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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum I 

Adana Milletvekili ibrahim Tekin ile Men- I 
met Geçioğlu, çoğunluğun olmadığından bah- I 
sile Genel Kurula katılmıyan devamsız millet- I 
vekilleri hakkında gerekli müeyyidenin uy
gulanması dileğini de kapsayan demeçlerde bu- I 
lundular. I 

Çoğunluğun olmadığı anlaşıldığından bir 
saat sonra toplanılmak üzere birleşime ara ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ankara I 

Ferruh Bozbeyli İbrahim Sıtkı Hatipoğlu I 
Kâtip | 

Malatya 
Nurettin Akyurt I 

İkinci Oturum I 

Marag milletvekilleri Kemal Bağcıoğlu, En
ver Kaplan, Ali Hüdayioğlu ve Adnan Kara- I 
küçük'ün, milletvekillerini temsil etmek üzere I 
Başkan veya Başkanvekillerinden birinin Ma-
raş'm kurtuluş bayramına katılmasına dair I 
önergesi kabul edildi. 

istanbul Milletvekili Mahmut Rıza Bertan, 
çok mühim memleket işlerinin görüşüldüğü 
bir sırada sayın üyelerden bir kısmının Genel 
Kurula devam etmemelerini ve bu yüzden gö
rüşmelerin sık sık yanda kalmasını üzüntü ile 
karşıladığım bildiren demecine bilgi edinildi. 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bâzı hükümler eklenmesine dair kanun 
tasarısının tümü ve maddeleri görüşülerek 
komisyona giden madde dolayısiyle son tatbik 
maddelerinin görüşülmesi ve tasarının oylan
ması geri bırakıldı. 

Emlâk Alım Vergisi Kanunu tasarısı ile 
Nevşehir Milletvekili Ali Baran Numanoğlu 
ve 16 arkadaşının işçi Sigortalan Kurumu Ka
nununun 20 nci maddesine bir bent eklenmesi 
hakkında kanun teklifi üzerinde bir süre görü
şüldü. 

Birleşime ara verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Ankara 
Ferruh Bozbeyli İbrahim Sıtkı Hatipoğlu \ 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

Üçüncü Oturum 

Emlâk Alını Vergisi kanunu tasarısı ile 
Nevşehir Milletvekili Ali Baran Numanoğlu ve 
16 arkadaşının işçi Sigortaları Kuranın Ka
nununun 20 nci maddesine bir bent eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ile, 

Değerli kâğıtlar, 
Motorlu kara taşıtları Vergisi, 
5422 sayılı Kuramlar Vergisi Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki kanun ta
sarıları kabul edildi. 

4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı üzerinde bir süre görüşül
dü. 

Birleşime ara verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Konya 
Ferruh Bozbeyli Vefa Tanır 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

Dördüncü Oturum 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile, 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun; bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara 
bâzı hükümler eklenmesi ve bir kısım hüküm
lerin kaldırılması hakkındaki kanun taşanları 
kabul olundu. 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti 
hakkındaki kanun tasarısına dair Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Adalet Komisyonu raporu da ka
bul edilerek tasan kanunlaştı. 

50, 52 ve 53 sıra sayılı uasmayazılarla su
nulan ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ara
sında imzalanan istikraz anlaşmalarına dair üç 
kanun tasarısının maddeleri kabul olunarak 
tümleri açık oya sunulduysa da yeter sayı sağ-
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lanamadığmdan bu taşanların yeniden oyla
nacağı bildirildi. 

11 . 2 . 1963 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mekki Keskin 

Kâtip 
Konya 

Vefa Tanır 

Kâtip 
Malatya 

Nuurcttin Akyurt 

SORULAR 

Sözlü sorular 

i. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, 
Demirköy Petrol Ofisi Acentası İrfan Dün
dar'ın, acentalık mukavelesinin ne sebeple fes
hedildiğine dair sözlü soru önergesi, Ticaret 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/557) 

2. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde ilinin, turizm, imar, sağlık ve eğitim 
hizmetlerinde, istemiş olduğu yardımların ya
pılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sözlü soru önergesi, Basm - Yayın ve Turizm, 
tmar ve iskân, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 

Millî Eğitim bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(6/558) 

3. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın 
Zile - Çekerek yolu noksanlarının ne zaman 
yapılacağına dair sözlü soru önergesi, Bayın
dırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/559) 

Yazılı Soru 
1. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın ba

taklıkların kurutulmasiyle elde edilecek ara
zinin topraksız vatandaşlara dağıtılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair yazılı soru 
önergesi, İmar ve İskân Bakanlığına gönderil
miştir. (7/262) 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Fuad Sirmen 
KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Rıza Polat (Ağrı) 

BAŞKAN — [Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, çoğunlu
ğumuz vardır, gündeme geçiyoruz. 

1. — Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında 5 Mayıs 1961 tari-

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

hinde imzalanan İstikraz Anlaşmasını muaddil 
andlaşmanm onaylanmasının uygun bulunduğu-
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na dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/223) (S. Sayı
sı : 50) (1) 

2. — Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında imzalanan İstikraz 
Andlaşmasınm onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları. (1/259) (S. Sayı
sı : 52) (2) 

3. — Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında imzalanan İstikraz 
Andlaşmasınm onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/276) {S. Sayı
sı : 53) (3) 

BAŞKAN — Dünkü Birleşimde oylanıp da 
nısabolmadığı için, bugün oylama muamelesi
nin tekrarı lâzımgelen 3 işimiz vardır. Evvelâ 
oylama muamelelerini yapacağız; ondan sonra 
bütçe müzakeresine başlıyacağız. 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
5 Mayıs 1961 tarihinde imzalanan istikraz An
laşmasına ek Andlaşmanm onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı, 

Oy kutuları dolaştırılacaktır, oylarınızı kul
lanınız. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
imzalanan istikraz Andlaşmasınm onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı. 

Bu tasarı da oyunuza sunulacaktır. Kutu
lar dolaştırılacaktır. 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da imzalanan istikraz Andlaşmasınm onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı. 

Bu da ovunuza sunulacaktır, kutular dolaş
tırılıyor, efendim. 

4. — 1963 yh Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu ile 1963 uüı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 

(1, 2. 3,) 50. 52 ve 53 S. samlı basmayazılar 
10.2.1963 tarihli 45 nci Birleşim tutanağı so-
nundadır, 

Karma Bütçe Komisyonu raporu. (M. Meclisi 
1/323, C. Senatosu 1/323) (M. Meclisi S. Sayısı: 
80, C. Senatosu S. Sayısı : 16) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, şimdi, 
1963 yılı Bütçe kanunu tasarısının görüşülme
sine başlıyoruz. 

Başkanlık, grup başkanlıkları ile yaptığı te
maslardan sonra bâzı hususların, sayın üyele
rin dikkat nazarına arzına karar vermiştir. 

Malûmunuz olduğu üzere, 25, 26, 27 Şubat 
günleri Bayrama tesadüf etmektedir. Tatil gü
nü olmıyan, Şubatın yalnız 28 nci gımü kal-
"kalmaktadır. 

Anayasamız gereğince; bütçenin 1 Marttan 
evvel çıkması lâzımgelmektedir. Bu sebeple 
bütçe müzakereleri bitinceye kadar her gün saat 
10,00 dan 13,00 e, 14,30 dan 18,00 e kadar çalı
şılması uygun bulunmuş ve bu esasa göre tanzim 
edilen bütçe müzakere programı bastırılarak sa 
yııı arkadaşlara ovyelce sunulmuştur. Bu prog
ramda da işaret edildiği üzere, günlük program 
saat 18,00 e kadar ikmal edildiği takdirde 18,00 
den sonra çalışma yapılmayacaktır. Eğer, gün
lük program aynı gün zarfında intacedileme-
nıişso 18,00 de oturuma ara verilecektir. 19,30 
da tekrar toplanılarak o günkü gündemde bu
lunan ve programa dâhil edilen bütçeler bitiri
linceye kadar çalışılacaktır. 

Bundan başka ikinci ricamız da şudur : Büt
çenin tümü üzerinde görüşme yapıldıktan son
ra bakanlıklar bütçesine geçildiği zaman, bakan
lıklar bütçesi üzerinde söz alan arkadaşlarımı
zın, o bakanlığa bağlı katma bütçeli idareler 
hakkında da, tümü üzerindeki görüşlerini, bağlı 
bulunduğu bütçenin tümü üzerindeki görüşleri 
esnasında ifade etmelerini rica ediyoruz. Bakan
lık bütçesi üzerinde, tümü hakkında görüşme
ler bittikten sonra bakanlık bütçesinin fasılları
na geçilecek, bundan sonra da o bakanlığa bağlı 
katma bütçelerin doğrudan doğruya fasıllarına 
geçilecektir. Bunu da arkadaşlarımızdan rica 
ediyoruz. 

(1) Millet Meclisi 80 S. Sayılı basmayazı 
tutanağın sonundadır. 

Bu tasarı ile ilgili C. Senatosu 16 S. Sayılı 
basmayazı C. Senatosunun 30 .1.1963 tarihli 
$4 ncü Birleşim tutanağı sonuna bağlanmıştır, 
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Gruplar, bir bakanlık bütçesi üzerinde bir -

veya mütaakıp sözcü bildirebilirler. Sözcüler
den biri bakanlık bütçesi üzerinde diğeri de 
katma 'bütçe üzerinde mütalâa beyan edebilir. 
Milletvekili arkadaşlarımız da bu şekilde hare
ket ederse ancak biz, 24 Şubata kadar bütçemizi 
bitirmiş olacağız. 

Bu hususta aksine bir mütalâa yoksa, bu 
'hususu oyunuza arz edeceğim. Yalnız, bir ar
kadaşımız gece oturumlarına lüzum hâsıl olursa, 
18,00 e kadar çalışılacağınla göre, 19,30 da değil 
20,00 de gece oturumlarına başlıyalım diye bir 
takrir vermiştir. Bu takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Dağıtılan bütçe programında evvelce itti-

3. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, 
Irak'ta vukua gelen ihtilâl hareketi dolayısiyle 
Meclise bilgi vererek, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin yeni Irak Hükümetini tanımaya 
karar verdiğini bildiren demeci 

BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanı, söz mü 
istiyorsunuz ? 

DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 
ERKİN — Gündem dışı konuşacağım, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 

ERKİN — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Güney komşumuz Irak'ta, 8 Şubat Cuma gü

nü erken saatlerde vukua gelen ihtilâl hakkın
da, 9 Şubat günü huzurunuzda, ihtilâlin ilk yir
mi dört saatinde, Bağdad Büyükelçiliğimiz ve 
diğer kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilerle, ilk 
intihalarımızı arz etmiştim. 

Aradan geçen iki gün zarfında vukua gelen 
son gelişmeler, ilk intihalarımızı teyideder mahi
yette gözükmektedir. 

Bağdad Büyükelçiliğimizden 9 Şubat öğleden 
sonra alınan bir haberden, Bağdad radyosuna 
atfen, General Kasım'm, yakın mesai arkadaşla-
riyle birlikte yakalanıp, kısa bir muhakemeyi 
mütaakıp, saat 13,30 da kurşuna dizildiği; saat 
14,00 ten itibaren, makinalı tüfek seslerinin yok 
denecek kadar azaldığı; son saatlerde tek tük 
mermi seslerinden başka hiçbir faaliyetin duyul
madığı ; bu suretle ihtilâl idaresinin Bağdad'da-
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ifraz olunan Meclis Kararı hilâfına akşam tatili 
17,30 dan 18,00 e çıkarılmış; buna muka'bil gece 
toplantıları 19,30 olarak gösterilmiştir. Fasıla
nın yarım saat artırılmak suretiyle 20,00 ola
rak kabulünü arz ve teklif ederim. 

Balıkesir 
Cihat Turgut 

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunacağım. 
Kaıbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şu hale göre, bütçenin devamı müddetince 
günlük program ikmal edilinceye kadar saat 
10,00 dan 13,00 e, 14,30 dan 18,00 e ve 20,00 
den program bitinceye kadar çalışılacaktır. Bu 
hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ki mukavemet yuvalarını bertaraf etmiş olduğu 
ve sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen ihti
yacı olanlara vesika ile gidiş - geliş müsaadesi 
verildiği öğrenilmiştir. 

Bir aralık İhtilâl Kuvvetleri tarafından des
teklenen Baasilerle komünistler arasında Bağ
dad şehrinin muhtelif semtlerinde, genişlemek 
istidadını gösteren çarpışmaların vukubulmakta 
olduğu haberi alınmış fakat, İhtilâl Kuvvetleri
nin kısa zamanda, bu tehlikeyi bertaraf ettikleri 
anlaşılmıştır. 

Huzurunuzda yaptığım ilk konuşmamda, İh
tilâl Komitesinin, bir kabinenin kurulduğunu 
ilân ettiğini arz etmiştim. Ancak Irak'ta şu anda 
en yüksek otorite ve iktidar kaynağı İhtilâl 
Konseyidir. 

İhtilâl Konseyi tarafından geçici bir devre 
için seçilen Cumhurbaşkanı Abdüsselâm Arifin, 
memleketteki muhtelif cereyanları birleştirici 
bir rol oynıyacağı tahmin olunmaktadır. 

Gene İhtilâl Konseyi tarafından seçilen Hü
kümette, Başbakan Tuğbay Hasan Al - Bakr, 
Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Ali Sa
lih Sadi, Sanayi Bakanı Tuğbay Naci Talip, Dış
işleri Bakanı Hüseyin - Şebib ve Ulaştırma Ba
kanı Abdülsettar Abdüllâtif'in, müstakil Baas 
Partisi mensupları veya taraftarı oldukları muh
telif kaynaklardan bildirilmiştir. 

Müstakil Baasçılarm, muhtemelen, Kasım'm 
yok edilmesinden sonra, komünizmle mücadele 
ve Irak'ın bağımsızlığını korumak hususunda 
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azimli olacakları, ve ihtilâl idaresinin takibede-
eeği politikasında da bu fikirlerden mülhem ola
cağı kuvvetle muhtemeldir. 

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin El Şebip, bu 
sabah aldığımız bir demecinde, 14 Ramazan ih
tilâlinin, 14 Temmuz 1958 ihtilâlinin prensiple
rinin, demokratik bir çerçevede, ve milletin ar
zusuna dayanan bir siyaset içinde, tahakkuk et
mesi için yapıldığını bildirdikten sonra, yeni Hü
kümetin dış siyasetinin, Irak'ın bütün anlaşma
larına ve Birleşmiş Milletler Andlaşmasma sada
kat ve islâm ve dost memleketlerle münasebet
lerin kuvvetlendirilmesi prensiplerine dayana
cağını açıklamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Irak'taki hâdiselerin tarihî bağlarla bağlı bu

lunduğumuz Irak milletinin nef'ine uygun bir 
şekilde nihayet lenmesini, ve bu dost ve komşu 
milletin lâyık bulunduğu huzur ve refaha kavuş
masını, samimiyetle, Hükümet ve milletçe arzu
ladığımızı ifade etmiştim. 

