlarına yüklemek doğru değil
dir. Bütçe tasarrufları dâhilinde Devlet Demir
yolları memurlarının ikramiye meselesinin nazara 
almasını bilhassa Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
transferler kısmında bir değişiklik yapılması su
retiyle temenni ederim. 
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Muhterem Senatoyu hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetini saygı ile arz ve istir

ham ederim. 
İstanbul 

Rıza öztürkçine 
BAŞKAN — Aynı şekilde bir başka yeterlik 

önergesi daha vardır, aynı mahiyettedir. Oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Bakan, buyurun. (Tatile girelim, ye
mekten sonra konuşsun sesleri) 

15 dakikadan istifade etmemiz lâzımdır, bu
yurun. (Erken toplanırız, 20,00 de toplanalım 
sesleri) isterseniz erken bırakalım, erken bağlıya
lım. Saat 20.00 de toplanma hususunu oylarınıza 
arz edeceğim. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Saat 20.00 de toplanmak üzere Birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma saati: 18,47 

.<... 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati: 20,00 

BAŞKAN ~ Başkanvekili Sırrı Atalay 
KÂTİPLER : Adil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Nahit Altan (Çanakkale) 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

2. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/90; Cumhuri
yet Senatosu 1/638) (S. Sayısı: 754) (1) 

BAŞKAN 
rum. 

Bir önerge vardır, okutuyo-

Yüksek Başkanlığa 
754 sıra sayılı kanun tasarısı basılıp üyelere 

dağıtılmış bulunmaktadır. 
Gelen kâğıtlardan gündeme alınarak öncelikle 

görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Maliye Bakanı 
İhsan Gürsan 

BAŞKAN — Karayolları ile ilgili bir aktar
ma kanunudur. Gündeme alınmasını oylarınıza 

(1) 754 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bütçe programının baştarafmda ifade edildi
ği veçhile Danışma Kurulu acele kanunların ön
celikle görüşülmesini tesbit etmiş bulunmaktadır. 
Şu anda görüşeceğimiz kanun tasarısının önce
likle görüşülmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum, kabul edenler. Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... mad
delere geçilmesi hususu kabul edilmiştir. 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve 
(A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl 

ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1965 yılı Bütçe Kanununa 
ıbağlı (A/2) ve (A/3) işaretli cebelilerin ilişik 
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cetvelde yazılı tertipleri arasında 13 675 000 
liralık aktarma yapılmıştır. 
' BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

'' • Düşülen 
Lira 

(A/2) 
Bayındırlık Bakanlığı 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 12 175 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Eklenen 
Lira 

(A/3) 
Maliye Bakanlığı 

34.000 Malî transferler 13 675 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Düşülen 
Lira 

Bayındırlık Bakanlığı 
32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 1 500 000 

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

(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi eetveliyle birlikte oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler.,. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
.yürürlüğe girer. 
_.., wBAŞKAN -— Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

*• MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

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

Tümü açık oylarınıza arz edilecektir. 

3. — 1567 sayılı Kanunun yürürlük süresi
nin uzatılmasına dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Bütçe ve Plân 
Komisyonları raporları (M. Meclisi 1/20, C. Se
natosu 1/637) (S. Sayısı: 755) (1) 

(1) 755 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadtr. 1 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

755 sıra sayılı kanun tasarısı basılıp üyelere 
dağıtılmış bulunmaktadır. 

Gelen kâğıtlardan gündeme alınarak öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanı 
Aydın 

İsmet Sezgin 
BAŞKAN — Gündeme alınması hususunu 

kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Türk parasının kıymetinin korunması ile il

gili bir kanun tasarısının şu andaki görüşülmesi 
sırasında görüşülmesi, hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen, yok. Maddelere 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... İvedi
likle görüşülmesi hususu kabul edilmiştir. 

1567 sayılı Kanunun yürürlük süresinin 
uzatılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Türk parası kıymetini koru
ma hakkında 1567 sayılı Kanunun 6 ncı madde
sinde yazılı olup 10 . 2 . 1964 tarihli ve 402 sa
yılı Kanunla uzatılmış bulunan süre, bitimi ta
rihinden itibaren iki yıl daha uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mıf Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mıf Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. . 

Tümü üzerinde lehte ve aleyhte konuşmak is
tiyen var mı? Yok. Kanunun tümünü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kanu
nun tümü kabul edilmiştir. 
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Aktarma ile ilgili tasarı açık oylarınıza, oy ku
tularını dolaştırmak suretiyle arz edilecektir. 

1. — 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/5, Cumhuriyet Senatosu 1/639) (S. Sayısı : 
716). 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı ve Gelir Büt
çesi üzerinde görüşmelere devam ediyoruz. Buyu
run Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İzmir 
Milletvekili) — Muhterem Başkan, muhterem 
senatörler, 9 günden beri geeeli gündüzlü devam 
eden çok kesif ve yorucu mesainizin olumlu ne
ticeleri 19G6 malî yılı Bütçelerine muhakkak ki, 
daha kuvvetli bir hüviyet vermiştir. Tasvibinize 
mazhar olduğu takdirde bu bütçe tasarısı aldığı 
yeni hüviyetle Millet Meclisinde müzakere edile
cek ve şüphesiz orda da tartışma konusu ya
pılacaktır. Kesif ve o nisbette yorucu olan ça
lışmalarımızın sizleri tahammül bakımından sı
nıra getirdiği geçenin bu geç saatlerinde sizleri 
fazla işgal etmemek için konuşmamı mümkün 
olduğu kadar kısa kesmeye çalışacağım. Esasen 
gerek takdim konuşmamda, gerekse bütçe tasarı
larının tümü üzerinde tenkid ve mütalâalarını 
serd eden muhterem senatörlere cevabolarak yap
tığım konuşmamda bugün söz alan değerli ha
tiplerin temas ettikleri birçok konulara çok geniş 
bir şekilde cevaplarımı arz etmiştim. Ben sadece 
bu konuşmaların dışında kalan veya özellik arz 
eden bâzı hususlara mümkün olduğu kadar kısa 
değinmekle iktifa edeceğim. 

Sayın Fehmi Alpaslan, vergiler ve vergi sis
temimizle ilgili olarak 1965 yılı gelirleri tahsila
tının onüç milyar lira civarında olacağının tah
min edildiğini buna göre 1966 tahminlerinin 
onaltı küsur milyar lira ile yüzde 25 fazlalık arz 
ettiği, bunun gerçekleştirilemiyeceğini, en az bir 
milyar gerisinde kalınacağını, bütçe açığının ka
patılması için sağlam kaynaklar bulunması gerek
tiğini, bu cümleden olarak zirai kazançların ver
gilendirilmesi usullerinin tekemmül ettirilmesi ver
gi ziyanım önlenmesi, vergi daireleri ve maliye 
teşkilâtının ıslahı, mahallî idareler maliyesinin 
tekemmül ettirilmesi, malî kaza sisteminin ıslah 
olunması gerektiğini, hesap uzmanları ve vergi 
kontrol memurları kadrolarının artırılmasını, 
bunların mesailerinin bir yandan vergi ziyamı 
önlemek gayesi istikâmetinde ve bilhassa bunun 

I yanında mükellefleri öğretici, yetiştirici kurs 
ve seminerler açılması şeklinde ayarlanmasının 
uygun olacağını, asgari geçim indiriminin mem
leketimizde çok cüzi miktarda olduğunu bu sebep
le vergi ziyamın meşru sayıldığını, hal böyle iken 
Hükümetin erteleme kanunu getirmesini yadırga
mamanın mümkün olmadığını, müessir oto kont
rol vasıtası o]an servet beyanının kaldırılacağı 
vadedilirken daha iyi bir yol ve usulün de ihdas 
edileceğini vâ'dinin eklendiğini, daha iyi yol ve 

I usullerin neler olacağını cidden merak ettiklerini 
beyan ettiler. Şimdi Sayın Alpaslan'ın temas et
tiği bu konulara karşılık düşünce, cevap ve mü-

I taklalarımı kısaca arz etmeye çalışacağım. 

I Yüce Senatoda bütçenin tümü üzerinde yapı
lan müzakerelerde de arz ettiğim üzere gelir tah
minleri, otomatik tahmin usullerinin belli ekono
mik dönelerine göre yapılmaktadır. Bu usul ve 

I doneler dışında 1966 gelir tahminlerinde başka-
I ca bir usul ittihaz edilmiş değildir. Zaımediyo-
I ram ki, bu mevzu üzerinde Sayın Melen de dur-
I muşlardı. Onlara verdiğim kısa cevabın kendi

lerini tatmin edecek mahiyette olduğunu zanne-
I diyorum. Bizim hesaplarımıza göre 1966 yılı ge

lir tahmininin 1965 yılı gelir tahsilâtına 
I göre sayın hatibin belirttiği gibi % 25 
I değil ancalk % 19 gibi bir miktar ifade et-
I mektedir. Gelir tahminlerimiz Bütçe Karma Ko-
I misyonunun vukuflu tetkiklerinden geçmiş ve ko-
I misyonca da benimisenımiş bulunımaıktadır. 

I Zirai kazançların vergilendirilmesi usulleri
nin ıslahı, vergi teşkilâtının tekemmül ettirilmesi, 

I vergi ziyamı önleyici tedbirlerin alınması, malî 
I kazanın ıslahı, mahallî idarelere lâyık oldukları 

gelir kaynaklarının temini yine genel görüşme-
I 1er sırasında arz ettiğim gibi üzerinde önemle 
I duracağımız ve durmakta olduğumz konulardır. 
I Bu konular, bir yandan Bakanlık merkez teşkilâ

tınca bir yandan da Vergi Reform Komisyonun-
I ca enine boyuna incelenmektedir ve incelenmesi-
I ne de devam edilmektedir. Bunlardan bir kıs-
I mma ait kanun tasarıları hazırlanmış bulunmak-
I tadır. Vergi ziyanım önlenmesi için hesap uzman-
I lan ve kontrol memurları kadrolarının artırıl-
I ması müessir ve tek bir yol değildir. Bu mevzu-
I da alınacak kadrolara yetişmiş, ehil ve bilgili ele

manlar yetiştirmek, kadro almaktan daha ehem-
I miyetlidir. Bu sebeple geçmiş yıllarda alınmış 
I bulunan hesap uzmanları ve kontrol memurları 
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kadrolarının alelacele doldurulmasına tevessül 
edilmemektedir. Zaten doldurulmasına tevessül 
edildiği takdirde de bundan tecrübelerimiz, müs-
bet bir netice alınacağını da hiçbir şekilde gös
termemektedir. Ancak istenen vasıfta eleman ye-
tiştirirseniz bu kadrolara yerleştirebilirsiniz. Bu
nun ise oldukça güç ve zaman istiyen bir mesele 
olduğunu zannederim Sayın Alpaslan kendileri 
de takdir ederler. 

Memleketimizde uygulanan en az geçim in
dirimi hadlerinin az olup olmadığı hususu ne ka
dar tartışılırsa tartışılsın üzerinde ittifak edi
le miyecek bir konudur. Bu mevzuda, bilhassa 
tebarüz ettirmek yerinde olacaktır ki, hiçbir 
memlekette en az geçim indirimi olarak vergi
den îstisna edilen gelir miktarı bir şahsın veya 
bir ailenin hakiki geçim ihtiyaçlarına tekabbül 
edecek miktarda değildir. Esasen bunun ölçüsü
nü kati olarak hassasiyetle bulmak da mümkün 
değildir. Şu duruma göre en az geçim indirimi 
bütçe ihtiyaçlarının verdiği imkân dairesinde 
vatandaşların bir kısım gelirlerini vergi dışın
da bırakmak şeklinde anlamak yerinde olur. 
Hal böyle olunca, muhakkak erteleme kanun 
tasarısını yadırgamamak lâzımdır. Bu kanun ta
sarısının sosyal idaresi ilkeleri muvacehesi için
deki durumunu söz konusu tasarının Yüce Se
natoda müzakeresi sırasında uzun uzadıya iza
hına çalıştığım için şu anda tekrarında bir fay
da görmüyorum. 

Servet beyannamesi meselesi Hükümet prog
ramında da ifade edildiği üzere kaldırılacaktır. 
Ve yerine müessir ve ilmî vergi güvenlik tedbir
leri getirilecektir. Bu tedbirlerin neler olacağı 
konusundaki meraklarını şu anda tatmin etmek 
imkânına malik değilim. Kendilerinin de takdir 
edecekleri üzere bu hususta şu anda bir açıkla
ma da yapmak erkendir. Mamafih tasarı hazır
lanmıştır. Üzerinde son çalışmalar ve rötuşlar 
yapılmaktadır. Çak kısa bir zamanda Büyük 
Millet Meclisine sunulacak ve şüphesiz Yüce He
yetinizde de tartışmaları enine boyuna yapıla
caktır. Bu maruzatımla Sayı Alpaslana cevap
larını arz etmiş olduğumu sanıyorum. 

Sayın arkadaşımın bir sualine de cevapla
rımı arz etmek isterim. Devlet Malzeme Ofi
sinde şikâyet vardır, bu şikâyetler bizzat Dev
let dairelerinden gelmektedir, lüzumlu malze
meyi zamanında temin edemediği veya kalite
siz malzameyi dairelerin ihtiyaçlarına karşı sür

dükleri d-; söylenmektedir. Döviz verilmediği 
keyfiyeti mazeret olarak kabul edilmiş olsa bile 
kendi bünyesinde lükse kaçmadan teşkilâtlan
ması bu ihtiyaçları kısa zamanda ve sadece sade 
bir şekilde kaliteli olarak temin etmeye çalış
masını temenni ederiz dediler. Devlet Malzeme 
Ofisince temin edilen malzemelerin gerek kalite
sinin ıslahı, gerekse ihtiyaçlarını lükse kaçma
dan sade bir şekilde tamamlanması yolunda bü
yük bir gayret göstermekteyiz. Bu cümleden 
olarak kalitelerinin yükseltilmesini temineıı 
mevcut teknik şartnameler yeniden gözden geçi
rilerek ıslahları yoluna gidilmekte ve memle
ket ihtiyaçlarına uygun bir hale getirilmesine 
çalışılmaktadır. Ayrıca malzemenin standardi-
zasyonu üzerinde de kesif bir mesai gösterilmek
tedir. Bu cümleden olarak 24 çeşit nakil vası-
tasiyle 21 çeşit madeni büro mefruşatına ait 
standartlar ikmal edilmiş bulunmaktadır. Diğer 
taraftan müşteri ihtiyaçlarının cinsi, miktar 
ve kaliteleri hakkında müşteri daireler
den bilgi edinmek üzere Devlet İstatis
tik Enstitüsünün aracılığı ile yapılan an
ketlere d.; devam edilmektedir. Malzemenin 
zamanında temin edilmemesi hususu döviz te
min edilmesi veya ithalât rejiminden ileri geli
yorsa, büyük bir kısmı Devlet daire ve müesse
selerinin son yıllarda ahşap mefruşatı terk ede
rek madeni mobilyaya yönelmelerinden ve bu 
kabil ihtiyaçlarını zamanında Devlet Malzeme 
Ofisine bildirilmemelerinden ileri gelmektedir. 
Şöyle ki, 1963 de 8 - 10 bin, 1964 de 20 - 25 bin 
civarında olan madeni mobilya talebi 1965 yı
lında Ofisin, 68 bin parça siparişine rağmen ih
tiyaçların yine bir kısmının temin edilememesi 
durumu hâsıl olmuştur. Devlet Malzeme Ofisi 
standardize edilen bu malzemeyi kullanmakta
dır. 

İkinci bir şikâyet konusu da taşıtların zama
nında temin edilememesi konusudur. Devlet 
Malzeme Ofisince taşıt siparişlerinin zamanında 
tekemmül ettirilmemesidir. Ancak montaj tali
matı ve ithalât rejimi sebebiyle parçaların ithal 
ve imali on - oniki ay gibi bir zaman almakta
dır. Kalitesi beğenilmiyen malzemelerin mevcu
du ise teknik şartnamenin hazır olmadığı devre
lerde mubayaa edilmiş olan bu malzemeler baş
ka kullanma yolları bulunarak tasfiye edilme ci
hetine gidilmektedir. 
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Sayın Alpaslan, 1966 bütçesinin açığını, 
ileride verilmesi muhtemel ek ödeneklerde na
zara alınmak suretiyle tahmin ettiler ve üç 
ımilyar lira olarak belirttiler, işçi dövizleri ve 
ihracatta vergi iadesi tertiplerinin bir miktar ilâ
vesi, ilâve ödencık beklenebilir ama düşününki, 
bu mevzu bu büyük bütçenin bir misli de oto
matik tasarruf rezervi mevcuttur. Millî Savun
ma Bakanlığı munzam ihtiyaçları için düşünü
len ikinci safha finansmanı ise bütçe gelirleri
nin yıl içinde arz edeceği müspet inkişaf şar
tına bağlıdır. Netice olarak ek ödeneğin bütçe 
açığına tesir yapmıyacağı kanaatindeyiz. 

Şimdi Sayın Şükran özkaya'nm tenkid ve 
mütalâalarına geçiyorum. 

Sayın özkaya'nm konuşmasının muhtevası 
itibariyle büyük ölçüde bir olumluluk arz etti
ğini ifade etmek isterim. Muhakkak ki, geniş 
bir çalışmanın değerini bulmaktayım. Yalnız bir 
noktada kendilerinden bilâhara söyliyeceğim 
bir şeyle ayrılacağım, o da, iktisadi durumun ge
lişmesi ve hayat pahalılığı mevzuu üzerindeki 
izahlarının büyük bir kısmı. 

Sayın Şükran özkaya gelirlerle ilgili olarak; 
1. Spekülâsyonun gerçekleşmemesi için lü

zumlu finansman kaynaklarının temini konu
sunda gerekli hamlelerin yapılmasında tered-
düdolunmamasını beyanla, kamu oyuna evvel
emirde kendi gücümüzle dayanmamız gerekti
ğini, dış yardımlara bel bağlamamak icabetti-
ğini anlamak lüzumunu işaret ettiler. 

2. Vergi politikasından bahsile de tarım 
gelirlerinin vergilendirilmesini, ithalâttan alı
nan Damga Resminin artırılmasını, Veraset Ver
gisinin hâsılasını artırmak için gerekli tedbir
lere tevessül olunmasını, tarım sektörü dışında 
kalan ve kazançları ölçüsünde Gelir Vergisi 
vermiyen büyük bir kütle bulunduğundan bu 
zümrenin vergilendirilmesini ve Gelir Vergisin
de asgari vergi esasına gidilmesini yabancı şir
ketlerden daha çok Gelir Vergisi alınmasını is
tediler. Bu mütalâa ve isteklerle ilgili düşün
celeri şöylece özetliyebilirim. 

Plânın gerçekleştirilmesinde sağlam finans
man kaynaklarına dayanmanın lüzumuna, vergi 
hasılatının gayrisâfi millî hâsıladaki artışı ta-
kibetmesi lüzumuna, plânlı kalkınmada önce 
kendi kaynaklarımıza bel bağlamak gerektiği
ne elbette biz de kendileri gibi inanıyoruz. Bu 

mevzularda sayın hatibin sözlerine ben şahsan 
ilâve edecek bir cihet bulamıyorum. 

Tarım gelirlerinin icabettiği şekilde vergi
lendirilmesi mevzuu genel vergi reformu içinde 
ele alınmış bulunmaktadır. Ve halen de tetkik 
konusu yapılmaktadır. Bu sektörle ilgili bütün 
teşekküllerin ve salahiyetli uzmanların mütalâa
ları bu komisyonlara iştirak ettirilmek sure
tiyle de alınmaktadır. Mesai oldukça ilerlemiş
tir. Kendilerinin de bildiği gibi burada bir ne
ticeye varmak memleket şartlarına göre bir tat
bikata gitmek çok güçtür fakat biz muhakkak 
bir neticeye gideceğimize inanmaktayız. 

ithalâttan alman Damga Resminin artırıl
ması fikrine iştirak etmiyoruz. Buna zaten zan
nederim ki, tümü üzerindeki konuşmalara ver
diğim cevapta iyice temas etmiştim. Bunun bi
rinci sebebi, böyle bir tedbirin belirli bir nis-
bette fiyatlara aksedeceği ve aksin son aylardaki 
fiyat hareketleri muvacehesinde olumlu tesirler 
hâsıl edemiyeceği düşüncesidir. 

İkinci sebep de, bu yola gidilmesinin Garp 
memleketleri nezdinde bir nevi Gümrük Resmi 
artırılması şeklinde tefsir edilmesi ve bunun 
halen Cenevre'de devam etmekte olan talik mü
zakerelerimize büyük ölçüde menfi tesir icra 
edebilmesi ihtimalidir. 

Veraset ve intikal Vergisinin gelir bütçe
mizde lâyık olduğu yeri tutamamış bulunması1 

fikrine biz de katılıyoruz. Bunun başlıca sebebi 
istisnai muafiyetlerdeki aşırılık ve bu vergi 
matrahının gerçek miktarlar olmasının henüz 
teinin edilememiş olmasındandır. Biz sadece bu
günün bir meselesi değil, bundan evvel de de
vam edegelmiş olan devrenin bir meselesidir. 
Zannediyorum ki, Sayın Melen de bu fikrimi
ze, kanaatimize iştirak ederler. Bu mevzuda Ver
gi Reform Komisyonunun tetkik konuları için
dedir ve şüphesiz ki, bu mesai bittiği zaman 
icabı yapılacaktır. Halen mer'i olan 6802 sayılı 
Gider Vergileri Kanunu ile bâzı eşhas istihsal 
Vergisine tabi tutulmuştur. Gider vergileri sis
temimize göre Türkiye dâhilinde imal olunan 
bir madde istihsal Vergisine tabi ise bu mad
denin ithal olunan yabancı menşeli olanı da 
aynı nisbette istihsal Vergisine tabidir, kanu
nun bugünkü hükmü bu. Bu sistem icabı bir 
maddenin memleket içinde imal olunanını fark
lı nisbetlerde istihsal Vergisine tabi tutmak 
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mümkün olmadığı gibi yabancı menşeli olanını 
da farklı nisbette vergiye tabi tutmak hem ver
gi sisteminin bir icabı olarak heım de ticaret an
laşmalarımız muvacehesinde mümkün değildir. 
Binaenaleyh memleket dâhilinde imal olunan 
bir eşyanın, bu eşyayı imal eden müessesenin 
özelliği de dikkate alınarak, farklı nisbette 
İstihsal Vergisine tabi tutulması mümkün ola
mamaktadır. 

Tarım sektörü dışında kalan ve genel olarak 
gelirleri ölçüsünde vergi venmiyen bir mükel
lef zümresinin mevcudokluğu şeklindeki beya
nın aksini iddia edecek değilim ve zaten bu 
durumda da değilim. Yalnız Sayın Özkaya'nm 
bu hususu belirtirken meseleyi biraız da, beni 
ımâzur görsünler, mübalâğalı açıdan ele aldık
larını sanmaktayım. Mamafih mesele bu züm
renin genişliğinin ölçüsünü tâyinde değil, sis
temin ve teşkilâtın ıslahı istikametimde sarf-
ettiğimk ve edeceğimiz gayretlerin başlıca he
defi elbette gelirleri ölçüsünde vergi vermi-
yen mükellef veya zümrenin bu durumlarını 
bertaraf etmek olacaktır. Zaten bu da vergi 
prensiplerinin katî bir icabıdır. 

Sayın Özkaya, iktisadi Devlet Teşekkül
lerinin kaynak yaratma bakımından 1962 yı
lından itibaren büyük gelişmeleri olduğunu, 
ezcümle 1962 yılında 227, 1963 yılında 816 
'milyon lira ve 1964 yılında ise 1 milyar 51 mil
yon lira kaynak sağlandığı halde 1965 yılında 
gelişmenin durduğunu ve teşkilâtın kaynak ya
ratma fonksiyonunun azaldığını beyan ve ifa
de ettiler. İktisadi Devlet Teşekküllerinin kal
kınma piânınca programlanan yatırımların fi
nansmanına tahsis ettiği kaynak 1962 yılından 
itibaren büyük gelişme göstermiş ve 1964 yılın
da 1 milyar 34 /milyon lira olarak gerçekleşen 
kaynak, 1965 yılında ise 1 milyar 280 milyon 
liraya yükselmiştir. Verdikleri malûmat, tesbit 
ettiğimiz bilgi budur. Bu itibarla Sayın Özka
ya'nm beyan ettiği 'gibi bu gelişme 1965 yılın
da durmamış, bilâkis devam etmiş bulunuyor. 

Sayın Özkaya, banka kredilerinden alman 
faiz, komüsyon ve sair giderlerin yüksek olma
sına mukabil, mevduata verilen faizlerin dü
şük olduğunu, bankaların aldıkları yüksek 
faizlere rağmen kâr sağlıyamadıklarmı, ikrami
ye, reklâm masrafları olaraik ödedikleri çok 
önemli paralarla halkı kumara davet ettikleri
ni, bankaların kaynaklarını dağıtanken plân he

deflerine uygun hareket etımediklerini, prog
ramında sanayie önem verileceğini belirten 
Hükümetin bu konudaki görüşlerini öğrenmek 
istediklerini ifade ettiler. 

Bankalar tarafından halen uygulanmakta 
olan faiz ve komisyon nisıbetleri Banka Kre
dileri Tanzim Komitesi tarafından memleketin 
içinde bulunduğu ekonomik şartlar göız önün
de bulundurulmalk suretiyle 103 sayılı Kararla 
tesbit ve Bakanlar Kurulunun 18 . 5 . 1965 ta
rih ve 5/1225 sayılı Kararnamesi ile yürürlü
ğe konulmuş bulunmaktadır. Memleketimiz
de faiz hadlerinin bâzı memleketlere kıyasla 
yüksek olduğu kabul edilebilirse de bir taraf
tan bankalar dışındaki faiz hadlerinin çok da
ha yüksek olduğunu, diğer taraftan tasarruf 
itiyadının yerleşmesini sağlatmak amaciyle ya
pılan masraflar sebebiyle bankaların kaynak 
maliyetlerinin bir hayli yükseldiğini gözden 
uzak tutmamak gerekir. Sayın Özkaya'nm kâr 
edemediğini beyan ettikleri bankalar kaynak 
maliyetleri yüksek olan bankalardır. Buna mu
kabil kâr eden bankaların sayısı da bir hayli 
çoktur. Bankaların tasarrufu teşvik ikramiye
lerinin ve kaynak maliyetlerinin düşürülmesi 
yıllık icra programlarındaki tedbirlere paralel 
olarak öngörülmüştür ve bu yolda çalışılmak
tadır. 

Bankaların plasmanlarını yaparken plân 
hedeflerine uygun hareket etmedikleri konusu
na gelince, Banka Kredileri Tanzim Komite
sinin 25 . 8 . 1964 tarih ve 140 sayılı Karariy-
le Beş YılJilk Kalkınma Plânının teşvikini ön
gördüğü sektörlere, sanayiin karşılaştığı güç
lüklenin hafifletilmesi amaciyle gelecek kredi
lerde % 9 nislbetinde bir tercihli faiz kredisinin 
uygulanmasını sağlamak maksadiyle plân he
deflerine uygun plasmanlar desteklenmiş olmak
tadır. 

Sayın Mehmet Ünaldı'nm yeni vergi kay
naklarının aranması, Zirai Vergide yapılacak ıs
lahat, maliye teşkilâtının düzenlenmesi, vergi 
reformları, servet beyanı, mahallî idarelerin 
sağlam ve verimli kaynaklara kavuşturulması 
gibi konularda ileri sürdükleri temennilere 
şüphesiz aynen iştirak ediyoruz. Esasen bun
lar üzerinde önemle durduğumuzu ve biran ev
vel neticelendirmeye çalıştığımızı da kendileri 
de zannediyorum yakînen bilirler. 

— 386 — 



C. Senatosu B : 46 9 . 2 .1966 0 : 3 

Sayın Ünaldı, Devlet Yatırım Bankası Ka
nununda halen tatbik edilen yüzde 7 faiz haddi 
fazladır, dediler. 441 sayılı Kuruluş Kanununa 
göre Ödünç para verme işlemi Kanununca tesbit 
edilen faizin oranını aşmamak üzere faiz oran
ları Bakanlığımca tesbit edilmiş bulunmakta
dır. Halen tatbik edilen bu faiz haddinin bu
günkü normal faiz hadlerinden yüksek olmadı
ğı ve Devlet sektörüyle eşit rekabet şartları 
içinde çalışmak durumunda olan hususi sek
törün kredi şartlarının da altında bulunduğu 
bir tarafa paranın Devlet Bankasının maliyeti 
de göz önünde bulundurularak yeniden tesbit 
olunmuştur. Filhakika Emekli Sandığı ve Sos
yal Sigortalardan temin edilenlere Devlet Ya
tırım Bankası yüzde 6 faiz ödemektedir. Bu
nunla beraber enfrastürüktür yatırımlarında 
daha düşük bir faiz haddinin mümkün olup ol-
mıyacağı hususunda da tetkikler yapılmaktadır. 

