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i. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ,
BÎRÎNCÎ OTURUM

ÜÇÜNCÜ OTURUM

1.962 yılı Bütçe Kanunu tasarısının tümü
üzerinle görüşüldü.
Biaieşjjme ara verildi
Kâtip
Başkan
Van
Fuad Sirmen
Muslih Görentaş
Kâtip
İstanbul
Ferruh Bozbeyli

A. P. ve C. H. P. Meclis Grup sözcülerinin,
vaktin gecikmiş olması dolayısiyle bütçe üze
rindeki görüşlerini yarın bildirecekleri husu
sundaki teklifleri Başkanlıkça oya konarak
kabul edildi.

İKİNCİ OTURUM

17 . 2 . 1962 Cumartesi günü saat 10,00 da
'toplanılmak üzere Birleşime ıson verildi.
Başkan
Başkanvekili
ö. Zekâi Dorman

1962 yılı Bütçe Kanunu tasarısının tümü
üzerindeki müzakereye devam olundu.
Birleşime ara verildi.

Çankırı
Nurettin Ok

Kâtip
Malatya
Nurettin AkyuH

2. — GELEN KÂĞITLAR
Tasanlar
1. — Ad ve soyadları nın değişikliğine ilişkin
4 Eylül 1958 tarihli Söyleşmenin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasarısı
(1/125) (Dışişleri ve İçişleri komisyonlarına)
2. — İstanbul'da, Beşiktaş'ta, Vişnezade
mahallesinde, Teşvikiye ve Maçka meydanı so

kaklarında kâin ve Hazineye ıait iken parasız
- olarak İstanbul Belediyesine devredilmiş bulu
nan arsa ve binanın Hazineye iadesi hakkımda
kanun tasarısı (1/126) (İçişleri, Millî Eğitim,
Maliye ve Bütçe komisyonlarına)
3. —• Petrol Dairesi Reisliği 1960 bütçe yılı
Kesinhesap kanunu tasarın- (1/127) (Sayıştay
Komisyonuna)

BİRİNCİ

OTURUM

Açılma saati 10,00
BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin
KÂTİPLER : Kadri özek (İzmir), Nurettin Akyurt (Malatya)

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum.
8. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı.)

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, gündeme
başlıyoruz.

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — 1962 yılı Bütçe, kanunu tasarısı ve
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1962 yılı
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe
duir Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi
1/5, C. Senatosu 1/9) (S. Sayılı: 2,23 ve 23 e ek)
BAŞKAN — Memleketimize ve .milletimize
hayırlı ve uğurlu olması temennisiyle görüşül
mesine başladığımız 1962 yılı bütçesinin tümü
üzerindeki konuşmalarımıza devam ediyorum.
Söz, Adalet Partisi Grupu adına Ferruh Bozbeyli'irindir. Buyurun efendim.
A. P. MECLÎS GRUPU ADINA FERRUH
BOZBEYLÎ (İstanbul) — Muhterem Balkan
ve muhterem milletvekilleri,
1962 malî yılı bütçesi muvazeni umumiye
kanun tasarısı bütçe gerekçesi ve millî kaynak
lar ve harcamalar tahmini, Karma Bütçe Ko
misyonunda müzakere edildikten sonra, Cum
huriyet Senatosunda da müzakeresi yapılmış ve
son müzakeresi yapılmak üzere yüksek huzuru
nuza getirilmiş bulunuyor.
Bu bütçenin hazırlanmasında ve Karma Komisyonda müzakeresinde beyan edildiği üzere
açık bir bütçe vasfında bulunduğu ve varidat
tahminlerinin iyimser bir görüşle hazırlandığın^ .v
Hükümetimiz beyan etmiş bulunmaktadır. Bu j
itibarla gelir tahminlerinin tahakkuku, bâzı §ârt- j
lara tâbi olacaktır. Bu meyanda iktisadi T e k r a r ;
ve huzurun teessüsüne müştereken çafeŞîrââlk^&u

bütçenin muvaffakiyete erişmesi için en mü
him bir unsuru teşkil etmektedir.
Muhterem milletvekilleri, Sayın Maliye Ba
kanının Meclisimizdeki beyanları, Senatodaki
bütçe takdim konuşmalarına maalesef uymamak
tadır. Bu itibarla eğer Senato konuşmaları Hü
kümet görüşü ise, Meclisimizdeki beyanları şah
si mütalâaları olması iktiza eder.
Son günlerde, Sayın. Başbakan ve bir k^sım
Vekillerimiz tarafından İktisadi huzurun temini
ne çalışılırken, bilâkis bunu bozan ve Hükümet
görüşüne uymıyan beyanlariyle SayınX:|iıan,
Hükümet içinde nevi şahsına münhasır /bjirt Ve
kil haline gelmiştir.
»
, >^.'
Hüner, geçmişin tutumu ile kendi bütç$şiıni
müdafaaya 'kalkmak değil, alacağı tedbirler^ ya
pacağı işlerle bütçesini nasıl derik hale get»irececeğini izahtır.
.< :-.
Geçmiş metotları bırakalım. Bîz Vekil' Bey
efendinin zihniyetinin malî huzur getirmeyi' el
verişli olmadığı kanaatindeyiz. Çok konuşmak,
lüzumsuz konuşmak yerine, iş yapmasinij rbekliyoruz.
. .,.<
_ •-.<%
Muhterem milletvekilleri, millî gelirin; nor
mal artışı ve nüfus başına gayriişâfi millî; Jıaşıla,nın son beş senelik neticeleri,, ünıi^rimi^u^a^viye etmektedir. Devlet Borçlarının millî gelire
-&ÎSİMÎ^Ifâsâdefi-^leri'-"'• ^n^leketl^inkıne rjriisbe-ten^tâhŞSi&- e^Henıiyeeeik ^mtispet-feifıge^yedeîSF.
Devlet borçlarını Devlet- gelirlerine-—nfebetö
^^i&â:^iMoiimîtsizliğe:düşiîrmiyee$e $te?$lçü-
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dedir. Misal olarak : Devlet borçlarının Devlet
gelirlerine nisbeti; 1960 yılında, Avusturya'da
254,1 - Fransa'da 129,4 - İngiltere'de, 3^2,7 Birleşik Amerika'da 243,1 - Türkiye'de ise 144
tür.
1950 yılında bu rakam 176 idi. Keza Devlet
borçlarının gayrisâfi millî hasılaya nisbeti 1960
da, Avusturya'da 0,686 - Fransa'da 0,434 - Bir
leşik Amerika'da 0,554 - Türkiye'de ise 0,234
tür.
Bu rakamlar gösteriyor ki, ümitsizliğe düş
meye, lüzum. yoktur. Alman ve alınmakta olan
tedbirler ve plânlı çalışmalar yakın gelecekte
bizi iyi günlere kavuşturacaktır. Devlet Plânla
ma Teşkilâtının 1962 yılı Devlet yatırımları ve
hususi yatırım tahminleri yekûnu 8 milyor 434
milyondur. Bu miktar gayrisâfi millî hasılarnn
% 16 smdan fazladır. Bu rakamlardan yatırım
tarifinin içine girmiyecek olanları çıkarsak da
hi, umumi yatırım miktarı aranılan seviyededir.
Yukarda arz edildiği gibi iktisadi huzur ve is
tikrarın sağlanması şartiyle...
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manzumeye ayrılmıştır. Biz bunun içinde, hür
dünya milletlerinin saflarında bulunuyoruz.
Partimiz iktisaden kalkınmamızda onlara
tuttuğu yolu tercih etmeği prensip edinmemizi
arzu etmektedir.
Çünkü diğer yön, ferdî teşebbüsü yokederek memlekti neticede 'kapalı rejime sürük
lemekte ve milletleri, ister istemez Devletin kö
lesi haline getirmektedir.
Hür milletler iktisadi kalkınmalarında ser
best sektörü esas olarak kabul etmişler, plân
larını ve yatırımlarını bu esasa istinadettir, mislerdir.
Nitekim, Almanya'nın kalkınmasında, yapı
lan yatırımların % 60 mdan fazlası özel sektö
rün yatırımlarıdır.

1962 yılı bütçe carî giderlerinin artışının
umumi cari masraflara nisbeti Devlet bütçesin
den yapılan yatırımların artış nisbetinden %
4,3 miktarından daha azdır.
Her ne kadar, katma bütçelerde vaziyet ak
sine ise'de, katma bütçelerde yatırım miktarları
nın az oluşu nazara alınırsa mahzur bir yük sa
yılmaz .
Bütçemiz hakkında Hükümetimizin emisyona
gitmemek vadi, bizi cidden sevindirmiş bulu
nuyor.
Tediye muvazenemizi düzeltecek dış yardım
lar kısmen sağlanmış bulunduğuna göre baki
yesinin de sağlanacağına ümitle bakmaktayız.
Emisyonun tehlikeli bir yol olduğunu kabul
ediyoruz. Parti olarak görüşümüz bu yola mut
laka ve mutlaka gidilmemesidir.
Muhterem milletvekilleri;
Bilûmum Devlet işlerimizde ve bilhassa ik
tisadi hayatımızda istikrara kavuşmak zaruretindeyiz. Her gün değişen bir yerin tedbir bek
lenilen istikran zedeler.
Bu bakımdan Hükümetten istediğimiz de
vamlı ve mümkün mertebe değişmiyen tedbir
ler almasıdır.
Harb sonrası tfüjıya» .milletleri iki iktisadi
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Kuruluşunu faydalı bulduğumuz Plânlama
Teşkilâtının hazırlıkları partimizin yukarda
arz ettiğimiz görüşlerine uymadığı takdirde ye
niden revizyona tâbi tutulmasını talebedeeeğimiz hususu, pek tabiîdir.
Devlet sektöründe yatırımların genişletil
mesi için sermayenin Devlet elinde toplan
ması zaruridir. Bu ise ya fertlerin mülkiyetle
rine el uzatmak veya hususi sektörü yok edici
ve fertlerin iktisadi hürriytlerini direkt ve endirekt yolla zedelemek suretiyle mümkün olabi
lir. Bu bakımdan Devlet eliyle yatırımların
genişletilmesine taraftar değiliz. Nitekim, Dev
let İktisadi teşebbüslerinin bugünkü durumu
dahi, endişe ile karşılanmaya değer. Bu meyanda Kömür işletmelerinin sermayesinin iki
buçuk, mislinden fazla zarar teraküm etmiş
olması endişemizin haklılığını ortaya koymak
tadır. Ve yine Devlet eliyle yapılan bu işlet
melerin çoğunun zararlı blânçolarının bütçeye
akisleri büyük bir yük teşkil etmektedir, bu ba
kımdan yeni yıl yatırımlarından daha ehem
miyetli olarak bu işletmelerin reorganizasyonunun ele alınarak rantabl hale getirilmesi
başta gelen temennimizdir.
Bu arada muhtelif bünyedeki bu işletme
lerin birbirinden çok farklı statülerinin umumi
bağlanması, ve fiyat politikalarının iktisadi
revizyonlara tâbi tutularak müşterek esaslara
bağlanması, ve fiyat politikalarının iktisadi
prensiplere uygun olarak rantanblitelerinin tan
zimine zaruret bulunduğuna kaaniiz.
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Muhterem milletvekilleri,
Bugün üzerinde önemle, durduğumuz ikti
sadi meselelerden biri de, Müşterek Pazara katılmamızdır. Bunu temin için paramızın dış
ve iç kıymet farkının giderilmesi; tediye mu
vazenemizin düzeltilmesi ve bütçe açıklarının
denkleştirilmesi gibi hususların tahakkuku za
ruridir
Muhterem milletvekilleri,
Memleketimiz için yeni bir teşebbüs olan
Devlet Plânlama Dairesinin çalışmalarını da
dikaktle takibetmekteyiz., Bu Dairenin bütün
işlerin nâzımı haline gelmeye gayert sarf et
mesi ve hele vekâletlerin tasarruflarına müda
haleleri ihtimali bizi ciddî endişelere sevk et
mektedir.
Bilhassa şimdiden 5 senelik plânın Haziran
sonuna kadar hazırlanması gayreti,, bu yeni
teşkilâta takatinin üstünde bir vazife yükle
mek olur.
İstikrar içerisinde yıllara sâri kalkınma
plânlarının hazırlanmasında yeteri derecede bir
zamana ihtiyacolduğunu Hükümetin takdir
edeceğini ümidetmekteyiz.
Muhterem milletvekilleri;
Plânlama Teşkilâtımız, sosyal adaletin te
minini müterakki vergi sisteminde yapılacak
değişikliklerle mümkün görmektedir. Biz ise,
sosyal adaletin temini şartlarını, her şeyden
önce. iş sahalarını açma yolundan giderek ik
tisadi bünyemizin gelişmesinde bulmaktayız.
Milletimizin zenginliğini sağlamamız, ve
gelişecek . iktisadi güç ile sosyal sahada mil
letçe özlediklerimizi başarmanın en salim şekil
olacağı kanaatindeyiz. Zira Türkiye'de müte
rakki vergi sistemi tatbik etmek suretiyle sos
yal adaletin sağlanacağını ummak bizce bir ha
yaldir.
Muhterem milletvekilleri; memleketimizde
mevcut vergi sisteminin toptan reforma muhtacolduğuna kaaniiz.
Hazırlanan vergi reformu
raporlarının,
esprisi bozulmadan gerekli kanunların kısa za
manda Meclise getirilmesini temenni etmekte
yiz. Bu meyanda; kambiyo ve nükut borsası
Kanununun Türk parasının kıymetinin 'korun
ması hakkındaki Kanunun, Artırma - Eksiltme
ve İhale Kanununun Eeıiebi sermayesini teşvik
Kanununun, Âmme alacakları ve Vergi usul

17.2.1962 O : 1
kanunlarının ve keza tatbikatı çok menfi neti
celer veren Zirai Gelir Vergisi Kanununun ısla
hını, gider vergileri kanunlarının en kısa za
manda ıslah ve değiştirilmesini beklemekteyiz;
iktisadi hayatımızda menfi tesirleri açıkça
görülen servet beyannamesinin kaldırılmasını
zaruri görmekteyiz.
Devletin büyük yatırım yapmasını icabetti-;
ren hastane, okul, turistik tesisler ve iktisaden
geri kalmış bölgelerde yapılacak bilûmum te
şebbüsler için geniş vergi muafiyeti tanınma
sına traaftarız. Bu faaliyetlerin inşaat malze
mesi, mobilya sanayii, mefruşat sanayiinin inki
şafına hizmet ederek ayrıca bütçeye büyük imkânlar getireceği kanaatini taşımaktayız.
Muhterem milletvekilleri; 1962 yılı bütçesi
hakkında A. Partisinin görüş ve temennilerini
kısaca arz etmiş bulunuyoruz. Muhtelif bakan
lıkların bütçesi müzakere edilirken partimizin'
diğer sözcüleri, sırası geldikçe derinliğine ve
genişliğine yapıcı bir zihniyet içinde görüşleri
mizi ifade edeceklerdir.
Bu arada, şu hususu da kısaca arz edelim
ki, grupumuz esasen Keban Barajı projesini
enerji, sulama, madencilik ve sınai kalkınma
mızda birinci derecede müessir ve verimli bir
proje olarak benimsemiş ve bu yolda gerekli
çalışmaları yapmıştır.
Bu bakımdan bize de tercüman olan Sayın
Alican'm fikirlerine ve teklifine grırç> olarak
aynen iştirak etmekteyiz. (Sağdan alkışlar)
Sanayi Vekâleti bütçesi görüşülürken bu mev
zua ayrıca temas edilecektir.
Bilhassa malî ve iktisadi mevzulara inhisar
eden bu kısa fakat başlıca temennilerimizi ih
tiva eden mâruzâtımdan sonra, şimdi yüksek
müsaadelerinizle, Hükümetimizin umumi politi
kası üzerinde ve memleketimizin bir an önce
refaha ve huzura kavuşması için neler temenni
ettiğimizi samimiyetle ilâve etmek istiyoruz.
Muhterem milletvekilleri; Adalet Partisi §U
anda milletimizin mutlak bir huzura kavuşma
sını candan temenni etmektedir. (Soldan, alkış
lar) Ancak, biz bu huzurun kısa zamanda sağ
lanmasını her şeyden önce memlekette vatan
daşlar arasında ve vatandaşlarla Hükümet ara
sında demokratik rejimlerde esas olan karşı
lıklı güvenin tam olarak meydana gelmesinde
görüyoruz. Zira güven olmadığı yerde huzur
olmaz;
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,Şu halde, milletçe parolamız karşilıklı gü
ven olmalıdır.
Şimdi bu güvenin nasıl sağlanacağı sualine
cevap verelim :
A. P. si olarak biz millî güven ve huzuru,
memlekette millî vicdanın mutlak hâkimiyeti
nin teessüs etmesinde görmekteyiz. (Bravo, ses
leri) Hükümetimizin bu yolda bizi milletçe hu
zura kavuşturacağına inanıyoruz.
Sayın milletvekilleri; A. P. si bu vesileyle
Yüksek Huzurunuzda ve Türk Milleti önünde
'bilhassa şu hususları belirtmeyi kendisi için
millî bir vazife saymaktadır.
Fevkalâde şartlar karşısında vazifesini dai
ma cesaretle ve bütünü ile yaptığına kaani bu
lunan partimiz Türk Milleti uğrunda bundan
böylece her türlü feragat ve fedakârlıkları yap
makta zerre kadar tereddüdetmiyecektir. (Sol
dan, bravo, sesleri)
Bu memlekette bir kardeş kavgasının mey
dan gelmesine, bir intikam devrinin açılmasına
geçmiş devirlerin hesaplarının sorulmasına asla
taraftar olmıyacağız. (Soldan «(bravo» sesleri,
alkışlar)
Biz A. P. isi olarak b'.r ihtilâl devrinin ar
tık kapandığına ve tarihin malı olduğuna ina
nıyor ve bu devrin şu veya bu suretle bâzı si
yasi zümreler tarafından istismar mevzuu ya
pılmamasını, memleketimizin yüksek menfaat
leri için temenni etmekteyiz.
A. P. si kendine yöneltilen haksız isnatları
şiddetle reddeder, bu iftiraları yapanların, geç
mişte olduğu gibi, gelecekte de vatandaş vic
danında hüküm giyerek ebediyen hüsrana uğ
rayacaklarını katiyetle ifadeyi bir vatan borcu
sayar. (Bravo, sesleri, alkışlar)
Bir bütçe tenkidinde, bir parti adına yapı
lan konuşmada, bizi huzurunuzda bu açıklama
yı yapmak mecburiyetinde bırakan âmillerin
ve tahriklerin neler olduğunu sizlere burada
hatırlatmamıza lüzum olmadığına, kaaniiz.
Muhterem milletvekilleri,
A. P. si Koalisyon Hükümetinin kuruluşuna
memleketin yüksek menfaatleri için ve büyük
bir samimiyetle katılmıştır. Bu samimiyetimiz
ilk gününde ne idiyse, bugün de odur. Hiçbir
fikir ve hareketimizde siyasi gizli maksat ve
gaye yoktur ve oimıyacaktır. (Soldan, alkış
lar)
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Koalisyon Hükümetinin kuruluşunda ger
çekleştirmeyi millet huzurunda taahhüdettiğimiz bütün şartların bir an önce yerine getiri
leceğinden emin bulunuyoruz.
Bu hususta memleket idaresinde müşterek
mesuliyet yüklendiğimiz, O. H. P. nin de bizim
le aynı samimî inanç içinde 'bulunduğuna şüp
hemiz yoktur. (Alkışlar)
Muhterem milletvekilleri, milletçe geçirdiği
miz çok müstesna siyasi ve derin tesirli hâdi
seleri takiben iş başına gelen ve yapısı bakı
mından da siyasi tarihimizde ilk defa görülen
Koalisyon Hükümetinin, yeni Anayasamızın
esaslarına uygun olarak hazırlanmış olduğu
bütçenin tümü üzerinde görüşlerimiz ve temen
nilerimiz kısaca bunlardan ibarettir.
A. P. si olarak bu bütçenin ımemleketimize
hayırlı olmasını temenni ederken, bugüne ka
dar yapıcı davranış ve tenkidleriyle iyi örnek
ler veren muhalefet partilerimizin de Hüküme
timizi desteklemelerini temenni eder, Yüksek
Heyetinizi saygıyle selâmlarız. (Alkışlar)
BAŞKAN — Söz C. EL P. Grupu adına Ali
Şakir Ağanoğlu'nundur.
C. H. P. MECLÎS GRÜPU ADINA ALÎ SA
KİR AĞANO 3 LU (Trabzon) — Sayın Başkan,
Millet Meclisinin değerli üyeleri, Sayın Başba
kan ve onun kıymetli kabine arkadaşları.
1962 malî yılı bütçesi üzerinde Cumhuriyet
Halk Partisi Meclis Grupunun düşünce ve gö*
nişlerini sunmak üzere söz almış bulunuyorum.
Yüksek Meclisinizi hürmetle selâmlarım.
Anayasamızın 94 ncü maddesi gereğince Ba
kanlar Kurulu tarafından Büyük Millet Mecli
sine sunulmuş olan bütçe tasarısı ve raporu,
Büyük Meclis adına Bütçe Karma Komisyonu
tarafından sekiz haftalık sürekli ve titiz bir
çalışma ile enine boyuna incelenmiş ve tasan
üzerinde gerekli görülen birtakım değişiklik
ler yapılmıştır. Karma Komisyon Hükümet ta
sarısını esas tutmakla beraber, bir taraftan
memleketimizin malî ve iktisadi imkânlarını,
diğer taraftan, öncelikle yapılmasında zaruret
olan işleri göz önünde bulundurmuş, giderlerin
en isabetli sahalarda harcanması üzerinde dik
katle durmuştur. Hemen hepsi yatırımlar için
olmak üzere giderlere 114 milyon lira eklenmiş
tir.
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Karma Komisyonca kabul edilen 'bütçe ta
sarısı Cumhuriyet Senatosunda müzakere ve
tasvibolunmuş ve dün Yüksek Meclisinize su
nulmuştur.
Bütçe Kanma Komisyonuna, yaptığı ahenkli
ve çok yorucu çalışmalarından ve bütçe üzerin
deki ciddî ve yapıcı tutumundan dolayı C. H.
P. si Meclis Grupu adına, teşekkürlerimizi -sun
makla bahtiyarlık duymaktayız.
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mizde demokratik rejimin tekmil icaplariyİe yer
leştirilmesi; her yönde asayişin sağlanması, eği
tim çalışmalarına en geniş Ölçüde yer verilmesi;
iktisadi (gelişmeleri hızlandıracak yatırımların
arttırılması; işsizliğin önlenmesi, sosyal sigortala
rın sahalarının genişletilmesi ve kısaca, huzur ve
istikrar içerisinde kalkınmayı sağlıyacak her tür
lü çalışmalarda bulunulması yer almaktadır.

Sayın Milletvekilleri,
Sayın Milletvekilleri,
Karma Hükümet çok güç şartlar altında vazi
Çok partili demokrasi yolunu seçtikten son
fe almıştır. Geçmişin kötü tutumundan ileri gelen
ra, geçen 16 yıl içerisinde memleketimiz çetin
birçok aksaklıkların kısa zamanda düzeltilmesini
siyasi mücadelelere sahne 'olmuştur. Çok yakın
beklemek ve bu aksaklıklardan henüz, kurulduğu
bir geçmişte Atatürk inkılâplarını, tehlikeye
günden bu yana üç ay geçmemiş olan bir hükü
düşüren ve millî tesanüdümüzü sarsan, mânevi
meti mesul tutmak insafsızlık olur. (Alkışlar)
ve ma!ddi çatışmalar vukua gelmiştir. Ancak,
Bir intikal devresinin tekmil meselelerini hal
sağduyu ile hareket eden münevver zümre ile,
letmek durumunda olan ve yeni bir düzene geçi
gençliğimizin ve millî birliğimizi temsil'eden
şin sosyal ve psikolojik reaksiyonlarını tam de
Silâhlı Kuvvetlerimizin beraberliği ile ve za
mokratik anlayışla ve davranışlarla karşılamakta
manında yapılan çok isabetli müdaMle netice
olan Hükümetin bu temkinli, sabırlı, yatıştırıcı
sinde demokrasi tarihimizde buhranlı bir devre
ve yapıcı tutumunu takdirle' karşılamaktayız.
kapanmıştır. (Alkışlar) 27" Mayıs 1960 tarihin
(Bravo sesleri, alkışlar)
de başlayan înkılâp hareketi ile, ara verilmiş olan
Karma Hükümete iştirak eden bir parti ola
parlamenter rejim, 15 Ekim 1961 tarihinde ya
rak, karşılaşmakta olduğu güçlükleri yenmesi hu
pılan genel seçimle yeniden kurulmuştur. Büyük
susunda, bütün gücümüzle, Hükümete yardımcı
Atatürk'ün sözleriyle, «İlelebet payidar olacak-»
olmayı millî bir vazife telâkki etmekteyiz. (Alkış
Türkiye Cumhuriyetinin, bugün her türlü hak
lar)
^
ve hürriyetlerimizin sağlam temellere bağlanmış
Bugün, önümüzdeki meseleler kısa devreler
olduğu bir menhalesindeyiz. Ve mutluluk içerisin
içerisinde hallolunabilecek, basit konular değildir.
deyiz.
Birkaç yüz yılın bilgisizlik içinde ihmal ettiği
bir memleketin, sosyal ve iktisadi bünyesini mua
Saym Milletvekilleri,
sır medeniyet ölçülerine göre işlemek ve milleti
Demokratik rejimimizde, ilk defa olarak 20 j
mizin hayat seviyesini ileri memleketler durumu
Kasım 1961 tarihinde memleket idaresi bir Kar
na çıkarmak ödevi ile karşıkarşıya bulunmakta
ma Hükümete tevdi edilmiştir. Büyük Millet
yız. Geçen 10 yıl içerisindeki kötü idare, plânsız
Meclisinde temsil edilmekte olan dört siyasi par
hareketler ve ölçüsüz israflar sosyal bünyemizde
tiden, vatandaş reylerinin % 71 nisbetinde, bü
sarsıntılar yaratmış, kalkınma hareketlerimizi
yük çoğunluğuna dayanan, iki partinin Karm?
zorlaştırmış; yıllardır, birer hal tarzı aranan
Hükümeti iş başındadır.
problemlerin çözümünü güçleştirmiştir.
Yeni Anayasamız, iktisaden az gelişmiş hb
Bugün, dâvalarımızın ehemmiyetini bilerek ve
memleket olarak, Türkiye'de, eğitim çalışmaların
fakat millet olarak kendimizden başka güvenimiz
dan sosyal adalet ve sosyal' güvenliği sağlıyacaV
olmadığını, göz önünde tutarak çalışmak zorun
işlere; toprak reformundan ormanlaştırma faali
dayız. Plânlı ve ölçülü bir çalışma devresine gir
yetlerine kadar iktisadi ve sosyal sahalarda ya
mek mecburiyetindeyiz.
puması gereken işleri birtakım ana prensipler-.:
(bağlamış bulunuyor.
Geçen yıl kurulmuş olan Devlet Plânlama Teş
27 Kasım 1961 tarihinde, Yüksek Meclisimize
kilâtını, Millî Birlik Hükümetinin memleketimize
sunulmuş olan Hükümet programında da, Hükü
vapmış olduğu büyük hizmetlerin en başında yer
metin yapmayı vâit ve taahhüt ettiği işler sıra I alan, çok hayırlı bir hizmet olarak telâkki etmek
lanmıştır. Bunlar arasında, bilhassa, memleketi- J teyiz.
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Plânlama Teşkilâtının çalışmalarına büyük
ümitler bağlamış bulunuyoruz. Birinci beş yıllık
plânın hazırlığı Haziranda tamamlanacak ve
plân 1963 yılında tatbik mevkiine konacaktır.
Yaşadığımız çağda, Devlet görevleri arasında,
iktisadi işler en başta yer almaktadır. Halk toplu
luklarının yaşayış tarzını ıslah etmek ve refah se
viyesini yükseltmek, demokratik nizamlarda Dev
letin başlıca vazifesi haline gelmiştir. Bugün, ik
tisadi meselelerle sosyal konular birbirlerinin
içinde ve birbirlerinin devamı olan işler halde
dir. Bir topluluğun devamlı kalkınması için, bir
sistem içinde çalışılması gerekmektedir. Plânlama
ıbu çalışma düzenini meydana getiren tekniktir,
milletin artan ihtiyaçlariyle, memleketin mater
yal ve sosyal kaynaklarını karşılaştırmak ve bu
kaynakları en verimli tarzda kullanmak tekniği
dir; muvazeneli bir çalışmayı ve gelişmeyi müm
kün kıldığı için plânlama tamamiyle demokratik
bir harekettir, topluluğun, her çeşit sosyal ve ik-#
tisadi çalışmalarını birbiriyle bağdaştırmak ve
denkleştirmek suretiyle israfların önlenmesini ve
verimin artmasını sağlamaktadır.
Ancak, yaşadığımız çağın ilim ve tekniği ra
kamlara dayanmakta, her iş ve hareket istatistik
lerle ifade edilmekte ve değerlendirilmektedir.
Memleektimizde istatistik çalışmalarının zayıf ol
duğunu, birçok konularda işe yarıyacak rakamla
ra sahibolnıadığımızı üzüntü ile ifade etmek mec(buriyetindeyiz. Sosyal ve iktisadi kalkınma plân
larımızın reel hesaplara dayanması gerektiğine
göre, istatistik konusuna her sahada önemle yer
verilmesinin zaruri olduğuna kaaniiz.
Sayın Milletvekilleri,
Bir memleketin iktisadi faaliyetlerini bir bü
tün olarak mütalâa etmek gerekir. Bu bütün içe
risinde, çeşitli sektörlerin birbirleriyle denkli ve
ahenkli olarak geliştirilmeleri icabeder ve ancak
ıbu tarzda bir çalışma ile umumi kalkınma sağla
nabilir. Memleketlerin tabiî ve sosyal hareketleri
ne göre, iktisadi bünyelerinde öncelikle ele alına
cak sahalar vardır.
î
Türkiye, nüfusunun büyük kısmı köylü ve
çiftçi olan ve iktisadi bünyesinin temelini ziraat
teşkil eiden, bir (memlekettir. Bugün, 19 mil
yon yurttaşımız köylerde yaşamakta; millî ge
lirimizin yarıya yakın ıkısmı ziraatten sağlan
maktadır. Nüfus artışı yılda % 3 nisbetîndedir.
Bu artış temposu ile, 1970 de Türkiye'nin nü-
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fuısu 36 milyonu bulacaktır. Bunun 23 milyonu
nun köylerde kalacağı, 13 milyonun şehirlerin
nüfusunu teşkil edeceği hesaplanmaktadır. Ar
tan nüfusun geçimini sağlamak; memlekette
mevcut sanayiin büyük kısmının muhtacolduğu
hammaddeyi kâfi miktarlarda istihsal etmek ve
dış ticaretimize esas teşkil eden mahsullerimizi
x
daha fazla miktarlarda istihsal edebilmek dü
şünceleri, ziraat sektörüne daha çok önem ve
rilmesini gerektinmelktedir.
Ziraat sahamızda da plânlı bir çalışmaya gi
dilmesini ve bu sektörde kısa zamanda büyük
yatırımların yapılmasını zaruri görmekteyiz.
.b'inansmanı sıhhatli kaynalkiardan temin ede
bilecek, iyi hazırlanmış, beşer yıllık yaltırım
plânları ile, zirai istihsalin kısa bir devre içe
risinde büyük ölçüde artırılabileceği, mütehas
sıslar tarafından ısrarla ifade olunmaktadır.
Ziraatimizde müsbet bir ıgelişmen JI ; istih
sale yönelmiş kifayetli bAr kredi politikası takibedilmesi; ziraat arazisinin korunması ve müna
vebe ile kullanılması; sulama ve gübreleme iş
lerinin genişletilmesi; zirai nüfusun teknik bil
gelerle teçıhiz edimesi; mahsullerimizin kalite
lerinin yükseltilmesi, iç ve dış piyasalarda de
ğer fiyatlarla satılmaları ve fiyatlarda islükrar
temini; zirai sigortaların tesis edilmesi... gibi
hareketlerle gerçekleşebileceğine inanmaktayız.
Diğer taraftan, zirai sahada kalkınmaya 'te
mel teşkil edecek bir hareketin, toprak refor
mu olduğu kanaatindeyiz. Anayasamızın 37, 38
ve 52 nçi maddelerinde yer almış olan hususlar,milletimizin ihtiyaçlarını yeter ölçülerde, karşılıyabilmek maksadiyle, mevcut ve işlenebilir
ziraat sahalarının en iyi şekilde kullanılmaları
nı, hedef 'tutmaktadır. Bu sahadaki çalışmalara,
zaman kaybedilmeksizin, başlanmasını arzu et
mekteyiz. Hükümet programında da yer almış
olan bu konunun, halli hususunda büyük gay
retler harcanması gerektiğini takdir ediyoruz.
Ziraatle iştigal eden 3,5 milyon aileden, % 75
inin elimdeki ziraat "toprağı, ibir .aileyi geçin
dirmeye yeter ölçüde değildir.
Toprak reformunu, bir kısım çiftçilere daha
'bir miktar arazinin tapusunu vermek şekLnde
bir hareket olarak telâkki etmemekteyiz. Çift
çiyi islenebilecek toprakla birlikte, lüzumlu va
sıta ve imkânlarla teçhiz etmek ve .arazinin en
verimli şeklide kullanılmasını sağlamak lâzım
dır.
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sanat erbabı
Tarım çalışmaları içerisinde mütalâa olunan, I olarak göstermekteyiz. Küçük
ve esnafın, devamlı şekilde
çalışmalarını ve
ırmak, göl"ve denizlerimizde balık ve diğer su
standart imalât yapmalarını sağlamak; daha
ürünleri istihsalinin, daha geniş imkânlar sağ
geniş kredi imkânları vererek, âlet ve malze
lamak suretiyle, teşvik edilmesini, iktisadi kal
me ihtiyaçlarını karşılamak; bu zümre ara
kınmamızı hızlandıracak bir hareket olarak mü
sında, teknik bilgilerin
yayılmasını temin
talâa etmekteyiz.
etmek
ve
kooperatifçiliği
kuvvetlendirmek,
za
Köy topraklarının içme suyu, yol ve o'kul ih
ruri görülmektedir.
tiyaçları ile, sağlık şartlarının ıslahı konuları
Sayın milletvekilleri;
üzerinde, dikkatle durulmasını ve bu sahalara
Bütçe, Deyletin bir yıllık gelir ve giderle
daha geniş imkânlar ayrılmasını, çok önemli
rini gösteren bir hesap bilançosu olmaktan
millî meseleler saymaktayız.
ziyade; memleketin iktisadi, malî, sosyal ve
1963 yılından itibaren, tatbik mevkiine 'ko
kültürel her türlü mevzu ve meselelerini ak
nulacak birinci 'beş yıllık kalkınma plânında,
settiren ve Hükümet programında yer almış
ziraat sektörüne öncelik verileceği yolundaki
işlerin, bir yıl içerisinde
yapılabileceklerini
resmî beyanları, memnuniyetle karşılamaktayız.
ifade eden, bir icra plânı mahiyetini taşır.
Sayın Milletvekilleri;
Şimdi 1962 yılı bütçesinin vasıfları ile bu
İktisadi faaliyetlerimiz arasında en fazla ilgi
bütçe ile yıl içerisinde yapılabilecek işlerin
bekliyen bir saha da madenciliğimizdir. İhraç
mahiyetleri üzerinde bir parça durmak isti
maddeleri olarak, memlekete döviz getiren çe
yoruz. Evvelâ bütçe tekniği bakımından gi
şitli maden cevherlerimizin, daha çok miktar
derlerin daha iyi kontrol
edilebilmelerini
larda istihraç ve ihracedilmelerini sağlamak
'sağlamak üzere cari giderlerle
yatırımların
üzere, madencilere geniş kredi imkânlarının te
ayrı ayrı ve daha açık şekilde gösterilmeleri
minini, maden cevherlerinin Devlet nakil vası
ni lüzumlu bulmaktayız.
talarında tenzilâtlı tarifelere tâbi tutulmasını ve
Yatırımlara biraz daha geniş yer vermiş
ihracatta her türlü kolaylığın gösterilmesini çok
olarak 1962 bütçesinin yıl içinde iktisadi faa
lüzumlu ve fayclalı bulmaktayız.
liyetlerimiz üzerinde hızlandırıcı tesirler ya
Çok sayın arkadaşlar;
pacağına inanmaktayız.
İktisadi kalkınmamızın hızlanması için, sana
Bütçenin hazırlığı
dolayısiyle,
paramı
yiimizi daha fazla geliştirmek mecburiyetinde
zın iç ve dış piyasalarda bugünkü kıymetini
yiz. Geçen 10 yıl içerisinde, sanayi gelirlerimi
muhafaza etmesi hususunda dikkatle hareket
zin millî gelirimize nkbetinde bir- değişiklik ol
edileceğinin ifade edilmiş olmasını realist ve
mamıştır. Bu durum sanayi sahasında fazla bir
ciddî bir tutum olarak istikrar içinde kalkın
ilerleme kaydedilemediğini göstermektedir.
manın temel şartı saydığımızı ve memnunluk
Her çeşit gıda maddeleri sanayii ile, ihra
la karşıladığımızı ifade etmek isteriz.
cat yapılabilecek ve memlekete döviz temin
Dayandığı iç ve dış gelir
kaynaklarının
edecek sanayi kollarının, teşvik
edilmesini
tahliline geçmeden önce 1962 yılı bütçesinin
lüzumlu görmekteyiz. Kredi ihtiyaçlarının da
diğer bir hususiyetini teşkil çden (samimîliği)
ha geniş ölçülerde karşılanması
suretiyle,
üzerinde de birkaç söz söylemeyi lüzumlu gör
özel teşebbüsün, sanayi kurma hareketi teşvik
mekteyiz.
olunmalı, mevcut sanayiimizin
tam randı
Filhakika memleketimizin iktisadi ve malî
manla çalışabilmesi ve maliyetleri düşürebilbünyesini tekmil açıklığı ile ifade etmesi, ma
mesi için, muhtacolduğu ham ve yardımcı
hallî idarelerle İktisadi Devlet Teşekkülleri
maddelerle yedek parça ihtiyaçlarının teda
hariç, diğer Devlet daireleri gelir ve giderleri
rikinde, Devletçe her türlü kolaylık gösteril- J ni bünyesinde toplamış olması bakımların
melidir.
dan, 1962 yılı bütçesi samimî bir bütçe vasfını
Miktar itibariyle büyük bir yekûn tutan
taşımaktadır.
ve yüz binlerce vatandaşımızın geçimini sağBütçelerde denklik konusu klâsik mânada
lıyan küçük sanatların korunmasını, iktisa
önemini kaybetmiş bir keyfiyet olmakla bera
di bünyemiz içerisinde çok önemli bir konu • ber, 1962 yılı bütçesinin denkliliği hususun-
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da, birkaç kelime ile temas etmek istiyoruz. !
• Bu durum., iktisadi gelişmesini yapamamış
Bütçede yer almış olan tekmil giderlerin, çe
diğer memleketlerde olduğu gibi memleketimiz
şitli kaynaklardan
karşılıkları
bulunmuş
de de ihtiyaçların devamlı 'artışı karşısında ken
olarak, 1962 bütçesi hesaben denk bir bütçe
di kaynaklarımızın yetersizliğini ifade etmekte
vasfını taşımaktadır. Lâkin, dayandığı kay
ve yabancı kaynaklara daha fazla muhtaç oklu
nakların tahmin edilen miktarlarda gelir sağğumuzu göstermektedir. Ancak, dâhil bulundu
lıyabileceklerini katiyetle kabul etmek mümğumuz NATO müdafaa sisteminin bize tahmil
• kün değildir.
ettiği savunma görevini hakkiyle yapabilmek
için büyük masraflara katlandığımızı ve bu
Sayın milletvekilleri, 1962 yılı bütçesi :
yüzden kendi iç kaynaklarımızdan sağladığımız
6 873 836 017 lirası cari giderler,
imkânları tamamiyle iktisadi kalkınma işleri
3 331 025 184 lirası yatırımlar olmak üzere,
mizde kullanamadığımızı ifade etmek yerinde
olur.
10 114 861 201 lira olarak tesbit edilmiştir.
Diğer taraftan iktisadi kalkın mamız için za
Bu rakama mahallî
idarelerle, İktisadi
ruri birtakım yatırımların yapılmasına imkân
Devlet İşletmelerinin yatırım ve harcamaları tu
verecek olan dış yardımın 1962 yılı içinde daha
tarı olan 2 milyar 831 milyon lira eklenince
geniş ölçüde sağlanmış olmasını memnuniyet
resmî sektörün 1962 yılı içerisinde yapacağı
verici bir başarı olarak kaydetmekteyiz.
harcamalar (Î2 milyar, 946 milyon) liraya' ba
8 Şubat 1962 günü Hükümetimizle Amerika
liğ olmaktadır.
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında yapılan
Son yılların millî gelirleriyle resmî sektör
anlaşma gereğince bu dış yardımın 1 'milyar
harcamaları mukayese edilince :
100 miiılyon Mrailıik kıstım ıgerçek'1 eşmiş bul ummak
1959 yılında
% 19.39
tadır. Bu durum Hükümetin istikrarlı bir ikti
1960
>
% 18.99
sadi ve malî politika, takibetmek hususunda gös
1961
»
% 22.37
terdiği basireti dost ve müttefiklerimiz tarafın
1962
»
% 23.64 olarak, 1962 yı
dan çok iyi karşılanmakta olduğunu ifade, et
lında resmî sektör harcamalarının en yüksek
mektedir.
nisbeti ifade ettiği anlaşılmaktadır.
İç kaynaklardan sağlanacak gelirlerin 500
Bu durum, bilhassa resmî
sektör eliyle
milyon lirası tasarruf bonoları hasılatı, 15 mil
bu yıl yatırımlara daha yüksek nisbette yer
yon lirası akar yakıt istikrar fonundan Hazine
verilmiş olduğunu göstermektedir.
ye intikal edecek miktardır. 1961 yılında bu
kısımlarda elde edilen gelirler esas tutularak
Filhakika resmî sektör yatırımlarının ge
hesaplanmış olan bu gelirlerin 1962 malî yılında
lire nisbetle son 3 sene içerisinde takibettiği
tahakkuk
edeceklerine inanmaktayız.
seyir :
1959 Yılında
% 6.93
'• Sayın Milletvekillim;
1960
»
% 7.07
Bütçe gelirleri içersinde 8 394 693 632 lira
1961
»
% 8.51
olarak yer alan tekmil vasıtalı ve vasıtasız ver
1962
>
% 9.10 olarak 1962 de en
gilerle, çeşitli Devlet gelirleri üzerinde biraz da
yüksek seviyesine ulaşmış bulunmaktadır.
ha dikkatle durmak istiyoruz. Bu gelirler, 1961
yılma nazaran 740 milyon lira fazlasiyle hesap
Sayin Milletvekilleri;
edilmiştir. Fazlalık nisbeti, % 9,66 dır. 1961
Bütçe gelirlerinin % 88.10 nisbetini ifade
yılı bütçesinde 7 655 500 000 lira olarak yer al
eden 8 910 693 632 lirası iç kaynaklara, % 11,90
mış bulunan bu gelirler; Bina ve Arazi vergile
nisbetini ifade eden 1 204 167 569 liralık kısmı
rinde evvelce tesbit edilmiş olan yüksek nisbetdış yardım ve kredilere dayanmaktadır.
lerin tatbik edilmemesi; yıl içerisindeki ithalâtın,
1961 yılı bütçesinde 550 milyon lira olarak
bütçe hazırlığı sırasında tahmin edilen miktar
yer almış bulunan ve bütçe gelirlerinin % 6,33
dan, 75 milyon dolar kadar daha noksan bir
nisbetini ifade eden dış yardımlar 1962 yılında
kıymette yapılabilmesi ve iç piyasadaki nispî
iki misline yakın bir yükselme kaydetmiş bulu
durgunluk gibi sebeplerle, 550 milyon lira kadar
nuyor.
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noksan taMckuk etmiş, bulunmaktadır. Şimdi,
1962 malî yılına girerken geçen yıla nisbetle
Devlet gelirlerinde 1 milyar 250 milyon lira
fazla varidat sağlanabileceğini ifade eden gö
rüşü bir hayli iyimser karşılamakla beraber,
iktisadi bünyemizde gereken canlılığın meydana
gelmesiyle, bütçede yer almış olan gelirlerin ta
hakkuk etmelerini temenni etmekteyiz.
Devlet Plânlama Dairesinin yaptığı tahmin
lerde 1962 yılında geçen yıla nisbetle; tarım
sektörümüzde % 6 nispetinde ve genel millî ge
lirde, % 8 nisbetmde bir yükselme olacağı hesabedilmektedir. İçinde bulunduğumuz şartla
ra ve 1961 yılında yapılabilen yatırımlara baka
rak, bu tahminleri de iyimser görüşler olarak
karşıladığımızı ve bunların gerçekleşmesini te
menni ettiğimizi belirtmekle yetiniyoruz.
Sayın Milletvekillleri;
Hükümetin 1962 yılı içerisinde yeni vergi ve
resimler ihdas etmemek kararında oluşunu, ikti
sadi bünyemizde huzur ve istikrar sağlamak ba
kımından isabetli bir tutum olarak karşılamak
tayız. Ancak, mevcut vergi sistemimizde, ada
leti sağlıyacak ıslahatın yapılmasını beklemek
teyiz. Bu hususta, C. II. P. si olarak düşünce
lerimiz, kısaca şunlardır :
Vergi ödemenin yurttaşlık sıfatiyle birlikte
mütalâa edilmesi gereken bir millî vecibe oldu
ğuna inanmaktayız. Ancak, sosyal adalet pren
sibimi esas tutan Anayasamızın rehberliği alilin
de, Devletin vergi alma yoliyle bu, adaleti gerçeMeştJİTmeye doğru yöneleceğini ümidetmekteyiz.
Vatandaşa yeni külfetler tahmil etmeksizin
ve fakat, vergi kaçırmalarını önleyici tedbirle
ri artırmak suretiyle Devlet gelirlerinin çoğal
tılmasını ve âmme masraflarının daha. iyi karşı
lanmasını mümkün görmekteyiz.
1949 da çıkarılan ve 1950 den beri tatbik
edilmekte olan Gelir Vergisi Kanunu, vergi sis
temimizde, ilmî. esaslara dayanan, ileri ve de
mokratik bir devrim hareketi olmuştur. Bu sis
tem millî gelirle irtibatlı olarak elastikiyet taşı
yan bir sistemdir. Onbir yıllık tatbikattan elde
edilen tecrübelere dayanılarak bu vergide, ge
reken ıslahatın yapılabileceğine kaaniiz.
Düşünülen yenilikler olarak; gelir dilimle
ri arasında, vergi nisbetlerinin daha âdilâne
tevzi edilmesi; sermaye şirketlerinin teşviki, ya-
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tırım indirimleriyle, iktisadi (kalkınmamız için
çok zaruri olan yeni yatırımlara ayrılacak ge
lirlerin vergiden muaf tutulması; vergilerin, mü
kelleflere daha uygun gelecek 3 veya 4 taksitte
tahsil edilmesi; âmme alacaklarının tahsiline da
ir kanun mükellefle Hazineyi birbirlerine karşı
değil, birbirlerini tamamlıyan iki unsur haline
getirecek, bir tatbikata yer verecek şekilde ha
zırlanması... gibi hususlar sıralanmaktadır.
Şüphe yok ki, hiçbir memlekette vergi ta
hakkuk işlerinde, kontrol ihtiyacından uzak ka
lınmamaktadır. Ancak, tatbik edilen usullerin,
sosyal bünyeye uygunluğu ve tahmil olunan ver
gilerin âdilâne oluşu nisbetinde kontrol ihtiyacı
azalacaktır.
C. H. P. olarak Doğu kalkınmasına çok önem
vermekteyiz. Komisyon kurulmasını, bu itibarla
Doğu illerinde yapılacak yatırımlar için vergi
muafiyeti tanıyan yeni bir kanun tasarısının ha
zırlanmış olduğunu, memnuniyetle karşılamak
tayız.
Tasarruf bonosu konusunda, hizmet erbabı
için muafiyet haddinin yükseltilmesini ve yıllık
kazancın 5 500 liradan fazlasına teşmil edilme
sini, az kazançlı mükellefler lehine, çok isabetli
bir hareket olarak görmekteyiz.
Sayın milletvekilleri,
1962 yılı bütçesinin, % 67,07 nisbetini ifade
eden 6 783 836 017 liralık kısmı, Devlet daire
lerinin cari giderlerini teşkil etmektedir. Teşki
lât kanunlarına bağlı bulunan bu giderlerde,
fazla elastikiyet mevcut değildir, ve hükümet
lerin, her hangi bir mülâhaza ile, bu giderler
üzerinde bir tasarrufta bulunabilmeleri müm
kün görülememektedir.
Ancak, bütçenin büyük kısmını teşkil eden
bu giderlere karşılık, hizmetlerin daha iyi gö
rülmesi için, Devlet dairelerinin yeniden teşki
lâtlanmalarına zaruret vardır. Her çeşit hizmet
lerle, bunların Devlete maliyetini karşılaştır
mak; zaman ve emek israfını önlemek üzere
formaliteleri azaltmak; her kademedeki memu
run yetki ve sorumluluk derecelerini açıkça tâ
yin etmek ve bu ölçüler içerisinde iş dağıtımın
da bulmak gibi..., bir yeni çalışma düzeninin
kurulmasına ihtiyaç vardır.
Yapılan işlerin icabettirdiği bilgi,-ve ihtisa
sı esas tutan ve memurları ehliyet ve liyakatle
rine göre değerlendiren, bir maaş ve ücret sis
teminin tesis edilmesini, zaruri görmekteyiz. Bu-
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gün Devlet teşkilâtında, çeşitli ölçülerle, çok
farklı maaş ve ücretler ödenmektedir. Adilâne
olmıyan bu durum, daireler arasında ihtilâflara
sebebiyet vermekte, memurların hoşnutsuzluk ve
şikâyetlerini mucibolmaktadır.
Devlet Personel Dairesinin hazırlıyacağı yeni
bir sistemle bu durumun yakın bir gelecekte ıs
lah edilmesini bekliyoruz.
Devlet hizmetinde bulunanlar için bir huzur
ve güven müessesesi sayılan Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığının malî bünyesini takviye
edecek tedbirlerin alınmasını ve Devlet hizme
tinde bulundukları halde emeklilik hakları ol
mıyan bir kısım memur ve hizmetlileri Sandık
bünyesine ithal etmek üzere, lüzumlu ıslaha
tın yapılmasını zaruri görmekteyiz.
Saym Milletvekilleri;
1962 yılı bütçesinin 3 331 025 184 liralık
kısmı yatırımlara ayrılmıştır. Üç evvelki yıl
ile kıyaslandığı zaman yatırımların nisbeti :
1959 yılında % 32,06
1960
»
% 30,37
1961
»
% 31,31
1962
»
% 32,93 olarak, bu yıl biraz
daha yükselmiş bulunmaktaki^.
Resmî sektörce yapılacak yatırımlar, saha
lara göre şu şekilde dağılmaktadır :
Tarım sahasına (Ziraat
Bankasına tahsis edilen
meblâğ dâhil)
260 milyon % 7,80—
Millî Eğitim (Üniversite
ler dâhil)
385
»
% 11,55—
Bayındırlık (Karayolları,
Devlet Su İşleri dâhil) 1 778
»
% 52,37—
imar - iskân
120
»
% 3,60—
Sanayi
243
»
% 7,29—
olarak yer almaktadır.
Millî Eğitim yatırımları içerisinde, (238
milyon) liralık kısım, ilkokul inşaatı için
ayrılmıştır. 222 sayılı Kanun gereğince her yıl
ayrılacak bu kaibîl ödeneklerle adedi 17 bini
aşan köyümüzde 1,5 milyondan fazla çocuğu
muz kısa bir zamanda okula kavuşacaktır.
imar - iskân sahasına ayrılan, yatırımlar
içerisinde, 25 milyon lira, az gelirli vatandaş
ların iskân şartlarının ıslahı içindir. Gece
kondu probleminin ele alındığını ifade etmesi
bakımından, bu ödeneği büyük bir mem
nunlukla karşılıyoruz. Lâkin> mevzuun büyük-
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lüğü ve ehemmiyeti karşısında, ayrılan tahsi
sat pek azdır. Şehir, kasaba ve köylerimiz dâ
hil, Türkiye'nin her tarafında mesken mese
lesi ve iskân sahalarının ıslahı, millî dâvaları
mız arasında yeri olan, önemli bir konudur.
Az gelirli vatandaşlarımızı, sıhhi, rahat ve ucuz
meskenlere kavuşturmak üzere, geniş ölçüde
çalışılması ve bu sahaya daha büyük imkânlar
ayrılması lâzımdır.
Kalkınma çalışmaları arasında önemli bir
yer alması gereken turizm işleri için, bütçe
de yatırım maksadiyle hiçbir ödenek ayrılma
mış olmasını üzüntü ile karşılamaktayız.
Devlet eliyle yapılacak yatırımlara, bele
diye ve özel idarelerle iktisadi Devlet işlet
melerinin yatırımları olarak 1 milyar 602 mil
yon ve özel sektör tarafından yapılacağı he
saplanan 3 milyar 450 milyon lira eklenince,
.1962 yılında toplam olarak (8 milyar 383 mil
yon) liralık bir yatırım yapılabilecektir.
iktisadi gelişmememizin gerektiği kadar hızlanabilmesi için 1962 yılında yapılabilecek bu
yatırımlar kâfi midir?
Nüfusumuz 28 milyonu aşmıştır. Bu nüfus
içerisinde 10 milyonun üstünde bir iş güoüne
sahip bulunmaktayız, % 68 i ziraat sektörün
de bulunan bu iş gücü, zira atimizin bugünkü
strüktürü itibariyle, tam mânasiyle değerienemcmektedir. Ziraat sahamızın kapasitesine nis
beti e, zirai nüfusumuz fazladır. Bu sahada âtıl
'bulunan insan emeğini, diğer sahalara aktar
maya zaruret vardır. Gerek ziraat sahasında
emeğin daha fazla değerlenmesi ve gerek sa
nayi, madencilik, nakliyat ve alelûmum ticari
faaliyetlerimizin, daha fazla gelişerek iş gücü
ne yer verebilmesi için, büyük ölçüde yatırım
lar yapılması gerekmektedir. Diğer taraftan,
yılda 750 ilâ 800 bin küsur arasında nüfus art
maktadır. Çalışma çağma gelen her vatandaşı
müstahsil kılabilmek ve umumi olarak halkımı
zın geçim durumunu yükseltebilmek için, uz
manların hesaplarına göre millî gelirimizde yıl
lık % 7 nisbetinde bir artışın sağlanması gerek
mektedir. Bunun için de, verim bakımından en
iyimser ölçülerle, yılda 15 - 16 milyar liralık
yeni yatırımlar yapılmasına ihtiyaç görülmek
tedir. Halbuki, 1962 yılı için sağlanabilen yatı
rım imkânı, bunun yarısı kadardır.
Bu durum karşısında iç kaynaklarımızı da
ha fazla zorlamak, imkân nisbetinde bir kısım
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istihlâk sahalarında tasarruf yapmak ve dış
kaynaklardan daha geniş ölçülerde faydalan- ,
mak suretiyle yatırımları yıldan yıla artırmak
mecburiyetindeyiz, iktisadi gelişmesini yapama
mış diğer memleketlerde olduğu gibi bizdu de
daha bir zaman yabancı kaynaklardan yardım
ve uzun vadeli krediler sağlamak, yabancı ser
mayenin istihsal sahalarına gelmesini teşvik et
mek bir zaruret halindedir. Bu arada, Devlet
eliyle yapılan yatırımlarda, rantabiliteye fazla
önem verilmesi gerektiğini belirtmek isteriz.
iktisadi Devlet işletmelerimize şimdiye kadar
yapılmış olan yatırımların yekûnu 36 milyar
lira civarındadır. Bu işletmelerin bir kısmı,
kuruldukları tarihlerden itibaren, uzun seneler
geçmiş olmasına rağmen, hâlâ zarar etmek
te ve ' zararları Devlet bütçesinden karşı
lanmaktadır. Bir kısmı Hükümetin
aldığı
karar ve tedbirlerle alâkalı olarak zarar
eden müessese ve işletmelerin bu zararlarını
karşılamak üzere, 1962 yılı bütçesine 125 mil
yon liralık bir ödenek konulmuştur. Bu rakam
küçümsenecek bir meblâğ değildir.
Diğer taraftan, sermayelerine mahsuben bir
kısım iktisadi Devlet işletmeleri için 1962 yılı
bütçesinde 75 milyon liralık bir ödenek ayrıl
mış olmasını, bu işletmelerin bünyelerini kuv
vetlendirecek ve gelişmelerini hızlandıracak
müspet bir hareket olarak karşılamaktayız.
Sayın milletvekilleri,
Yatırım ile ilgili önemli bir konu, para ve
kredi politikası ile millî bankalarımızın duru
mudur. Hükümetin sağlam bir para politikası
gütmesini memnunlukla karşılamaktayız. Millî
bankalarımız bir taraftan tasarrufu teşvik et
mek, diğer taraftan iktisadi hayatımıza olduğu
kredileri sağlamak suretiyle, önemli bir hizmet
görmektedirler. Lâkin, iş ve ticaret hayatının
kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını güçlükle karşılıyabilen bankalarımız, sanayi ve madencilik gibi
orta ve uzun vadeli kredilere muhtaç sektörle
rin ihtiyaçlarına cevap verememektedir.
Son 8 - 10 sene içerisinde iktisadi durumu
muzu sıkıntılı bir çıkmaza sürüklemiş olan se
beplerden birisi, bankalardan tedarik edilebilen
kısa vadeli kredilerle uzun vadeli yatırımların
yapılmış olması ve konjonktür değişikliği kar
şısında bu kabîl kredilerin donmuş bulunması
dır. Halbuki iş, hayatı için önemli olan husus,