Yüksek Meclisin de malûmu olduğu üzere 3 
Eylül 1962 tarihinde huzurunuzda 15 -16 Ağus
tos 1962 de Irak hududunda vukubulan bâzı üzü
cü olaylar ve bu olayların sebebolduğu siyasi ge
lişmeler hakkında bilgi vererek Türk - Irak 
dostluğunun vikayesi maksadiyle tarafımızdan 
gösterilen bütün teenni, itidal, ihtiyat ve soğuk
kanlılığa mukabil o zamanki Irak Hükümetinin, 
maalesef, aynı hislerle meşbu olarak hareket et
mediğini arz etmiş, ve Türkiye'nin barışçı bir 
Devlet olması hasebiyle ihtilâflarını barışçı yol
larla halletmek arzusunda bulunduğunu, bunun 
için halkını mesnetsiz iddialarla Türkiye aleyhi
ne kışkırtan Kasım'in ağır tahrikleri karşısında 
devletler hukuku temel prensiplerinin tatbikini 
talebettiğini, bizim Irak milletini şimdiye kadar 
olduğu gibi bundan böyle de samimî dost ve kar
deş sayan Türk Milletinin mümessilleri sıfatı ile, 
her şeyden evvel Irak'a zarar vereceğini muhak- J 
kak saydığımız menfi tutumunda ısrar mesuli
yetinin münhasıran Irak Hükümetine raci olaca
ğını ifade etmiştim. 

Şimdi, iki komşu memleket arasındaki ana
nevi bağların, ihtilâllerinin prensiplerine sadık 
olacaklarını beyanla, iktidara gelmiş bulunan 
yeni Irak Hükümetinin de, sarf edeceği samimî 
gayretler sonunda, artacağından ümitli bulun- I 
duğumuzu huzurunuzda tekrarlamak isterim. | 
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Bu düşüncelerin ışığı altında Türkiye Cum

huriyeti Hükümeti, yeni Irak Hükümetini tanı
maya karar vermiştir. Keyfiyet tarafımdan telgT 
rafla Irak Dışişleri Bakanına bildirilmek üze
redir. 

En büyük temennimiz iki lîükümet arasıiı-
daki münasebetlerin, iki millet arasında sarsıl
madan devam etmiş tarihî dostluğa uygun şekil
de gelişmesi ve kuvvetlenmesidir\ 

Hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — 1963 malî yılı bütçe tasarısının 
görüşülmesine başlıyoruz. 

Söz Maliye Bakanmındır. 
(Maliye Bakanı Fcrid Melen bravo sesleri ve 

alkışlar arasında kürsüye geldi.) 

MALÎYE BAKANI FERİD MELEN — Sa
yın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 

1963 malî yılına ait genel ve katma bütçe 
tasarıları ile millî bütçe tahminlerini gösteren 
rapor, Anayasamızın 94 ncü maddesi gereğince 
Karma Bütçe Komisyonu ve Cumhuriyet Sena
tosu tarafından tetkik ve kabul olunarak yük
sek huzurunuza gelmiş bulunuyor. 

Haftalarca sürmüş olan yorucu tetkik ve 
müzakerelere konu teşkil eden bütçemiz, bu ti
tiz incelemelerden sonra da mâna ve ruhunu, 
maddi gücünü, hülâsa bütün hüviyet ve hususi
yetini muhafaza ederek tetkikinize sunulmakta
dır. Karma Bütçe Komisyonumuzun ve Yüksek 
Senatonun çalışma şevkimizi artıran bu anlayış 
ve itimadı karşısında derin şükran duyguları
mızı bir defa daha belirtmek isterim. 

Muhterem Milletvekilleri, 
Bütçe görüşmeleri, hemen her Mecliste ve 

her yıl, dünya ekonomisi üzerinde de faydalı gö
rüş teatilerine konu teşkil etmektedir. Yabancı 
diyarlarda cereyan eden iktisadi gelişmelere 
topluca veya teker teker gösterilen bu ilgilerin 
pek önemli maddi sebepleri vardır. 

Milletlerarası ticaret, milletlerarası rekabet, 
sermaye ve insan hareketleri, fiyat, faiz ve üc
ret eğilimleri; uluslararası iktisadi münasebet
lere iştirak ölçüsü ne olursa olsun, her memle
keti ilgilendiren konulardır. Bu ilgilerin mâ
na ve mahiyeti, ikinci Dünya Harbinden sonra 
büyük ölçüde değişmiş ve mevcut ananevi alâ
kalar, başka açılardan da önem kazanmıştır. 
İkinci Dünya Harbinden sonra doğan ve sürat
le inkişaf eden hür milletler arasındaki tesanüt 

— 248 — 



M. Meclisi B : 46 
ruh ve teşkilâtın kalkınma gayretlerindeki yar
dımlaşmaları ve seçilen yolda emniyetle ilerle
mek için takibi lâzımgelen müşterek esasları bu 
münasebetle hatırlatmak isterim. Milletleri re
fah ve huzura ulaştırma yolunda sarf edilen 
bu gayretler, arz ettiğim milletlerarası ilgi ve 
münasebetleri sıklaştırdığı gibi bunlara mâna 
bakımından da pek üstün ve mümtaz değerler 
kazandırmış bulunmaktadır. 

Bu düşüncelerledir ki, bütçe gerekçemizde 
hür dünya ekonomisindeki görüşmelerle millet
lerarası münasebetlere ve entegrasyon çalışma
larına büyük bir yer ayırmış bulunuyoruz. Bu
günkü mâruzâtımda da ileri sanayi memleketle
riyle, iktisaden geri kalmış ülkelerin arkada 
bıraktığımız yıl içinde kaydettiği gelişmelere 
temas edeceğim. 1962 yılını böylece gözden 
geçirdikten sonra önümüzdeki yıla ait olarak 
ileri sürülen tahmin ve mütalâalar üzerinde du
racağım. 

Umumi bir görüş olarak denilebilir ki, Batı 
âleminin bir süreden beri devam eden iktisadi 
gelişmeleri, daha mutedil bir tempoda olmakla 
beraber, 1962 yılında da devam etmiştir. Son yıl
larda hemen hemen her yıl % 7 ve yer yer bu
nun da üstünde bir kalkınma hızına alışan en
düstri memleketlerinde bu hızın, 1962 de % 4, 
hattâ % 4 ün de aşağısına düşmesi bâzı üzüntü 
ve endişelere yol açmış ise de, sık sık ileri sü
rülen resesyon ihtimalleri gerçekleşmemiştir. 

Gerekçemizde de temas edildiği gibi, Batı 
dünyası son beş on yıl içinde iktisadi alanda, 
geniş ilerlemeler elde etmiş bulunmaktadır. Bir 
umumi felâketi takibeden ve nisbeten kısa bir 
süre içinde gerçekleştirilen bu kalkınma hamle
leri umumi hayatta çok önemli etkiler yapmış 
ve birçok memleketler» yüz yıllar boyunca elde 
edemedikleri kazanç ve refah seviyelerine ulaş
mıştır. 

Ortak Pazar memleketleri diye andığımız Av
rupa iktisadi camiası, bu ilerlemenin ön safında 
yer almaktadır. Roma Anlaşmasının yürürlü
ğe girme tarihi olan 1957 yılından 1962 yılı 
sonuna kadar topluluğun gayrisâfi hâsılasında 
% 27 ve sınai istihsalinde % 40 oranlarında ar
tışlar kaydedilmesi, kısa zamanda gerçekleştiri
len bu inkişafın derecesini göstermeye kâfidir. 
Bununla beraber arkada bıraktığımız yılın ge
lişmeleri bu camiada da evvelki yılların artış 
tempo ve hızını gösterememiş ve gayrisâfi ha
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sıla 1962 yılında % 4,5 tan ibaret kalmıştır. Ay
nı hasıla 1961 de % 5,2, 1960 ta ise % 7, 1 e 
kadar yükselmişti. Aynı şekilde, sınai istihsal
deki gelişme de 1960 ta % 13,1 iken 1961 de 
% 6,6, 1962 de ise % 6 dan ibaret kalmıştır. 

Gelişme hızındaki düşüklük Japonya'da da
ha da üzüntülü bir dereceyi bulmuştur. Bu 
memleketin 1961 yılında % 19 a varmış olan ge
lişme hızı 1962 yılında % 5 e inhisar etmiştir. 
Keza Birleşik Amerika'da evvelce % 10 u bu
lacağı tahmin olunan gelişme hızı bu orana yak-
laşamıyan bir seviye ile yetinmek mecburiye
tinde kalmıştır. 

Muhtelif memleketlerin iktisadi gelişme hı
zında kendisini hissettirmeye başliyan bu ağır
lık yer yer ciddî endişeler yaratmaktan geri 
kalmamaktadır. Bu kaygıların bir bakıma so
nuçları, bir bakıma da sebepleri arasında sayıl
ması lâzımgelen belirtilerden birkaçını arz et
mek isterim. 

1962 yılı içinde bilhassa esham borsalarında 
önemli değer kayıpları olmuştur. Bu kayıplar 
birkaç memlekete inhisar etmemiş, malî borsa
ların hemen hepsinde kendisini hissettirmiştir. 

Başlıca sınai memleketlerde işçi ücretleri fi
yatlara kıyasla daha fazla artmış, bu yüzden kö
rüklenen ücret fiyat artış yansı, kazanç hadle
rine tesir ederek yeni yatırım isteklerini kırmış
tır. 

•Bâzı memleketlerde ıgörülen zor durumlar 
ve iflâslar arz ektikleri sirayet ist'idatlariyle 
iktisadi çevrelerde ciddî endliişeler yaratmıştır. 

'Sürekli ve süratli gelişmelerin tabiî sayıl
ması lâzımıgelen neticesi olarak 'bâzı sanayi kol
larında «fazla istihsal» clurumlariyle karşı kar
şıya 'kalınmaya başlanmıştır. Unutulmamalı
dır1 iki, istihsal kapasitelerinin deıvamlı artışı, 
milletlerarası rekabeti körüklemektedir. Bu 
rekabetlere karşı koyabilmek için kârdan fe
dakârlık suretiyle fiyatlarda yeni indirimlere 
gidilmesi mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

19*6(2 yılı genişleme 'hızını azaltan âmillerin 
'başında Avrupa iktisadi camiası satışlarında 
kaydedilen azalmayı göstermek -mümkündür. 
Filhakika bu camianın geçen sene üçüncü mem
leketlere yaptığı ihralcaatta her hangi bir artış 
kaydedilememlştir. Biraz evvel de arz ettiğim 
gibi Birleşik Amerika Devletlerindeki iktisadi 
genişleme de dünya ticareti üzerinde önemli et
kiler yapacak dereceyi 'bulmamıştır. 'Diğer ta-
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raftan 1962 yılı ilk ibalharıım 'kadar sürmüş 
olan resesyon dolayısiyle İngiltere'de dış tica
retinden 'olumlu neticeler almamıştır. 

'Tediye muvazenesi (güçlükleriyle cenkleş
mekte olan ,az gelişmiş .memleketler ise, döviz 
darlıkları ve ıgüçlü'kleri sebebiyle camiadan vâ
ki mubayaalarını aktırma 'imkânını bermutat 
bulamamışlardır. Bu (mfemleketlerin istihsal et
tiği ham ve ipiöidai maıdde fiyatlarında yıllar
dan beri devam eden igayrimüsait durum, geçen 
yıl da devam etmiştir. ISanayi memleketlerinde 
umumi iliğinin daha (ziyade kendi aralarındaki 
mübadeleleri artırma noktasında toplanmış bu-
lunımalsi, gelişmem/iş topluluklarda görülen 'kal
kınma 'temposunun istenildiği gibi hızlanması
na yararlı olmamaktadır. 

Hulâsa, arz ettiğim ülkelerle ileri memle-
'ketler refalh seviyeleri arasında mevcut efkar 
gün geçtikçe artmaktadır. 

Şu kadarını belirteyim idi, İkinci Dünya 
Harblin'in sona ermesinden bu yana, iptidai ve 
ham madde müstaihsılı memleketlerin dünya ti
caretindeki hissesi % 47 den % 36 ya düşmüş 
ve aynı ısüre zarfında ihracat sahasında kay-
detikleri 'gen'işleme ,oranı da % 12 ye inhisar 
etmiştir. 

Kısaca GATİT diye adlandırdığımız Tarife 
ve Ticaret Genel Anlaşması Teşkilâtınca hazır
lanan bir ıet'üde göre petrol müstahsili Yakın -
Şark memleketleri hariç, i'ktisaden gel'işmeye 
mulhtaçolan ımemle'ketlerin beş yıllık (1956 -
1901) ticaret muvazenesi açığı, tiraret hadle
rinde mevcut gayramüsait durumlar dolayısiy
le, ceman 15 miilyar dolara baliğ olmuştur. Ba
tı memldke'tlerinin aynı devre içinde borç, kredi 
ve hibe şeklinde bu ülkelere yapmış olduğu 
yardımlar, hemen (hemen arz ettiğim açığa te
kabül etmektedir. 

önümüzdeki yıla ait ta'hmin ve mütalâala
ra gelince; 19*62 yılının son aylarına ait iktisa
di müş'irler hiissolunur bir yükselme eyil'imine 
delâlet etmekle beraber devlet adamları ve iş 
muhitlerinin bütün dikkat ve tecessüsü 1963 
yılınm pek yakında göstermeye başlıyacağı ge
lişme istidadı üzerinde toplanmış bulunmakta
dır. 

Gerekçemizde de temas edildiği üzere, 1962 
yılı sonlarında, 1903 senesi ilk aylarından iti
baren yeni bir resesyon devresine girileceği (hu
susunda yer yer eüddî endişeler izhar ediliyor . 

ve bu ihtimaller, 'hem Kuzey Amerika, hem de 
Batı Avrupa (memleketleri için varit görülü
yordu. 

Bu- üzücü ihtimaller karşısında (Milletler
arası Para Fonu, Avrupa İktisadi Camiası ile
ri gelenleri ve bâzı (değerli iktisatçılar, ihtiyaç 
halinde kullanılma'k üzere, bütün reflâsyonist 
vasıtaların istimale hazır bulundurulmasını (tav
siye ediyorlardı. 

'Gösterilen uyanıklık ve zamanında alınan 
tedbirler sayesinde gimdilik bu tehlikenin he
men hemen atlatılmış olduğu (kanaati tedricen 
kuvvet kazanmakta ve Batı âleminin 1963 yı
lında da, 1962 temposu civarında olmak üzere 
gelişmeye devam edeceği sanılmaktadır. 