Sayın Ünaldı'nm ayrıca temas ettikleri, 
Emekli Sandığının iştirak ettiği ve kurduğu 
şirketlerin birleştirilmesi hususunda ise gere
ken hukukî ve idari tetkikler yapılmaktadır. 
Bunlardan gördükleri hizmetin mahiyeti ve 
yetkileri yaklaşık olanlar 1966 yılında birleşti
rilecektir. 

Sayın Mustafa Inceoğlu da iki hususa temas 
ettiler. Onlara da cevaplarımı arz edeyim. 
Hükümetin toprakları kendi eliyle kiraya ve
rilmektedir. İlk önce hiç toprağı olmıyanlara 
ve ondan sonra da az toprağı olanlara arazi 
verilmektedir. Bâzı il ve ilçelerde buna ait ka
rarnamelerle bu miktarlar tahdidedilmektedir. 
Diğer taraftan arazinin kiraya arzına ait mu
ameleler kontrolörler tarafından devamlı olarak 
kontrol edilmektedir. Tapulama komisyonları
mızca Hazine adına teslbit edilen fazlalıklar hak
kında 509 sayılı Tapulama Kanunu hükümleri uy
gulanmaktadır. Kanundaki şartların müsaidol-
ması halinde vatandaşı mahkemeye gönderme
den idari yönlerden fazlalıklar kendilerine bı
rakılacaktır. 

Sayın Ağırnaslı, tarım sektöründe yüksek 
kazanç elde edenlerin, ithalâtçıların, büyük 
ticaret erbabının tam olarak vergilendirilme
miş bulundukları, vergi reformunun bu yöne 
tevcih edilmesi şeklinde ileri sürdükleri dü
şünce ve mütalâlarma, bu mevzulara daha ön
ce geniş bir şekilde temas eden sayın senatörle

rin ve özellikle Sayın Şükran Özkaya'nm fi
kirlerine cevap verirken cevaplarımı arz etmiş 
bulunuyorum. Zannederim ki, kendilerini de 
tatmin eder. 

Umumiyetle temas edilen, muhterem senatör
lere cevaboİHiak üzere hangi kanunlar üzerin
deki çalışmalarımızı bitirmiş olduğumuzu, bun
lardan hangilerini Büyük Meclise sevk ettiği
mizi, şevkinin derdest olduğunu ve çalışmala
rın da ne safhada bulunduğunu kısaca arz et
mekte fayda görüyorum. 

Genel Muhasebe Kanunu, Devlet İhale Ka
nunu, özel sektörün kredi ihtiyaçlarını karşı
laması amaciyle hazırlanan Özel Yatırım Ban
kası kuruluş kanunları Bakanlığımızda son 
safhadadır. Emlâk Yergisi kanunu, Serbest 
Malî Müşavirlik kanunu, Tasarruf bonolarının 
tatbikatının ıslahını hedef tutan kanun, Servet 
'beyannamesinin kaldırılmasına mütedair kanun, 
Sermaye piyasasının tanzim ve geliştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarılarının üzerindeki ça
lışmalar hemen hemen bitmiştir, son şeklini 
almıştır, şevke hazır duruma gelmişlerdir. 
Zannediyorum ki, âzami bir hafta, on gün 
içerisinde Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş 
olacaklardır. Bunlar dışında Belediye Vergi 
ve resimleri Kanunu ile Emekli Sandığı Ka
nunu üzerindeki çalışmalar da bir hayli ilerle
miş bulunmaktadır. Bilhassa Belediye Vergi ve 
resimleri kanunu tasarısı üzerindeki çalışma
lar malî bir şekle gelmiş, İçişleri Bakanlığının 
alâkalı teşekkülleriyle olan ihtilâflar tamamiy-
le halledilmiş, malî kısmı kalmıştır. Zannediyo
rum ki bir hafta, on gün içinde bu tasarıyı 
şevke hazır bir hale gelmiş olacağız. 

Emekli Sandığının ileriki aktuarye açığının 
Devlet Memurları Kanununun tatbikata girme
siyle karşılanmasını düşünmekteyiz. 

Muhterem senatörler, hayat pahalılığı, enfi-
lâsyon ve fiyatlar konusunda gerek takdim 
konuşmamda gerekse bütçe tasarısının tümü 
üzerinde konuşan muhterem senatörlere izaha
tımı geniş bir şekilde arz ederken bu mevzu-
daki görüşlerimizi ve bu nıevzudaki vardığımız 
neticeleri bütün safahatı ile arz etmiş bulunu
yorum. Temas etmek istemezdim, çünkü zabıt
lara geçişinde bu cevaplar muhtelif yerlerde, 
muhtelif şekillerde tekrar edilmiştir. Fakat Sa
yın Şükran özkaya arkadaşımız, mahsup için 
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ayrılan finansman miktarında büyük artışlar 
olduğunu ve bütçe uygulamasının da geniş açık
larla sonuçlandığı gerekçesini beyan ederek 
enfilâsyonist bir devrenin ortaya çıktığını be
yanda bulundukları için Sayın Melen de Sa
yın Ünaldı'nm konuşmasına karşılık bu konuya 
tekrar başka bir yoldan değindikleri için, ben 
de kısaca bu konuya tekrar kısaca temas et
mekte fayda ve zaruret görüyorum. 

Sayın Şükran özkaya'mn hâdiseleri değer
lendiriş tarzına ve vardığı sonuca iştirak edemi-
yeceğimizi evvelden ve hassaten belirtmek iste
rim. Bir defa fiyat artışlarına dair verdikleri 
rakam zannediyorum ki, yanlış veya hatalı bir 
hesaba dayanmaktadır. Aralık ayı itibariyle fi
yatlarda yüzde 13 nisbetinde bir artış olduğun
dan bahsettiler. Aslında fiyat endekslerinde 
görülen artışlar bu nisbetin oldukça gerisinde
dir. Oniki aylık devre ortalamalarına göre ge
çen yıl toptan eşya fiyatları genel endeksi yüz
de 8,9 dur. Ankara geçinme endeksi yüzde 6,8, 
İstanbul geçim endeksi ise yüzde 4,5 oranında 
artışlar göstermektedir. Zannediyorum ki, bu 
artışı yüzde 10,5 olarak da Sayın Melen tesbit 
etti. Bir hesaptır. Bu hesap şekline karşı anla
yışımızı, bu izahımızı kendilerine verdiğimiz 
cevapla, bütçenin tümü üzerindeki konuşmala
ra verdiğim cevapta, çok esaslı bir şekilde izah 
etmiştim. 

Fiyat artışlarının âmilleri hakkındaki değer
lerine gelince, fındık, tütün, çay ve hububat 
gibi bâzı müstahsil mallarının alınmasına tah
sis olunan finansman miktarımızda da ciddî sa
yılabilecek artışlar olmuştur. Çok mühim sayı
labilecek artışlar olmuştur. Filhakika sosyal 
gruplar arasında müstahsil kütlesi aleyhine olan 
gelir dengesizliğini ciddî bir ölçüde değerlen
dirmek için müstahsilin tüm mallarının değer
lendirilmesine önem verilmiştir. Bizim zamanı
mızda önem verilmiş olduğu gibi, bizden evvelki 
hükümetler zamanında da önem verilmiştir. Ve 
bundan sonra da önem verilmesine devam edile
cektir. Çünkü başka türlü yapılmasına ne şekil
de imkân görülür onu bilmem. Şüphesiz ekono
mide değişen şartlara göre mahsul finansman 
politikasının da gözden geçirilerek scyyaliyetle 
müspet çalışmak lâzımdır. Bunun lüzumuna ben 
şahsan katî olarak inanıyorum. 

Sayın özkaya'mn beyanları arasındaki diğer 
bir nokta bütçe uygulamasında büyük açıklarla 

karşılaşılacağı şeklindedir. Şurasını hemen ifa
de edeyim ki, bütçenin açık verebileceği miktar 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Hazi
neye açılan kısa vadeli avansın âzami miktarının 
içindedir. Bunun dışına çıkmaya imkân ve ihti
mal yoktur. 1965 yılı bütçesine göre Hazinece 
verilmesi lâzımgelen avans 1 milyar iki yüz elli-
altı milyon liradır. Bilindiği gibi onaltı milyar
lık ödenekler toplamının yüzde 10 u olarak ka
nunen tesbit edilen nisbet, idari bir kararla yüz
de 8 e indirilmiştir. Sayın Melen de bugünkü 
konuşmasında bunlara da temas ettiler. Bu ka
rarın bir icabı olarak 1965 malî yılında Merkez 
Bankasının Hazineye açabileceği kısa vadeli 
avans miktarının da bu şekilde belirttiğimiz 
miktarı aşmasına imkân yoktur. Bu avansın 622 
milyon liralık kısmının 1964 malî yılı bütçesin
de kullanılmış olduğu dikkate alınırsa bizim 
1965 malî yılı içinde, gerek dördüncü koalisyon 
zamanında, gerekse bu sekiz haftalık iktidarımız 
zamanında kullandığımız miktar sadece altı yüz 
milyon lira civarında tezahür eder. 

1966 yılı bütçesine gelince : Kanunen tes
bit edilmiş olan yüzde on hakkı 1966 yılında 
tamamen kullanılmış olsa dahi bu bütçenin ve
rebileceği açık miktarı 450 milyon liradan faz
la olmıyacaktır. Daha açık bir ifade ile 1966 
bütçesinin ancak 450 milyon lirası Merkez 
Bankası kaynaklarından karşılanabilecektir. 
Bundan fazla karşılanmasına imkân yoktur. 
Görülüyor ki, bütçe açıklarının fiyatlara enf-
lâsyonist bir güc kazandıracak ölçüde genişle
diğini iddia etmeye ve Merkez Bankası kredi
lerini de dilediğimiz şekilde kullanmaya imkân 
yoktur. 

Sayın özkaya'mn fiyat artışlarına karşı 
ciddî tedbirler alınmadığı şeklindeki beyanla
rım da üzüntü ile karşıladığımı ifade etmek 
isterim. Gerek bütçeyi takdim konuşmamda, 
gerek bütçenin tümü üzerindeki tenkid ve te
mennilere verdiğim cevaplarda para ve maliye 
alanlarında almış olduğumuz tedbirleri etraflı 
olarak arz etmiştim. Bunlardan bir tanesi, bi
raz evvel yukarda arz ettiğim gibi Merkez Ban
kasının Hazineye açmış olduğu kısa vadeli 
avansın ödenekler toplamına nisbeti kanunen 
yüzde 10 olarak tesbit edilmişken biz bu nis
beti kendi inisiyatifimizle yüzde 8 olarak kul
lanmış bulunmaktayız. Ve şu anda da ifade 
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edeyim ki, bu nisbetin üstüne de çıkamama ka
rarındayız. Ayrıca Merkez Bankası kredile
rindeki aşırı genişlemeye karşı bankaların, 
Merkez Bankası üzerindeki kredi miktarını da
raltıcı kararlarda yetkimiz içindedir ve bu ted
birler de alınmıştır. Bunu da geniş bir şekil
de, yine bütçenin tümü üzerindeki her iki ko
nuşmamda da izah etmiş bulunuyorum. Bun
larla da iktifa etmedik, monoter alanında da 
daha ileri tedbirlere başvurduk. Bilindiği gi
bi geçen yılın nihayetinde vadeli hesaplarda 
mevduat karşılığı nisbeti yüzde 10 dan yüzde 
20 ye çıkarılmış ve bankaların umumi taahhüt
leri karşısında bunların komisyon nisbeti ise 
yüzde 5 ten, yüzde 10 a çıkarılmıştır. Nihayet j 
ödeneklerde yüzde on tasarrufa gidilmek su
retiyle Devlet harcamalarının talep sınırı için
de bir baskı yapmamasına da dikkat etmekte
yiz. Bütün bu gayretlerimiz fiyat istikrar' 
konusunda Hükümetimizin ciddî, azimli bir 
karar içinde bulunduğunu şüpheye yer vermi-
yecek şekilde ortaya koymaktadır sanıyorum. 
Aynca 1965 malî yılı bütçe tasarrufları üze
rinde de çok ciddî ve cezri olarak tatbikatımı
za devam etmekteyiz. Zannediyorum ki, bu 
hususta aldığımız kararların neticesi de olduk
ça geniş bir şekilde bir tasarruf sağlıyacak bir 
açının içindedir. 

Burada bir noktaya ibaret etmek isterim. 
Sayın Melen fiyatların iyi takibedilmediğinden, 
bu yüzden tedbirlerin geç alınmış olduğundan 
bahsettiler. Filhakika bu konuşmaları bana 
karşı değildir. Umumi olarak temas ettikleri 
için ben de cevap vermek lüzumunu hissettim. I 
Her vesileyle bahsettiğim üzere Bakanlığa baş
ladığım sırada konjonktürün önemini göz önün- I 
de tutarak konjonktürle ilgili olmak üzere der- I 
hal bir servis kurduğumu ifade etmek isterim. I 
Bunun zaruretini daha evvel muhalefette iken I 
ve mevzuun da nezaketini nazarı itibara alarak I 
Bakanbkta kurulmamış olan bu servisi kur- I 
dum. Çok değerli elemanlarımız var. İftiharla I 
s öyl ivebil iri m ki, bu servisin faaliyeti bize. br I 
sahada hiçbir başka bir müessesenin tetkikine I 
ihtiyaç göstermiyecek kadar çok olumlu neti- I 
ce vermektedir, müspet netice vermektedir I 
ve konjonktürü de bize, iktisadi hayatı da bire I 
günü gününe takibetmek imkân ve fırsatını I 
vermektedir. Ve bugün önünüze serdiğimiz I 
bilgiler bu servisin devamlı olarak, hakikaten I 

değerli olan tekliflerinin neticelerine dayan
makta olduğunu da ayrıca belirtmek isterim. 
Bu itibarla fiyat hareketlerine gereken önemi 
vermediğimiz ve fiyatları takibetmediğimiz 
hakkındaki beyanlarını kabul etmekte biraz 
mazurum. Yine arkadaşımızın dediği gibi fi
yatlar Mart ayından itibaren mütemadiyen art
mış değildir. Bunda da kendilerine bilhassa 
cevap vermek isterim. Nitekim Mart ayında 
genel indekste bir puvan, Temmuz ayında ise 
4 puvanlık düşmeler olmuştur. Monoter ted
birlerin alınması için fiyatların genel ha
reketine bakıp ona göre karar almak lâ-
zımgelmektedir. Bunun için de birkaç ay
lık devrenin nazarı itibara alınması icabetmek-
tedir. Bu tedbirleri de zannediyorum ki, iyice 
bilirler. Bu realite muvacehesinde Mart ve 
Temmuz aylarındaki fiyat düşmelerinin tedbir 
almak bakımından da bizleri ihtiyatlı harekete 
sevk ettiğini de ayrıca belirtmek isterim. 

Sayın Melen'in temas ettikleri bir hususa 
da değinmek istiyorum. Tam mânasiyle para 
ekonomisini bilmemiş olan az gelişmiş memle
ketlerde paranın tedavül süresinin artış veya 
eksiliş hususunun ölçülmesi şüphesiz kendileri
nin dediği gibidir. Ancak emisyon miktarı sa
bit kaldığı halde mevduat ve kredilerde artış 
müşahade edilir veya bunlardaki artış seyri 
emisyondaki artış nisbetinden fazla olursa pa-
ranm tedavül sürati artıyor demektir. Ve bu 
neticeye genel bir şekilde varılması da zanne
diyorum ki mümkündür. Bu konudaki sözle
rimde, Sayın Melen'in bir espirisine bir espi-
riyle cevap vermek hissini duydum. Enflâsyo
nun mezhebi sahih bir çocuk olarak meydanda 
olduğunu, onu reddetmiyerek alıp tedavi etme
miz gerektiğini ifade ettiler. Mütaakıp beyan
larımızla biz enflâsyonun iddia ettikleri şekilde 
mevcudolmadığmı belirttik. Binaenaleyh böy
le bir çocuğun mevcudiyetini zaten kabul et
miyoruz. Ancak Sayın Melen, işledikleri gü
nahı bildikleri için olacak böyle bir çocuğun 
mevcudiyetinden endişe ediyorlarsa merak et
mesinler, böyle bir çocuğa raslarsak onun ba-
basma bilgi vermekten çekinmiyeceğiz. (A. P. 
sıralarından, bravo sesleri, alkışlar.) 

Efendim mâruzâtım, böylece nihayet bul
maktadır. Vaktinizi geniş bir şekilde aldığım
dan dolayı özür dilerim, Cevaplanmla muhte-
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rem senatörleri tatmin ettim zannediyorum. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz Sayın Özden'in di, söz is
temişlerdi, sual mi efendim, buyurun. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Son zarifa-
ne esprileri ile bizi cidden iyi bir güne getiren 
Sayın Bakana teşekkür ederiz. 

Gümrük resimlerinde umumiyetle bir artır
ma düşünülüyor mu? 

Emekli Sandığmdaki muameleler çok uzun 
süre içinde halledilmektedir. Bunun hakkın
da bir tedbir var mı, bir mevzuatta bir getiril
mesi düşünülüyor mu? 

Emlâk Alımı Vergisi hakkındaki şikâyetler 
tevali etmektedir. Bu hususta köklü tedbirle
rin, mâkul şartlar dâhilinde getirilmesi düşü
nülüyor mu? 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (De
vamla) — Sayın Özden, suallerinizi tek tek so
rarsanız, mümkünse buradan cevaplandırırım. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Gümrük re
simlerinde umumiyetle bir artış düşünülüyor 
mu? 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (De
vamla) — Şu anda bu konuda verilmiş bir ka
rarımız yoktur. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Emekli San
dığı muamelelerinin çok uzun sürdüğü vâki şi
kâyetlerden anlaşılmaktadır. Bunun gideril
mesi hakkında bir şey düşünülüyor mu? 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (De
vamla) — Bu şikâyetler bana Bakanlıkta bu
lunduğum şu bir sene zarfında intikal etmiş de
ğildir. Eğer böyle bir vak'a varsa muhakkak 
ki, bu mevzu üzerinde duracağımız ve ıslahına 
tevessü] edeceğimiz gayet tabiîdir. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Emlâk Alım 
Vergisi hakkındaki şikâyetler tevali etmekte
dir. Çünkü biliyorsunuz bunlar indî takdirle
re dayanmaktadır. Bunların düzeltilmesi hak
kında bir düşünce var mıdır? 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (De
vamla) — Bu mevzuda tetkikler yapılmakta
dır. 

BAŞKAN — Sayın Karaman. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Tem

muz ayı sonlarına doğru emekli subayların ma
aşlarını 262 sayılı Kanuna intibak ettiren bir 
kanun çıktı. Bu İntibak Kanununun uygula
masında yanlışlıklar olduğunu duyduk. 262 sa

yılı Kanun Şubat 1961 de çıkmıştı o tarihler
den evvel ve ondan sonra hiçbir vazife alma
mış olan emekli subayların maaşlarının intiba
kı yapılmakta fakat o tarihlerde vazife almış 
bulunan subayların intibakları yapılmamakta
dır. Ve bu subaylardan son günlerde emekli 
olanlar da intibakları gayet cüzi bir şekilde ya
pılmaktadır. Ben Sayın Bakandan 262 sayılı 
Kanuna karşı intibakı sağlıyan kanunun tat
bikatı hakkında bilgi rica ediyorum. Yazılı da 
olabilir. 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (De
vamla) — Müsaade ederlerse kendilerine ceva
bımı yazılı olarak takdim edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Demir. 
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Per

sonel Kanununun Mart ayında tatbik edilebilece
ğini basma intikal eden haberlerden öğrenmiş 
bulunuyorum. Burada kat sayı ne olacaktır? 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (De
vamla) — Sınıf tüzükleri Bakanlığıma yeni gel
miştir. 234 adeddir. Bir beyanımda belirttiğim 
gibi bu sınıf tüzüklerine göre muhtelif bakanlık
lardan istediğimiz kadrolara taallûk eden malû
mat geldikten sonra kadroların intibaklarını tes-
bit edeceğiz. Gayet tabiîdir ki, bu katsayının ne 
olacağının tesbiti de kadroların esaslı surette tes-
bitine bağlıdır. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Tasar
ruf bonosu ticareti yapan kimselerden vergi 
alınmakta mıdır, alınmıyorsa alınması düşünü
lüyor mu? 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (De
vamla) — Teknik bir mevzuudur, müsaade eder
seniz tetkik edip size yazılı olarak bildireyim. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Müm
kün müdür acaba, tasarruf bonolarının karşılığı 
memura verilmese de Emekli Sandığına verilse? 
Memurların lehine Emekli Sandığında birikse, 
bundan her iki taraf da kazanır. 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (De
vamla) — Bir fikirdir. Tasarruf bonoları hak
kındaki kanun tasarısı üzerindeki çalışmalarımız 
iki üç güne kadar Büyük Millet Meclisine sevk 
edilecektir ve komisyonda da konuşmalara baş-
lıyacaklardır. 

BAŞKAN — Sayın Karakurt buyurun. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Efendim, son 15, yirmi gün zarfında Cumhuri-
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yet altını ve diğer altınlar hemen hemen beş li
raya yakın bir artış arz ediyor. Hiçbir sebep gö
rülmeden neden acaba bu artış görülüyor? Sebe-
b: nedir? Ve bu artışı önlemek için bir tedbir 
alınmış mıdır? 

MALİYE BAKANİ İHSAN GURSAN (De
vamla) — Artış bizce de müşahede edilmekte
dir. Hakikaten % 5 veya % 8 in üzerinde bir 
artış tesbit edilmiştir. 99 liraya falan çıktığı mu
şa ha de edilmektedir. Artış sebepleri üzerinde de
min bahsettim, salahiyetli teknisyen servis etüd-
e1 inektedir. Umumi olarak tam mânasiyle size bir 
tetkik mahsulü olarak bunun üzerinde kanaatle
rimi açıklamak durumunda olmamakla beraber 
muhakkak ki, bu konjonktürdeki artışların ve 
bilhassa bugünkü memleket sathına yayılan bir 
ortamın psikolojik durumunda bu artışlarda bü
yük ölçüde tesiri olduğuna kaani bulunmaktayız. 
Fakat bu kanaatimizi burada bugün için sadece 
umumi ve şahsi bir kanaat olarak kabul etme
nizi istirham ederim. Birkaç güne kadar bu al
tın fiyatlarının artışlarına dair alınacak tedbiri 
ve katî kanaatlerimizi açıklıyacağımızı belirti
rim. 

9 . 2 . 1966 O : 3 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (De
vamla) — Bu bir tetkik mevzuudur. Eğer ken
dilerine müsaade ederlerse tetkik ederek kendi
lerini daha tatmin edici bir cevap arz edeyim. 

BAŞKAN — Sorular bitmiştir, Sayın Bakan 
buyurun. 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (De
vamla) — Teşekkür ederim. 

BAŞKAN —• Sayın Alihocagil, son söz sizin 
buyurun, açık oylama işlemi bitmiştir. 

Sayın Orhon oylarını kullanmıyan sayın üye 
var mı diye sormadığım için oyunuzu kullana
bilirsiniz. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Sev
gili arkadaşlarım; elimdeki bu kâğıtlar konuş
mamı ihtiva eden bir şey değildir. Uzun konuş-
ımyacağım. Yalnız bir noktaya dikkatinizi celbet-
mek istiyorum. Maliye Bakanlığı Bütçesinin sos
yal transferler bölümüne bağlı diğer yardımlar 
faslı var. Burayı tetkik ettim, bu faslı. Burada 
kanaatimce, yani bir dost faslına benziyor, bu 
bölümde konulan paralar daha ziyade gerçek bir 
ihtiyacın cevabı olmayıp komisyonları, arkadaş
larımızı kimler tazyik etmişse, kimler kendilerine 
başvurmuş ve hallerini aıılatmışsalar bu bölüme 
para koydurmuşlardır. Bu kanaate sahibolduk. 
Şimdi bunlardan birkaçını zikredeceğim. Meselâ; 
35.000 nci bölümün 35.733 rıcü maddesindeki 
Ankara Halk Sağlığını Koruma Derneğine 
50 000 Tl. konulmuş. Arkadaşlar; Ankara'da her 
çeşit hastane var. Yani Türkiye'deki vatandaşla
rın Ankara'da tedavi olma imkânı bulunmazsa 
nerede bulunabilir. Şimdi bu Ankara Halk Sağ
lığını Koruma Derneği acaba halkımızın sağlığı
nı nasıl koruyor? Nedir, bu dernek, nerededir? 
Bunun binası, hastanesi ve sairesi nerededir? 
Bu 50 bin lira ile ne yapılabilir? Bu dernek Hak
kâri'de kurulmuyor, Erzurum'da kurulmuyor, 
Van'da kurulmuyor. Ankara'da halkın sağlığını 
Koruma Derneğine 50 bin lira... Lütfen Maliye 
Bakanı bilmem izahat vermek imkânı olur mu, 
bu ödenekler buraya nasıl konuyor, başlangıcı 
nasıl? Bu bir, arkadaşlarım, daha çok vardı ba
zılarını çıkardım efendim. 

Şimdi 35.744 ncü maddede Çocuk Dostları 
Derneğine yardım. Arkadaşlar 5 bin lira konu
yor. Bu 5 bin lira ile bu dernek çocuklara ne gibi 
bir dostluk gösterecek? Bu derneği kuran kim? 
Nasıl bu parayı, nereye sarf ediyor. Allah, Allah 

BAŞKAN — Sayın Ergün. 
ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. 0.) 

-— Efendim Emekli Sandığı açıkları günden I 
güne artmaktadır. Hele Personel Kanununun 
tatbiki dolayısiyle artış daha yüksek bir seviye
ye ulaşacaktı!'. Yeni Personel Kanunu maaşlarda 
tesirli şekilde bir artış yapacak, bu artış karşı
lığında maaşlardaki artış nisbetinde bir tekaüt 
ödeneği bağlanacaktır. Esasen Personel Kanunu 
(iaha çok yüksek dereceli, ve biraz da hakikati 
ifade etmeli, parlâmento üyelerine büyük haklar 
getirmektedir. (Gülüşmeler) I 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
Siz de sual soracaksınız Sayın Erğüıı. 
ÖMER ERGÜN (Devamla) — Emekli San

dığının bu açıklarını kapamak bakımından mev
cut aidat % 5 ten 6 ya çıkarılmış durumda idi. 
İki seneden beri bunun % 7 ye çıkarılması husu
sundaki tatbikat geriye atılmaktadır. Halbuki 
bu tatbikat yapılmış olsa idi, gerek iştirakçiler 
ve gerekse müesseseler tarafından sandığa daha I 
fazla bir imkân verilmiş olacaktı. Acaba bu er- I 
teleme niçin yapılmaktadır? Yahut sandığın baş
ka yollarla takviyesi düşünülmüş müdür? J 
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anlamıyorum bir türlü. Arkadaşlarım bir madde 
daha var. Çok var da size birkaçını okuyorum. 
35.746 maddede «Zekâca (ileri Kalmış Çocukları 
Koruma Derneği» deniyor. Nerededir bu Geri 
Kalmış Çocukları Koruma Derneği. Hangi yer
dedir? Hizmeti nedir? Nerededir ben bulama
dım. Gidin arayın bulamazsınız. 5 bin lirayla ol
maz, ne yapılabilir bununla. Şimdi diyebilirsi
niz ki, zaten 5 bin lira bunun üzerinde ne duru
yorsun? Şimdi şu anda hatırıma bir şey geldi. 
Arkadaşlarımız çok zaman söylüyorlar, 17 mil
yarlık bir bütçede 5, 10 milyon nedir ki. Arka
daşlar yani bu sözlerimizle, bu düşüncelerimizle 
tahsisatın, birçok hizmetlere tahsisat bulunmadı
ğı hususundaki nöktai nazarımız arasında tezat 
var. Arkadaşlar; 35.754 ncü maddede Türk 
Kooperatifçilik Kurumuna yardım. Nedir bu 
kurum? Ne hizmet görüyor ki; buna 5 000 Tl. 
bütçeden para veriyoruz. 35.756 ncı madde de 
İhtiyarlık Huzur Köşkleri Derneğine yardım. 
Arkadaşlar; ben bunu biraz biliyorum. Burada 
bu Huzur Köşkleri Derneğinin kuruluşu bir bi
nası var. Fakat burada fakirler, ihtiyaç içinde 
olanlar barınmıyor. Zenginler, zengin yaşlılar 
barınıyor. Onlar para veriyorlar. Şimdi buraya 
bütçeden on bin lira yardım yapıyoruz. On bin 
lira da geçen sene bütçesinde yapılmış. Yine ya
pıyoruz. Gelecek sene belki 50 000 liraya çıka
caktır. Yani buraya münhasıran zengin ailelerin, 
zengin yaşlılar ve ihtiyarlar gidiyor. Bunun se
bebi de, hepsinin evinde geçimsizlik oluyor, ge
lin kaynana arasında. Bunlar gidip oralarda din
leniyorlar. Hepsi de varlıklı. (Gürültüler).. 