bankaların elinde daima seyyal .imkânların bu-

-
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lunabilmesi ve piyasanın her an bu imkânlar
dan faydalanabilmesidir.
1962 yılı içerisinde bankalarda mevduat ar
tışlarının mümkün olacağını ve bunun neticesi
olarak, piyasaya yeni krediler sağlanabileceğini
ümidetmekteyiz.
Merkez Bankasının, iç ticaretimizin devrevi
talepleriyle ihracat faaliyetlerimizin isteklerini
karşılamak hususunda bankalarımızı destekle
meye devam etmesini ve Hükümetin bu konuda
daha aktif bir politika takibetmesini arzu ve
temenni etmekteyiz.
Ziraat sahasında, kredi imkânlarının biraz
daha gelişmesini sağlıyacak bir hareket olarak
T. C. Ziraat Bankasına, kanuni mecburiyete
rağmen on yıldır ödenemiyen sermaye hisseleri
karşılığı olmak üzere, 1962 yılında (100 mil
yon) lira ve .tohumluk tevziatından dolayı, ban
kanın Hazineden olan alacakları karşılığı 40
milyon lira ödenmek üzere tahsisat ayrılmış
olmasını, Hükümetin zirai sektöre karşı müspet
tutumunun diğer bir ifadesi olarak, memnuni
yetle karşılamaktayız.
Ziraat Bankasının 1962 plasman programı
2,8 milyar liralık bir hacım taşımaktadır. Lâkin
bunun ancak % 10 nisıbetinde küçük bir kısmı,
ziraat safhasında yeni tesisler kurmak, imar ve
ıslahat gibi hakiki yatırımlara ait bulunmakta
dır. Geri kalan büyük kısım, döner sermaye ola
rak kullanılan çevirme kredileridir. Hakiki
zirai kalkınmayı mümkün kılacak yatırımlar
için, uzmanlar tarafından 5 - 6 milyar lira
lık zirai krediye ihtiyacolduğu tesbit edilmiş
tir. Bu ölçüde kredilerin sağlanabilmesi, Zira
at Bankasının çok daha geniş imkânlarla teç
hiz edilmesine bağlıdır.
Sayın milletvekilleri,
1962 yılında tediye muvazenemizin dengeli
hale gelebilmesi için, bugüne kadar anlaşmaya
bağlanmış dış yardım ve krediler dışında, da
ha 90 milyon
dolar civarında bir dış tediye
gücüne sahibolmamız gerekmektedir.
Çeşitli dış yardım ve kredilerden faydala
nılarak, 1962 yılında yapılabilecek ithalât ye
kûnu 560 milyon dolar kadaır olacak, yıl için
de ödenmesi gereken dış borçlarımızın faiz ve
resülmal taksiti olan 125 milyon dolar ilâve
siyle dış taahhütlerimiz, 685 milyon dolara yük
selecektir, Buna kargılık, yıl iğinde, yapılabil©-
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cek ihracat 325 milyon dolar olarak hesabedil- I
Dış borçlarımızın senelik taksitleri 100 mil
mekte, ve çeşitli kredi ve yardım anlaşmalariyyon dolar kadardır. İhracat gelirlerimizle mu
le sağlanabilecek, 270 milyon dolar ilâvesiyle
kayese edildiği zaman, her sene ihracatımızın
dış taahhütlerimizi karşılama imkânımız, 595
üçte birinin dış borçların tediyesine tahsisinin
milyon dolara yükselecektir. Tediye muvazene- ' zaruri olduğu neticesi çıkmaktadır. Bu dunraı>
mizde şimdilik 90 milyon dolar kadar aleyhte
dış borçlar bakımından memleket ekonomisi
bir fark görülmektedir. Bu farkı karşılamak
nin ne kadar ağır bir yük altında bulunduğunu
üzere, Hükümetimizin yeni imkânlar arayacağı
izaha kâfidir.
nı ümidetmekteyiz.
îç borçlar bakımından 'durum daha farklı
bir manzara arz etmektedir.
Döviz kaynaklarımızı genişletmek üzere,
Genel ve katma bütçeli idarelerle, İktisadi
yaş meyve, su ürünleri, maden cevherleri ve
Devlet Teşekküllerinin 3 1 . 1 2 .1961 tarihi iti
bir kısım sanayi mamullerimizin
ihracatını
bariyle, dalgalı ve konsolide iç borçları yekû
artıracak yeni tedbirler alınmasını ve turizm
nu, 8 milyar 873 milyon liraya baliğ olmakta
çalışmalarına hız verilmesini çok lüzumlu gör
dır. Bu rakamlar, Hazinenin ve İktisadi Dev
mekteyiz.
let Teşekküllerinin bir k'sını borçlarının tah
kimi hakkındaki 154 sayılı Kanuna göre, T. C.
Sayın milletvekilleri,
Merkez
Bankası, Amortisman ve Kredi Sandığı,
1958 den beri, Türkiye'nin Müşterek Paza
Emekli Sandığı ve İşçi S'gortaları Kurumuna
ra katılması hususunda mütaaddit teşebbüsler
karşı devralman borçlar yekûnu, 6 milyar 795
olmuştur ve halen de bu ıkonuda çalışmalar
milyonun düşülmesi halinde Devlet sektörünün
devam etmektedir.
iç borçları yekûnu 2 milyar küsur liraya in
Avrupanm belli başlı sanayici memleketle
mektedir.
rini içerisine alan ve halen memleketimizin dış
Devlet borçları, millî gelir ve Devlet gelir
ticaretinde % 40 nisbetinde bir yer işgal eden
lerine nisbet edilerek diğer yabancı memleket
bu pazar sahasiyle yeni bir anlaşma çerçevesi
lerle mukayese edildiği takdirde, memleket kal
içerisine girmekte memleketimizin ne gibi men
kınması bakımından, Devletin millî ekonomiden
faatleri olabilecektir? Bu konu ile meşgul olan
istikraz yapma imkânlarına halen sahiibolduğu
'ilim adamlarımız ve mütehassıslarımız müşte
neticesini vermektedir.
rek Pazara girmenin lehinde ve aleyhinde dü
Ancak Devlet, istikrazlarla memleketteki
şünce , ve görüşlerini neşretmektedirler. Bize
umumi tasarrufu âmme yatırımlarına çekerken,
göre Avrupa camiasının bir uzvu olmamız ve
hususi sektörün durumurun da dikkatle takibuzun vadeli menfaatlerimiz bakımından bu pa
edilmesi'1 gerekir. Memleket
ekonomisinde,
zar dışında kalmamamız icabeder. Ancak bu
önemli bir yer işgal eden hususi sektörün geliş
günkü iktisadi problemlerimiz, mahsullerimizi
mesini de engellememek lâzımdır.
değerlendirmek hususunda müsait pazarlar bul
İç borçlar mevzuunda, tasarruf bonolarına
mak değildir, daha fazla istihsal imkânsızlık
da bir parça temas etmekte fayda görmekte
larıdır. Diğer taraftan, sanayimizin verimlili
yiz :
ğini artırmak ve dolayısiyle maliyetleri indir
1961 malî yılı başında tatbik edilmeye baş
mek bakımlarından büyük gayretler ısarfma
lanan
mecburi tasarruf yoliyle 1961 yılında
mecbur bulunmaktayız. Bir intikal devresi içe
400
milyon
lira civarında hasılat temin edilmiş,
risinde kalkınma hamlelerimizin muhtemel re
1962
yılında
ise, 500 milyon temin edileceği tah
kabetler önünde sarsılmamasma hassasiyetle
min olunmuştur.
dikkat etmemiz gerekir.
Bütçenin, gelir imkânları göz önüne alındığı
Sayın milletvekilleri,
takdirde, kalkınma için daha fazla gayret sarfı
r
Memleketimizin 1961 yılı sonu itibariyle
na lüzum vardır. Hükümeti, yeni kaynaklar ara
yabancı memleketlere olan borcu 1 milyar 400
maya sevk edecek sebepler karşısında anlayış
milyon dolar tutmaktadır. Bu borcun, 800 mil
göstermek gerekmektedir. Ancak, şu ciheti ilâ
ve etmek lâzımgelir ki„ mecburi istikraz yolları
yon doları, genel ve katma bütçeli idarelerle
nı ve hususiyle, tasarruf bonoları şeklindeki tatİktisadi Devlet 'Teşekküllerine aittir.
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bikatı sihhatü bir kaynak olarak kabul etmek
biraz güçtür. Zira, bu sistem tatbikatta görülen
birtakım aksaklıklardan başka, neticeleri itiba
riyle, Devlet itibarını geniş ölçüde zedelemekte
ve Hükümetin gelecekte, normal istikraz imkân
l a r ı n sektelemektedir.
Bu itibarla, Hükümetin bu konu üzerinde
ciddiyetle eğilerek sistemi ıslah edecek tedbirle
re süratle tevssiil etmesini lüzumlu görmekteyiz.
Çok sayın milletvekilleri,
Yüksek Meclisinizin tetkiklerine sunulmuş
olan 1962 yılı Bütçe Kanununa, Cumhuriyet
Halk Partisi müspet oy kullanacaktır. Partimi
bu bütçenin başarı ile tatbiki hususunda her
türlü imkânlariyle Hükümeti destekliyecektir.
Hükümetimize 1962 yılı çalışmalarında, yü
rekten başarılar diliyoruz. .1962 yılı bütçesinin,
Büyük Milletimize, hayırlı olmasını temenni edi
yoruz.
Yüksek Meclise derin saygılarımı sunarak,
sözlerimi bitiriyorum. (Şiddetli alkışlar)
BAŞKAN — Parti Grupu sözcülerinin görüş
meleri bitmiştir. Bütçenin tümü üzerinde söz
alan arkadaşlarımız vardır. Şimdi bunları isim
leriyle okuyorum:
Zeki Baltacıoğlu, Halûk Nurbâki, Nureddin
Ok, Rüştü özal, Sadreddin Tosbi, Süreyya Koç,
îrfan Baran, Yahya Dermaneı, Hilmi Baydur,
Fahir Giritlioğlu, Mehmet Turgut, Mustafa Kap
tan, Suphi Baykam ve Kadri Eroğan.
Buyurun, Zeki Baltacıoğlu.
ZEKİ BALTACIOĞLU (Bolu) — Muhterem
•arkadaşlarım, Karma Hükümet, bir taraftan
programını hasırlayıp Yüksek Meclisten güven
oyu alırken, diğer taraftan müzakere konusu
1962 Bütçe Kanununu Anayasa emrine uygun
olarak Meclise sevk mecburiyetinde kalmıştır.
Gerçekten Hükümetin teşekkülü ile Bütçenin
Meclise sevk tarihleri arasında geçen kısa süre
içinde tasarının hazırlanabilmiş olmasını tak
dirle karşılamak icabeder.
Bütçenin tümü üzerinde âdil ve kesin bir
kıymet hükmüne varılabilmek için her şeyden
evvel Karma Hükümetin işe başladığı sırada
âcil tedbir bekliyen memleket meselelerine, sos
yal ve ekonomik bünyemize bakmak icabeder.
Çeşitli tarihî ve sosyal sebeplerden dolayı
(Az gelişmiş), (Geri kalmış) memleketler ara-
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smda bulunduğumuz acı bir gerçektir. 1953 1958 yılları arasında her türlü ikaz ve tavsiye
lere rağmen ısrarla takibolunan enflâsyonist
malî politikanın memleket ekonomisinde iç ve
dış muvazenei ne kadar tahribetımiş bulunduğu
Karma Bütçe Komisyonu raporunda kısa olmak
la beraber bütün vuzuhu ile anlatılmıştır, ihti
lâl ile kapanan bu devrede takibolunan sakat
malî politikanın memleketin gerek sosyal bütıye
ve ahlâkında ve gerekse ekonomik bünyesinde
husule getirdiği çöküntü raporda da belirtildiği
üzere cidden vahimdir.
Bu devrede takibolunan ekonomik politika
nın bariz vasfı ve hatası yatırımların gerek âm
me sektöründe ve gerekse özel sektörde, genel
ve rasyonel bir plâna bağlı olmamasıdır.
Bu son 10 yıllık devre de tarihimizin hiçbir
devrinde görülmemiş derecede dış yardım alın
masına, devralman millî ekonominin imkânları
nın ehemmiyetli oluşuna rağmen, ilmin icap
larına uygun rasyonel hareket yerine, büyük
ölçüde siyasi tesirler altında, şahsi, dağınık ve
mesnetsiz icraatın tercih edilmesi sebebiyle vâsıl
olunan netice buhran olmuştur.
Esasen tediye muvazenesi büyük açıkla ka
panan memleketimiz, büyük dış borç ve faizle
rinin ağır yükü altına girmiştir. Bunun karşı
lığı olarak varılan netice de : Yılda 350 milyon
dolarlık ihracata karşılık 720 milyon dolar diş
tediye zaruretinde kalışımızdır. Yıllık ihracatı
mızdan elde ettiğimiz döviz miktarından daha
çok dış yardım almak mecburiyetinde oluşumiiz
ve bunun daha uzunca bir müddet devam edece
ği hakikati, millî ekonominin hakiki durumunu
yapılmış olan aldatıcı propagandalara rağmen
memleketin nereye getirildiğini açıkça ortaya
koymaktadır.
Bütçe gerekçesinin dış borçlar bölümünde
verilen rakamlar karşısında, milletçe geçmiş
devrin değerlendirilmesi bakımından ibretle du
rulmalıdır.
Bugün artan nüfusun gıda ihtiyacını karşıla
mak % 85 şi çiftçi olan memleketimiz için en
önemli meselelerden birisidir. Süratle artan nü
fusumuzun 1975 senesinden evvel 40 milyonu bu
lacağı nazara alınırsa halline mecbur bulunduğu
muz beslenme dâvasının ehemmiyeti anlaşılır
Bugüne kadar artan nüfusun beslenme ihtiyacı
na paralel bir inkişaf olmamıştır. İstatistiklere
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göre, 1938 yılma nazaran Türk halkının beslen
me seviyesi gittikçe düşmektedir.
Ziraatle gizli işsizlik, iptidai usuller sebebiy
le verimsizlik, sınai sahada dağınıklık hâkim
dir.
Esasen kifayetsiz olan millî gelirin tevziindeki adaletsizliklerin, milletlerarası münasebetle
rin artması neticesi açıkça hissedilmesi sosyal
huzursuzluk kaynağı' olmak temayülündedir.
Son yılların fevkalâde siyasi alaylarının kaçı
nılmaz neticesi olarakta karma hükümet halli
cidden müşkül memleket dâvalarının karşısmdadır.
1962 bütçesinin tatbikatında Hükümetin bi
zi bugün içinde bulunduğumuz duruma getiren
son on yıllık politikanın hatalarından içtinabetmekte itina göstereceğine kesin inancımız var
dır.
Ancak 1958 yılından buyana alman istikrar
tedbirlerine rağmen, mahzurları izale edilemiyen
ve daha uzunca bir müddet sıkıntısını çekeceği
miz bu hatalı politikanın milletçe hakiki veçhe
si ile açıklanmasında tekerrür istidatlarının ön
lenmesi bakımından zaruret bulunur.
Ekonomik kalkınmanın baş şartı olan (serma
ye ve yatırım hacmini artırmak, yatırımları en
verimli ve faydalı sahalara yöneltmek, ticaret
ve tediye açıklarımızın ekonomik kalkınmaya
engel olmasını önlemek, ancak genel ve rasyonel
bir plânlama ile mümkün olabilir. îktisaden az
gelişmiş memleketlerde ve hususiyle memleketi
mizde iktisadi plânlamanın, sürekli ve disiplin
li olması zaruridir. Gaye olan seviyeye ulaşılmcaya kadar, ekonomik sahaya âmme müdahale
sinin belirli, tesirli ve yaygın olması fikrinin
tatbiki zarureti vardır. Keza bu devre içinde hu
susi sektörün başıboş bırakılamıyacağı gözden
uzak tutulmamalıdır.
(İstikrar içinde hızlı kalkınma dâvası) aslın
da demokratik rejimin tam mânasiyle yerleş
mesi noktasından çok yakından alâkalıdır.
Geri kalmış topluluklarda,, toplumun uzun
vadeli menfaatleri ve süratle kalkınma zarure
ti yanında, fertlerin şahsi veya toplu kısa vade
li menfaat ve temayüllerinin şiddetli bir şekilde
hissedilmesi vakıası demokratik rejim içinde
plânlama tatbikatını büyük ölçüde güçleştirir.
Ancak geri kalmış topluluklarda dahi çoğunlu
ğun nice yanıltıcı, yalancı müdahalelere rağmen

takdir edeceği kanaatiyle bu güçlüğün karşısına
çıkılabilir. Milletimizin sağduyusu bu takdirin
binnetice rejimin büyük garantisidir. Bir bakı
ma demokratik rejim ile plânlama ancak poli
tikacıların, ilim adamlarının ve umumiyetle ay
dınlarımızın plânlı kalkınma fikrini benimsenmiş
olmaları ve bunu büyük kütlelere maletme gay
retini göstermeleri ile bağdaştırılır. Azınlıkta
olan bir kısım insanların, siyasi ve şahsi menfaat
ve düşüncelerle kısa vadeli halk temayüllerine
liderlik ederek, büyük kütleleri peşlerinden sü
rümeyebildikleri unutulmamalıdır.
Bu gerçeğin karşısında dahi, gerek rejimin
selâmeti ve gerekse millî menfaatler bakımından
plân fikrinden asla tâviz verilmemelidir. Hükü
metimizden millî menfaatlerimizin plânlı ekono*
mide gerçekleşebileceği hakikatinin millete nak
ledilmesinde enerjik ve ciddî gayretler bekliyo
ruz.
Devlet Plânlama Teşkilâtımız kurulmasından
bu yana geçen çok kısa süre içinde ciddî ve fay
dalı mesainin örneklerini vermiştir. 1962 geçiş
plânı ile Haziran ayma kadar tamamlanacağı
söylenen 5 yıllık plân'çalışmalarında Hükümete
başarılar dilerim.
Plânlama Teşkilâtımızın tesbit ettiği % 7
kalkınma hızının gerektirdiği yatırım seviyesi
nin üstüne çıkabilmesi gayesinin tahakkuku için
yegâne çıkar yol, memleketimizin gerçeklerine
göre âmme tasarruflarının artırılmasıdır. Bunun
için müteaddit defalar mesul şahıslarca ifade
edildiğine göre Djsvlet İktisadi Teşebbüs ve teşek
küllerinin ıslahı başta gelen tedbirlerdendir. Bu
sahada büyük israf ve kayıplara sebebolan dağı
nıklığın izalesi, bu müesseselerin yatırım ve faa
liyetlerinin ciddî bir plânlamaya tâbi tutulması
gerekmektedir. Devletin bu sahada yatan 50 mil
yar liralık yatırımına karşılık normal amortisman
ve kârın ayrılabilmesi halinde ciddî tedbirlere gi
rişilmesi mümkün olabilecektir.

uzun vadeli millî menfaatlere uygun tutumları

da bilhassa bütfie gerekselinde anıklanan Gelir.

-W-

Bu müesseselerin her türlü siyasi tesirlerden
kurtarılarak rasyonel bir fiyat ve tarife politika
sı takibedebilmelerine imkân verilmesi Karma
Hükümetten beklediklerimiz arasındadır.
Âmme tasarruflarının, binnetice yatırımların
artırılmasında başta gelen âmil vergi mevzuunda
yapılması gerekli reformun sene içinde gerçekleş
mesine müncer olacak hükümet çalışmalarını tak
dirle karşılamamak mümkün değildir. Bu meyan-
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Vergisi mükelleflerinin beyanlarının mukayese
si vergi ziyanını ve kaçırılmasını önleyici güven
lik tedbirlerine sıkı sıkı sarılmayı icabettireeek
neticeler vermektedir.
Servet beyanı ve vergi murakabesinin gelişti
rilmesi gibi ciddî güvenlik tedbirlerinin, aksak
lıkları giderilmekle beraber, muhafaza edilmesin
de büyük ölçüde memleket menfaati vardır.
Hükümetten hallini beklediğimiz bir diğer
»önemli mesele de âmme hizmetlerinin aksamadan
süratle görülmesini temin ve her sahada mevcut
israfa son verilmesidir.
" Âmme hizmetlerinde büyük gecikmeler ve za
man kayıpları artık tabiî görülmeye başlanacak
kadar yaygındır. Personel kalitesinin yükseltil
mesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. Umumi ih
mal ve tembelliğin önlenmesi bakımından ciddî
tedbirler alınmalıdır.

ve böylece yapılan tasarrufların millî geliri artı
rıcı faaliyet sahalarına yönetilmesi mutlaka temin
olunmalıdır.
Karma Hükümetin karşısında bulunduğu
meselelerden birisi de, siyasi huzursusluk mev
zuudur. Hükümetten devamlı olarak huzurun
tesisi talebolunmakta ve fakat mütaaddit talep
lerin fikir ve kanaat menşeleri ayrı bulunmak
tadır.
Meselenin milletçe arzu edilen hakiki ve müs
pet sonuca (bağlanabilmesi için, huzursuzluk
kaynağı olan gerçek sebebin ne olduğunda isa
betli bir teşhis yapılması zarureti aşikârdır.
insan hak ve hürriyetlerine dayanan demok
ratik rejim uğrunda sarf olunan gayretler, ya
pılan fedakârlıkların gayesi ve mücadeleler, 27
Mayıs ihtilâli ve onun asil gayesine erişmiş ol
masıyla tahakkuk etmiş yeni Anayasamız mil
letçe kabul olunarak yeni Türkiye B. M. Mec
Vatandaşa güler yüzle ve geçmiş alışkanlıklar
lisi teşekkül etmiştir. Millet hakimiyetinin tam
nazara alınarak büyük tahammülle muamele
ve gerçek mânası ile tesisi, uğrunda yapılan
edilmesi mutlaka temin edilmeli, müracatinin
mücadeleler ve fedakârlıklar ve bu asil gaye uğ
müsbet veya menfi kesin sonucunun kısa zaman- I
runda yapılan devrim hareketi ve tasarrufları
da sahibine tebliğine itina edilmelidir.
hergün. türlü vesilelerle kötülenmek istenmekte
Âmme sektöründe âzami tasarrufa riayeti te
dir, işin garibi, bu hareketler (Millî irade mü
min, keza önemli meselelerimiz arasındadır. Büt- I
cadelesi) şeklinde gösterilmek istenmektedir.
cenin cari masraflar bölümünde hayli yekûnlara
Müjıferit ve dağınık da olsa, bu hareketler ve
baliğ olan birçok kalemler lüks ve israfın ifadesimuhataplarmca verilen cevapların ihtilâl teş
dirler. Yalnız Ankara'da Devlet dairelerinin özle
vikleri olarak gösterilmek temayülleri huzur
dikleri kira bedelleri milyonları bulmaktadır. Bu
suzluğun hakiki âmilleridir. Hükümetin hakiki
na karşılık Devlet dairelerimizdeki yerleşme, bu
huzursuzluk kaynağı olan bu hareketler karşı
sahadaki israfın, müşahhas örneğidir. Misal ola
sında kararlı ve enerjik hareket etmasini diliyo
rak, evvelce yalnız bir binada çalışan Maliye Ba
ruz (Alkışlar).
kanlığının bugün bir siteye yayılmış ve yerleşmiş I
durumda olduğu gösterilebilir.
BAŞKAN — Sayın Nur Baki

Yalnız bir İktisadi Devlet Teşekkülünde bir
kâğıdının abadının değiştirilmesi ile yılda 150 bin
lira sağlandığı misali göz önüne alınırsa bu mev
zuda yapılabilecek tasarrufun büyüklüğü kolay
lıkla takdir ve tatmin olunur. Âmme müesseselerimizdeki lüks ve israfın binlerce misali zikredile
bilir.
En ehemmiyetsizi kırtasiye israfının mütaaddit örnekleri alenen cereyan etmektedir. Sene son
larında âdeta yarış halinde icra edilegelen artan
ödenek sarfı âdetine mutlaka son verilmelidir.
Devlet dairelerinin mefruşatının standardizasyonu, cari masraflarda tasarruf sağlıyan müessese
ve daire mensuplarına muayyen nisbette prim ve
rilmesi gibi tasarruf sağlayıcı tedbirler alınmalı