Avrupa İktisadi Camiası tarafından yapı
lan bir et'üde göre, Orta'k Pazar memleketleri 
1963 yılında % 4,5 oranında bir gayrlsâfi Iha-
sıla ve % 5 (civarında da bir smaii istihsal artışı 
elde etmeye muvaffak (olabileceklerdir. 

içinde bulunduğumuz yıl zarfında bu mem
leketlerin talep (genişlemesinde hafif bir ya
vaşlama beiklenmek'te ise de, iktisadi faaliyet
ler yine de 'kül olarak, ileriye doğru seyirle
rinle devam edebileceklerdir. Bıir taraftan ge-
l'işmiş memleketlerin taleplerinde vukuu tah
min lolunan düşüklük, diğer taraftan da geliş
me halinde bulunan memleketlerin döviz gelir
lerindeki yetersizlik, 'Camianın 1%3 yılı içinde
ki filhracatına oldu'kça önemli ölçülerde tesir 
yapacaktır. Arz ettiğim talep azalması, özel
likle istihsal (mallarında daha fazla 'hissoluna-
cağmdan bu sanayi (kollarında şimdiden görül
meye başlanan âtıl kapasitemin daha da geniş-
liyere'k istihsalin azalmasına ve yeni yatırım 
faaliyetlerinin duraklamasına yol açması tabiî 
bir sonuç sayılmalıdır. 

'İstihsal mallarına müteveccih taleplerin 
azalmasına mukabil 19Ö3 yılının hususi istih-
lâlk talepleri bakımından hare'ketlıi ve canlı bir 
yıl olacağı görüşü hemen hemen umumi bir 
kanaat halini almış bulunmaktadır. 

Bir taraftan çeşitli meşgale ve eğlence ko
nulan, hizmetler ve özellikle turizm «sahasında 
görülen geniş ilerlemeler diğer taraftan, inşaat 
faaliyetlerinin canlılığını /muhafaza ötmesi sa
yesinde Avrupa ''iktisadi Camiasına dâhil mem
leketler ekonomisin'in 19'63 yılında da 1962 'ge
lişme hızına yakın bir gelişme hızı tutturabîile-
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ceği anlaşılmaktadır. Aynı belirtiler ve tahmin-' 
ler Japonya hakkında da ileri sürülmektedir. 

Kuzey Amerika ile İngiltere'ye gelince, ik-
foisad'i ilerletme bahsinde geçen sene parlak s'a-
yıla'bilecek neticeler alamamış olan bu memle
ketlerin 1963 yılında 'daha olumlu neticeler ala
bileceği hususunda değişik görüşler ve tered
dütler mevcuttur. Bir süreden beri ıtediye mu
vazenesi ve 'bütçe açıkları vermeîkte devam 
eden 'Birleşik Devletler, bilindiği gibi es'aslı 
iktisadi.tedbirler üzerinde çalışmaktadırlar. 

Vergi reformlarını gerçekleştirmek 'Suretiy
le yıl içinde piyasaya 13,5 milyar dolar civa
rında bir para 'akımını ıgüden projeleri bu ted
birler arasında zikredebilirim. 

İngiltere *ye"'gelince, Avrupa İktisadi Cami
asına tam üye olarak katılmak maksadıyla bir 
süreden beri yürütmekte olduğu müzakerelerin 
akamete uğraması 'bu memleket ekonomisinde 
geniş etkiler yaratacak bir hâdise teşkil etmek
tedir. Filhakika bu büyük memleketin iktisa
di münasebetlerine yön verecek önemde bir 
fa'ktörün aradan çekilmesi muhakkak ki ikti
sadi politikasında yeni ve esaslı rezivyonlara 
yol açacaktır. 

Bl'zim 'temennilerimiz 'her biri memleketi- | 
mizle dost ve müttefik olan bu memleketler 
arasındaki anlaşmazlığın geçici bir durumdan | 
ibaret kalması ve bir an evvel müşterek men- I 
faat ve 'hedeflere uygun bir hal çaresüne bağ- I 
lanmasıdır. 

Sayın Milletve'killeri, i 
Bati memleketleri ile ilgili gelişmelere ait 

mâruzâtım burada sona ermektedir. Takdim 
edilen bütçe gerekçesinde çeşitli yönleri ve te-
ferruatiyle, bu konuşmamda ise, b'iraz da'ha 
yeni oluşları ve ileriye ait talhminleriyle belirt
meye çalıştığım Batı âlemi, vaklit vaikiıt hızla
nan veya ağırlaşan fakat duraklama veya ge
rileme bilm'iyen sürekli bir yükselme gayreti 
içindedir. Ve denilebilir ki, bu memleketlerin 
şimdi başlıca dâ'vası, milletçe vâsıl oldukları 
seviyelerim muhafaza ve ilâsından ibarettir. 

Aziz vatanımızın da, mevcut problemlerini 
süratle hal ederek, aynı yollardan geçmek, ay
nı usulleri uygulamak ve bilhassa halkımızı 
gerçe'k refaha ulaştıracak tedbirleri, siyasi 
maksatlara konu yapmamak şartiyle pek ya
kında, aynı merhalelere ulaşacağında şüphe 
yaktur. ' ' I 
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Sayın milletvekilleri, 
'Memleketimizin süratle Ihalli gerekmiş olan 

problemleri, vaiktiyle kabul buyurduğunuz Hü
kümet program ve beyanlarında ve teşriî gö
rev sırasında, .bu kürsüden yaptığınız değerli 
uyarmalarla sık sık ve Iher yönüyle ortaya ko
nulmuş veya tekrarlanmış bulunmaktadır. 
Bunlardan mühim bir kısmı, şimdiden salim 
hal şe'killerine 'bağlanmış, bir kısmı da bağlan
mak üzere (bulunmuştur. 

Bu problemleri menşe ve mahiyetlerine gö
re üçe ayırmak mümkündür: Vaktiyle derin 
yaralar almış ve bozulmuş olan malî ve iktisa
di cihazları düzeltmek, müzmin verimsizlik ve 
yetersizlik yüzünden ihtiyaca 'cevap veremez 
halde olanları tanzim ve ıslâih etmek ve ekono-
mi dışı âmillerin etkisi altında ele alınmak is
tenmemiş olan vazifeleri yerine getirmek... ü ç 
cümle içinde ifade 'edilen bu .konuların, yürür
lükte bulunan vergi sisteminden başlamak üze
re, âmme itibarına, para ve kredi konularına, 
İktisadi Devlet Teşekküllerine; çeşitli mevzua
tımıza, ve nihayet bütün ekonomiyi kül halin
de kavraması lâzımgelen plânlama görevine 
taallûk ettiğini tasrihe lüzum yoktur. Ancak 
şu büyük gerçeği belirtm'eJk lâzımgelirki, bu 
vüs'at'te bir çalışmanın bâzı devrelerde teves
sül edilen ımevzii reform teşebbüsleriyle hiçbir 
benzerliği yoiktur. Milletin refah ve huzuru
nu, müstakbel nesillerin refah ve (huzurunu 
teminat altına alan bu vasi teşebbüse verilme
si lâzımgelen tek sıfat, kül olarak bir yeniden 
kuruluştur. 

Malî tarihlimiz, 1960 İnkılâbı ile başlıyan bu 
kuruluş çalışmalarını, bu hüviyetiyle tesbit 
öderken, Millî Birlik (hükümetlerince sarf edi
len değerli gayretleri de kadirbilir Türk ne
sillerine unutulmaz (hizmetler şeklinde (intikal 
ettirecektir. Bundan asla şüphemiz yoktur. 

Muhterem Milletvekilleri; 
1962 yılı içinde bâzı önemli politik hâdise

ler cereyan etmiş olmasına rağmen bu yıl, ik
tisadi bakımından başarılı çalışmalarla geç
miştir. • Bu yıl içinde plânlı devreye geçiş 
programı uygulanmış, intikal yılı olmasına 
rağmen kayda değer sonuçlar alınmış, geçici 
hesaplara göre millî gelirimizde % 5,5 ğu aşan 
bir artış sağlanmış, sanayideki stoklar hare
kete gelmiş ve bâzı sanayi kollarında tam kapa
site ile çalışmaya başlanılmış, işsizlik azalmıştır. 
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Genel bütçenin 3 milyar 330 milyon lira 

olan yatırımlarından Aralık ayı sonu itiba
riyle taahhüde bağlanan miktar, 2 milyar 820 
milyon İh ayı aşmış ve bunun 2 milyar 443 
milyon lirası verile emrine bağlanmıştır. 

İktisadi Devlet Teşebbüslerinin yatırımları 
% 82 nin üstünde tahakkuk etmiştir. I 

Özel sektör yatırımlarına gelince, memnu
niyetle belirtmek isterim ki, Devlet Plânlama 
Teşkilâtımızın bu sahada yapmış olduğu tah
minler de gerçekleşmiş bulunmaktadır. , 

Diğer taraftan, yine 1962 yılı içinde zirai 
mahsûllerimizin değerlendirilmesi hususunda 
büyük gayretler sarf edilmiştir. Bu cümleden 
olmak üzere, tütün, üzüm ve incir gibi başlıca 
mahsûllerimizin fiyatları memnunluk verici 
bir seyir takibetmiştir. Hububat alımlarında 
evvelce tatbikine başlanılan fiyat politikası 
bu yıl semerelerini vermiş ve Toprak Mahsul* 
leri Ofisi külliyatlı miktarlarda mubayaa yap
mıştır. Üzüntülü bir komi olan pancar bedel -
ieri de tasfiye edilmiştir. 

Dış ticaret hacmında 1961 yılında, 1960 yı
lına kıyasla kaydedilen artışın ihtilâtta fo 8,8, 
ihracatta da '% 8,1 nisbetinde olduğu bilin
mektedir. Bu gelişme, 1962 yılında daha belirli 
olarak devam etmiş ve elde mevcut 11 aylık ra
kamlara göre, bir yıl öncesine kıyasla, itha
lâtta ••% 28,4, ihracatta da % 14,4 nisbetlerine 
ulaşmıştır. Diğer taraftan, sunî tahrik teşvik 
ve tahrik unsurlarından tecridedllen ithalât 
sisteminin, gerçek ihtiyaçlara cevap verebilir 
hale getirilmesi, her türlü müzmin yokluk, dar
lık ve bunların sürükleyip getirdiği spekülatif ' 
muamelelerin ortadan kalkmasını sağlamıştır. 

Uzun süren güçlüklere rağmen istikrar prog-
rimi, yine de titizlikle korunmuştur. Yıllardan 
beri kaybetmiş olduğumuz fiyat istikrarı mefhu
mu teessüs etmiş, gerek dış gerek iç iktisadi mü
nasebetlerimiz itimat uyandıran bu gidişten fay
dalanmaya 'başlamıştır. Türk parasının ec
nebi dövizler bakımından resmî rayici ile ser
best piyasa fiyatı arasında mevcut fark da he
men hemen ortadan kalkmıştır. 

Bu olumlu gelişmeler ,maddi ve mânevi ka
yıplara uğrıyan iş hayatımıza daha şimdiden ,| 
güzel ananelerini, hesaplı ve tutumlu çalışma 
itiyatlarını kazandırmaya başlamıştır. İktisadi 
varlığımızın temel unsurlarında gerçekleşen 
bu sıhhat ve metanet maruzatımın başında da 
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belirttiğim veçhile memleketin azimle yönel
diği plânlı ve programlı gidişin başlıca muvaf
fakiyet şartını teşkil edecektir. 

Bu umumi izahattan sonra Yüksek Heyeti
nize ekonomimizin başlıca konulan hakkında 
malumat vermeye gayret edeceğim Millî ge
lirden başlıyarak, sırasiyle fiyat hareketleri, 
istihsal, dış ticaret ve tediye muvazenesi du
rumlarını açıkladıktan sonra malî konularımıza 
geçeceğim. 

Son yılların millî gelir rakamlarını inceli-
yecek olursak takibedilen seyrin tatminkâr 
olmadığı açık olarak meydana çıkar. Devlet 
Plânlama Teşkilâtlımızın hazırladığı rakamlara 
göre, 1950 - 1961 devresi içinde, 1961 yılı fak
tör fiyatları ile, millî gelirdeki fiilî artış % 70 
civarında olduğu halde, nüfus artışının sü
ratli bir seyir takibetmesi neticesi olarak 
1950 - 1961 devresinde, fert başına düşen millî 
gelir artışı <% 25 civarında kalmıştır. Bu du
rum buyurursunuz ki, iktisaden az gelişmiş 
ve nüfusu yılda % 3 gibi yüksek bir artış sey
ri takibeden memleketimiz için hiç de yeter bir 
hı?; sayılamaz. 

Bugünkü duruma göre, memleketimizde ge
lirin j % 40 ından fazlası tarım sektöründen 
eldo edilmektedir. Önem bakımından bunu ta
kibeden imalât sanayii ise, bu gelirde ancak 
% 14 oranında bir yer almaktadır. Memleket 
ziraatiniin henüz ilkel vasıflarından kurtulama-
yışı ve dolayısiyle daha ziyade hava şartlarına 
bağlı olması göz önünde tutulacak olursa, millî 
gelirle tarımsal üretim arasındaki kuvvetli ilgi
nin sebebi derhal meydana çıkar. Diğer bir 
deyimle, hava şartlarının müsait gitmesi neti
cesinde iyi mahsul idrak olunan yıllarda millî 
gelir, muhsullerdelki gelişme nisbetinde bir ar
tış kaydetmiş, fena mahsul yıllarında ise bu 
gelir yeniden düşmüştür. Meselâ, 1950 yılı yüz 
'hesabiyle, iyi bir mahsul senesi olan 1953 millî 
geliri 128 e kadar yükselmiş ülken bunu takib
eden yıllarda 113 e kadar düşmüştür. Aynı se
beplerle adam başına düşen safi millî hâsıla 
1953 te 1 507 lira tutarken mütaakıp yılda 1 332 
(liraya kadar inmiştir. Geçen sene fert ibaşına 
düşen millî hâsıla ise 1 469 liradır. 

Fiyat eğilimlerine gelince; 1958 yılı Ağustos 
ayı (başında yürürlüğe konulan istikrar prog
ramı, 1959 yılının ikinci yarısından itîb&ren 
tesirlerini göstermeye başlamış, fiyat artma 
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eğilimleri de geçmiş yıllara nisbetle oldukça 
azalmıştı. Toptan eşya fiyatları ile İstanbul 
geçinme endekslerinin incelenmesi bu durumu 
açıkça ortaya koyduğu gibi, uzun yıllar sür
müş olan enflâsyon devresini izliyen son üç yıl 
içinde istikrar hedeflerine doğru haylî mesafe 
alınmış olduğunu da göstermektedir. 