BAŞKAN -— Müdahale etmeyin efendim. 
Hakkıdır konuşur. Buyurun, devam edin siz. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Ar
kadaşlarım; 35.767 nci maddede Türk Tıp Ce
miyetine yardım deniyor. Benim bildiğim, tabip 
odaları vardır, her vilâyette vardır. Burada da 
genel merkezleri vardır. Ayrıca bu Türk Tıp 
Cemiyeti nasıl bir cemiyettir ve 5 bin lira gibi 
bir yardım yapılıyor. Bu 5 bin lira ile Tıp Ce
miyeti ne gibi bir hizmet görecektir? 

SUPHİ BAT UR (Sinop) — Anayasaya ay
kırı... 

BAŞKAN — Sayın Batur, müdahale etme
yiniz, siz de cevap vermeyiniz efendim. Devam 
ediniz. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Şim
di efendim, Anayasadan çok bahsedildi... 

BAŞKAN •— Devam ediniz efendim, cevap 
vermeyiniz. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Arka
daşlar, Mülkiyeliler Birliğine 145 bin lira 1965 
bütçesinden yardım yapılmış. Şimdi 50 bin lira 
konmuştur. Peki Mülkiyeliler Birliği ne gibi bir 
hizmet görüyor? Nedir gayesi ki, bu 145 bin lira 
yardım geçen yıl bütçesinden yapılmış? Muhak
kakla bu sene de 145 bin liralık bir taleple gelin
miştir, belki de daha fazlasiyle. Fakat 50 bin lira 
yardım yapılmış. Peki ben, Yüksel caddesi üze
rinde bu binayı görüyorum. 3 katlı bir bina, 
aşçısı ve sairesi. Böyle konforlu bir bina olarak 
görülüyor, uzaktan. Peki; bu ne hizmet görüyor 
ki, 50 000 lira konulmuş. Sevgili arkadaşlarım; 
eğer Mülkiyeliler Birliğini kurup, Ticarettiler 
Birliğini kurup, Hukukçular Birliğini kurup; 
bütün meslek mensupları birer birlik kurup ve 
Bütçe Komisyonu üyelerini ve bizleri tazyik 
ederlerse buraya para koydurabilirler. Meselâ; 
Hukuk Kurumuna on bin lira konulmuştur. Ya
rın Hukukçular Birliği diĵ e mükellef bir bina 
kurup Maliye Vekâletine gidip, burayı tazyik 
edip para almıyacağı nereden bilinebilir. 

BAŞKAN — Müddetiniz dolmuştur. 
A LİHOC AG İL (Devamla) — Arkadaşlar; 

ben bir takrir hazırlamıştım; şunu da arz ede
yim, sizden istirham ediyorum, hepiniz gezdiniz, 
hepiniz biliyorsunuz, halkın durumunu, köylü
nün durumunu biliyorsunuz. Efendim vallahi, 
billahi yemin ediyorum çamurlu, gübre]i su içen 
köylerimiz vardır, bende mektupları vardır. 

BAŞKAN — Sayın Alihocagil söz müddetiniz 
dolmuştur. Bağlayınız. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Bağ
lıyorum. Bu vaziyette hattâ bir iktidar partis;-
nin mensubu olarak bu bütçeye nasıl oy veririm. 
Onun için arkadaşlarım, tesbit ettim, itimat bu
yurun, hepsine yazıktır bu paraların. Onun için 
bunların köy içme sularına aktarılması için bir 
takrir verdim. Kararınızı rica ediyorum arkadaş
lar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Bölümle
re geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bir dakika. 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısı üzerinde 
134 sayın üye oy kullanmış, 132 kabul, 2 ret, oy 
te^bit edilmiştir. Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

Bölümleri okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm 
11.000 

Lira 
12 000 Ödenekler 

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

12.000 Personel giderleri 677 251 765 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

.13.000 Yönetim giderleri 18 731 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

"14.000 Hizmet giderleri 23 568 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnniyenler... Kalbul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 347 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy eni er... Kalbul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 8 745 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etımiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 687 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 13 530 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 1 558 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

1 - Sermaye teşkili 
3.1.000 Kurumlara katılma payları 

ve sermaye teşkilleri 69 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 4 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

11 - Transferler 
Bölüm Lira 
33.000 İktisadi transferler 636 000 000 

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

Üç önerge vardır, okutuyorum. Önergeler 
okunacak, arkadaşların dinlemesini rica ediyo
rum. 

Başkanlığa 
33.123 ncü bölümden 90 000 Tl. nin tenzili 

ile 35.735 e Halk Evleri Genel Merkezine akta
rılmasını teklif ederiz. 

Edirne Tekirdağ 
Tahsin Banguoğlu Cemal Tarlan 

Elâzığ 
Celâl Ertuğ 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim; bitireyim 
ondan sonra vereceğim. 

Komisyon iştirak ediyor mu? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sa
yın Başkanım; biz komisyon olarak komisyonu
muza gelen teklifleri bütünü ile inceledik ve bir 
su kornişonu kurarak bunları saatlerce tetkik 
ettik. Buraya gelen tekliflerin % 90 ı bahusus 
komisyonumuza da gelip komisyonumuzun büyük 
bir çoğunluğu tarafından reddedilen tekliflerdir. 
Bu sebeple değerli senatör arkadaşlarımızın tek
liflerine yani yeni zam ve değişiklik gerektiren 
tekliflerine toptan bizde komisyon olarak katıla
madığımız için üzüntümüzü saygılarımızla arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karma Bütçe Komisyo
nu Başkanı görüşünüz bu olabilir. Ancak biz her 
önergeyi okutacağız, her önerge hakkında ayrı 
ayrı sizden malûmat soracağız. Sebebi şu, sizin 
vereceğiniz kararla Umumi Heyet bağlı değildir, 
Umumi Heyet her önerge üzerinde karar vere
cektir. Bu bakımdan bu önergeye katılıyor mu
sunuz, katılmıyor musunuz? 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz, kerem et 
önergeyi halledelim, ondan sonra size söz vere
yim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Efendim 
Başkanlığın tutumu hakkında söz istiyorum. 
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B A Ş K A N — Başkanlığın tu tumu ne olursa 
olsun izin verin şunu bitireyim efendim. 

BÜTÇE V E P L Â N KOMİSYONU BAŞKA
NI İ S M E T S E Z G İ N (Aydın Milletvekili) — 
Sayın Başkanım, konuşmamın yanlış anlaşıldı
ğını zannediyorum. Elbetteki Yüce Senato bizim 
kararımıza bağlı değildir. Biz peşin olarak ka
naatimizi izalı ettik. Elbetteki İçtüzük gereğince 
önergeleri okutup fikrimizi soracaksınız. Biz Yü
ce Senatonun verdikleri oylarda fikirlerimizi 
bilmeleri için, öğrenmeleri için peşinen ifade et
tik. Ayrıca her önerge gelince fikrimizi beyan. 
ederiz. 

B A Ş K A N — Şimdi bu önerge için soruyo
rum. 

KAKMA BÜTÇE V E P L Â N KOMİSYONU 
B A Ş K A N I İ S M E T S E Z G İ N (Aydın Milletve
kili) — Katılmıyoruz. 

B A Ş K A N — Sayın Bakan?. Katılmıyorsu
nuz. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
in iyeni er... 43 e karşı 54 oyla kabul edilmemiştir. 

BAŞKAN -— Sayın Özden, h a u d husufta 
KÖZ istiy ;i"iiııuız: 

BKPIAM ÖZDEN (İAatıbulA — Oylamalar 
ha Akındı arzı malûmat edeceğim. 

BAŞKAN — Oylama hakkında saz ve iv;:; UMU. 
Bou'-m B a : k a n olarak t i ldiğe riayet e im ediği
mi m; AhAyeccksiniz? 

Bîd-îlAM ÖZDBN (h t - ' nhu i ) — Kvet. 

BAŞKAN — Buyruuuz. 
idARîAd ö£i)!AN (İdamlm!) — Sayın Baş

kan , mıd îe rem a r k a d a d ı r , birçok önergeler 
vardır . Oradan oraya nakil, bâzı meselelerin 
izahı vesaire gibi. Şimdi benden evvel konu
şan bir muhterem arkadaş'.nıız da bunların hep
sinin oylanma.ımvsıuı ve bunlar ın hepsinin köy
lerin yollarına ve köy sular ına bırakılması hak
kında bir önerge verdi. Bu önerge diğerlerine 
nazaran muhalif vaziyettedir. Eğer, o önerge 
oya konu'.arsa diğerlerini oylannya hacet yok
tu.'. BIL i t ibarla o önergenin evvelâ oya konul-
umui eğer reddedilirse diğer önergelerin sıra-
siyle maddeleri geldikçe oya konulması lâzım
dır. Başkan hepsini ayr ı ayrı oya koyacak o 
önergeyi de en sonunda nazarı i t ibara alacak
sa o zaman mesele kalmıyor. Binaenaleyh, Baş
kanımızın t u t u m u n u tasr ih etmesini ve buna 

göre bir ka ra ra varmasını rica ediyorum. Hur
in eti erimle. 

BAŞKAN •— İçtüzüğümüze böre bütçenin 
maddelerinde oylama, böl ilan bölüm okunur. 
Oya arz "dilir. Bölüm okunduğu zaman bölüm 
üzerindeki değişt irge önergeleri de okunur, 
Başkanlık ayrı ayrı her bölüme ait önergeleri 
oyunuza arz etmek mecburiyet indedir . Bu iti
barla Başkanlık İçtüzüğe riayet etmektedir . 

Sayın Batur , sizin verdiğiniz önergenin mu
ameleye taibi tutulması mümkün değildir. 

SUPHİ BATU.İ? CSinup) — Siz fikrinizi söy
lüyorsunuz, biz de söyliyelim. 

BAŞKAN — Siz diyorsunuz ki, «Sayra Baş
bakanlığa, Maliye Bakanlığı Bütces'uule dernek
lere yapı lan yardım. Anayasaya ay l and ı r . Büt
çelerden çıkarılmasını arz ve teklif ederim.» 
Böyle bir önerge İçtüzüğe uygun değil ve müm
kün olmadığı için bir işleme tabi tu tmuyorum. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Size ben "tavzih 
edeyim. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 88 no i maddesine 
güre verilen önergeler üzerinde görüşme açıla
maz Sayın Batur . 

S U P H İ BATUU (Sinop) — Ben sizi dinle
dim. Siz beni dinlemek istemiyorsunuz. Gecen 
gün de aynı tak t iğ i yaptınız, bir taAririm güme 
gitti. 

BAŞKAN — Önergeler üzerinde müzake
re açılamaz. İç tüzük sarihtir , verdiğiniz önerge
de, müzakere edilmesi ve oya arz edilmesi müm
kün olmıyan bir husus vardır. «Maliye Vekâ
leti Bütçesinden derneklere yapılan yardımlaş' 
Anayasaya aykır ıdır , bütçeden çıkarı lmalını arz 
ve teklif ederim», diyorsunuz. 

Böyle birsey mümkün değildir. İ.(-tüzük bö
lüm bölüm görüşülerek oylanmasını em
retmektedir . Bölümler üzerinde de önergelerin 
verilebileceğini gene İç tüzük maddeleriyle tesbit 
edilmiş bulunmaktadı r , bu sebeple yapılan işler 
doğrudur ve devam edecektir. :>;} ncü bölüm 
üzerimde bir önerge okunmuş ve reddedilmiştir . 
İkinci önergeyi okutup oylarınıza arz edeceğim, 
lûUen dinlemenizi rica edeceğim. 

Sayın Başkanl ığa 
Ankara Tıp Fakül tes i ikinci Cerrahi Kliniği 

profesör ve öğretim üyeleri, fakülte ameliyatha
nelerinin, sonsuz maddi imkânsızlık!arındam ba
hisle: (Türkiye Modern Cerrahi Eği t im ve Araş-
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tırına Derneği) ne, Amerikan (AID) fonların
dan yardım sağlanacağını, ancak bu yardıma 
nüve teşkil etmek üzere. Devletimizin bu derne
ğe yardımda bulunması zaruretini, işaret etmek
tedir. 

Üniversitenin modern imkânlara kavuşması
nı teminen, madde1 33 123 ten, madde 35 786 ya, 
elli bin 50 000 liralık aktarmanın yapılması hu
susunun, Yüce Senato tasvibine arz olunmasına, 
müsaadelerini rica ederim. 

Çanakkale Ankara 
Ziya Termen Niyazi Ağırnaslı 

BAŞKAN — Önergede bahsi geçen 33 ncü 
bölümün, maddesinden 35 nci bölümün maddesi
ne bir aktarma yapılması istenilmektedir, ko
misyon ve Hükümet iştirak ediyor mu? 

PLÂN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Aynı gerekçe ile 
iştirak etmiyoruz. 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz
mir) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Önergenin dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza sunacağım. Öner
genin dikkate alınmasını kabul edenler... Etmi-
ycrler... Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Aynı bölümle ilgili üçüncü bir önerge daha 
geldi, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
440 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesiyle 

yalnız 3650 sayılı Kanunun 4621 sayılı Kanunla 
değişen 13 ncü maddesi hükümlerinin mahfuz 
tutulması temin edilmek suretiyle bütün iktisa
di Devlet Teşekküllerinin kâr ve zarar etmeleri
ne bakılmaksızın yılda 2 maaş tutarında ikrami
ye almaları sağlandığı halde, aynı madde de 
TCDD tabi olduğu 6186 sayılı Kamunun 
10 ncu maddesi hükmünün zikredilmemesi veya 
unutulmuş bulunması yüzünden mezkûr teşek
kül memur ve hizmetlileri, 440 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren senede ancak 
birer maaş tutarında ikramiye alabilmişlerdir. 
İkinci ikramiyelerini alalbil'meleri hukuk an 'müm
kün Olamamaktadır. Başka bir deyimle TCDD me
mur ve hizmetlileri 440 sayılı Kanundan sonra 
eskisinden daha az aylık alır duruma gelmişler
dir. 

Diğer taraftan, TCDD işçilerinin 440 sayılı 
Kanunla kaldırılan ikinci ikramiyeleri, Toplu 
iş sözleşmeleri kanalı ile telâfi edilmiş bulun
maktadır. 

Bu haksız durumun giderilebilmesi için 1966 
yılı Maliye Bakanlığı bütçesinin (A/3) işaretli 
(sermaye teşkili ve transfer harcamaları) cetve
linin 33.000 ncü (İktisadi transferler) bölümü
nün 33.112 nci maddesinden 9 milyon ve 33.121 
nci maddesinden 11 milyon olmak üzere cem'an 
20 milyon liranın düşülerek, 

Maliye Bakanlığı bütçesinin 35.000 fasıl, 
(sosyal transferler) kesiminin sonunda 35790 
madde numarası tahtında (TCDD memur ve hiz
metlilerine 1966 yılında ikinci ikramiye ödenme
si için TCDD ye yardım) adı ile açılacak yeni 
bir tertibe 20 milyon lira ödenek konulmasını ve 
(R) cetvelinde de gerekli tadilâtın yapılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Cumhuriyet Senatosu 

Cumhuriyet Senatosu 

Cumhuriyet Senatosu 

Cumhuriyet Senatosu 

Kırklareli 
Naci Arı 

Adana 
Sakıp önal 

Afyon 
Celâl Tevfik Karasapan 

İstanbul 
M. Cemal Yıldırım 

Niğde 
İzzet Gener 

Tabiî Üye 
Ahmet Yıldız 

Zonguldak 
Tarık Remzi Baltan 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Ragıp öner 

Tabiî Üye 
Vehbi Ersü 

Zonguldak 
Akif Eyidoğan 

Tabiî Üye 
Osman Koksal 

Konya 
Muhittin Kılıç 

İzmir 
Ömer Lûtfi Bozealı 

A. P. Grup Başkanı 
Dr. Fethi Tevetoğlu 

C. H. P. Grup Başkan V, 
Ferid Melen 

M. B. Grup Başkanı 
Fahri özdilek 

Kon. Grup Başkan Y. 
Adil Ünlü 

Afyon 
Mustafa Inceoğlu 

İstanbul 
Ekrem özden 

Ağrı 
Salih Türkmen 

Hakkâri 
Necip Seyhan 

Kastamonu 
Nusret Tuna 

Samsun 
Refot Rendeci 

Çorum 
Alâeddin Çetin 

İstanbul 
Şevket Akyürek 

İstanbul 
Mebrure Aksoley 

Balıkesir 
Hasan Âli Türker 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Zerin Tüzün 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 
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Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cunıihuııbaşkamnca S. Ü. 
Nadir Nadi 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

Erzurum 
Sakıp Hatunoğlu 

Çanakkale 
Nahit Altan 

İzmir 
Cahit Oku iv r 

Burdur 
Faruk Kmaytürk 

Bilecik 
Talât Oran 

Rize 
Mccdi Agun 

önergede 33 bininci 

Muzaffer Alankuş 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hasan Atakan 
Tunceli 

Mehmet Ali Demir 
Balıkesir 

Melımet Güler 
Antalya 

Akif Tekin 
Kayseri 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Konya 

Mustafa Dinekli 
Zonguldak 

Tevfik İnci 
BAŞKAN — Okunan 

bölümden 20 milyon lira tenzili ile Maliye Ba
kanlığına ait 35 bininci bölümde 35790 sayılı 
bir madde açılarak buraya aktarılması isteniyor. 
Sayın Komisyon Başkam. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKA
NI İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — 
Şimdi okunan önergeden anlaşılıyor ki, Devlet 
Demiryolları memur ve müstahdemlerine ikinci 
ikramiyenin ödenmesi hukukan imkân yoktur. 
Bütçe kanununa bir ödenek konulması hukukî 
imkân sağlamak anlamına gelmez. Bu sebeple 
komisyon olarak değerli arkadaşlarımızın öner
gelerine iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz

mir) — Aynı kanaatteyim. 
BAŞKAN — Bakan da iştirak etmiyor, öner

ge okundu. Komisyon Başkanı ve Bakan iştirak et
miyorlar. önergenin dikkate alınıp alınmaması 
'hususunu oylarınıza arz edeceğim. Kabul eden
ler Etmiyenler... 46 oya karşı 60 oyla reddedil
miştir. 

Bu suretle 33.000 ncü bölüm üzerine verilmiş 
önergelerin hepsi reddedilmiştir. 

Bu bölümü olduğu gibi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
34.000 Malî transferler 2 235 319 434 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Genel merkezini Sakarya'dan Ankara'ya 

nakleden ve Türkiye çapındaki teşkilâtını yeni

den düzenlemek üzere yerleşme çalışmaları için
de bulunan Türkiye Gazeteciler Derneğine, yar
dım olmak üzere bütçede 34.553 ncü maddeden 
(25 000) lira kesilerek 35.782 ne i maddeye ek
lenmesini saygılarımızla rica ederiz. 

Sakarya Tabiî Üye 
Kâzım Yurdakul Ahmet Yıldız 

Van 
Ferid Melen 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI İSMET SEZGİN (Aydın) — Fikrimizi ifa
de ettik. 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz
mir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Bakan ka
tılmıyorlar. Önergenin kabul edilip edilmemesi
ni oylarınıza sunuyorum. Önergenin kabul edil
mesini kabul edenler... Etmiyenler... önerge red
dedilmiştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
34.000 bölümünün 34.230 ncu maddesinden 

25 000 lira kesilerek 35.797 maddeden sonra ye
ni bir madde açılarak, «Anadolu Gazeteciler Bir
liği'no 25 000 liralık bir yardımın konulmasını 
arz ve teklif ederim. 

Burdur Tu ne el i 
Ö. Faruk Kmaytürk Mehmet Ali Demir 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu? ' 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI İSMET SEZGİN (Aydın) — Katılmıyo
ruz. 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (h-
mir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Dikkate alını]) alınmaması hu
susunu oylarınıza sunacağım. Dikkate alınması
nı kabul edenler... Etmiyenler... Dikkate alınma
sı kabul edilmemiştir. 

Üçüncü önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
34.000 nci bölümün 34.230 ncu maddesin

den. 50 000 İha kesilerek, 35.797 nci maddeden 
sonra yeni bîr madde açılarak, «Anadolu Gaze-
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feciler Birliği» ne 50 000 liralık bir yardımın 
konulmasını arz ve teklif ederim. 

Tunceli 
Mehmet Ali Demir 

Zonguldak 
Tevfik tııci 
Kastamonu 

A. Nusrct Tuna 
İstanbul 

M. Tekin A rıhımın 
Ankara 

Niyazi Ağırnaslı 

Burdur 
Ö. Faruk Kmaytürk 

İzmir 
Ömer Lûti'i Bozcalı 

Adana 
Mehmet Ünaldı 

Manisa 
A. Orhan Süersan 

Adana 
Dr. Nuri Âdemoğlu 

Niğde 
İzzet Gener 

BAŞKAN — Aynı mahiyettedir. Ayrı mad
de gösterilmiştir. Komisyon? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Biraz 
evvel ifade ettiğim esbabı mucibe ile iştirak 
etmiyoruz. 

BAŞKAN —- Hükümet, katılmıyor. Komis
yon, katılmıyor, önergenin dikkate alınmasını 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

34.000 nci bölümü tekrar okutup oylarınıza 
arz edeceğim. 

(84.000 nci bölüm tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
85.000 Sosyal transferler 580 550 120 

BAŞKAN — Bu bölüm üzerinde 10 tane ten
zil önergesi vardır. Hepsinden önce Sayın Ali 
Hocagil'in bütün bu yardımların kaldırılarak 
köy içme sularına verilmesini1 istiyen önerge
sini okutacağım. 

ALİ HOOAGİL (Erzurum) —Ayrı ayrı oku
yun. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Maliye Vekfdeti 1966 yılı bütçesinin aşağı

da gösterilen bölüm ve maddelerdeki ödenekler
den bir kısmının tamamen, bir kısmının da kıs
men tenzili ile eem'an elde edilecek 1 480 000 
lira ödeneğin, Devlet Su İşleri 1966 yılı bütçe
sinin 21.61.1 nci maddesinde «Köy içme suları» 
için ayrılan 8 500 000 lira ödeneğe ilavesini arz 
ve teklif ederiz. 

Kı-zurum 
O s man A1 i h o c a gi 1 

Kars 
Y. Ziya Ayrım 

Eskişehir 
Ömer Ucuza! 

Sivas 
Ahmet CekemoğLıı 

Bölüm Madde 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

İzmir 
Ömer Lûtfi B:>zca!ı 

Lira 

35.000 35.728 
35.729 
35.730 
85.731 
85.733 
35.735 
35.739 
35.740 
35.744 
35.745 
85.746 
35.747 
35.754 
35.755 
35.757 
35.758 
35.763 
35.764 
35.765 
35.766 
85.767 
35.768 
85.771 
35.772 
35.776 
85.778 
85.784 
35.785 
35.788 
35.790 
35.791 
35.792 
35.793 
35.794 
85.795 
35.796 

10 000 
5 000 
20 000 
10 000 
50 000 
100 000 
100 000 
15 000 
5 000 

75 000 
5 000 

100 000 
5 000 
15 000 
5 000 
10 000 
30 000 
50 000 
25 000 
5 000 
5 000 

100 000 
50 000 
50 000 
50 000 
50 000 
10 000 
50 000 
75 000 
50 000 
25 000 
25 000 
100 000 
50 000 
50 000 
100 000 

1 480 000 
(İsimler gösterilmemiş sesleri) 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — önergede yok, gösterilmemiş, 
ama takibedersiniz, hepinizin önünde bütçe ta
sarısı vardır, 85 bininci bölümü açın okuyun, 
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takibedin. Başkan önergeyi aynen olduğu şe
kilde okuyor, ayrı bir muamele yapamıyor. 

ISA HİSAN BİNGÖL (MUŞ) — Bu konuda 
benim takririm vardı, Sayın Başkanını. Benim
kinin daha evvel okunup oya vaz'edilmesi 
ieabederdi. 

BAŞKAN — En aykırısı budur Sayın Bin
göl, sizin takririniz de gelecek. 

İSA HİS AN BİNGÖL (Muş) — Benim tak
ririm bir bakıma usul hakkında idi, ayrı mad
deler olarak okunmasını arz ediyordum. 

BAŞKAN — Sayın Bingöl, önergenizi oku
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
35.000 ııci bölümün, bâzı maddelerini teşkil 

eden derneklerden bir kısmına yapılan yardım
ların ilgası bâzılarının da ipkası suretiyle işlem 
yapıl/ması çeşitli takrirlerle istenmektedir. Tü
mü yerine her bir derneğe yapılan yardım ak
tarmalarının: ayrı ayrı oylanmasını arz ve teklif 
edeıim. 

Muş 
İsa His an Bingöl 

BAŞKAN — Biz bölümler üzerinde işlem 
yapmaktayız. Sayın Hocagil'in önergesinin ev
velâ tümünün dikkate alınıp alınmamasını oylı-
yaeağım. Bütçe müzakerelerinde maddeler üze
rinde değil, bölümler üzerinde görüşmeler yapı
lır, aktarmalar bir önerge ile istenir, ayrı ayrı 
maddeler üzerinde istenmez. Şimdi ben Sayın 
Ali Hocagil'in tüm halinde önergesini oya arz 
edeceğini. Her şeyini teker teker arzu ederse
niz oya arz ederim. Evvelâ okutuyorum. Bun
ları teker teker oylayın diyorsunuz. Bir dakika, 
öyle yapacağız efendim. 

(Ali Hocagil'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, öner
ge okundu, dinlediniz. Başkanlıkça yapılacak 
hususu tebliğ ediyorum. Aktarılması istenilen 
yor daha önce Yüksek Heyetiniz tarafından ka
bul edilmişti. Kabul edildiğine göre bir önceki 
bütçede biraz önce Basakanîık tarafından Kanma 
Bütçe Komisyonuna gittiği ve işlemine geçilmiş 
olduğu bildirilmiş bulunmaktadır. Tekriri müza
kere istenmedikçe ve bu Heyetinizce kabul edil
medikçe geçmiş bütçeye buradan aktarma yapıl
masına imkân Ibulunmadığmdan Sayın Alihoca-
gil 'in bu önergesi üzerinde Başkanlık okunmasının 
dışında hiçbir muamele yapamıyacaktır. 

Sayın Bingöl, sırası geldiğinde önergeniz üze
rinde muamele yapılacaktır. 

Sayın Alilıocagil'in önergesi üzerinde bir mu
amele yapmaya imkân yoktur. (Gürültüler) 
s Beyefendi, kesinleşmiş, iradenizle izhar edil

miş ve neticelenmiş 'bir bütçede Başkanlık şayet 
aksi bir muamele yapıp da oylasa idi Başkanı di
rayetsizlikle itiham eder, töhmet altında tutardı
nız. Bu hale gelmedik diye bizi suçlandırmak 
yakışır mı? Ook özür dilerim. 

Yüksek Başkanlığa 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin «Diğer yardım

lar başlıklı kısmında» 35.783 «Siyasi Partiler 
Kanunu 74 ncü 'maddesi» gereğince partilere ya
pılacak Devlet yardımı tertlbindeki 6 milyon li
ranın kaldırılmasını arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Niyazi Ağım aslı 

BAŞKAN — Bunun gibi Sayın Ömer Engün'-
üıı de aynı şekilde bir önergesi vardır. Siyasi 
partilere yapılan işbu yardımın Mail iye Bakanlığı 
•bütçesinde yerini tesbit eden Siyasi Partiler Ka
nunudur. Bir kanunla konulmuş bulunan bir öde
neğin bütçenin bir maddesinden önerge ile kal
dırılıp kaldırılmıyacağı münakaşa edilebilir. Baş
kanlık re'sen de bunu işleme tabi tutamaz. Ancak 
bu konu 'bir hayli polemiğe mevzu olabileceği ci
hetle Başkanlık bu kanıda olmasına rağmen Yük
sek Heyetinizin reyleriyle halledilecek. 

Komisyon katılıyor mu efendim? 

KAİİMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın 
Başkanım Siyasi Partiler Kanununun âmir hük
mü gereğince, konan ödeneğin kaildi rılmasına im
kân görmedik, bu sebeple katılmıyoruz. (A.P. sı
ralarından, oya koyamazsınız, sesleri) 

BAŞKAN — beylerinizle halledersiniz. Pek 
sert bir hüküm değil, gider artıcı, gelir azaltıcı 
mahiyette değil, sadece gideri azaltır mahiyette 
-olduğu için kesin bir 'hüküm yoktur. Başkanlık 
kan a ati n i söy 1 emiş bul umu aktad ı r. 