I
I

I
|

HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) —
Muhterem arkadaşlar, 1962 bütçesine atfı nazar
ederken yüreğimizden geçen çeşitli hisler var.
Bu hislerden bir tanesi, aceleye gelmiş, hüsnü
niyetle hazırlanmış bir bütçedir, biz bunu fa^la
hırpalanııyacağız, diye çabucak iyi taraflarını
görerek bunun memleket hayrına olmasına dair
bir temenni ile hâdiseyi. kapatmak isteği. Diğer
bir düşünce, bu bütçenin zamirinde gizli olan
huzur gibi, siyasi istikrar gibi mevzulara günün
icaplarına göre hafif bir kanat değdirip geçmek.
Aslında Hükümet Programının bir mütem
mim sonucu olan Bütçe Kanununun eleştirilme
sinde, bendeniz ne bütçenin aceleye gelmesi se
bebiyle veya günün şartlarına göre müsamaha
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ile karşılanan bir eleştirmeye tâbi olmasına ta- I kabul etmek lâzımdır. Halk Partisi ve Adalet
raftarım; ne de bunun zamirindeki Hükümetin
Partisinin meydana getirdiği Karma Hükü
siyasi ve ekonomik gidişatına, hiçbir tarafa değ
metin mutlaka ve mutlaka bu hususu Parlâ
meden şöyle hafifçe kanat vurulup geçilmesi
mento içinde duyurmasına ve parti grupların
taraftarıyım. Bilâkis mevzuun eleştirmesi yapı
da duyurmasında fayda vardır. Çünkü memle
lırken bunun üzerine oturduğu esas strüktürün
ket sathında şüpheli görünen bâzı taraflar
tamamen ortaya konulması lâzımdır. 1962 yılı
vardır. Bunları açıkça ortaya vaz'etmemiz,
bütçesi iki vasfı, yani politik ve ekonomik vasfı
kanaatime göre 1962 yılı bütçesinin dayandığı
ile hangi bina üzerine oturmuştur?.. Bunları
dayanakları en hassas bir noktada eleştirme
bizlerin bildiği gibi efkârı umumiyenin de sağ
mize sebebolacaktır. Bir defa memlekette koa
lam olarak bilmesinde faydalı noktalar müşalisyon ilk defa meydana geldiği için anlaşıl
hade etmekteyim.
mamış, anlaşılamamış bir tâbir ve olaydır. Koalis
yon ilân edilirken gerek memleket sathında, gerek
1962 yılı bütçesinin oturduğu politik zemin,
se partiler arasında, rekabetin verdiği bir allerji
ihtilâlden çıkmış karma bir Hükümetin, hattâ
karma oluşunda da özellik taşıyan, yani karma
ile, tuhaf bir çekinserlik olmuştur. Halbuki
lığında da ayrı bir orijinalite taşıyan bir Hü
koalisyon demek birleşmek, her noktada fikir
kümetin, politik zeminde teşkil ettiği bir sütun.
birliğine varmak demek değildir. Dünyanın
hiçbir yerinde koalisyon böyle değildir. Koalis
îkinci sütun, zaten senelerce evvel, ta göç
yon demek, gerek siyasi, gerek ekonomik sa
yollarının Türkiye'den geçmesinin kesildiği gün
halar gibi muhtelif sahalarda birbirine zıt dü
lerden bugüne kadar büyük bir siyasi krizle yüz
şünceleri olan iki partinin memleketi müştere
yüze kalmış bir memleketin cidden her sahada
ken idareleri demektir. Bu idarede, hüsnü
zayıf ve yetersiz olan iktisadi durumu. Üçün
niyet sahibi olmak kayıt ve şartiyle, mutlaka
cüsü de; yıllar yılı gerek harblerle, gerek bü
ufak
tefek siyasi ve iktisadi görüş farkları ola
yük siyasi mücadelelerle yıpranmış bir impara
bilir.
Şimdi Adalet Partisi ile Halk Partisi
torluktan bir cumhuriyete, Şarktan ve Şarklı
arasında ufacık bir siyasi veya ekonomik mü
lıktan Garba ve Garplılığa yönelmek için büyük
nakaşa
çıktı mı, davulu zurnayı alan ortaya çı
çaba ve gayret göstermiş ve dolayısiyle sosyal
kıyor;
«bozuluyor,
bozuldu,» şeklinde haberler
bünyesinde «büyük bir yıpranma meydana gel
alıp
yürüyor.
Bu
gayet
garip bir şey arka
miş cemiyet. Bu üç esaslı direği bunlar teşkil
daşlar.
Çünkü
bir
defa
bu
koalisyon
sosyal, eko
etmiş oluyor.
nomik ve politik zaruretlerin kaçınılmaz bir
1962 bütçesine bakarken bunun dayandığı
sonucudur. Ne Adalet Partisi sırtından Halk
sütunlardan birincisini -orijinal bir Karma Hü
Partisinin yükünü atabilir, ne Halk Partisi sır
kümetin siyasi programı; ikincisi, yıllardan "beri
tından Adalet Partisinin yükünü atabilir. Bu
çeşitli sebeplerle zayıflamış iktisadi bir kriz sü
teşriî devrede her iki partinin giriştiği münaka
tunu; üçüncüsünü, sosyal olarak çeşitli yıpranışşalar yumuşak da olsa, sert de olsa bu koalis
İfrrın meydana getirdiği sütun teşkil etmektedir.
yonu devam ettirmek zaruretindedirler. Üçüncü
Yani 1962 bütçesi hu sütunlar üzerine kurul
bir ihtimal, demokrasiden vazgeçmektir. O
muştur.
halde demokrasimizi devam ettirmek zarure
Bütçenin ikinci bir özelliği de şudur:
tinde olduğumuza göre, iki parti arasındaki
iki parti gerek doktrin, bilhassa iktisadi
ufak tefek sataşmalar ve çatışmalar üzerinde
anlayış, gerekse siyasi anlayış bakımından bir
şüphe ile durmak manasız olur.
birine oldukça kontr olabilecek iki partinin
Sonra koalisyon üzerinde bir noktayı daha
Karma Hükümetinin meydana getirdiği bir
tebarüz ettirmek isterim : îki partiyi koalis
bütçe. Eğer biz olayları olduğu gibi kabul et
yona zorlıyan rüzgârlar vardır. Koalisyonun
mezsek, her önüne gelen huzurdan: bahseder
ve bu huzuru temin babından sarf ettiği cüm- I bugünkünden başka şekilde ikinci veya üçüncü
lelerle huzursuzluk yaratır ve memleketi hu- I bir şekli düşünülemez. İki küçük partinin bir
zursuzluğa sürüklerse bu memlekette huzur I büyük parti ile veya bir küçük partinin bir
yaratılamaz. Olayları realist ve samimî olarak | büyük parti ile koalisyon yapması ve bu koa-
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lisyonu Türkiye'de yürütmesi mümkün değil
dir. Bu bakımdan koalisyonun devamı, her
iki parti istese de istemese de birzarurettir.Her
iki parti arasındaki politik mücadeleler ve bir
takım çekişmeler, koalisyonu önliyemez. Dünya
nın her yerinde politik mücadeleler koalisyo
nun içinde de olur, fakat bu mücadeleler koa
lisyonu sarsmaz. Aksi takdirde koalisyon mem
leket menfaatine aykırı oluı*. Koalisyon kar
malıktır, karşım değildir. Bu nokta üzerinde
böylece durduktan sonra, çok önemli bir nok
ta olan hüsnüniyet ve suiniyet mevzuu üzerinde
birkaç kelime ile durmak istiyorum.
Siyasi şahsiyetler kendi fikir ve görüşleri
nin dışında olan görüş ve fikirleri karşı tara
fın suiniyetinden mülhem kabul ettikçe siyasi
olamazlar. Siyasi şahsiyetler karşı tarafın fi
kirlerini onların hüsnüniyetine vermek zorun
dadırlar. Yani son günlerde huzur bozucu diye
tavsif edilen birtakım beyanlar, yazılar, şun
lar bunlar, aslında her iki tarafın da birbiri
ne suiniyet atfetmesinden ileri1 gelmektedir.
Her iki taraf fikir münakaşasını hüsnüniyetle
kabul ettikten sonra, bu fikirler birbirlerine zıt
dahi olsa bundan bir mahzur meydana gelmez.
Bu umumi girişten sonra bütçenin umumi
vasfına geçiyorum :
Bütçe cidden güç şartlar içinde hazırlanmış
tır. Fakat güç şartlar içinde hazırlanması onun
eleştirilmesinde iltimas edilmesi mânasına gel
mez. Bizim için tenkid edecek çok şey var, ama
bu şartlar altında bundan vazgeçtik demek
doğru değildir. Bilâkis Parlâmento içinde bu
eleştirme mümkün olduğu kadar yapılmalı ve
ne kadar faydalı ve faydasız kısımlar varsa
bunlar meydana çıkarılmalıdır. Bunları eleş
tirmekten bir kötü netice çıkmaz.
Bütçenin güç tarafı şudur : Karma hükü
metlerin iktisadi faktörleri arasında devletçi
lik ve liberalizm aynı dozda değildir. Ayrı
iki! partiden devletçilik birisinde % 25, öte
kisinde ise % 75, diğer partide liberallik % 25,
devletçilik % 75 tir. Bu bakımdan şüphesiz ki,
bu bütçenin hem devletçi bir zihniyetle ve
hem de li'beralist bir zihniyetle muvazeneli bir
şekilde tesbit edilmesi imkânsızdır. Bütçede
buna dikkat edilmemiş, ama ilmî olarak bu im
kânsızdır. Ancak her iki parti tarafından ve
rilmiş olan' tavizler se'belbiyle, bütçe harcama
kapasitesi bakımımdan bâzı noktalarda kifa-

yetli, bâzı noktalarda kifayetsiz kalmıştır. Me
selâ bu bütçe zahirî plânda enflâsyona müsa
itmiş gibi görülebilen bir görünüş arz eder.
Halbuki bu görüşten sıyrılmak lâzımdır. Mo
dern ekonomilerde enflâsyon bir maliye mese
lesi olmaktan kesin olarak çıkmıştır. Artık
dünyanın hiçbir tarafında, hiçbir memlekette
enflâsyondan bahsederek, filân rakamla falan
rakam arasında şu kadar fark olduğu ve bu
nun enflâsyon meydana getirdiği iddia edil
miyor. Enflâsyon politik bir olavdır, ekono
mik değildir. Eğer bir Kabine politikasiyle en
flâsyonu yaratırsa (Bütçesi ne kadar kuvvetli
olursa olsun, rakamları ne kadar düzgün olur
sa olsun) enflâsyona gider. Aksine acık bu
lunan bir bütçesi olsa bile, politikası itibariyle
enflâsyonist değilse o bütçe enflâsyona gide
mez. Dünyanın her yerinde esas prensip, en
flâsyonun ekonomik değil politik bir sonuç
oluşudur. Bu bakımdan Hükümet politikasın
daki tutumunda, ilk günlerin karma şaşkınlı
ğı yahut da karma oluştan doğan şaşkınlık
geçtikten sonra yakın günlerde sağladığı ciddî
ve enerjik hareketle böyle bir enflâsyon ha
reketinden tamamen sıyrıldığını göstermiştir.
Yahut da bu bütçe - bendenizin kanaatime göre enflâsyona gidemez. Çünkü her iki partinin
hem Hükümeti murakabe rolü, hem de düzenli
çalışma durumu vardır. Üstelik Hükümette,
hattâ bizzat Maliye Bakanında biraz da aler
jik bir durum keshe'tmesi, yani bu kelimeyi
duyunca fersah fersah kaçar durumda olmaları
bu bütçenin enflâsyona gidemiyeceğinin bir de
lilidir. Ama enflâsyona giden bir bütçeyi de
kurtarmak Hükümetin elinde değildir. Karma
Hükümet mecburi olarak devam zorunda bu
lunduğu ve elindeki bütçeyi yürütmek zorun
da olduğuna göre şartar ne olursa olsun bu
bütçe enflâsyona gitmez, daha doğrusu gide
mez.
Şimdi, bütçenin içerisinde Devletçilikle libe
ralliğin zor mevzuları var demiştim. Buna ait
bir, iki misal vermek isterim:
Bir memleket ki, liberaldir, o memlekette
üniversite paralıdır. Bir memleket ki, Devlet
çidir, mektepleri bedavadır. Ama bunun yanın
da yatırımları, vergi mükellefiyeti Devletçiliğe
göre ayarlanmıştır. Şimdi öyle bir bütçe geti
receğiz, Maliye Bakanından öyle bir bütçe isti-
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yoruz ki, üniversiteler bu kadar yatırım yap
sın ama Devlet yatırımlarına kabil olduğu ka
dar yer vermesin; vergiler kabil olduğu kadar
müsamahakâr, is'aflı olsun. Buna imkân yok
tur. Böyle bir bütçeyi dünyanın hiçbir maliye
cisi yapamaz. Bu bakımdan bütçenin asıl güç
olan tarafı, İhtilâl şartlarını sırtında hisseden
bir Hükümet tarafından hazırlanmış olmasında
değil, eskiden beri daha ziyade politik ve eko
nomik beyanlarımızda garip garip statükoların
meveudiyetindedir. Yani bugün muayyen mües
seseleri Devletçi, muayyen yatırımları liberalist
görüşle ele alınmış ve bu keşmekeş üzerine
inşa edilmiş bir bütçe ortaya gelmiş. Bu büt
çenin içerisinde iktisadi Devlet Teşekkülleri
nin durumu, Devlet Plânlama Teşkilâtının du
rumu orijinal birer ekonomik problemdir, ikti
sadi Devlet Teşekküllerinin durumunu ve statü
kosunu düzeltmek, yani iyi müeyyidelere bağ
lamak ve yapılan bütün çalışmalarını sağlam
esaslara bağlamak ve hattâ ecnebi uzman getir
terek bu teşkilâtı ıslah etmek ve eleştirmek hu
susu da sonuçlara bağlanamamıştır, öyle ikti
sadi Devlet Teşekkülleri vardır ki, bunların sta
tükosunun içinden çıkmak hiçbir maliyeciye
nasibolmıyacak kadar grifttir. DeVİeit Plânla
ma Teşkilâtının kuruluşunda çeşitli arkadaşlar
noktai nazarlarını gayet sarih olarak ifade etti
ler. Bu teşkilât, Devletçilikle liberalizm esas
ları üzerinde çalışan bir müessese durumunda
dır. Başbakanın söylediği gibi, Devlet Plân
lama teşkilâtı, önplân hazırlayan bir müessese
halinde kaldığı müddetçe hakikaten her türlü
rejim içinde lüzumlu ve kıymetli bir müessese
dir ama, önplân mevkiinden çıkarsa ve Hükü
mete direktif veren ilmî bir şûra olursa bu
teşkilâtla partilerin ve karma hükümetlerin
siyasi görüşlerini yürütmeye imkân kalmaz. Za
ten en kuvvetli Devletçi idarelerde bile, Devlet
Plânlama Teşkilâtı Devletin üzerinde bir rol oy
nayamaz. Devlet Plânlama Teşkilâtının ilmî ola
rak , etüt olarak yapılmasına lüzum görmediği
bir eser, yahut o eserin o günkü lüzumunun bi
rinci derecede olmadığı hakkındaki bir kanaat
yalnız ekonomik noktai nazardan olabilir. Hal
buki, bir memlekette ekonomik noktai nazar ya
nında politik, hattâ iç ve dış siyasetle ilgili hu
susiyetler de vardır.. Bir Şark kalkınması yal
nız ekonomik bakım dan hesabedilirse belki de
terki icabedecek bir mevzu .teşkil edebilir. Hal-
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buki hem dış siyasetin, hem iç siyasetin, hem
de memleketin müstakbel müstehlik gücünün so
nuçlan olarak düşünülürse başka görüşleri or
taya çıkarabilir. O zaman Şarkın kalkındırıl
ması birinci safhaya geçebilir. Bütün bunlar
Karma Hükümetin memleket menfaatleri bakı
mından şanslı taraflarıdır. Metinlerde statüko
hangi ölçüyle kurulursa kurulsun, Karma Hü
kümetin otomatikman bunu Devletçiliğin mut
lak tasarrufundan ve yine liberalliğin de lâuba
liliğinden kurtarması otomatikman zaruri bir
hâl alacaktır. Hükümetin, ihtilâlin memlekette
asıl bütçe üzerinde değil de, dünyanın her tara
fında olduğu gibi, ekonomik ve ticari hayatın
da açtığı yaraların sarılması bakımından bizzat
faydalı bir bütçe ile karşımıza gelip sonradan
daha ilmî bir Ibütçe tasarısı yapıp getirtmesi çok
tehlikeli olurdu. Çünkü ıbil'iyorsun'uz ki, ibirçofc
ticari müesseseler, hattâ birçok özel yatırım sa
hipleri bütçenin çıkmasını ve bu bütçenin itimat
edilen taraflarının mevcudiyetini aramaktadır.
Böyle ekonomik politika bakımından kritik bir
devrede 3 - 5 aylık bir bütçe yapsa idik bu pi
yasada çok menfi tesir uyandırırdı. Halbuki bu
bütçenin antienfilâsyonist ve cidden realist ta
rafları piyasa üzerinde iyi etki yapacaktır. Büt
çenin iyi ve kötü taraflarını yanyana getirip
sıralamak icabederse, iyi tarafları realist ve
antienfilâsyonisttir.
Yine bir iyi tarafı, bir nisbet dâhilinde olma
sına rağmen, her iki partinin de programların
daki sivri görüşleri ihtiva etmemesidir. Halbu
ki birçok karma hükümetlerde bütçenin ya
pılması, bilhassa Garpta çok büyük bir prob
lemdir. Karma Hükümete giren her iki parti
veya her üç parti programlarının sivri taraf
larını bütçede göstermek isterler ve Maliye Ba
kanına bu bakımdan tazyik ederler. Bizim Kar
ma Hükümetin getirdiği bütçe, her iki partinin
de programlarının sivri taraflarını gösterme
mektedir. Bütçenin üçüncü müspet tarafı da
budur.
Beğenmediğim tarafları ise şunlardır :
Birincisi, bütçe, idare kanallarından 1961
yılının sonlarına doğru geldiği, yani parlâmen
tomuz yeni kurulduğu zaman millete intikal
ederken, tamamen klâsik ve kırtasiyeci bir zih
niyetle hazırlanmış ve hepimizin ciddî olarak
özleyişle beklediğimiz ve klâsik zihniyetten siy-
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Karma Bütçe Komisyonunun bir üyesi ola
rılmasmı istediğimiz vasıfları gösterememiştir. |
rak, falkat çalışmalarımızın rakamlarını verme'k,
Bütçe umumi olarak realisttir, ama birçok
mukayeseler yapmak, yahut 'bunlara istinatla
bakanlıkların cari hesaplar 'kısmında realist
takdir, tenkid ve temennilerde bulunmak üzere
olamamıştır. Çünkü, tâ Osmanlı Devleti devrin
değil, sadece hissiyatımı belirtmek ihtiyacı ile
den kalma maliye esas ve metotları ile meyda
söz almış bulunuyorum. Lütfen mazur görünüz,
na getirilmiş birtakım cari giderlere yer veril
vaktin zıyaı pahasına lütfen dinleyiniz. Ve bu
miştir. Bir perdenin parasını bütçeye/koymak
maksatla birkaç dakika için maziyi huzurunuza
için dahi çeşitli pencereler nazara alınmıştır.
getirmeme müsaade buyurunuz ve lütfen sabır
Bütçenin ücretler faslı da tamamen hepimi
gösteriniz.
zin beklediği birleşmeyi yıkan bir vasfı ihtiva j
etmektedir. Aslında 1961 bütçesi gibi bu duru
«Muhterem milletvekilleri, muvazenei mali
mun ıslah edilmesi için Meclise gelmiş bir şey
yei tetkıik ile hâkimiyeti millet nazariye'sinin en
olsa idi, 'bugün bu, tenkid mevzuu olmazdı.
mühim bir fer'i 'tatbikisi olan hâkimiyeti mali
Devlet memurlarına ödenen ücretlerin gerek
ye! millet temin ve tahkim edilmiş olacaktır.
miktarları ve gerek ödeme şeklindeki bozukluk
Hâkimiyeti maliyei millet, bilirsiniz ki, bütün
Ibütçede olduğu gibi muhafaza edilmektedir.
hâkimiyetlerin esasıdır. Hâkimiyeti maliye, hâ
kimiyeti
Hazine demektir. Hazineye ve hele do
Sonra memur ve eleman standardizasyonu
lu bir hazineye hâkimiyet ise, bilirsiniz ki, her
hiçjbir zaman düşünülmemiş, «Ancak yüzde
şeye hâkimiyet dernektir. Bilhassa usulü meşru
2 - 3 eleman artmıştır» denmiştir. Bu da tabiî
tiyetin en büyük silâhı, silâhı malisidir. Yalnız
olarak mütalâa edilmiş, niçin artmış, niçin bir
usulü meşrutiyetin değil, hattâ usulü istibda
revizyona gidilmemiştir, bu tamamen müphem
dın bile, acı tecrübelerle sabittir ki, en 'büyük
dir.
silâhı,
silâhı malîsi idi.
Sonra, bugünkü 1962 bütçesinde, aslında
bütçelerde bir eleştirme yoktur. İktisadi Devlet
İstibdat hiç/bir zaman mâlkul, hiçbir zaman
Teşekkülleri 60 milyar içinde birtakım gayrimantikî bir kuvvet olmadığı için elindeki silâhı
menkuller dâhil değildir. Bugün, sırf Etibank'm
suiistimal etmiş ve bu suiıstimalâtın ne'Lcebi ol
sermayesi 25 milyara yakındır. Bu kadar ser- I
mak üzere, milletin ihtilâl ve inkılâbı mesdumayesi olan bir İktisadi Devlet Teşekkülü, al
nu hazırlamıştı. Bugün düveli mütemeddinelem edip, kallem eden, Hükümetten de bir mik
nin tarihî inkılâbat ve ihtilâlatım tetkik ve te
tar e'k ödenek koparmak istemektedir. Bu duru
tebbu ed.niz, hepsinin de faizde olduğu gibi ne
mu ecnebi mütehassıslar da anlıyamamıştır.
ticesi bir meselei maliyeye müncer olan imtiyaİnşallah bizim Meclisimiz anlar.
zat ve istfcnaattan başka bir şey göremezsiniz.
Muhterem arkadaşlarım, son olarak sözle
Hepsinde milletin ikiye in'kisam ettiği, bir ta
rimi toparlamam gerekirse, bütçenin klasizmarafta daima alan, fakat aldığına mukabil hiç
sında müspet yönde bir ruh mevcuttur. Bunun
bir şey vermiyen 'bir şerzimei kalile, diğer ta
yanında 'karma Hükümetin aksi yönde fikirle
rafta ise dalıma veren, verdiğine mukabil hiç
rinin bulunmaması da bir iyi tarafını meydana I
bir şey almıyan zavallı kütlei millet!
getirmektedir. Karma Hükümet bu yolda mu
vaffak olabilir. Bu yolda Hükümeti yıpratmak
Daima verip de hiçbir şey almıyan efradı mil
gayrikabili müm'kündür. Onun için, istediğimiz
letin, bu milletin en büyük unsurunu, en kuv
kadar çabalasak hu Hükümeti yıkmak gene
vetli, en sağlam ve en namuslu unsurunu teşkil
parlâmentonun kuvveti dışındadır. İnşallah
eden zavallı köylünün ise yalnız yanmış, harab1962 bütçesi, Türk Milletinin çektiği ıstırapla
olmuş topraklarından, ezilmiş kalblerinden baş
rın sonu olur ve Allah bir kere daha öyle muzka bir şeyleri yoktu.
tarip bütçeler nasibetmez. Bunun nasipçileri de
Eğer miilletin anasırı iptidaiyesini bu kadar
bizler oluruz inşallah... (Alkışlar)
gücendirmemiş olsalardı, ihtilâl ve inkılâp bu
kadar sehil ve seri vukubulmazdı.
BAŞKAN — Sayın Rüştü özal.
Kütlei millet, asırlardan beri ihlâl edilmiş
menafii maddiyelerinin iade edilmesini istiyor.
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Muhterem Baş
kan, muhterem arkadaşlar;
1 Onlar şimdiye kadar harabedilmiş olan mülkle-
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rinin, 'tecavüze uğramış olan hukuki tasarrufiyelerinin iadelerini arzu ediyorlar. Bizler bu
anetalibatı tatmin ötmek mecburiyeti altında bu
lunuyoruz.
Fakat, muvaffak olabildik mi? Size encü
men namına söylüyorum ki, maatteessüf muvaf
fak olamadık! Biz bir neşei saadet iistiyen bu
efradı milleti tahlis etmeyi, mesudeylemeyi arzu
ediyorduk.»
Arkadaşlarım; 10 Temmuz 1908 inkılâbından
sonra Meclisi Mebusanda; ilk defa «hidematı
umumiyei devlete masruf olmak iktiza eden ımebaliğin» vergi naımı ile efradı milletten ahzü tah
sil edilmesine Milletvekillerinin müsaadesi iste
nilen gün, (Türkiye'de rakamdan anlıyan yegâ
ne adam) unvanını kazanmış olan Mehmet Cavit Beyin 1909 yılı bütçesini takdim konuşma
sını hemen aynen dinlediniz. Bunu 1330 tarihli
Nevsali Millîden alarak sizlere nakletmiş bulu
nuyorum.
53 sene sonra bugün, sene 1962! Cumhuri
yetin 2 nci Anayasası ile çok partili Demokratik
bir rejim ve Karma Hükümetin «huzur içinde
müstakar kalkınma» parolasında toplanan icra
at programının gerçekleştirme vasıtası olan büt
çe tasarısı üzerinde bulunduk. Malî ve iktisadi
politikanın 4 Ağustos 1958 kararları ile sert bir
şekilde firenlenmesi mecburiyetinden doğarak
milletin omuzlarına yüklenen ağırlığın mâkul
ölçü ve esaslarda kalkınmayı temin edecek plân
lı bir çalışma ıdevresine geçiş noktasındaki bir
bütçeyi tetkik ettik. Fakat bir bütçe ki, hazır
lanışında Hükümet âmil ve müessir olmuş deni
lemez; bir bütçe ki, 14 milyarlık talep yekûnu hiz
metler pahasına 10,5 milyara kadar indirilebil
mekte, halbuki hakiki mânada gelirler topla
mı âzami 8,5 milyar ve bu rakam da, geçen se
ne kanunlaşmış olan memur maaşlarına yapıl
ması gerekli % 15 mukabili 450 milyon lira mev
cut değil.
Bir bütçe ki, maaş ve ücretler, cari mas
raflar, zaruri harcamalar, ıborç karşılıklarımız,
kanunların bağladığı tahsislerden sonra Hükü
metin serbestçe kullanabileceği miktar, büyük
çe bir şirket sermayesinden fazla değil, bir
bütçe ki, bu rakamlara ulaşılması dahi iyimser
görüşlerin mahsulü; siyasi huzurun getireceği
iktisadi gelişmeye bağlı. Ve heyhat beklenilen
huzur henüz Anka misali bir mefhum olarak
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mevcut! Ancak bir kısım kalplerde yaşıyabiliyor.
Halbuki, diğer taraftarı üye sayısının artma
sından dolayı geçen seneye nazaran yüzde yüz
tezyidi zaruri bulunan T. B. M. M. masrafların
dan başlıyarak, yurdumuzda hudut karakolla
rının yapımı, tamiri ve mefruşatından, orada
vazife gören vatan bekçilerinin mahrumiyetle
rinden, emniyet mensuplarının miktarlarının
artırılması, daha iyi yetiştirilmeleri, moral tak
viyelerinden refah seviyelerine, Hükümet bina
larından, adliye binalarından, Türk Ulusu adı
na icrayı adalet eden hâkim ve yardımcılarının
durumundan, cezaevlerinden, modern infaz sis
teminin, çocuk ıslah evlerinin ihtiyaçlarından
gardiyanlara kadar, ancak 2,5 milyarın asgari
ölçüler ve fedakârlıklarla yetebildiği Millî Sa
vunma hizmetlerinin gerekli ihtiyaçları, harf
inkılâbımıza rağmen değîşmiyen okur - yazar
nisbeti, ana dillerini öğretemediğimiz vatandaş
larımıza okul, üniversite ihtiyacı, okulsuz köy,
öğretmensiz, araçsız okul!
İçme suyundan, yolundan ve ışığından mah
rum köyler, hattâ bütün bir y u r t ! Bakımını
yapamadığımız demiryolları, hastalığın ve ölü
mün tehdidine rağmen ayda bir kere bile sağ
lık memurunun uğrıyamadığı mahrumiyet böl
gelerimiz !
Susuzluğun yaktığı veya taşkınların batır
dığı; üzerinde çalışanları besleyemez hale ge
len topraklarımız! Haraholan orman varlığı
mız!

îşletilemiyen madenler! Gecekondulara bazan saray hasreti çeken mağaradaki insanlar!
Ve ağır şartları olan bir tabiat! Bunlara muka
bil, meselâ toprak veriyoruz diye bazan ne işe
yaradığı dahi bilinmiyan tapu senetleri tevzi
atı. Veya bir sene evvel kanunun verdiği zam
ları ellerinden alınmak mecburiyeti hâsıl olmuş
memur sınıfı! Haklarını aramakta olan işçi.
ölçüsü milyarlar olan senelik taksiti 100 mil
yon doları aşan dış ve iç borçların ağırlığı.
Sarsılmış malî itibar. Yetersiz teşkilât kanun
ları veya, kadroları yetersiz teşkilât Merkezde
lüzumundan fazla memur... Bâzan maksat ve
sebepleri kalmamış bulunan ağır masraflı te
şekküller ve bütün Devlet daireleri ile İktisadi
Devlet Teşekkül ve Teşebbüslerinde lüzumun
| dan fazla memur, işçi...
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Bir diğer tarafta atam araştırmaları, mete
oroloji yüksek okulları gibi bünyemizle izahı
güç hattâ telif olunamıyan masraflar, gayret
ler!
Tecillere, gösterileri kolaylıklara rağmen
borçlarını ödiyemiyen köylünün, küçük esnaf
ve sanayicinin, tüccarın muhtacı olduğu kredi!
Fakat bundan daha evvel köylüye ödenemiyen
borç, hattâ ödenemiyen istimlâk bedelleri...
Kendi kendilerine yetecek hale getiremedi
ğimiz İktisadi Devlet Teşekkülleri..
Ve her halde istikrar içinde kalkınma zaru
reti !
Bir başka yönden, kaldırılacağı ve artırılmıyacağı beyan ve taahhüt olunan vergiler...
Haddizatında vergilerin artırılmasına tahammü
lü olmı.van bir mükellef..
1962 nin böyle bir açıdan bakıldığında gö
rülen hâzin manzarasından sonra, şimdi ıtekrar
müsaadelerinizle 53 sene evvele, 1908 senesi
ne Cavit Beyin bütçe nutkuna dönelim :
«Diğer taraftan başka bir ses yükseliyor ve
bizim rakamlar üstünde içliyecek ellerimizi tu
tuyordu. O başka ses de bir sadayı mânevi idi
ki efendiler, vatanın menfaati ulviyesini bize
ihtar ediyordu. Biz bir ntşei saadet istiyen bu
efradı milleti tahlis etmeyi, mesudeylemeyi ar
zu ediyorduk. Fakat vatanı yaşatmayı bundan
daha lâbüt görüyorduk. Vatanı yaşatmak için
lâzımgelen kanı, hattâ biraz müfsit olsa da yi
ne, ânın damarlarına isale etmek icabettiğini
düşünüyorduk. Yaşamak mesudolmaktan ev
veldir. îşte bunun içindir ki, efendiler, istedi
ğimiz ıslahat ve tadilât ve tekâlifi yapamadık.
Fakat ona mukabil bu milletin bütün cerihala
rını keşfetmeye zannediyoruz ki, muvaffak ol
duk.»
Pek muhterem arkadaşlarım, biz de tıpkı
1909 senesinde olduğu gibj bu milletin ihtiyaç
ları hakkında bir şeyler daha öğrendik ve ma
alesef ancak yapılabilenleri huzurunuza getir
dik. Fakat bedbin değiliz! Biz burada konuyu
bir tarafı ile ele aldık. Ümit ve ışık kaynakları
da aynı derecede mevcuttur.
Böyle bir bakış, bizim mesut ve müreffeh
Türkiye azim ve kararımızı, imanımızı sarsma
mış, aksine heyecanlarımızı tazelemiştir. Ama
çok çalışmak, heyecanla çalışmak, inanarak ça
lışmak şartı ile.

0:1

Politikanın baş döndüren, ıgöz karartan, iti
dali alan havasından kuıtulmak için Bütçe Ko
misyonuna gelmeliydiniz. Orada, bu aziz yur
dun bin bir ihtiyacı ve ıstırabı ruhlarımızı
yıkamaya, gözlerimizi açmaya yaramıştır.
Bu ihtiyaçlar, Bütçe Komisyonu azasını,
partilerinden alıp birbirine yaklaştırmıştır.
Yaşamak ve yükselmek için ümit, fakat ihti
yaçların da feryadı ile çarpan mübarek vatanın
kalbini Büyük Meclisimizin her şeyden evvel,
her işeyin üstünde duyup, ona çaresâz olacağı
na inanıyorum. Vatan bunu, millet bunu isti
yor!..
Hürmet ve teşekkürlerimle. (Sürekli alkış
lar)
BAŞKAN — Sayın Sadrettin Tosbi.
SADRETTÎN TOSBÎ (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar; bütçe, muayyen bir iktisa
di ve sosyal politikanın tahakkuk ettirilme
vasıtasıdır. Siyasi alanda, politikalar nasıl ki
muhtelif sistem ve rejimler altında kabili tat
bik ise bütçeler de muayyen bir iktisadi ve
sosyal politikanın tatbik ve tahakkuk vasıta
ları olmaları itibariyle muhtelif sistemler al
tında ve bu sistemlerin güttükleri gayelere
göre çeşitli şekillerde uygulanırlar. Yani me
selâ nasıl diktatörlük rejiminin
kendisine
mahsus bir politikası varsa, nasıl demokrasinin
kendisine mahsus bir politikası mevcutsa, ikti
sadi mesail mevzuubahsolduğu zaman yine
muayyen bir rejimde muayyen iktisadi politi
kalar takibedilir.
Bu durum karşısında bütçe, bir politikanın
tahakkuk vasıtası olmak mevkiinde bulun
duğuna göer, politikanın da tâyin ve tesbiti
bir sstem ve rejimi zaruri kıldığına nazaran,
bütçeyi tatbik edecek olan idarenin de mu
ayyen bir iktisadi sistemi bulunması ve bu
sistemin açıklanması
lâzımgelir. Koalisyon
Hükümetinin ise iktisadi sisteminin ne olduğu
meçhuldür. Bu kanaatim, burada konuşan ar
kadaşlarımın ifadeleriyle büsbütün kuvvet ka
zanmış oldu.
Daha evvel konuşan arkadaşlarımın ifade
lerinden anlaşıldığına göre Karma Hükümet;
yüzde 25 devletçi, yüzde otuz liberal, yüzde 20
sosyalst ve nihayet yüzde on beş neoliberaldir.
îşi karikatürize etmiş olmıyalım, âdeta karı
şık dondurma gibi bir şey!
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ceğim, hepinizi inim inim inleteceğim» desin.
Böyle bir şey mevzuubahis değildir arkadaşlar...
Bütün partiler, halka, onun refah seviyesini yük
seltmek için tevessül edecekleri tedbirlerden bah
sederler. Partilerin bu şekilde konuşmaları, halki
bu şekilde telkinlerde bulunmaları bir emri tabiî
dir. Bu itibarla partilerin de memleketin kalkın
masında iktisadi bir içtihada sahip bulunmaları
ve iktisadi politikalarını tahakkuk ettirebilmek
için bir sistem içerisinde çalışmaları zaruridir. Bu
esaslar ihmal edildiği takdirde, bununla müceh
hez olmıyan hükümetler iş başına gelince bu hü
kümetlerin bakanları değiştikçe her bakan kendi
anlayışına göre iktisadi politikayı yürütecek ve
aynı parti içinde dahi birbirine zıt, yüzde yüz zıt
fikirlerin ifade ve hattâ tatbik edildiğini de gö
receğiz.
Size memuriyet hayatımdaki bir hikâyeden
Bunun gibi her ekonomik sistemin icabet•bahsedeceğim :
tirdiği veya mümkün kıldığı plânlama faali
Birtakım sıkı müdahale tedbirleri alınması
yetleri de başka başkadır.
mevzuubahsedildiği bir sırada Behçet Uz ortaya
Takibedilecek yol ve riayet edilecek sistem
çıkmış ve Arz ve Talep Kanunundan bahsetmiş
vuzuhla taayyün etmedikçe müsmir bir plân
tir. Sanki Arz ve Talep Kanunu yeni bulunmuş
lama bahis mevzuu olamaz.
bir kanunmuş gibi... işte bir parti muayyen bir
Bizde sistemin belli olmaması yüzünden
politikaya sahip bulunmadıkça onun bir bakanın
ekonomik kalkınmamızda bel bağladığımız ve
yaptığını diğeri bozacak ve memlekette devamlı
'bunu realize edecek olan plânın da
durumu
ve ahenkli bir çalışma temin edilemiyecektir.
ivi delildir. iste bu sebepten dolayı. Plânlama
Diğer bir nokta : Cümlenizce müsellem olan
Dairesinin fonksiyonu üzerinde de durmak is
•bütün vatandaş kütlesinin gayret ve emeğinin de
tiyorum.
ğerlendirilmesi ve istihsalin tahakkuku için ge
Bir bakıvoruz, Plânlama Dairesi, icra orga
rekli tedbirlerin alınmaması yüzünden doğan bu-.
nı olan. Hükümete direktif vermekte, bir bakı 1
günkü sıkıntılı durumdur. Bu memlekette nüfu
yoruz, teşriî organın bir cüzünü teşkil eden en
sun artışı bir felâket değil, bunu bir saadet ve
cümenlerde, «Plânlama Dairesi müsaade etmi
bir ihsanı ilâhi olarak kabul etmek icabeder.
yor» diye, bir fikir münakaşası dahi yapabil
Milletin mazisine bir göz atacak olursak, takri
mek imkânı güçleşmektedir. Üzerinde darmak
ben 30 sene evvel bütün millet «o* yılda onbeş
istedğim bir nokta da budur.
milyon genç yarattık her yaştan» diye saadet
Üçüncüsü; bütün faaliyetlerde maksudolan
içinde şarkı söylerdik ve altmış milyonluk müs
gaye, vatandaşların huzurunu
sağlamak ve
takbel büyük Türkiye'nin hayali ile mesut olur
Türkiye'yi ekonomik bakımdan kalkındırmak- , duk.
tır. Hükümetler, kendi politikalarının esas
Arkadaşlar; Türk milleti verimli bir millettir.
ları dâhilinde bu gayeyi tahakkuk ettirirler,
30 milyonluk bir kütleyiz dendiği zaman bundan
partiler ise, seçimlerde kendi iktisadi düşün
gocunmak, bundan sevinmek icabeder. (Alkışlar)
celerini halka tevcih ederek, «biz bu düşünce
Arkadaşlar, bugün istihsal faktörlerinin en
çerçevesi içinde ve şu esaslar dâhlinde, mem kıymetlisi insan emeğidir, insan istihsalin tek can
leketin kalkınması için lüzumlu olan tedbir
lı faktörüdür. Bu itibarla sıhhatli bir iktisadi
leri alacağız ve gayemizi tahakkuk ettirece
bünyede nüfusun artışı daha büyük bir nisbette
ğiz» derler. Hiçbir parti yoktur ki, «biz ikti
ve tempoda istihsalin artışını sağlar.
dara geldin-imiz zaman memleketin
iktisadi
Bugün Türkiye'de ekonomik ve sosyal proble
seviyesini, (bugünkü durumunun altına getiremin hallinde sosyalizmden bahsedilmeye başlanıl-

Arkadaşlar, Hükümetlerin
vazıh ve katî
olarak ifade edilmesi icabeden bir ekonomik
sistemleri olması iktiza eder. Bu suretle belirli
bir sisteme bağlı bir iktisadi politikanın güdülmesi ve bütçenin de bu sistemin, bu poli
tikanın tahakkuk vasıtası olması iktiza eder.
Bu politika ve sistemin tahakkuku için de büt
çenin bunları tahakkuk
ettirecek esaslarla
teçhiz edilmesi icabeder.
îkinci olarak temas etmek istediğim nok
ta şudur : Çok defa tekrar edilen bir Plânla, ma Dairesi sözü vardır.
Arkadaşlar, iktisadi politika tâyin edilme
dikçe, bir plân yapılamaz. Her hangi bir mi
mara gittiğinizde «bana bir plân yapınız» der
seniz, mimar, «han plânı mı, apartman plânı mı,
ev plânı mı istiyorsunuz?» diye sorar.
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mıştır. Kanaatimce bir bakıma devletimiz sosya
lizmin kendisine sağlıyabileeeği imkânların bir
kısmına şimdiden sahiptir.

dan Meclise arz edilirse, bu Meclisçe de tasvifoedilirse, meselelerimiz hal yoluna girmiş olur.
Arkadaşlar, biz müreffeh ve mesut bir mil
let
olabilmek için her türlü -imkâna ve müsait
Filhakika sosyalizmin izahım yapmak ieabe- j
şartlara sahibiz. Ancak, ekonomik gelişmemizin
derse, pek çok izahların yanında değişmiyen izah
tahakkuku için sahip bulunduğumuz imkân ve
şekli şudur : Sosyalizm, ferdi mülkiyetin, kollekşartlardan
faydalanabilmemiz icabeder. Burun
tif mülkiyete intikalini derpiş eden iktisadi bir
için
de
bilgi
ve ihtisasa kıymet vermemiz gere
sistemdir. Burada en büyük otoriteyi Devlet temkir.
sil eder. Bizde de istihsal vasıtalarının büyük bir
Bu memlekette, beraberlik yapabilmek için
kısmı toprak, arazi, Devlet D. Yolları, D. Deniz
bir
ehliyeti haiz olmak, bu memlekette sünnet*
yolları, ormanlar, barajlar, Devlet İktisadi Teşeb
çilik
yapabilmek için yine ehliyeti haiz olmak
büsleri... hep Devlete aittir. Bankalar ve bunların
lâzımgelmektedir.
Halbuki iktisadi meseleler
heyeti umumiyesi millî istihsal vasıtalarının bü
ıbahse
'konu
olunca
herkes kendisini salahiyetli
yük bir kısmına baliğ olur. Devlet, istihsalde mü
ve söz sahibi olarak görmekte ve asgari iktisat
essir olabilmek için birçok vasıtalara sahiptir. Ka
bilgisinden
mahrum kimselerin dahi bazan bu
nunlar çıkarmak suretiyle bunlara bir çalışma
işlerin
başına
getirildikleri veya geçtikleri gö
yönü verebilir. Ayrıca, para bastığı için, memle
rülmektedir.
ketin iktisadiyatına bir veçhe verebilir. İktisadi
Arkadaşlar» acemi sünnetçi bir kişiyi sakat
politikayı elinde tutar.
eder, acemi iktisatçı ise bütün memleketi hara»
O halde arkadaşlar, 30 milyonluk nüfus bu biye sürükler! Hürmetlerimle. (Alkışlar)
gün 750 000 kilometrelik bir arazide hâlâ sıkın
BAŞKAN — Saym üyeler : Elimizdeki progtıda yaşıyorsa bunun tek sebebi Devletin fonksi
ram icabı her gün öğleden evvel saat 10 dan 13 e
yonlarını lâyikiyle ifa edememesidir. (Bravo ses
kadar; öğleden sonra da 15 ten 19 a kadar büt»
leri). Şayet Devlet bu fonksiyonu yapacak kud
çe görüşmelerine devam olunacaktır.
rette bulunur ve biz elimizdeki istihsal vasıtaları
Ayrıca, zaman darlığı sebebiyle bakanlıkla
nı yerli yerinde kullanmak için yeter derecede
rın
bütçeleri üzerinde görüşme yapılırken saym
bilgi sahibi olursak bu memlekette halledilemiyegrup sözcüleriyle milletvekillerinin o bakan
cek hiçıbir problemin bulunduğuna inanmıyorum
lığa irtibatlı olan katma bütçeler hakkında da
arkadaşlar...
görüşmelerini yapmaları ve eğer tadil teklif
Arkadaşlar, kendi şahsi fikrimi müsaade eder
leri mevcut olacak ise, bunun esbabı mucilbesini
de bu genel görüşme sırasında izah etmeleri lâ
seniz arz edeyim : Bu Meclis içinde muhakkak ki,
zımgelmektedir. Zira bu genel görüşmelerden
iktisadi mesailde aklı eren pek çok arkadaşımız
maada söz vermeye zaman müsait bulunmamak
vardır. Nasıl ki, Mecliste Ticaret Encümeni, İk
tadır.
tisat Encümeni gibi encümenler varsa bir de
Gerek bu toplantı tarihleri ve gerekse arz
«Millî Kalkınma Encümeni» teşkil edilsin... Biz
olunan diğer hususları tasvibinize arz ediyo
sadece muayyen kanunların dar çerçeveleri için
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
de söz söylemek mevkiinde bulunan insanlar de
miştir.
ğiliz. Bizim aktif rol oynamamız lâzımdır.
Elimizdeki programa göre, saat 13 olduğu
Böyle bir encümen teşkil edilir, Ibu encüme
için ıbugün saat 15 te toplanılmak üzere Birle
ne memleket prdblemleri getirilir, münakaşa
şime son veriyorum.
edilir ve diğer encümenlerde de münakaşa ve
müzakere edilir ve neticeler alâkalılar tarafınKapanma saati: 13,00

ÎKÎNCÎ

OTURUM

Açılma saati: 15,00
BAŞKAN — Başkanvekili Ömer Zekâi Dorman
KÂTİPLER : Nurettin Ok (Çankırı), Muslih Görentaş (Van).