1962 yılında kaydedilen hareketlere gelince; 
toptan eşya fiyatları endeksi yılın birinci üç 
ayında oldukça önemli bir yükseliş gösterdikten 
sonra bunu izliyen aylarda devamlı düşüşler 
kaydetmiştir. Ekim ve Kasım aylarında toptan 
eşya fiyat endekslerinde, özellikle gıda madde
lerinde mevsim dolayısiyle meydana gelen bâzı 
artışlar neticesi birkaç puvanlık yükselme gö
rülmüş olmasına rağmen elde mevcut en son 
Kasım ayı rakamlarına göre genel fiyat endek
si yine de yılın 'birinci üç ayındaki seviyenin 
altında kalmıştır. Geçinme endeksleri ise yılın 
arkada bıraktığımız 11 ayı boyunca istikrarını 
muhafaza etmiş bulunmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Millî gelir bahsinde de belirttiğim gibi tarım 

ve sanayi, memleket ekonomisinde en önemli 
yeri işgal eden iktisadi faaliyetleri teşkil etmek
tedir. Bu iki sektörün millî gelirdeki hissesi -
inşaat sanayii dâhil -1961 yılında % 65 oranına 
varıyordu. 

Memleket halkının % 76 sı tarım sektöründe 
çalışmaktadır. Bu bakımdan ekonomik bünye
mizde en tesirli istihsal gücünü ve gelir bakı
mından da nüfusun geçimine temel teşkil eden 
bu sektör, aynı zamanda ihracatımızla da ge
niş kısmını sağlamaktadır. \ 

1962 yılma aidolarak hububat üzerinde yapı
lan ön tahminlere göre, ekiliş sahasının 1961 
yılı ekiliş sahasına eşit olduğu ifade edilebilir
se de hektar başına randımanın 982 kilodan 
1 092 kiloya yükselmesi dolayısiyle mahsulün 
geçen yıl mahsulünden 1,5 milyon ton kadar 
fazla olacağı anlaşılmaktadır. Elde edilen faz
lalık bilhassa buğdayda önemli olmuş ve randı
man yükselmesi rekolteyi 7 milyon tondan 8,5 
milyon ton civarına yükseltmiştir. 

'Sanayi 'bahsine gelince, iktisadi faaliyetlerde 
görülen umumi ağırlaşmanın, talep yetersizliği 
dolayısiyle stok birikmelerine ve netice olarak 
da istihsal azalmasına yol açtığı bilinmektedir. 
Bunun neticesinde sınai gelir 1960 yılında 7 
milyar 302 milyon liradan, 1961 yılında 82 mil-
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yon liralık bir azalışla, 7 milyar 220 milyon li
raya inmiştir. 

imalât sanayii gözden geçirilirken öteden 
beri resmî sektörle hususi sektör arasında bir 
ayırma yapılır. Böyle yapılmakla beraber, özel 
sektöre ait sanayi hakkında zamanında ve ye
ter derecede istatistik malûmatı elde edileme
diğinden bu incelemeler yine de çoğunlukla res
mî sektör imalâtına dayatılır. 

4 Ağustos 1958 tarihinde yürürlüğe konulan 
istikrar programının 1959 yılından itibaren de
ğişik bir konjonktür belirtisi vermeye başladığı
nı biraz önce arz etmiştim. Para ve kredi sa
hasında alman tedbirler, fiyat artma hızında 
ağırlaştırıcı etkiler yaptığı gibi istihlâk ve ta
lepte de daralmalar vücuda getirmiştir. Bir ta
raftan bu âmiller, diğer taraftan da 27 Mayıs 
İnkılâbına takaddüm eden durumlar, başta 
tekstil ve kauçuk olmak üzere, bâzı sanayi ma
mullerinin talep noksanlıkları ile karşılaşması 
sonucunu doğurmuştur. Kredilerin kontrolü ve 
hızlanması ile vasıflanan bir konjonktür de, 
imalâtçı müesseselerin stok taşıma külfetine 
katlanamıyacaklarmı izaha lüzum yoktur. Bu 
sebeple imalât sanayiinin çeşitli kollarında tam 
randımanla çalışmamak ve hattâ istihsali kıs
mak gibi tedbirler alınmış, bu yüzden kayde 
değer duraklamalar ve yer yer gerilemeler ol
muştur. 

1962 yılının ikinci yarısından itibaren, ikti
sadi faaliyetlerde görülen belirli canlılık, ima
lât sanayiine de tesir etmiş ve bunun neticesi 
olarak türlü imalât kollarında istihsal artışları 
kaydolunmuştur. Başlıca mamul madde istihlâ
kinde görülen yavaşlılığın zail olması da istih
salin artırılmasını teşvik etmeye başlamıştır. 

Sayın milletvekilleri, 
Bu hahsi takiben ve müsaadenizle dış tica

ret tediye muvazenesi konularına temas etmek 
isterim. Tediye muvazenesinin en önemli kale
mini teşkil eden ticaret muvazenemizin son 4 
yıllık seyri gözden geçirilirse 1961 ve özellikle 
1962 yıllarında olumlu hareketler kaydedilmiş 
olduğu görülür. 

1961 yılı ithalâtımız, 1960 yılma nazaran, ge
rek sıklet gerek kıymet bakımından artış kay
detmiş, ihracatımız ise sıklet itibariyle azalmış 
olmasına rağmen, kıymet itibariyle 27 milyon 
dolarlık bir artış göstermişti. 
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1962 yılının geçen 11 ayına gelince; 'bu müd

det zarfında ticari mübadelelerimiz daha da ba
riz bir gelişme seyri göstermiştir. Bu devrede 
geçen yılın aynı devresine kıyasla ithalâtımızda 
121,4 milyon, ihracatımızda ise 41,6 milyon do
larlık bir artış görülmektedir. 

Bu olumlu neticeler, iktisadi gelişmeler bah
sinde arz ettiğim canlılığın bir 'başka belirtisini 
teşkil etmektedir. Bu bahiste şunu da belirteyim 
ki, ticari mübadelelerimiz tedricen artan bir 
nisbette Avrupa Para Anlaşması ve dolar sa
hasına doğru yönelmektedir. Bu sahalara ihra
catımız 1960 yılında umumi ihracat yekûnunun 
% 74 ne 1961 yılında ise % 76 na tekabül et
mektedir. Bu nis'betlerin 1962 yılında daha da 
yükseldiği tahmin edilmektedir. 

Yüksek Heyetinizce de malûm olduğu üzere 
1963 yılı ithal programımız, şimdiden sağlanan 
dış yardımların da verdiği emniyet içinde çok 
•önceden takarrür ettirilmiş olan bir tarihte, ya
ni 4 Ocak 1963 tarihinde ilân edilerek yürür
lüğe konulmuştur. Bu programda, plân ve prog
ram ihtiyaçlarına göre hazırlanmış ve ekonomi
mizin muhtacolduğu yatırım malları, hammadde 
yedek parça ihtiyacının tamamen karşılanması 
temin edilmiştir. Ayrıca yerli sanayiin gelişme
sine büyük önem verilmiştir. 

Tediye muvazenemiz 1961 ve 1962 yıllarında 
da açık vermekte devam etmiştir. Bu yıllar için
de kaydedilen açıklar muhtelif kaynaklardan 
alman ve 1961 de 281 ve 1962 de ise 323 milyon 
dolara varan yardım, kredi ve sermaye girişle-
riyle kapatılmıştır. Bu süre içinde ödenen dış 
borç yekûnu ise, faiz hariç, 171 milyon dolar
dır. 1963 yılma gelince, bu yıl da 251 milyon 
doları cari açık ve 148 milyon doları da borç 
ödemesiyle birlikte 399 milyon dolara varan bir 
açık olacağı hesaplanmıştır. 3.5 milyon dolarlık 
ihtiyat ve yanılma payı ile birlikte açığımız 
434 milyon dolara yükselebilecektir. Bu miktar
dan 153 milyon dolarlık kısmı, yabancı sermaye 
girişi ve evvelce temin edilen kredilerin kulla
nılacak kısımlariyle, sürplü ithalâtından karşı
lanacağına göre, bakiye ihtiyacımız 281 milyon 
dolar olarak tesbit edilmiş ve İktisadi tş Bir
liği ve Kalkınma Teşkilâtı uezdinde kurulan 
Konsorsiyumdan bu miktar yardım talebedil-
miştir. 

Dış politika görüşmelerinden faydalanarak 
Yüksek Heyetinize arz ettiğim gibi, 281 milyon \ 
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dolarlık bu talebimize karşılık, yanılma ve ih
tiyat payı bir tarafa bırakılmak suretiyle, ta
lebimiz 250 milyon dolar olarak mâkul ve şa
yanı kabul görülmüştür. 

Konsorsiyum üyeleri 'bugüne kadar yardım 
ihtiyacımızın önemli bir kısmını temin edecek
leri hususunu Konsoriyuma teyidetmiş bulun
maktadırlar. özet olarak arz edeyim ki, yardım 
mevzuundaki gelişmeler memnuniyet vericidir. 
Ve son safhasına intikal etmiştir. Konsoriyum 
Başkanlığının, Doktor Ripken'in vefatiyle inhi-
hilâl etmesi üzerine bu zatın yerine memleketi
mizi çok yakından tanımış olan değerli iktisat
çı Fon Mangolt seçilmiştir. Müşarünileyhin 
mukarrer olan ziyareti, bildiğiniz veçhile bu
günlerde tahakkuk etmiş bulunmaktadır. Mü-
taakıp Konsorsiyum toplantısı ise 14 Şubat ola
rak tesbit edilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, 
izahlarımın Türk ekonomisine ait kısmında 

ortaya koymaya çalıştığım durum, para ve kre
di politikasının, 1962 yılı boyunca, selektif ve 
kolaylaştırıcı bir tutumla yürütülmesini gerek
tirmiştir. Bu politikayı kısaca tarif etmek lâ-
zımgelirse bunu (paramızın iç ve dış değerini 
gölgelendirmeden iktisadi faaliyetleri hızlandır
ma) formülünde özetlemek mümkündür. Bu 
esasa uygun olarak alman çeşitli tedbirlerin de 
yardımiyle, T.C. Merkez Bankası ve genel ola
rak banka kredileri, hem gelişmiş hem de eko
nomik faaliyetlere tesir edecek iş ve istihsal kol
larına yönelmiş bulunmaktadır. 

Gerekçemizin banka kredileri bahsinde et
raflıca belirtilmiş olan bu tedbirlerden 'bâzıları
nı burada hatırlatmak isterim. Merkez Bankası
nın reeskont bölgeleri 67 il ve çok sayıda ilçeyi 
kapsıyaeak şekilde genişletilmiş, küçük şehir
lerdeki müteşebbislerin kredi ihtiyaçlarını sağ-
lıyacak bankalara, bu kredilerle ilgili senetle
rin kabulünde teşvik edici kolaylıklar tanınmış, 
ihraç, mallarımızın gerek alım ve hazırlama, ge
rekse kati satış safhalarında daha müsait esas
lar uygulanması kararlaştırılmıştır. 

Bu bankamız, kısaltarak anlattığım kolaylık
lar yanında, memleket ekonomisinde önemli 
görevler almış olan müesseselere ve konulara da 
ihtiyaçla orantılı kredi limitleri tesbit etmek 
suretiyle, mal tedavülünü 'hızlandırmaya çalış
mıştır. Toprak Mahsulleri Ofisine, Tarım Satış 
Kooperatiflerine, tütün ve diğer mallara açıl-

- 254 ~~ 
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mış olan krediler, yılın devamlı veya mevsimlik 
ihtiyaçlarını karşılıyacak yeterliktedir. 

Diğer taraftan, banka kredilerinin, had ve 
plâfon gibi kayıtlardan kurtarılarak, tam bir 
serbestlik içinde fonksiyonlarını yapabilmele
ri temin edilmiş ve açılan kredilerin tarım, ih
racat, sanayi ve küçük sanat gibi desteklenme
ye muhtaç faaliyet kollarına teveccüh etmesi 
sağlanmıştır! Ayrıca, bu sektörlerin tercihli faiz 
hadlerinden faydalandırılmasına da devanı edil
miştir. 

Kredi alanında bu teşvik edici kararlar uy
gulanırken, paramızın iç ve dış değeri de mü
kemmel bir tutum göstermiştir. Bu netice, açı
lan kredilerin istihsale ve gerçek ticarete yönel
miş olmasından ve para arzının iktisadi ihti
yaçlarla muvazeneli şekilde seyir etmesinden 
ileri gelmiştir. 

Filhakika, 1961 yılı sonunda 6 milyar 58 
milyon lira olan para arzı, 1962 yılı Kasını ayı 
sonunda 6 milyar 418 milyon liraya yükselmiş 
ve bövlece yılbaşından Kasım sonuna kadar sa
dece 360 milyon liralık bir genişleme kaydet
miştir. 

Banka kredileri ise, 1962 yılı Kasım ayı so
nunda, 1961 yılı sonuna nazaran 1 milyar 669 
milvon liralık bir artış kaydetmiştir. Bu kredi
lerin büvük kısmı tasarruf mevduatı ve diğer 
vadeli mevduatta elde edilen artışlarla, karşı
lanmış olduğundan para arzında görülen mute
dil fark, muvazene üzerinde menfi bir tesir 
yapmamıştır, 

Kredi alanında kaydedilen artışların memnu
niyet verici özelliklerinden birini de, bu artış
tan, başlıca hususi sektörün faydalanmış olma
sı teşkil etmektedir. 

Merkez Bankasınca çıkarılan banknotların 
miktarına gelince, 1961 yılı sonu ile 1962 yılı 
Temmuz ayı arasında 4 milyar 700 milyon lira 
ile, 4 milyar 900 milvon lira civarında seyreden 
emisyon miktarı, 1962 yılı sonunda 5 milyar 78 
milyon liraya yükselmiştir. Bu miktar 1961 yılı 
sonunda 4 milyar 783 milyon lira olduğuna gö
re 1962 yılı sonunda görülen artış 295 milyon 
liraya baliğ olmaktadır. Bu artış, Merkez Ban
kası kredilerinde, mevsim ve mahsul icabı ola
rak meydana gelen gelişme ile ilgilidir. 

Ekonominin en önemli kuvvet kaynakların
dan biri de, muhakkak ki mevduattır. Mevduat, 
aynı zamanda malî itibarın ve millî paraya gü-
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veniıı güzel bir müşiridir. Hatırlıyacağmız veç
hile bankalarda mevcut mevduat, 1961 yılı so
nunda 8 milyar 276 milyon lira idi. Bu miktar, 
1962 yılının geçen 11 ayı içinde 1 milyar 15 mil
yon lira artarak 9 milyar 291 milyon liraya ba
liğ olmuştur. 