Hükümet katılıyor mu? 
MALÎYE VEKİLİ İHSAN GÜR'SAN (İzmir 

Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. (Gürültüler, oya koyamazsınız, 
sesleri) Bitmiştir. 
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Yüksek Başkanlığa 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin, Karma Bütçe 

Komisyonunda müzakeresi sırasında 35.794 ncü 
maddenin ismi yanlış olarak bütçeye intikal et
miş olduğundan mezkûr maddenin isminin «Hey-
beliada Sanatoryumuna yardım ve Kalkındırma 
Derneği» olarak 'tashihini arz ve teklif ederim. 

Sakarya 
Kâzım Yurdakul 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Bir 
maddi hatadır, iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor, tashih 
mahiyetindedir. Hükümet? Hükümet de filhal iş
tirak ediyor. Kabul edenler... Et.miyenler... Kabul 
edilmiştir. Sonunda bunu işliyeceğiz. 

Yüksek Başkanlığa 
Ankara Hayırseverler Cemiyeti tarafından 

Ağın'da yaptırılmakta olan Sağlık ve Kültür 
Merkezinin tamamlaııalbilmesini teminen Maliye 
Bakanlığı Bütçesinin 35.770 nci maddesinden 
50 000 liranın tenzili ile 35.785 nci maddeye ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Elâzığ Zonguldak 
Celâl Ertuğ Akif Eyidoğan 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? Katıl
mıyor. Hükümet? Katılmıyor. Dikkate alınıp 
alınmamasını oylarınıza arz ediyorum. Dikkate 
alınması m kalbul edenler... Etmiycnler... Kabul 
edilmemiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Kamu yararına hadim Ankara ve- İstanbul 

'Sivil Emekliler Derneği üyeleri için çok fay
dalı sosyal hizmetlere başlanılmış bulunmakta, 
bu arada baikıma muhtaç ol anlar için barındır
ma ve dinlendirme yurdu kurulmasına çalışıl
maktadır. 

Bu faydalı teşebbüsün başarıya ulaşabilme
si için, Maliye. Bakanlığı Bütçesinin yardımlar 
kısmının 35.788 nci maddesindeki ödenekten 
50 000 liranın tenzili ile aynı bütçenin 35.752 
numaralı İstanbul ve Ankara Sivil Emekliler 
derneklerine yardım maddesine, (Tahsisan ve 
eik olarak Ankara Sivil Emekliler Genel Derne
ğine verilmek üzere) ilâvesini arz ve teklif 
ederiz. 

Adana Balıkesir 
Galip Afşar Nejat Sarlıcalı 

Tabiî Üye 
Ahmet Yıldız 

Eskişehir 
Gavsi Uçagök 

Konya 
Sedat Çumralı 

Cuıııhu rbaşkanmca S. 
Hasan Atakan 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

Kars 
Mehmet Hazer 

Manisa 
Emin Açar 

Afyon 
C. Tevfik Karasapan 

Cumlıurbaşkanmea S. Ü. 
Âdil Ünlü 

Samsun 
H. Enver Işıklar 

Ağrı 
Salih Tünkmen 

Konya 
Mustafa Dinekli 

Urfa 
Esat Mahmut Karakurt 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Yıldız, Refik 
Ulusoy ve arkadaşlarının bu önergesiyle, Sayın 
Vehbi Ersi!'nün ve Sayın Neeip Seyhan'ın öner
geleri aynı mahiyette. Bu önergeleri okutmu
yorum. Üç önerge de aynı mahiyette. Komis
yon katılıyor mu?.. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Ka
tı lımıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz

mir Milletvekili) •— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyor. Dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
K a bul e d i İm em iştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin 35.772 nci mad

desindeki 50 000 liranın 10 000 lirasının tenzili 
ve Türkiye Silâhlı Kuvvetleri Şehit, Dul ve Ye
timleri Derneğine yardım maıksadiyle 35.798 
numaralı bir madde ihdasını ve tenzil edilen 
10 000 liranın bu maddeye konulmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Adıyaman 
Halil Ağar 

Bolu 
Rahmi Arık an 

Trabzon 
Yusuf Demirci ağ 

Samsun 
Refet Rendeci 

Burdur 
Faruk Kınaytürk 

Denizli 
M. Emin Durul 

İstanbul 
M. Tekin Arıhurun 

İstanbul 
Rifat Öztürkçinc 

Samjsun 
Enver Işıklar 

Sivas 
Hulusi Söylemezoğlu 
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İzmir Bingöl 
O. Lûti'i Bozcalı Sabri Topçuıoğl'u 

Kastamonu 
Nusret Tuna 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu! 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet i . 
MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz

mit' Milletvekili) •— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyor. Dikkate alınıp alm'ınaımasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

('umıhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
1(50 yüksek tahsil öğrencisini barındıracak 

olan Ankara Ahmetler caddesinde hali inşada 
bulunan Rize Yurdu yapımımın tamamlanma'Si 
için zaruri ihtiyaç; duyulan elli bin liranın te
linini için: 

Maliye Bakanlığı Bütçesinin (A/3) işaretli 
serm'aye teşkili ve transfer harcamaları cetve
linin 35.749 ucu maddesinden 25 000 lira, 
3)5.750 nci maddesinden de 25 000 lira olımak 
üzere 50 000 lira düşülerek:, yeniden açılacak 
35.727 nci Rize Yüksek Tahsil Talebe Cemiye
tine yardımı maddesine 50 000 liranın ilâvesi
ni arz ve teklif edenim. 

Tabiî Üye 
Aıhm'et Yıldız 

BAŞKAN — Komisyon iştir aile ediyor mu? 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydm Milletvekili) — İşti
rak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet i . 
MALİYE B AKANI İHSAN GÜR SAN (İz

mir Milletvekili) — Katıkmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyor. Dikkate alınıp almmaımaısmı oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
K a bul edilmemiştir. 

Sayın Senato Başkanlığına 
Türkiye Millî Talebe Federasyonunca dü

zenlenen ve çeşitli dünya milletlerinin folk
lor, tiyatro topluluklarının katıldığı ve on yıl 
aralıksız olarak üstün bir başarı ile sürdürü
len Uluslararası Kültür Festivali için bu yıl 
bütçeye yardım konmamıştır. 

G'ere'k dünya barışma hizmet, gerekse yur
dumuzun kültüre] ve turistik kalkınması bo-
kımmdan pek çok faydalar sağlıyan bu organi
zasyonun «gerçekleştirilebilmesi için» Maliye 
Bakanlığı Bütçesinin 35.000 bölümü 35.739 ve 
35.770 maddelerinden 50 şer bin, cem'an 100 bin 
liranın kesilerek 35.000 bölümüne 35 773 No. lu 
madde açılmak suretiyle Türkiye Millî Ta
lebe Federasyonu Uluslararası Kültür Festiva
line yardım faslına konmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Konya 
Mustafa Dinekli 

Tabiî Üye 
Şükran Özkaya 

Ordu 
Zeki. Kum ruhi 

Taibiî Üye 
Ahmet Yıldız 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Zerin Tüzün 

İstanbul 
Cemal Yıldırım 

Hakka ri 
Necip Seyhan 

Gaziantep 
Zeki İslâm 

Denizli 
(îahit Akyar 

Tunceli 
Mehmet Ali Demir 

Siirt 
Abdurrahman Kavak 

Uşak 
Kamil Ooşkunoğhı 

Kars 
Mehmet Haz er 

Taibiî Üye 
M uza f fer Yurdakuler 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Âmil Artus 

Sinop 
Suphi Batur 

Tabiî Üye 
Sezai O'Kan 

Cuııılııınbaşkaıunea S. Ü. 
Ömer Er gün 

Ankara 
Niyazi. Ağırnaslı 

Tabiî üye 
Kâmil Karavelioğlu 

İstanbul 
I']krem Özden 

Balıkesir 
Nejat Sarlıcah 

Konya 
Sedat Ounırah 

İstanbul 
Mebrnre Aksoley 

Urfa 
Ksat Mahmut Kara kurt 

Tabiî Üye 
Suphi Karaman 

Ankara 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Samsun 
Rıza Isıtan 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

Ordu 
Uşref Ayhan 

Malatya 
Nüvit Yetkin 

Zonguldak 
Akif Eyidoğan 

Krziııcan 
Fehmi Baysoy 

Tabiî Üye 
I l'aydar Tunçkanat 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Necati Özdeniz 

Cumhurbaşkanınca S. l'T. 
Hasan At akan 

Taibiî Üye 
Fahri Özdilek 

Tabiî Üye 
Selâhattin Özgür 
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Kars 
Sırrı Atalay 

Gaziantep 
Nizamettin Özgül 

Mardin 
Abdürrahman Saraçoğlu 

(hımhıırbaşkanmca S. Ü. 
Muza lif er Alankıış 

Konya 
Ahmet Onar 
"Diyarbakır 

Azmi. Erdoğan 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın 
Başkan, gerekçesini birinci önergede ifade et
tiğimiz sebeplerle katılmıyoruz. Şunu da arz 
edeyim, alınması istenilen bölüm yardımscveli
lerdendir. Bunu ifade ederek katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? Katılmıyor. Dik
kate alınıp alınmamasını oylarınıza arz ediyo
rum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İstiklâl Harbinde Fransızlara karşı, ilk Millî 

Cepheyi kuran; Adana, Maraş, Gaziantep, 
Mersin cephelerinde yurdun savunması için; 
kanlarını, canlarını, mallarını feda ederek üs
tün düşman kuvvetlerine karşı harbin sonuna 
kadar kahramanca savaşan ve bu cephelerdeki 
ordu birliklerinin, Garp Cephesinde Dumlupı-
nar, Sakarya muharebelerine katılmaları im
kânını sağlıyan, bugün : 

Adana'da merkez teşkilâtı olan ve yaygın 
bir teşkilâtla Millî cephelerin kurulduğu yerler
de şulbeleri bulunan; 

Adana Kuvayı Milliye Mücahitler ve Gazi
ler Cemiyetine, Maliye Bakanlığının bu yıl 
bütçesinin yardımlar bölümünün 35.738 nci mad
desiyle 25 bin lira gibi az bir para tahsis edil
miştir. 

Bu yardımı artırmak için; 
35.710 ncu maddesiyle Musevi Hastanesine 

ayrılan 100 bin liradan 10 bin lira, 
35.711 nci maddesiyle Balıklı Rum Hastane

sine ayrılan 120 bin liradan 30 bin lira, 
35.712 nci maddesiyle Yedikule Ermeni Has

tanesine ayrılan 100 bin liradan 10 bin lira kesi-
1 erek; 

Kuvayı Milliye Mücahitler ve Gaziler Ce
miyetine 35.738 nci maddesiyle tahsis edilen 
25 bin liraya ilâvesiyle İm yardımın 75 bin li
raya çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. İstanbul 
Muzaffer Alankıış Mebrure Aksoley 

Samsun. 
Refet Rendeci 

Tabiî. Üye 
Fahri Özdilek 

Balıkesir 
Mehmet Güler 

Denizli 
I1] m in Durul 

Bingöl 
Sabri Topçuoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. V 
Zerin Tüzün 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

Trabzon 
Yusuf Demirdağ 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Necati Özdeniz 

İstanbul 
3,1. Tekin Arıbıırun 

Antalya 
M. Akif Tekin 

Kastamonu 
Nusret Tuna 

Adana 
Nuri Âdemoğlu 

İstanbul 
Rifat Öztükçine 

Trabzon 
Şevket Buladoğlu 

Çorum 
Alâeddin Çetin 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hasan Atakan 

Ankara 
Osman Alişiroğiu 

Erzincan 
Fehmi Baysoy 

TaJbiî Üye 
Sclâhattin Özgür 

Kars 
Mehmet Hazer 

Hakkâri 
Necip Seyhan 

Ömer Er gün 
Konya 

Mustafa Dinekli 
Ordu 

Sezai. O'Kan 
Ordu 

Zeki Kum ruhi 
Erzurum 

Sakıp Hatun oğlu 
Tunceli 

Mehmet Ali Demir 
Cumhurbaşkanınca S. V. 

Osman Koksal 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin 352/8 sayfası 

görüşülürken hastaneler, diğer yardımlar görü
şülmeden önceki aktarma teklifi; 

Kontenjan Grupu 
Muzaffer' Alankıış 
Hasan Atakan 
Zerin Tüzün 
Osman Koksal 
Necati Özdeniz 
Âmil Artus 
Ömer Er gün 

Millî Birlik Grupu 
Fahri Özdilek 
Sezai O'Kan 
Selâhattin Özgür 

O. H. P. 
Mebrure Aksoley 
Osman Alişiroğiu 

A. P. 
Tekin Arıbıırun 
Emin Durul 
Nuri Âdemoğlu 
Nusret Tuna 
Mehmet Güler 
11. Kalpaklı oğlu 
Şevket Polat 
Rifat Öztürkcine 
Akif Tekin 
Refet Rendeci 
Yusuf Demirdağ 
Alâeddin Çetin 

Y. T. P. 
Sabri Topçuoğlu 
M Ali Demir 
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Mustafa Dinekli Muzaffer Alankuş 
Fehmi Baysoy 31 arkadaşı 
Mehmet Hazer 
Sakıp Ilatunoğhı 
Zeki Kum ruhi 
Necip Seyhan 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKA

NI İSMET SEZGİN (Aydın) — Maalesef katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan katılıyor musu
nuz? 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz
mir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan ve Komisyon ka
tılmıyor. Dikkate almıp alınmamasını oylarınıza 
arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Az bir farkla kabul edilme
ni ist ir. (Gürültii 1er) 

SAKIP ÖNAD (Adana) — Oylama yanlış, 
itiraz ediyorum. 

BAŞKAN —• Beş oy fark vardır. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Baş

kan, arkadaşım kaldırdığı halde sayılmadı efen
dim. 

BAŞKAN — Beş oy farkla kabul edilmemiş
tir. İki üye ve başkan saymışlardır. (Gürültüler) 

Sayın Başkanlığa 
Bölüm 35.000, madde 35.722 deki 600 000 li

ra yardımdan 100 000 lirası tenzil edilerek, bö
lüm 35.000 yeni açılacak 35.789 ucu maddeye; 
100 000 liranın nakledilmesi hususunu saygı ile 
arz ve teklif ederiz. 

istanbul 
Tekin Arıburun 

İstanbul 
Şevket Akyürek 

Bursa 
Baki Güzey 

Eskişehir 
(i avsi Ueagök 

Trabzon 
Şevket Buladoğlu 

İstanbul 
Cemal Yıldırım 

İstanbul 
Rifat öztürkçine 

İstanbul 
Ekrem Özden 

Burdur 
Faruk Kınaytürk 

Adana 
Mehmet Ünal di 

Elâzığ 
Celâl Ertuğ 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sadi Koças 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Muzaffer Alankuş 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Ben
deniz bir önerge gönderdim, bu önergemde Kaıı-

! ser Derneğine yardım istiyordum. Okunmadı 
efendim. 

BAŞKAN — Sırası gelince okunup oylana
caktır efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Yeri 
burasıdır başkanım. 

BAŞKAN — Bu bölümle alâkalı ise bir da
kika tetkik edeyim. Aynı mahiyette olmak üzere 
bir önerge daha vardır. Onu da okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Bolüm 35.000 madde 35.722 deki 600 000 li

radan 100 000 lira tenzil ile bölüm 35.000 de 
yeni açılacak 35.789 ncu madde açılarak 100 000 
lira ödeneğin (istanbul Türk Kanser Derneğine 
yardımı) şeklinde önergemizin okunmasını saygı 
ile dilerim. 

İstanbul 
Rifat Öztürkçine 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYON [T BAŞKA

NI İSMET SEZGİN (Aydın) — Maalesef katı
lamıyoruz. 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı katılıyorlar 
mı efendim? 

BAKANLIK TEMSİCİSİ RIZA TURGAY 
— Katılmıyoruz efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Bu 
fasla Maliye Bakanlığı yardım ayırmıştı niçin 
önergeme katılmıyorlar? 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, görüşme açı-
lamıyacağmı kaç, defa söyledim. İşlerimizi kolay
laştırmak sizin için önemli olan kolaylaştırmak
tır, güçlük çıkarmayınız, gecenin bu geç saatin
de yorulmuş Divana güçlük çıkarmayınız. 

Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
Dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
arz edeceğim. Dikkate alınmasını kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. İki önerge de 
reddedilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Maliye Bakanlığının bütçesinin 35.775 mad

desindeki ödenek Bakanlar Kurulunca Büyük 
Millet Meclisine sunulan bütçede yoktur. Öde
nek Karma Bütçe Komisyonunda -konulmuştur. 

Hepimizin bildiği üzere adı geçen Komü
nizmle Mücadele Derneği, faaliyetlerinin kanun 
dışı ve zorbalığa yönelmiş olduğundan ve bu ha
reketlerinden ötürü mahkemelik olmuş ve bida-
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yette derneğin fahri genelbaşkanlığmı deruhde 
eden Sayın Devlet Başkanı radyo ile yaptığı bir 
beyanda Derneğin genelbaşkanlığından istifa et
miş ve istifa beyanında «Kanunlara karşı koyan 
'böyle zorba bu derneğin genel başkanı olamam» 
demiştir. 

Sayın Hükümet her halde bu hususu dikkate 
tutarak adı geçen derneğe ödenek koymamıştır. 

Kanunları, yasama yetkilerini kullanarak 
yapan Yüce Senatonun kanunlara karşı koyan 
ve kanunları yürütmeye koyan Sayın Devlet 
Başkanının kamu oyu önünde suçladığı, bu der
neğe tahsis edilen ödeneğin kaldırılarak mezkûr 
paranın 35.742 Kıbrıs Türk Kültür Derneğine 
bölümüne aktarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Tabiî Üye Taibiî Üye 
Haydar Tunçkanat Suphi Karaman 

Tabiî Üye 
Sami Küçük 

GALİP AVŞAR (Adana) — Yuh.. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Yuh 

sana olsun. 
SAMİ KÜÇÜK (Taibiî Üye) — Yuh sensin... 
BAŞKAN — Sayın Avşar lisanı nezahate 

davet ederim. Sayın Karaman, bir dakika. Baş
kanlık vazifesini yaptı ve derhal lisan neza'hati-
ne davet etti. 

Sayın Selâhattin Özgür, Sayın Suphi Kara
man sizlerin önergeleriniz de aynı mâhiyette 
mi? 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Önerge
mizi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Siz geri alıyorsunuz önergeni
zi. 

SELÂHATTİN ÖZGÜR (Tabiî Üye) — Ay
nı mahiyette. 

BAŞKAN — Hayır, değil -efendim. İki öner
ge vardır. Birisi şimdi okunan önergedir, birisi 

yine aynı mahiyette bir önergedir. Yani, bunu 
geri alıyorsunuz. Biraz önce okunan önergeye 
komisyon iştirak ediyor mu? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
önergeden öğrendiğiniz gibi Komünizmle Müca
dele Derneğine Hükümetçe bir ödenek konma
mıştır. Dört partiye mensup otuz arkadaşımızın 
imzasını muhtevi bir önerge komisyonumuzda 
divanımıza verilmiş ve divanımız komisyonu
muzda bu ödenek büyük bir çoğunlukla kabul 

edilmiştir. Biraz önce arz ettiğim sebebe binaen 
arkadaşlarımızın önergesine katılmamıza imkân 
yoktur. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALI YE BAKANI İHSAN GÜR3AN (İz

mir Milletvekiil) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl

mıyor, dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Bir yuh 
sesi duyduk, önerge üzerine; bunun tesbit ve tâ
yin edilmesini istiyorum. Bu bizim için mi ol
muştur, yoksa başka bir şey için mi olmuştur? 

BAŞKAN — Sayın Karaman bir dakika, se
bebi Başkanlıkça da bilinmesine mümkün olmı-
yan bir şekilde Sayın Galip Avşar tarafından 
bir yuh sesi Başkanlıkça da işitilmiştir. Kendi
sine derhal gerekli ihtar yapılmış, lisanı nezaha
te davet edilmiştir. Bir üyeye başkan tarafın
dan yersiz ve icapsız olan bu hareketinden dola
yı ilk nazarda yapılacak ihtarın hukukî mahiye
ti ve şiddeti ancak bu kadar olabilir. Şüphesi:'; 
Yüksek Heyette bu şekilde konuşmanın asla ye
ri yoktur. Böyle bir tezahüratta bulunmaya da 
imkân yoktur, içtüzük meneder. 

Bir önerge daha var okuyoruz. 
Cumhuriyet Senatosu Yü'ksdk Başkanlığına 

Geçen yıllarda İstanbul ve Ankara Gazeteci
ler dernekleriyle 'birlikte Anadolu Gazeteciler 
Derneğine de yardım yapılmıştı. Bu yıl bütçe-
ısinde (0) olarak gösterilmiştir. Âdil bir t yy/Â 
yapmak üzere bölüm 35.000 ve madde 35.771 
ve 35.776 dan 25.000 (yiranilbe^bin) lira heca-
,'biyle çıikarılan (50 000) liranın 35.781 nci mad
dede sonra açılan ve (0) olarak gösterilen mad
deye Anadolu Gazcteoiieri Birliğine verilmeik 
üzere konulmasını arz ve teklif -ederiz. 

Izjmir Tralb'zon 
Ömer Lûtfi Bozcalı Reşat Zaloğlu 

Zonguldak Çoru'm 
Tarık Remzi Baltan Safa Yalçuk 

Adana Elâzığ 
Mehmet Ünalıdı Celâl Eıtuğ 

istanbul Muş 
Tekin Arıburun İsa Hisan Bingöl 
BAŞKAN — Bu daha önce de aynı şekilde 

görüşülmüş ve reddedilmişti. 
BAŞKAN — Bir önerge daha vardır, oiku-

(tuyorıi'm. 
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^Senato Başkanlığına 
Meıfee/zi Ankara'da bulunup Anadolu hası

nım temsil eden ve malî müzayaka içerisinde 
bulunan (Anadolu (ta.zetceiler Bildiğine) 

Maliye bütçesinin 35.771. maddesinden 25 000 
ve 35.776 maddesinden 25 000 lira kesinti yapı
larak verilmesini arz ve teklif ederim. Saygıla
rımla. 

Afyon Karalı işar 
Rasim Hancıoğl u 

Kayseri 
üseyin Kalpaklıoğlu 

BAŞKAN — (leri alıyor m us unu/, l 
HÜSEYİN KALPAKLTOOLU (Kayseri) — 

(}eri almıyoruz, oylansın efendim. 

BAŞKAN — Oylanan bu kısım fakat başka 
fasılda olduğu içindir ki, geri alıp almadığınızı 
soruyorum. Aynı bölümde olduğu için oylama
dım.. (Jeri almıyorsunuz. Komisyon iştirak edi
yor mu? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANİ 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Etmi
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet iştirak ediyor mu: 
MALÎYE BAKANI İHSAN CİURSAN (İz

mir Milletvekili) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 

etmiyor, dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Ka'bul etmiyen-
ler... Ka'bul edilmemiş! ir. 

35.000 nci bölümü yapılan değişiklikle oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölüm Lira 
36.000 Borç ödemeleri 1 344 305 987 

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

Şimdi 1966 Bütçe Kanununun 1 nci mad
desini tekrar olkuıtuyorum. 

(1 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN —• Birinci maddeyi, daha önce 

bütün bakanlıklarla aidolan gider cetvelleri gö
rüşülmüş ve kaibul edilmiışıti. (A/ l ) , (A/2), 
(A/3) işaretli bütün eetvelleriyle birlikte mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Ka<bul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —• Genel Bütçenin gelirleri, bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
13 414 086 413 lirası normal 'kaynaklardan, 
2 661 167 266 lirası da özel kaynalklardan ol

mak üzere 16 075 253 679 lira talimi in edilmiş
tir. 

Nj GELİR BÜTÇESİ : 

B — Cetveli 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum. 
B/l 'Vergi gelirleri 

Bölüm Lira 
51.000 İrat ve servet vergilini 4 .135 000 000 

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

52.000 Gider, gümrük, tekel, istih
lâk ve dış seyahat harcama
ları ile Damıga ve Emlâk 
Abın vergileri gelirleri 8 022 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

53.000 Diğer vergi gelirleri 520 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B/2 Vergi dışı normal gelirler 
61.000 Devletçe yönetilen kurumlar 

haısılatı ve Devlet payları 76 275 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaimi, edilmiştir. 

62.000 Devlet malla m gelirleri 168 000 000 
BAŞKAN _ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler ve cezalar 492 811. 413 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B/3 Özel gelirler ve fonlar 
71.000 Öz'i gelirler ve fonlar 2 661 167 266 

BAŞKAN — Ka'bul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

2 nci maddeyi tekrar okutup oylarınıza arz 
edeceğim. 

(2 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 

oylarınıza arz ediyorum. Kaibul edenler... Et
miyenler... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ödenekler toplamı ile tah
min edilen gelir arasındaki 700 000 000 lira 
fark iç istikrazla, karşılanacaiktır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 
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MADDE 4. — 1966 bütçe yılı içerisinde Mil
lî Savunma ihtiyaçları için Birleşik Amerika'
dan askerî yardım yoliyle veya sair suretlerle 
fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini 
bağlı (B) işaretli cetvelde bu adla açılacak bir 
tertibe gelir ve mukabilini Millî Savunma Ba
kanlığı bütçesinde açılacak özel bir tertibe öde
nek ve gider kaydetmeye Balkanlar Kurulu 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — a) Birinci madde ile sarfı
na mezunij^eıt verilen ödenek, altışar aylık dev
reler itibariyle tevzi olunur. Birinci altı aylık 
tevziat; bütçe kanununun neşrini takibeden ay 
içinde, ikinci altı aylılk devrenin tevziatı Ağus
tos 1966 ayı içinde hazırlanır. Maliye Bakan
lığı ile ilgili Bakanlık bu tevziatı tahsilat, libe
rasyon ve döviz durumunu ve umumi iktisadi 
şartları göz önünde tutarak tesıbit eder. 

b) Bakanlar Kurulu, tahsilat liberasyon, 
döviz durumunun ve umumi iktisadi şarjların 
elverişsiz seyretımosi halinde ödeneklerden bir 
kısmını mevkuf tutmaya yetkilidir. 

Bu madde hükmü katma bütçeler hakkında 
da uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Yapılmış ve yapılacak bağıtla
ra dayanarak 1966 malî yılı içinde kısa süreli 
avanslar almaya ve hesaplar açtırmaya ve en 
cjök bir yıl süreli Hazine bonoları çıkarmaya ve 
banka ve kurumların Hazineye yatırmak isti-
yecekleri paraları alarak karşılığında Hazine 
bonoları vermeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Özel kanunların verdiği yetkiler hariç, çı
karılacak Hazine bonoları toplamı 500 000 000 
lirayı geçemez. 

ıBu miktarı 1 000 000 000 liraya kadar artır
maya Balkanlar Kurulu yetkilidir. 

Hazinede bulunan millî hisse senetleri ve 
tahviller karşılık gösterilmek süratiyle elde edi
lecek krediler veya bunların satış bedelleri ile 
uzun süreli Devlet tahvilleri satmalmaya, Ha
zinenin iştiraki bulunan ortaklıklardaki serma
ye hisselerini ödemeye veya Bakanlar Kurulu 

kararı ile bu ortakların hisse senetlerini satınal
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN —• Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Özel fonlardan: 
a) 22 Ağustos 1960 tarihli ve 65 sayılı Ka

nunun 1 nci maddesine dayanılarak açılan 
(Kamibiyo karşılık fonu) hesabının aktarıldı
ğı «Kambiyo karşılık fonu provizyon hesabı» 
na 1966 malî yılı içinde yatırılacak miktarlar, 

İ>) 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Ka
nunla değişik 1 nci ve 16 . 9 . 1960 tarihli ve 
79 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine dayanıla
rak Bakanlar Kurulunun 2 . 6 . 1961 tarihli 
ve 5/1280 sayılı Kararı gereğince tesis edilen 
«İstikrar fonuna» yatırılacak paralar, 

e) Tüıkiye Cuim.huri.yet Merkez Bankasın
daki NATO hesabından toplanan paralardan 
Maliye Bakanlığınca belirtilecek meblâğ, 

ç) 16 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesinin 1 nci fıkrası gereğince 
T. C. Ziraat Bankasında açılan Akar yakıt 
fiyat istikrar fonunun 10 milyon lirayı aşan 
kısmı, 

Bütçeye gelir kaydolunur. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kaimi etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — Dairelerin, 30 . 6 . 1939 ta
rihli ve o 656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi
ne giren hizmetleri ile aynı kanunun geçici 
4 ncü maddesinde sözü geçen maaşlı memur
ları, bağlı (D) işaretli cetvelde, Hayrat hade
mesine ait kadrolar da, bağlı (S) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 633 sayılı Kuruluş Kanu
nunun geçici 3 ncü maddesine göre aylıklı kad
rolara intibakları yapılanların (S) işaretli cet
veldeki kadroları mülgadır. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmişltir. 
Bu kadrolar ertesi yıl bütçesi ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur. 

Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şart
tır. 

http://Cuim.huri.yet
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

MADDE 9. — 26 . 5 . 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Muhaselbei Umumiye Kanununun 29 neu 
maddesi gereğince: 

a) Gelir çeşitlerinden her birinin dayandı
ğı hükümleri gösteren (C) cetveli; 

b) Kanunla bağlanmış vatani hizmet maaş
larını gösteren (Ç) cetveli; 

e) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi-
rişımeye yetki veren kanunları gösteren (G) 
cetveli; 

ç) M'aliye Bakanlığı bütçesinin 14.480 nci 
(İhtiyat ödeneği) maddesinden aktarma yapı
labilecek maddeleri gösteren (F) cetveli; 

Bu kanuna bağlıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10. — Devlet gelirlerinin özel hü
kümlerine göre tarh ve tahsiline 1966 bütçe yı
lında da devam olunur. 

Musul petrollerinden teraküm eden 100 mil
yon liralık hisseden 19(56 malî yılı içinde tah
sil edilece-k kısım, (B) işaretli cetvelin (Çeşitli 
gelirler) maddesine gelir kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 11. — 6 . 7 . 1931 tarihli ve 1838 
sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 
11 . 6 . 1932 tarihli ve 2005 sayılı Kanunun 
2 nci maddesi gereğince Millî Eğitim Bakan
lığı taralından idare edilecek okul pansiyonla
rı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
'bağlı sağlık okulları öğrencilerimden 1966 yılı 
içerisinde alınacak ücretler, bağlı (M) işaret
li cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilımıiştir. 

MADDE 12. — 11 . 6 . 1932 tarihli ve 2005 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince her 
yıl bütçe kanununa bağlanması gerokcn kadro
lar bağlı (N) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cet veliyle beraber oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kal) al edilmiştir. 

MADDE 13. — 30 . 6 . 1939 tarihli ve 365(5 
sayılı Kanun ve ekleri ile çeşitli kuruluş ka
nunlarındaki kadrolardan, bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1966 bütçe yılında kulla
nılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi ceıtveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — 6245 sayılı Harcırah Kanu
nunun 33 ncü maddesinin (a) ve (b) bencile
rinde yazılı nisbet ve yevmiye miktarlarına iliş
kin kayıtlayıcı hükümler uygulanmamak üzere 
bu madde ile aynı kanunun 34, 45 ve 50 nci 
maddeleri gereğince her yıl Bütçe Kanunu ile 
tesbiti gereken misil, nisbet ve miktarlar, bağ
lı (II) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Ancak, belediye hudutları haricinde vazife 
gören defterdarlık kontrol memurları için en 
az yevmiye miktarı, 20 lira olarak tcsıbit edil
miştir. Bunların Maliye müfettişi ve hesap uz
manları ile birlikte memuriyet merkezleri dı
şında tertibcdilecek çalışmalara katılmaları ha
linde gündeliklerinin bu miktar üzerinden öden
mesine devam olunur. Ayrıca Harcırah Kanu
nunun 37 nci maddesindeki asgari 4 lira yev
miye de S liraya çıkarılmıştır. 

Harcındı Kanununun 29 neu ve 45 nci mad
deleri ile sözü gecen kanuna ilişik (1) ve (2) 
.sayılı cetvellerdeki 475 liralık tutar 950 liraya, 
(2) sayılı cetveldeki 1 000 liralık tutar da 2 000 
1 İraya yükseltilmiştir. 

Yurt dışına ve yurt dışında uçakla yapa
cakları vazife seyahatlerinde Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi Başkanları, Başbakan, 
Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Ko
mutanları ile resmî davete icabet suretiyle se
yahat eden eşleri birinci sınıf, bunlar dışında
kilere turist sınıf üzerinden yol masrafı ödenir. 

Harcırah Kanununun 34 ncü maddesi şü
mulüne girenlerin yurt dışı yevmiyelerinde tat
bik olunacak emsaller 4 . 8. 1958 tarihinden 
evvel ödenen döviz miktarını geçmemek üzere 
Bakamlar Kurulunca tosbit olunur. 

Harcırahın teshilinde (H) işaretli cetvelde 
göstefilen tutar ve miktarlar nazara alınır. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili iki önerge var
dır , okut ıry io ram. 
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Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
19G6 yılı Bütçe Kanununun 14 ncü madde

sinin 4 ncü fıkrasının aşağıdaki şelkilde tadili
ni arz ve teklif ederim. 

«Yurt dışına ve yurt dışında uçakla yapa
cakları vazife seyahatlerimde, Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi Başkanları, Başbakan, 
Bakanlar ve Büyük Millet Meclisi üyeleri, Ge
nelkurmay Başkanı ve fconıutanlariyle resmî 
davete icabet suretiyle seyahat eden eşleri ve 
kadro aylık tutarı 2 000 lira olan subay ve 
Devlet memurları müsteşarlar ve elçiler Ba
kanlar Kurulu kararma müsteniden yaptıkları 
daimî veya geçici vazife seyahatlerimde birinci 
sınıf, bunlar dışındakilere turist sınıf üzerin
den yol masrafı ödenir. 

Kastamonu Van 
A. Nusret Tuna Ferid Melen 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1966 malî yılı Bütçe kanunu tasarısının 

14 ncü maddesinde yer alan; yurt dışına ve 
yurt dışında uçakla yapacakları vazife seya
hatlerinde, Genelkurmay Başkanına, Kuvvet 
Kumandanlarına tanınan birinci sınıf üzerinden 
seyahat imkânının, vazife ile seyahat eden ge
neral ve amirallere de tanınmasını arz ve tek
lif ederim. 

Denizli 
M. Emin Durul 

BAŞKAN — Sayın Durul'un ki; general ve 
amirallere teşmili suretiyle genişlemiş şeklidir 
ve ayrıdır. Bu sebeple ikisini ayrı ayn oyları
nıza arz ediyorum. Komisyon birinci önergeye 
iştirak ediyor mu? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın 
Başkanını; zamanla müşahede edilen bir eksik
liği gidermeyi öngören önergeyi kabul ediyo
ruz. 

BAŞKAN —• Birinci önergeyi. 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Evet. 
İkinci önergeyi zannediyorum arkadaşımız geri 
alırlar. General ve amiraller diye ifade ediyor
lar. Birinci önergede arkadaşımızın önergesin
de belirtilen general ve amiraller de belirtil
mektedir. 

BAŞKAN — Sayın Durul; geri alıyor mu
sunuz ? 

MEHMET EMİN DURUL (Denizli) — Evet. 
BAŞKAN — Hükümet birinci önergeye ka

tılıyor mu? 
MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz

mir Milletvekili) —• Evet. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, filhal ka
tılıyor. Bu şekli ile maddenin düzeltilmesi hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 14 ncü 
maddenin 4 ncü fıkrası biraz önce okunan öner
gedeki şekilde düzeltilmek üzere 14 ncü mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — 7 . 6 . 1939 tarihli ve 6434 
sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 
36 ncı maddesi gereğince Millî Müdafaa mükel
lefiyeti yoliyle alınacak hayvanların 1966 büt
çe yılı alım değerleri, bağlı (O) işaretli cetvel
de ve sözü geçen kanunun 38 nci maddesi ge
reğince alınacak motorlu taşıtların alım değer
leri de bağlı (P) işaretli cetvelde 5 .1 .1961 
tarihli ve 237 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi 
gereğince kurumların satmalacakları taşıtların 
âzami satmalına bedelleri, bağlı (T) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 16. — Gider tertiplerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde önerge
ler vardır. Sayın Bozcalı sizin önergenizle Sa
yın Mehmet Ali Demir'in önergesi birbirinin 
aynıdır. Âdeta daktiloyla birbirinin kopyası
dır. iştirak ediyor musunuz1? 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Efen
dim tahsis yerini genişletiyoruz. 

BAŞKAN — Hayır efendim aynıdır. Hiçbir 
farkı yoktur. Sayın Demir burada bulunmadığı 
için tasarruf edemiyoruz. Sayın Mehmet Ali Dc-
mir'in önergesini okuyalım, siz ona iltihak ediniz. 
Burada bulunmadığı için ona soramıyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
1966 yılı Sanayi Bakanlığı bütçesinde küçük 

sanatlar dairesinin faaliyetlerinin yapılabilme
sini teminen hazırlanmış bulunan ve Heyete 
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takdim edilen değiştirici (R) formülünün reye 
konulmasını ar^ ve teklif ederim. 

Tunceli 
Mehmet Ali Demir 

1906 yılı (R) formülü teklifi : 
(A/2) Yatırım harcamaları 23.320 sanat mo

delleri satmalmması ve dağıtılması «Sanayi Ba
kanlığı (A/2) cetvelinin 23.320 sanat model
leri satmalmması ve dağıtılması1» maddesindeki 
ödeneğin tamamı Türkiye Halk Bankasına ve
rilebilir. 

Adı geçen banka verilen ödeneği Sanayi Ba
kanlığının tesbit edeceği esaslar dairesinde kü
çük sanatlarda kullanılan her çeşit avadanlığın, 
küçük sanatlar ile küçük sanat kooperatifleri
nin. tekâmülünü sağlıyaeak ve bu kooperatif
lerde çalışanların vücuda getirecekleri mamul
lerin evsafını yükseltecek fennî ve mekanik, 
tezgâh, cihazların satınalınmasmı, yaptırılın a-
tıını, ambalajlı, yollanmasını, kurulmasını ve 
bunların kullanılmasını öğretmek üzere açılacak 
kurslarda çoğalttırılacak mütehassıslarla, usta
ların. ücret ve yolluklarını, bölgesel mahiyette 
açılacak devamlı kurslarda, bu kurslara katı
lacaklar için yapılacak giderleri küçük sanat 
lam pe latiflerinin geliştirilmesi ve kökleştiril
mesi maksadiyle yapılacak propaganda, yayın 
ve her türlü incelemeler ile, bu maksatla açıla
cak kursların her türlü masraflarını knrşılama-
ya s.-ı.ı i' eder. 

K"'çü'k sanat kooperatiflerini medeni ve fennî 
cihazlarla donatmak ve aynı zamanda işletme
lerini kolaylaştırmak maksadiyle kredi vermek. 

Alınan avadanlık, tezgâh ve cihazlardan bir 
kısmının sanat öğretimi kurslarında muvaf
fak. okullara Sanayi Bakanlığınca tesbit edile
cek bedelle dağıtmak ve küeük sanat koopera
tiflerinin ve küçük sanat erbabının imalâtının 
tanıtılması, satış ve sürümlerinin temini sure
tiyle kalkınmalarına yardımcı olmak için mem
leket içi ve dışı pazarlama imkânları hazırla
mak ve bu imkânları sağlıyaeak memleket içi 
ve dışı sevgiler açmak veya açılanlara katılmak 
için gereken masraflar ile bu sergilere katıla
cak küçük sanatlar dairesi elemanlarının yol 
masrafları ve yollukları bu tertipten ödenir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Efen
dim ; Bakanlığa kanunen verilen görevlerin da-
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ha iyi yapılabilmesini sağlıyaeağmı sandığımız 
önergeye iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN'— Hükümet katılıyor mu'? 
MALİYE BAKAN! İHSAN GÜRSAN (İz

mir Milletvekili) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Madde bu metnin aynen geçi

rilmesine Hükümet ve komisyon katılıyor. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Maddeye, 10 ncı maddede bir ve iki sa
tırdan ibaret olan «Gider tertiplerinde yapıla
cak harcamalara bağlı harcamalar (R) cetvelin
de gösterilmiştir.» cümlesinden sonra bu yazı 
aynen yazılacaktır. Bu aynen kabul edilmiştir. 
Yine ayrıca 16 ncı madde ile ilgili bir husus 
vardır. Sayın Ertuğ burada mı?.. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANİ 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
bir yanlışlık olmaması için arz ediyorum. (R) 
formülü yazılacak. Böyle değil mi efendim? 

BAŞKAN — Tabiî efendim, 10 ncı madde 
ile ilgilidir. 

Sayın Ertuğ, önergenizin birinci kısmında 
«31 901 000 liranın 15 600 000 lirası bütçe ge
rekçesine göre Dışişleri Bakanlığı için ayrılmış 
bulunduğundan 14 800 000 lira olarak düzeltil
mesi» diyorsunuz. Yani geçmiş olan, Hariciye 
Bakanlığı bütçesinde bir değişiklik yapılmasını 
istiyorsunuz. Siz bu önergenizi Sayın Karasa-
pan ile birlikte vermişsiniz. Bn mümkün değil
dir. 

Efendim, önergeniz iki kısımdır. 1 nci kısmı 
hariciye bütçesinde değişiklik yapılmasına ait
tir. Bu sebeple mümkün değildir. Ama ikinci 
kısım gerçekten uygundur. 1 nci kısmın okun
masına imkân görmüyorum. 2 nci kısmı okuta
cağım. İkinci kısmını okutuyorum, önergenizin. 

Başkanlığa 
B) Keza (R) cetveline bağlı avnı formü

lün, Türk dil ve kültürünü dış memleketlerde 
tanıtmak amaciyle faydalı hizmetlerde bulu
nan: yabancı uyruklu özel ve tüzel kişilere ya
pılması uygun görülecek yardımlar şeklinde 
baskı hatası dolayısiyle eksik yazılan beşinci 
paragrafına 1965 Bütçe Kanununa bağlı (R) 
cetvelinde' olduğu gibi, dış ülkelerdeki işçileri
mize ait dernek ve kurumlarımıza gerekli yar
dımların yapılmasını sağlıyaeak surette tüzel 
ve özel kişilere ibaresinden sonra «ve yabancı 
ülkelerdeki Türk kültür kurulu veya dernekle-
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rine» ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

Elâzığ Afyon Karahisar 
Celâl Ertuğ Celâl Tevfik Karasapaıı 

BAŞKAN — • Veyadan itibaren eklenme ya
pılması istenmektedir. (R) Cetvelinde 5 nci pa
ragrafta bir yanlışlık olduğu iddia edilmekte
dir. Bu şekilde düzeltilmesi istenmektedir. Ko
misyon katılıyor mu 5 nci paragrafın bu şekil
de değiştirilmesine ? 

KARMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU 
BAŞKANI İSMET SEZGİN (Aydın Milletve
kili) — Katılıyoruz. Efendim birinci paragraf
ta belirtilen, metinde (R) formülüyle ilgilidir. 
Buna da katılıyoruz. 

BAŞKAN — Birinci paragrafa da katılıyor
lar. Hükümet katılıyor mu?.. Hükümet birinci 
ve ikinci kısımda (A) ve (B) bendine katılı
yorlar (R) cetvelinin bu şekilde düzeltilmesini 
istiyorlar. 16 ncı maddenin gösterildiği şekilde 
vo iki önergede (R) cetvelinde değişiklik yapıl
ım sı kaydı ile dikkate alınmasını Sayın Kara-
sapan'm önergenin dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 16 
ncı maddenin, yazılı olduğu şekilde ve kabul 
edildiği gibi (R) cetvelindeki değişikliklerin 
orada gösterilmesi üzerine oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 17. — Geçen bütçe yıllarına aido-
l111,; da Muhasebei Umumiye Kanununun 9o ncü 
maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve 
karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borç
lar, .1966 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiple
rinden veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) 
(A/ l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellere dâ
hil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) mad
desine, Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
nekten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 18. — Katma bütçeli idarelerle ge
nel bütçe dışındaki daire ve müesseselerin ge
nel bütçeye dâhil dairelerce idare olunan her 
derecedeki yatılı okullarla yurt dışında kendi 
hesaplarına okutturacakları öğrencileri için 

bütçelerine konulmuş olan ödeneklerden gerek
li miktarlarını, bağlı (B) işaretli cetvele gelir 
ve bu öğrencilerin her türlü giderleri ile öde
neklerine harcanmak üzere, bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde mevcut veya yeniden açılacak tertip
lere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetki
lidir. 

• BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 19. — 1966 malî yılı içinde, Güm
rük Giriş Tarife Cetvelinin 27.09 pozisyonuna 
giren ham petrolün Millî Savunma ihtiyaçları 
için yabancı memleketlerden ithali ve yabancı 
memleketlerden ithal edilen veya yerli ham pet
rolden istihsal olunan ve Gümrük Giriş Tarife 
Cetvelinin 27.10 pozisyonuna giren akar yakı't 
ve madenî yağların Millî Savunma ihtiyacı için 
ciheti askeriyeye teslimi Gümrük Vergisi, Bele
diye Hissesi, Damga Vergisi, Rıhtım Resmi, it
halde ve dâhilde alınan istihsal vergileri ve Ha
zineye, katma bütçeli idarelere ve özel idare ve 
belediyelere ait her türlü vergi, resim, hare ve 
zamlardan ve ardiye ücretlerinden müstesnadır. 

Ancak Millî Savunma ihtiyacı ibin muafen 
ithal olunan ham petrolden elde edilen ürünle
rin ciheti, askeriyeye tahsis olunmıyan kısmı 
yukardaki istisnadan faydalanamaz, 

BAŞKAN —; Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 20. — Yabancı devletler veya ulus
lararası kurumlardan, yapılmış ve yapılacak 
anlaşmalar gereğince belli hizmetler, taahhüt
ler, yatırımlar veya projeler için 1966 malî yı
lında elde edilecek imkânların Türk lirası kar
şılıkları ile malzeme ve hizmet bedellerini bir 
taraftan bütçeye gelir, diğer taraftan ilgili ida
reler bütçelerinin özel tertiplerine ödenek kay
detmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

1965 ve daha önceki yıllarda aynı maksat
larla, temin edilmiş bulunan Türk lirası karşı
lıkları ile malzeme ve hizmet bedelleri hakkın
da da yukarda yazılı esas dâhilinde işlem yapı
labilir. 

Bütçe ihtiyaçlarına tahsis edilecek yardım ve 
kredi karşılıklarını (B) cetvelinde açılan özel 
tertibine gelir kaydetmeye ve hareanmıyan ge
lir ve ödenek bakiyelerini devretmeye Maliye 
Bakanı mezundur. 

— 409 — 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 21. — Maliye Bakanlığı, yukarda-
ki maddede sözü geçen kaynaklardan bağış ve 
istikraz suretiyle sağlanan imkânları İktisadi 
Devlet Teşebbüsleri yatırımlarının finansma
nında kullanmaya, ekonominin çeşitli sektörle
rinde gelişmeyi artırmak maksadiyle kamu ku
rumlarına ve bankalara belli gayelerle kredi aç
maları iein ikraz etmeye veya bunlar nezdinde 
belli gayeleri olan fonlar kurmaya yetkilidir. 

1965 ve daha önceki yıllarda da aynı mak
sat için açılmış ikraz ve kurulmuş fonlar hak
kında da bu madde hükmü dâhilinde işlem ya
pılabilir. 

Türk parası karşılıklarından serbest bırakıl
mış olup da Hazine muamelesi olarak Devlet 
borçlarına karşılık harcanmış meblâğları büt
çeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 22. — a) 31 . 8 . 1956 tarihli ve 
6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü ve 64 ncü 
maddelerinin her yıl Tarım Bakanlığı bütçesi
ne ve aynı kanunun 35 nci maddesinin her yıl 
Orman Genel Müdürlüğü bütçesine konulacak 
ödenek miktarlarına ait hükümleri; 

b) Ziraat Bankası Kanununda değişiklik 
yapılması hakkındaki 25 . 5 . 1955 tarihli ve 
6617 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (ç) fık
rası hükmü; 

c) 9 . 6 . 1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil 
Müdafaa Kanununun 37 nci madesinin (a) fık
rası hükmü; 

ç) 15 . 5 . 1957 tarihli ve 6964 sayılı Zi
raat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu
nun geçici 3 ncü maddesi hükmü; 

d) 16 . 8 . 1961 tarihli ve 351 sayılı Yük. 
sek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanu
nunun 28 nci maddesinin (a) fıkrası hükmü; 

e) 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gi
der Vergileri Kanununun 66 ncı maddesi hük
mü; 

f) 18 . 2 . 1963 tarihli ve 197 sayılı Mo
torlu Kara Taşıtları Vergisi Kanununun 17 nci 
maddesi hükmü; 

g) Korunmaya muhtaç çocuklar hakkında
ki 6972 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi hükmü; 

h) 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı ilköğ
retim ve Eğitim Kanununun 76 ncı maddesinin 
(a) bendi hükmü; 

1966 bütçe yılında bu kanuna bağlı (A/ l ) , 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilgili ter
tiplerine konulmuş miktarlar dâhilinde uygula
nır; 

i) Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve 
vesaikin imha edilmesi hakkındaki 26 . 3 . 1956 
tarihli ve 6696 sayılı Kanun hükümleri; 

j) Gider Vergileri Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
hükümler ilâve edilmesine dair 282 sayılı Ka
nunun 15 nci madesi hükmü; 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 23. — 27 . 2 . 1959 tarihli ve 
7236 sayılı Kanunun Emekli keseneği ve karşı
lıkları hakkındaki muvakkat 2 nci maddesi 
hükmü 1966 malî yılında tatbik olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 24. — 8 . 5 . 1961 tarihli ve 299 
sayılı Kanunla tasdik olunan (Nükleer Enerji 
sahasında hukukî mesuliyete dair sözleşme) 
nin 7 nci madesi şümulü dâhilinde vukua gele
cek hasar bedellerini karşılamak üzere gerekli 
ödeneği Başbakanlık bütçesinde açılacak bir 
tertibe kaydetmeye ve tediye şart ve esaslarını 
tesbit etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 25. — Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük 
onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden 
(A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve sa-
tınalmalar) bölümüne ve Baymdırılk Bakan
lığı yatırım bütçesinde ödeneği bulunan Bakan
lık ve dairelere alt (Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri) bölümünden kendi bütçelerindeki 
(Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümüne ak
tarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 
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MADDE 26. — NATO müşterek enfrastrük-
tür programına dâhil inşaata ait hak edişler 
üzerinden yapılan tasarruf bonosu tevkifatma 
aidolup 19 . 6 . 1963 tarihli ve 253 sayılı Ka
nun gereğince çıkartılan 26 . 8 . 1963 tarihli 
ve 6/2119 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi 
hükümleri dairesinde erken ödemeye tabi tutu
lacak tasarruf bonoları için lüzumlu ödeneği 
Maliye Bakanlığı bütçesinin 36.130 ncu (Erken 
ödemeye tabi tasarruf bonoları karşılığı) mad
desine kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 27. — Sermayeleri tesbit edilen li
mite ulaştıktan sonra elde edilen kârlar hak
kında ne şekilde işlem yapılacağına dair kanun
larında bir hüküm bulunmıyan genel ve katma 
bütçeli dairelere bağlı döner sermayeli işletme
lerin sermaye fazlası gelirlerini genel bütçeye 
irat kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 28. — Nominal sermayelerini ta
mamlamış olan İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
Hazineye intikal edecek kârları ile Hükümet 
kararları veya kanun gereğince Hazinece öden
mesi gereken zararları, teşekküllerin Müdürler 
Kurulu veya idare meclislerince kabul edilen 
bilânçolarmdaki kâr veya zarar esas alınmak 
suretiyle tahsile veya ödemeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 29. — 4792 sayılı İşçi Sigortaları 
Kurumu Kanununun 344 sayılı Kanunla deği
şik 20 nci maddesinin (B) fıkrasında ifade edi
len tahvillere yatırılacak yedek akçeler için 
maddede öngörülen % 40 lık limit 1966 bütçe 
yılında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 30. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 154 ncü maddesi ile Genel Bütçe 

Kanununda yer alması öngörülen katsayı genel 
kadro kanunu ile belirtilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 31. — Genel kadro kanunu yürür
lüğe girinceye kadar, 657 sayılı Kanunun 237 
nci maddesi ile 238 nci maddesinin 4 ncü fıkra
sındaki (Kanunun diğer maddeleri, kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihi izliyen malî yıl başın
dan itibaren yürürlüğe girer.) hükmü uygulan
maz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 32. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 195, 299, 202, ve 207 nci maddeleri 
1966 malî yılında uygulanmaz, 2005 sayılı Ka
nunun pansiyon ücret indirimi hakkındaki 2 nci 
maddesi hükmü ile çocuk zammı ödenmesine 
dair olan 5049 ve doğum yardımı ödenmesine 
dair 5504 sayılı Kanun hükümlerinin uygulan
masına 1966 malî yılında da devam olunur. 

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

MADDE 33. — Millî Savunma Bakanlığına 
muhassas lojmanların bakım, onarım, idame ve 
muhafazalarına dair olan 29 .12 .1960 tarihli 
ve 190 sayılı Kanun, Jandarma Genel Komu
tanlığı Teşkilâtı için de uygulanır. 

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

MADDE 34. — Katma bütçeli idarelerin 
bütçelerini denkleştirmek maksadiyle, Maliye 
Bakanlığı bütçesinin Hazine yardımı tertiple
rine ödenek ve mukabili ilgili katma bütçenin 
(B) işaretli cetveline gelir kaydolunan miktar
lardan bu maksada göre fazla olduğu tesbit edi
len kısımlar malî yıl sonunda Maliye Bakanlı
ğınca ilgili idarelere ödenmiyerek iptal olunur. 

Söz konusu ödeneklerden her hangi bir se
beple yılı içinde nakden ödenmiyen kısımlar er
tesi yıllarda ödenmek üzere bütçe emanetine 
alınabilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 35. — Türkiye Petrolleri A. O. yıl
lık programlarla öngörülen yatırımlarının fi
nansmanı için Devlet Yatırım Bankası kredile
rinden faydalandırılabilir. 

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

MADDE 86. — Maliye Bakanlığı Hazine Ge
nel Müdürlüğü ve Milletlerarası iktisadi İşbir
liği Teşkilâtı nezdinde kamu teşebbüsleri adına 
toke'vvün eden borç ve alacaklar ile bu teşeb
büslerin birbirlerine olan borç ve alacaklarını, 
bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmek su
retiyle mahsubettirmeye Maliye Bakanı yetkili
dir. 

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

MADDE 37. — Yasama organları teşkilâtına 
dair kanunun çıkarılmasına kadar Cumhuriyet 
Senatosu bütçesinde ödeneği bulunmıyan ve 
Millet Meclisi bütçesinin müşterek bölüm, ve 
maddelerindeki harcamalarda âmiri italik yet
kisi Millet Meclisi Başkanlığına aittir. 

Millet Meclisi mesaisini aksatmamak kayıt 
ve şartiyle, Cumhuriyet Senatosunun hizmetle
rini yerine getirebilmek için ne miktar memur 
ve hizmetlilerin daha Cumhuriyet Senatosuna ay
rılacağına, iki Meclisin Başkanlık Divanlarının 
aralarında mutabık kalmaları suretiyle karar 
verilir. Bunlar hakkında da 3 ncü ve 4 ncü fık
ra hükümleri uygulanır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı emrinde 
bulunan memur ve hizmetlilerin niteliklerinin 
tâyin ve tesbitinde bütün yetki ve tasarruflar 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına aittir. 

Yasama Organları Teşkilât Kanununun yü
rürlüğe girmesinden sonra Millet Meclisi büt
çesindeki ödeneklerden lüzumlu miktarlar müş
terek Başkanlık Divanı kararı ile Cumhuriyet 
Senatosu bütçesinin ilgili bölümlerine aktarılır. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili bir önerge 
vardı r, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1966 malî yılı bütçe kanun tasarısının 37 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

İzmir Tabiî Üye 
Hilmi Onat Kâmil Karavelioğlu 

Hakkâri 
Necip Seyhan 

Madde 37. — Genel kadro kanunu çıkıncaya 
kadar Cumhuriyet Senatosu bütçesinde karşılı
ğı bulunmıyan harcamalar. Millet Meclisi bütçe
sinden yapılır. Bu Millet Meclisi sarfiyatı ola
rak. gösterili!-. 

Millet Meclisi teşkilâtına dâhil kodralardan, 
iki Başkanlık Divanı arasında varılacak anlaş
ma ile tesbit edilecek olanlar Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı emrine tahsis edilir. İki Baş
kanlık Divanı arasında varılacak anlaşmaya gö
re her bölümde Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğına ayrılacak ödeneklerin âmiri itası Cumhu
riyet Senatosu Başkanıdır. 