BAŞKAN — 48 nci Birleşimin ikinci Otu
rumunu açıyorum.
Yoklama yapacağız.
(Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — Çoğunluğumuz var. Müzakere
ye (başlıyoruz :
Bütçenin tümü üzerinde şahısları adına ko
nuşacak sayın milletvekilleri için,Yüksek Heye
tinize sunulmuş olan listeye, Tokat Milletvekili
Ali Dizman eklenmiştir, bilgilerinize arz ederim.
Başka konuşacak arkadaş varsa isimlerini
yazdırsınlar.
Şimdi konuşma sırası Balıkesir Milletvekili
Süreyya Koç'ta.. Buyurun, efendim.
SÜREYYA KOÇ (Balıkesir) — Muhterem
arkadaşlarım, menşei asker olan bir arkadaşı
nız sıfatiyle bütçenin tümü üzerinde konuşma
dan ve bu konuşma kararını vermeden evvel
kendi kendime birçok sualler sordum. Bu sual
lerin cevabı olarak içimden yükselen iki sesten
birisi ışu idi; «Bu zamanı kıymetli arkadaşları
nın namü hesabına bırak ve dolayısiyle bütçe
nin malî ve iktisadi esasları üzerinde bilhassa
önemli olan hususları senin gilbi bir asker arka
daş söyleyip de beyhude yere zamanı israf et
mesin.»
Buna mukabil ikinci bir ses de; «Senelerce
parlâmentonun içinde yaşıyan arkadaşların ver
miş olduğu kararların ıgâh ıstırabını çekmiş,
gâh sevinmiş bir vatandaş olarak senin de el
bette düşündüklerin olabilir.
(Bu bütçe, sadece birtakım rakamlardan iba
ret değildir. Binaenaleyh, bu* bütçede sosyal
cephe de mevcuttur ve meslekin icabı bu mev
zulara sen de arkadaşların kadar yakınsın. Şu
halde senin de konuşman vazifendir.» diyordu.
Bu ikinci sesi kendi bünyemde duyduğum için
bu sese uyarak Ihuızurunııza çıkmış bulunuyo
rum.

Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım.
20 nci asır medeni dünyasında, büyük kısmı
ile 18 nci asrı yaşıyan Türk milleti için Devlet
gelirleri 8,5 milyarı bulan 1962 bütçesinden
beklediklerimiz çoktur.
Kanaatim şudur ki; pahalı olduğuna inan
dığım medeniyetin, dolayısiyle müreffeh haya
tın, bütün bedeli de sadece para değildir. Bir
bütçenin tatbikatçıları, eğer hareket noktalarını
ve çalışma felsefelerini, böyle maddî bir ölçüye
vuracak bir zihniyette iseler, bu bütçenin başa
rısı az olacaktır. Bütün temennim, bir insan gi
bi, bütçenin de bir mânevi âlemi olduğu kabul
edilsin, kuruşlara dahi mâna ve ruh verecek kal
kınma antozyazmı, bütün milletin ruhunda ya
ratılışın, para olmadan da yapılabileceklerin,
para olmadığı için yapılamıyacaklarm çok üs
tünde olabileceği isbat edilsin.
Muhterem arkadaşlarım; medeniyet tarihi
göstermiştir ki, tekâmülün ve kalkınmanın en
mükemmel vasıtası hürriyettir. Fakat, vatanda
şın, vatandaşı istismar edilmesine imkân vermiyen hürriyet, itirafa meoburiz ki, Türkiye'mi?;,
maalesef bu çeşit istismarın fazlaca görülenleri
arasındadır. Fikir ve inanç aristokrasisinin,
geniş mikyasta mevcudiyeti acı bir hakikattir.
Bütçenin maddî imkânsızlıkları karşısında, tat
bikatçıların bu hususa önem vermeleri iktiza et
mektedir. Bütçe komisyon çalışmalarında şahit
olduk ki, bâzı güzel teşebbüsler, bir azınlığın
menfaati veya ihmali yüzünden bir kenara atıl
mış veya unutulmuştur. Böyle bir zihniyet ve
ağır işletme itiyadını kazanmış bir Devlet meka
nizması baki kaldıkça, bütçe 50 milyar da olsa
faydaları, mahdudolacaktır. Para ve maddeyi
başarısızlığın tek âmili gösteren zihniyet, bir
Devlet bünyesinden atılmadıkça, fikirler, ruh
lar, faydasız olmaktan öteye geçemiyeceklerdir.
Muhterem arkadaşlarım, iktidarların başarı
faktörleri değişmez, Dünyaya ve medeniyete

-460 —

M. Meclisi

B : 48

hükmeden, çeşitli faktörler olan, ilim, ahlâk, akıl
ve enerji, Devlet mekanizmasının her organına
ve uzviyetine hâkim kılındığı takdirde 1962 büt- .
çesi de, buna muvazi olarak başarıya ulaşacaktır.
Muhterem arkadaşlarım, klâsik olarak kal
kınma ancak yatırım ile mümkün olabilir. Fakat
yatırımın da bâzı şartlarına riayet zaruridir.
Bu şartların başında, memleket imkânlarını iyi
hesaplamak, wmra da milletin evvelâ yaşaması
ve gelişmesini sağlıyacak ihtiyaçları isabetli ola
rak testnt gelir. İhtiyaçlar derken ; Şendin! i'den - Kemalpaşaya, Sinop'tan Hatay'a kadar,
bütün memleketi ve milleti kasdediyorum. Yok
sa, muayyen bir bölge veya şehirler halkının
imkân ve ihtiyaçlarını tesb'it etmekle, başarı ka
zanılamaz. Bu takdirde memleketin bir köşesin
de 20 nci asrın medeniyeti yaratılırken, diğer
bölgeler 1.8 nci asır hayatından kurtulamıyacak
1 ardır. Temennim şudur: tstihsalât ve imalât ar
zı, millî bünyemizin ihtiyaçları ile, dış pazarla
rımızın taleplerine göre, plânlı bir şekilde ayar
lansın. Ve bu Hükümetin millî iktisat politika
sında bir mesnet olsun. Aksi takdirde gelişigü
zel ve kendi haline terk edilmiş bir talep ve arz,
bu memleketin milletçe kalkınmasını sağlamak
tan uzak kalacaktır.
Fiyat meselesi :
Muhterem arkadaşlarım, bütün ekonomik hâ
diseleri sevk ve idare eden fiyat mekanizması,
iyi düzenlendiği takdirde, aynı zamanda bir re
fah vasıtasıdır. Kanaatimce, fiyatların nisbetsiz
ve adaletsiz olması hallerinde, bir kısım vatan
daş istismar ediliyor demektir Bu sebeple, ha
yatın ucuzlatılmasından çok daha; kazanma ve
kazandırma imkânlariyle, vatandaşlar arasında
âdil bir mübadele mekanizmasının yaratılması
mühimdir. Bilhassa zirai mahsul ve hizmetlerle,
sanayi mamul ve hizmetlerin arasındaki muva
zenesizlik, memleketimizde vardır ve giderilme
si de zaruridir. Bütün hizmet ve eşyaların ge
çimde ve kalkınmadaki rollerini ve ehliyetlerini
tesbit ile, bunların mübadelesinde, değerler ara
sında mâkul bir münasebet tesisi zaruridir. Me
selâ : Orta halli bir Türk çiftçisinin, bir senelik
zirai masulü ile, bir radyo alabilmesi, veya, 10
yıllık zirai gelirleriyle sadece bir traktöre sahibolabirmesi acı 'bir hakikat olup, zirai istih
saldeki kifayetsizliğin de bir sebebini teşkil
eder. Bu dengesizliğin izalesi Hükümetin âcil
tedbirlerini icabettirmektedir.
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Sermaye hareketleri :
Muhterem arkadaşlar, arz müessesesinin en
başta geleni ve mühimi, şüphesiz sermaye hare
ketleridir. Sermaye, ancak menfaatlerin bulun
duğu yere teveccüh eder. Halbuki, bugünkü
şartlar, sermayelerin menfaatten çok, faydaya
koşmasını icabettirmektedir. Payda ve menfaat
yollarından birini tercihte serbest bulunan özel
sermayeyi, faydaya yöneltecek bir iktisadi poli
tikanın Hükümetçe tatbiki zaruridir. Binaen
aleyh, Devletin ve hususi teşebbüslerin tarımla
rını en fazla verim ve en fazla faydalı olma ışı-'
ğı altında, ve birbirlerini tamamlayıcı şekiyde
yapmalıdırlar• .

' -

-
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İhracat ve ithalâtımız :
Muhterem arkadaşlar, ihracat hacminin ge
nişletilmesi zarureti karşısında, bilhassa ana
nevi tarım ürünlerimize, yenilerini katmak ve
yabancı piyasalarda yeni ihtiyaçlar yaratmak
mecburiyetindeyiz. Bu sebeple, bilhassa zirai
ürünlerimizin ilim ve teknik ile mezcedilerek,
yeni yeni ihraç maddeleri imalinden fayadalanma düşünülmelidir. Meselâ; bir domuz yemi
olarak ihraç edilen kuru 'baklanın kimyevi bir
işlemeden sonra leziz bir çorbalık haline getiril
mesi gibi.
Muhterem arkadaşlar; ticaret muvazenemizin
bozuk olduğu bu devrede, bunun düzelmesi bol
ihracatla mümkündür. Ancak, ihraç maddeleri
dışarı satılırken lâyıkı ile değerlendirimenıesi
ve değerlerinin tamamının yurda sokulması
mühimdir. Hükümetimizden ve ihracatçılarımız
dan bu değerlerin kaybolmadan satılmadan ve
yurda tam sokulmasında millî menfaat duygulariyle elele vermelerini temenni ederim.
. ithalâta gelince : Devlet her ne kadar za
ruri maddelerden lüks maddeye kadar, ithalâtı
düzenlemekte ise de, alışlar pahalı veya suni
surette kabartılmış olursa, bu mekanizma da,
memleket servetinin bir kısmının dışarıya kaçı
rılmasına sebebolur. Bunda da Devletle itha
lâtçılarımızın millî menfaat duygulariyle bir
leşeceklerinden emin olmak istiyorum. Aksi
takdirde Devletin bu müesseselere müdahalesi
nin do zaruretine inanıyorum.
Vergi :
x\luhterem arkadaşlar, vergilerin nereye te
veccüh edeceği ve hangi istikamette teksif edi-
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leceğini, isabetli olarak tesbit etmek, yalnız
demokrasinin gelişmesini değil, aynı zamanda
memleket kalkınmasında da, büyük rol oynıyacaktır. Fakat, memleketimizde uzun zamandanberi mevcut, iktisadi huzursuzluğa muvazi
olarak, vergi mevzuunda da bir huzursuzluk
tezahürleri görülmektedir. Her gün gazetelerde
vergi reformu havadislerini okuyoruz, istikrar
sızlığın ve vergide huzura kavuşmamızın se
beplerini biraz da bu işlerle meşgul olan arka
daşların, yanlış tutumlarında aramak icabeder.
Meselâ : îki yıldanberi vergi reformu yapıla
rak, bütün mevzuların elden geçirileceğinin
ilânı, iktisadi bünyemizde de diğer bir istikra
sizlik sebebi olmaktadır. Bu itibarla iktisadi
hayatımıza müessir olacak bu kabîl ıslahatın,
süratle neticelendirilmesi ve ticari hayatı tered
dütte bırakmaması lâzımdır. Son günlerde,
bâzı meslek sahiplerinin yaptıkları vergi ka
çakçılığı hakkında, resmî beyanlarda bulunul
maktadır. Maliye Bakanımızın öteden beri mev
cut olmakla beraber millî bir yaraya dokun
masında gösterdiği cesareti takdirle karşıla
maktayım. Ancak, ölenmesi çok güç ve her
medeni memlekette görülegelen bu mevzuun,
halkın ruhunda, bir kısım meslek erbabına
karşı, âdeta husumeti telkin eden fena niyet
lilerin, bunu istismar ederek milletin sosyal
ve bilhassa iktisadi bünyesinde yaratacağı
menfi tepkileri de düşünerek tedbirlerini al
ması lâzımgelirdi.
Çalışma ve çalıştırma meselesi :
Muhteerm arkadaşlar; memleketin iktisadi
hayatına müessir olan faktörlerden bir diğeri
de bünyemize uygun bir çalışma ve çalıştır
ma politikasının yaratılmasıdır. Bu bir heye
can mevzuudur da. Hükümetin bu husustaki
gayretlerini takdirle karşılarım. Ancak bu ça
lışma ve çalıştırmanın sadece şehirlere ve sa
dece işçi ve iş verenlere inhisar ettirilmiş ol
masının da aleyhindeyim. Bu memlekette işçi
ve iş verenler arası çeşitli problemlerin halli
elbette lâzımdır. Fakat bunun kadar belki da
ha fazla ve mühim olan, köylerdeki işsizliğin
ele alınmasıdır. Bugün, milyonlarca vatanda
şın enerjisi, kahve köşelerinde, köy meydanla
rında, heba olmaktadır. Bütün bakanlıkların
İmkânlarını, seferber edecek yeni bir çalışma

safhasının, bu istikamete teveccüh etmesinde
büyük faydalar mülâhaza etmekteyim.
Zirai işlerimiz :
Muhterem arkadaşlarım; iktisadiyatımızın
temel unsurunun, ziraat olduğu hakikati karşı
sında, tarımın gelişi güzel ve esasen bilgi
den mahrum ve sadece 16 ncı asrın gelenekle
riyle işlerini yürüten 'Türk çiftçisinin, kendi
bilgi ve idrakine terk edilmesi, bu esas unsur
dan tam olarak istifade etmeye'imkân vermez.
Bu sebepledir ki, memleketimizde zirai bir mü
dahale ve ziraatin disipl enine edilmesi zaruriridiı*. Çiftçiyi ikna yoliyle ve teknik eleman
larımızın hizmet zamanlarının büyük kısmını
çiftçilerimizi aydınlatarak ve bilhassa sık ve
çok, fakat küçük ve çiftçinin imkânlarına pa
ralel örnek numune çiftlikler açmak suretiyle,
zirai verimi artırmaya matuf teknik çalış
maların lüzumuna inanıyorum. Bilhassa, mad
di külfeti az olan toprak tahlil istasyonları
nın, kâfi-miktarda tesisine ehemmiyet veril
mesi lâzımdır. Teknik dış yardımdan hemen
en fazla faydalanmak ve bu suretle dışarıya
en çok eleman göndermiş olan bu bakanlığımız
dan daha dinamik bir çalışma ve yeni esesrler
yaratmayı beklemek hakkımızdır zannederim.
Köy ve köylülerimiz.
Muhterem arkadaşlarım, köy ve köylülerimi
zin, 19"62 Bütçesinden ne kadar faydalanacak
larını soruşturdum, araştırdım tam bir bilgi
tesbiti mümkün olmadı. Ancak, edindiğim
kanaat şudur ki, bundan evvelki yıllar ne ise
bu yıl da hemen farksızdır. Yani nisbetsiz ve
adaletsizdir. 30 milyona yaklaşan milletimizin
8,5 milyonu şehirlerde, geri kalanı köylerde
yaşamakta olduğu, ve köylerimizin % 75 i 18 nci
asır şartlariyle yaşadığı bir hakikat iken köy
lerimizin şimdiye kadarkinden daha başka, ve
daha süratle kalkınmasına hizmet edecek radi
kal tedbirleri ve bütçedeki akislerini maale
sef görmek mümkün olmamıştır. Eğer bu
millet kalkınacak ise insan gücü ile kalkına
caktır. İnsanların toplandığı yer ise köylerdir.
Eğer bu millet kalkınacak ise, istihsalle kal
kınacaktır. İstihsalin merkezi ise köylerdedir.
Eğer bu millet kalkınacaksa ilim ile fen ile
kalkınacaktır. Bu ise köylerde yoktur. Bugün
itirafa mecburuz ki, memlekette bir köylü ve
şehirli dâvası vardır. 30 sene evvelki köylü
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Şimdi idare mekanizmasında bize ıstırap ve
ren bâzı bozuklukları arz etmek isterim. Ev
velâ; Devlet meni uru, vatandaşın karşısına da
ima kanunun bütün güçlükleriyle çıkmak iti
yat ve geleneğindedir. Bugün git, yarın gel.
Merkeze soracağız. Mevzuat böyle emrediyor,
sözeri bütün idareye hâkimdir. Buna bir çare
bulmak mecburiyetindeyiz, istihsale, huzura
ve hattâ ahlâka müessir olan bu itiyatlardan
sıyrılmanın çareleri vardır ve Hükümet mutlaka bunu başarmalıdır.
Saniyen, bu bozuklukların, bir diğer sebebini teşkil (»den meslekî bilgisizliği gidermek
için de işbaşı eğitim konusu süratle ele alınmalı ve bütün medeni milletlerin tatbik ettiği
bu konuya önem verilmelidir. Devlet personeli
dâvası üzerindeki, görüşlerimi bitirirken, bir
noktayı belirtmek isterim. Devlet teşkilâtında
bulunan, birtakım ehliyetsiz kimselerin, bâzı
meslek ve cemiyet zümreleri tarafından kayı-
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rılması suretiyle, Devlet teşkilâtına sokulduk
ları bir vakıadır. Bu kabîl kimselerden hemen
hiç randıman alınmadığı hattâ bâzı hallerde
zararlı olduğu halde, sırf meslektaşlık veya
cemiyettaşlık gayretiyle, haklarında bir mu
amele yapılması da imkânsız hale getirilmek
tedir. Devlet Personel Dairesinin, kuruluşu
sırasında, bu daire için Yüksek Meclise gön
derilecek kanun tasarısında, belirttiğim husus
ları önliyecek gerekli tedbirlerin düşünülme
sinde, büyük ve hattâ millî menfaatler mülâ
haza ettiğimi de belirtmek isterim.

ile şehirli arasındaki mesafe bugün inanamiyaeak ve bütün memleketseverleri hüzünle düşün
dürecek kadar çok açılmıştır. Bu haksız ve ada
letsizce gidişe son vermek kolay değildir. Amma
muhakkak şarttır. Buna memleketin kurtarıl
ması için mecburuz. Milletçe yaşamak, milletçe
müreffeh ve mesud olmak istiyorsak, birlikte
yükselmek mecburiyetindeyiz. Bugün, dünya
nın hiç bir memleketinde köylü ile şehirli ara
sındaki mesafe bu derece açılmış değildir.
Muhterem arkadaşlarım, her zaman dudaklar
dan eksik olmıyan köylü bu milletin efendisi
dir sözünü bir edebi lâfız olmaktan kurtarmak
mecburiyetindeyiz. Hükümetimizin bütün ça
lışmalarının bu istikamete yöneltilmesi en iç
ten gelen bir isteğimdir. Ve bu gayret esir
genin emelylir.
Personel ve idare :
Muhterem arkadaşlar; hüzünle ifade edeyim
ki. Devlet idaresine her gün biraz; daha kesîfleşen bir bürokrasi hâkim olmaktadır. Bir mi
salle arz edeyim. Memur adedi 1939 da 8 194
iken, 1961 de 405 184 e yükselmiştir. Nüfusun
ancak bir misli artmış ve çeşitli makinalaşan
büro imkânlarına mukabil memur adedi (5) mis
li artmıştır. 1962 bütçesinde personel giderle
ri de, cari bütçenin % 51 ini teşkil etmektedir,
Bu gidişe haklar çiğnenilmeden fakat mille
tin büyük menfaatleri göz önünde bulunduru
larak dur demek lâzımdır, şarttır.

İçişlerimiz ve huzur :
Muhterem arkadaşlarıını; son günlerde bir
iç huzur meselesi geniş mikyasta münakaşa,
konusu haline gelinidir. Aslında iç huzur mev
zuu, bugünün ortaya koyduğu bir problem de
ğildir. İnsaf ile düşünenlerin bu neticeye va
racaklarından eminim. Bunun kökünü daha
gerilerde aramak lâzımdır. Bununla beraber,
Hükümetin iç huzur konusundaki tutumunu
Parlâmento olarak takibetmdkteyi'z. tç huzu
run hangi şartlarla tesis edilebileceği hususun
daki kanaatler değişiktir. Bana göre; iç hu
zuru tesis edecek ilk şart, hakikaten memle
keti huzursuz hale getirecek olan konular üze
rinde partilerin müşterek bir anlayışa varma
ları ve ondan sonra iç huzuru bozacak istidatta
ki tartışmalardan feragat ederek, bütün dik
kat ve basireti memleketin istikbaline, emni
yetine ve kalkınmasına samimî bir iş birliği
ile hasretmektir. Türkiye'mizin ve milletimi
zin en büyük ve salahiyetli uzlaşma organı Par
lâmentodur. Bunu her zaman mümkün görmek
teyim.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
j
I
I
I
I
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Muhterem arkadaşlarım, bütün temennim;
Türk Milletinin yeni girdiği bu yeni Parlâmen
to hayatında, meclislerin ve meclisıerdeki grup
ların, geniş bir emniyet devrinin ve memlekete
hizmette birleşmenin, çeşitli şekillerdeki örnek
geleneklerini imkânlaştıran bir süratle, netice
almaya matuf bir istikamete yöneltmesidir.
Şunu da belirtmek isterim ki, nihayette bir
leştiklerine inandığım Türk Milletini bölücü;
ne aşırı sağ ve ne de aşırı sol hareketlere, n«
iktisadi ve ne de siyasi ve sosyal bünyemizde
Hükümet eliyle yer verilmeyişini istikbal için
bir teminat kabul etmekteyim. Ne kapitaliz
min kulu ve ne de komünizmin kölesi olmamak
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azim ve kararının maddi kuvvetini bütçede
mânevi kudretini de Hükümet erkânı ile çe
şitli zamanlarda beyanlarda bulunan Sayın
Hükümet Başkanumi'zdan duymakla bahtiyarım.
Sözlerimi bitirmeden evvel şunu da arz
edeyim ki, ben memleket realitesinden çıkarı
lan ve ileri bir millet olmak mefkuresi ile şekilleşen ve nazari prensiplerini şuurlaştıran her
türlü fikrî hareketin daima ileri birer hamle
ve karakter taşıdığına inanıyorum. Ancak,
Anayasamızın da, ruhunu teşkil eden ve mil
letin bünyesinden asla atılması mümkün olma
dığına inandığım, Türk milliyetçiliğinin, bu
gibi çeşitli fikir hareketlerinin canı ve ruhu
olması şartiyle.
Muhterem arkadaşlarım; ben Türküm ve
devrimciyim diyen ve bu sıfatlarını taşımakla
gurur duyan, bu sıfatlara lâyık olmanın bütün
şahsi ve millî mesuliyetini müdrik insanları,
ele! e, gönül gönüle, Türklük ve insanlık için
hır yaprak beraber çalıştıran Türk milliyetçi
liğinin ve devrimciliğinin bütün iç bünyemiz
de hâkimiyetini, idarenin her organında ve
her uzvunda görmekle özlediğimiz ileri hamle
leri, ancak yapabileceğimize olan inancımı
burada belirterek 1962 bütçesinin bütün mille
timize ve Türklüğe hayırlı olmasını diler, he
pinizi hürmetle selâmlanan. (Alkımlar)
BAŞKAN — Şahısları adına konuşacaklarla
listesine Tekirdağ Milletvekili Sayın Turhan
Kut da ilâve edilmiştir.
Şimdi söz sırası tçel Milletvekili Sayın Yah
ya Dermancı'nmdır.
YAHYA DERMANCI (îçel) — Cennet vata
nın, zengin Türkiye'nin, fakir milletinin, borçlu
milletinin kıymetli vekilleri, hepinizi hürmetle
selâmlarım.
10 milyarlık bir bütçenin tümü üzerinde ko
nuşurken, arkadaşlarım realiteyi olduğu gibi an
latırlarken, hele partilerin sözcülerinin bana şu
rada bir ıstırabı göstermiş bulunduklarını açıkça
söylemekten zevk duyuyorum.
;
Buraya büyük bir mesuliyet alarak gelmiş
bulunuyoruz. Memlekette işsizlik, açlık ve ku
raklık almış yürümüş; memleketin iç ve dış bor
cu gırtlağı aşmış; (bu memleketi huzura kavuş
turmak için hütün gücümüzle yemin etmiş mil
letvekilleri olarak vazife başındayız ve vazife
yapıyoruz.
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10 milyarlık • bütçeyi ten'kid eden iki tane
muhalefet partisini burada şükranla yâdetmemek elden gelmiyor.
Bir muhalefet ki, kıyasıya tenkid yapıyor
ve o kadar güzel bir muhalefet örneği veriyor
ki, insan geleceğe ümitle bakıyor.
İktidarın kanatlarına bakıyorum; birisi biraz
tatlı, birisi oldukça acı. Bunlar İktidar partisi
ani, yoksa muhalefet partisi mi? Ben şahsan
içinden çıkamıyorum. Çıkan varsa ıbuyursun.
(Alkışlar)
Aziz arkadaşlarım, bu memleketin mesele
lerini halletmek için hariçten adam ithal etmeye
lüzum yok. Bütün kıymetler gelmiş, ilâçlarını
veriyorlar. Tatbikat lâzım. Fakat her nedense,
arkadaşlar, anlattılar, akan nehirler bir defa
yatağından çıkmış, yatağını değiştirmiş yatağına
gelmek için zaman lâzım. Bunlar hakikaten
tabiî kanunların birer neticesidir, beklemek lâ
zım. Ama bu beklemeyi uzatırsak, Hükümetten
ümit bekliyen, memlekete çare bekliyen insan
lar bizi iyi karşılamaz. Tarih boyunca at oy
natmış asîl ecdadımızın kudretli devirlerine
bakacak olursak, düşman bir taraftan çalışmış,
şeytan hir taraftan, Hükümetle milletin arasını
açmaya uğraşmışlardır. Hele şeytan duruyor
mu? Düşman uyur mu? O daima işine de
vam etti. Koca Selçuklu Devletini yıkan o! Vı
yana kapılarına kadar varan Osmanlı İmpara
torluğunun yıkılması neden oldu? Düşman bir
taraftan, şeytan bir taraftan, bizi 'birbirimize
katmaları ile huzursuzluk yaratmışlardır. Hepi
mizin bildiğimiz gibi şöyle bir ata sözü vardır:
«öfke baldan tatlıdır.» öyle ise emin olun bu
memlekette balı bulmaya ve tatmaya imkân kalmıyacaktır. Zira, memlekette birçok hâdiseler ol
muştur:
""*W*:'TS!
Hepimiz bu 'memleketin çocuklarıyız. Neler
çektik, neler çekeceğiz, 'bunların üzerinde durmıyacağız. Yemin ettik burada, bu memlekete
nasıl hizmet edeceğiz... Bu memleketin kaderi
üzerinde vazife almış insanların şu veya bu1
çalışma didişmeleri vakit kaybetmemize sebehiyet verir ve memleketin
enerjisini sıfıra
indirmekten başka
hir şeye yaramaz. İnsan
enerjisi alabildiğine çok. Memleketimizin yer
altı ve yer üstü servetleri yine
alabildiğine
fazla. Bunları >bir araya getirip istihsal ve ih
raç imkânlarını bulamıyoruz. Bir ruh birliği
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içinde atalarımız Mondoros'u imza edenleri ta- j
nimadılar, yedi düvele karşı koydular. Memle
ketin topu, tüfeği yoktu, fakat bu ruh ve *
iman birliği karşısında,
tarihe
Türkiye
Cumhuriyeti adında bir Devlet kaydettiler.
Bunu
kaydedenler kimlerdir? Sizin babaları
nız ve ağabeylerinizdir. Beş paramız yoktu İs
mini söylemekten biraz sıkılıyorum ama ilk
bütçede zannedersem Ankara Müftüsü Börek
çi Hoca Hicaz'a gitmek için sakladığı bir kese
altınını vermiştir.
Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu memle
ket bir varlığa kavuştu ve demokrasiye doğ
ru gidiyoruz. Emin olun ki, bu memleketi kur
taracak, geri kalmış memleketlerin arasından
çıkaracak ıbir tek rejim vardır, o da demok
rasidir! Sağ ve sol cereyanlara kapılıp ıstırap
çekmiş bulunulabilir, yaralanmış
olunabilir,
vurulmuş olunabilir ama düşüneceğiz ki, bü
yük bir kütlenin refah yolunda çektiği bu
sıkıntılar ancak bir kefaret olabilir.
Muhterem arkadaşlarım, hâdise bütün ger
çekleriyle ortada olduktan sonra bizi birbi
rimizden ayıran
kuvvetleri
göremiyorum.
Tahmin ediyorum ki, sinirli olabiliriz, mantık
tan, akıldan uzak kalabiliriz. Fakat, bizim bu
hislerden uzaklaşmamız icabetmektedir. Zira,
bütün bir- memleketin mümessilleri olarak
ıstırapları dinlemeliyiz. Bunları yapmaktan
âciz değiliz.
Bütün arkadaşlarını
konuştukları zaman
mutlak surette bu şekilde bir hareketin icabettiğini söylemektedirler.
Arkadaşlarım yine burada konuşurlarken
doktrin partisi veya başka bir partiden bah
settiler.
Muhterem arkadaşlarım, bu particilik oyu
nunu yeni oynamıyoruz ki. tşte
sabahleyin
mühendis bir arkadaş.
Rüştü özal, tarihten
bahsederken Meşrutiyetten birkaç konuşma
nakletmiştir. Tasavvur buyurun, 1908 den bu
güne kadar particilik var. Görüyorsunuz düş
man durmamış, şeytan oturmamış. Bu parti
cilik meselesi bir türlü kemale
erdirilemedi.
Ama düşünün arkadaşlar, içimizde bu devri
bozacak eksik,
kültürsüz bir insan tasavvur
edilemez. Demokrasiyi anlamıyan bir insan
tasavvur edilemez.
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Muhterem arkadaşlarım, çeşitli
partiler
arasına giren kara'kedileri, Hükümetin gücünün
faydalı bir hale gelmesine mâni olmak istiyenleri uzaklaştıramazsak, emin olun
arkadaş
larım, bu memlekette tek bir parti iş yapamıyacaktır. îyi iş yapan partileri el birliği
ile desteklersek, bu memleketin, en geri mem
leketler arasından kurtulmasına ve lâyık ol
duğu yeri almasına hiçbir kuvvet mâni olamıyacaktır. (Alkışlar)
Ümidim çok arttı arkadaşlarım. Kıymetli
bir muhalefetin yapıcı tenkidleri, ondan son
ra kıymetli iktidar partilerinin
hafife alıcı
vaziyetleri... Demek oluyor ki, iktidar parti
leri, murakabe hususunda kendi gruplarından
Hükümet üyelerini hesaba çekemezlerse, onlara
doğruyu gösteremezlerse, doğru yolu göstere
cek memleketin kıymetli evlâtları hazırdır.
Demek oluyor ki, yeni bir anlayış içindeyiz.
Nispî temsil usulü bize böyle yeni bir hayat
şartı getirdi,
Çok ciddî şartlar içindeyiz. Düşman bir şey
ler bekler, şeytan durmadan karıştırır.
Bu
çok ciddî şartlar içinden çıkacak ve memle
kete en iyi bir şekli, güzel bir çiçek demeti
halinde getirecek olan 1962 bütçesini buraya
getirmiş bulunuyoruz.
Formüller ellerinde,
mutlaka bunu çözüp yapacaklardır. Fakat bu
didişme sona ermez ve şeytanın tesiri altında
kalır, düşman muvaffak olursa o zaman biz
bu deveyi güdemeyiz arkadaşlar.
Aziz arkadaşlarım, bu memleketin ıstırap
ları pek çok. Hangi konuyu ele alırsak ala
lım el sürülmemiş bir vaziyettedir. Ortaçağ
hayatı yaşıyan yerlerimiz pek çoktur. Ma
ğara devri hayatı yaşamaktan kurtulamamış
nice nice yerlerimiz mevcuttur.
Arkadaşlar, mesele o kadar basit bir me
sele değil. Bu memlekete iyilik getirmemiz
ancak fedakârlık ve feragatle mümkün olacak
tır. Bu esaslar dâhilinde memleketimize an
cak iyilik
getirilecektir. Bunu yaptığımız
takdirde vatandaşların Hükümete olan itimadı
ve dışarıda da Devletin itibarı kat kat artacak
tır. Bütün bunlara örnek biz olacağız. Partizan
lık yapanlar hakikatte dalkavuk insanlardır.
Muhterem arkadaşlarım, açıkça söylemekte
fayda var, sorarım sizlere neremiz tatmin olu
nuyor? Fakir milletin bütçesinden aldığımız pa
ra pek çoktur ama bir milletvekilinin ihtiyaçla--
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rını karşılamaktan çok uzaktır. Fakat hepimiz
burada memleket hizmeti yapmak için uğraşıyo
ruz.
Muhterem arkadaşlarım, maddi sahada ol
duğu kadar mânevi sahada da ıstırapların son
suzluğunu hesaba katıp, ondan sonra büyük bir
fedâkârlık havası içinde, bir misyoner gibi,
memlekette çalışmıyacak olursak muvaffak ol
mak mümkün değildir.
Muhterem arkadaşlar, biz bu şekilde çalışır
ken bir yandan da basınımızın çok süratli gör
mesi gereken vazifeleri olduğu muhakkaktır. On
lar da vazifelerini yapıyorlar. Basm mensupla
rının arasında belki zehirli kalem tutan, vebalı
kalem tutan kimseler olabilir. Bu vebadan kork
mak bizim kârımız değildir. Çünkü vebanın da
aşısı vardır; tahammül etmek. Bir gün bunlar
bu zehirli kalemlerini bize doğru tevcih edecek
olurlarsa, tahammül ettiğimiz nisbette o kalem
ler zehrini kaybeder. Demokraside bu gibi şey
ler olacaktır. Onlar vazifesini yapıyorlar; içle
rinde istediği kadar ağu saçan kalemler bulun
sun onların, bundan zarar gelmez. îşte tıp âle
minde bu hastalığa teşhis koyan bizim basını
mız değil midir? Biliyorsunuz, hazırlık - yüzün
den, daha fazla kazanmak hırsında olan insan
lar, daha büyük menfaatler peşinde koşmak
suretiyle, Devletin büyük fedakârlıklarla mey
dana getirmiş olduğu ilaçlanmış, tohumluk buğ
dayları dışarıya satmak suretiyle kara yara has
talığı meydana geldi. Bizim basınımızın şiddet
li teşhisi sayesinde kara yara hastalığı daha faz
la yayılmadan önlendi.
Muhterem arkadaşlarım, sizler milletvekilleri
olarak, basın bu memleketin kıymetli evlâtları
olarak vazife verdiğimiz, Hükümeti, dolayısiyle vazife gören bütün Devlet memurlarım dışar
dan projektör ışığı altında tuttuğumuz müddet
çe onlara kendilerini kontrol imkânı vermiş bu
lunmaktasınız. Kimse çizilen bu çizgiyi bozamıyacaktır. Bunun üstünde iyi niyetli olduğumuzu.
ve nihayet Türk olduğumuzu ispadettiğimiz,
Türk ruhunu tanıtacak bütün enerjiyi gösterdi
ğimiz takdirde bu kâfi görmediğimiz bütçe da
ha çok artacak ve memleketin bereketli kay
naklan altına çevrilecektir. Hakikaten bunu
görmek mümkün olmıyacaktır. Bu da sizin eli
nizdedir. Ya bu deveyi güdeceğiz, yine bu deve
yi güdeceğiz arkadaşlar. Hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Alkıglar)
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BAŞKAN — Muğla Milletvekili Sayın Hil
mi Baydur.
HÎLMİ BAYDUR (Muğla) — Çok Muhte
rem Başkan, aziz arkadaşlarını, kabinenin çok
değerli üyeleri; hepinizi hürmetle selâmlıyarak
söze başlıyorum.
Bugünlerde çok mühim bir memleket mese
lesi ve dâvasiyle karşı karşıya bulunuyoruz, iç
timai ve iktisadi hayatımızın her cephesiyle alâ
kadar bir mevzu üzerinde müzakere ve karar
vermek vaziyetindeyiz. Bu memleket vazifemizi
yaparken bütün dikkat ve itinamızı ve mevcut
bilgimizi sarf etmek durumundayız. Aziz mille
timizin büyük gayret sarf ederek ödiyebildiği
vergilerin, gelirlerin, yardımların memleket ya
rarına ve yerine masruf olması için ieabeden ti
tizliği göstereceğiniz şüphesizdir.
Muhterem arkadaşlar,
Koalisyon Hükümetimiz programında ve büt
çe mevzuunda şu vaitte bulunmuştu :
«Bu yıldan başlıyarak bütçelerimizi güveni
lir bir plâna istinadettirebileceğimize inanıyoruz.
1962 yılı bütçesiyle geçmiş yıllara nazaran da
ha geniş bir yatırım hacmına ulaşacağımızı
ümidediyoruz. Bilhassa tarım, sanayi ve eğitim
alanlarında göze çarpacak olan bu yatırımlar
Devletin bütün hizmet kollarına mâkul nisbetlerle yapılacaktır.
«Âmme sektörü yatırımlarındaki artış Dev
letten her türlü teşvik ve kolaylığı görecek olan
hususi sektör yatırımlarına da hız verecektir»
«Kalkınma siyaseti şudur; her sene umumi geliş
memizde mutlaka bir ilerleme sağlanmalıdır. Nü
fusumuzun hızla artmakta oluşu da hesaba ka
tılmalıdır. Millet gelirimizdeki yıllık yükselme
nisbeti öyle bir seviyeye varmalıdır ki, nüfus
artışı payı karşılandıktan başka, ileri memleket
lerle aramızdaki mesafenin görünür bir gelecek
te kapanması da sağlanabilsin.»
Sayın arkadaşlar,
Hakikaten Hükümet, programındaki vaitlerini yerine getirebilmek için Türkiye'nin bütçe
tarihinde eşine tesadüf edilmiyen ve on milyarın
üstünde ideal bir rakamla huzurunuza çıkmış
bulunuyor. Bugüne kadar olan iktisadi ve malî
hayat ölçümüze nazaran,bu muazzam gideri kar
şılayabilmek milletlimizin fedakârlığına ve çalışkan
lığına ve Hükümetin iyi sevk ve idaresine bağlıdır.
Bütün milletimizi toplu olarak refaha ulaştıracak
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yeni bir sistem ve yeni bir zihniyet ile çalışmak I nasip değildir. Bunu süratlendirmek ve bu sü
icabetmektedir. öyle bir sistem ki, bütün menfi
rati mümkün olan hadde çıkarmak dünün ve
hisleri izale ederek vatandaşları çalışma gayreti ve
bugünün ihtiyacıdır, ilk istihsali oradan başla
recek, hayat zevkini telkin edecek güzel bir ida
mak lâzımdır. Vatandaşın işini vaktinde bitir
re olmalıdır. Her türlü ilerleme ve kazancın fer
mek meselesini Muhterem Meclisten ve Hükü
din ve bir kısmının da cemiyetin malı olduğu
metten itibaren ele alarak ilk defa kendi nefsi
inancım uyarabilmek lâzımdır, istihsal gayreti
mizde tatlbik ederek 'bütün Hükümet dairele
ni ayakta tutabilmek, mâkul ve mantıkî metot
rine bu zihniyeti telkin etmek mecburiyetinde
larla umumi refahı temin etmek ve millete ileri
yiz. Güleryüzle, kolaylıkla, süratle ve kanun
nin daha iyi olacağı
ümidini verebilmelidir.
çerçevesi içinde vatandaşın işini bitirmek, de
ilim ve tecrübeye dayanan bir malî idare, ve bir
mokrasinin ve halk hükümetinin şiarı olmalı
iktisat politikasiyle bu meselelerin halli daima
dır. Hattâ ıbütün milletçe daha süratle çalışmak
mümkündür, ikinci Cihan Harbinden harap çı
ve iş çıkarmak mecburiyetindeyiz. Garpla ara
kan muhtelif Garb memleketleri az zamanda bu
mızdaki mesafeyi belki ancak o zaman kapata
prensiplere dayanarak iktisadi ve malî vaziyet
biliriz.
lerini düzeltmişler ve çok müreffeh bir devre
Muhterem arkadaşlar,
ye girmişlerdir. Türk milletinin aklı selimi mad
Bütçe
tatlbikatı esnasında nazarı itibara ala
di ve ruhi enerjisi bu işleri başarmaya daima
cağımız
bir
mevzu da israf meselesidir. Bunun
kaadirdir. Takririmızdeki muhtelif misaller bu
üzerinde
ısrarla
durmak mecburiyetindeyiz.
nun gayet parlak bir şahididir. Yalnız hissedi- I
Milletimizin
yakın
ve uzak tarihinde bu kabîl
len ihtiyaç iyi niyetli ve bilgili sevku idaredir.
Biz bu evsafı Koalisyon Hükümetinde ve onun I hâdiselerden çok canı yanmıştır. Bu sebepledir
ki, çok Sayın Hükümet Reisimiz muhtelif nu
dayandığı ve milletimizi temsil eden Büyük Mil
let Meclisinde görmekteyiz.
'
I tuklarında bu mesele üzerinde ısrarla durmuş
tur. Yalnız Hükümet daireleri olarak değil bü
Bu sebepledir ki, bütçede istihsal için büyük
tün milletçe israfa karşı mücadele açmak mec
yatırımlar yapmıştır. Hakikaten .memleketi kur
buriyetindeyiz. Bilhassa hu kalkınma devre
taracak bol istihsal ve onun istihlâk ve ihraç im
mizde daha fazla ehemmiyet arz etmektedir.
kânlarını bulabilmektedir. Mahsulün gereği gibi
Bütçedeki bir kuruşun daıhi yerinde sarf edil
değerlendirilmesi ve hattâ hesabının önceden ya
mesi ve yıl sonunda sarf edilmiyerek kalan tah
pılmasıdır.
sislerin ne pahasına olursa olsun sarf edilmesi
Artık bugünkü ilim dünyasında nasıl fizik ve
zihniyetinin önlenmesi lâzımdır.
kimya meseleleri matematik mevzuu ise iktisadi I
Kıymetli arkadaşlarım,
ve sosyal meselelerde hesap ve kitap işidir. Na- I
sil bir hastanın biyolojisi, fizyolojisi bilinmedik
Muhtelif mevzularında münakaşalarını taçe, iyi teşhis konulamaz ve isabetli tedavi olakilbettiğim bütçenin en bariz vasıfları, ilmî sa^
mazsaı iyi istatistik malûmata sahibolmadıkmimî, yapıcı ve hamleci oluşudur. Daha evvel
ça, milletin psikolojisi bilinmedikçe memleket
arz ettiğim giıbi bugüne kadar olan 'gelir çapı
idaresi ve iktisat politikası muvaffakiyetli ve
mıza göre on milyar küsurluk bütçe oldukça
isabetli neticeli olamaz.
I ağırdır. Hükümetin iyimserliğinin ve memleket
Bu sebepledir ki, acı tecrübelerden sonra
ihtiyaçlarının bir neticesidir. Türk Milleti bunu
Devletimiz plânlama işlerine büyük ehemmiyet
yük değil, vazife olarak cesaret ve fedakârlıkla
vermektedir. Bunun semereli neticelerini has
ifa etmeye çalışacaktır. Bu kadar büyük feda
retle bekliyoruz.
I kârlıklara karşılık yegâne temennimiz bütün
Aziz arkadaşlarım,
I ve cemiyetimize şâmil refah, saadet ve huzurun
Nâçiz görüşüme nazaran bu muazzam bütçe- I sosyal ve kültür müesseselerinin gereği gibi ta
hakkuk ettirilmesidir. Ve bütün partilerin
nin sarfı esnasında dikkat edeceğimiz Devlet
memleket menfaatlerini her şeyin üstünde kadairelerinin daha usullü ve seri çalışmasını te
min etmektedir. Şunu ifade etmek mecburiye- I ibul ederek koalisyon Hütkümetini muvaffak
kılmaya çalışmasıdır. Refah ve huzur binası
tindeyiz ki, Devlet ve Hükümet makinamiz ya
kendi
kendine birden bire meydana gelemez.
vaş dönmektedir. Bugünün ihtiyaçlariyle müte- I
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Tecrübe edilmemiş bir sistem içinde bulunan
îyi niyetlerle, karşılıklı müsamaha, sevgi ve [
saygı.ile partilerin elbirliğiyle meydana gele
Hükümet, her gün biraz daha güçlükleri yene
cektir. Vukuflu ve hakimane idaresiyle Türk
yene, Karma Hükümetin tek başına bir Hükü
Milletini bu 'gayeye ulaştıran Hükümetin dai
metten sırasına göre daha faydalı olabileceğini is
ma minuetan olacağız. Sözlerime Almanya'nın
pata kadar varmıştır.
kalkınmasında Ibüyük rolü olan iktisat Nâzın
Karma Hükümet 2,5 aylık icraatı sırasında
Erhard'm meşhur «Herkese refah payı» adm(bize bünyesinin vasfını yakinen tanıttırmak fır
dalki eserinin şu cümlesiyle son veriyorum •
satını vermiştir.
Karma Hükümet sabırlı bir Hükümet, taham«(Başarılan işlerin bir mucize olduğuna inan
müllü bir Hükümet, plâna inanan ve programın
mıyorum. Bir Alman mucizesi yoktur. Son on
da sebatkâr bir Hükümet mümeyyiz vasfı ile kar
yılda elde edilen başarıları takibetmiş oldu
şınızda bulunmaktadır. Oylarınızla 1962 bütçe
ğum politikadaki sihirlbazlığa değil, münhası
sini tatbik vazifesini verdiğimiz takdirde Karma •
ran fertlerin anlayış ve tutumuna mal ediyo
Hükümet sabır, sebat ve basiretinin mükâfatını
rum. Almanya'nın yapmış ıolduğu işlerin mucize
bulacaktır.
ile ilgisi yoktur. Bu hürriyet prensiplerine, fer
İhtilâlden sonra, yeni bir düzene geçişin Sos
dî teşebbüse ve şahsi enerjiye yeniden saygı
yal ve psikolojik reaksiyonları karşısındayız.
göstermek iıstiyen (bütün (bir milletin elbirliği ile
'Bahsedâleıgelen huzursuzlukların mühim âmili,
yapmış olduğu bir gayretin neticesinden başka
bu psikolojik ve sosyal reaksiyonlardır. Hüküme ,
bir şey değildir.» Hepinizi hürmetlerimle se
tin çeşitli reaksiyonlara karşı sadece ve sadece
lâmlarım. (Alkışlar)
demokratik usullerle müdafaa tedbiri almasını
BAŞKAN — Buyurun, Fahir Giritlioğlu.
şükranla karşılarız.
FAHÎR GÎRÎTLÎOĞLU (Edirne) — Sayın
Hükihnet, demokratik hüviyetini muhafaza
Başkan, çok değerli Meclis üyeleri, kıymetli
etmekle beraber, memleketin yüksek menfaati
Hükümet mensupları ve bize zamanında mü
üzerine mühim tesiri olacağı mutlak bulunan bâzı
kemmel bir bütçe hazırlayıp getirmek için didi
ehemmiyetli olaylarda, zamanında ve yerinde
nen, uğraşan çok kıymetli Bütçe Komisyonu
tedbirler alınmasını, olaylardan ürkmeyip olaylar
üyeleri;
üzerine azimle yürümesini, zamanında konuşma
Tarihimizde ilk defa olarak bir koalisyon Hü
yapmayı bilmesini ve konuştuğu zamanda açıkça
kümetinin bütçe müzakeresini yaptığımız şu me
konuşmasını, bilmiştir. Hükümetin bu tutumunu
sut anda memleketin haİledilmiyecek zannedilen
cemiyetin her mânada asayiş içinde müsterih ya
dertlerinin, bu memleket evlâtları tarafından ka
şamasının başlıca teminatı sayıyoruz.
fa kafaya, omuz omuza vermek suretiyle halledi
ıSaym Milletvekilleri;
lebileceği ve kendi güçlüklerini kendilerinin yeniBütçe klâsik mânadaki bir tarifle, hesap hulalebileceği imtihanını verdik.
sasıdır. Modern mânasiyle Devletin iktisadi ve iç
ısı.
timai portresini çizen bir icra raporudur.
Koalisyon denemesi Türk milletinin milletçe
1962 yılı bütçemizi bu modern vasıflariyle ve
bir gururu olmuştur. Asıl <vatan duygularının
anahatları ile, tahlil ve özetlemeye çalışacağım.
rehlber olduğu böyle bir birleşmede, Adalet Parti
'İhtiyaçların devamlı artışları karşısında 1962
si örnek bir vatanperverlik göstermiştir. C. H. P.
bütçesinde de, yabancı kaynaklara müracaat za
vatandaş ıgözünde başarılı yeni bir siyasi imti
rureti hâsıl olmuştur.
han kazandı.
Bütçe tasarısını Hükümet çok dar bir zaman
Y. T. P. ve C. K. M. P. ağırbaşlı ve yapıcı
da yapmıştır. Zamanın darlığı yanında, getirilen
muhalefet davranışlariyle vatanperverliklerini ve
Ibütçe, son derece mükemmel sayılır. Bütçeyi bu
üstün seviyelerini, bir kere daha ispat etmişler
mükemmeliyetle ve zamanında Meclise takdim
dir.
-t
ettiği için Hükümete müteşekkiriz.
Böylece Koaliisytonı Kalbimes'i, milî tesaınü^ümü_" Bir noktayı peşinen arz etmek isterim ki :
zün himaye ve teşvikine de mazhar olarak, son de
1962 yılında yeni vergilerin ihdas edilmiyeceği
rece güç olan ödevini başarıya çıkarmış bulunu
konusundaki Hükümet teminatını, çok hayırlı bir
yor.
"
'"""*' J hareket dîa"râk görmekteyiz,
""
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Devlet masraflarının yeni vergi koymak ye
rine vergi kaçakçılığını önleyici tedbirler bularak
asgari hadde indirilmesini en ideal bir hal çaresi
olarak görmekteyiz.
Yeni yıl bütçesi 1961 den devren gelen 400
milyonluk bir borç yani bütçe açığı ile yüklüdür.
Tahmin ve hesaplarda 1962 yılı bütçesinin de
(böyle bir açık vermemesini dileriz.
Bütçede samimiyet ve açıklık unsuru yer al
mış bulunmakla beraber çeşitli iktisadi teşekkül
lerin millî bütçemiz üzerinde son derece büyük
olan rolleri hakkında hiçbir malûmat sahibi ol
madığımız için ve İktisadi Devlet Teşekkülleri
üzerinde, teşriî bir murakabe sistemi mevcudolmadığı için, bütçe bu sebeplerden dolayı muğlak
bir mahiyet arz etmektedir.
Bütçede 5 yıllık plân çalışmalarının Haziran
da ikmal edileceği ilân olunuyor. Bu keyfiyet
Cumhuriyet tarihimizde ilk defa vukubulan ba
şarılı bir olaydır.
1953 ten başlıyarak 4 Ağustos 1958 tarihine
kadar devam eden enflasyonist malî politika, eko
nomimizi büyük bir tahribata uğratmıştır.