Bu yekûnu meydana getiren başlıca unsur
lar ayrı ayrı ele alınacak olursa, geçen 11 ay 
zarfında vadeli ve vadesiz resmî mevduatın 1 
milyar 528 milyon liradan 1 milyar 967 milyon 
liraya, tasarruf mevduatının da 4 milyar 936 
milyon liradan 5 milyar 546 milyon liraya yük
seldiği görülür. Bu bahiste kaydedilen önemli 
gelişmelerden birinin de tasarruf sahiplerince 
vadeli mevduat hesaplarına gösterilen ilgi ve 
rağbetin teşkil etmekte olduğunu bu münase
betle belirtmek isterim. 

Muhterem milletvekilleri, 
Para, kredi ve mevduat konularında takib-

edilen politika ile elde olunan sonuçların özet 
olarak ifadesi bundan ibarettir. 

Görülüyor ki, istikrar prensip ve programı
mız, Türk parasına olan iç ve dış güven, titiz
likle korunmakla beraber, mümkün olan bütün 
kolaylıklar gösterilmiş v« 'konjonktürün gerek
tirdiği genişlemeler sağlanmıştır. Banka kredi
lerinin Kasım 1962 sonunda vardığı seviye, ge-
fen yıl sonundan 1 milyar 669 milyon lira yük
sektir. Merkez Bankasının yine Kasım sonu kre
di toplamı da geçen yıl sonuna oranla 432 mil
von liralık bir artış göstermiştir. Ekonominin 
canlandırılması için yapılan bu kolaylıkların 
ayrıca memnuniyet veren bir yönü de, enflâs-
voncu etkilere sebebolmadan başarılmasıdır. 
Bu netice, muhakkak 'ki, ölçüsünde tutulmuş, 
itina ile yürütülmüş ve yerinde uygulanmış 
bir politikanın »başarılı eseridm İstikrarı titiz
likle korumuş olan bu politikanın tatbikine de
vam edilecek ve ilerideki inkişaflarda da mu
vazenenin bozulmaması temin edilecektir. Ni
tekim 1962 yılı gelirlerinin tahminlerin altında 
tahakkuk etmesi karşısında bütçenin bir enflâs-
von âmili olmaması için giderlerde Bakanlar 
Kurulu karariyle % 12 nisbetinde tasarruf ted
birleri alınmış bulunmaktadır. Bu tedbirlerle 
aynı zamanda 1963 bütçesinin denk olarak tat
biki de, emniyet altına alınmış bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri; 
Memleketlimizin para ve kredi durum'lan-

la ve bu sahada tatbik edilen politikaya tc-
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mas olundukça, kesin olarak önlediğimiz enf-
lâsypncu gidişlerin yakın, bir gelecekte tek
rar tıortlaması ihtimalleri üzerinde durulmak
tadır. 
. Bu ihtimalleri ısrarla ileni sürenlerin bir 
kısmı, pana istikrar ve itibarını mükemmel 
şekilde tesis ve tenıinv öden Hükümet karar
larına gölge düşürmek maksadiyle hareket 
edenler, diğerleri de arkada bıraktığımız ka
ranlık günlerin tesirinden hâlâ kurtulama
mış olanlardır. Unutulmamalıdır ki, enflâs
yon devreleri kesin olarak kapandıktan son
ra dahi enflâsyon pisikozları bir süre daha de
vam (etmektedir. 

Bû konuda iyi veya kötü niyetle ısrar eden
lere, bir üçüncü zümre daha katılmaktadır. 
Muhterem selefimin bir vesile ile söylediği 
gilbij kazancını normal yollardan değil, miktar 
nazariyesinin sonuçlarından bekliyen bâzı 
kimseler istikrar programının tatbikinde gös
terdiğimiz titizliğin ergeç zail olacağı fikrini 
yaymaya çalışmaktadırlar. 

Para bahsinde vakit vakit başka tereddüt 
ve istihfamlara da muhatabolmaktayız. Te
ker teker noksan ve vuzuhsuz olan (bu sorular 
topluca gözden geçirilirse aşağı - yukarı şu 
noktada birleştikleri "görülür. 

1960 baharından bu yana tedavüle bir mik
tar daha banknot çıkarılmıştır. Bu emisyon
lar, piyasaya değil, tedavülün gayrifaal kıs
mına katılmışlar yani sahiplerince tezorize 
edilmişlerdir. Bu kısımların da, birgün piya
saya intikali halinde yeni enflâsyon durıım-
lariyle karşılaşmayacak mıyız? 

Muhteremi arkadaşlarıım; 
Görülüyor ki, ilerisi için bu yoldan bir enf

lâsyon baskısı düşünerek üzülenler uzunca 
bir süre devam etmiş olan likidite tercihi te
mayüllerinden mülhem bulunmakta ve ifcah-
minlerini tedavüle çıkmış olan banknotlarla 
ilgili olarak ortaya koymaktadırlar. 

Gerçekten memleket ekonomisi, uzunca bir 
süre belirli likidite eylimlerinin etkisini hisset
miş bulunmaktadır. Bütçe gerekçesinde ortaya 
koyduğumuz bu temayül, arada mühim farklar 
göstermeden, 1961 senesi Eylülüne kadar devam 
etmiştir. 1962 yılından itibaren durum, tedri
cen değişmeye başlamış ve aksi istikamette kay
dedilen hareketler, geçen Eylül sonundan beri 
memnuniyet verici nisbetlere ulaşmıştır. 

• 11.2.'1968 0 : 1 
Bu münasebetle hatırlamamız lâzımgelen bir 

gerçeği dıo ifade etmek isterim. Para değerinin 
istikrara ulaşması tedavül vasıtamıza vaktiyle 
kaybettiği tasarruf ve basiret fonksiyonlarını da 
iade etmektedir. Şu halde millî paramız bu 
fonksiyonları yerine getirmek için de aranılır 
bir vasıf kazanmıştır. 

Bu güzel fonksiyonların tedavül dengesi içüı 
bir muhatara değil, ayrı bir teminat sayılması 
lâzımdır. Para tarihinde tasarruf edilen değer
li banknotların piyasaya intikaliyle meydana 
gelmiş enflâsyonlara raslamak mümkün değildir. 

Türk dostu âlim bir Başveküin, para sakla
mayı aşırı dereceye vardıran çiftçi vatandaşları
na bir gün kızarak Parlâmento kürsüsünden 
âdeta çıkışmış olması, aradan 30 küsur sene geç
miş bulunmasına rağmen, hâlâ tebessümlerle 
hatırlan makadır. 

Sayın Milletvekilleri; 
Para ve kredi konulanın bu suretle taımaın-

ianıış bulunuyorum. Şimdi dış tediye vecibeleri
mizle borçlarımızın miktarı hakkında da bilgi 
vermek isterim. 

Memleketimizin, Aralık 1962 sonu itibariyle, 
resülmal olarak, ceman 1 milyar 299 milyon 312 
bin dolarlık dış tediye mükellefiyeti ve 9 mil
yar 985 milyon 832 bin liralık iç borcu bulun
maktadır. 

Dış tediye mükellefiyetlerinden 585 milyon 
954 bin dolara devlet bütçelerine, 55 milyon 
513 bin doları Hazine kefaleti dolayısiyle doğan 
mükellefiyetlere, 276 milyon 955 bin doları 
kredili ithalât borçlarına, 318 milyon 292 bin 
daları konsolide edilen dış mükellefiyetlere ve 
62 milyon 594 bin doları da Merkez Bankası ban
ker borçlarına taallûk etmektedir. 

İç borçlarımıza gelince : Biraz evvel arz et
miş olduğum miktardan 8 milyar 846 milyon 
270 bin lirası genel ve katma bütçelere taallûk 
etn.ektedir. Bunun da 7 milyar 13 milyon 800 
bin liralık kısmı 154 sayılı Kanunla uzun vâde
ye bağlanmış borçlar olup alacaklıları, sırasiy-
lû M' rkez Bankası, Amortisman ve Kredi San
dığı, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve 
işçi Sigortaları Kurumudur. Geri kalan 1 mil
yar 832 milyon 470 bin lirası da muhtelif tarih
lerde ihracedilıniş olan iç istikraz tahvillerimizin 
bakiyesini göstermektedir. 
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Muhtelif kanunlara dayanılarak Hazinece ke

falet edilen borçların yekûnu ise 657 milyon 256 
bin lira tutmaktadır. 

Amortisman ve Kredi Sandığı tarafından bu
güne kadar çıkarılmış olan tahvillerin bakiyesi 
ise 482 milyon liradır. 

Bütçe görüşmelerinden faydalanarak yaptı
ğım bu özetleri tamamlamak üzere iktisadi Dev
let Teşebbüslerine de temas etmek isterim. 

1934 yılında ilk olarak Süberbankia ku
rulan ve sayıları süratle artan bu teşebbüs
lerin hukukî sitatülerinin, 1938 yılında kabul 
edilen 3460 sayılı Kanunla tesbit olunduğu 
malûmunuzdur. Bu kanun, teşebbüslerin ku
ruluşunda organizasyon bakımından, belirli 
prensipler koymamış olduğundan idari ve hu
kuki bünyeleri (birbirinden farklı birçok teşeb
büs meydana gelmiştir. Diğer taraftan, bildiği
niz hatalı hareketlerle malî bünyeleri zaıfa uğ
ramış ve millî ekonomimiz içindeki fonksiyonla
rını yeteri derecede ifa edemez hale gelmişler
dir. Bu durumların ıslahı maksadiyle 1960 yı
lında kabul edilmiş olan 154 sayılı Kanunla, bu 
teşebbüslerin 5,4 milyar liralık borçları Hazine
ye devrolunmuş, 1960 yılı sonuna kadar biri
ken 500 milyon lira civarındaki vergi borçları 
konsolide edilmiş ve yatırım programlariyle 
finansman kaynaklarının ahenkleştirilmesi için 
ayrıca tedbirler alınmıştır. Yine bu kanuna gö
re teşebbüslerin idari, malî ve hukuki bünyeleri 
esaslı bir incelemeye tabi tutulmuş ve icabeden 
raporlar hazırlanmıştır. Bu raporlardaki esas
lar göz önünde tutulmak suretiyle, biri kamu 
iktisadi teşebbüsleri ve iştiraklerinin reorgani-
zasyonu, diğeri de Devlet Yatırım Bankası ku
rulmasına dair iki kanun tasarısı hazırlanmış
tır. 

Diğer taraftan alınan ıslah tedbirleri neti
cesinde bu teşebbüslerin malî durumları 1962 
yılında genel olarak düzelmiştir. Ancak ulaş
tırma sektörü ve özellikle Devlet Demiryolları 
ve Denizcilik Bankasının durumları üzerinde 
çalışmalar henüz devam etmektedir. 

Sınai istihsalimizin üçte birinden fazlasını 
sağlıyan İktisadi Devlet Teşebbüsleri 1961 yı
lında 1 milyar 567 milyon lira tutarındaki ya
tırım programlarının % 80 ini gerçekleştirmiş
lerdir. Stokların artması, kârların ve öz kay
naklarının umulan miktara ulaşamamasından 
ileri gelen bu duruma mukabil, teşebbüsler 

1961 yılı vergilerini tamamen ödemişlerdir. 1982 
yılı için tesbit edilen 1 milyar 485 milyon tu
tarındaki yatırım programının da takriben 
% 82 si tahakkuk ettirilebilmiştir. 

iktisadi Devlet teşebbüslerinin 1963 yatırım 
programları Maliye Bakanlığı, Devlet Plânlama 
Teşkilâtı ve teşebbüslerin bağlı bulundukları 
Bakanlık temsilcileri tarafından müştereken 1 
milyar 685 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. 
Bu miktardaki nakdî yatırım, aynî kredilerle 
birlikte 1 milyar 952 milyon liralık fizikî bir 
yatırıma tekabül etmektedir. Son olarak şunu 
da belirtmek isterim ki, teşebbüslerin yatırım 
harcamaları tesbit edilirken bunların yatırım 
kapasiteleri esas alınmış ve bu suretle program
larının finansmanında enflâsyoncu kaynaklar
dan titizlikle sakınılmıştır. 

İktisadi Devlet Teşebbüslerinin işletme ve 
yatırım faaliyetlerinin kalkınmamızın tahakku-
kundaki ehemmiyetli yeri Yüksek Meclisin ma
lûmudur. 1963 yılı yatırım faaliyetleri plân he
deflerinin gerçekleşmesini sağlamak üzere prog
rama bağlanmış ve bu sektör için lüzumlu fi
nansman, bütçemizde olduğu gibi sağlam ve sıh
hatli kaynaklardan temin edilmiştir. Filhakika, 
cilik ve ulaştırma sahalarında plân ve prog-
başta imalât sanayii olmak üzere enerji, maden-
ramm derpiş ettiği yatırımlar iktisadi Devlet 
Teşekkülleri programlarına alınmıştır. 

Ancak, maalesef iktisadi Devlet Teşebbüs
lerinin rantabilite ve verimliliği henüz bekle
nilen seviyeye ulaşamamıştır, önümüzdeki yıl
larda ekonominin bu sektörden beklediği hiz
metleri daha başarılı olarak ifa edebilmesi için 
gayretlerimizi devam ettirmek zaruretine inan
maktayız. Bu maksatlarla ilgili olarak Yüksek 
Meclise sunduğumuz iki kanun tasarısının öne
mini belirtmek isterim. 

Sayın Milletvekilleri, 
1961 ve 1962 yılları bütçe tatbikatına gelin

ce, 1961 bütçesi ödenek toplamı 8 milyar 678 
milyon 703 bin lira İdi. Yıl içinde alman ek ve 
olağanüstü ödeneklerle Muhasebei umumiye Ka
nunu ve özel kanunlara göre tahakkuk ettirilen 
ödeneklerin eklenmesiyle yılın ödenek toplamı 
9 milyar 255 milyon 898 bin liraya yükselmiş 
bulunmaktadır. 

Buna mukabil arz ettiğim miktardan yıl so
nunda 534 milyon 433 bin liralık ödenek sarf 
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edilmiyerek iptal olunmuştur. Cari giderlerin 
ayrıca 51 milyon 138 bin lirası da 26 sayılı Ka
nun gereğince ertesi yıla devrolunmuştur. 

Arz ettiğim ödeneklerden yıl içinde ceman 
8 milyar 616 milyon 836 bin lira harcanmıştır. 