'BAŞKAN — Karma Bütçe Komisyonu. 
KAIİMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Yasama organı ile ilgili olduğu 
için Maliyeden sormuyoruz. Komisyon katılıyor. 

Maddenin bu şekilde değiştirilmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler.,. Kabul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

'MADDE 88. — Teşkilât, Kanunu ve bütçesi 
çıkıncaya kadar Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı harcamaları, Sanayi Bakanlığı bütçesin
deki tertiplerden yapılır. Ye bu harcamalar Sa
nayi Bakanlığı sarfiyatı olarak gösterilir. Sana
yi Bakanlığı teşkilâtına dâhil kadrolardan iki 
Bakanlık arasında varılacak anlaşma ile tesbit 
edilecek olanlar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığının emrine tahsis edilir. 

İki Bakanlık arasında varılacak anlaşmaya 
göre her tertibe Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına ayrılacak ödeneklerin âmiri itası 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanıdır. 

BAŞKAN •— Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 39. — Teşkilât Kanunu ve bütçesi 
çıkıncaya kadar, 4591 sayılı Kanuna dayanıla
rak Köy işleri Bakanlığına bağlanmış bulunan 
dairelerin müstakil tertiplerindeki ödeneklerden 
ve müşterek tertiplerin, ilgili Bakanlıklar ile 
varılacak anlaşma ile Köy İşleri Bakanlığına ay
rılacak paylardan yapılacak harcamalarda ita 
âmiri Köy İşleri Bakanıdır. 
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Bağlanan dairelerin kadroları ve ilgili Ba
kanlıklarla yapılacak anlaşma suretiyle Köy İş
leri Bakanlığına tahsis edilen kadrolar, Köy İs
leri Bakanının emrine intikal eder. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

.MADDE 40. — Bu kanun 1 Mart 1966 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenlei'... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 41. — Bu kanunun kendi meclisle
ri ile ilgili hükümlerini Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet. Meclisi Başkanları, diğer hükümlerini 
Maliye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1906 yılı Bütçe kanun tasarısı üzerinde gö
rüşmeler bitmiştir. Tümü üzerinde leh ve aleyh
te söz istiyen sayın üyelere söz verdikten sonra 
tümünü acık oylarınıza arz edeceğim. 

Sayın C. H. Partisi Grupu adına Sayın Be-
kata aleyhte. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Tcvetoğlu 
lehte, söz almışlardır. Yalnız mesele şudur: 
İçtüzüğümüzün 74 ncü maddesine göre lehte ve 
aleyhte ancak iki kişiye söz verilir... 

FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Söz isti
yorum efendim... 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim... 
FAHRİ ÖZDİLEK (Devamla) — Oyumu ne 

suretle kullanacağıma dair... 

BAŞKAN — Peki efendim. Onu sonra halle
deriz. Yalnız İçtüzüğün 74 ncü maddesine göre 
leh ve aleyhte, ilk sözü lehte, ikinci söz aleyhte
dir. Ancak İçtüzüğün 56 ncı maddesine göre sı
ra tertibine ve önceki geleneğe göre muhalefet 
partilerine söz verilecektir Sayın Bekata önce 
mi konuşmak istersiniz, yoksa sonra mı konuş
mak istersiniz! 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Önce 
konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
C. H. P. SENATO GRUPU ADINA HIFZI 

OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muhterem Baş
kan, muhterem arkadaşlar, 

Saynı Demirel Hükümetinin 1C66 yılı Büt
çesi üzerinde Senatomuzda ki görüşmeler bu
gün sona erecektir. 

Bu münasebetle C. H. P. Sernıto Grrpa ala
rak, bütçenin tümü üzerinde birinci gün Sayın 
Ferid Melen tarafından dile getirilen görüşle
rimizi, cereyan eden müzakerelerin ve yeni bel
gelerin ışığı altında, tamamlamaya çalışacağım. 

Biliyoruz ki, bütçeler kuru rakamlar manzu
mesinden ibaret, cansız birer vesika değiller
dir. 

Bütçe, bir iktidarın genel görüşünün, Hükü
met etme anlayışının, program taahhütlerinin ve 
bunları o bütçe yılı içinde hangi ölçüde ve ne 
suretle tatbike koyacağının... Yani düşünce, ça
lışma ve icraatının resmî ifadesidir. 

Bunun içindir ki, bütçe görüşmeleri, Devlet 
işlerinin her yönden incelenmesi gibi geniş bir 
alanda cereyan eder. 

Bu itibarla 1966 bütçesinin Senatodaki görüş
melerini bitirirken, A. P. iktidarının durumunu 
anakonularda ve genel bir bakışla ele almak 
istiyoruz. 

Düşündüklerimizi hissi ölçülerin tamamen dı
şında, samimî ve objektif esaslara dayamak için 
de; yapılanlarla, yapılmak istenenleri, Demirel 
Hükümetinin icraatına yön veren Hükümet 
programı ile, yetkililerin beyanları ile ve res
mî vesikalarla karşılaştırarak, değerlendirmek 
usulümüze sadık kalacağız. 

Böylece A. P. iktidarının elinde memleketin 
bugünkü görünüşü belirmiş; yarını gösterecek 
pencereleri de açılmış olacaktır. 

Yeri gelmişken bir inancımızı da açıklıya-
lım : 

Hiçbir parti, ya da Hükümet bir millete kö
tülük etmek maksadiyle iktidara gelmez. 

Fakat bir Hükümet eğer hazır ve hazırlıklı 
değilse, yanlış yola girer ve sadece oy düşünür 
ve yarınları düşünemez olursa, sağlam temelle
re dayanan bir dünya ve yurt görüşüne sahip 
değilse, milletin büyük ve ileri dâvalarını ger
çekleştirme mücadelesini göze almaz, günledik, 
kolay çıkarlara bel bağlarsa, bir idarei masla
hatı idare sanır ve bunu bir Devlet yönetimi ha
line getirerek, bunda direnirse, bizzat kendisi 
kendi Hükümet programını çiğner ve uzağı gör
me vasfını kaybederse ve bütün bunlara rağ
men kendi içinden ve muhalefetten gelen uyar
malara değer vermezse işte o zaman geri ve fâ-
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sit bir dairenin içine girer ve bunun sonu hem 
kendisi ve hem de millet için hüsran olur. 

Muhalefete gelince : 

Ciddî ve vatansever muhalefet, Hükümete 
her hareketinde engel çıkaran olmadığı gibi, 
Hükümeti yanlış yolda körükliyerek biran ön
ce düşmesini sağlıyan da değildir. 

Vatanın,, milletin ve Devletin bugünkü ve 
gelecekteki menfaatlerini iyi tcsbit ederek ikti
darı vaktinde uyaran, ona yol göstermek sure
tiyle memleket hizmetinde başarısına yardım 
eden, doğru yoldaki gayretlerine destek olması
nı, aksine ise karşı koymasını bilen muhalefet, 
hele bizim gibi henüz hiçbir sahada tam otur
mamış, geri kalmış, gerçek değer, ölçü ve hü
kümleri tam anlaşılamamış bir memleket için za
ruri bir millî vazifedir. 

İşte tenkidlerimizin bu millî şuur ve anlayı
şa dayandığını ifade ve böyle karşılanacağını da 
ümidederek sözlerime başlıyorum. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Sayın Demirel Hükümetinin program görüş

meleri sırasında 5 Kasım .1965 günü Senatodaki 
konuşmamızı şu cümle ile bitirmiştim : 

«Türk Milletini yeni bir hayal kırıklığına gö
türmeye ise artık hiç kimsenin hakkı yoktur. 
Bu itibarla Sayın Demirel kendisini ve partisi
nin büyük şansını, memleketin ve milletin hay
rına kullanmayı, ciddî sorumluluk duyguları 
içinde ele almak zorunda olduğunu bilmelidir.» 
Şimdi üç ay sonra bütçe münasebetiyle konuş
mamıza işte bu bitirişi başlangıç yaparak devam 
edeceğim. 

A. P. iktidarına neler teslim edildi: 
Önce A. Partisi iktidarının nelere sahibolarak 

işe başladığını görelim: Yeni iktidara, ağır şart
lar içinden geçen, güç imtihanları başarı ile at
latan, inanılır ve güvenilir bir demokratik re
jim teslim edilmiştir. 

Bunun canlı örneklerini verelim: 
Meclis içinde; partilerarası normal münase

bet kurulmuştu. 
Bütçe gibi bir vesile ile İnönü Hükümeti ra

hatça düşürülmüş, A. Partisi çoğunluğuna da
yanan bir Hükümet rahatça kurulabilmişti. 

Memleket içinde ise; rahat bir seçim yapıl
mış, yalnız A. P. ne dayanan bir iktidar rahat
ça iş başına gelebilmişti... Bütün Devlet meka
nizması da yeni iktidara rahatça intibak etmiş
ti.. 

Demek ki, demokratik düzen bütün'müessese
leriyle kurulmakla kalmamış; normal, işler 
şekilde mükemmel tatbikat verecek güce ve sıh
hate de kavuşturulmuştu. Artık kimse tehli
kelerden bahsetmiyordu. Yani rejim oturmuş
tu. 

Türkiye'de bütün hukukî statüsü tamamla
nan demokrasi, emniyetli ve istikrarlı bir hale 
getirilerek Anayasa ve Devlet müesseseleri şah
siyetini ve itibarını bulmuştu. 

Memleketin bugünü ve yarını için teminat 
olacak, hürriyet içinde hızlı, dengeli kalkınma 
yoluna itibarlı olarak girilmişti. Böylece sos
yal adalet ve sosyal güvenlik ilkeleri de tatbike 
konulmuştu... 

Bu sözlerimizi artık tekzibine muktedir olu-
namıyacak bir yeni vesika ile tescil imkânına 
da bugün sahip bulunuyoruz... 

İşte şu 2 Şubat 1966 tarihli 12216 sayılı Res
mî Gazetede, Başbakan sıfatiyle Sayın Demirel 
ve Hükümetinin bütün üyeleri tarafından im
zalanan 30 . 1 1 . 1965 tarihli ve 6/5769 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararnamesi yayınlanmış ve 
B. M. M. üyelerine tevzi edilmiştir. 

Plânlama Merkez Teşkilâtınca hazırlanıp, 
Yüksek Plânlama ve Bakanlar Kurulu tarafın
dan incelendikten sonra kabul edilen «Birinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1966 yılı programı» 
nm yürürlüğe konulmasına dair olan bu vesika
nın yedinci sayfasından sonuç bölümünü okuyo
rum : 

«Açıklamalardan anlaşılacağı gibi plânlı dö
nemde öngörülen ortadama % 7 gelişme hızına 
henüz ulaşılamamış bulunmakla beraber ekono
minin ortalama gelişme hızı, plânsız döneme gö
re yüksek olmuştur. Plânlı dönemde ortaya çı
kan en olumlu sonuçlardan biri dış sektörde 
özellikle ihracatımızda meydana gelen gelişme
lerdir. 

1964 te 1965 yılının ihracat hedefine ulaşıl
mış olup, 1965 te çok daha büyük bir ihracat 
hacmi gerçekleştirilecektir. 

Plânlı kalkınmanın önemli ve olumlu sonuç
larından biri de ekonomide istikrarın korunma
sıdır. 1963 ve 1964 yıllarında bu sonuca ulaşıl
dığı söylenebilir.» Şimdi, bu, Bakanlar Kurulu
nun imzasını taşıyan raporun, vesikanın 7 nci 
sayfasından aynen yazılmıştır. 

Görülüyor ki, bugünkü Hükümet de bu olum
lu gerçekleri kabul etmiş ve kendi imzası altında 
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Resmî Gazete ile açıklamış bulunuyor. 
Böylece A. P. iktidarına; müesseselerine say

gı duyulan güvenilir bir demokratik rejim; yo
lu açılmış, dengeli bir sosyal düzen, istikrarlı 
bir ekonomik gelişme tatbikatı ve bunu temina
ta bağlıyan kalkınma plânı ve nihayet ilerici 
ve ümitlerle bakılabilecek bir gelecek emanet 
edilmişti. 

Şimdi, normal olarak 4 yıl sürecek A. P. 
iktidarının daha ilk aylarındaki manzarayı bir
likte eleştirelim. 

Bu manzarayı da tamamen objektif esaslara 
bağlı kalarak belirtirken Hükümet programın
da yer alan şu : 

«Birlikte millet hizmetine girdiğimiz şu kut
sal çatı altında, beraber çalışmak imkânına ka
vuştuğumuz siyasi partilerimizin yapıcı tenkid-
lerinden yerinde ikazlarından güc alacağımıza 
eminiz.» sözüne henüz ümit bağlamadığımızı 
söyliyeceğim. 

İşte konuşmamız bu ümidin yeni ve samimî 
bir ifadesi olacaktır. Bu önemli noktayı da belirt
tikten sonra artık Sayın Demirci'in bizzat Hü
kümet programında millete ve Meclise karşı yap
tığı taahhütler ile icraatını ve bugünkü halimizi 
karşılaştırabiliriz. 

Bütçe politikası : 
Hükümet programında bütçe politikası şöyle 

tesbit edilmiştir : 
«Yıldan yıla kamu harcamalarının hem ha

cım, hem de millî gelire nisbetle yüzdesinin art
masını önlemek, yüksek masraflı ve maliyetli bir 
bütçe politikasına son vermek azmindeyiz.» 

Halbuki, 1966 gider bütçesi, Türkiye Cumhu
riyeti kurulduğundan bugüne kadarki bütçelerin 
en büyük rakamını getirmiştir: 16 milyar 775 
milyon lira. 

1966 bütçesi, tasarı ifadesine göre 700 milyon 
ve gerçeklere göre 3 milyar lira açıktır. 

Kamu harcamaları artırılmıştır. Bu bütçe 
yüksek masraflı ve maliyetli bütçedir. 

Yani aslında ilmî de olmıyan program taah
hüdü yerine getirilememiş, aksi yapılmıştır ve 
özürlüdür. 

Hükümet, kendi programında : 
«İktisadi istikrarın ve para değerinin koru

nacağı» sözünü vermiştir. Aynı Hükümet, 2 Şu-
Ibat 1966 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan ve
sika ile şu gerçeği de kalbul ve itiraf etmiştir : 

«1962 yılında uygulanan para ve kredi politikası 
ile harekete getirilen ekonomi, 1963 te canlılık 
kazanmıştır» Bugün ise Hükümetin tutumu yü
zlünden iktisadi hayatımızda bu canlılık kaybol
muştur. Durgunluk gelmiştir. İktisadi istikrar 
'bozulmuştur ve para değerinin 'korunması bir ya
na, maalesef düşülüdüğü bir vakıadır. 

Bu :gerçeği Karma Bütçe Komisyonu raporu 
ile de ispatlryalım. : 

Nitekim Karma Bütçe Komisyonunun resmî 
raporunun 10 ncu sayfasında şunlar yazılıdır : 

«Tedavüle çıkarılan baınkınot miktarı 1964 so
nunda 6 .milyar 611 milyon lira iken 1965 Kasım 
aynı sonunda 7 milyar 194 milyon liraya ulaş
mıştır. 

Emisyon miktarı 1965 Eylül sonunda 7 mil
yar 11 milyon lira, Ekim sonunda 7 milyar 439 
milyon lira olmuştur. 1964 Kasım ayına nazaran 
1965 Kasımında emisyonda % 9 civarında bir ar
tış olmuş/tur. 

1965 Kasım dönemine ait Merkez Bankası kre
dileri incelenince 1964 Kasımına nazaran Merkez 
Bankası kredilerinde % 19 bir artış olmuştur.» 

'Bu belgeye en yeni bilgi olarak şunu da ek-
liyelim ki, emisyon her gün biraz daha artmış ve 
bu Şulbaıt ayı başında 7 milyar 360 milyona çık
mıştır. Bir yıllık millî gelir artışiyle de denge
sizdir. 

«Türk lirasının dış değeri dünya serbest piya
salarında düşmüştür.» 

Bütün bunların sonucu olarak altın değerinde 
de menfi hareket 'başlamıştır. 

Görülüyor ki, Hükümetin para ve kredi politi
kası da plânın istikrar prensiplerine uymadığı 
'gübi, Hükümet programına da tamamen aykırı ve 
zararlı bir yola yönelmiştir. 

Mufh'terem arkadaşlarım; 
Bizzat bugünkü Hükümetin imzasını taşıyan 

1966 programının Ibeşinci sayfasında şu gerçek 
kabul edilmektedir : «Türkiye'de genel fiyat se
viyesi 1960 tan sonra istikrar kazanmıştır.» 
«1960 tan tteri enf lâsyonistt baskıların giderilmesi 
için uygulanan stalbilizaısyon politikası sonucu du
rulma dönem'ine girilmiştir.» Bunları, bugünkü 
Hükümet kendi imzasiyle kabul etmiştir. 

İşte bu iyi durumu teslim alan Hükümet, ma
liye politikasının hedeflerini programında aynen1: 
Maliyemizin «Ekonomik enflâsyon ve deflasyon 
gi'bi dengesizliğe sürüklenmesini önliyeceğiz» ta
ahhüdünde ıbulunmuştur. 
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Bugün ise Hükümet, yöneldiği yanlış politi
ka yüzünden, memleketi bir enflâsyon tehlikesiy
le karşıkarşıya getirmiştir. 

Bu konuda Sayın Maliye Bakanı biraz evvel 
huzurunuzda bunu kalbul etmediklerini söylemiş
ti. Yeniden lüzumsuz münakaşalara meydan ver
memek ve çeşitli tevilleri de baişta önlemek için 
susturucu belgeleri arz ediyorum : 

1. Yayınlanan haberlere göre, «iktisadi îş-
hirliği Kalkınma Teşkilâtı», iktisadi dııramumuz 
hakkında hazırladığı raporda «Türkiye'de enflâs
yonun başladığını bildirmiş ve bu hususta Kon
sorsiyum aracılığı ile Hükümetin dikkatinin çe-
kiime'slni istemiştir. 

2. 1.964 e kaçlar korunan fiyaltların 1965 te 
olağanüstü bir artışla % 10,3 yükseldiği, bu mik
tarın ciddî bir önem taşıdığı ve enflâsyoncu akı
nım içine girildiği yolunda Devlet Plânlama Teş
kilatının da Hükümetin dikkatini çektiği açıklan
mıştır. 

3. Diğer bir resmî bültende durum şöyle 
belirtil inektedir : «1965 te fiyat indeksleri, önem
li bir yükselme kaydetmiştir. 1965 başından beri 
indekslerin arz ettiği seyir, üzerinde ehemmiyetle 
durulması gereken bir karakter taşımaktadır.» 

4. Bizzat Demirel Hükümeti de, 2 Şubatta 
Resmî Gazetede çıkan 1966 programının 6 ncı 
«?.yfasında şu : «1965 yılının ilk 8 aylık dönemin
de genel fiyat seviyesi helirli ölçüde artmıştır» 
'beyanı ile durumu itiraf etmiştir. 

5. Bir de Karma Bütçe Komisyonunun 28 
Ocak 1966 tarihli raporunun 9 ve 11 nci sayfa
larını okuyalım : 

«1963 te 271, 1964 te 269 olan toptan eşya fi
yatları genel indeksi yıllık ortalaması 1965 te 
293 e yükselmiştir.» «Filhakika; fiyat artışları
nın vâsıl olduğu seviye nazara alınınca Türk 
ekonomisinin hassas bir devreye girdiği inkâr 
olunamaz.» Rapor devam ediyor : «Fiyaıt artış
larının arz ettiği tehlikeyi, dikketten uzak bulun
durmak gilbi bir davranışı tas'vibdtmek imkân
sızdır.» 

«Sarahaten ifade olunmalıdır ki, enflâsyon bir 
ekonominin, hele gelişmekte olan memleketler eko
nomilerinin tarif edilmez mahzurlarından biri
dir. >> 

Ve rapor durumu şu sonuca bağlıyor: «Kısa
ca belirtmekte fayda gördüğümüz husus enflâs
yonun kalkınmamızı mutlak surette gerileteceği
ne dair olan inan cim izdir. Bunun yanında enf-

lâsyonisit bir ekonomide memleketimiz için bü
yük tehlike sayılmak icabeden birtakım sosyal 
meselelere de işaret etmek lâzımdır.» 

Bu vesikalar açıkça gösteriyor ki, Türkiye'yi 
enflâsyon tehlikesi töhdidetmektedir. 

Fiyatlar yükselmekte, hayat gittikçe pahalı
laşmaktadır. Para değeri düşmekte, bâzı madde
lerde tıkanma ve karaborsa görülmektedir. Va
tandaş ciddî bir geçim zorluğu içine girmiş bu
lunmaktadır. 

Hükümet ise, bütün bunlara karşı ilmî ve 
tesirli tedbirler bulma yerine durumu küçümse
mekte ve şu iki yanlışa ümit bağlamış görünmek
tedir : 

1. Fiyatları gayriiktisadi kontrol tedbirle
ri yi e düşürme ve tanzim hayaline inanmak, 

2. Fkonomik hayatımızdaki bu buhran 'baş
langıcını sıhhat alâmelti saymak. 

Gerçi 'bu durum fiyatları artıranlar ve bun
ların aracıları için ıbelki sıhhat alâmetidir. Fakat 
hazin gerçek şudur ki, vatandaş için perişanlık, 
Hükümet için ise yarın altından hüsbütün kalka-
mıyacağı ciddî bir zaıf alâmetidir. 

Demek ki, Demirel Hükümeti bu konuda da 
program taahhüdünün tamamen dışına çıkmışı 
bulunuyor. Bu münasebetle 'Senatomuzda Sayın 
Maliye Bakanı tarafından mevcudiyeti kabul 
olunmıyan enflâsyon adlı kayıp çocuğun nüfusu
nu Devlet kayıtlarından araştırdık. Bu çocnğun 
1965 doğumlu olduğunu ve Sayın Maliye Veki
linin makam odasında saklı bulunduğunu resmen 
teabit etmiş bulunuyoruz. îşte şimdi onun kay
dını sizlere göstereceğim. Bu, 2 Şubat 1966 Çar
şamba günkü çıkan Resmî Gazetenin, 7 nci say
fasının 8 nci paragrafındaki «on bölümünün son 
satırlarını okuyorum : 

«Bunun, 1965 te meydana gelen enflâsyonist 
baskının, alınacak uygun tedbirlerle giderilmesi 
mümkündür. Demek ki, 1965 te bir enflâsyonist 
baskı meydana gelmişti. îşte bu çocuk, altında 
Sayın Demirel 'in ve Sayın Maliye Bakanının ve 
'bütün Bakanlar Kurulunun imzasını taşıyan ve
sikayla 1965 te doğduğu ve halen bu baskının 
mevcudolduğu itiraf edilmektedir. (Gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, malî ve iktisadi ha
yatımızı tehdit eden enflâsyoncu tazyik, mem
leketin ekonomik ve sosyal hayatını hergün bi
raz daha bozmaktadır. 

Hürriyet içinde plânlı, dengeli ve hızlı kal
kınma suretiyle sosyal adaleti gerçekleştirme 
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yolu da bu yüzden tıkanmış görünmektedir. 
Halbuki, bugünkü iktidar, Hükümet progra

mında bize şunu temin etmişti: «Plânlı kalkın
ma; bir Anayasa müessesesi olduğu gibi, demok
ratik plân tekniğinin iktisadi kalkınmada çok 
müessir bir motodolduğıına inanıyoruz.» 

«Plânı, rasyonel bir iktisadi politika takibe-
debilmenin en tesirli vasıtası olarak görüyoruz» 

Birkaç ay içinde bu program taahhüdünün 
de nazarî bir sözden ileri gitmediği şöylece sa
bit olmuştur : 

Nitekim Sayın Başbakan bir taraftan Beş 
Yıllık Plânın 1966 uygulama programını Ba
kanlar Kurulu kararı olarak imzalarken, he
men arkasından bu Anayasa müessesesinin de
ğerini, itibarını ve tesirini za'fa düşürecek be
yanlarda bulunmaktadır. .Meselâ Sayın Demi
re! : «Hür ve demokratik memleketlerin kalkın
ması plânla olmamıştır. Plân kalkınmış mem
leketlerin metodu değildir» diyerek plân zih
niyetiyle zararlı bir çelişmeye düşmekten çekin
memektedir. (A.P. sıralarından tahrip ediyor
sun sesleri ve gürültüler). 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
HIFZI OĞUZ BKKATA (Devamla) — Şim

di arkadaşlar, burada sevgili arkadaşlarım; 
burada bir şeyi arz edeceğini. Benim sözlerim 
son derece bu konuşmanın içinde azdır. Benim 
sözlerim başında yer almış bulunan değerli büt
çe komisyonu raporuna, Hükümetin programına 
ve Hükümetin neşrettiği 1966 programına ve 
resmî vesikalara dayanıyor. Hm- hangi bir şe
kilde bunlarda bir yanlışlık olursa komisyon 
karşımda oturuyor, Resmî Gazete buradadır. 
Programı yazan ve güven oyu alan Hükümet 
buradadır. Sizin sadece sükûnetle dinlemenizi 
rica ederim. (A.P. sıralarından gürültüler). 

Üstelik bu görüş gerçeklere de uygun de
ğildir ve 30 - 40 yıl arkamızda kalmış bir gö
rüştür. 

Sayın Başbakan, Plânlamayı da Hükümeti 
bağlamıyan alelade bir istişare vasıtası saymak
tadır ki, bu da doğru değildir. 

Bu zihniyetle plânın da titizlikle tatbika 
.konulmasına ve tam başarıya ulaştırılmasına 
fazla ümit bağlanılamaz. 

Bu hususta da bizzat Hükümete ait bir ve
sika gösterelim : 

1966 uygulama programının 172 nei sayfa
sında şunlar yazılıdır : 

«1966 programı kamu sektörü gider hedef
lerinin gerçekleştirilebilmesi için 1 milyar 738 
milyon liralık ek finansmana ihtiyaç vardır.» 

«Öte yandan 1966 yılında genel ve katma 
bütçeli dairelerin yatırım dışı masrafları plân 
hedeflerini 1 milyar 204 milyon lira aşmakta
dır.» 

Resmen görülüyor ki, açık büyüktür ve 1966 
programının finansmanı tam sağlanamamış/tır. 

Demek oluyor ki, 1966 bütçesi Beş Yıllık 
Plâna uygun olmadığı gibi, 1966 programının 
gerçekleşmesine göı-e hazırlanmış da değildir. 

Öteyandan, bizzat Hükümet programiyle 
de bağdaşmamaktadır. 

Böyle bir gidişin nereye varacağını ise, bizim 
söylememize, bizim izahatımıza ihtiyaç kalma
dan, Bütçe Karma Komisyonu raporunda veciz 
bir şekilde belirtilmiştir : 

«Anayasamızın sosyal-felsefesi ve Beş Yıllık 
Plânımızın en değerli ilkelerinden biri ekonomik 
gelişmemizin, sosyal adalet içinde olacağı ve hat
tâ bizzat bu prensibin gerçekleşmesinin bir va
sıtası sayılacağı keyfiyetidir. 

Bu itibarla kalkınmanın istikrar içinde ce
reyan etmesi kaçınılmaz bir zarurettir. Eğer; 
ekonomimiz enflâsyonist tesirler altında kalır 
ve gerekli tedbirler alınmazsa, dengeli kalkın
madan eser kalmıyacak ve fakir halk topluluk
larının aleyhine olarak sosyal adalet ilkesinden 
uzaklaşı bıçaktır. 

Türk ekonomisini tekrar bir çıkmaza sokma
mak için Hükümetçe alman ve almmaikta bu
lunan tedbirlerin yakından izlenmesinde tarif
siz faydalar görmekteyiz.» Demekki gerçeği gö
ren herkes bu ikazı ifadeye lüzum görmüştür. 
İşte içinde bunaldığımız huzursuzluğun ve ra-
hat.ii-zlığm sosyal yünü ve akıbeti de budur. 

Anayasaya, plân hedeflerine ve Hükümet 
programına tamamen aykırı olan bu olumsuz ge
lişmenin Türkiye'yi yeniden tehlikeli bir çıkma
za sürüklenıemesi için, Hükümet mesele üzerine 
ehemmiyetle ve süratle eğilmek ve tedbirlerini 
cesaretle almak zorunda olduğunu, mesuliyet 
duyguları içinde bilmek ve bunu göstermek 
mevkiindedir. 

Muhterem arkadaşlar: 
Buraya kadarki düşüncelerimizi özetlersek 

diyebiliriz ki: Demirel Hükümeti, kurulmuş ve 
korunmuş istikrarlı düzeni ve plân disiplinini 
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bozmuştur. 1966 bütçesiyle de Türkiye'nin 
malî, ekonomik ve sosyal durumuna olumlu te
sirler yapacak emin ve inanılır tedbirler ge
tirememiştir. 