her sıkıntılı vaziyete düştüğü anda Merkez Ban
kasına müracaat olunarak bütçenin açığı ve
Devlet Teşekküllerinin emisyonla kapatılması
geleneği idi.
154 sayılı Kanunun tatbiki, bu geleneğe son
verdi.
Hazine ancak 30 Haziran 1958 tarihindeki,
borç bakiyeleri nisbetinde, Merkez Bankasına
müracaat edebilmiş olacaktır. Ve yine 6544 ve
154 sayılı Kanunun âmir hükümleri gereğince,
Hazinenin Merkez Bankasından kredi alabil
mesi; kısa vadeli ihtiyaçları için ve bütçenin
% 5 i nisbetini geçmemek kaydiyle, sınırlandı
rılmış 'olunuyor.
Bu kanuni hükümleri; enflasyonist bir gi
diş ihtimal ve hevesini önliyecek ciddî tedbir
sayıyoruz.
Ayrıca; Hükümetin emisyona gidilmiyeceği
hususundaki a,çık ya'dini de, büyük teminat
saymaktayız.
1962 yılı bütçesinde Cumhuriyet devrinde
ilk defa bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinden,
bütçeye gelir kaydının mümkün olduğunu gö
rüyoruz.
Koalisyon Hükümeti, bir yandan bu harabiFilhakika: Sümerbank, Etibank ve Denizcilik
yeti telâfiye meobur tutulurken, diğer taraftan
Bankası giıbi teşekküllerin ödenmiş sermayeleri,
memleket ihtiyaçlarını karşılıyacak bir iktisadi
normal seviyesine ulaşm&kla, bu sene bütçeve
seviyeye, memleketimizi yükseltmek vazifesi kar
gelir saklamışlardır. Döner sermaveli Devlet
şısında bulunuyor.
Teşekkülleri veya Holding teşebbüsler, veva
Memleket gerçekleri bizi kalkınmaya zorla
Holdinglere bağlı teşekküller veva Devlet Şir
maktadır. Keza aynı şekilde memleket gerçekleri,
ketleri namındaki miktarları yüzkırkı aşan İk
bizi diğer taraftan istikrar içinde yaşamaya mec
tisadi Devlet Teşekküllerinin hukuki ve ikti
bur bırakmaktadır.
sadi hüviyetlerinde, acele bir ıslahatın yapıl
1962 yılı gider ve gelir bütçeleri, kredi yatı
ması, bunları, murakabe edilir bir hale sokul
rımları, tediye ve ticaret muvazenesi konularında
ması, zarureti vardır.
mümkün olan ahengi sağlıyarak bir yandan is
iktisadi Devlet Teşekküllerine bu teşekkül
tikrarı muhafaza' ve diğer yandan kalkınmayı
lerin
Devlet tasarruflarından zarar görenleri
gerçekleştirmek gibi, cidden güç bir ödevi başar
için
125
milyon liralık bütçede tahsisat ayrıl
mak iddiasındadır.
dığını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu Teşekkül
Tarım sektörünün ön plâna alınmasını bütçe
lerin, sermaye ihtiyaçlarım karşılamak üzere,
bu yılki, bütçeye yine 302 milyon konulmuştur
miz için bir reform kabul ediyoruz. Tarım sahası
ki; bu senede rantabl çabşmıyan bâzı İktisadi
için 1961 de 331 milyon tahsis edilmişken bu seDevlet Teşekküllerinin bütçe üzerindeki tazvineki bütçede 175 milyon fazlasiyle 513 milyonluk
kı tahribedici olmakta devam edecektir. İktisa
ıbir tahsisat ayrılmıştır. Tarım Bütçesi Cumhuri
di Devlet Teşekküllerinin işçi Sigortalarına,
yet devrinde ilk defa bu rakama ulaşmıştır.
Emeklilik Sandığına, Merkez Bankasına olan
Sanayi sektörüne de 1960 da 50 milyon tahsis
mevcut 'borçlarının yekûnu 5 milyar 405 mil
edilmişken, bugün 167 milyon tahsis etmek gibi
yon tutarında olup, mezkûr borçlar 154 sayılı
mesut neticeye ulaşıyoruz.
•. Memleketimizde: . yıllardan. bu yana , devam Kanun .gereğince Hazineye yüklenmiş bulunu
. ,_^ :>
.,;_, .... _
eden bir-alışkânljk ..Tar^L..,^mme;s.efetöı^nün j yor. .; ..; . . .. _
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Binaenaleyh 154 sayılı Kanunda da derpiş
edildiği üzere: malî bünyedeki ıslahatın bir an
evvel yapılması bir zarurettir. Dış borçlar altında kıvranan Hükümeti, mez
kûr borçları ödemek hususundaki davranışın
dan dolayı tebrik ederiz. 1 Milyar 291 milyon
dolar tutarındaki bu borçlardan 115 milyonu,
bütçe yılı içinde ödenecektir, ödenmesi 21 nci
Asra kadar 2008 nei seneye kadar uzayacak dış
borçlar afetinden bugünkü nesil kendi çocuk
larını kurtaramamak üzüntüsü içindedir.
Masraf listesi 10 114 861 201 lira olup
6 783 836 017 lirası cari masraflara ayrılmış
tır. Maalesef cari masrafların en kabarık yekû
nu, yani 3 milyar 800 milyon miktarındaki kıs
mı, memur ve hizmetlilerin maaş, aylık, öde
nek ve emeklilikleri için ayrılmıştır.
Devlet personel meseleleri, bugün halli en
güç ve muğlâk "bir problem halini almış bulu
nuyor. îşe göre adam değil adama göre iş bul
mak zihniyetinin devamı, kadroları mütemadi
yen şişirmektedir.
Memuriyet bâzı kimseleri iş yükü altında
inim inim inletirken, aydan aya bordroya im
za atıp geçimliğini alan birçok memurları da,
Devlet Hazinesi beslemeye başlamıştır. Çeşitli
isimler altında yevmiye, maaş, ödenek, tahsi
sat, ek görev, prim, ikramiye, tazminat gibi
isimler altında verilen çeşitli aylıklarla maaş
sistemi tam fair adaletsiz şekle sokulmuş bulunu
yor, iş sahibi olmak kolaylığıdır ki, Devlet me
muriyetine rağbeti her geçen gün artırmakta
ve suni yollarla kadroların ihdasına vesile ver
mektedir. Memur artışına bir mieal zikredeyim.
Umumi Muvazeneve dâhil dairelerin memur
adedi 1950 de 109 610 kişi iken bu miktar 1960
da 110 432 kişiye yükseltilmiş, son iki sene zar
fında da 24 000 ilâvesiyle 184 602 Ikişiyi bulmuş
tur.

larm hudut ve şekillerini bilmekten uzak ve
bunlar tanzimden mahrumdur.
Şu halde :
Devlet personel dairesinin hir an evvel kurul
ması personel konusuna bir nizam ve sisteme
bağlanması memleketimiz için hayati bir- «nem
taşır.
Bütçede yatırımlara ayrılmış gibi gösterilen
3 331 025 000 lira maalesef 'asıl mânasiyle ya
tınım mahiyeti yetmemektedir. Bunun 2,5 mil
yara yakın kısmı : Eski borçların ödenmesi Ka
rayolları ve Su İşlerinin 'bâzı tekmili vasıtalarla
teçhiz edilmesi ve personelinin tedarik edilmesi
için sarf edilecektir.
Şu ıhalde : Yeni bir yatırım karşılığı için
bütçede sadece bir milyar kadar para vardır. Bu
miktar para ise : Yatırımlar kanalı ile ekonomi
mize hız ve yön verilecek bir kuvvet değildir.
Sayın Üyeler,
Banka kredilerinin . 30 Haziran 1958 tari
hindeki seviyesi ile muhafazası kararında, ha
taya düşüldüğü kanaatinde bulunuyorum.
Gere'k sanayinin teşviki yerli zirai istihsalin
artırılması ve gerek ticaretin ferah bulunması
için kredi hacminin artırılmasına zaruret du
yulacaktır.
Piyasayı ürküten servet beyannameleri ko
nusuna da, yeni çareler aranması temennisindeyim. Hiç değilse, bu beyannameler geri veril
meli mühürlerinin yerinde olduğunu halk 'gö
rüp inanmalı ve tfonra mükelleften tekrar be
yannameler istenmelidi r.
Gelirlerin tahmininde, 'bütçe fazla nikbin
davranmıştır. 1961 yılında Gelir Vergisi tah
silatı 2.12'6 milyon 'olduğu halde: Bu sene
2.550 milyon olacağı iddiası ileri sürülüyor.
Gelir Vergisinde 424 milyon liralık bu fazla
tahminin, bütçede mesnedi yoktur. îzalhı zayıf
tır tekmil vergilerden 1961 yılı tahsilâtına na
zaran, tahmin fazlası 1 322 374 000 liradır. Bi
ze ancak bu nikbin davranış karşısında, ma
şallah demek düşer.

Bu itibarla :
Müzakeresini yaptığımız Bütçe kanun tasalı
sında; Meclis olarak, teşri organ olarak ciddî
ve faydalı bir murakabe ve münakale imkânı
mız kalmamıştır. Gelen cetvellere göre tetkikatımızı yapmaktayız. Ne miktar kişi hangi saha
larda saçılacak ve bunların işlerinin düzen ve
mahiyeti nedir, buiıu bilmekten uzağız. Esasen
Hükümet dahi, bugün için, kendi çalıştırdığı

Sonuç.
27 Mayıs ihtilâlinden sonra,
tedbirler alınmıştır ezcümle farz
rtülmüş bütçe masraflann'da 500
bir kısıntı yapılmştır. İhtilâlden

personelinin jg mahiyetlerini ve ödediği aylık

ye, piyasadan çekilmiş bulunmakta idi.

—* 460

bâzı iktisadi
haklan düşü
milyon liralık
ürken serma-
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Bu suretle iktisadi hayatta ve piyasada bir
durgunluk ve istihlâkte bir azalma vukubuldu.
Yine bu süre zarfında çeşitli vergi zamla
rının konması ve fiyat ayarlamalarına teşeb'büs olunması neticesinde, ekonomim'izdeki is
tikrar biraz zedelenmiştir.
1953 den beri enflâsyonun talhribettiği malî
bünyemiz bu şekilde fiyat ayarlamalarına Ve
vergi zamlarına rağmen düzelmediği içindir ki
Avrupa İktisadi iş Birliği ve Beynelmilel Pa
ra Fonu gibi malî ve iktisadi müesseselerin tav
siyelerine baş vurularak, tedbirler konusuna
kararlar alınmış, şekli 'bir mesele üzerinde de,
durmak istiyorum :
Huzurunuza getirilen büfece bu tedbirler
manzumesinin ifadesidir.
Bu bütçe ile :
Devlet gelirleri, iktisadi gelişmeyi talhdit
değil, teşvik etmektedir.
Bu bütçe ile :
Masrafları Devlet gelirleri imkânları nisbetinde, sınır çizilmektedir.
Bu bütçe ile :
Yatırımların, plâna raptı ananesi getiril
mektedir ve nihayet bu bütçe ile : iktisadi is
tikrar ve istikrar içinde kalkınmalarının en
çetin imtihanı verilmefktedir.
Hükümetin iktisadi istikrar ve iktisadi kal
kınma imtihanında başarıya ulaşmasını, çetin
vazifesindeki güçlükleri yenmesini diler.
1962 yılı malî 'bütçesi hakkındaki fikirleri
mi dînliven lûtnfkâ» heyetinize teşekkürlerimi
arz ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Buyurun Mehmet Turgut.
MEHMET TURGUT — (Afyon Karahisar)
— Muhterem Başkan, muhterem milletvekille
ri, şahsım adına bütçenin umumi müzakeresin
de söz almak istiyordum. Ancak, Maliye Veki
linin konuşma tarzı ve bir konuşmasında kal
kınma yatırım, plân ve programı gibi hususlar
hakkındaki görüşleri beni huzurunuza çıkarma
ya mecbur etti.
Sözlerime başlarken Maliye Vekilinin fikir
lerini, Türkiyemizin kısa zamanda iktisadi cihazlanmasını ileri milletler seviyesine çıkara
cak, kaynaklarını modern usullerle çalıştırmaya
başlatacak halkın maddi ve manevi refahını te
minat altına alacak ve Dünya pazarlarına sağ
lam bir gekilde yerleşmesini temin edecek, doğ
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ru, sıhhatli ve modern fikirler olmadığını ifade
etmek isterim. Ayrıca getirmiş olduğu bütçe
nin de asırların ihmaline ve binbir türlü musi
betlere mâruz kalmış, seneler senesi hemen he
men bütün kaynakları âtıl bırakılmış ve tehli
kelerle çevrili bir memleketin yaralarını sara
cak, o memleketi siyasi ve içtimai istikrara ka
vuşturacak, halkına daha elverişli hayat şart
ları hazırlıyacak bir vasatı meydana getirmek
ten âciz bulunduğunu ve gerek içte, gerekse
dışta emniyetli hale getirilmiş modern ve mü
reffeh bir Türkiye istikametinde bir merhale al
maktan mahrum olduğunu söylemekten kendimi
alamıyacağım.
Muhterem milletvekilleri, bir Maliye Vekili
geçmiş devri bahane ederek yatırımların aley
hinde konuşmamalıdır. Şuna inanmalıyız ki, biz
tesisat ve teçhizatını ikmal etmiş, muayyen bir
yaşama seviyesine erişmiş ve iktisadi kalkınma
sını normal tarihî gelişme seyrine uygun bir şe
kilde tamamlamış memleketlerle kıyaslanamıyacak derecede çok, ama pek çok yatırım yap
mak mecburiyetindeyiz. Buna sadece hayat se
viyemizi yükseltmek ve refahımızı artırmak ih
tiyacı ile mecbur değiliz. Varolmak için, me
denî olduğumuzu ve insan gibi yaşamıya hak
kazandığımızı göstermek için mecburuz.
Yatırım bizim için beka ve mevcudiyetimi
zin teminatı olduğu kadar, kendimizi daha em
niyetle müdafaa edebilmenin daha müstakar
bir siyasi ve sosyal hayata erişmenin meskenet
ve ataletten kurtulabilmenin de biricik yoludur.
ilk bakışta tatbikinin kabil olmadığı zanne
dilen ve imkânlarımızın zorlanmasını icabettiren
birçok güçlükleri göze alarak bu toprakları bir
ortaçağ geriliğinden kurtarıp, bugünkü dünya
içerisinde kendisine düşen vazifeleri kifayetle
yapabilecek bir hale getirmek elbette ki, millî
'beka ve mevcudiyetimizin en esaslı unsurunu
teşkil eder. Bu da yatırımla, çok yatırımla
mümkündür. Bu yola gitmek ise arzu meselesi
dir, cesaret meselesidir, basiret meselesidir, di
rayet meselesidir.
Muhterem arkadaşlarım, hattâ bu bir gönül
ve hayal meselesidir. Ne mutlu o insanlara ki,
mesut ve müreffeh bir Türkiye hayal edebilir
ler. Ve böylesine bir Türkiye'ye sahibolmak
için geceli gündüzlü ve bütün imkânlariyle ça
lışırlar, çalışırlar.
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Dünyanın her gün biraz daha şiddetle hisset
tiğimiz süratli gidişine daha büyük bir azimle
katılarak medenî memleketlerle aramızdaki mu
azzam mesafeyi kapamak gibi çetin, zor ve kor
kutucu, fakat zaruretinden asla şüphe eremiyecek bir işi tahakkuk ettirebilmek için sözle ih
tiyat ve dirayet eseri olan bu plân ve program
icabı olarak gösterilen, ağır bir tempo ile hare
ket etmenin, olanla ve hattâ diyebilir ki, kolay
ca olanla iktifa etmek gibi, hayal yokluğunun,
arzu yokluğunu, sevk ve heyecan yokluğunun
ifadesi olan bir görüşe saihip bulunmak gibi, bu
milleti atalet ve geriliğe mahkûm kılan bir telâk
kinin kurbanı olmayı asla düşünmemeliyiz. Dü
şünmemek için de alışılmış görüşlerden klâsik
metotlardan ve dar ufuklu Devlet adamı zihni
yetinden sıyrılmak icabeder.
Hesapları, plânları ve programları millî
kabiliyeti ve millî kaynakların atalet haline,
donmuş haline göre, değil, hareketli, işler ve
yirminci asrın ikinci yarısının icab ettirdiği di
namizme göre yapmak
mecbuiryetindeyiz.
Yatırımların fazla olması istikrarı sarsarmış,
istikrarı bozarmış. Sarsılan şey nedir, bozulan
şey nedir arkadaşlar? Dondurulmuş sermaye
mi, donmuş verimsiz ve perişan bir piyasa
mı? Biz yatırımların memleketin istihsal kud
retini geliştiren, millî geliri artıran, vatandaş
ların insan gibi yaşamasını temin eden ve on
lara çalışmak için iş, karnını doyurmak için
ekmek temin edecek vastıalar olduğuna inanı
yoruz. Şimdi bir kısım arkadaşlarım yatırım
yapalım, yapalım ama, parayı nereden bulacağız
diyebilirler, işte arkadaşlarım Devlet adamlığı,
işte maliyecilik, modern mânada iktisadi gö
rüş burada başlar. Yalnız bu görüşün içinde
vatandaşları binlerce tüccar aleyhine tahrik
ederek piyasayı alt üst etmek yok, bu görüşte
tasar'ruf bonosu, servet beyannamesi gibi açaiplikler yok, bu görüşte borçtan korkmak, kredididen çekinmek, yabancı sermayeyi ürkütmek,
yerli sermayeye de her türlü tereddüdü yarat
mak için çeşitli yollarla çalışmak yoktur. Bir
memlekette bu yok dediğimiz şeyler ortadan
kalkınca' parayı bulmak mümkündür ve para
vardır arkadaşlar.
Gelelim mazi hakkındaki kanaatlere, biz
maziyi bu işlere karıştırmak niyetinde değiliz.
Ancak şunu söylemek isteriz ki, mazi, deyince

17.2.1962 O : 2
kanun içinde 1950 den evvelki seneler de var
dır. Yapmayı vatandaşa hastane kurmayı ve
1950 ile 1960 arasındaki devreye gelince, bu
devrin münakaşasını yapmak için vaktin er
ken olduğuna ve bu işi tarih ile milllete bı
rakmak icabettiğine kaaniiz. Yalnız şunu söy
lemek isterim ki, bir Devlet adamı için mevzuubahsolan mazi değil hal ve istikbaldir. Ma
liye Vekili bize memleketin bugünkü perişan
iktisadi durumunu kurtaracak kesin ve doğru
yollar göstermeliydi. O zaman kendisini muk
tedir bir Vekil addetmekten çekinmezdik. Bir
tarafta büyük bir kısmı cari masraflar olan
bir bütçeyi getirmiyen diğer taraftan ise ra
kamları istediği gibi kullanarak geçmiş hesap
lara ve faydasız işlere doluyor. Vekilin bu büt
çe ile, memleketin hangi problemlerinin önle
yeceğini memleketin hangi dertlerine çare bu
lunacağını, kaç kişiye yeniden iş temin edeceği
ni millî gelirde ne kadar bir artış meydana
geleceğini, hemen hemen bütün hayatiyetini
kaybetmiş bir piyasanın nasıl canlanacağını söy
lemesini isterdik ve beklerdik.
Bu memleket topyekûn kötülemekten çok
zararlar görmüştür. Maliye Vekilinin ve bu
yola sapan arkadaşların
bu zararlara de
vamdan vazgeçmesini temenni ederiz.
Muhterem milletvekilleri, plân
ve prog
ram meselesine gelince, plân ve programın
hir memleketin hayatında ne olduğunu ve
bundan milletçe ne Tbeklediğimizi
doğru
olarak bilmezsek, bunun sonu hüsran
olur.
Plân ve program millet ve memleket haya
tında bir gaye değildir. Aksine . memleketi
ileriye, refaha, medeniyete götürmek için bir
vasıtadır. Hattâ vasıtalardan biridir. Kalkın
mış olan Garb
memleketlerinden
hiçbirisi
plân ve program tatbik ederek kalkınmış de
ğildir. Bu memleketler
kalkınmalarını her
memleketin bünyesine ve ihtiyaçlarına uygun,
aynı zamanda doğru bir iktisadi politika takibederek başarmışlardır. Maliye Vekili plân
ve program tatbik edecek, hele uzun müddet
plân ve program yapacağız diye bekliyerek,
kalkınmış demokratik bir memleket gösterebi
lir mi? Bu ölçülerle hareket eden Mısır ve
Hindistan'ın bocalamaları ise meydandadır.
Hal böyle olunca Maliye Vekili Türkiye bün
yesinde plândan büyük neticeler beklediği-
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ni söyliyebilmek için aacaba neye dayanıyor?
(İlme, ilme sesleri) Plansızlığın neticelerini sa
yarken Maliye Vekili unutuyor ki, takdim et
tiği bütçenin dahi çok ümit bağladığı plânla
hiçbir irtibatı yoktur. Plânın müdafaasını ya
pacak olan Maliye Vekilinin getirdiği büt
çe gönül isterdi ki, uzun vadeli bir plânın bir
merhalesi olsun. Memleket dert ve meseleleri
ne, memleket halkının ıstıraplarına hal
çaresi aramıyan ve hal çareleri bulamıyan
hiçbir vasıta kalkınmayı teşvik ve tahakkuk
ettiremez. Memleketin ıstıraplarından ilhamı
nı almıyan hiçbir politikanın muvaffak ve
uzun ömürlü olacağına inanmıyoruz. Plân ya
pacak olan teknisyen grupunun bu vakalara
s ne derece vâkıf olacağı meselesi plânın ve plan
cılığının en zayıf noktasıdır. Plân dikkatle kul
lanılmadığı ve gelişigüzel bir şekilde her der
din çaresiymiş gibi kabul edildiği takdirde,
fayda yerine zarar sağlıyacak ve bir edebiyat
olmaktan daha ileriye gidemiyecektir. Böyle
bir görüşle teşebbüs büyük nisbette plândan
zarar görecek ve esasen hiç de parlak olmıyan
iş hayatı fazlasiyle sekteye uğrıyacaktır.
Ayırıcı bütün problemlerin plân ve plânla
maya bağlanması, siyasi kuvveti
kendisine
itimat edilmez bir müessese telâkki edip onu
sadece yapılan plânları şeklen bir tasdik
mekanizması durumuna düşürmeyi icab etti
rir. Bu ise Devlet felsefesine ve millî irade
hâkimiyetine aykırı olup partilerin sebebi hikmetiyle bağdaşamıyan bir görüştür.
Bu münakaşayı vakalara müstenit bir şe
kilde yapabilmemiz için Maliye Vekilinin
ve bu fikirde olanların plânsız devrin kö
tülüklerini sayıp dökmeleri yanında plânlı
devrenin gözle görülebilen
iyiliklerini de
söyliyebilmeleri gerekir. Yoksa plânlı devrenin
iyiliklerini tahayyül edip, birtakım fikirler
ileri sürmek müspet-mânada hiçbir mesnedi
olmıyan boş kuruntulardan ibarettir. Getir
diği bütçe bir plânın merhalesi olmadığınagöre, Vekilin bu münakaşalara niçin girişti
ğini de anlıyamadık.
Maliye Vekilinin istikrar
mevzuundaki
tatmin edici olmıyan fikirlerini haklı çıkar
mak için enflâsyon gibi bir heyulaya dayan
dığını görüyoruz. Dünyanın hiçbir Maliye
Vekili, açlık ve sefaleti haklı gösterecek böy
lesine biç istikrar anlayışına saplanmış de-
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ğildir ve enflâsyon korkusu ile memlekette
meydana gelen ve enflâsyondan daha kor
kunç, daha tesir edici olan deflasyon havası
nı görmemezlikten gelemez. Maliye Vekili
enflâsyondan bu kadar korkarken biz kayde
delim İsi, Garb ekonomisi bugün, hareket ka
biliyeti ve dinamizmini bir miktar enflâsyon
dan almaktadır. Esas prensibolarak deflasyon
değil, iş hayatında ve ekonomide hareket alın
malıdır. îş hayatında canlılığı öldürecek, va
tandaşları işsiz ve kazançsız bırakarak ted
birlerin modern ekonomide makbul adde
dilmesine imkân yoktur. Maliye Vekilinin bun
ları bilmesi ve ona ıgöre hareket etmesi icabeder.
Sözlerime son verirken, Türkiyemizin yaşanmıyacak, yaşanamıyacak bir memleket oldu
ğuna kaani olmadığımı ve cesaretle, metanetle
bilgi ve ilimle hareket edersek
Türkiye'nin
bizlere her türlü imkânı sağlıyacak bir mem
leket olduğunu söylemek isterim.
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Saym Mustafa Kaptan, buyu
run.
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Çok muh
terem arkadaşlarım; sabahtan beri devam eden
müzakereler neticesinde birçok arkadaşımızın
bitkin diyemiyeceğim ama, yorgun olduklarına
Ikaaniim. Bu sebepiLe ımâruzaıtımı gayet kısa (kes
mek niyetindeyim.
Aziz arkadaşlarım, kısa maruzatıma başla
madan evvel, içinde bulunduğumuz Türk Par
lâmentosunda yeni bir ruhun mevcudiyetini gör
mekle bahtiyarım: Şimdiye kadar iktidarla mu
halefet arasındaki münasebetlerde her nedense
muhalefet, iktidarın tasarrufunu ne suretle
olursa olsun kötülemek yoluna giderdi. Yine
aynı şekilde muhalefet güzel teklifleri de aynı
şekilde iktidar tarafından kötülenirdi. 1962 yı
lı bütçe müzakerelerinde bunun terk edildiğini
görmüş bulunuyoruz. Bundan dolayı da sevinç
içindeyiz. Bu sebeple bütün arkadaşları bu ye
ni açılan devre şerefine selâmlarım. (Bravo ses
leri, alkışlar)
Muhterem arkadaşlarım; 1962 bütçesinin
mazhariyetlerinden biri de tenkid sistemindeki
olgunluğudur. Şimdiye kadar bizde maalesef
düşmanca tenkid usulü terk edilmiş değildi. Ya
ni bir eserin veya tasarrufun sadece kötü ta-
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rafları tebarüz ettirilir, iyi tarafları ele alın
len sahaların artmasından meydana gelmiştir.
maz, sadece ve sadece kötü tarafları işlenerek
Yani, gelirin artması sebebi, ekilen sahaların
fazla olmasından ileri gelmiştir.» denilmektedir.
bir netice çıkarılırdı. Halbuki zamanımızda
eserler ve tasarruflar tenkide uğrarken hatalı' Yine gerekçede «Dekar başına gelirin artması
nın şartları için su, gübre v. s. lâzımdır.» deni
taraflar izah edilmekte, iyi taraflar da tebarüz
liyor.
ettirilmektedir. Eskiden bu şekil sözler hiçbir
tatbik şekli göremezdi. 1962 senesi bütçe ten
Aziz arkadaşlarım, bütçeye girmiş olan bu
kidini gerek muhalefete mensup arkadaşlar, ge
temennilerin yerine getirilmesi her ne kadar
zaruri ise de tatbikatta bunun tamamen aksirekse iktidar mensubu arkadaşlar, gayet vazıh
olarak yaptılar bütçenin hatalı târafılarını be . ni görüyoruz. Kendilerine bu sahalarda yar
dımcı olması için bir bakana tahsisatlar veril
lirtmekle kalmayıp, şahsi görüşlerini ve nasıl
miş. Ama büyük bir bölgenin sulanmasını sağolması lâzım geldiğine de işaret ettiler. Bu ba
hyacak olan bu baraj tahsisatını alâkalı bakan
kımdan 1962 bütçesi için bahtiyarlık duymak
kabul etmiyor. Bunu ben anlıyamadım, anlıyan
icabeder.
bir
arkadaşımız varsa izah etmesini istirham
Muhterem arkadaşlarım, maruzatıma gelin
ederim.
ce, iktisadi ve malî hususlarda burada kâfi de
recede açıklamalarda bulunuldu. Bunları tek
Çok aziz arkadaşlarım; bir noktaya daha
rar ederek kıymetli vakitlerinizi almamak katemas etmek istiyorum. Bütçe gerekçesinde
rarmdayım.
iktisadi îş Birliği Kalkınma Teşkilâtı, Müşterefk Pazar ve Dünya Bankası gibi iktisadi mü
Ben sadece bütçe gerekçesinde arayıp bu
esseselerin Türkiye ile olan alâkası gayet gü
lamadığım mahdut bir kısım noktalara temas
zel tebarüz ettirilmiş. Bu bakımdan mesulleri
edeceğim. «Bir Hükümetin bütçesi onun ikti
ne cidden teşekkür ederim. Ancak; bir tetkisadi politikasının aynasıdır.» dediler. Bu cep
katm yapılabilmesi için bizim bu iktisadi mü
heden gidince malûmdur ki her eser dayandı
esseselerden aldığımız- meblâğların yani isti
ğı- doktrine göre kıymetlenir. Meselâ Borçlar
fade
ettiğimiz miktarlarla diğer âza memle
Kanunu liberalizme dayanır. Ve bunun neti
ketlerin istifade ettikleri miktarlar arasında
cesi olarak da âkıdları tamamen serbest bı
ki mabetlerin ne olduğu hakkında rakamlar
rakmıştır. Halbuki îş Kanunu devletçilikten
verilmemiş. Marshal Yardımından, uzun za
mülhemdir. Bunun neticesi olarak da işçi ve
man
muttali olamadık, Yunanistan bizden faz
işveren münasebetlerine Devlet daimî surette
la
yardım
aldı. Binaenaleyh bu müesseseye gi
müdahale etmekte
taraflara arzuları hilâfına
rerken,
girme
gayemiz tahakkuk edecek mi,
bâzı direktifler vermektedir. Anayasamızda
etmiyecek mi? Bunun da tetkikini gönül is
mademki sosyal Devlet nizamı kabul edilmiş
tiyor.
tir; sosyal Devletin esası da sosyal adalet ol
duğuna göre bütçede bu ruhun tebarüz etti
Saniyen; Müşterek Pazara olan ihtiyacımız
rilmesini çok arzu ederdim. Bunun tipik misa
gayet açıktır. Müşterek Pazara girme husu
lini Almanya'da gördüm. Asgari geçim seviye
sundaki gayretlerimiz gerekçede geçiştirilmiş
si tes-bit edilirken, makam ne olursa olsun,
ve tatmin edici bilgi verilmemiştir. Müşterek
pazardan en çok istifade edecek Devlet biz ola
muayyen bir seviyede ücrete başlatmak gibi
cağımıza göre, bu müesseseye mutlak iltihakı
bir fikir orada tatbik şekli bulmuştur. Bizde
mız lâzımdır ve bu hususta icabeden tedbirleri
ise, Anayasamızda derpiş edilen sosyal Devlet
almamız da şarttır.
olmak vasfı maalesef bütçeye inikas etmiş de
ğildir.
Muhterem arkadaşlarım, son olarak küçük
Muhterem arkadaşlar; ; bütçe tasarısının 15
bir mâruzâtım daha var, bunlar da tasarruf
nci maddesinde, millî gelirin % 47,7 sinin zi
bonalarıdır. Sabahtan beri konuşan arkadaşlar
rai gelirler olduğu ve bunun da nüfusun yüz
bunun şu ve bu şekilde iyi veya kötü olduğu
de 70 nin çalışarak elde ettiği yazılmaktadır.
şeklinde beyanda bulundular. Bu hususdaki
fikirlerimi Yüksek Meclise arz etmiyeceğim;
Gayet doğru, buna itirazımız yok. Hemen ar
zira lehinde ve aleyhinde .konuşulabilir, aka
kasından yine «Zirai gelirin artmasındaki se
demik bir mevzu halindedir.
bep, dekar başına verimin artması değil, eki-