Diğer taraftan 1961 yılı içinde çeşitli kay
naklardan 8 milyar 51 milyon 338 bin liralık 
lalhsilât yapılmıştır. Bu tahsilat ile giderler 
arasında 565 milyon 498 bin liralık bir fark 
vardır. Farkın 116 milyon 800 bin lirası temet
tü hissesi, madenî para basımı ve istikraz ha
sılatı ile Hazineye intikal eden muhtelif ıme'ba-
liğ ve bağışlarla karşılanmıştır. Bu suretle 1961 
yılı bütçe .açığı 448 milyon 697 bin liraya inmiş 
bulunmaktadır. 

1962 yılı bütçesine gelince: Bilindiği üzere 
bu yıl ödenek toplamı, 6 milyar 783 milyon 996 
'bin lirası cari giderlere ve 3 milyar 330 milyon 
865 bin lirası yatırım giderlerine aidolmalk üze
re 10 milyar 114 milyon 861 bin liradır. Yıl 
içinde alman ek ve olağanüstü ödeneklerle 
özel kanunlar gereğince tahakkuk eden öde
neklerin ilâvesiyle bu miktar 10 milyar 614 mil
yon 430 bin liraya baliğ olmuştur. 

1 Mart 196:2 den Aralık ayı sonuna kadar 7 
milyar 399 milyon 970 bin liralık verile emri 
tanzim edilmiştir. 1961 bütçesinden devren ge
len emanetlerle birlikte bu süre içinde yapılan 
katı ödemeler tutarı 7 milyar 351 milyon 30 bin 
liradır. 

Aynı devrede yapılan fiilî gelir tahsilatı tu
tarı iıse 7 milyar 560 milyon 245 bin liradır. Bi
lindiği gibi. 1962 yılı bütçesi Devlet gelirleri 
toplamı 8 milyar 395 milyon 693 bin lirası nor
mal Devlet gelirlerinden ve 1 milyar 719 mil
yon 168 bin lirası da özel kaynaklardan olmak 
üzere ceman 10 milyar 114 milyon 861 bin li
ra olarak tahmin ve tesbit edilmiştir. 

Verilen 'bu izahattan da anlaşılacağı üzere 
gelir tahminlerinin % 74,74 ü yılın 10 ayı içe
risinde gerçekleşmiş bu'lunmalktadır. 

1962 bütçe yılının ilk 10 ajyında yapılan 
tahsilat içinde başlıca vasıtasız vergimiz olan 
Gelir Vergisi % 22,40 nisbeti ile birinci yeri 
işgal etmekte ve gider vergileri de % 21,27 
nisbetiyle onu takibetmektedir. 

Bu bölümdeki mâruzâtımı bitirmeden evvel 
1961 yılı bütçe açığının ne suretle karşılandı
ğını arz etmek isterim. Biraz evvel 1961 yılı 
'bütçesinin 448 milyon 697 bin lira açık ile ka

i l . 2 . 1963 O : 1 
panmış olduğunu arz etmiştim. Bu açığın 167 
milyon 402 bin lirası yıl içinde bütçe emaneti
ne alınan mebaliğ ile, 155 milyon lirası plas
man •bonoları hasılatı ve bakiye 126 milyon 
295 'bin lirası da Hazine fonlariyle karşılanmış 
bulunmaktadır. 

Muhterem Milletvekilleri; 
1962 yılı, kanun çalışmaları bakımından da 

kesif bir faaliyet yılı olmuştur. Hazırlanan ta
sarılardan bir kısmı Yüksek Meclise sunulmuş, 
bir kısmı da sunulmalk üzere bulunmuştur. Bun
lardan bâzılarını müsaadenizle arz edeyim. Ça
lışma hayatımıza geniş ve olumlu etkiler yapa
cak olan toplu sözleşme, grev ve lokavt kanun 
tasarısı, mahallî seçimlere ait kanun tasarıları 
maden kanun tasarısı Yüksek Meclisin tetkiki
ne arz edilmiştir. Sosyal sigorta kanun tasarısı, 
kat mülkiyeti, Diyanet işleri Teşkilât kanun 
tasarıları ile Türkiye elektrik kanun tasarısı 
ve mesken kanun tasarısiyle toprak reformu ve 
Devlet Personel statüsü ve barem rejimine ait 
kanun tasarısı da yakında sunulacak tasarılar 
arasındadır. Bu münasebetle malî konularımızı 
ilgilendiren tasarılarımız hakkında da Yüksek 
Meclise bilgi vermek isterim. 

Maruzatımın başında plânlı devreye geçişin 
zihniyet.ve metot olarak Devlet bütçelerine 
getirmekte olduğu önemli d eğiş ildiklere ve ge
niş anlamda bir koordinasyon lüzumuna işaret 
etmiştim. 

Büyük gayretler sarfiyle meydana gelen 
programların lâyıfkiyle uygulanması, bu prog
ramların millî kaynak ve iş gücünü harekete 
getirerek umumi refah ve kalkınmayı gerçek
leştirmesi bürokratik usullerden ve formalite
lerden dikkatle ayıklanmış ve her kolunda ik
tisadi hedeflerimize göre ayarlanmış bir malî 
cihazın mevcudiyetine 'bağlıdır. 

Arz etitiğim düşüncelerle Koalisyon Hükü
metinin programına da konulmuş olan bu ge
niş reform çalışmaları, Hükümetçe tamamlan
mak üzeredir. 

Plânlı ve kesif bir çalışma devresine girilir
ken ele alınması lâzımgelen kanunların başın
da muhakkak ki, Muhasebei Umumiye, Artır
ma, Eksiltme ve İhale kanunlariyle diğer gi
der kanunları gelir. 

Bu kanunların, yetki ve sorumlulukları 
azaltmadan ve denetlemeyi aksatmadan işlerin 
sürat ve kolaylıkla yürütülmesini sağlıyacak 
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yönlerde değiştirilmesi, başta çelen ihtiyaçlar
dandır. Bilindiği gibi, yürürlükte bulunan 1050 
saydı Muhasebei Umumiye Kanunu 1927 yi* 
hndan önce hazırlananış ye vakit vakit bftzı 
maddeleri değiştirilmek suretiyle zamanımıza 
kadar gelmiştir. İleri derecede bağlayıcı hü
kümleri, ağır ve girift formaliteleri ihtiva eden 
bu kanun, yeni zihniyete ve iş tutumuna inti
bak; etmiyecek bir haldedir. 

Bunu göz önüne alarak yeni bir Genel Mu
hasebe Kanunu hazırlamış bulunmaktayız. Mu
hasebe! Umumiye Kanunundan biraz daha yeni 
olan Artırma, eksiltme ve ihale Kanunu da 
çeyrek asn geçen uygulama süresince ejok de
ğişik durumlar alan ihtiyaçlara intibak için 
yapılan mükerrer, fakat yetersiz tadillerle in
sicamını kaybetmiş ve fonksiyonlarını yerine 
getiremem hale gelmiştir. Genel Hushasebe Kia-
nımu ile billhassa bağlantılı olan bu kanun da 
aynı görüş ve zihniyetle değiştirilmedikçe bek
lenilen sonuçların alınamıyacağı tabiîdir. Bu 
itibarla genel Muhasebe Kanunu tasarısını mü-
taakıp Artırma, eksiltme ve ihale Kanunu da 
ele alınmış ve tesbit edilen ihtiyaçlara, mukaye
seli etütler de katılmak suretiyle, gerekli proje
ler hazırlanmıştır. 

Bu çalışmaları, tatbik alanı daha sınırlı ol
makla beraber, yeni zihniyete ve gidişe göre 
ayarlanması iktiza eden diğer projeler takibet-
miştir. 

Sayın milletvekilleri, 27 Mayıs 1%0 İnkılâ
bını müt̂ aakıp büyük bir önemle ele alınmış olan 
konulardan bilini İktisadi Devlet Teşekkül 
ve teşebbüsleri alanında yapılması iktiza eden 
reformlar teşkil etmişti. 

Bu maksatla kabul edilen 154 sayılı Kanu
nun 17 nci maddesinde bu teşekküllerin malî, 
hukuki ve idari bünyelerinin ıslahı için gerekli 
incelemeler yapılması ve bunların tamamlanma
sını mütaakıp ilgili kanunların hazırlanması 
derpiş olunmuştu. Yerli ve yabancı uzmanlar ta
rafından yapılmış olan bu incelemeler üzerine 
hazırlanan raporlar esas alınarak iki tasan tan
zim edilmiş bulunmaktadır. Bunlardan birinci
si 3460 ve 23 sayılı kanunların 3rerini alacak 
olan organik kanuna ait tasan, fflrineisi de te
şekkülleri sıhhatli bir finansmana kavuşturacak 
Oİan Yatının Bankası kurulmasına mütaallik 
taşandır. 

11 . 2 . 1963 O : 1 
Döviz ve kambiyo konularına gelince, 1 

Eylül 1955 tarihinden beri uygulanmakta olan 
14 sayılı Karar kaldınlmış ve yerine geniş bir 
görüşle hazırlanan 17 sayılı Karar yürürlüğe 
•konulmuştur. Diğer taraftan halen yürürlükte 
bulunan 1567 sayılı Kanunda yapılması lâzını-
gelen değişikliklerle ilgili çalışmalar da tamam
lanmıştır. 

Bu konuda hazırlanan kanun tasarısı, ikti
sadi kalkınma amaçlanndan, istikrar programı
mızda kaydedilen ilerlemelerden ve süratle ge
lişmekte olan malî ve iktisadi dış münasebetleri
mizden mülhem görüşleri ihtiva etmektedir. 

Islah ve tanzimine çalıştığımız bir diğer ka
nun da, 1447 sayılı Kanun mevzuu olan menkul 
kıymetler ve kambiyo borsalarıdır. 

Koalisyon Hükümetinin programında derpiş 
edilen bu ıslah ve tanzim çalışmalarından başka 
hem bu programı, hem de istikrar programımızı 
ilgilendiren ve son zamanlarda tasvibinizden ge
çerek kanunlaşmış olan diğer tasarılarımız üze
rinde ayrıca durmıyacağım. Bununla beraber Bü
yük Meclisçe kabul edilen veya inceleme safha
sında bulunan bu projelerin memlekete, özellikle 
kredi konusunda büyük faydalar sağlıyacağı 
hakkındaki inancımı bir defa daha belirtmek 
isterim. 

Sayın milletvekilleri, memleket ekonomisi, 
mâruzâtımın başında belirttiğim gibi uzunca 
sürenJbir durgunluk devresinden sonra yavaş, 
fakat emin bir seyirle harekete geçmiş bulun
maktadır. Bu canlanmada, teessüs eden itimat 
ve güvenin, âmme sektörünce sarf edilen gay
retlerin ve nihayet konjonktüre uygun bir tu
tumla idare olunan para ve kredi politikası
nın -mühim etkileri olduğu şüphesizdir. 

Ancak iktisadi hayatımızda görülen bu kı
mıldama bir durak yerinden ayrılış, bir hare
kete geçiştir. Bu gidişin kalkınma hedeflerine 
ulaştıracak yol üzerinde hızlanarak devam et
mesi yeter derecede beslenerek kuvvetlenmesine 
bağlıdır. Bu hızlanma ve inkişafı kalkınma 
plânımızın intizamla tatbiki sağlıyacak ve mem
leketimiz iktisadi »amaçlarına bu tatbikat ile 
ulaşacaktır. Beş yıllık kalkınma plânımızda 
derpiş edilen yatırım toplamının 59 milyar 
646 milyon liraya baliğ olduğu malûmdur. Bu
nun 1963 tatbikat programına taallûk eden 
kısmı 9 milyar 616 milyon liradır. Bu yekû
nun 5 milvar 744 milyon lirası âmme sektörü-



M. Meclisi B : 46 
ne ait bulunmaktadır. Âmme sektöründen kas- I 
dcdilen daire ve müessese yatırımlarını da grup 
olarak arz edeyim. 

Başta genel ve katma bütçelerin (döner ser
mayeler dâhil) 3 milyar 291 milyon, İktisadi 
Devlet Teşebbüslerinin 1 milyar 952 milyon, be
lediye ve özel idarelerin de 501 milyon lira< 
yatırım yapmaları derpiş olunmuştur. Yine 
1963 yılma aidolmak üzere, özel sektör için 
tahmin edilen yatırım, miktarı 3 milyar 872 
milyon liradır. I 

Arz ettiğim geniş yatırım çalışmaları ara 
smda ilk sırayı, görüldüğü gibi devlet bütçe
leri işfiral etmektedir. Bu önemde yapıcı bütçe
lerimizin ilkini de 1963 yılı bütçeleri teşkil 
otmektediî. I 

Savm Milletvekilleri; 
Bütçe tasarısının hazırlık çalışmalarına tak

dir buyuracağınız veçhile 5 yıllık plân Tür
kiye Büyük Millet Meclisince kabulünden ev
vel başlanmıştı. Maliye Bakanlığı- Devlet Plân
lama Teşkilâtı ve masrafçı daireler arasında 
sağlanan sıkı iş birliği sayesinde ödenek tek
lifleri plân hedeflerine ve önceliklerine göre 
tesbit edilmiş ve bütçe tasarılarının plâna uy
gunluğu temin edilmiştir, önümüzdeki yıllarda 
programların bütçe hazırlıklarına takaddüm 
edeceği tabiîdir. 

Bu hususları belirttikten sonra 1963 yılı öde
neklerini arz edeyim. Genel bütçe tasarımızda I 
cari giderler için 8 milyar 177 milyon 939 bin I 
lira yatırımlar, için de 3 milyar 904 milyon 558 
bin liı-'a olmak üzere ceman 12 milyar 82 mil- I 
yon 498 bin liralık. ödenek teklif edilmiştir, I 

Karma Bütçe Komisyonunun ve Yüce Se- I 
natomın incelemeleri sırasında yapılan zam ve I 
indirimlerle bu miktarlar cari giderler için 8 I 
milyar 164 milyon 798 bin lira, yatırımlar için I 
de 3 milyar 936 milyon 839 bin lira olarak 
kabul edilmiştir. Bu suretle bütçemizin gider- I 
ler toplamı, ]9 milyon 139 bin lira fazlasiyle I 
12 milyar 101 milyon 638 bin liraya baliğ ol- I 
muştur. I 

1963 konsolide devlet bütçesinin cari gi- I 
derleri 8 milyar 444 milyon 114 bin, yatırım I 
giderleri 4 milyar 88 milyon 196 bin ve toplamı I 
da 12 milyar 532 milyon 310 bin liraya baliğ I 
olmaktadır. I 

Bu duruma göre, konsolide devlet bütçele- I 
rinin cari giderlerinde i% 20,37 oranında | 
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1 milyar 429 milyon 170 bin lim, yatırımların
da da % 18,11 oranında 62 milyon 730 bin 
lira ve toplam giderlerinde % 19, 62 oranında 2 
milyar 55 milyon 900 bin liralık artış vardır. 
Yüce Senato ve Bütçe Karma Komisyonunun 
değerli incelemeleri, ilâve ve indirimleri neti-. 
cesinde 1963 konsolide devlet bütçesi, cari gi
derleri 8 milyar 437 milyon 553 bin,. yatırım
ları da 4 milyar 125 milyon 977 bin lira ola
rak tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bu miktar
ların yekûnu, Hükümet teklifine nazaran 31 
milyon 220 bin liralık bir fazla ile 12 milyar 
563 milyon 530 bin lira tutmaktadır. 