Böylece Hükümet kendisine gösterilen gü
veni kendi programını çiğnemek suretiyle her-
gün biraz daha sarsmaktadır. 

Adalet Partisi seçim beyannamesinin ve De-
mirel Hükümeti programının en cazip va'di 
olan «refah devleti»' ise daha bugünden maale
sef ulaşılması imkânsız bir hayal olmuştur. 

Memleketin içten bu malî ekonomik ve sos
yal görünüşüne dış politikamızın durumunu 
da ekliyelim. 

Büyük Türk Milletinin lâyik olduğu dış 
politika, millî menfaatlerin hâkim olduğu şahsi
yetli, itibarlı ve haysiyetli bir politikadır. 

Böyle bir politika kudretini iç kuvvetinden, 
halkının birlik ve beraberliğinden, huzurlu ve 
istikrarlı millet hayatından alır. Böylesine mil
lî bir dış politikayı ise bir iktidar tek başına 
gerçekleştiremez. 

Demirel Hükümeti bunu da görmezlikten 
geliyor. Nitekim A. P. iktidarı zamanında cere
yan eden bunca ağır olaylara rağmen meselâ 
Kıbrıs konusunda bile bugüne kadar Hükümet 
muhalefetle istişareye dahi ihtiyaç duymamış
tır. 

Bu konuda da önce Hükümet programını 
okuyalım ki; ne kadar tezada düştüğü görül
sün. 

«En büyük millî dâvamız olan Kıbrıs me
selesinin, Türkiye'nin ve Kıbrıs'taki kahraman 
soydaşlarımızın hak ve menfaatlerine uygun 
bir şekilde halledilmesi Hükümetimizin değiş
mez hedefidir.» 

Birleşmiş Milletler Assamblesi kararının. 
bu hedefin tamamen dışında olmasından doğan 
ıcılar henü^ dinmedi. 

Hükümet ise, bir masaya oturarak birlikte 
çözüm yolu bulacağı ümidini taşıdığı Yunanis
tan'dan, 2 Şubatta hiç beklemediği Enosis ka
rarının emrivakii ile karşılaşmıştı. 

İki gün önce Sayın Dışişleri Bakanı Sena
to kürsüsünden: «Yunanistan dönüşü olmıyan 
bir noktaya varmıştır» demiştir. Hükümet bu 
kritik hale rağmen muhalefetle görüşmek lü
zumunu duymamayı millî sorumluluk duygula-
riyle nasıl bağdaştırabilmektedir? Millî dış po

litika ve Kıbrıs dâvası yalnız Adalet Partisi
nin mi; yoksa bütün Türk Milletinin mi ma
lıdır? 

Görülüyor ki, Demirel Hükümeti dış politi
kada da programını zedelemiştir; yanlış ve 
mesuliyetli bir yoldadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Memleketin malî, iktisadi ve sosyal istik

rarını koruyamıyan ve kurulmuş düzeni bozan, 
yaratılan iç huzursuzluğun tesirlerini dış ba
şarısızlıklarla artıran hükümetler, bu yanlış 
davranışlardan ve bunların ağır sonuçlarından 
kurtulmak için gereken düzeltici büyük tedbir
leri alma cesaretini kendinde bulmak ve bu 
olumlu yola ciddiyetle girmek zorundadırlar. 

İşte Hükümet bu malî, ekonomik ve sos
yal tedbirlerle uğraşacağı ve hiç olmazsa dış 
konularda muhalefetle de işbirliği yaparak bir 
çıkış yolu arayacağı yerde; bütün zaıflarmı 
örtebilmek için, rejimin müesseselerine el uzat
mak suretiyle suni kuvvet kazanmak hayaline 
bel bağlamış görünmektedir. Yani bir hatayı, 
daha büyük bir hata ile düzeltmek yolunu tut
maktadır. 

Böylece Hükümetin büsbütün bir çıkmaza 
yöneldiğini ve rejim buhranı yaratacak tehli
kede konulara el attığını esefle görüyoruz. 

Şimdi bunun da birkaç örneğini verelim; 
Demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan 

partiler, partilerarası iyi münasebetlerin geliş
mesiyle ahenk içinde çalışırlar. 

Demirel Hükümeti programında da bu an
layış şöylece yerini bulmuştur: 

«İktidar veya muhalefet olarak siyasi par
tilerin birbirlerini tamamlıyan görevleri oldu
ğuna inanıyoruz» 

«Hangi siyasi görüşe sahibolursak olalım. 
birbirimize tahammül etmek, birbirimizin fikir 
ve davranışlarına karşı müsamahalı olmak ge
rektiğine inanıyoruz.» 

Fakat esefle kaydetmeliyiz ki, bu program 
taahhüdünün de nazari bir sözden ileri gitme
diği anlaşılmıştır. 

Nitekim bu program sözü ile tatbikatı kar
şılaştırınca görüyoruz ki : 

Hükümet Millet Meclisindeki çoğunluğunu 
Senatoda da sağlıyabilmek maksadiyle, yani 
muhalefeti ve murakabesi tesirsiz kalan bir 
Parlâmentoyu gerçekleştirebilmek için, ilk iş 
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olarak bir seçim kanunu getirmiş ve bunu ace
le çıkarmak yoluna girmiştir. 

Bu suretle Hükümet, siyasi partilerin de
mokrasilerdeki tesirleri murakabe rolünü ka
bul etmemekte, muhalefete tahammül göstere-
memlekete, kendine karşı olan fikirlere müsa
mahasının bulunmadığını açığa vurmuş olmak
tadır. 

Hükümet iç ve dış meselelerde muhalefet 
partileriyle samimî temaslarda bulunmak ve is
tişare etmekten de kaçınmaktadır. 

Bu tutum, demokrasiye aykırı olduğu öl
çüde, kendi program maddesine de aykırıdır. 

Bu tutum, memlekette partilerarası kar
deşlik münasebetleri yerine husumet tohumla
rını yeniden yeşertmek gibi, hiç birimizin asla 
arzu etmediğimiz, tehlikeli bir siyasi ortama 
sebebiyet verir ki, bunun alâmetleri de belir
miştir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Siyasi hayatta yaratılan bu huzursuzluk ka

mu hizmetlerinde çalışan memurların hayatına 
da sirayet etmiştir. Bilhassa önemli görevler
de bulunan memurlar tedirgindirler. Bundan 
kamu işleri ciddî zarar görmektedir. 

Bir de bu konudaki Hükümet programı 
tahhüdünü okuyalım: «Millet hizmetinde ve 
kanunların emrinde bulunan memur kütlesine 
hizmet emniyeti getirilecektir. İdari mekaniz
ması içinde; vicdanî ve meslekî kanaatini hür 
bir şekilde ifade eden memurların güven için
de bulunmaları, millet sevgisi ve hizmet şevki 
içinde vazifelerini görebilmeleri, tarafsız idare 
anlayışımızın tabiî bir sonucudur» 

Halbuki Hükümet, programı ile verdiği bu 
söze rağmen, haksız ve ieapsız tasarrufları ile 
programının tam aksini yaygın bir raJhatsızlık 
havası haline getirmiştir. 

Nitekim memur kütlesinin hizmet emniyeti 
sarsılmaktadır. Vicdanî ve meslekî kanaatini 
hür bir şekilde ifade eden memurların, meselâ 
bellibaşlı umum müdürlerin vazifelerinden alın
maları, bu güvensizliği büyük ölçüde artırmış
tır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu tatbikata göre memur "kütlesi yeniden 

bir tereddüt içine girmiş ve yok olduğu sevin
cini paylaştığımız partizan idare tehlikesi de 
yeniden belirmeye başlamıştır. 

Halbuki Hükümet programında bunun aksi 
kayıtlıdır. Okuyorum; «idarenin tarafsızlığı 
hususundaki inancı vatandaşlar ve Devlet me
murları indinde tartışılmasına imkân olmıyan 
bir.kanaat halinde yerleştirmek daima titizlik
le göz önünde bulunduracağımız bir husus ola
caktır.» 

Hükümete samimiyetle haber verelim ki, 
görünüşü ve davranışları yüzünden, bugün ida
renin tarafsızlığı, vatandaşlar ve Devlet me
murları arasında maalesef gittikçe genişliyen 
bir tartışma konusu olmaktadır. 

Arkadaşlarım; 
Bu ortam içinde Hükümetin hazırladığı ve 

acele çıkarmak amaciyle peşine düştüğü af ka
nunu; yeni Anayasamızın, içinde şerefle yer 
aldığımız Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve 
demokratik hayatımızın felsefî, hukukî ve fiilî 
temelini teşkil eden 27 Mayıs İnkılâbına gölge 
düşürecek istidatta görülmektedir. 

Bu yüzdendir ki, ihtilâl tasarrufları da bu
gün münakaşa konusu yapılarak ortaya dö
külmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bir rejim, dayandığı temel felsefenin gücü 

kadar, temel müesseseleriyle ayakta ve itibarlı 
kalır. Hükümet de program maddesiyle aynı 
görüşü şöyle paylaşmaktadır: «Demokratik 
Anayasamızın getirdiği hürriyet müesseselerini 
yaşatmak ve geliştirmek, hareketlerimize reh
ber olacak en kutsal ödevler arasındadır»1 

Bu güzel taahhüdünü de Hükümet, her ve
sileden faydalanarak, çiğneme yolunu tutmuş
tur. 

Bir tarafan karşısındaki siyasi partilerin se
çim hakkına engel korken, öte yandan kamu 
hizmeti gören memurlarda moral bozuklumu 
yaratırken, tarafsız idareye ve 27 Mayısa göl
ge düşürecek temayüllerin belirmesine göz yu
marken, itibarları üzerinde titriyeceği diğer 
Anavasa müesseselerine de karşı davranışta gö
rülmektedir. 

Burada birkaç örnek verelim: 
Birer Anayasa müessesesi olan: 
TT?T için açılan mücadele ortada ve devam 

etmektedir. 

Damstav kararlarına, Anayasamızın 132 ve 
Danıştay Kanununun 95 nci maddelerine aykı-
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rı olarak, bizzat Hükümet tarafından uyulma
mak suretiyle Danıştay zu'fa düşürülmektedir. 

Senato kürsüsünden Adalet Partili bir ar
kadaş, Anayasa Mahkemesinin bir kararı hak
kında: «Ne hazindir ki, ne kadar sayam tees
süftür ki, Anayasa Mahkemesi Tapulama Ka
nununu usul bakımından bozmuştur, böyle ka
rar olmaz» diyebilmektedir. 

Lâiklik prensibi zedelenmekte, din istismar
cılığı olağan hâle getirilmekte ve memlekette bu 
çok ciddi problemin tahripleri yapılmakta ve 
yayılmaktadır. 

Bütün bu olanlara rağmen Sayın Demirel, 
meselâ Saym İnönü'nün iki gün önce kendisine, 
kendiliğinden yaptığı ziyaretteki konuşması üze
rine basına verdiği açıklamada: «Cîörüşmeyi mu
halefetin ikazı şeklinde tefsir etmek caiz değildir. 
Bu şekilde bir tefsirle mutabık değilim.» demek
tedir. 

Yani Sayın Başbakan, Sayın İnönü'nün ko
nuşmasını da bir uyarma olarak kabul etmemekte
dir. 

Çünkü Sayın Demire! her şeye rağmen «Biz
den hata sâdır olmaz» sözünü söyliyebilmiştir. 
Ve buna inanmakta hâlâ devam ettiği anlaşılı
yor. 

Pek muhterem arkadaşlarım; 
Artık sözlerimi bağlıyabilirim. 
Bu izahatımdan açıkça anlaşılmaktadır ki, 

Hükümet kendi program taahhütlerine bağlı ve 
sadık kalmamıştır. 

Taahhütlerinin tam aksini belirten yanlış bir 
yola girmiştir. Malî, iktisadi ve sosyal düzen çe
şitli rahatsızlıkların içine sürüklenmiştir. 

Bu yüzden halkımızın huzuru bozulmuştur. 
Dış politikanın bugünkü başlıca meselesi olan 

Kıbrıs dâvası da çok kritik bir duruma girmiş
tir... 

Yetkililerin asıl bu konulara çareler arama
ları ve bulmaları hayati bir zorunluk arz etmek
tedir. Buna rağmen Hükümet, millî birliğe en 
çok muhtacolduğumuz bir sırada, siyasi hayatı ve 
partilerarası münasebetleri bozan teşebbüslere, 
kamu hizmetlerine zararlı etkiler yapan memur 
tas ar ruflarına, tarafsız idare anlayışına şüphe 
getiren davranışlara, 27 Mayıs İnkılâbını gölge
lendirecek olaylara, bâzı Anayasa müesseselerini 
itibardan düşürecek hareketlere kayıtsız kalmak
tadır. Böylece Türkiye'de rejim ve demokrasi 

Meclis içinde ve yurt ölçüsünde genel tartışma 
konusu haline getirilmiştir. 

Bütün bu yanlış gidiş, Hükümet programın
da yer alan: «İleri, müreffeh, mâmur, mesut bir 
Türkiye yaratmak» vadini kısa zamanda maalesef 
inanılır ümidolmaktan çıkarmıştır. 

Ve yine programın: «Türkiye'de aydınlık ve 
ümit dolu yeni bir devir başlamıştır» müjdesi, 
arkasını teşhis etmekte güçlük çektiğimiz bir sisle 
çevrelenmiştir. 

Açıkça görülmektedir ki, artık zaruri reform 
hareketlerinden bile bahsedemez hale gelmişizdir. 

Çünkü yine Hükümet programında isabetle 
belirtilen: «Yurdumuzda hürriyet rejiminin arı
zasız işlemesi bütün meselelerin düğüm noktası
dır» sözü bugün artık aktüel bir mahiyet almış
tır. 

Ve işte Saym Hükümetin kısa zamanda öne
mini tekrar ortaya getirmekte başarı gösterdiği 
tek program maddesi de budur. 

Pek muhterem arkadaşlarım, 
Bilirsiniz ki, hükümetlerin başvazifeleri va

tanın selâmetini, milletin mutluluğunu ve devle
tin emniyetini sağlamaktır. Bir hükümet bu 
amaçlardan ne kadar uzakl aşırsa, durum o ölçü
de nezaket kesbeder. Bu itibarla demokratik dü
zenle idare olunan memleketlerde Hükümetin mu
rakabesini, herkesten önce, iktidar partisinin men
supları, kendi içlerinden ve tesirli surette yap
makla mükelleftirler. 

Bize gelince, 
Ana muhalefet partisi olarak biz, bu sorum

suz tutum ve davranış karşısında uyarma vazife
mizi en iyi niyetlerle yapıyoruz. Bu arada Cum
huriyet Halk Partisinin bir özelliğini de bilhassa 
belirtmeliyiz: 

Yeni Türkiye'nin kurulmasında, hürriyet için
de hızlı, istikrarlı ve dengeli kalkınma yoluna gi
rilmesinde, memlekete plân zihniyet ve disiplini
nin girmesinde, yeni Anayasanın, demokratik ha
yatın ve siyasi düzenin bütün hukukî temelleri 
ve müesseseleriyle gerçeklestirilmesinde, C. H. P. 
nin büyük payı vardır. 

Pdkçok çileler çekme pahasına bu eserleri 
memlekete getiren bir partinin, eserlerini koru
makta herkesten fazla hassasiyet göstermesi de 
en tabiî hakkıdır. 

Bu konuşmamız bir yıl sonra yapılsaydı, da
ha iyi anlaşılırdı. Ama o zaman belki de vakit 
çok geçaniş olurdu. 
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Önemle kaydetmeliyiz ki, içerde ve dışarda en . 
fazla birlik, dirlik, ve düzenlik içinde bulunaca
ğımız zamanı yaşıyoruz. 

Bunun için, tenkicl ve uyarmalarımızın, bir 
millî vazife duygusunun ve siyasi şuurun en ha
lisane ifadesi olduğunu; j 

Bugününden ve geleceğinden emin; refahlı, '• 
huzurlu, mutlu Türkiye'yi hep birlikte yaratma
mız ve bu yolda Adalet Partisi iktidarının mem
lekete başarılı hizmetler görmesi arzusundan doğ- I 
duğunu temin ve bunu anlayışla kabul ve takdir 
etmesini Hükümetten rica ederiz. 

Pek muhterem arkadaşlarım, 
Bizzat Hükümet programına ve Kalkınma 

Plânına uymıyan; malî, iktisadi sosyal ve siyasi I 
hayatımıza ferahlık getirmiyeceği de açıkça sabit 
olan 1966 bütçesine; belirttiğimiz gibi, sakat ve 
tehlikeli bir zihniyet ve davranış içinde bulunan 
Hükümet, doğru yola girmeden, itimat oyu isti-
yemez. 

Bu itibarla anamuhalefet partisi olan C. H. P. 
si böyle bir bütçeye güvenoyu vermekte mazur- I 
dur. 

1966 bütçesinin vatana, millete ve Devlete ha
yırlı 'olmasını ve samimiyetle arz ettiğimiz görüş
lerimizin Hükümeti uyarmasını yürekten diliyo
ruz. 

Grupumuz adına Yüce Senatoyu engin saygı
larla selâmlarım. (Alkışlar bravo sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu, Adalet Partisi 
Grupu adına. 

ADALET PARTİSİ GRUl'U ADINA FET
Hİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyeleri; t 
1966 bütçesi hakkında dokuz gündür devam I 
eden yorucu çalışmalar sona ermek üzeredir. 
Muhalefette bulunan bütün parti ve topluluk
lar adına acı, tatlı tenkidler yapılmış ve karar 
anma yaklaşılmış bulunulmaktadır. Benden 
önce konuşan saym Halk Partisi Grupu Başkan-
vekilinin yaptığı kapanış konuşmasına ben de 
aynı uzunlukta, aynı ifadeler, eda ve üslûp 
ile cevap verecek değilim. Büyük çoğunluğun 
yersiz, haksız ve mesnetsiz, öteden beri burada 
ileri sürülen hissî ve birtakım çekişmelere yol 
açacak konuşmada saym sözcünün, vesika diye 
Hükümetin, Resmî Gazetede neşretmiş bulun
duğu belgelerden parçalar okumuş olması bizi 
ancak övündürür, iftihar ettirir. Ben Saym 
Bekata'nm dokunduğu değişik konulara ayrı j 

ayrı temas edecek değilim. Yakıız emisyondaki 
artış devam ediyor diyen Sayın Bekata Şubat 
başında 7.360 milyon (7 milyar sesleri) 7 mil
yar 360 milyon ve yahut 7 bin 360 milyona çık
tığını ilân ediyor. Halbuki 1965 Ekim sonunda 
emisyon 7 milyar 439 milyondur. Demekki yük
selme değil inme vardır. Tıpkı bu örnek gibi, 
diğer birçok burada ileri sürülen hususlar da 
daha önce grupumuz adına huzurunuzda yapı
lan konuşmada ve Saym Maliye Bakanının ko
nuşmasında gerekli şekilde cevaplandırılmış
tır. Karamsar bir havayı yeniden yaratma ça
bası içinde bulunan Saym Bekata'nm, Adalet 
Partisinin rejimin müesseselerine el attığı şek
lindeki ifadelerini bu kürsüden şiddetle redde
derim. (Bravo sesleri ve alkışlar) 

Hele demokratik nizamın vaz geçilmez unsu
ru olan partilerden, bilhassa Saym Bekata'nm 
bahsedişi, maziyi, geçmişi Dahiliye Vo'kili oldu
ğu günlerdeki hâdiseleri unutmak şeklinde bir 
rahatsızlık olarak bir driktor tarafından teseil 
edilmeye mecbur kaldığımız bir husr.tu;'. 

BAŞKAN — Saym Tevetoğlu şaihsiyata gir
meyin. Şahsiyat yapmadan.. 

A. P. GRUPU ADİNA IVKTHL TEVET
OĞLU (Devamla) •— Hayhay efendim. Bekata 
ana ve babası tâyin edilomiyen bir çocukdan da 
balhsetti. O çocuğun da haikiki sağlığını, duru
munu, ve kime aidolduğunu tesbit ve tescilde 
de benim ihtisasım dolay isiyle daha salahiyetli 
bulunduğumu her halde kabul ederler. (A.P. 
sıralarından alkımlar ve gülüşmeler) (CVeuk 
kime ait sesleri). 

Muhterem arkadaşlar ben bu konuşmaya, sö
zümün başında da arz ettiğim gibi aynı üslûpla 
cevap vermiyeceğim dedim. Miisa'a denizle bu 
konuyu burada kapatıyorum. 

Muhterem arkadaşlar bu anakadar A.P. ik
tidarına yöneltilen tcukidlerin merkezi s'jkleti 
bu bütçenin yeni birşey getirmediği ve bu bütçe 
devresinde yavaş yavaş enflâ;syenist bir gidi
şin içine girileceği endişeleridir. Müzakerelerin 
cereyanı sırasında Partini/, sözcülerince beyan 
edildiği gibi bütçenin yeni bir karakter taşı
ması hemen hemen mümkün değildir. Zira beş 
senelik plânın tatbiki mecburiyeti takdir eder
siniz ki, esaslı bir değişikliğe müsaade et m om ek
tedir. Ayrıca şunu da arz etmek isteriz ki, bu 
plânın hedeflerinin tâyininde ve ilk hazırlık-
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larında bizim de Koalisyon Hükümetinde bu
lunduğumuz devrede hizmetimiz vardır. Bu 
plân karma ekonomi nizamı içinde yürütüle
cek bir plândır. Bizim anlayışımızda buna ay
kırı değildir. Yalnız, plânın bünyesinin de millî 
bünyemize uygun ve halkımızın kolaylıkla be-
nimsiyeceği bir hale getirilmesi gayemizdir. Bu 
dâvaya vasıl olmanın gerektirdiği zamana he
nüz malik olunulamamıştır. İkinci Beş Yıllık 
Plânın hazırlanmasında ve hattâ gelecek seneki 
programın tedvininde mevcut plânın bir niza
ma konulmasiyle nisbeten gayeye ulaşılacaktır. 
Bütün bu gerçeklere rağmen bu seneki bütçenin 
tatbikindeki hürriyet değişikliği bizlere, hakkı
mızda müspet fikirler atfolunacak bir netice 
verecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci mesele, enf
lâsyonist bir gidiş iddiasıdır. 1965 yılında, hepi
mizin birleştiği gibi bir fiyat artışı olmuş, bu 
hususta bilhassa gereken sahada, gerekli ted
birler alınmıştır. Bu tedbirler yavaş yavaş te
sirini göstermeye başlamış ve fiyat artış hızı 
duraklamıştır, düşmüştür. Evvelâ şunu temin 
ötmek isteriz ki, iktidarımız enflâsyonist bir 
gidişi asla tecviz etmemektedir ve bu fiyat ar
tışları şayet ciddî şekilde durdurulamazsa el-
ıbet'teki gerekli diğer tedbirlere de başvurula
caktır. Ümidederiz ki, bir kaç ay zarfında ikti
darımıza karşı enflâsyonu teşvik ettiğimiz, öz
lediğimiz iddia olunan enflâsyonist devre edebi
yatı yapmak fırsatı kaçacak, muhalefet daha 
munis kelimelerle yakınımızda olacaktır. 1966 
bütçesinin tam ve kâmil şekilde tatbikini gör
mek samimî temennimizdir. Bu alanda iktidarı-
onızm gayretleri, hem bizi hem de memleket 
hizmetinde daima yardımcımız olacağına şüphe 
edemiyeceğimiz muhalefeti ve bütün iktidar dı-
şındakileri sevindirecektir. 

1966 bütçesinin millet ve-memleketimize ha
yırlı olmasını temenni eder, A. Partisi grupu 
adına Yüce Senatoyu saygiyle selâmlarım. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Sayın Özdilek. 
MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA FAHRİ 

ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler, Sayın Hükümet Erkânı. 

1966 yılı Bütçe müzakerelerinin Senatoda 
nihayetlenmesi münasebeti ile temas edeceği
miz bâzı mevzuların salim ve mâkul bir tarzda 

yürütülmesini arzu etmek ve görmekten ibaret 
olan düşüncelerimizi tekrarlıyacak ve bütçe 
hakkındaki inıtııbaımızı bu suretle açıkhyaca-
ğız. 

Adalet Parti iktidarı çok kısa bir zamanda 
tahakkukunu vadettiği huzur ve istikrar yeri
ne, tutum ve davranışlariyle huzursuzluğu 
artırmış ve istikrarsızlık yaratmıştır. 

İktidar politikasını yürütmek için kütle ha
lindeki tâyinlerle teşkilâttaki değişikliği mev
simsiz ve isabetsiz yapmıştır. 

Hükümetin getirdiği af kanunu tasarısı muh
teva bakımından Anayasa felsefesine aykırı
dır. 

Seçim kanunu tasarısı ile küçük partilerin 
mevcudiyetine son vermek arzusunun hâkim 

olduğu hissi fikirleri bulandırmaktadır. 
İrticaa verilen tavizler rejimin geleceği hak

kımdaki endişelerimizi artırmaktadır. 
Adalet mülkün temelidir diyoruz. Yargı or

ganlarını kararlarına esas olan kanunları mec
lislerden çıkarıyoruz. Bu kanunlardan bir çoğu
nun teklif mercii de icra organıdır. Bütün 
bunlar böyle iken Adalet cihazının verdiği 
karaların Hükümet tarafından tatbik edilme
mesi Hükümetin mülkün temeli olan adaleti ih
mal ettiği mânasına gelmez mi? Bu tutumu hu
kuk Devleti mevhumu ile kabili telif görmemek
teyiz. 

Gelişmeyi mümkün kılacağını bildiğimiz re
form kanunları getirilmiyor. Meclise gelmiş olan 
Toprak rekormu kanunu tasarısı geç çıkarılmak 
için tertipler üzerinde duruluyor. Bu suretle de 
Anayasanın emirleri ihmale uğratılıyor. 

Para ve kredi hacımlarmdaki artış, fiyat ar
tışlarına da sirayet ederek pahalılığa yol aç
mıştır. Hayat pahalılığını giderme hususunda 
tedbir almakta gevşek davraııılıyor. 

Yıllık program zamanında yapılmadığı için 
kamu teşekküllerinin 1966 yılı iş programları ve 
1966 yılı Bütçelerinin plâna uygunluğu iddia 
edilemez. Bununla kalkınmamızı plâna bağlıyan 
Anayasamızın 41 nci ve 129 ncu maddelerine 
uyulmadığı görülüyor. 

İki (milyardan fazla açığı olan bıı bütçe ile 
iktidar enflâsyoncu bir politikayı benimsediğini 
göstermektedir. Bu hal kalkınma gayretlerimizi 
güçleştirecektir. 

Dış politikada yeniden tesir altında hare
ket hattı tutulmuş gibi bir fikir hâkimdir. Böyle 
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oylarını kulanduktan sonra sayın üyelerin sa
londa kalmalarını istirham ediyorum. Açık oy
lamaya Tabiî Üye Sezai O'Kan'dan başlanacak
tır. 

Belirli olmasına rağmen İçtüzük gereğince 
gene ifadeye mecburum : 1966 bütçesini ka
bul edenler beyaz, etmiyenler kırmızı ve nıüs-
tenkidleri yeşil oy kullanacaklardır. Oy kullanan 
sayın üyelerin salonu terk etmemelerini rica 
ederim. 

Oylamaya geçiyoruz. 
(Sezai O'Kandan başlamak suretiyle oylar 

toplandı.) 

bir tutumda bulunulmadığını gösterecek Hükü
met davranışlarını takdirle karşılıyacağımızı be
lirtmek isteriz. 

İç durumumuz huzur verici bir halde değil
dir. 

Tutum ve davranış düzgünlüğü programlı 
ve denk bir bütçeye hasretimiz tahakkuk ettir
me imkânının görüldüğü anda beyaz oyları
mızla yanınızda bulunacağımızı açıklarken şim
dilik bu bütçeye beyaz oy kulanamıyacağımızı 
üzüntü ile beyan etmek isteriz. 