M. Meclisi

B : 48

17.2.1962

0:2

gelmiştir. Hattâ ne de vatandaşlar «oh» rejim
Fikir şöyle: Tasarruf bonoları, aynı gayeyi
düzeldi diyebilmişlerdir. Biz, memleket dâvabaltalamak, aynı fikrin tersini müdafaa etmek
oITtyor. Tasarruf bonoları evvel emirde gelir | l a n konuşulurken aziz vatanımızın ve muhte
rem milletimizin hajyrma ve faydasına bildi
değildir. Nasıl oluyor da gelir kabul edildi ve
ğimiz hususları şahıslarımız, dostlarımız, hattâ
bütçeye ithal edildi, -bir türlü akıl erdiremiyo
Hükümet aleyhine de olsa kemali cesaretle ifa
rum. Saniyen tasarruf bonoları mecburi bir
de etmeyi vazife ve hizmet telâkki eden bir
tasarruftur. 100 bin lira vergi veren bir adam,
kanaate sahip bulunmaktayız. Bu münasebet
haraç olarak vasıflandıracağım 30 bin lira gibi
le sözlerime muhterem başkanımızı, Fuad Sirbir para veriyor. Bu benim kanaatime göre mü
men'i şikâyetle devam edersem beni mazur
kellefleri bizzarure hırsızlığa, sahtekârlığa teş
görsünler. Ben üç ay evvel istirham etmiş ve
vik etmiş oluyor. Hiçolmazsa istikbale de muzaf
diğer arkadaşlarımız da sözlü soru haline
olsa tasarruf bonolarının mutlak surette kaldı
getirmişlerdi.
rılacağına ait b'r va'di beklemek her halde hak
kımız olacaktır.
«Hâkimiyet bilâkaydüşart milletindir» düs
turunun ve cümlesinin kürsünün arkasına altın
Arkadaşlarım; zamanınızı fazla işgal etti
harflerle yazılmasını.
ğimden dolayı özür dilerim. Zamanlarmınızın
Üç aya rağmen halâ bir teşebbüs göremiyo
kıymetli olduğunu takdir eden bir arkadaşını
rum.
Bu cümle vaktiyle eski meclis kürsüsü
zım, hepinizi hürmetle selamlarım, (alkışlar)
nün arkasına yazılırken ölmez Atatürk'ün ayak
BAŞKAN — Urfa Milletvekili Sayın Kadri
ta takibettiği söylenir.
Eroğan.
Konunun önemle ele alınmasını bilhassa
istirham
ediyorum. Aradan dört ay geçtiği
KADRİ EÜOĞAN (Urfa) — Çok Sayın
halde şuraya altın harflerle «Hâkimiyet bilâBaşkan, büyük milletimin değerli mümessilleri;
kaydüşart milletindir» diye bir levha yazılma
bendeniz de bütçenin tümü üzerinde hazırla
dı. Üzülmesinler, bundan sonra süratle yapar
narak konuşmayı çok arzu ederdim. Elimde
lar. Ben istirham ediyorum. Bu levhayı gö
olmıyan sebeplerle ancak bugün saat seMzde
rürsem bahtiyar olacağım. (Bravo sesleri- al
Ankara'ya geldim. Hazırlanmadan irticalen
kışlar)
konuşup konuşmamak hususunda sabahtan beri
düşündüm. Söyliyeceklerim arasında bir iki
Muhterem arkadaşlarım; bu antrparancümle de olsa belki faydalı olur mülâhazasiyle
tezden sonra sözlerime devam ediyorum. 27
yüksek huzurunuza çılkmış bulunuyorum. ,
Mayıs gibi içtimai ve siyasi hayatımızda büyük
bir hareket oldu, evet siyasi bir hareket oldu.
Çok muhterem arkadaşlarım; bütçe, haddi
Ben
27 Mayısın lehinde ve aleyhinde söylene
zatında bir yıllık icraatı gösteren rakam,
cek
sözleri
tarihe ve tarihçiye bırakryontm.
para ve yatırımdır. Bu doğrudur. Diğer ta
27 Mayıs inkılâbını methetsem menfaatçd diye
raftan bütçe Türk Milletinin beklediği nimet
cekler, zemmetsem suç işlemiş olacağım. Onun
lerin tümünün Hükümet tarafından, nasıl bir
için
hükmü tanih verecektir.
dirayet ve cesaretle ele alınıp tatbik edileceği
nin ifadesi ve müjdesidir. Ben bu zaviyeden
Muhterem arkadaşlar; inkılâptan sonra bir
hareket ederek bütçeden beklenen bütün bir ' Anayasa yapıldı, bir seçim kanunu yapıldı
faydanın, evvelâ hükümetin istinatgahı olan
ve nihayet demokrasi tekrar bulundu ve bu
şu mukaddes mabedin çatısı altında bulunan
mabet açıldı. Bunları yapan ihtilâlcilerdir.
Parlâmentonun ve bunun muhafazası ile mü
işte bu son hareketlerini, Türk Ordusu adına
kellef olduğu Anayasanın ve hukuk devleti
yaptıkları bu hareketleri, ben takdirle karşı
rejiminin bugüne kadar mazhar olduğu anla
lıyorum. (Bravo sesleri, alkışlar) Ve hemen ilâ
yışı nisbetinde muvaffak olabileceği .kanaatini
ve ediyorum k i ; Türk Milleti olarak, Türk
esas olarak kabul ediyorum. Çok aziz arkadaş
politikacıları, Türk Basını olarak 27 Mayıs ile
larım, şahsan konuşuyorum ve üzüntü ile arz15 Ekim arasını dile getirmekte
milletçe
ediyorum ki, Hükümet ne gönlümün ve hattâ
hiçbir
menfaat
görmüyorum.
Memfaatiriz
ne de Türk Milletinin gönlünün istediği şekil
hali
ihya, istikbali
ihzardad'r. Kim ne
de oturmuş, müstekar ve hükmeder bir hale i derse
desin, iyi
bilmemiz lâzımdır
ki,
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30 milyon nüfusun asgari 15, âzami 20 mil
yonu çpluk çocuğunun kör nefsini körletmek
için kuru ekmek peşindedir. Çıplak ayağını kar
da donmasın, çalı delmesin, diye bir çarık, affe
dersiniz ayıp yerini örtsün, diye en ucuz cins
ten (basma peşindedir. Durum bu iken bizler 30
milyon insanı mı düşüneceğiz, yoksa 30 kişi ile
mi uğraşacağız?
Vatanımızın içinde bulunduğu şartları göz
önüne alarak partileri ve partizan görüşleri bir
tarafa bırakarak şahsi iğbirar, kin ve ihtiras
lardan sıyrılarak hattâ mebusluğumuzun gele
ceğini de hiç düşünmeden memleketi, içinde bu
lunduğu iktisadi ve içtimai, bilhassa siyasi sar
sıntıdan kurtarmaya medburuz. O halde muhte
rem arkadaşlar, namusumuzu, vatanımızın, mil
letimizin istikbalini ve istiklâlini emanet ettiği
miz Türk Ordusu namına yapılan bu büyük ih
tilâl sonunda, Türk Ordusunun, büyük komu
tanları, milletin kabul ettiği Anayasaya göre
seçim yaptırdı ve benim vazifem bitti, ben artık
kışlama çekiliyorum, dedi. Millî irade meydana
çıktı. Türk Ulusu adına icrayı adalet eden şe
refli Türfk hâkiminin murakabesi altında yapı
lan bir seçim sonunda bizler 'buraya geldik. He
pinizin gönlü vatan aşkı için çarpıyor. Didini
yoruz. Elimizden gelse sırtımızdaki ceketimizi
de vereceğiz, bu mukaddes vazifeyi yapmak için
hep beraber and içtik. O ıhalde Türk Milleti ira
desini böyle izhar eder, Türk Ordusu böyle is
ter, geride kimler kalıyor? Benim bu parlâmen
toda yaşatma hakkımı ıtahdideden.. (Öyle şey
yok, sesleri) Evet, yok ben de biliyorum, ama
m&ıterem. arkadaşlarım, lasla ve <kat'a.. Siz de
istemiyorsunuz, fakat vatandaşın içindeki üzün
tüyü de lütfen kalbul ediniz. Onlar, bu hususta
bizlerden de çok çırpınıyor ve kuvvetli bir hü
kümet istiyorlar. Ben de istiyorum, sizler de
bunu istiyorsunuz. O halde parlâmentoya yöne
len, Hükümete yönelen, rejime yönelen, Anaya
saya karşı yönelen saygısız hareketlere ve in
sanlara karşı istirham ediyorum, yalvarıyorum
ki, bir an particiliğimizi unutalım, sımsıkı bir-,
leşelim, bir kale gilbi karşı gelelim. (Bravo, ses
leri)
'Çok mufhterem üyeler, memlekette (bir hu
zursuzluk var; Hükümet milletin . vicdanından
gelen bu sese uyarak, programında hem de vas
fını tâyin-ederek, millî huzursuzluk, diye vasıf
landırdığı büyük bir problemi dile getirdi. Bu-
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nıı Anayasamızın bekçisi olarak, en kısa tzanıanda gidermeyi Yüksek Meclisinizde vâdetti. Bu
husus alkışlarla tasvibedildi. Bu çeşit dâvalara
ve yaralara cesaretle el basmasını bilelim; bu
huzursuzluğun giderilmesi ıbir müşterek dâva
'olarak ele alınmalıdır. Bana ne diyemeyiz.
Biz, huzurun teminini isterken siyasi affı bi
rinci şart görüyoruz. Affı yalnız Kayseri'd eki
üç-lbeş yüz kişinin şahsı için de istemiyoruz.
Üç - ibeş yüz insanla otuz milyon ne batar, ne de
onar. Ama, biliyoruz ki, ıbu hâdise münasebe
tiyle milyonlarca insan birbirine sırt çevirmiş,
kaş çatmış, içinden konuşur hale gelmiş ve âde
ta hasmı olmuştur. Ben zatıâlinizle gönül bir
liği yapmazsam kese birliği hiç yapamam. O
(halde iktisadi huzursuzluk da bununla düzele
cektir.
Milyonlarca insan birbirini sever, «ayar,
kese ve gönül birliği yaparsa, iktisadi huzur
suzluk, siyasi huzursuzluk tamamen ortadan
kalkar. Aksi durum oldukça - bunu beklemek
üıayal olur. Her kim bundan yirmi sene evvel
ki kardeşlik havasını bu memlekete getirirse,
ben onun ikinci Atatürk olarak, elini değil,
ayağını öperim. O halde çıok muhterem arka
daşlarım, dâva bu Ikadar mühim olduğuna gö
re tekrar istirham ediyorum. Daha büyük bir
samimiyetle, daha büyük bir inanç ve güven
ile bir birimize sarılalım. Ve başaralım. Bir ko
nuşmamda da ^arz etmiştim. Bu çatı altında
memleket dâvaları görüşülürken elbetteki çok
şiddetli fikir mücadeleleri ve münakaşaları
olacaktır. Ama. herkesin bilmesi lâzımdır ki bu
yalnız ve yalnız münakaşası yapılan memleket
dâvasının en iyi şekilde 'halli ve en doğrusunu
bulmak -çabasından başka bir mânaya alına
maz.
Yine herkesin iyi bilmesi lâzımdır ki her
dört parti de büyük memleket dâvalarında el
ele vermiş variyettedir. Bu dâvada da. böyle
olacaktır ve böyle olması lâzımdır.
Çok muhterem üyeler, Hükümet lügat mânasiyle hükmeden bir otoritedir. Demokratik
rejimlerde kanun namına Hükümetin üstünde
ancak Parlâmento vardır. Ama icra kuvveti
yine Hükümettedir. Affedersiniz kaba bir mi
sal vereceğim ; erken kalkan horoz kabilinden
herkes sanki Hükümetmiş gibi, pervasızca ya
zılar yazılıyor. Fiil ve hareketlerden bahsedili-

..- 466 ~~

M. Meclidi

17.2.1962

B : 48

yor. Muazzam Parlâmentonun mevcudiyetine
rağmen, Hükümeti teşkil eden çok kuvvetli
iki partinin ciddî olarak birbirlerini destekle
melerine ve bu yolda kararlı ve azimli olma
larına rağmen, âdeta zaman zaman Hükümet
yokmuş gibi •hareketler görüyoruz. (Nerede
sesleri) Türkiye denilen bu mukaddes vatanda,
Gönül istiyor ki muhterem arkadaşlar, kasdim
katiyen Hükümeti tenkid değil, küçümsemek
değil bilâkis onların endişelerini izale etmek
tir. Ey Hükümet, .arkanda biz varız, yukarda
Allah, var, korkmadan vazifene devam et, de
memiz lâzımgeliyor.
Türk milletinin sinesinde demokrasi o ka
dar gelişmiştir ki muhterem arkadaşlar, onu
oradan çıkarmak için hiçbir kuvvetin mevcudolduğunu katiyen kabul etmiyorum. (Alkışlar)
Evet, şu sözü Meclise gelince öğrendim; ingi
lizler derlermiş ki, demokrasi İngiliz vücudu
na göre yapılmış bir 'elbisedir. Hayır arkadaş
lar; Türk milletinin vücuduna öyle bir yapış
mıştır ki, demokrasi âdeta bir cilt ve deri ha
lini almıştır.
Her kim ki onu Türk milletinin üzerinden
sîoymak isterse kanayan vücudiyle Türk mil
letini dimdik karşısında bulacaktır. ((Bravo
sesleri) O halde muhterem arkadaşlarım, mil
let bizimle beraberdir Ordu da onun ayrılamaz
bir parçasıdır. Ve bu mukaddes emanetin bek
çisidir.
Millet bu mukaddes emaneti bize vermiştir.
Bizler bunun canımız pahasına da olsa muha
fızıyız. Onun için Hükümeti destekliyoruz.
Hükümet bu pervasızlara neden haddini bil
dirmez. Hakkını kullanmaz. Neden ve vatan
sathında hükmetme kuvvet ve kudretinin ka
nun namına yalnız kendisinde bulunduğunu
her vatandaşın kafasına halk ettiremez. Bunu
istemek hakkımızdır. Bunun zamanı artık gel
miştir. Ve geçmektedir. Müstakar hükümeti
bulduğumuz zaman, cesur, emniyetli; müteşeb
bis hükümeti bulduğumuz zaman, bu bütçe mâ
na ifade edecektir. Böylece vatandaş kasasmdaki, kesesindeki hattâ çömleğindeki parayı pi
yasaya dökecektir. Dış sermaye (ancak böyle
bir emniyetli piyasa içerisinde gelişecek; bina
enaleyh Muhterem Hükümetimizden Yüksek
Heyet huzurunda dirayet ve cesaretle işleri ele
alacağının gayet sarih ifade edilmiş olmasını is
temek hakkımızdır. Fakat bütün bunlardan da-
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ha evvel millî huzura ihtiyacımız vardır. Muh
terem arkadaşlar, bunun çaresini birlikte arıyacağız. Millî dâvalarda neme lâzımcılık olmaz.
Sırası gelmişken arz edeyim : Hiç gücenmeyin,
büyük milletimizin öyle üstün vasıfları var ki,
yer yüzünde hiçbir milletle ölçülemez. Zekâsı,
vatanperverliği, misafirperverliği çok üstün
dür. Fakat bu milletin dki kötü huyu var ki,
iki yakasını bir araya getirmiyor. Hasetliği, fe
satlığı, neme lâzımcılığı yok mu bizi batırıyor.
İki kardeş bir apartmanda oturuyorsa, alt kat
taki aziz kardeşini sabaha kadar, sonradan ge
len karışma, çekiştirir. O halde bu sosyal haya
tî dâvaya el atarken bu anlayıştan uzak bütün
bir Samimiyetle ve gönül birliği ile el ele verme
miz i'cabediyor. Zira bit işin takati kalmamıştır.
Rejimin bekası, hayatiyeti, yeni baştan binası
mevzuubahistir. Bu husustaki istirhamım da
burada bitiyor.
Muhterem arkadaşlarım; .bendeniz bütçeyi
pek yapıcı, kudretli ve enerjik bulmadım. Bir
taraftan nüfus hızla artıyor fakat, zirai istih
salimizi artıramıyoruz. Ne ile «geçineceğiz? Kı
rık dökük işlerle bu vatandaşın karnı doymaz.
Büyük problemlerimizin halledilmesi lâzımdır.
Meselâ ben sizlerle, günlerden beri mevzuubahsettiğim bir hâdiseye başka bir yönden temas
edeceğim. Muhterem arkadaşlarım, bu vatan
topraklarının bir parçası da Urfa'dadır. Belki
birçoklarınız görmüş olabilirsiniz. Ama pek de
sanmıyorum. Urfa şimali, yani yukarı Mezopo
tamya'nın ta. kendisidir. Bu toprakların yani
Harran ovalarının 15 milyon dönümü sulama
ya müsaidolan dünyanın feyiz ve bereket amba
rını sinesinde taşır. 5 milyon dönümü sulandığı
'zaman, yılda 836 milyon liralık bir istihsal ya
ratmak kabiliyetindedir. Bu büyük varlık ya
nından geçen Fırat üzerine yapılacak bir ba
rajla kabil olacaktır. Bu mevzuu beş yıl evvel
ortaya attığımız zaman herkes bir aeaip bakı
yor, belki de gülüyordu. Allah'ıma şükrederim
ki, biz bugün millet kürsüsüne kadar getirdim.
Bu, bir Urfa dâvası değildir. Millî bir dâva
dır. Zira verilen raporlara göre bu ovalardan
Türk zirâi istihsalinin tümüne muadil bir istih
sal elde edileceği tesbit edilmiş bulunmaktadır.
Vaktiyle bu ovalarda üç - dört milyon insanın
barındığı ve ovaların sulandığını ifade ettiler.
Evliya Çelebi vaktiyle, «Ben Urfa'dan Bağdad'a kadar portakal bahçeleri içerisinden geç-
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tim» diyor. Şimdi 250 kilometre gidersiniz bir
çalıya bile raslıyamazsmız. Tamamiyle çöl ve
bir seraplar diyandır.
ö b ü r taraftan ikinci mühim bir millî dâva
mız olan ormanlarımızı da bununla ilgili görü
yorum. Türk ormanlarını.
T ü r k ormanlarını muhafaza etmeliyiz. 'Ar
kadaşlar. Yerli ve yabancı uzmanlar «15 - 20
sene sonra Türk ormanlarını pertavsızla arasak,
'bulamıyacağız» diyorlar. Bu yaşa kadar ben de
çok tahrip gördüm. Orman korunmaz, orman
yalnız kâğıt üzerinde korunur, ömrüm bun
ların mücadelesiyle geçti. Bir köy delikanlısı
baltasını biletir, beline takarak ormana girer.
Bakalım iyi bilenmiş mi diye sağa, sola vu
rarak köyüne gidinceye kadar 500 tanesini
keser, de farkında bile değildir, ilk okullarda
bir marş belletirler : «Uzun ip belimizde, balta
lar elimizde vur, vur;» ormanın kara belâsı,
yangınlar, açmalar, bunların tabiî neticesi
olarak da ebedî açlıklar, felâketler. Ormanda
yaşıyan vatandaşlar denebilir ki, yalnız hava
ve taş yalamakla geçinirler. Bu kadar ipti
dai, bu kadar kuru ekmeğe muhtaçtırlar. Bugün
ormanlarımızda 6,5 milyon insan barınmakta
dır. İşte Harran ovaları sulandığı takdirde
hem zirai istihsal bir misli artacak, hem de or
manlardaki barınan 3 milyon insan buralara
yerleştirilmek suretiyle Türk ormanları en az
yüzde elli, altmış kurtarılmış olacaktır.
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yalvararak hafızalarınıza hâketmenizi istirham
ediyorum.
Muhterem arkadaşlar, burada bir antr pa
rantez yaparsam beni mazur görün. Ben çok
üzülüyorum. Biraz da kendi kendimizi tenkid
edelim. Millet zannediyor k i ; 1962 bütçesinin
görüşüldüğü şu anda bütün milletvekilleri mü
zakereyi dikkat ve heyecanla, noksansız ola
rak takibediyor, Hükümette aynı alâka ve he
yecanla tenkitlerini dinliyor ve tesbit ediyor.
Halbuki durum görüyorsunuz hiçte böyle değil.

Milletvekillerinin çoğu yok.
Sayın Hükümet Başkanımız yok, Hükümet
âzalarının onda sekizi yok, bu müşahedem
üzülmemek mümkün değil. Halbuki çok ciddî
konular üzerindeyiz. Muhterem arkadaşlar
diğer ciddî bir memleket meselesine geçiyorum.
Devlet Bakanımızdan istirham ederim, valilik
yapmış arkadaşlarım çok iyi bilirler, bu
memleketin hapishaneleri dolup taşmaktadır.
Bunun en mühim sebeplerinden birisi de bu
memleketin kadastrosunun yapılmamış olma
sıdır. Arkadaşlar, kimsenin (x) tapusu yok
tur. Yeni yeni oluyor. Harman yeri belli de
ğildir. Bahçesi (x) elindeki arazisine doğru
dürüst belli değildir. Birisinin tavuğu diğeri
nin harmanına hayvanı tarlasına girdiği za
man, elindeki kamayı, bıçağı veya tabancayı
çıkarır ve diğerini öldürür. Sanır ki, vatan
Hem ormanlar kurtulacak hem de buraya
daş dâvası burada bitmiştir. Bilâkis arkadaş
yerleşen milyonlar müreffeh geçinecek. Zira
lar dâva asıl o zaman başlamıştır. Katî bir
muhterem arkadaşlar, Mezopotamya arazisi, bi
rakam ile ifade edemiyorum ama, muhterem
re 65 verir. Sulandığı zaman ise bire 100 verir.
arkadaşlar, şu tahmini yürütebilirim ki, onŞimdi burada 400 bin insan var. Bu nüfusun 50
binlerce insan sırf gayrimenkulüne tecavüz
bini tok ise, 350 bini açtır. Vatandaş bugün
edildiği veya, su arkı, bozulduğu değirmen
açlıkla mücadele etmektedir. Fırat üzerinde
yolu kazıldığı için öldürülmektedir. Memle
yapılacak bir baraj ki, âzami 2 milyar liraya
ketin kadastrosu olmadığı için bu kadar in
mal olacaktır, (Alkışlar) Yalvarıyorum, Allah I san zindanlarda çürümekte, ocaklar sönmek
rızası için bu dâvayı millî bir dâva olarak ele
tedir. Haşa can veren ve alan Allahm hak
alm. Bu dâva, millî dâva olarak ele alındığı
kına âdeta el uzatılarak başkalarının ocak
zaman Türk milletinin karnı doyacaktır. (Bra
larını söndürmektedirler. Size bu tâli bir mev
vo sesleri, alkışlar) ö b ü r taraftan muhterem ar
zu gibi gelir, ama samimiyet ve ciddiyetle
kadaşlar, her kim ki, Türk ormanlarım, orman
arz ederim ki, memleketimizin en belli başlı
ilminin, Garp tekniğinin icaplarına uygun
dâvalarından birisidir bu. Çobanlığımızı yap
olarak ihya ederse, yeni bir vatan kazan
tığını, fırsat düştükçe söylediğimiz Bulgarlar,
dırmış olacak. O da ikinci bir Atatürk ola
bunu tam 62 sene önce bitirmişler. Bu mü
caktır. Türk ormanları elden gidiyor, bu
him dâvaya Hükümetin daha büyük bir dik
nun için ne mümkünse yapalım. Bu istirhamımı | katle eğilmesi lâzımdır.
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Bir tayyare, üç tayyare, beş tayyare, ne ka
dar lazımsa alalım ve büyük bir kadro içeri
sinde büyük bir emekle bu işe sarılmamız lâ
zımdır. Vekil Bey diyecek ki, «Kadro meselesi...
Kadastro elemanları yetiştiremiyoruz.. Tayyare
parası bulamıyoruz./» Fakat salahiyetli bil
umum müdür bana «İzzet Bey, bana 5 - 6 sene
evvel, eğer 20 milyon lira verseler, 10 senede
bu işi hallederim;» diyordu. Ama, bu gidişte biz
bu işi 50 senede yapamayız. Belki de 50.
Muhterem arkadaşlarım; kadastro işi hayati
dâvalarımızdan birisidir. Toprak reformu diye
güzel bir ( reform ve hizmetten bahsediliyor.
Hoş bir iş. Fakat yarın biz bunu tatbike ko
yarsak memleketin kadastrosu yapılmadan ka
bili tatbik değildir. Çünkü evvelâ elimizde nekaclar toprağımız var, bunun ne kadarı kabili
ziraat, ne kadarı değil. Ziraata müsait olanla
rın cinsleri nedir bilmiyoruz. Her yerdeki top
rak bir değildir, sulusu var, susuzu var. Kıra
cı var, dağı var, bayırı var, merası var. Bina
enaleyh biz henüz vatan sathında halen kabili
ziraat olan arazinin yüzde kaçının şu hizmete.
yüzde kaçının bu hizmete ayrıl acağinı ve nere
lerden ne gibi mahsul ekileceğini ve ne mik
tar alınacağını maalesef bilmiyoruz. Çünkü
toprak etütleri ve lâboratuvar tahlilleri yapıl
mış haritalarımız yok. Ama diğer taraftan bi
liyorsunuz ki, Amerika 5 zirai bölgeye ayrılmış
durumdadır. Meselâ Mısır bölgesinde siz asla
bağcılık yapamazsınız. Bütün bitkiler ve hiz
metler toprakın durumuna ve cinsine göre ayrı
avrı bölgelerde toplanmış ilim ve tecrübe bun
lar üzerinde teksif edilmiştir. Yani üniversite
ler toprakın, yani çiftçinin emrindedir. Bu sebertle terakki görmekte ve randımanlı neticeler
istihsal edebilmektedir, binaenaleyh, toprak re
formuna geçmeden evvel % 100 kadastro işi
nin yapılması ve hakiki durumun belli olması
lâzımdır. Ancak bundan sonra tevzileri yapa
biliriz ve müsbet netice alırız. Bunu da ciddi
yetle temenni ederim.
Çok aziz arkadaşlarım; bugün, en mühim
dâvalarımızdan birisi de küçük esnafın içinde
bulunduğu sıkıntılardır. Urfa'daki tetkik ve
temaslarımda acı ile gördüm; ve öğrendim. Es
naflar diyorlar ki: «Bir lira kârla pabuç alıp
satıyoruz, kâr bir lira. K^edi bulamıyorlar, fa
izcilere mahkûm oluyorlar, Haysiyetlerini, mu-
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hafaza için alın terlerini, emeklerini hiç terlemiyen insanlara veriyorlar. Zira bir söz vardır,
«Yıkılası hanede evlâdü ayal var.» yine namus
ve şerefi ile çalışmak istiyen bu insanlara, han
gi kaynaktan olursa olsun, hangi imkânlardan
olursa olsun, bu küçük esnafı mutlaıka kalkın
dırmak ve anların çorbasına Ibiraz tuz, aşma da
biraz bulgur olmak lâzım Bu mühim bir dert
ve dâvadır. Buna muhterem Hükümetin /bir ça
re bulmasını istirhamen arz ediyorum.
Bir de büyük dert ve dâvalardan olan zirai
borçlar meselesi var. Bor™ vermek şöyle dur
sun, faizler borcu geçmiş. "Maliyeciler diyorlar
ki, biz onun faizinden vazgeçtik anasını da ala
mıyoruz. O halde hakikat ıbu merkezde ise ki
böyledir yani Türk çiftçisi tarlasına attığı to
humun parasını verecek bir malî takata ve ik
tisadi güce sahip değilse elbette ki, muhterem
Hükümet buna bir çare bulmaya mecburdur.
Ve bulması da her bakımdan faydalı ve isa
betli .olur.
•
' ***l
Aziz arkadaşlarım, âcizane kanaatime göre,
Türk iktisadiyatını zedeliyen ve altüst eden
bir mevzua geçiyorum: Bu kaçakçılıktır. Sala
hiyetliler, bir üst kademedeki zevatın rencide
olmaması için her şey tamamdır. Mükemmel
dir, derler. Bu bizim en kötü âdetlerimizden
birisidir. Geçenlerde muhterem Başvekilimize
de arz ettim. Devletin milletin mukadderatına
hâkim olabilecek mevkie yükselen bir zata hâ
diseler aynen arz edilmez de bu >o zatın hoşuna
nasıl gider diye düşünülerek lona göre arz edi
lir.
Ben bu anlayış yüzünden memleketin çok
zarar gördüğüne inanan bir insan olarak haki
katleri mesullerine olduğu gibi anlatmayı hem
vazife, hem de ihizmet telâkki eden bir pren
sibe sahibolarale sizlere mühim bir memleket
meselesini izaha çalışacağım.
Muhterem arkadaşlarım; iki yılımı Urfa'da
valilikte geçirdim. Bu müddet zarfında yaptı
ğım etüt, müşahede ve elde ettiğim malûmat
beni kaçakçılığın, millî iktisadiyatımızı teme
linden sarstığı ve çökerttiği neticesine ulaş
tırdı.
Hakkâri, Mardin, Urfa, Gaziantep, Hatay'
dan* vâki olan kaçakçılığın bir yıllık yekûnu birbuçuk milyara baliğ olmaktadır. Lübnan ve Haleptcn tesbit edilen rakamlara göre. burada be
nim gül yüzlü kardeşlerim, tüberküloz muhte-
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rem vatandaşlarım et bulamazken, bir yılda beş
yüzbin hattâ 6 yüzbin mor koyun elimizden kaçmaktadır. Bu koyunlar yalnız, Türkiye'de olur.
Suriyeliler cliyorlarmış ki, «Ne bitmez koyunlarmız varmış» Evet, bitmez ama bizde sekiz li
raya et bulunmaz.
Şam Fıstığı meselesine do temas edeceğim.
Şam Fıstığı, (esasen Urfa Fıstığıdır ya... Muh
terem Gaziantepliler kusura bakmasınlar) Bu
fıstıklar yüklenir. Hatay yanı başında, İskenderun'a satılmaz da, istanbul'a gider İstanbul'da
gemilere konur. tskenderuna gönderilir. Yolda
minterafillah fırtınalar çıkar, gemi bomboş İs
kenderun'a gelir. Yağ, pamuk, bağırsak, tütün,
yerli mallar ne ki, benim malım var, döviz geti
recektir, çil çil altınlar getirecektir, Onlar kaçı
rılır, biz döviz sıkıntısından kıvranır, memleket
iktisadiyatı buhranlar geçirirken bu canım mal
larımız kaçakçının elinde oyuncak olur. fakat
nereden geldiği, nereden gittiği belli olmıyan
bandajı açılmamış binlikler de'Halep saraflarımn dükkânlarında sepetlerle doludur, işte bu
paralar çeker bu mallarımızı.
Muhterem arkadaşlar, Hükümetin bu mesele
ye ciddiyetle parmağını koyması zamanı gelmiş
tir. Bu kaçakçılık nasıl olur bilir misiniz? Çok
acıdır, arkadaşlar. Hudut boyunda mayın var
dır, yahut da elinde Tomson olan, makinalı tü
fek olan Türk çocukları, adım adım beklerler
hudutları hiç kimse, gecenin karanlığında o yağ
lı kurşunun önüne yatmaz. Siz de yatmazsınız.
Tedbir aklın zaruri kıldığı bir neticedir. O hal
de bir anlaşma vardır. Kaçakçı, bunlarla anlaş
madıkça teşebbüse geçmez. Kaçakçılık yüzde
doksan anlaşmalı olur. Kaçakçı veya elçileri de
nilen adamları erlerden ve üst kademeden biri
si veya ikisi ile anlaşır. Gece olunca nöbetçi bı
rakır nöbeti arkadaşına, içerlere yani anlaştığı
yerlere giderler. Orada pazarlık yapılır hattâ
bu hayvan başına, yük başına standart tarifeleri bağlanmıştır.
Nöbetçi silâhının mekanizmasını kaçakçıya
verir hattâ şimdi silâhını veriyormuş, hududa
beraber gelirler. Orada alış veriş tamamlanır.
Eğer sürü büyük ve duyulacak veya izi saklanamıyacak gibi ise 10 - 15 tanesi alıkonur. Çat
"pat bir müsademe. Sabahleyin ver vali bey ikramiye mi der.
Aziz arkadaşlarım, çok muhterem milletve'killeri bu-çeşit memleketdâvalarmda karcımız-
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daki babamız da olsa, riskimizi kesecek başka
bir kuvvette de olsa hakikatleri söylemekten çekinonjeımıeliryiz. Hele 'memleket dâvalarımda <a&la. Hepiniz gibi bendeniz de, «Bu vatana acaba faydalı olabilir miyim» iddiasiyle, imaniyle hakikatleri ortaya koyuyorum.
Kvet arkadaşlar,
Bir koyun ikiyüz lira, bin koyun ikiyüz bin
lira eder. Sınır sahasında arazi düm düz. Urfa
koyunları Arap atı gibi kaçar, beş dakikada kar
şı tarafa geçer. Beş misli para yarım milyon lira
para. Gelirken bu para gelmez. Memlekette ne
yok? Şu, bu, hepside abur cubur şeyler : Nayloıı işler, ipekliler, çakmaklar, bıçaklar... Bun
lar da üç misli, beş misli yapar.,..
Sorarım arkadaşlar, biri size gelir gecenin
karanlığında «Al şu elli bini» diye cebinize ko
yarsa... Bir peygamber oğlu da olsanız, bunu ka
bul-etmiyecek, reddedecek, bu çapta bir babayi
ğidi ben göremiyorum. Ben, bir jandarma ça
vuşunun cebinden 25 binliği çıkarmışımdır. Ge
lip giden traktörlerin içinden altınlar geçmiştir.
Milyonların gelip geçtiği bir hudutta ne kıyme
ti vardır bunların.

Anadolu - Bağdad hattı, Ankara - Iti'lâfname-.
sine göre, Suriye ile aramızda sınır ve serbest
tren . Suriyeli biner, bizim vatandaş da biner.
Şakır şakır orada alışveriiş olur. Sankti bir
pazar yeri, sanki Mr kambiyo. Pelki, madem va
lilik yaptın, bu hususta ne düşünüyorsun diye
bir sual tevcih etmek hakkınızdır. Mayın var,
asker1 var, silâh var. Fakat bütün bunlara rağ
men kaçakçılık oluyor. Bunun halli için iki
çare vardır: Birisi idari tedbir, bu tedbir alın
mıştır. Fakat müspet netice almak için ufak
tefek masraftan kaçmamak lâzımdır. O da
fL şudur; akşam olduğu zaman 'güneş batmadan
evvel bütün vatan çocukları muayyen mesafem
lerle
sınır boyuna dağıtılırlar. Sabahleyin küI
I çük küçük karakollarda toplanır, oralarda
ikamet ederler.
II
II
II
II
II
II
II
||