Bu bütçe tekliflerimizin plân esaslarına 
uygunluğunu ve plân hedeflerinin fahakkukun-
daki rolünü tebarüz ettirmek üzere başlıca 
sektörlerdeki yatırım gayretlerimizi de kısaöa 
belirtmek isterim. Beş yıllık plânımızda .tesbit 
edilen gayelere ulaşılabilmesi için 1963 yılında 
tarım sektöründe 1 milyar 213 milyon liralık ya
tırım derpiş edilmiştir. 1963 yıllık programında 
bu yatırım 1 milyar 237 milvon lira olarak he
saplanmıştır. Bu miktarın 596 milyon liralık 
kısmını bu bütçe temin etmek suretiyle tahak
kukunu emniyet altına almaktadır. 

Aynı şekilde ulaştırma sektörü için yıllık 
programda 1 milyar 410 milyon liraya varan 
yatırımların 787,5 milyon lirasını bütçemiz kar-
şılıyac aktır. 

Büyük önceliği kabul buyurulan eğitim sa
hasına gelince, plânda 660 milyon lira ve prog
ramda ise 718 milyon lira olarak hesaplanan 
eğitim yatırımlarının 647,17 milyon lirası, bir 
"başka deyimle tamamma yakın kısmı bütçe ile 
temin edilmektedir. Bütçe yatırım harcamaları
nın diğer sektörlere dağılışı da şöyledir. 

Savunma alanına 
Sağlık alanına 
Enerji alanına 
içme suyu alanına 
Konut alanına 
imalât sanayii alanına 
Madencilik alanına 
Turizm alanına 
Genel idare alanına 
Tapu alanına 
iller Bankası (fakir belediyeler için) 

Milyon 
Lira 

249 
97 

125 
90 

154 
98 
37 
19 
95 
10 
20 
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Bu suretle 1963 genel ve 'katma bütçelerin- I 

den istimlâk, küçük onarım, transfer ve borç 
ödemeleri hariç toplam olarak 3 milyar 13 mil
yon yatırım harcaması yapılacaktır. Bu harca
malarda en büyük artış % 130 oranı ile enerji ı 
sektöründe sağlanmıştır. Bunu % 87 ile turizm, j 
% 70 ile eğitim yatırımları takibetmektedir. 

.1962 bütçesine nazaran oranı sağlık yatırım
larında % 56, içme suyu yatırımlarında % 34, 
imalât endüstrisi yatırımlarında % 45, maden
cilik alanında % 18 dir. Konut yatırımlarında 
geçen yıla nazaran % 9, genel işletme yatırım
larında ise % 11 oranında azalış vardır. Bu 
azalmalar plân hedeflerine uymak gayesiyle ya
pılmıştır. 

Netice itibariyle bütçe tasarımız plân he
deflerinin tahakkuku için yatırım sahasında 
kendisine düşen görevi yerine getirecek: şekil
de'hazırlanmıştır. Şunu da ilâve edeyim ki, büt
çemizin plân hedeflerine uygurluğu yalnız ya
tırım sahasına inhisar etmemektedir. Bu nok
tada vereceğim bir rakam mâruzâtımı teyide 
yetecektir. 

Gelişme masrafları olarak plânda derpiş edi
len 2 milyar 600 milyon liraya mukabil bütçe
miz 2 milyar 612 milyon lira tahsisatı ihtiva et
mektedir. 

Görülüyor ki 1963 malî yılı bütçe tasarıları 
millî ekonominin Devlet sektörüne, seçen yıl 
bütçelerinin çok üstünde bir harcama imkânı 
sağlamaktadır. Ancak şunu da belirtmek iste
rim ki, sunduğumuz tasarıları bundan önceki 
bütçelerden ayıran husus; rakam olarak arz 
ettiğim farklardan da ibaret değildir. 

Bu tasanlar yurdun kalkınma azmine ve 
gücüne sağlıyaeağı yardım yanında iktisadi ve 
malî bakımdan dengeli olmaları yönünden de 
değerlendirilecek 'bir hüviyete sahiptir. 

Şunu da ayrıca işaret etmek isterim ki. büt
çenin büyük iktisadi gayretleri içinde, memur
larımızın evvelce 'kabul edilmiş olan % 15 zam
larının temini için elden gelen gayret yapılmış 
ve bunların karşılığı da bütçeye konulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, 
1963 malî yılı tasarımızda normal ve özel 

kaynaklar bir arada Hükümetçe teklif edilen ge
lir 12 milyar 82 milyon lira olduğu malûmunuz
dur. Karma Bütçe Komisyonunun bu tahminler 
üzerinde yaptığı değerli ve itinalı incelemeler 
neticesinde tekliflerimiz umumiyetle kabul edil-
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miş ve arz ettiğim yekûna nisbetle pek mutedil 
bir miktar olan 19 küsur milyon liralık bir ilâ
ve ile teklif ettiğimiz rakam 12 milyar 101 mil
yon 638 bin liraya iblâğ edilmiştir. 

Bu yekûnun, 9 milyar 11 milyon lirası kamu 
vergi gelirlerinden, 459 milyon lirası diğer Dev
let gelirlerinden, 1 milyar 920 milyon lirası dış 
yardım ve kredi karşılıklarından, 500 milyon li
rası tasarruf bonolarından, 210 milyon lirası da 
özel kaynaklardan temin edilecektir. 

Kalkınma plânımızda kamu. vergi gelirleri 
için derpiş edilen hedefin 9 milyar lira olduğu 
malûmunuzdur. Buna mukabil mûtat kaynak
lardan elde edilmesi mümkün görülen miktar, 7 
milyar 800 milyon lira olduğuna göre, hedefe 
varmak için daha 1 milyar 200 milyon lira tu
tarında imkân bulunması lâzımgelmiştir. Bu 
ilâve imkân, bunca tecrübeden sonra milletçe 
benimsediğimiz gerçeklere uygun olaraş, enflâs
yonum yollardan değil, gelişme yoluna giren ik
tisadi konjonktür içinde ve vergi sistemimizde 
aranmıştır. Sistemin bir küllolarak, ıslahına ait 
çalışmalarımız da ayrıca değerli tetkik ve tas
viplerinize sunulmuş bulunmaktadır. 

. Muhterem Milletvekilleri; 
Sözlerimi bitirmeden şu gerçeği de tekrar et

mek isterim ik, bu bütçe tasarısında tam bir 
vuzuh ve samimiyetle arz etmeye çalıştığımız 
•malî ve iktisadi gayretler, içtimai ilkelerimizin 
de en büyük teminatlarını teşkil etmektedir. 
Zira, hiç şüphe yoktur ik içtimai adalet ve 
hakkaniyet yolundaki isteklerimizin milletçe 
özlediğimiz üstün seviyelere ulaşmasını en 
teışta kolaylaştıracak olan kudret, malî muva
zene içinde, gerçekleştirmemiz lâzımgelen ikti
sadi gelişmedir. 

Bu günden itibaren incelemeye bağlıyacağı
nız bu tasarıyı bundan önceki bütçelerden 
ayıran husus yekûnlarda görülen farklardan 
ibaret değildir. Biraz evvel de belirttiğim gibi 
bu tasarılar sadece yurdun kalkınma azmine 
ve gücüne sağlayıcı malî desteğin önemi açı
sından değil, aynı zamanda iktisadi ve malî 
bakımdan dengeli oluşu yönünden de değerlen
direbilecek bir hüviyete sahiptir. 

Devlet harcamalarının sektörler ve coğrafi 
bölgeler için tanınmış olan önceliklere göre 
ayarlanması bütçelerimizi iktisadi bünyedeki 
dengesizlikleri giderecek en müeessir âmil ha
line getirilecektir. Plânlı devreye girerken 
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ekonomimize hamle getirecek yapıcı, samimî I 
denk bir bütçe olan 196tf bütçesi milletimizin 
kalkınma azmini ve bu uğurda katlandığı malî 
fedakârlığı temsil etmektedir. 

Hayırlı ve başarılı olmasını dilerim. Hürmet
lerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaşı- ı 
mız var mi l . (Var sesleri.) Lütfen, oyunu kul- ı 
lanmıy anlar kullansınlar... 

Şimdi söz sırası C. K. M. Partisi adına Sa- I 
yı.n trfan Baran'ındır. Buyurun. j 

C. K. M. PARTİSİ GRUPU ADINA İRFAN | 
BARAN (Konya) — i 

BAŞKAN - irfan Bey bir dakika. | 
Muhterem arkadaşlar, şu anda bir takrir | 

geldi, /muhalefet sözcülerinin daha evvel ko- | 
nuşmasını teklif etmektedir. Takriri okutuyo- I 
rum. I 

Yüksek Başkanlığa I 
Muhalefet sözcülerinin takdimen görüşmesi- < 

ni arz ve teklif ederim. i 
Cihat Bilgehan | 

BAŞKAN — Takrir hakkında söz istiyen 
var mı? Yok, Takriri oyunum sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. i 

Şimdi sözü, kabul ettiğiniz takrire göre [ 

Adalet Partisi adına Saym îhsan Gürsan'a ve
riyorum. Buyurunuz efendim. : 

ADALET PARTlSl GRUPU ADINA İH
SAN GÜRSAN (izmir) — Millet Meclisinin de- ' 
ğerli üyeleri, muhterem Başkan, 

Adalet Partisi Meclis Grupu adına 1963 
malî yılı bütçe tasarılarının tümü üzerinde gö- i 
rüş, mütalâa ve kanaatlerimizi arz etmek üzere j 
yüksek huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

1963 malî yılı bütçe tasarılarının hazırlanı- i 
şmda âmil ve müessir olan mütalâa ve davra
nışlarla, bu bütçeleri karakterize eden vasıf ve 
unsurların tahlil ve münakaşasına ve bu husus
taki görüş ve kanaatlerimizin arzına girişmeden 
evvel, ehemmiyetli gördüğümüz bir mevzu üze
rinde durmakta fayda ve zaruret görüyoruz. 
Bu da Hükümetin takibettiği malî politikanın 
muhtevası, dolayısiyle bütçelerin hazırlanışında 
hâkim olduğu görülen esas faktörlerin bizleri 
düşünmeye sevk eden mahiyet ve hüviyetleri
dir. 

Âmme masraflarının ve âmme gelirlerinin 
mahiyetleri ve bacımları ne olursa olsun, bun- j 
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ların Devletin ekonomik ve sosyal hayatı üze
rinde geniş şekilde müessir oldukları muhak
kaktır. Hükümetler Devletin yalnız bir siyasi 
teşekkül değil, aynı zamanda ekonomik ve sos
yal bir teşekkül olduğunu düşünmek ve bu ba
kımdan da Devletin masraf, vergi, borçlanma 
ve bunların idaresi ile ilgili politikalarını, bun
ların iktisadi ve içtimai hayat üzerindeki tesir
lerini ön plânda mütalâa ederek yürütmek ve 
buna göre malî ve iktisadi politikalarına ve 
bütçelerin hazırlanmasındaki davranış ve çalış
malarına istikamet vermek mecburiyetindedir
ler. Bu bakımdan, ekonomik ve sosyal hayatın 
düzenlenmesinde tek veçheli bir malî politika 
maksadı temine kâfi gelmez, iktisadi hayatı 
tanzim etmeye uğraşan ve bu mevzuda bir id
diası olan bir malî politikanın mümkün olduğu 
kadar diğer politikalarla çatışma halinde bu
lunmaması da şarttır. Zira, masraf politikası, 
borçlanma politikası, kredi politikası, ücret po
litikası, vergi politikası, dış ticaret politikası 
gibi memleket ekonomisinin veçhe ve vasıfla
rını tâyinde âmil ve müessir olan çeşitli ikti
sadi politikalarla malî politika birbirlerini ta
mamlayıcı olarak yürütülmediği, aralarında ahenk
li bir irtibat ve münasebet tesis edilmediği tak
dirde; ne kadar hüsnüniyet iddia edilirse edilsin, 
memlekette muvaffak ve malî ve iktisadi siste
min mevcudiyeti iddiası bir hayal olmaktan 
ileri gidemez, ve kendi kendimizi aldatmaktan 
başka bir netice veremez. 

Her ne kadar 1963 malî yılı bütçe tasarıla
rının hazırlanmasında ve bu bütçelerin bundan 
evvelki bütçelere nazaran, plânlı kalkınma dev
resinin ilk bütçeleri olmak ve 5 yıllık plânın 
gereklerine uygun olarak hazırlanmak, toplam 
harcama hacmi içerisinde yatırım paylarının 
kalkınma plânının hedeflerine göre tesbit edil
miş bulunmak, gelirin sağlanmasında vergi 
reformunun tahakkukuna dayanmak, dış yar
dımlar mevzuunda daha rasyonel daha tatmin
kâr bir sistemin imkânına dayanmak gibi özel
likler taşıdığı ileri sürülmekte ise de; bu büt
çelerin tetkik ettiğimiz konuları, muhtevası ve 
bunları hazırlıyan teşekküllerin çalışmalarına 
hâkim olduğunu müşahede ettiğimiz ruh ve 
zihniyet ve nihayet 1962 malî yılı bütçe tatbi
katının, bilhassa plân tatbikatı ve yatırım mev
zuunda önümüze getirdiği meseleler ve menfi 
neticeler bu iddia ve mütalâalara tam bir in a-
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mşla katılmamıza maalesef imkân vermemekte
dir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Hükümet gerekçesinde sadece 1963 yılı büt

çelerinin plânlı kalkınma devresinin ilk bütçe
leri olduğu ileri sürülmektedir. Bu mütalâayı 
bir gerçeğin ifadesi olarak kabul edemiyeceğiz. 
Çünkü, 1962 malî yılı bütçeleri de, bir intikal 
devri hüviyetini taşısa dahi, plânlı kalkınmaya 
geçiş devrinin ilk bütçeleri olmak gibi bir özel
lik taşımakta idi, ve Yüksek Meclisinize bu 
vasıfları ile sunulmuştu. 