1966 yılı Bütçesinin millete ve memlekete 
hayırlı olmasını dilerken, Millî Birlik grupu 
adına hepinizi saygiyle selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — 1966 yılı Bütçe kanun tasarısı 
üzerinde görüşmeler bitmiştir. Açık oya başvu
rulacaktır. İçtüzük gereğinde çağırma zilleri 
devamlı olarak çalacaktır. Sayın üyeler oyla
madan sonra salonu terk etmesinler. Tasvipleri
nize arz edilecek birçok önergeler mevcuttur. 
Tasnif sırasında da bunların işlemi yapılacak
tır ve ayrıca bir karar alınacaktır. Bu sebeple j 

2. — İtalyan Parlâmentosundan bir heyetin, 
İadei ziyaret maksadiyle memleketimize davet 
edilmesine dair Başkanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
İtalyan Parlâmentosundan bir heyetin iadeyi 

ziyaret maksadiyle memleketimize davet edilmesi, 
müşterek Başkanlık Divanının 4 . 2 . 1966 ta
rihli toplantısında muvafık mütalâa edilmiş ve 
Genel Kurulların tasvibine sunulması kararlaştı
rılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı Yerine 
Başkanvekili 
Sırrı Atalay 

3. •— Berlin Temsilciler Meclisi Başkanının, 
bir Parlâmento Heyetimizin Almanya'ya iadei 
ziyarette bulunması hakkındaki davetinin kabul 
edildiğine dair Başkanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

BAŞKAN — Oylarım kullanmıyan sayın 
üye?. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Sayın üyeler lütfen yerlerini alsın. 
11 Şubat 1966 Cuma günü saat 15,00 te 

I Millet Meclisiyle birlikte birleşik toplantı yapı-
I lacağım arz ederim. 

S Önergeler var, okutuyorum. Lütfen sayın 
I üyeler yerlerini alsın. Sayın üyeler salonu terk 
| etmesinler, yerlerini alsınlar. 

Genel Kurula 
Berlin Temsilciler Meclisi Başbakanının, 

bir Parlâmento Heytimizin Almanya'yı iadeyi zi
yareti hakkındaki vâki davetinin kabulü; Müş
terek Başkanlık Divanının 4 . 2 . 1966 tarihli 
toplantısında muvafık mütalâa edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı yerine 

Başkanvekili 
Sırrı Atalay 

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

4. — Bulgaristan Parlâmento Başkanının, bir 
Parlâmento Heyetimizin Bulgaristan'ı ziyaret 
maksadiyle vâki davetinin kabulünün Müşterek 
Başkanlık Divanınınca uygun mütalâa edildiğine 
dair Başkanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Bulgaristan Parlâmento Başkanının, bir par

lâmento Heyetimizi Bulgaristan'ı ziyaret mak
sadiyle yapmış olduğu vâki davetinin kabulü; 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ ÜENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 423 — 
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Müşterek Başkanlık Divanının 4 . 2 . 1966 ta
rihli toplantısında muvafık mütalâa edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı yerine 

Başkaııvekili 
Sırrı Atalay 

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

5. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplu
luğu arasında bir ortaklık yaratan Anlaşma gere
ğince kurulacak 15 kişilik Karma Parlâmento 
Komisyonuna Üyelerdin Fethi Tevetoğlu, Safa 
Yalçuk, Muallâ Akarca ve Mehmet İzmen'in 
seçilmeleri hakkındaki Başkanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara

sında bir ortaklık yaratan Anlaşma hükümleri 
gereğince kurulacak olan 15 kişilik Karma Par
lâmento Komisyonuna; Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinden Fethi Tevetoğlu, Safa Yalçuk, Mu
allâ Akarca ve Mehmet İzmen'in adaylıklarının 
kabulü. 

Genel Kurulun bilgisine sunulur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı yerine 

Başkaııvekili 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Sayın üyelerin gitmeleri husu
sunu oylarınıza arz ediyorum; dördünün bir 
arada. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

6. — Ankara üniversitesi Rektörlüğünün 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 nci mad
desinin 3 ncü fıkrası hükmünün iptali hakkında 
açtığı dâva neticesinde, mezkûr fıkradaki «malî 
hükümler dışında» ibaresinin, Anayasaya aykı
rı olduğundan, iptal edildiğine dair Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından; 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 nci 
maddesi üçüne !i fıkrası hükmünün Anayasaya 
aykırı olduğundan bahisle iptali hakkında açılan 
dâva üzerine konu incelenmiş ve anılan Kanunun 
1 nci madesinin üçüncü fıkrasında yer alan «malî 

hükümler dışmd*o ibaresinin Anayasanın 120 nci 
maddesine aykırı olduğundan iptaline 4 .2 .1966 
gününde 1965/32 e^as ve 1966/3 karar sayı siy] o 
karar verilmiştir. 

Bilgileri rica olunur. 
Ana/asa Mah^mesi Başkanı 

Lütfi Vkadlı 
BAŞKAN — Bilginize sunulur. 

7. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliklerine 
seçilmiş bulunan Yargıtay üyelerinin, seçimler 
tamamlanamamış olması sebebiyle, işe başlıya-
madıkları konusunda alınan kararın sunulduğu
na dair Adalet Bakanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu Başkanlı

ğının 13 . 1 . 1966 gün ve 145 sayılı yazısı ile 
gelen Yüksek Hâkimler Seçim Kurulunun 
7 . 1 . 1966 sayılı kararın bir örneği ilişik ola
rak sunulmuştur. 

Gereğini takdirlerinize arz etlerim. 
Adalet Balkanı 
Hasan Din çer 

BAŞKAN — Yüksek Hâkimler Kurulu se
çim heyetinin uzun olan yazısının sonuç kısmı
nı okutuyorum. 

Sonuç 1. — Yukarıda açıklanan sebeplerle 
kurul üyelerinin yarısının yeniieneneleriyle il
gili seçenlerin tamamlanmadan seçilmiş olan
ların ise başlatılmalarına 45 sayılı Kanunun 
müsait bulunmadığını, 

2. Ancak bugünkü durumdan doğan sakın
calar açıklanacak Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı nczdhıde gerekli tevessüllerde bulunul
ması lüzumunun Yüksek Başkanlığa ulaştırılma
sına, 

3. lleriki seçimlerde bu hallerin tekerrürü
nü önlemek üzere 45 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılırken 5 aylık süreden sonra 3 ay içinde 
bir yeni seçim yapılmamış olursa yeri, yedek 
üyelerle tamamlanmak üzere seçilen üyeler işe 
başlattırılır. Sonra seçilen üyenin görev süre
si katıldığı devrenin süresidir. Sonradan seçil
miş üye, açık kalan yerde görev alır. Seçimde, 
konacak tedbirlerle mevcut hükümlerin değişti
rilmesinin uygun olacağı mütalâasının Yüksek 
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Başkanlığa ulaştırılmasına oybirliği ile karar 
verildi. 

Başkan Üye 
Hikmet Sungur Nurettin Birsel 

1. — Asgari geçim indirimini erteliyen ka
nun tasarısının reddinin teşkilâtta sevinç uyan
dırdığına dair Maliye Bakanlığı İstanbul Teş
kilâtı Memurları Sendikası Başkanlığı telgrafı 

BAŞKAN — Telgrafı okuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ankara — ELT. 

Asgari geçim indirimini erteliyen kanun ta
sarısının Yüksek Senatoca reddedilmesi İstan
bul Maliye mensupları arasında sonsuz bir sevinç 
yaratmıştır. Sevincimizin Sayın Senato üyelerine 
duyurulması hususunda göstereceğiniz yakın mü
zaheret ve ilgiye şimdiden teşekkür eder saygıla
rımızın kabulünü arz ederiz. 

Maliye Bakanlığı İstanbul Teşkilâtı 
Memurları Sendikası Başkanı 

Kemal Erdem 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 1966 
yılı Bütçe kanunu tasansı üzerinde 147 sayın üye 
oy kullanmış, 84 kabul, 56 ret, 7 çekinser oy tes-
Ibit edilmiştir. (Alkışlar) 

1. — Başbakan Süleyman Demirel; 1966 yılı 
Bütçe Kanununun kabulü münasebetiyle teşek
kürlerini bildiren demeci. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İspar
ta Milletvekili) — Muhterem Başkan, Yüce Sena-

Üye 
Nafi Onat 

BAŞKAN — Bilginize sunulur. 

BAŞKAN — Uzun bir yazı vardır, teşekkür 
mahiyetindedir. Sadece tebliğ yazısını okuduk, 
öbürünü okumaya lüzum görmüyoruz. Bilgileri
nize sunulur. 

Sayın üyeler tasnif neticeleninceye kadar 
oturuma ara vereceğim. Ancak normal olarak 
İçtüzük gereğince bugün saat 15 te tekrar top
lanmamız gereklidir. Bugün saat 15,00 de tekrar 
toplanma, Yüksek Heyetin uzun çalışmaları so
nunda pek yorucu olacağı cihetle, bugünkü top
lantının atlatılması suretiyle Salı günü saat 
15,00 te toplanılması hususunu oylarınıza arz 
edeceğim. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasnif için 10 dakika sonra toplanmak üzere 
Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 00,10 

Sayın Başbakan buyurun. (Başjbakan Süley
man Demirel bravo sesleri ve alkışlar arasında 
kürsüye geldi.) 

tonun muhterem üyeleri; huzurunuza uzun bir 
mesainin sonunda, gayet titiz bir mesainin so
nunda kaibul etmiş bulunduğunuz 1966 senesi 
Bütçesi için sizlere teşekkürlerimi sunmak üzere 
gelmiş bulunuyorum. 

4. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 00,20 

BAŞKAN — Başkanveküi Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanakkale), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Üye) 

5. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 
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Bütçenin tetkiki ve müzakeresi sırasında leh 
ve aleyhte serd edilmiş bulunan bütün mütalâa
ları, yapılmış bulunan bütün tenkidleri, muta
bık olalım veya olmıyalım, kıymetli addettiğimi 
beyan etmek isterim. 

Serd edilen bütün müıtalâalartian istifade 
edeceğimizden emin olmanızı rica ederim. Her 
türlü mütalâayı büyük bir zevkle dinledik. Bizim 
için serd edilen mütalâalar daima aydınlatıcı ve 
yol gösterici olacaktır. Büyük Türk Milletine ve 
güzel vatanımıza gösterdiğiniz yol üzerinde ve 
verdiğiniz direktiflere göre bizim üzerimize koy
duğunuz murakabeye göre ve bizi teşvik ettiği
niz riisibeMe hizmet etmekten geri kalmıyacağız. 

I Bu itibarla, bu bütçenin müzakeresi sırasında 
I vermiş bulunduğunuz mesaiye teşekkürlerimi su-
j narım. 

Saygılarımı, Yüce Senatonun muhterem üye
lerine Hükümetim adına iletirim. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar ve bravo sesleri) 

I BAŞKAN — 1966 Bütçesi hayırlı olsun. 
I Mutlu günlerimize huzur ve milletimize refah 
I getirsin. (Bravo sesleri ve alkışlar) 
j 15 Şubat 1966 Salı günü saat 15 te toplanıl-
| mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

; Kapanma saati : 0,25 
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1965 yüı Bütçe Kanununa bağlı A/2 ve A/ 3 işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanuna verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır,) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğu 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

ADİYAMAN 
Halil Ağar 
AITON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
M. Yılmaz înceoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Aliş'roğlu 
Sabit Koeabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırılıtı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

Üyo sayısı : 184 
Oy verenler : 134 

Kabul edenler : 132 
Reddedenler : 2 
Çekinserler : — 

Oya katılmıyanlar : , 46 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangîl 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Gü'er 
Nejat Sarıçalı 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğ'.u 

BOLU 
Rahmi Arıksn 
Sim Uzunhssanoğu 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Baka Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENÎZLt 
Cahit Akyar 
Mehmet Em!n Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIÖ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagbk 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki îs'âm 
Nizamettiın özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveîi 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gü-cügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Rifat öztürkçine 
M. Cemil Yıldıran 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 

Hüsnü Dikcçligll 
Hüseyin Kalpak ıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğ'u 

KONYA 
Sedat Çumrah 
Mustafa DinekH 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tu'unay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açrr 
Fer t Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 
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MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurr hman Bıyar 
Abdü ker'm Saraçoğlu 

MUĞLA 
MuaUâ Akarca 
Haldun Menteşeoğ u 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumru" u 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
EmanuUah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Selâhat.t n özgür 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Afşar 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
R'fat Etker 
İbrahim Saffet Omay 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
II. Enver Işıldar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğ'u 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 

Hulusi Söy] mczoğ'u 
TOKAT 

Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Bu'adoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Dem'r 

URFA 
E. Mahmut Karakıırt 

UŞAK 
Kâmil Coşkıınoğlu 

[Reddedenler] 

İSTANBUL 

Ekrem Özden 

[Oya katilmtyanlar] 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Hasan Kangal 

BUR3A 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 

ELÂZIĞ 
Celâl, Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 
O. Zeki Gümüşoğ'.u 

İZMİR 
İzzet Birand 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

Mehmet Hazer 
KAYSERİ 

Suad Hayri Ürgüplü 
KONYA 

Muhittin Kılıç 
NEVŞEHİR 

İbrahim Şevki Ata-
sağun (Başkan) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanb 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

[Açık üyelikler] 

İstanbul : 1 
Kocaeli : 1 
Maraş : 1 
Tekirdağ : 1 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevf.k İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Alakan 
Ömer Ergün 
Nadir Nadi 
Âdil Ünlü 

TOKAT 
A i AÜtuntrş 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmi Artus 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Sahir Kurut' uoğlu 
R"gıp Üner 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 

Toplam : 4 
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1966 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oylann sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üyo sayısı : 184 
Oy verenler : 147 

Kabul edenler : 84 

Ifoddedenler : 56 

Çekinserler : 7 

Oya katılmıyanlar : 33 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğu 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHlSAR 
Radm Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Inceoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mansur Ulusoy 

AYDHi 
Osman Saim Sangöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Gü'er 
Hasan Ali Türker 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 
&ırrı Uzunhasanoğu 

BURDUR 
0. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
ihsan Sabrı Çağlayangil 
Baki Güzey 
Şeref Kaya'a. 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa YaJ.çıık 

DENİZLİ 
Mehmet Em'n Dural 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 

ELÂZIĞ 
Celâl E-tuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
0.«man< A'ihocag-'l 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavs*. Uça gök 

GİRESUN 
Sabahattin Oıhon 

GÜMÜŞANE 
Hali t Zarbun 

HATAY 
Mustafa Deli veli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip öz:lolay 

İSPARTA 
Mustafa Gü'cügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
0. Zeki Gümüşoğ u 
Rifat öztürkçine 

IZMlR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
HTmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikcçligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğu 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Eteni Erdinç 

MANİSA 
Emin Acar 
Orhan Süersrn 
R:fik UJusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahmrn Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

RlZE 
O. Meedi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söykmezoğ'.u 

TEKİRDAĞ 
Cpmal Trrlan 

TOKAT 
A!i Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Bu'adoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Denrr 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Ragıp Üner 
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[Reddedenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğ'u 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgünoş 
Selâhatt n özgür 
Meh;i et Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Osman AHş'roğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Köcabeyoğln 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet Prıîtı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcah 

TABİİ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Sıtkı U ay 
Ahmet Yı'dız 
Muzaffer Yurdakuler 

ANKARA 
Rlfat Etker 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIH 
İskender Cenap Ege 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki îs^âm 
Nizamettm özgül 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Enis Kansu 

KARS 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekîi 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tu'unay 

MARDİN 
Abdülkerlm Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

ORDU 
Zeki Kumru1 u 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

[Çekinserler] 

Sami Küçük 
ANKARA 

Niyazi Ağırnaslı 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖIİ 
Sabri Topçuoğ'u 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 

İZMİR 
İzzet Birand 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

[Oya katılrmyanlar] 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpak!ıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MUĞLA 
Ferit Alpiskender 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Ata-
sağun (Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
E. Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Atakan 
Sahir Kurut'uoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 

Ömer Ergün 
Âdil Ünlü 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

URFA 
Vasfi Gerger 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmi' Artus 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Necati, özdeniz 
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[Açık üyelikler] 

Kocaeli : 1 
İstanbul : 1 
Maraş : 1 
Tekirdağ : 1 

Toplam : 4 

\>m<\ 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 
46. BİRLEŞİM 

9 . 2 . 1966 Çarşamba 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

I I 
SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bültıçe Komisyonu rapıoru (Millet Meclisi 
1/5, Cumlhuriyet 'Senatosu 1/639) (S. Sayısı : 
716) [Dağıtma tarihi : 29.1.1966] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 



Dönem : 1 "f î? / 
Toplantı : 5 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : / 5 4 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / 2 ) ve ( A / 3 ) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanon tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/90; Cumhuriyet Senatosu 1/638) 

T. C. . 3.1.1066 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi 

Sayı : 71-251/28 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
31 . 12 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (A/3) i aretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesiyle eki cetvel ilişik olarak su
nulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Karayolları Genel Müdürlüğünün ihtiyaçları için Aralık, Ocak ve Şubat aylarında yurda gele
cek olan makinalarm komisyon, navlun, sigorta ve Damga Resmi giderlerinin karşılanabilmesi için 
12 406 000 ve Westinghou.se ile Kermes kredilerinden ödenecek taksitlerin karşılanabilmesi için de 
1 269 000 lira olmak üzere cem'an 13 675 000 lirrjım Hazine yardımı olarak Maliye Bakanlığı 1965 
yılı Bütçesinin 31.116 ncı (5539 sayılı Kanunun 19 ncu madesinin 5 nci fıkrası gereğince Karayol
ları Genel Müdürlüğüne) maddesine eklenmesi gerekmektedir. 

Bu ödeneğe Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin tasarrufu mümkün görülen tertiplerinden karşılık 
gösterilmiştir. 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Karma Bütçe Komisyonu 21 1 1966 
Esas No. : 1/90 
Karar No. : 23 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine Bakanlar Kurulunca 
31 . 12 . 1965 tarihinde kararlaştırılan (1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli 
cetvellerde değişildik yapılması hakkında kanun tasarısı) ilgililer ile Maliye Bakanlığı temsilci
lerinin de iştiraki ile incelendi ve görüşüldü. 

Kanun tasarısı Karayolları Genel Müdürlüğünün ihtiyaçları için ithal olunan makinalarm 
komisyon, navlun, sigorta ve Damga Resmi giderlerini karşılamak üzere 12 40G 000 lira, Westing-
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honse ile Kermes kredilerinden ödenecek taksitlerin karşılanabilmesi için de 1 269 000 lira olmak 
üzere toplam olaıv.k 13 675 000 lira ödeneğin aktarılması öngörülmektedir. 

?. i e vzııubahis (»deneğin Bayındırlık Bakanlığının 1965 y:h bütçesi'.in (A/2) işaretli cetvelinin 
22.000 yapı, tesis ve büyük onarım giderleri bölümünün ilgili maddelerinden düşülerek Maliye 
Bakanlığı 1965 yılı Bütçesinin (A/3) işaretli cetvelin malî transferler bölümünün ilgili maddeleri
ne cetvelde göstcr'Idiği üzere eklenmek suretiyle 1 nei madde cetvelleriyle birlikte aynen, 2 nci ve 
3 neü maddeleri de aynen olmak üzere kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine ar/ edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgili 

Adıyaman 
M. A. At ala jf 

Aydın 
S. Bosna 

Bursa 
t. Öktem 

Denizli 
F. Ava 

Günıüşane 
S. Ö. San 

İstanbul 
0. Er kanlı 

Kayseri 
F. Koksal 

Niğde 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. Altmsoy 

Samsun 
Söz hakkım mahfuzdur 

S. Kılıç 

Trabzon 
Söz hakkım malı!' 

A. R. Uzuner 
uzdur 

Söz 

Başkan V. 
Aydın 

/. C. Ege 

Ankara 
Söz hakkını saklı 

N. Agtrnash 

Balıkesir 
Söz hakkım saklı 

F. Islimyeli 

Bursa 
A. Tür kel 

Edirne 
t. Erten 

İçel 
C. T Ökyayuz 

İstanbul 
Y. Yalcın 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Niğde 
II Özalp 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

Van 
Bütçe yetersizdir 
hakkım mahfuzdur 

F. Melen 

Sözcü 
Sakarya 
N.Bay ar 

Ankara 
1.Seçkin 

Bolu 
77. /. Cop 

C. Başkanınca S. i\ 
R. Üner 

Erzincan 
II. Atabeyli 

İstanbul 
M. E. Adak 

tzmir 
Söz hakkım var 

M. Uyar 

Konya 
S. F. önder 

Rize 
O. M. Agun 

Trabzon 
A. t. BirincioCjlu 

Yozgat 
Söz hakkım mahfuzdur 

İV. Kodamano'jlu 

Katip 
Sivas 

G. Sakarya 

Ankara 
/ / . T Toker 

Bursa 
C. Külahlı 

Çorum 
Tertip tarzına muhalifim 

Söz hakkım saklı 
A. Çetin 

Giresun 
Söz hakkım mahfuz 

K. Bosuter 

İstanbul 
Söz hakkım saklıdır 

S. Ar en 

Kayseri 
II. Dikedigi! 

Kütahya 
M. Erez 

Rize 
E. Y. Akçal 

Trabzon 
E. Dikmen 

Yozgat 
t. Yeşilyurt 

C. Senatosu (S. Sayısı : 754) 
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HÜKÜMET TASARISI 

1965 yılı Bütçe Kanun ana bağlı (A/2) ve 
(A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl

ması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1965 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik 
cetvelde yazılı tertipleri arasında 13 675 000 
liralık artaraıa yapılmıştır. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. • 
yürütür. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Maliye Bakanı 

Başbakan 
Süleyman Demirci 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
A. F. Alışan 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/ . S. Çağlayangü 

Millî Eğitim Bakam 
O. Dengiz 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/ . Tekin 

Ulaştırma Balkanı 
S. öztürk 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürşad 

31 . 12 . 1965 
Devlet Bakanı 

C. Bilgehan 
Devlet Bakanı 

K. Ocak 
Adalet Bakanı 

77. Dincer 
İçişleri Bakanı 

TA Sükan 
Maliye Bakanı 

/ . Gürs'tn 
Bayındırlık Bakanı 

E. Erdinç 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

E. Somunoğlu 
Tarım Bakanı 

B. Dağdaş 
Çalışma Bakanı 

A. N. Erdem 
E.ı. ve Ta. Kay. Bakanı 

/. Deriner 
İmar ve İskân Bakanı 

/ / . Menteşeoğlu 
Köy İşleri Bakanı 

S. O. Avcı 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTtRİŞt 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve 
(A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl

ması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

CETVEL 
Tasarıya ilişik cetveller aynen kabul edil

miştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 754) 
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Hükümet tasarısıyla bağlı cetveller 

Holüm Madde Ödeneğin eeşidi Düşülen !<lhk>nen 

(A/2) 
Bayındırlık Bakanlığı 

22,000 Yapı. tesis ve büyük onarım giderleri 
Bölüm toplamı 12 175 000 

Ulaştırma sektön'i 
Dcmiıyollar 

22,511 Yapı, tesis ve büyük onarım giu,-vlcri (20 000 000 liralık 
kısmı proje kredisi ile temin ediıeeek malzemunn mah
subu iein konulmuştur. Nükten harcanaınaz.) :^ 675 000 
Hava meydanları ve akar yakıt tesisleri 

22.531 Yap;, tesis ve büyük onarım giderleri 2 500 000 

<A./2> toplamı 12 175 000 

(A/3) 
Maliye Bakanlığı 

34.000 Malî transferler 
Bölüm toplamı •-- 13 675 000 

Katma bütçeli idarelere Hazme yardımları 
34.116 5539 sayılı Kamımın 19 ııeu maddecinin 5 n-ci fıkrası 

gereğince Karayolları Genel Müdürlüğüne 13 07,"* :7^o 

Bayındırlık Bakanlığı 

32.000 Kamulaştırma ve. satınalmalar 
Bölüm .toplamı 1 500 00ö 

32.100 Demiryolları ve kamulaştırma ve sat.ıiıulma bedeli 1 000 000 
32.400 Hava meydanları ve akar y.'/kıt i. e ••••.İsleri kamulaştırma 

ve satmalına bedeli 500 000 

A/3) toplamı 1 500 000 13 675 00c 

Genel toplam 13 875 000 13 C75 000 

C. Senatosu (S. Sayısı ı 754) 
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Toptot,^ CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ( 3 0 
1567 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadi İşler ve Anayasa ve Adalet komisyonları rapor-

_J^rtTVIİl le t Meclisi 1/20; Cumhuriyet Senatosu 1/637) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 14) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 21 . 1 . 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı:'463 - 1898 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 19 . 1 . 1966 tarihli 37 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 1567 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun tasarısı, 
dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygüanmla. 
]?. Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not: Bu tasarı 7 . 12 . 1965 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 19.1. 1966 tarihli 37 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Mil
let Meclisi S. Sayısı: 14) 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Malî ve İktisadi İşler 3 . 2 . 1966 
Komisyonu 

Esas No. 1/637 
Karar No. 5 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyuruları (Millet Meclisinin 19 . 1 . 1966 tarihli 37 nci Birleşiminde 
öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari oyla kabul edilen) 1567 sayılı Kanunun yürürlük süresinin 
uzatılmasına dair kanun tasarısı: Komisyonumuzun 2 . 2 . 1966 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık 
temsilcisinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar ve 
bunlara mütedair ilgili temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mü
talâa edildiğinden. Bahis konusu tasarı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen 
kabul edilmiştir. 



Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere. Yük 
sek Başkanlığa sunulur. 

Malî ve İktisadi İşler 
Komisyonu Başkanı 

Balıkesir 
H. A. Türker 

Manisa 
R. Ulusoy 
Konya 

A. Onar 

Sözcü 
Gaziantep 
Z. İslâm 

Sivas 
A. Çekemoğlu 

Ankara 
R. Etker 

Kâtip 
Hatay 

Söz hakkım saklıdır 

\ 

Sakarya 
T. Kapanh 

E. Bahadırlı 
Erzurum 

0. Alihocagü 
Diyarbakır 

1. E. Tiğrel 

Antalya 
A, Tekin 

• 

Artvin "~""' 
F. Alpaslan 

Çanakkale 
Z. Termen 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Esas No. 1/637 

Karar No. 13 

4 . 2 . 1966 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 19 Ocak 1966 tarihli 37 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işarı 
oy ile kabul edilen, 1567 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun tasarısı, Millet 
Meclisi Başkanlığının 21 Ocak 1966 tarihli ve 463 - 1898 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 4 Şubat 1966 tarihli Birleşiminde, ilgili bakanlık 
temsilcisinin de iştiraki ile tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, 1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunla bidayette üç yıllık süre ile yürürlüğe konulan 
kambiyo takyidatı ve kambiyo kontrolü için gerekli hükümlerin; daha sonraki yıllarda muhtelif ka
nunlarla ve en son olarak da 24 Şubat 1966 tarihine kadar yapılan temdidinin, iki yıl daha uza
tılmasını öngörmektedir. 

Gerekçede, tediye muvazenesi düzgün olmıyan memleketlerde kambiyo takyidatı ve kambiyo kon
trolünün zaruri bulunduğu belirtilmekte ve 1567 sayılı Kanundan sonraki yıllarda kambiyo kontro
lünü zaruri kılan şartların devam etmesi sebebiyle, muhtelif kanunlarla ve en son olarak da 24 Şu
bat 1966 tarihine kadar temdidedildiğine işaret olunmaktadır. 

Genellikle kambiyo kontrolü için gerekli hükümleri ihtiva eden kararnameler çıkarmak maksa-
diyle Hükümete yetki veren ve ayrıca kambiyo suçları işliyen kişilerin de kanuni kovuşturmaya tabi 
tutulmalarını imkân dâhiline sokan bu kanunun yürürlük süresinin iki yıl daha uzatılması uygun 
mütalâa edilmiş ve tasarı Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

I I - Millet Meclisince kabul edilen maddeler, Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
I I I - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulma

sı da kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur, 

Başkan 
İstanbul 

M. E. Adalı 
Aydın 

/. (7. Ege 

Bu Kanunda Sözcü 
Yozgat 

/. Yeşilyurt 
İçel 

C. T. Okyayuz 

F. 
Van 
Melen 

Kâtip 
Ankara 

JV. Ağırnaslı 
Kocaeli 

L. Tokoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. Üner 

Rize 
0. M. Agun 

C Senatosu (S. Sayısı : 755) 
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MÎLLET MECLİSİNİN KA

BUL ETTİĞİ METİN 

1567 sayılı Kanunun yürürlük 
süresinin uzatılmasına dair ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — Türk Parası 
Kıymetini Koruma hakkında 
1567 sayılı Kanunun 6 neı mad
desinde yazılı olup 10 . 2 . 1964 
tarihli ve 402 sayılı Kanunla 
uzatılmış bulunan süre, bitimi 
tarihinden itibaren iki yıl daha 
uzatılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. - - Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

MAI.il VK İKTİSADİ İŞLEK 
KOMİSYONUNUN KABUL ET

TİĞİ METİN 

1567 sayılı Kanunun yürürlük 
süresinin uzatılmasına dair ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

•««s®>-€t<C59»»'"—! *'• • 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ 

^ METİN 

1567 sayılı Kanunun yürürlük 
süresinin uzatılmasına dair 

Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 

i aynen kabul edilmiştir. 

O, Senatosu (S. Sayısı : 755) 
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