Kaçakçılık yapanlar veya elçileri gündüzleri bu küçük karakolarla ve mensuplariyle binbir vesile ihdas ederek irtibat sağlarlar zaten
bir çokları sınırdaki köyler içinde veya civaTındadır.
Halbuki böyle olmayıp da bütün bu erler ve
diğer vazifeliler akşamları ve sabahları motorlu
vasıtalarla dağılarak veya toplanarak bir bölük
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merkezinde toplansalar ve akşamları hiçbirisi
nereye ve hangi mmtakaya gideceğini bilmese
anlaşma da ortadan kalkar. Ve kaçakçılık en
az yüzde seksen - doksan azalır.
Bu küçük bir fedakârlıkla olur. Bundan ka
çanız amma millî servetten yüz milyonlar gider
kime ne. İstenilen ıen çok 40 - 50 G. Mee.
Evet arkadaşlar, bu işte milyonlar dön
düğü için çok organize bir hale gelmiştir. Bu
işte kaçakçı kadar organize almadıkça netice
alınamaz.
Esas kaçakçı yani milyonları kazananlar
İstanbul'da büyük şehirlerdedir. Akşamdan ak
şama 200 liraya kurşunun önüne yatan zavallı
hudutlardadır. Milyonları vurana bir şey yok. O
keyfinde ocağı sönen yüzlerce vatandaş, öksüz ka
lan binlerce yuvanın üstüne baykuşlar giibi kâşa
neler kurar. Cemiyete binlerce ve on binlerce se
fil bırakır.
Ana tedbire gelince bu iktisadi tedbirdir. Bü
tün bir Urfa'da tarif kabul etmez bir işsizlik var
dır. Bunun neticesi olarak da bir fakrü sefalet
ıhüküm sürmektedir. Hükümetin evvelâ bu işsiz
liğe bir çare bulması lâzımdır. Bunun için de Urfa'nın ve diğer hudut vilâyetleri halkının iktisaden kalkınmasını hususi bir program olarak ele
alması lâzımdır, şarttır, farz olmuştur.
Bu cümleden olarak meselâ Urfa'da bir nay
lon fabrikası kurulması şarttır, farzdır. Biz beş
vali arkadaş, Amerika'ya bir seyahat yapmıştık.
Orada bir firmadan «Biz 70 milyon vereceğiz,
30 milyon bulabilir misiniz» ıgelir Urfa'da bir
naylon fabrikası kurarız dediler. Geldik, ıbinbir
sebepten olmadı. Muhterem Hükümete yine hatır
latırım. îcabederse firmaların adresini de veri
rim. Yani kaçakçılığın önlenmesi için en esaslı
tedbirlerden birisi bu iktisadi tedbirdir. Ayrıca
ftîari tedbiri de tamamiyle bırakamayız.
Çok muhterem arkadaşlarım, diğer büyük çok
büyük bir memleket dâvasına ıgeçiyorum, bütün
bu dert ve dâvaların başı maariftir. Maarifsiz
memlekette hiçbir şey olmaz. Biz ancak % 30 ıı
daha adım yazan ve yarısı da askerlikte Öğrenen
bir millet camiasına mensubuz, işlerimizde, iler
lememizde daha fazla keramet ıbeklemiyelim. Tan
rıya şükredelim ki, bu milletin asırlardan beri
miras olarak taşıdığı Devlet idare etme prensip
ve anlayışı, sağduyu dediğimiz bir anlayış hazi
nesi çok şükrederiz ki, bizi daha kötü neticeler
den koruyor. Maarif dediğimiz zaman çok muh-
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terem arkadaşlarım, evvelâ ihoca akla gelir. Hoca
ya hiçbir zaman lâyık olduğu mertebeyi verme
dik. 40 yıllık şu Cumhuriyet devrinde, foaştacı
yapmadık. Düşünmedik bile. Yalnız, onun için
(bol bol edebiyat yaptık. «Sen vatan seversin, sen
fedakârsın, sen rehbersin, hocasın, daha üeri teş
bihler sen tanrı gibi yapıcısın» ve devamla, «sen
öyle mimarsın ki, sana verilen .çocukları gönlünün
istediği ihale (getirebilirsin»
Bunlar güzel, güzel ama yalnız sözler karın
doyurmuyor. Demedik ki, hoca senin derdin
ne, isteğin ne ? Artık bunun zamanı gelmiştir.
Biz, memlekette öğretmeni eli öpülür bir nu
maralı insan yapmadıkça, o ıgözle bakıpjo şekil
de onura edip öyle karnını doyurmadıkça mad
di ve mânevi kalkınmamızı medeni seviyemiz!
muasır medeniyetin seviyesine kolay kolay
ulaştırmayız. Zira : muhterem arkadaşlarım;
Öpmeye, koklamaya kıyamadığımız çocukları
mızı bu öğretmenlere teslim ediyoruz. Adımız,
sanımız, mesleğimiz ne olursa olsun, hattâ hoca
ve profesör olsak yine bu ilkokul hocasına ve
diğer hocalara teslim ediyoruz, çocuklarımızı.
öğretmen faziletli, öğretmen bilgili, öğretmen
milliyetperver, öğretmen zevkli, heyecanlı, anla
yışlı ise bütün bir nesil kurtulmuştur. Yalnız
liman, baraj dahi bir milleti kurtarmayâScâfi
gelmez. Biz, teğer Viyana önlerine kadar gitmişsek, Habeşistan'a kadar inmiışsek, Afrika'yı al
mışsak, bunda mutlaka maddi gücümüz yanın
da, gönlümüzde yatan bir tanrı sevdası, gönlü
müzde yatan şehit olmak aşkı, vatan sevgi ve
imaniyle dolu cengâverlik ruhu, serhatlerden
serhatlere koşan kıtaların en büyük mânevi
silâhı olmuştur. Fakat bugün mânevi hayat
öyle bir felce uğramıştır ki, kimse kimsenin
derdiyle meşgul değildir. Herkes ekmeğinin
peşine düşmüştür. Zenginler ve münevverler
ise yalnız kendisini düşünüyor. Fazilet, ahlâk,
vatanperverlik makbul bir meta olmaktan çok
çıkmıştır. Nerede ise yanında bir insan açlık
tan ölse onunla meşgul olmaz hale gelmiştir.
Bir misal aklıma geldi : Fatih Sultan Meh
met bir gün tebdili kıyafet ederek sadrazam
ve iki veziri ile alışverişe çıkar. Bir dubkâAa
ıgirer, bir kalem eşya alır. ikincisini istediği za
man adam, benim üstümdeki komşum henüz
ısiftalh yapmadı, onun da çoluk çocuğunun rızkı
var, bu alışverişi de orada yapın,-der. ikinci
sine gider, aynı cevabı alır,- -üçüftcüsu- Öy!&
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Çağını' vezirini yanma, 'sadrazamına der ki,
Ibenim tebaamın her ferdinin kafasında, vicda
nında konu komşusunun çoluk çocuğunun rızık
kaygısı hâki kaldıkça ben dünyayı fethederim,
der.
Şimdi soruyorum muhterem arkadaşlarım,
en insaflı bildiğiniz, en çok başkalarını düşü
nür, sandığınız bir tüccardan on milyon liralık
alışveriş yapsanız on birinci milyona gelince
onu da diğer komşudan alın der mi? Sorusu
'bile bulgun gülünç geliyor değil mi? işte onun
içindir ki, mânevi kıymetlerimiz elden kaçtıkça
biz de perişanlıktan kıırtulamıyoruz. O halde;
mânevi hasletlerimize, ata yadigârı büyük fazi
letlerimize sımsıkı sahip çıkmak, milletçe en
'büyük kazançlarımızdan birisi olacaktır. Evet
mu'hterem arkadaşlarım; öğretmen diyordum,
öğretmensiniz millet, millet olamaz. Milleti mil
let yapan öğretmendir. İlim ve iktisat asrı, diye
•vasıflandırdığımız 20 nci asra ayak uydurarak
süratle kalkın mamızı yapmak için evvelâ insan
gücüne kıymet vermemiz, onun için de evlâtla
rımızı imanlı, memlekctsever, bilgili, zevkli öğ
retmenlerimize teslim etmeye medburuz. En bü
yük faydamız buradadır. Her vatandaşı bu bil
gi ve imamla yetiştirirsek kazancımız yüz misli,
'bin misli olur. Eğer biız, bir öğretmen, öğrenci
sine başka birisinin işinde çalışırken alın teri
kazanç temin edersen sana şereftir, çalışma da
Ibir ibadettir, inancını aşılarsa o da sekiz saat
lik mesaisini kıymetlendirirse bu vatan sathın
da bir günde milyonlarca insan çalıştığına göre
milyonlarca lira kazandırır. O halde bunların
'hepsi ve hepsi öğretmenle başlar ve öğretmenle
Ibite.r. Bir kere daha tekrarlayım. Biz öğretmen
lerimizi cemiyette eli öpülür bir numaralı insan
ilân edip o şekilde karınlarını doyurmazsak bu
'bütçelerle gönlümüzün istediği, medenî ve mâ
nevi neticeleri alabiliriz.
MuJhterem arkadaşlarım, sizleri çok yordum,
sözümü bitiriyorum, sözlerimi bitirirken Türk
demokrasisine, Türk kalkınmasına çok büyük
yardımları .olan Türk basınının daha da serbest,
ne biliyorsa onu ortaya dökmesini, hakikat bil
diği her şeyi cesaretle ele almasını memleketin,
vatanın, demokrasinin lehine telâkki ettiği her
şeyi savunmasını memleketin hayrına ve fayöte x
sına kaibul ederim. Elbetteki' hakikatler dıfmda
bir yol tutanlar memleket menfaatlerine aykırı
tatumlariyle nazarı dikkati. celbedenjer* yine
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kendi camiaları arasında doğru yola sevk edi
lecek ve millet vicdan ve sinesinde yer bulamıyacaktır. Aziz Türk basınının da bugünkü için
de bulunduğumuz güç şartların yenilmesi ba
bında Büyük Parlâmentoya ve Muhterem Hü
kümete yardımcı olmasını ve Büyük Milletimi
zin hayrına gayret sarf etmesini yerinde ve isa
betli bir teklif ve hareket kabul ederim.
Çok muhterem arkadaşlarım; sözlerim bura
da bitiyor. Gönlümün bütün bir samimiyetiyle
ben de hepiniz gibi bu vatanın nâçiz bir evlâdı
olarak memleketin derdiyle içi yanan bir ço
cuğu olarak canü gönülden temenni ederim ki,
Ulu Tanrı Muhterem Hükümete bu bütçenin ge
tirdiği maddi rakamlarını beş on'misli daha da
kıymetlendirerek müspet bir icraatla muvaffak
kılsın ve Aziz Milletimizin yüzünü güldürsün ve
bütün temennilerimizin tahakkuk ettirilmesi
için Büyük Meclisin, Büyük Milletime daha bü
yük hizmetler görmesi için daha müttehit çalış
ma nasibetsin ve bu vatanın teminatı, istikbali
ve istiklâlinin garantisi olan Türk Ordusunun
kılıcını keskin etsin muhterem arkadaşlarım.
(Alkışlar)
BAŞKAN — Tokat Milletvekili Sayın Ali
Dizman.
BAŞKAN — Buyurun, Tokat Milletvekili
Sayın Âli Dizman.
H. ÂLİ DlZMAN (Tokat) — Pelk muhterem
arkadaşlarım; Türkiye'de iktisadi kalkınma veyatırım mefhumlarının mahdut zümrelerin inhi
sarından çıkıp, en ücra köşelerdeki vatandaşla
ra kadar yayılması, mal edilmesi tarihinden
itilbaren, yatırımlıarın istihsali artıracak, hemen
verimi ve gelir getirecek sahalara tevcihi zaru
reti de bir tenkit olarak yapılagelnr'ştir. Bugün
sayın Maliye Vekilimizin bütçe açış konuşmacın
da verdiği rakamları bir kere daha tekrar et
mekte fayda vardır.
Umumi yatırımlarımızın 1,5 'milyarı sanayi.
maden ve elektrik; 981 milyon lirası ulaştırma;
773 milyon lirası İmar, İskân, Bayındırlık, tu
rizm ; 741 milyon lirası tarım, 422 milyon lira
sı millî Eğitim, 56 milyon lirası sağlık, 45 mil
yon lirası ticaret, 445 milyon lirası çeşitli yatı
rımlardır. Bu rakamlara atfı nazar ettiğimizde,
daha evvel yapılmış olan bu tenkitlerden bugün
uzak kalınıp kalınmadığında katî 'bir kanaate
varmak imkânına saflubiz.. Eğer yatırımjar he-
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men verini getirecek sahalara, yoneltilmezse o
yatırımlar, bugün »bir yatırım olsa bile, yarın
birer istihlâk unsuru olarak karşımıza çıkarlar.
Türkiye'de her şeyimizin (A) dan (Z) ye kadar
bozuk olduğu bundan 20 - 25 sene evvel en sa
lahiyetli ağız tarafından ifade edildiğine göre,
bir iktisadi krizin içinde bulunmamız, hali ha
zırda yolumuzu tâyin edemememiz muvacehe
sinde bugünkü şartlar da o günden her halde
daha iyi bir durum arz etmemektedir. Dün tenkidettiğimizi bugün hâlâ tatbik edersek, üzüle
rek huzurunuzda arz etmek mecburiyetindeyim
ki, dertlerimize çare Ibulmak için daha birçok
zaman beklememiz icabedecektir. Hakikaten
daha evvel arkadaşlarımın 'arz ettikleri gibi
Türkiye'nin gerek geniş tabiat kaynaklarına ge
rekse çalışkan, mütehammil bir insan topluluğu
na sahibolması dolayısiyle iktisadi kalkınmamı
zı çok kısa zaımanda yapabilmemiz imkânı var
demektir. Bunun haricinde kalkınma için lâzım
olan parayı ise Allah zembille gökten indirse eh
liyetsiz ellerde enflâsyona sebebolur ve heder
olur,gider. Kalkınmamız dün tenkidettiğimizi
hâlâ bugün bizim de yapmış »olmamızdan ileri
gelmektedir. Bunun içindir ki, yatırımların
miktarından ziyade, tevcih cihetlerinin ehem
miyetli olduğunu belirtmek isterim.
Kredi mevzuunda, kredinin sanayie tevcih
edilmesi bugün bir zaruret haline gelmiştir. Bu
itibarla muhterem Hükümetten bu yolda alaca
ğı karar ve tedbirleri çok daha düşünerek ve
müessir bir şekilde almasını temenni etmekte
yim.
Bu münasebetle, (belirtmek istediğim bir ci
het de, bütçe kanunlarında değişiklik yapılması
için getirilen kanun lâyihaları paralar sarf edil
dikten sonra Meclise gelmekte ve böylece Mec
lisin vazifesi sadece bir emrivakii kabul etmek
durumuna düşmektedir. Bu itibarla »ayın Mali
ye Vekilimiz ve Hükümetten bu hususta dikkat
li olmalarını ve ibu senede, ister istemez bu ka
bil teklifler geleceğine göre, bu paraların sar
fından evvel getirmelerini ayrıca istirham ede
rim. Hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. (Al
kışlar)
BAŞKAN — Sayın Tekirdağ Milletvekili
Turhan Kut.
TURHAN KUT, (Tekirdağ) — Sayın Başkan,
değerli arkadaşlarım, Bütçe kanunları, bir, yıl
içinde görülecek Devlet hizme;tlerinin madde ve
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espri olarak toplamınu ihtiva eder. Hükümet,
kendisini denetlemekle görevli Meclis önü.ıe,
gelecek malî yıl ile alâkalı çalışmalarını, hazır
layıp tasvip ve tasdika sunduğu yıllık bütçesi
ile tesbit eder.
Bu bakımdan her şeyden evvel Hükümetin
Yüksek Heyetinizin tasvibine iktiran eden prog
ramı ile, bu programın bir yıllık güresine <ait
uygulama şekli demek olan bütçe arasında uy
gunluk bulunup bulurimadığnm tesbiti gerekir.
Hemen ifade edeyim ki, Hükümet programı
ile 1962 yılına ait bütçe tasarısı arasında mutlak
surette muvazi bir anlayış mevcuttur.
Filhakika, Hükümet programının hedefi,
hürriyet nizamı içinde hızlı bir kalkınmanın
sağlanması olarak tesbit edilmiş ve bunun amelî
çaresi, Devlet ve özel teşebbüs olarak, mümkün
ıoian en geniş ölçüde yatırım yapmaik şeklinde
belirtmiştir.
Şükranla müşahede etmekteyiz ki, bütçe ta
sarısında, artan nüfus ve memleketin bugünkü
iktisadi durumu göz önünde tutularak, fert
başına düşen gerçek geliri artırmak için, gerek
Devlet sektörü ve gerek İktisadi Devlet Teşek
külleri kanalı ile 5 milyar küsur Türk lirası tu
tarında, Cumhuriyet tarihinde eşine raslanamıyan miktarı bulan bir yatırım derpiş edilmek
tedir.
Derhal işaret etmek icabeder ki, bu yıla ki
dar uygulanan bütçelerdeki hisbetin çok üstünde
olmasına rağmen, 1962 yılı için derpiş olunan
yatırım miktarı dahi bizi, ileri milletler seviyesi
şöyle dursun, iktisaden geri kalmış memleket
ler halkının kavuştuğu fert başına düşen gerçek
gelir miktarına muvazi kılmaktan uzaktır.
iktisadi şartlarımızın düzelmesi ve gerçek
gelir miktarının artırılması yolunda bugünkün
den daha fazla yatırım imkânı sağlanması sure
tiyle aziz milletimizin lâyik olduğu iktisadi se
viyeye çıkartılmış olmasnı görmek, hepimizin
en büyük arzumun ve temennimizdir.
Muhterem arkadaşlar,
Türkiye'mizde yıllardan beri devam edegelen
bir tartışma konusu vardır. Türkiye ibir tarım
memleketi mi. yoksa bir sanayi memleketi mi
olmalıdır t
Hemen ifade etmeliyiz ki, bu iki unsurdan
yalnız bir tanesine dayanarak, arzuladığımız
topyekûn kalkınmanın sağlanması mümkün de*
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ğildir. Topyekûn kalkınma ancak tarım ve sa
nayi .kollarının birbirine muvazi ve yekdiğerini
tamamlayıcı şekilde inkişafı ile elde edilebilir.
Ancak, millî hâsılasının % 50 sini tarım
ürünleri teşkil eden bir memlekette, her yıl 750
vbin -civarında artan nüfusun asgari beslenme i nkânı sağlanamamakta ve bunun için dış pazar
lara başvurmak zorunda kalınmakta ise, bu
(kanayan yaranın bir an evvel sarılması, bir an
evvel bu derde parmak basılması bir zaruret ha
lini alır.
Bu itibarla*-gelecek malî yılın çalışma prog'
ramı demek olan bütçenin kanayan bu yarayı
sarmak için ne derecede ciddiyetle hazırlandığmr tesbitte fayda vardır.
Hükümet, programında memleketin bu en
önemli dâvasına:
«Nüfusunun büyük çoğunluğunu köylü ve
çiftçi teşkil eden, millî gelirinin ve ihracatının
en büyük kısmını toprak mahsullerinden sağbyan memleketimizde* tarım sahasında kalkın
mayı temel dâva saymaktayız» demek suretiyle
teşhisini koymuştur.
Ancak, tarım sahasında kalkınmayı temel
dâva telâkki eden Hükümetin, 1962, yılı bütçe
sinde, bu hizmetin arzu olunan genişlikte ve ke
maliyle ifası için ayırabildiği meblâğın yeterli
sayılabileceğini iddia etmek müşküldür.
Hükümet, programında tarım sahasında kal
kınmalım temel dâva olarak sayılması sure
tiyle teşhis koyduktan sonra :
«Memleketimiz ekilebilir topraklarının sını
rına varmıştır, bundan sonra zirai istihsali ar
tırmanın yolu, dekar başına verimi yükseltmek
olacaktır. Bunun için sulama, toprağı besleme
ve koruma, tohumluk ihtiyacını tam olarak
karşılama, hastalık ve haşerelerle mücadele ko
nuları azimle takip olunacaktır.» şeklinde teda
vi yolları gösterilmektedir.
Tarım ürünleri millî hâsılanın hemen hemen
yansı oranında bulunmasına karşılık, Tarım Ve
kâleti bütçesinin umumi bütçe yekûnu ile olan
oram çok düşüktür. Hükümet programında gös
terilen tedavinin, bu miktar tahsisat ile yapıla
bileceğimi kabule imıkâ/n yoktur.
Memleketimiz ekilebilir topraklarının sınırı
na vardığıma, zirai feıtii'hsaM aktırmamın yolu ise
ancak dekar başına verimi yükseltmek suretiyle
mümkün olabileceğine göre, bu imkânı sağlıyacak olan sulama, toprağı besleme ve koruma, I
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tohumluk ihtiyacını tam olarak karşılama, has
talık ve haşerelerle mücadelenin tam ve kâmil
manâsı ile karşılanabilmesi, hazırlanan 1962 yı
lma ait» Tarım Bakanlığı bütçesinin dar imkânlariyle karşılanamaz.
Sulama, erozyonla mücadele suretiyle topra
ğı koruma gibi teşebbüsler, uzun vadeli ve bu
günkü malî ve iktisadi imkânlarımızla kıöa za
manda IhıaüJi mümkün 'olabilecek husustedaını
değildir.
Ancak toprağa besleme ve bu maksatla ge
rekli sınai gübreyi kısa zamanda temin ve elve
rişli şekilde çiftçinin kıullaaımaısi'nıa arz etmek kı
sa vadeli bir tedbirdir ve halli, sulama ve toprak
muhafazası gibi zaman ve büyük nisbette yatı
rımlara vabeste değildir.
İktisadi zaruretler ve alışkanlıklar sebebiyle,
mayvam gülbresi toprağım beslenmesi içlin OculUanılacağı yerde yakacak olarak sarf olunduğuna
göre, topra'ğm beslenme ihtiyacına, sınai gübre
ile cevap vermek mecburiyetindeyiz.
Millî Birlik Hükümetinin, ithal olunan sınai
gübreyi Gümrük Resminden muaf tutmasına
mütedair kararı, Hükümetin son günlerde itti
haz eylediffi, Azot Sanayii için gerekli iptidai
maddelerden Gümrük Resmi alınmamasına dair
kararları, sınai gübre fiyatları- üzerinde çiftçi le
hine bir fark hâsıl etmesine rağmen, bugünkü
nayiıci ile dahi sınai gübre paıhalııdır.
Her şeyden evvel yılda 750 bin civarında ar
ıtan nüfusumuzun asgari ekmeklik ihtiyacına ce
vap vermek mecburiyetinde olduğumuza göre
Devlet, gerek Azot Sanayiinin gerek süperfosfat fabrikalarının mamullerini sübvansiyone et
mek suretiyle behemehal çiftçi için iktisadi ba
kımdan elverişli bir seviyeye indirilmesi, geniş
mikyasta kullanılmasında öncü ve öğretici ol
malıdır. Hükümet programında işaret olunan,
dekar başına verimi artırma yollarını açmalıdır.
Devlet tarafından sübvansiyone edilecek sı
nai gübrenin çiftçiye bedeli mukabilinde değil,
bir yıl sonra elde edeceği mahsulden, gübre ve
hububat fiyatları arasındaki nisbet göz önünde
tutulmak suretiyle aynî kredi halinde verilme
sinde çok büyük isabet görmekteyiz. Yıllık
hâsılası 6 milyar liraya baliğ olan toprak mah
sûllerine karşı, memleketimizin hayvancılık ba
kımından (hayvan mahsulleri ve canlı hayvan
olarak) elde edilen hâsıla 16 milyar Türk lira-
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sına baliğ olmaktadr. Bu kadar büyük bir kıy
mete tekabül eden hayvancılık, lüzumu kadar
ilgi görmemektedir.
Memleketimiz için büyük bir kıymet ifade
eden hayvancılık konusu eldeki bütün imkânlar
seferber edilmek suretiyle teşvik edilmeli ve ge
niş kredi sağlamak suretiyle bu millî varlığımız
yeteri kadar randıman verecek hale getirilmeli
dir.
Bugün için tamamen istilâk kredisi vasfını
taşımakta olan kısa vadeli ve miktarı az zirai
kredinin çiftçilerin işletme kredisi imkânları
sağlıyamadığı ve gerekli sermaye birikmesine
imkân vermediği açık bir hakikattir. Bu iti
barla Ziraat Bankası kanalı ile verilmekte olan
kredi gerek miktar, gerekse vâde bakımından
ıslâha muhtaçtır. Bundan başka banka ve earım kredi kooperatifleri tarafından verilen kre
dinin tahsil zamanı, mevzuatta yapılacak ıslâ
hat ile, tam mahsulün idrak edildiği günlere
isabet ettirilmemeli ve bu suretle müstahsilin
bütün bir yıl almteri dökmek suretiyle elde
ettiği varlığını yok pahasına satmak mecburi
yetinde bırakılmamalı, emeğinin mahsulünden
toprak adamları karşılığını alabilmelidir.
Muhterem arkadaşlar;
Gerek nüfusumuzun asgari beslenme ihtiya
cına cevap verebilmek, gerek Hükümet Prog
ramında, tarım sahasındaki kalkınmanın temel
dava olarak kabul edilmesi dolayısiyle bu nahadaki görüşlerimizi ifade etmeğe çalıştık. Bu
önemli konudan sonra müsaadenizle kısaca di
ğer konulara temas etmek istiyoruz.
Miğdenin açlığa kadar, belki ondanv daha
farla önem tasıvan Millî Eğitim dâvasının halli
için 1962 Bütçesine konan ödeneklerin kifayetli
olduğunu iddia edemeyiz. 222 sayılı Kanunun
kabulü ve meriyete konması ile ilköğretim dâvasj büyük ölçüde halledilmiştir. Ancak eği
tim ve öğretim dâvasını yalnız ilköğretim im
kânlarını büyük ölçüde sağlamak suretiyle hal
letmek mümkün değildir. Topyekün kalkınma
nın süratle kalkınmanın kaçınılmaz şartların
dan olan eğitimin eleman ihtiyacına çok kısa
zamanda cevap vermek mecburiyetindeyiz.
Medeni dünyaca kabul ve tatbik olunan 8 yıl
tahsil süreli ilkokul idealinin tahakkuku için
elden gelen gayretler harcanmalıdır.
Nüfusum süratle artması, okul ihtiyacının
ekmek ihtiyacı kadar önem kazandığı hususlerı

0:2

göz önünde tutularak her yıl artmakta bulunan
öğrenci miktarına muvazi ölçüde ifa ettikleri
vazifenin kutsiyeti ve şerefi ile mütenasip madî ve mânevi imkânlara sahip öğretmen kad
rosunun sağlanması için harekete geçmenin
zamanı gelmiş ve geçmiştir. Tek veya iki öğ
retmen ile, memleket çocuklarına ilim ve mede^
niyet nurunu ulaştırmağa çalışan okullarımı
zın bugünkü acı durumlarına başka türlü ce
vap vermek (mümkün değildir.
Muhterem arkadaşlar; insan olarak maddi ve
mânevi açlığımıza hitabeden bu iki konu üzerin
deki fikirlerimizi böylece açıklamış bulnuyoruz.
Birer temenni mahiyetinde olan naçiz fikirle
rimizin gelecek yıl bütçelerinde olsun dikkat
nazarına alınacağını umar, 1962 yılı Bütçesinin
milletimiz ve memleketimiz için hayırlı olma
sını candan dilerim. Saygılarımla. (Alkışlar)
BAŞKAN — Parti gruplarının ve milletve
killerinin bütçenin tümü üzerindeki konuşma
ları sona ermiştir. Şimdi sıra Karma Bütçe
Komisyonunundur. Buyuran.
K^RMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
İT-YAS SEÇKİN (Ankara)' — Pek muhterem
arkadaşlanm; vaktin gecikmiş olduğunu bili
yorum. Sizler de iki günden beri bütçenin
tümü üzerinde yapılan konuşmaları dinledi
niz. Hakikaten büyük bir dikkatle konuşan
arkadaşlarımın . konuşmalarındaki bütçe gibi
daha çok rakamlarla ifade edilen mevzuların
yorgunluğu artıracağını takdir ediyorum. Yal
nız elimizde bir program vardır. 28 Şubat
günü bitirilmesi icabedeıi bütçenin tümü üze
rine iki -günlük bir konuşma müddeti avrılmıştır. Sizlerin daha fazla tahammüllerinizi
suiistimal etmemek için kısaca Bütçe Komis
yonu adına bir konuşma yapmak istiyorum.
İki günden beri konuşan arkadaşlarımız
Bütçe Komisyonunuzun 40 gündür geceli giü>
düzlü devam eden mesaisini takdir etmekte
dirler. Bundan dolayı komisyon arkadaşla
rım adma en derin minnet ve şükranlarımı
arz ederim. Yapılan konuşmalarda, gerek
parti grup sözeüleri ve gerekse şahısları adına
yapılan konuşmalarda ortaya çıkan ana tenkid mevzuları, benim zap'tedebildiğime göre,
1962 yılı bütçesinin denk olup olmıyacağı, bu
bütçelini tatbikatı sırasında enflâsyona gidi
lip gidilmiyeceği, yatııımlann kifayetli olup
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tasvibedileceğini tahmin etmekteyiz. Yapılan
zamlar daha ziyade yatırım işlerine olmuştur,
demiştim. Bunların 30 milyonu belediyelere
yardım lojmak üzere İller Bankası emrine; 14,
milyonu köy içme sularına; 8 milyonu Öoğüyu
kalkındırma plânı mucibince Muş pilot fcftlge
tecrübesinin sağlık işlerine; beş milyonu bugün
lerde pekçok bahis konusu olan Keban- Barajı,
aşağı Fırat havzasının etüt ve proje işlerine,
10 milyonu küçük sulama işleri için Ziraat Bakanlığina ayrılmıştır. Bundan başka istimlâk
borçları, Yozgat Bira Fabrikası, gibi temel ya
tırım masraflarına husus* ilâveler yapılmış bu
lunmaktadır.
Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın 94
ncü maddesinin getirdiği - 40 senelik Cumhuri
yet idareleri bütçelerinde olmıyan - bir yeni
lik de şudur: Bu Anayasanın mezkûr madde
sine göre Hükümetler, malî yıl bütçeleriyle
birlikte millî bütçe tahminlerini de Meclise arz
etmek mecburiyetindedirler. Filhakika,. Plânla
ma Teşkilâtının yardımivle 1962 yılı millî büt
çe tahmirüeri malî yıl bütçesiyle birlikte Mec
lise sunulmuştur. Fakat, Bütçe Encümeninde,
Savın Ahmet O&uz arkadaşımızın da buyur
duğu gibi, gelmiş olan bu tahminler esaslı, de
rinlisine tetkîka tâbi tutul a.mamıştır, yalnız
Kn^favonTm bil sisine arz edilmiştir. Böyle derinliline bir tetkik yaramasına övle zannedi
yorum ki. bu seneler için imkân da bulunmıyacaktır. Şurasını arz edeyim ki, muhterem ar
Muhterem arkadaşlarım, Bütçe' Komisyo
nunuz 1962 malî yiIV bütçesi üzerinde ne gibi kadaşları^ mîllî bütçe tahminleri istatistik
Umum Müdürlüsünün hazırladığı millî gelir
derişiklikler yapmıştır. Bu hususta muhterem
rakamları ile, millî harcama rakamlarını ve
milletvekillerine mâruzâtta bulunmak istiyo
bunların muvazenesini ifade etmektedir. Bu
rum. 10 milyar 1 milvon denk bir bütçe ola
rak Türkiye Büvük Millet Meclisine sunulan
muvazene -şöyledir, arkadaşlar: ,
bütçe üzerinde Karma Komisyoncunuzun yap
Millî kaynakların tahminleri 45 mil var 66
tığı derişiklikler klsaca şunlardır : • .
milvon lira, carî fiyatlarlr. bir vıl içerisinde el
Bu bütçeve 222 826 199 liralık bir zam
de edilecek istihsal kaynaklarıdır. 5 milyar. 300
yapmıştır. Buna mukabil 115 047 210 liralık
milyon lira da Vasıtalı Vergiler, yekûn 50 mil
bir indirme yapmıştır,' Aradaki farkı teşkil
yar 366 milyon. Buna 2 milyar 295 milyon li
;
eden • 113 778 000 lira Karma Komisyonun Büt ralık bîr aşınma r>ayı ilâve daha yanılır. Gl-avriçeye yantığı nihai ilâveyi' teşkil etmektedir. ısâfi millî hâsıla 52 milyar 662 milyon lira. it
Karm.a Komisyon, bütçeye yaptığı zamların %
halât fazlası ve yapılan yardımlar karşılımı ola
90 nını yatırım.giderlerine t a M s etmiştir. Büt
rak 2 milyar 150 milyon lira daha Türk eko
çeden yaptığı tenzillerin hemen tamamı câri j nomisine zerk ediliyor. Böylece millî kaynak
masraf tertiplerinden yapılmıştır. Bu bakım
ların yekûnu 54 milyar 780 milyon lirayı bu
dan Karma Bütçe. Komisyonumuzun bu tasar
luyor.
rufunun, ileride vekâlet ve dairelerin bütçele
Bunun mukabilini millî harcamalar teşkil
ri tetkik edilirken Muhterem Meclisinizce de I ediyor. Muhterem arkadaşlar, 5 milyar lira yaolmadığı ve plânlı kalkınmanın memleketimi- I
ze getireceği yenilikler, yergi reformu gibi
ana konulara inhisar etmiştir. Ben de yapa
bildiğim bu tasnif üzerinde, komisyonumuzda
hakîkaten derinliğime ve genişliğine tenkid
mevzuu yapılan bu1 konular üzerinde kısa kısa
durmak istiyorum.
Sayın C. K. M. P. adına konuşan- pek muh
terem Ahmet Oğuz Beyefendi sözlerine baş- •
larken temas ettiler : 1962 yılı bütçesi, Hükü
met itimat oyu aldıktan sonra Karma Bütçe
Komisyonunda 40 gün tetkikît tâbi tutuldu.
Bu devre içinde hiçbir arkadaşımız muvakkat
bütçe-ile gelinmesi hakktfiıdâ bir fikir ileri
sürmedi. Esasen Anayasânin 94 ncü maddesi
ne göre' dörder aylık* muvakkat bütçe tertibetmefe suretiyle gelinmesi, ondan sonra ana
bütçe .tanzim edilmesi yetkisi yoktur. Her se
ne Hükümetler, yıllık. bütçeyi ve bütçe. tahmin
lerini Kasım ayının son günü Meclise takdim
etmekle mükelleftirler. Anayasa ile tesbit edi
len bu usul nerede ise Almanya'da mûtat ha
le gelmişi hükümetler devamlı olarak muvak'kat Bütçelerle Meclise geliyorlar ve malî yıl
içine nüfuz etmesi için, asıl yatırım bütçesini
de bu*' şekilde bilâhara getiriyorlar. Ama bi
zim Memleketimizin şartlarına göre böyle bir
de*işikKSe lüzum olup olmadığı mevzuunda
önümüzdeki yıllarda geniş çapta münakaşalara
fırsat bulacağız.
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tırımlar, 3 457 milyon lira hususi yatırımlar,
yekûn 8 milyar 457 milyon lira. 7 milyar 960
milyon lira âmme bütçeleri, yani özel idareler
v* belediyeler bütçeleri cari harcamaları. 38
milyar 384 milyon lira olarak hesabedilen hu
susi istihlâk harcamaları. Yekûn 54 milyar 798
milyon lira.
Muhterem arkadaşlarım; hakikaten bu
rada da ifade edildi, Encümende de ifade edil
di, bizim millî gelir hesaplamalariyle ilgili istatistiki rakamlar çok kifayetsizdir. O kadar
kifayetsizdir ki, millî gelir hesaplarını yapan
İstatistik Umum Müdürlüğünün rakamlariyle,
Maliye Bakanlığının revizyona tâbi tuttuğu ra. kamlar ve Plânlama Teşkilâtının etüt ve proje
lerde nazara aldığı rakamlar birbirini tutma
maktadır. Bunlar seneden seneye değişmekte
dir. Onun için burada da söylendiği gibi Hü
kümetin akıllıca yatırım yapması ve israfa mey
dan vermemesi, kısa zamanda milletin alın teri
ile kazandığı paralardan toplanan vergilerin
mahalline sarf edilerek ürnidedilen neticelerin
elde edilmesi isteniyorsa; bu rakamları hakiki
mânalarına eriştirecek şekilde bir istatistik ser
visi ve Garp memleketlerindeki öcülere göre
işliyen bir teşkilât kurmalı ve kısa zamanda bu
rakamları temin etmenin yolunu bulmalıdır,
arkadaşlar. (Bravo sesleri) bugün vergi tahminleri yapılıyor, ne kadarını elde edeceğiniz
belli değil. Millî gelirden ne kadar yatırımr
lara tahsis edileceği belli değil. Bu rakamlar
hakikati ifade etmemektedirler. Millî gelirin
% 7 artmasını temin edeceğiz. Millî gelirden
% 16 - 18 civarında bir miktarı yatırıma ayıracağız gibi beyanlar, millî gelir rakamlarının
aslı hatalı olduğu için, bütün bu hesaplamalarda emin olarak kullanılamazlar ve bizi yanlıj
:
yollara götürebilirler.
Muhterem arkadaşlar, bu konuda çok söi
söylendi. Muhterem Heyetinizi bu sözleri tek
rar söylemekle uzun müddet işgal etmek isti!
mem. Plânlama mevzuu nedir? Plânlama Teşkil
lâtı nasıl kurulmuştur, gayesi nedir, memleke
tin istikbalinde istifadeli hizmetler yapması
için neler yapmalıdır? İzm verirseniz çok kısa
olarak bu hususlara temat; edeyim.
Plânlama Teşkilâtı, bilindiği gibi, önce 91
»ayılı Kanunla rihdas ve kısa zamanda müsmir
faaliyetleri göz önünde bulundurularak bir Anayasa müessesesi olarak İkinci Cumhuriyet
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I Anayasasında yer almıştır. Vazife ve salâhi
yetleri Anayasa ve Kuruluş kanunları ile tâ
yin ve tesbit edilmiş bulunmaktadır.
Şunu da derhal belirtmek yerinde olur ki
bir plânlama dairesi kurulması fikri yeni de
ğildir. Daha evvel hazırlanan Muhasebei Umu
miye kanunu tasarısında da böyle bir mües
sese derpiş olunmuştu. O tasarıda. teşkilât doğ
ruca Maliye Vekâletine bağlı bulunmakta idi.
Sonradan, müessesenin Maliye Vekâleti ile
diğer vekâletler arasında çatışmalar yaratması
fikri nazara alınarak. Başbakanlığa bağlanması
uygun görülmüş ve teşkilât ona göre düşünül
müştür.
Plânlama teşkilâtı kurma işi dünyada yeni
değildir. Amerika'da aynı işi kısmen Başkana
bağlı Bütçe Bürosu ve' kısmen de yine Cumhur
başkanına .bağlı müşavirler heyeti görürler.

I
I
I

Almanya ve İngiltere gibi aynı fonksiyon
ların, Maliye Bakanlığına bağlı kuruluşlar ha
li de görülür. Hindistan'da aynı teşkilâtın Baş
bakanlığa bağlanması uygun görülmüştür.
İtalya ve Fransa gibi memleketlerde bizdekine
mümasil kuruluşlar vardır.
Devlet Plânlama Teşkilâtı bâzılarının zan
nettiği gibi, Hükümetin, bâzı kararlarına mâ
ni olan bir teşkilât da değildir. İyi ve kötü
işlemesinden ilgili bakan ve Hükümet sorumlu
dur. Hükümet icraatına ancak faydalı olur.
O icraata hiçbir şekilde hükmedemez, hükmetmemelidir. Ve şimdiye kadar böyle bir tatahakküm zihniyeti ile vazife gördüğü müşa
hede olunmamıştır.

I
I
I
Şurasını derhal tebarüz ettirelim ki, Plân
I
lama Teşkilâtının ehemmiyetli kararları Yük
I
I sek Plânlama Kurulu (ki dört bakan ve 4 plân
lamacıdan müteşekkildir) ve Bakanlar Kuru
luna verilir. Teşkilâtın kendi kendine karar
vermesine imkân yoktur.
I
Kararlar dışında Hükümete tavsiyelerde bu
I
lunur; bulunabilir. Bu tavsiyeleri Hükümet is
I terse yerine getirir, istemezse nazara almaz.
Buraya kadar verdiğimiz izahattan anlaşı
lacağı üzere Plânlama Teşkilâtı Hükümet dışı
I bir organ değildir.
Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Sayıştay gibi
I bağımsız bir kuruluş olarak tavsif edilmeme
| lidir. Plânlama Teşkilâtı kurulduğu tarihe ka-
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tamamlanamamış işlerin tamamlanması, kapasite
dar, sadece sesi kuvvetli çıkan dairelerin işleri
tamamlayıcı işler, proje masrafları ve safi taah
görülürdü.
hütlerin hükmünü yerine getirmek için kullanı
Bu Teşkilât, talepleri, ihtiyaçları, imkân
lacaktır.
Yani bu miktar donmuştur. Devlet büt
lara göre sıraya sokan ve benzerine bütün
çesinin cari masrafları da kanaatimce bugün don
Devlet idarelerinde raslanan bir nevi lâboratumuştur. Yeni bir organizasyon yapmazsanız, yeni
var veya inceleme kuruludur.
bir Personel Kanunu getirmezseniz, Hükümet bu
Çok dikkatle çalışmak ve her yeni kuruluş
konuda
titiz 'bir çalışma yapmazsa, hangi Hükü
gibi ihtimamla bakılmak lâzımdır. Her yeni
met
gelirse
gelsin, ister o partinin hükümeti ikti
kuruluş gibi görev ve yetkilerinin genel Dev
darda olsun, ister bu partinin Hükümeti iktidar
let nizamı içindeki sınırları zamanla ve uy
da olsun cari bütçede 200 - 400 milyon liradan
gulamalarla ortaya dnha belirli olarak çıkayukarı
bir değişiklik yapılacağına bendeniz kaani
eaktır. Başlangıçta vâki, iyi niyetli olduğundan
değilim.
Bütçe sözcüsü olmam dolayısiyle ifade
emin bulunduğumuz, reaksiyonları, şimdiye
edeyim
ki,
karakteri itibariyle bütçe donmuştur
kadar bu metotlarla çalışmaya ünsiyet edeme
ve
hizmetler
iyi işliydmemektedir ve bu hizmetle*
yişimizde aramak lâzımdır.
rin İyi işliyebilmesi için Sayın Ekrem Alican ve
Ancak şurasını da ehemmiyetle ifade ede
Ahmet Oğuz Beyin ileri sürdüğü fikirler çok ye
lim ki, Plânlama Dairesi de, memleket realite
rindedir'. Bu 'bakımdan Hükümetin çok müteyak
lerine arkasını çevirerek plâtonik ilim verile
kız olması lâızımdır. Bu fikirleri arkadaşlar encü
riyle meşgul olmaz. Onun için bu realite göz
mende de ifade ettiler, bunların halli için gerekli
önünde bulundurulmak suretiyle nazariyeci
kanuni mevzuatın bir an evvel getirilmesi icalbetve tatbikatçıların eşit sayıda yer alması temin"
mektedir. Bütçeye konan para bir yıl içinde ne
olunmuştur. Bu eşitlik ileride de bozulmadan
reye sarf ediliyor, 'bunu nasıl Divanı Muhasebat
yürütülmelidir.
kontrol ediyorsa bu kontrolü daha da genişletip
Muhterem arkadaşlar, 1962 yılı bütçesinin
Maliye Bakanlığının kontrolünü da Bağlıyacak
hazırlanmasında Devlet Plânlama Teşkilâtı da
mekanizmanın kurulması lâzımdır.yardımda bulunmuştur. Bu yardımlar bilhassa
Muhterem arkadaşlarım, <bu vesileyle plânlı
yatırımların öncelikleri ve sektörler itbariyle
hareket
ve plânlı kalkınma, plânlı yatırım bahsinöncelikleri, bu teşkilâtın evvelce yaptığı tet
de
de
şu
noktayı ifade edeyim :
kikleri nazara alınmak suretiyle olmuştur. Bu
Kaban, aşağı Fırat etüt ve projesi için beş
bütçede tatbik ve tanzimi nazara alınmış önce
milyon
lira etüt ve proje masrafı olarak Bütçe
likler şunlardır :.......
Encümeninde
Sanayi Bakanlığı bütçesine ayrıldı.
1. Tamir ve idâme giderleri. Bu husus en
Bu
matbuatta
geniş akisler yarattı. Bu işte geniş
önde mütalâa edilmiştir.
çalışmalar
yapmış
kıymetli, vatansever mütehas
2. Etüt ve proje giderleri.
sıslar neşriyatta bulundular, a&ık oturumlar va3. Başlanttıış ve bitirilememiş işlerin sıraya
pildi. Bütçe Encümeninin bu konuda plânlama
göre ikmali.
-;:
nın aksine karar ittihaz ettiği yolunda neşriyatlar
, 4 , Tamamlayıcı ünite yatırımları. Kapasi
oldu. Hakikat şudur : O oturumda bulunan arka
tesinin tam şekilde temin edilmesi için müessese
daşlar hatırlarlar, ıbendeniz bütçenin tümü üze
lere yardımcı üniteler kurmak için tahsisat veril
rinde 'bir konuşma yaptım; bu memleketi iktisamiştir. Ondan sonra en sonuncusu; yeni yatırım
• den kısa zamanda kalkındırmak için Orta ve Şar
lar, bütün bu ayrılan paralardan başka paralar
ki - Anadolu'da yaşıyan 20 milyon insanı istihsal
temin edilirse ancak o zaman yeni yatırımlara gi
«rücüne kavuşturmak şarttır, dedim. Siz îzmir'de,
dilebilecektir.
tstanfbul'da, Çukurova'da ne kadar büyük fabri
Muhterem arkadaşlarım, şunu arz edeyim ki..
ka yaparsanız yapın, bunların çıkardıkları mal
1962 bütçesinin Devlet yatırımları miktarı Bütco
ları istihlâk edecek kütlenin iştirak gücüne kavuş
Erieümeni tasarısına göre 3 milyar 330 milyon
turulması şarttır. Bunun için bir Sakarya, bir Kı
lira idi. Bu yatırımların bizim hesaplamalarımıza
zılırmak, bir Dicle ve Fırat projelerinin kısa za
göre 1 milyar lirası yeni yatırımlara tahsis edile
manda tahakkuk ettirilmesi şarttır, dedim. Şimdi
bilir. 2 milyar 300 milyon lirası ıbaşlanmış fakat
bu ışık altında Sanayi Vekâletinin bu meselesi
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ortaya ıgeldi. Kıymetli arkadaşlardan 19 zat bu
konuda encümenimize bir takrir verdiler. Dediler
ki, Sanayi Vekâletinin Elektrik işleri Etüt Dai
resine beş milyon lira tahsis edilsin ve bu tahsi
satla idare Keban Barajı ve aşağı Fırat Havzası
nın amanejman plânlarım ve etüt, projesini yap
tırsın. Muhterem arkadaşlar istitraten şunu arz
edeyim ki, akıllıca, ilmin ışığı altında yapılmış ve
memlekete fayda getirecek hangi projexgetirirse
niz getirin, bunun gerek memlekette ve gerek bey
nelmilel sahada yardımlarını gördüğümüz dosı
memleketler karşısında, portesi ister 3 milyar is
terse 5 milyar olsun, finanse edilmemesine ye dost
elinin uzatılmamasma imkân yoktur. Yeter ki,
projelerimizi iyi yapalım, akıllıca yapalım, veci
belerimize sadık kalalım ve borçlarımızı zamanın
da ödiyelim, aldığımız yardımları memleket hay
rına ve en ufak bir sentini. dahi titizlikle millet
menfaatine harcayalım alamıyacağımız yardım
yoktur. Bu bakımdan bu projeyi, Erogan arkada
şımın da gayet renkli ifade ettikleri gilbi arkadaş
lar, gerçekleştirelim; ama Keban Barajı olur, ve
ya başka bir baraj olur, bunu hiçbirimiz bilmiyo
ruz, çeşitli etütler var, hiçbirisinin maliyeti, ya
pacağı iş, getireceği fayda bize bildirilmiyor, önce
ıbu hususta vuzuha varalım dedim. 5 milyon lira
lık tahsisatı kabul ettik. Bu noktada bir meseleye
işaret etmek isterim. Ekrem Alican Beyefendi
Grupça destekliyoruz diye de bir ifadede bulun
dular. Yüksek müsaadeleriyle ben bu ifadeyi pek
yerinde bulmadım. Bu millî bir dâvadır, bunda
muhalif, muvafık yoktur. İktidarda bugün bu
parti olur, yarın q. parti olur, ama bu dâva 30
milyon Türkün davasıdır. Bunda particilik yok
tur ve ıbu gibi ana dâvaların hiçbirinde de olamaz.
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Fethi Çelikbaş da duysun bu sözleri.
ılLYAS SEÇKİN (Devamla) — Fethi ÇelikIbaş sarahatla ifade etti, «Bütçe Encümeninin ka
bul ettiği bu 5 milyon liralık meblâğa en uygun
ıbir şekilde ıbir proje yaptırmak (benim için millî
bir vazifedir» dedi,. Turan Beyefendi.
Muhterem arkadaşlarım, bu konuda hakikaten
bütün arkadaşlarımızın çok hassas olduklarını
ve en mühim millî meselelerde konuşmayı arzu
etmelerini müşahede etmekle insan çok bahtiyar
oluyorum. Keban Barajının tahakkuku için
1958 yıl| bütçesinin Bütçe Encümenindeki mü
nakaşaları sırasında çok çekişme oldu. Ama o
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zaman bunun dış finansman projeleri yapılma
dığı için Elâzığ Mebusu arkadaşımız bu işe mu
halefet etti ve bu iş geri kaldı. Bu bakımdan, bi
raz evvel arz ettiğim gibi, sihhatli kaynaklar,
iç ve dış finansman imkânları, uzun vadeli .kre
di imkânları bulunduğu müddetçe almmıyacak
yardım ve yapılmıyacak iş yoktur. Bir Tiva pro
jesine Amerika 3,5 senede 6,5 milyar sarf et
miştir. Bu projenin Amerikan millî ekonomisine
sağladığı faydaları teferruatiyle anlatmıyayım.
Bu mevzuda geçen sene Âmme İdaresi Enstitü
sünün bir broşürü neşredilmiştir. Bu proje dün
yanın en kötü iklimine sahip bir yerini mamure
haline çevirmiştir. Biz de önümüzdeki yıllarda
inşallah büyük projeleri tahakkuk ettirmekle
memlekete, millete büyük hizmetler yapmış olu
ruz.
Muhterem arkadaşlarım, burada şu noktaya
temas etmek isterim. Sayın Ekrem Alican ve:bil
hassa Sayın Ahmet Oğuz Beyefendi buyurdu
lar ki, «Bütçede yatırımların hudut ve şümulü
kesin olarak belirtilmemiştir.»
Muhterem arkadaşlarım, bu konuda çeşitli
görüşler var. Borç ödemelerini dahi yatırım sa
yan ve yatırım bütçesine koyan memleketler var.
Bizde Devlet borçlarının yatırım bütçesine alın
masını Maliye uygun bulmamış ve bunun dışı
na koymuştur. Bunun dışında çeşitli bono Öde
melerinin yatırım bütçesine, alınmasını tenkid
buyurdular. Bono vermek suretiyle yapılan hiz
metler aslında bir sene evvel yapılan ve yatı
rımlara aidolan hizmetlerdir. Bu arada hatâlar
olmuyor mu? Oluyor. Yatırımlara alınması bil
hassa lüzumlu olan zirai mücadele fasılları büt
çemizde cari giderler arasındadır. Halbuki,
bizim bütçemizde yatırım gideri olarak mütalâa
edilmesi icabeden bu giderler, cari gider olarak
gösterilmiştir. Bizim bütçemizde gelin görün'ki,
cari masraflar arasında yer almış olan masraf
lar, 20 - 30 milyona varan çeşitli kalemler ya
tırım gideri oldukları halde cari giderler kıs
mında yer almıştır, önceden tesbit edilen ve uz
manların bu hususta verdikleri ölçülere göre
yapılan bir operasyonda öyle görüşler vardır ki,
Devlet Karayolları Teşkilâtının Umum Müdür
lük personelinin masrafları - bâzı devletlerde
yatırım bütçesi içinde mütalâa edildiği halde bizde cari giderler arasına alınmıştır. Kabul bu
yururlar ki, bu masraflar Devlete ve millete ka-
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rayolu yapmak için kurulmuş bir teşkilâtın bey
nine ödenen paradır.
'Yine, muhterem hatiplerden birisi, proje
masraflarının yatırım olmadığını ifade ettiler.
Bu görüşe göre bu doğru fakat, diğer bir görü
şe göre daha ziyade ticari bir zihniyete, Amerika'daki zihniyete göre bu etüt ve proje masraf
ları da tamamen yatırımdır. Bizim bütçemizde
isterseniz yatırıma koyarsınız, isterseniz cari
masraflara sokarsınız. Mesele bu değil arkadaş
lar, asıl mesele bundan sonra yapılacak olan ya
tırımların plâna, projeye uygun olarak yapılma
sı ve bilhassa sihhatli finansman kaynaklarının
temin edilmesidir. Eğer sıhhatli finansman kay
nakları temin edemiyorsanız, sureti katiyede
açık finansmanla yatırım yapmak doğru değil
dir. Aksi halde bu büyük vatandaş kütlelerin
den ağır vergiler alınmasını ifade edeceği için
bizim memleketimize uygun düşmektedir. Biz
müstekar bir para politikası takibetmek mecbu
riyetinde olduğumuzu kabul etmeliyiz. Bunun
dışında emisyonlar bu memleket iktisadiyatın
da çok büyük rahneler açmaktadır.
Yine bir arkadaşım; galiba Ahmet Oğuz
Beyefendi iktisadi Devlet Teşekkülleri yatırım
larının bir milyar 600 milyon lirayı bulacağını,
bunun bir milyar 421 milyonluk kısmının kayna
ğının tesbit edilmiş olduğunu, ama realize edi
lip edilmiyeeeğinin meşkûk bulunduğunu ifade
ederek bu yatırımlar hakkında tereddüt izhar
ettiler. Kendilerinin de bulunduğunu zannetti
ğim bir celsede encümende Maliye mütehassısla
rına bu kaynakların sıhhatli olup olmadığı, yıl
içerisinde gerçekleşmesinin mümkün olup olma
dığı, soruldu. Şimdi arz ediyorum, İkti
sadi Devlet Teşekküllerinden .145 milyonu işçi
Sigortaları Kurumuna, 50 milyonu Amortisman
ve Kredi Sandığına, 190 milyonu ariyere karşı
lığı dış finansmana, 225 milyonu âmme kredisi
karşılıklarına, 241 milyonu bütçeden yapılacak
ödemelere, 400 milyon lirası diğer yardım karşı
lıkları. 400 milyonun bir hafta evvel. Cumhuriyet
Senatosunda bütçe konuşulurken bir muhterem
üyenin tereddüdünü izale için kendim o zaman
verdiğim cevapta da arz ettiğim gibi, 400 mil
yon diğer yardım karşılıklarının mânası şudur:
Bu resmi Hazine Umum Müdürlüğü kayıtların
dan çıkarılmıştır^ tediye muvazenesini temin
maksadiyle halen yapılmakta olan müzakereler
sonunda elde edileceği çok kuvvetle muhtemel
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olan 90 milyon dolarlık kredi karşılıkları 400
milyon yatırım kargılığı olarak iktisadi Devlet
Teşekküllerine tahsis edilecek olan miktar.
Şimdi, yine bu noktaya gelmişken, bir me
sele hakkımda Yüksek Meclise bilgi vermek is
terim, «Bu sene Devlet bütçesinde açık ne ka
dardır?» ihtilâfı çeşitli hatipler arasında tar
tışma konusu oldu. Bütçe Encümenimde olduğu
gibi... /Çeşitli fikirler arasında, bir ara, «Bu
'bütçe deflâsyonist karakterdedir» diyenler bile
oldu.
Hakikat şudur : Eğer biz, 1962 malî yılında
Devlet gglirlerini 9 milyar 700 milyon lira civa
rında .tahsil edebilirsek ve Devlet masrafları da
aynı malî yılda 9 milyar 700 milyon lira olursa
Ibu bütçe denk kapanır. Enflâsyonisti bir karak
ter de yaratmaz, yahut arz ştmaz. Hepinizin
malûmudur ki, bir bütçenin gelir rakamlar! he
men daima % 3 - 4 aşağıda belirir. Eğer Sa
yın Maliye Bakanının «bahsettiği ve mevcudiye
tini bildiğimiz, bir buçuk milyar lirayı geçen
mıasraf, kanun teklifleri gerçekleşirse 1962 malî
yılında bu bütçeye bu bir buçuk milyar lirayı
şarj edersek Devletin normal gelirleri ile bu
karşılanamaz. Onun için gerçekten bu iş üze
rinde duralım. Bundan sonra gerek Maliye Ve
kâletince ve sizlerce yapılacak tekliflerin bütçe
üzerinde rahne açması mümkün olur. Her hiz
metin bir seneden fazla, gelecek senelerde de
yürütülmesi mevzuubahsolduğu zaman dahi ken
dimizi enflâsyonist bir gidişe kaptırmaktan
uzak duralım.
Bir milyarlık bir bütçe ödemesine kalkışa
cak olursak bütçeyi perişan ederiz. Vaziyet o
kadar vahimdir. Hattâ Hükümetin bile hayati
ehemmiyeti haiz olmamak şartiyle masraflar
dan kaçınması gerekmektedir. Hattâ çeşitli po
litik tesirlerden Muhterem Heyetiniz kurtula
rak bütçeye masraf tahmil eden mevzulardan
katiyetle tevakki itmelisiniz. Bu mevzu için
daha evvel bütçenin sırçadan bir vazo olduğu
nu arz etmiştim. Onun için fazla masraf şarj
etmekten sureti katiyede mebuslar olarak çekinelim. Şimdi, bütçenin 1 2Ö0 000 00ö' luk kısmı
dış yardımlarla karşılanacaktır. Bu durumda
bütçe açıktır. Klâsik mânada bir bütçeyi vari
d a t kaynakları karşılamıyorsa, bütçe açık de
mektir. 19 »cu asır görüşü ide budur, ikinci
Dünya Harbinden sonra bu görüş tamamen hâ
kim duruma gelmiştir. Eğer bir bütçede mas-
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vaflan, iç ve dış finansman ile bâzı kaynaklarla j ğinlde tereddüde mahal yoktur. Vasıtalı vergi
karşılıyalbiliyorsa, o bütçede denildik vardır, j lerden ve ithalât sonunda alınacak Gümrük
Resimlerinden muhammen rakamlar gerçekleşe
Bütçenin denk olması her bakımdan faydalıdır.
cektir. ,Bğer geçen senelerde olduğu gibi yine
1 200 000 000 liralık dış yardımın tahakkuk
gerçekleşemez ise, durum, daha fena olur. Bu
edeceği şüpheli olduğuna göre durumumuzu
bakamdan Maliye Bakanı arkadaşımızın çok
ayarlamalıyız, diyenler oldu. 'Ben şahsan bu
dikkatli, ve titiz olması lâzımdır. Ekonomik is
yardımın teminini biraz zor görüyorum, diyen
tikrarı sağlamak için, şüphesiz birçok tedbir
ler oldu. Bütçemizin düzelebilmesi için ümidetler almak lâzımdır. Ben, 1960 senesi Kasım ayın
tiğimiz yardımları almalıyız, ben bunun tamadaki bütçe ' rakamlarını Maliye Bakanlığına
miyle realite edileceğine k*ani bulunuyorum.
Bütçe Encümeninde arz ettim. Bu rakamlar ayrı
Encümende sarahaten şu şekilde bdr beyan
bir hususiyet taşıyordu, bütçe açık verdi, Dev
da bulundum. Dedim k i : Bu bütçenin denk
letin masraflarının varidata göre ayarlanmasın
olarak tatbik edilmesi için üç meşhullü bir
da şüphesiz bu rakamlardan faydalanılır. Bu
muadelenin halledilmesi lâzım, diye lâf ettim.
hususu, Sayın Alican da^ Bakanlığı zamanında
Dostlarr iz ümidettiğimiz yardımları verirler
İktisadi
İş Birliği Teşkilâtını tescil ettirdi; Av
se bir, Allah iyi bir iklim ve yağış verir mah
rupa İktisadi î§«Birliği ve Birleşmiş Milletler
sullerimizde bir artma olursa iki, siyasi ve sos
den temin edilecek yardımlar için bu hususun
yal hayata huzur gelirse, vatandaşlarımız ikti
ıgöz öiıüne alınması hayırlı olmuştur. Ayrıca,
sadi işlere canü gönülden Siarılırsa üç... Bu şart
istikrar tedbirlerine/ ^riayet edip etmediğimiz
lar lâzımdır, arkadaşlar...
hususunda
devamlı- murakabede bulunurlar. Bir
Şimdi, memnuniyetle ifade edeyim ki, bir
şifahi konuşma sonunda, İktisadi İş Birliğince
kaç gün evvel yabancı müesseselerle aramızda
Şeker Şirketinin pancar borçlarının ödenmesi
imza edilen bir anlaşmaya göre 1962 malî yılı
için
Merkez Bankasının 150 milyon liralık mun
nın dış borçlar kısmından 700 milyon lirası kar
zam
emisyon yapmasına müsaade olunmuştur.
şılanmış bulunmaktadır. Bu tutumu, bu politi
Eskiden
yazılı taahhüt alır ve devamlı muraka
kayı devam ettirir ve hakikaten plânlı, prog
bede bulunulurdu. Demek ki, gidişin salâha
ramlı hareket ettiğimize yabancıları inandıradoğru olduğunu görerek bu şekilde hareket edi
bilirsek bir bu kadar daha yardım almaya im
yor ki, bu da bizim tutumumuzun doğru oldu
kân bulabiliriz. Ama biz, daha içerde siyasi hu
ğuna bir delil olarak gösterilebilir.
zuru temin edemez; iktisadi istikrarı temine
muvaffak olamazsak hiçbir yardım da alamayız.
Muhterem arkadaşlar; vakit gecikti, sözle
O zaman ortada ne bütçe, ne de huzur kalır.
rimi kısa keseceğim. Encümende de üzerinde en
çolk durulan vergi reformu ve servet beyanna
Burasını da arz ettikten sonra, çeşitli vergi
mesi mevzuları, muhtelif kıymetli hatip arka
kanunlarının temin ettikleri gelirlerin tahak
daşlarım tarafından dile getirildi. Bu memle
kuk edip etmiyeceği üzerinde bâzı arkadaşları
kette bu ve gelecek»sene yeni vergiler düşünül
mızın tereddütleri oldu, onlara da temas ede
memelidir. Namuslu mükellefler için Türkiye'
yim.
de Gelir Vergisi nisbeti % 65 - 70 tir. Kurum
Muhterem arkadaşlar, (bendeniz bütçe ra
lar
Vergisi veren bir şirkette de ortaklığı varsa
kamları üzerinde uğraşan bir arkadaşınızım :
bu
mükellefin
vergi nisbeti % 95 e çıkıyor.
Bütçe Encümeninde, Sayın Maliye Vekilinin
ifadeleriyle de teeyyüt ettiğine göre, optimist
Bendeniz geçimini vergi meseleleri üzerin
olarak Devlet gelirleri, bütçe varidatı tahmin
den temin eden bir arkadaşınızım, 22 seneden
leri yapılırken; 550 - 560 milyon liralık bir
beri bu mevzularla iştigal ederim. Hakikaten
ithalâtın yapılacağı nazara alınır ve buna göre
mu'hterem arkadaşlarım, namuslu mükellefler
yapılır. Beş seneden beri bu 560 milyon dolar
için ağır bir niısbet arz etmektedir, bu durum.
raddesindeki ithalât yapılamamıştır. Fakat bu
Yeni vergilerin bahusus yeni istihlâk vergi
sene tutum öyle gösteriyor ki, hattâ bütçenin
lerinin ihdası, kazancı a*7, olan vatandaşlar üzebaşına girmeden bile (700) milyonluk dı§ yar
rinde menf;i tesirler yapacaktır. Onun için vergi
dim yapılacağına göre, bu 560 milyonluk itha
mevzuunun ıslahı hususunda Hükümetin, Mali
lât -gerçekleşecektir. Bu ithalâtın gerçekleşeceyenin yapacağı mühim işler vardır. Vergide
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randımanı ^artıracak tedbirleri almak iktiza
eder. Vergi muafiyet ve istisnalarında mahzur
lar varsa bunları elbirliği ile izale ederek, parti
gözetmeksizin, mühim olan dâvalarda birleşmek
imkânını buluruz. Mahzurları bertaraf etmek
için kontrol' teşkilâtının takviyesi ile kontrolü
sıklaştırmak lâzımdır.
Hazine, Maliye Vekâleti; mükellef karşısın
da ona hasım değil, mükellef yanında ortak ve
yardımcı zihniyeti ile hareket ederse Devlet ile
vatandaş arasındaki her türlü müşkülü yenmek
mümkün olur. Banka müdürü ile 'bir tüccar ara
sındaki münasebetler nasıl dostane ise, Maliye
memurları ile vatandaşlar arasındaki münase
betler de dostane olmalıdır. Bu husus, vatandaş
ların Devlete olan itimadını artırır, aksi takdir
de vatandaşların Devlete itimadı kalmaz. Bu
'bakımdan, mükellefin durumunu anlamak, onla
rın vaziyetlerine göre hareket etmek, Maliye
mizin yapacağı vazifelerdendir.
Pek muhterem arkadaşlarım; 1962 malî yılı
bütçesinde servet beyannamesi hakkındaki gö
rüşümüzü raporumuzda arz ettik. Gelir Vergi
si sistemini kabul eden (bütün demokratik mem
leketlerde servet beyannamesi müessesesi var
dır. Biz de bu müessesenin ihdas edildiği psi
kolojik vasat iyi seçilmemiştir. Bir memleket
te Arazi Vergisine şu kadar, Bina Vergisine
bu kadar... Zam yaparken üstelik servet beyan
namesi de isterseniz vatandaş üzerinde olduk
ça menfi tesir yaparsınız. Bunların her biri bi
rer senede gerçekleştirilecek meselelerdir. Ka
nun birden bire çıkmıştır, 6 Ocak 1961 de çı
kan kanun, 30.12.1960 taki servetleri beyana
tâbi tutuyor. Hatıra bonolarının oynadığı rolü
biliyorsunuz. Ama bonoyu imza edenin kasası
na bir şey girmediği için gelirine yazmamış
tır. Birinin defterine kayıtlı diğerinin defterin
de kayıt yoktur. Onun için mevcut 'hükümler
zayıftır.
Bir misalle arz edeyim: Bir insanın senelik
kanuni kirası 100 bin liradır. Ama buna ilâve
ten 900 (bin lira hava parası alınmaktadır, bu
miktar vergiye matrah olmamaktadır. Ama bu
vatandaş servet beyannamesi veremez. Gayri
menkul sahipleri verdikleri beyannameler dela
letiyle esasen servetlerini beyân etmektedirler,
beyannamede gelir getiren gayrimenkullerihin
değerlerini zikretmektedirler. Fakat beyanna
meye tâbi olan gayrimenkul sahipleri servet
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beyanında bulunmamaktadırlar. Yalnız gayrimenkulleri dolayısiyle beyanname verenler de
servet beyannamesi vermemektedirler. Bu ba
kımdan mevcut sistemin noksanlıkları vardır,
bunların düzeltilmesi lâzımdır. Ama mevcut mü
essesenin ortadan kaldırılmasında bendeniz fay
da görmüyorum.
1950 senesinden itibaren Türkiye'de Gelir
Vergisi mükellefinin % S0 i servetini beyan et
mektedir, bilanço vermek suretiyle, bu işi yap
maktadır. Gayrimenkul sahipleri verdikleri be
yannamelerle gayrimenkullerinin değerini, ta
pusunu, hesap numarasını zaten Maliye Vekâ
letine bildirmektedir. Aslında yerinde olan bu
mevzudan korkulacak bir cihet yoktur. Hattâ
iben Maliyenin yerinde olsam, bir orta yol tek
lif ederim; zannederim, bu yol hem mükellefi
hem de, maliyeyi memnun edecektir, bu suret
le, servet beyannamesi bâzı vatandaşların dü
şündüğü kadar, gözlerde büyütülmez,
ikinci bir nokta da tatbikatta umumiyetle,
mâkul ve namuslu mükellefler daima müşkül
duruma düşmektedir. Birçokları servet beyan
namesini başka mânada anladığından, bundan
çok çekinmektedirler. Biraz önce arz ettiğim
orta yol gerçekleşirse bu mâkul vatandaşlar da
rahata kavuşacaklardır. Servet beyannamesi
nin, mükellefleri müşkül duruma düşürmiyeceğini, hem vatandaşlar ve hem de Parlâmen
tonun sayın üyeleri bilmelidirler.
Bundan sonra Türkiye'de kolay kolay ser
vet vergisi tarh etmek mümkün değildir. Ser
vet vergisi gelir üzerinden alınır ve bütün in
sanların servetlerini bir günde alsanız ertesi
günü bu zenginler de fakirler arasına karışır.
Servet beyannamesi hususunda fazla hassas ol
duğumuz noksanları ikmal edelim, mükellefle
rin beyannameleri doğru olarak doldurmaları
için vakit bırakalım. 1949 da bu vergiyi koyar
ken 1950 do 1/4 olarak alabileceğimizi biliyor
duk. Bir senelik vergiyi gözden çıkaracaksınız.
Bu şekilde (hesaplandığı için bu vergi büyük
hamleler, büyük terakkiler kaydetmiştir. Bu
şekilde hareket edilirse Devletin varidat kay
nakları sıhhatli bir şekilde kullanılabilir. Bu
bakımdan servet beyannamesi müessesesini top
tan reddetmek, hiçbirimizin aklından geçme
melidir.
1962 malî yılı bütçesi, şimdi ve maddeler
deki yapıcı görüşlerinizle çok daha iyi hale ge-
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olarak daima em
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Bu bütçenin millete hayırlı ve uğurlu ol
masını dilerim.
Hürmetlerimle... (Alkışlar)

A)

0:2

Şimdi sıra Hükümet adına söz Sayın. Maliye
« Vekilinindir. («Ekseriyet kalmadmsesleri, «ya
rın sabah» sesleri) Buyurun Maliye Vekili.

BAŞKAN — Efendim Urfa MUetvekili Os
man Ağan'm kifayeti müzakere takriri vardır.
Esasen bütçenin tümü üzerindeki görüşme so
na ermiş bulunmaktadır. Bu itibarla arkada
şımızın bu önergesini muameleye koymıyacağım.

5.
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MALÎYE BAKANI ŞEFÎK ÎNAN (Çanak
kale) — Sayın arkadaşlarım; Hükümetinizin
izahat verebilmesi için yarına kadar müsaade
istirham edeceğim. (Alkışlar, «kabul, kabul»
seselri)
BAŞKAN — 18 Şubat 1962 Pazar günü saat
10 da toplanılmak üzere Birleşimi kapıyorum.
Kapanma saati : 19,20

SORULAR VE CEVAPLAR

YAZILI

SORULAR VE

1. — Konya Milletvekili Ahmet Gürhan'ın,
Ankara Numune Hastanesi ek inşaatında yolsuz
luk yapıldığı hakkındaki neşriyatın doğru olup
olmadığına dair sorusuna Başbakan adına Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Akif Eyidoğan'm yazılı cevabı (7/41)
Millet Meclisi Başkanlığına
Ankara'da intişar eden Zafer gazetesinin
birinci sayfasında ve (Numune Hastanesi ek
inşaatında dört milyon liralık yolsuzluk yapıl
mış) başlıklı yazıda;
A) Mütaahhit firmaya birkaç kere süre
uzatımı verildiği halde mukavelenin feshedil
memiş olduğu,
B) Mezkûr inşaatın kontrol şefinin habe
ri olmadan Yapı ve îmar İşleri Reisliğinde
re'sen tanzim edilen istihkak mukabili mütaahhide 3 800 000 lira ödendiği,

CEVAPLARI

Yukarda sıraladığım hususların sıhhatli
olup olmadığının ve sıhhatli ise tahkikatın, ne
merkezre bulunduğunun yazılı olarak Başve
kil tarafından cevaplandırılmasını saygıyla rica
ederim.
Konya Milletvekili
Ahmet Gürkan
T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 77-900/507

12.2.1902
'
;,;-;',

Millet Meclisi Başkanlığına
Kanunlar Müdürlüğü 16 .1.1962 tarihli ve
7-41/802-3405 sayılı yazıya karşılıktır.

C) İnşaatın sekiz aydır cezalı müddete
girdiği ve kontrol şefi yüksek mühendisin ya
zılarına mütaahhitçe hâlâ cevap verilmediği,
D) Keyfiyetin beş ay kadar evvel ihbar
edildiği ve hâlâ tahkikatın bitirilmediği,

Ankara Numune Hastanesi ek inşaatında
yolsuzluk yapıldığı hakkındaki
neşriyatın
doğru olup olmadığına dair Konya Milletve
kili Ahmet Gür'kan tarafından Başbakanlığa
tevcih edilen yazılı soru önergesi cevabının
ilişik olarak sunulduğunu arz ederim.

E) Ve nihayet halen Nafıa (Bayındırlık)
Bakanı Emin Paksüt'ün mütaahhit firmanın
avukatı bulunduğu ifade edilmektedir.

Akif Eyidoğan
Başbakan adına
Devlet Bakanı ve Başb. Yardımcısı
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Ankara Numune Hastanesi ek inşaatında .yol
suzluk yakıldığı hakkındaki neşriyatın doğru*
olup olmadığına dair Konya Milletvekili Ahmet
Gürkan tarafından Başbakanlığa tevcih edilen
yazılı soru önergesine ait cevaptır
Sözü geçen bina inşaJatı 1955 yılında yapıl
mış bir ihale konusu olup, mukavele ve 1959 ta
rihinde yapılan ek mukavele hükümleri dâhilin
de halen devam etmektedir.
ıa) Mütıahhit firmaya mukaveleye bağlı Ba
yındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 35 nci mad
desine dayanılarak Bayındırlık Kurulu kararla
rına göre ve zamanın Bayındırlık 'bakanlarının
tesdikiıyle, mütaaddit süre •uzatumı yapılmıştır.
(b)l Mütaahhit firınıaya yapılan sion ödeme,
Yapı ve İmar İşleri Dairesinin vazifeli1 eleman
ları' tarafımdan) tanzim ve tasdik edilen- (istihkak
raporuna göre ve S'ayıştıayca tescil edilerek ya
pılmıştır.
Bu tediyeden sonrıa yapının kontrol teşkilâ
tında vazifeild olanların bâzıları tarafından mü
teahhide f azla ve haksız tediyede bulunulduğu id
diası ortaya atılmıştır.
ıc) Buna mukabil müteahhit firma ıbâzı İstih
kak taleplerinin idare elemanlarınca dikkate alın
madığını ve bu yüzden iş görme imkânlarının daraltıdığını ileri sürmüştür.
d)' Beş ay kadar önce Bayındırlık B'akanlığıma intikal eden ihbar üzerine keyfiyetin bir
Maliye ve Gümrük müfettişinin de dâhil olduğu
heyet marifetiyle tahkiki cihetine gidildiği gibi,
binanın bugünkü durumunun ve fiilî ödemelerin
yapılan, işlere uygunluk derecesinin tesbitii husuısumda ayrıca; bir heyet de vaaif elendirıilmiiştir.
e)i Müteahhitten gerek katî teminat olarak
gerekse lavans tediyesi sırasında alınmış olan te
minat tutarı, ileri sürülen fazla tediye miktarının
üstünde olduğundan (büyük kısmı biMriimıiş olan
bu inşaatan durdurulması ve feshi ellheltine gidil
memiştir.
Bayındırlık Bakamı Emin Paksüt serbest avu
kat olarak çalıştığı zamanlarda vekâletini aldığı
şahıslar arasımda mezkûr inşaatın müteahhidi ıbıih:
ilınmajmaHadır.
1'5 Ekim 1961 seçimlerinde Ankara'dan Mil
letvekili seçilen Bakanın 3499 sayılı Avukatlık
Kanununun 4 ncü maddesini! tadil eden 7016 sa
yılı Kanuna göre kamu idare ve müesseselerinin
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.'aleyhlerinde her hangi bir dâvayı veya işi Ikaibull
ve taMbefcfnesine de hukukan imkân yoktuır.
ıBahiis konusu inşaat hakkındaki tahkikat ve
tetfcikat 'öncelikle yürütülmektedir.
2. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, İz
mir'in Eşrtfpasa civarında Karafatma dağı ya
maçlarında yapılan gecekonduların bulunduğu
arsaların bina sahiplerine veya köy muhtarlığı
na sembolik bir fiyatla satılmasının mümkün
olup olmadığına dair sorusuna Maliye Bakanı Şe
fik İnan'm yazılı cevabı (7/52)
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun- Maliye Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletini
zi saygı ile rica ederim.
19 Ocak 1962
izmir Milletvekili
Mustafa Uyar
İzmir'im Eşrefpaşa civarımda Karaıfatıma ile
mâruf bir dağı vardır.
Bu dağ yamaklarında ve münasip yerlerinde,
şehre ajbn eden vatandaşlar 1953 yılımdan beni
peyderpey gecekondu şeklinde ev yapmaya baş
lamışlardır. Bilâhara f'azlaiagan bu işaatlar, Be
lediyeden alınan ruhsat ile yapılmaya 'başlan
mıştır. Neticede, 1956 yılında müstakil köy muh
tarlığı haline getirilen bu .bölgede, 1960 nüfus sa
yımına göre 1 600 hane ve 7 800 nüfus (barı
nır ihale gelmiştir.
İzm'ir şehir merkezli ile ic, içe 'karışmış iDİa* hal
de bulunan ve Yeşilyurt adı verilen bu köyde,
ilkokul, cami, PTT ve otomatik telefon, J. kara
kolu, mezlbalha, elektrik vefcısımende su mevcut
tur.
Bu yerde 1958 - 1959 yıllarında arazi kadast
rosu araziyi tapulıyarak, bütün arazi Hazine adı
na tescil edilmli'Ş ve fakat, her parseldeki evin ki
me <aliıt bulunduğu da sicile şerh verilmiştir.
Hayat mücadelesi ve geçim sikmtısı için ye
rini, , yurdunu terk ederek gelip Karafatma da
ğına, Yeşilyurt köyüne yerleşen ve burada ken
di haline göre bir ev yapan vatandaşlar, evle
rinin bulunduğu arazinin tapulanmasını mütaakıp, arsa tapularının sembolik bir bedelle ken
dilerine verilmosini beklerken, herkesin eline,
(Evinizin bulunduğu arsa 8 . 8 . 1961 tarihinde
açık artırma ile satışa çıkarılacaktır. Belli gün-
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de artırmaya iştirak edebilirsiniz) diye Milli
Emlâk Memurluğundan bir yazı gelmiştir.
Bilâhara, her nasılsa arsaların açık artırma
ile satışı durdurulmuş, bu de£a evin yapılış ta
rihine göre - Hazine 'arazisini fuzulen işgal etti
niz diye 4 - 5 - 6 yıllık ecrimisil bedeli olarak
halkın ödeyemiyeceği miktarda para istenilmiş,
vermiyenler ımahkemeye verilmek suretiyle ve
icra marifetiyle cebren tahsil yoluna gidilmek
tedir.
1. Halkın üzerine ev yaptığı Hazine arsa
larının satışa çıkarılması ve biılâhara durdurul
ması hangi mevzuata göre olmuştur?
2. Yine hangi mevzuata göre ecrimisil iste
nilmekte ve bu ecrimisil takdiri hangi esasa
göre kimler tarafından yapılmaktadır? Takdir
de kıstas nedir?
3. Mevcut ve mer'i mevzuata göre, işbu
Yeşilyurt köyündeki bilâhara Hazine adına tes
cili yapılmış olan ve üzerlerinde evvelce vatan
daşlar tarafından ev yapılmış olan arsaların
sembolik bir fiyatla kendilerine veya köy muh
tarlığına verilmesi mümkün müdür? Değ'lse,
Bakanlıkça bu hususun temini için her hangi
bir şey düşünülmekte midir?
T. C.
Maliye Bakanlığı
Millî E. G. Müdürlüğü
Şube : 3 Md.
Sayı : 3307 - 2903/3517

13 . 2 .1962
•

özü : îzmir Milletvekili Muşta
fa Uyar tarafından verilen va
zıh soru önergesi hakkında.
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 23 .1.1962 gün ve Kanunlar Müdürlü
ğü 7152/914 - 3805 sayılı yazı.
izmir'in Eşrefpaşa civarında Karafatma dağı
yamaçlarında, Yeşilyurt köyünde yapılan gece
konduların bulunduğu arsaların bina sahiplerine j
veya köy muhtarlığına sembolik bir fiyatla satıl- j
masının mümkün olup olmadığına dair îzmir I
Milletvekili Mustafa Uyar tarafından verilen ya
zılı soru Önergesine cevaben hazırlanan not ilişik
te sunulmuştur.
Maliye Bakanı
Şefik İnan
İzmir'in Eşrefpaşa civarında Karafatma dağı ya
maçlarında yapılan gecekonduların bulunduğu I
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arsaların bina sahiplerine ıveya köy muhtarlığına
sembolik bir fiyatla satılmasının mümkün olup
olmadığına dair îzmir Milletvekili Mustafa Uyar
tarafından verilen, 19 Ocak 1962 tarihli som
önergesine ait not.
İzmir'in Eşrefpaşa civarında ve 2 nci Karan
tina mahallesinin ittisalinde bulunan Karafatma
dağı namiyle maruf mahallin, 1945 - 1946 senele
rinden itibaren türlü sebeplerle muhtelif mahal
lerde başlıyan (gecekondu) faaliyeti neticesi bir
anda- kesif bir şekilde (gecekondu) 1ar ile doldu
ğu, diğer taraftan şehrin ittisalinde bulunan bu
mahalle belediyece evlere elektrik ve su verildiği,
ayrıca otobüs tahsisi gibi beledî hizmetler yapıl
dığı, keza birçok dükkânlar, kahvehaneler, sine
ma, okul, postane ve sair şehir ihtiyaçlarını kar
şılıyacak tesisler vücuda getirmek suretiyle bü
yük bir mahalle ve nihayet (Yeşilyurt köyü) na
mı altında bir muhtarlıkla idare edilen hükmi
şahsiyeti haiz müstakil bir köy haline geldiği an
laşılmıştır.
Bu köy hudutları dâhilinde kadastro faaliyeti
haşlamış ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında
veya Hazinenin hususi mülkiyetinde bulunan ve
üzerlerine şahıslar tarafından ev ve saire yapıl
mak suretiyle işgal olunan yerlerin, işgal durum
larına -göre muhtelif ada ve parseller altında Ha
zine namına teabit ve tescil edilerek tapuları alın
mıştır.
Bilâhara köy muhtarlığı tarafından Bakanlı
ğımıza verilen dilekçede köy hudutları dâhilinde
ve üzerinde gecekondu bulunan Hazine yerlerinin
köy tüzel kişiliği adına tapusunun »verilmesi iste
nilmiştir.
442 sayılı Köy Kanununun 44 ncü maddesinin
2 nci fıkrasında ve bu fıkranın tefsire mahal ol
madığı hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi
Umumi Heyetince ittihaz edilen 3.4.1931 tarihli
ve 555 sayılı Kararda, ihtiyar meclisi; mektep,
cami, hamam gibi köylüye faydalı olan işleri yap
mak için istediği yeri satmalacağı zikredilmiş ol
duğundan, mezkûr köyde Hazineye aidolup üze
rine gecekondular yapılmak suretiyle işgal olu
nan yerlerin bodel takdiri suretiyle köy tüzel kişi
liğine satışı bu suretle mümkün olamamıştır.
Diğer taraftan, halen belediye hudutları ha
ricinde, belediye teşkilâtı bulunmıyan bu köy
deki Hazine yerleri hakkında 7367 ve 6188 sa
yılı Kanun hükümlerinin uygulanması mümkün
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bulunmadığından, mezkûr yerler bâzı kayıt ve
şartlarla 2490 sayılı Kanun hükümleri daire
sinde tasfiyesi cihetine gidilmiş ve bir kısım
yerler satışa çıkarılmış ise de, bilâhara gece
kondu sahiplerinin işgallerinde bulunan bu yer
lerin kendilerine verilmesi hakkındaki talep
ve müracaatleri üzerine vilâyetçe satışları mah
zurlu görülmüş ve bina sahiplerinin dilekleri
tetkik edilmek üzere satıştan kaldırılmış ve key
fiyet Bakanlığımıza intikal ettirilmiştir.
Vilâyetin bu husustaki yazılarından, İzmir
şehrinin hemen ittisalinde bulunan ve pek
yakın bir zamanda müstakil veya İzmir Bele
diyesi ile birleşmek suretiyle belediye teşkilâ
tına sahibolacağı anlaşılan bu köydeki Hazine
ye ait arazi ve arsalar hakkında 7367 ve 6188
sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını te•minen, İzmir şehrinin hususiyeti, esas ve müca
vir sahalar ve imar plânları nazara alınmak su
retiyle, konunun İmar ve İskân Bakanlığınca
şehircilik bakımından tetkika tâbi tutulması
icabetmiş ve keyfiyet adı geçen Bakanlığa in
tikal ettirilmiştir.
1.' Belediye teşkilâtı bulunmıyan nahiye ve
köylerde halk tarafından üzerlerine ev, dükkân
yapmak suretiyle işgal edilen Hazine arsaları
2490 sayılı Atırma, eksiltme ve ihale Kanunu
hükümleri dairesinde satışa çıkarılmaktadır.
Hazine tarafından yapılan bu satışlar ihtiyari
olup satışta her hangi bir idari mahzur bu
lunduğu takdirde satışından sarfınazar edilebilir.
2. Şehir ve kasabalarda, köylerde her ne
şekilde olursa olsun, Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan ve şahıslar tarafından üzerine
ev, bağ ve bahçe yapmak suretiyle fuzulen işgal edilen yerlerden umumi hükümlere göre
tazminat (Ecrimisil) aranılmaktadır.
Ecrimisiller 2490 sayılı Kanunun 15 nci maddesinde yazılı merciler ve bilirkişiler vasıtasiyle, ilgal Olunan, yerlerin miktarı, kullanma
ve işgalinin intifaı ve mevcut kiralar nazara
alınmak ' suretiyle, tesbit edilmekte ve şagillerinden işgal tarihlerine göre usulen istenilmektedir.
Bu suretle tahakkuk ettirilen ecrimisiller şagilleri tarafından rızaen ödenmediği veya iti
raz edildiği takdirde 2490 sayılı Kanunun 67
nci maddesi mucibince, mahkemelere onura-
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I caat edilmekte ve mahkemece verilecek karar
dairesinde işlem yapılmaktadır.
3. Yeşilyurt köyünde kadastroca Hazine
adına tescili yapılmış olan ve üzerinde evvelce
vatandaşlar tarafından ev yapılmak suretiy
le işgal edilmiş bulunan amaların yukarıda
izah edildiği üzere köy mânevi şahsiyetine ve
rilmesi mevcut mer'i mevzuata göre mümkün bu
lunmadığından, konunun şehircilik bakımından
tetkika tâbi tutulması, yukarda izah edildiği
şekilde îniar ve İskân Bakanlığına intikal etti
rilmiş olup bu Bakanlıkça almaeak karara göre
muamele yapılacaktır.
3. — Samsun Milletvekili îlyas Kthç'mı An
kara'da Bakanlık ve bunlara bağlı kurumların
kira ile işgal ettiği binaların sayısına dair soru
suna Maliye Bakanı Şefik înan'm yazıh cevabı
(7/56)
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Aşağıda yazılı sorumun Maliye Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letinizi saygı ile rica ederim.
17 Ocak 1961
I
Samsan Milletvekili
I
îlyas Kılıç
I
1. Halen yftnız Ankara'da hakiki şahıslara
I ait olup, kiralanmak suretiyle muhtelif Bakanlık
ve bunlara bağlı kurumlarca işgal edilen ne
I kadar resmî daire vardır?
2. Bu binalara kira bedeli olaraik yıllık ne
I kadar para ödenmektedir?
3. Bu şekilde kiralanmış binaların beher
I
I Bakanlığa göre dağılışı nasıldır?
4. Bu tasnife (döküme) göre her Bakanlı
I
I ğın yıllık ödediği kira miktarı nedir?
I
5. Bu binalar için yapılan kira mukaveleleri
her
Bakanlık tarafından ayn ayrı mı? Yoksa
I
I Maliye Bakanlığı tarafndan belli bir usule göre
I mi yapılmaktadır. ?
I
Böyle yapulmıyorsa buna neden lüzum hisse
I dilmemiştir?
I
6. Bu kiralama her Bakanlık tarafından ay
I rı ayrı yapılıyorsa Maliye Bakanlığı Hazinesi
bekçisi olarak Bakanlıklarca kiralanacak bina
lar hakkında prensip mahiyetinde bir talimat
vermiş midir? Vermiş ise bu talimatın veya di
I rektifin tarih ve numarası nedir?

486-

M. Meclisi

B : 48

17.2.1962 O : 2

7. Maliye Bakanlığı bu kiralarla resmî dai
reler yapmayı düşünüyor mu?
T. C.
Maliye Bakanlığı
Millî E. G. Müdürlüğü
Şube : 3 Md.
Sayı : 3361-6663

Bakanlığın adı
12.2.1962

Özü : Samsun Milletvekili îlyas
Kılıç tarafından verilen yazılı
sora önergesi Hk.
Millet Meçlisi Başkanlığına
İlgi : 24.1.1962 gün ve Kanunlar Müdür
lüğü 7156-930-3892 sayılı yazı.
Ankara'da hakiki şahıslara aidolup kira
lanmak suretiyle muhtelif Bakanlık ve bunla
ra bağlı kurumlarca işgal edilen resmî binala
rın sayısı ve kiralarına dair Samsun Milletve
kili llyas Kılıç tarafından verilen yazılı soru
önergesi hakkında hazırlanan not ilişik ola
rak sunulmuştur.
Maliye Bakanı
Ş. İnan

Millî Savunma
İçişleri
Bayındırlık Bakanlığı
Millî Eğitim
Ticaret
ıSağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı
Tarım
Basın - Yayın ve Turizm
Sanayi

Kiraladığı
daire
adedi

Yıllık
kira
bedeli

14
1
2
4
1

281 751
7Q 000
133 500
687 000
83 2S6

4
3
1
8

1$9
1^6
02
138

500
200
$00
159

5. Bu binalar için yapılsın kira mukaveleleri
her yıl o bakanlıkların bütçelerine konulan öde
neklerden Muhasebei Umumiye Kanunu gereğin
ce âmiri ita olan Bakanların mezuniyeti dairesin
de her Bakanlıkça ayrı ayrı yapılmaktadır.

Her Bakanlık bünyesinde yeni hizmetlerin; ih
dası veya mevcut hizmetlerin genişlemesi karşı
sında yer ihtiyacının lüzum ve zaruretinin bu hiz
metlerin yürütülme sorumluluğunu üzerine alihış
Ankara'da Bakanlık ve bunlara bağlı kurumla
bakanlıkça daha iyi bir şekilde takdir ve ifa edi
rın kira ile işgal ettiği binaların sayısına dair . leceği tabiî olduğundan kira mukavelelerinin Ba
Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın 17 .1.1962 ta
kanlığımız tarafından yapılmasına lüzum hisse
rihli yazılı sorusuna nottur.
dilmemiş ancak Muhasebei Umumiye Kanunu ge
reğince bütçe kontrolü ve sarfiyatı hakimindin
1. Halen Ankara'da hakiki şahıslara aidolup
Bakanlığımızca malî murakabeye tâbi tutulmuş
kiralamak suretiyle bunları kullanan muhtelif
tur.
Bakanlık ve bunlara tbağlı kurumların adedi 46
3ır.
6. Memleketimizde kira bedelleri 6570 sajhlı
2. Bu binalara kira bedeli olarak yıllık
Kanun hükümlerine göre muayyen hadlere ifcca
2 197 796 lira ödenmektedir.
edilmek suretiyle tâyin olunmaktadır. Diğer ta
3. 4. Bu şekilde kiralanmış binaların bakan
raftan .görülecek hizmetin bünyesine uygun bir
lıklara göre dağılışı ve yıllık ödedikleri kira be
yerin imkân nisbetinde kiralanması da Bakanlık
deli aşağıda gösterilmiştir.
larca göz önünde tutulan bir husustur. Bu sebep
le Bakanlığımızca verilmiş ıbir talimat mevcut de
Kiraladığı Yıllık
ğildir.
daire
kira
Bakanlığın adı
adedi
bedeli
7. Bakanlığımızca^Ankara*da kirada oturan
Bakanlıkları kiradan kurtarmak ve birer binaya
Başbakanlık İstatistik Ge
kavuşturmak suretiyle çalışmalarını daha verimli
nel Müdürlüğü
4
230 000
hale sokmak hususunda plânlama dairesiyle de* te
Başbakanlık Tapu ve Ka
mas edilmek suretiyle çalışmalara başlanmış bu
dastro Genel Müdürlüğü
4
156 600
lunmaktadır.
•

.««....