Gerekçeyi dikkatle okuduk, isterdik ki, 1962 
malı yılının plânlı devreye geçiş programının 
tatbikatı üzerinde bizleri tatmin edecek veya 
tenvir edecek mukayeseli bilgiler verilsin... Muh
temeldir ki, henüz tatbikat neticelerinin tam ola
rak alınmadığı bu tenkidimize bir cevap olarak 
ileri sürülecektir. Ancak gerekçede yapıldığını 
müşahede ettiğimiz diğer mevzularda olduğu gibi, 
hiç olmazsa bu tatbikatın 8 -10 aylık neticeleri 
Yüksek Meclisin tetkikine arz edilmek suretiyle 
1963 yılı plân tatbikatının finansmanı üzerinde 
bizleri sıhhatli bir kanaata sevk edebilecek mu
kayeseler yapma imkânı verilebilirdi. 

Zannediyoruz ki, 1963 malî yılı plân tatbika
tının tatminkâr olmıyan neticelerinin 1963 malî 
yılı bütçelerinde dayanılan mesnet ve mülâhaza
ları za'fa uğraıtacağı düşüncesiyle Hükümet, bu 
gerekli ve o nisbette faydalı olan hareket tarzını 
ihtiyar etmemiştir. Ancak hangi düşünce ve mü
lâhazadan ileri gelirse gelsin, gerçek olan tek şey; 
malî politikanın yukarda belirttiğimiz muasır te
lâkki ve prensiplere uygun bir şekilde iktisadi po
litikayla ayarlan amam ası ve Devlet teşkilâtının 
ve bu teşkilâtı sevk ve idare mesuliyetini üzerine 
alanların iktisadi kalkınmanın hedef ve gayeleri
ne ve bunların muasır malî ve iktisadi telâkki ve 
anlayışlara göre ruh ve mânalarına lâyıkı veçhile 
nüfuz edememelori ve dolayısiyle tatminkâr bir 
çalışma ve gayret örneği verememiş olmalarıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Karma Hükümetin malî ve iktisadi politika

sının mihverini ve esasını teşkil eden plân tatbi
katı mevzuunda 1962 yılı muvaffakiyetsizliğmin 
birkaç âmili üzerinde kısa da olsa durmadan geç
mek istemiyoruz. 

Muvaffakiyetsizliğin en mühim ve en başta ge
len âmili kanaatimizce Hükümetin iç siyasi tutu
mu ve bu tutumun iktisadi, içtimai huzur ve istik-
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rarı memlekette tesis edecek itimat ve telkin eden 
bir mahiyet ve kuvvet arz edememesidir. îç siyasi, 
içtimai ve iktisadi meselelerimizin Devletimizin 
harici prestiji ile ve kalkınma plânının tahakku
ku için alacağı dış yardımlarla ne kadar sıkı bir 
irtibat ve münasebeti mevcudolduğu nazarı itiba
ra alınırsa, iktisadi istikrar ve huzurun da ye
gâne dayanağı olan içtimai huzur ve emniyetin 
sağlanması mevzuunda Hükümete ne muazzam 
bir mesuliyetin terettübettiği açıkça anlaşılır. Ta
rihin huzurunda da bu muazzam mesuliyetin he
sabını vermekle mükellef olan bir Hükümetin, te
vali eden hatalı tasarrufların, halk ve umumi ef
kâr üzerinde yaptığı tesirleri takibetmesi, Hükü
metin tutumuna 'karşı za'fa uğrıyan güven ve 
inancı sarsılmaz bir şekilde tesis etmek için hata 
lan görerek ve tashih ederek cesaretle gereken 
kararları alması en başta gelen vazifesidir. Hal
kın ve iş âleminin Devlet tarafından yürütülen 
malî ve iktisadi politikaya güveni, bunlara yalnız 
iktisadi ve malî sahalarda vaitler, bilgiler, öğüt
ler vermekle, yol göstermekle sağlanamaz. Hükü
metlerin bu güveni sağlamak'için, iç siyasi mülâ
hazalara dayanmıyan, müspet, hüsnüniyetin ve 
sağlam bir memleket görüşünün ifadesi olan 
hareket tarzlariyle tutumlariyle, düşünce ve ta
savvurlarının, programlarının, plânda, kâğıtta, 
vaitte kalmadığını fiilen ispat •edebilmeleri, zecri 
ve aktif hareketleri ile de bunu halka kabul ettir
meleri icabeder. 

Birbirini takibeden ve memlekette içtimai ik
tisadi istikrar ve huzuru son derecede sarsan 22 
Şubat ve ekim hâdiseleri gibi hâdiseler, tahrikle
rin neticesi. olan kütle hareketleri, mahiyetleri 
hâlâ açıklanmıyan ve sebepleri tesbit edilemiyen 
tahrik ve tehdit hâdiseleri, 11 hava subayı hâdi
sesi, inzibati kudretteki za'fa delâlet eden ve fail
leri yakalanamıyan şakavet hâdiseleri, dış iktisadi 
münasebetlerimizi, dış yardımların bizleri üzün
tüye sevk eden durumları ve bütün bu mevzular 
üzerinde tatminkâr olmaktan çok uzak olan pasif 
davranışlar karşısında halkta, hükümete, siyasi 
ve iktisadi istikrar için yapıldığı belirtilen çalış
malara karşı güven ve bu güvenin neticesi olan 
huzur hâlâ teessüs edememişse bu neticeden bi
rinci derecede sorumlu olan Hükümetin sadece 
kendisi olması icabeder. Huzur ve güven mev
zuuna temas etmiş iken onun memlekette teçssüs 
etmesini kuvvetle sağlıyacak çok ehemmiyetli bir 
âmil üzerinde de bilhassa durmak isteriz. Bu da, 
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geçmiş siyasi mücadelelerin memlekette ıstırap 
ve üzüntü kaynağı olmakta" devam eden son 
yaralarının da, insanlık anlamını tamamlıyan 
ve ona mânevi en yüksek mertebe ve değerini 
veren, şefkat, müsamaha ve nisyan ilâcı ile te
davi edilmesinin lüzum ve zaruretidir. Bu mev
zuda memlekete hiçbir faydası olmıyan birbiri
ne zıt ve zararlı mülâhaza ve 'tutumlardan 
uzaklaşıp milletçe elele, gönül gönüle vererek 
çalışmamız, geçmiş bir devrin .siyasi tasarruf
larının muhasebesini maziye ve tarihe terk et
memiz ve memleketimizin içtimai, iktisadi şart 
ve gerçeklerinin önümüze serdiği meseleler üze
rine tam bir huzurun ferahlığı ve bu ferahlı
ğın verdiği kuvvetle 'hep 'birlikte eğilmemiz za
manı gelmiştir ve hattâ geçmektedir. Bütün 
Türk Milleti ve beynelmilel alem, dâvalarımızı 
(hal mevzuunda akıl, idrak, izan, vicdan yolun
da nasıl hareket ettiğimize ve aldığımız ve ala
cağımız neticelere nazarlarını dikmiştir, ikti
sadi kalkınmamızın ve siyasi vahdetimizin te
mel şartının huzurun teessüsünde olduğu, bu
nun da vatandaşlar arasında kin, nifak, husu
met, tohumlarının saçılmasının katî ve zecri 
tekdir ve müdahalelerle önüne geçilmesi için 
el'birliği ile çalışmamızda ve gayret sarf etme
mizde olduğunu artık anlamalıyız. 

Değerli arkadaşlarım, 
Muaffakiyetsizliğln ikinci mühim âmili, 

malî ve iktisadi politikanın, memleket iktisadi 
hayatının geleceği hakkındaki taihminlerinde 
sıhhatli bir görüşe sahibolmaması ve bu politi
kanın tahakkuku için kullanılan veya müra
caat edilen vasıtaların ve yolların yetersiz kal
malarını da görmekteyiz. 

1962 malî yılı plân tatbikatının muaffaki-
•y etsiz neticeleri bu görüşümüzde ne dereceye 
Ikadar haklı olduğumuzu göstermeye kâfi ve 
açık bir vesika ve delildir. Vasıta ve yollar 
tâbiri ile kasdettiğimiz, tatbikat ve çalışmalar 
ile alâkalı teşkilâtın ve bu teşkilâtta çalışan 
elemanların kifayetsizliği, müşahede ve karar
ların sıhhatine tesir eden bilgi ve tecrübe nok
sanlığı, finansman kaynaklarının kifayetsiz 
kalışı ve bilhassa vergilerin ekonomideki istik
rarsızlığı gidermeye yetecek bir vasıf ve nite
likte olmadıkları ve getirilen reformun bu ne
ticeyi istihsale tam olarak hadim 'Oİamryacağı 
hususudur. 
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Teşkilât tâbiri ile; başta Devlet Plânlama 

Teşkilâtı olduğu halde, kademe kademe bu teş
kilât tarafından hazırlanmış olan ve kalkınma 
plânının hazırlanmasına ve tatbikatına mütaal-
lik mesuliyeti üzerinde taşıyan bütün Devlet 
teşkilâtı ve iktisadi Devlet Teşekküllerini kas-
detmekteyiz. 

1960 yılı sonunda 91 sayılı Kanunla kuru
lan Devlet Plânlama Teşkilâtının kuruluş mak
sadı üzerinde söyliyecek tek bir sözümüz yok
tur. Ancak her 'biri, taşıdıkları vasıf ve ilmî 
yeterlik 'bakımından bir kifayet arz etse dahi, 
bu bünyede yer alan. elemanların memleketin 
çok muğlâk bir mahiyet arz eden iktisadi bün
yesine nüfuz edecek ve isabetli müşahedelerde 
bulunabilecek bir hayat ve meslek tecrübesine 
sahilbolduklarını ka'bul etmek imkânsızdır. Tak
dir edilecek bir çalışma ve gayretin 'bir neti
cesi olmakla, beraber, çok kısa bir ızamanda sa
dece nazari görüşlerin ve kanaatlerin mahsulü 
olarak tezahür eden bir plânın ise hatalı neti
celer vereceğini teksirmek hayret uyandıracak 
!Mr kehanet değildir. Filvaki bu teşkilâtın di
ğer Devlet teşekküllerinde çalışan mütehassıs 
ve tecrübeli elemanlarla iş birliği yaptığı ve bu 
bakımdan da tecrübe noksanlığının bir mahzur 
olarak ele almamıyacağı iddia edilecektir. An
cak memur psikolojisi, Devlet Teşkilâtında ça
lışan elemanların, Devlet Plânlama Teşkilâtın
da çalışanlara, karşı taşıdıkları kompleks, bu iş 
birliğinden hiçbir zaman tam olarak 'bir verim 
sağlamamış ve kalkınma plânı hazırlanmasın
da yine Devlet Plânlama Teşkilâtında vazife 
alan genç elemanların nazari 'bilgileri ve bu 
'bilgilere dayanan kısır tetkik ve müşahedeler 
müessir olmuştur. 

Mühim olan ve ımuaffakiyetsizlik neticele
rinde de müessir olan bir noktayı da burada 
belirtmekte fayda mülâhaza ediyorum. Bu da, 
plânın hazırlanmasında, müşahedelerin ve ne
ticelerin tesbitinde büyük bir faktör olan ista
tistik! bilgi ve rakamların büyük hir kısmının 
ancak kaba bir tahmininde bulunmaya imkân 
verecek bir hüviyette ve kifayetsizlikte olma
larıdır. Bilindiği gibi iktisadi plânın temelleri 
istatistik malzemesine dayanır. Rakamların 
doğruluğu ve yanlışlığı neticelere büyük nis-
bette tesir eder. Rakam malzemesinin eksikli
ği ve kalitesizliği karşısında mütehassısların çok 
ihtiyatlı hareket etmeleri zaruridir. Buna rağ-
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men kalkınma plânının hazırlanışında esas he
def % 7 gilbi yüksek bir kalkınma hızının sağ
lanması olduğu ve buna göre malî ve iktisadi 
politikaya hedef ve istikamet verilmek istendi
ği için bu kifayetsiz rakamlara göre müşaıhede-
lerin teşbihinde ihtiyatlı hareket edilmemiş bu 
rakamlar mübalâğalı bir şekilde kıymetlendiri
lerek hatalı neticelere varılmıştır. 1962 yılı 
geçiş plânı tatbikatından, sathi bir tetkik mü-
şalhade ile aklığımız netice, elde edilen kalkın
ma hızının % 5 ten de aşağı olduğu intibaını 
bizde uyandırmaktadır. Sayın Başbakan Yar
dımcısı Alican'm gazetelerde okuduğumuz muh
telif >beyanlaırı bizi kalkınma plânını tatbikatı 
bakımından üzüntüye sevk eden, endişelerimi-
;zi teyideden maihiyet gösterdiği gibi, Sayın Hü
kümet Başkanının radyodaki beyanları da faiz-""" 
leri iyimserliğe sevk edecek bir kuvvet arz 
etmemektedir. Yüksek Meclisinizin bu mevzu
da Hüküme't tarafından tenvir edileceğini ümid-
ctmekle beraber, kalkınma hızının gerçeğe ay
kırı bir şekilde hesaplanmasından, diğer bir 
deyimle sermaye hâsıla nisbetinin mübalâğalı 
bir tanmin yapılmasından doğacak iktisadi mu
vazenesizliklerin 1963 ve daha ileriki yıllarda 
plân tatbikatında nasıl giderileceğinin, nasıl 
iktisadi ve malî bir rota takibedileceğinin şim
diden düşünülmesinin ve tedbir alınmasının lü
zum ve zaruretine kaaniiz. 

Plân tatbikatında vazife ve mesuliyet alan 
diğer Devlet teşkilâtı ile İktisadi Devlet Teşek
küllerinin tutumları ve teşkilâtta, çalışan per
sonelin. çalışma zihniyeti ve kifayetleri de mu-
vaffakıyctsizlik veya muvaffakiyette diğerleri ka
dar mühim olan bir husustur. Tereddütler, 
mesuliyet korkuları, kifayetsizlik, kırtasiyecilik 
zihniyeti, adam sendecilik, Devlet teşkilâtının 
tabi olduğu siyasi ve idari üst kademelerin arzu 
ve idareleri, hüsnüniyetleri ve alt kademeye 
tazyikleri ne olursa oisun plân tatbikatının yü
rümesinde, aksamasında âmil olmuştur ve ol-
nııya da devam edecektir. Bakanlıklar ve teş
kilâtlar arası pratikte de işliyecek idari ve tek
nik bir koordine çalışma sistemi kurulmadıkça 
ve bu organizasyon iktisadi kalkınmanın ve bu
na mütaallik plânın ve koordine çalışmanın mâ
nasını ve ruhunu anlıyaoak vasıfta eleman ve 
vasıtalarla takviye ve teçhiz edilmedikçe, 1962 
de olduğu gibi bundan sonra da plân tatbika
tının aksamasına ..imkân verilemiyecektir. Bu 
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mevzuda da Hükümetin bir tedbir aldığını he
nüz müşahade etmiş değiliz. 

Çok Muhterem milletvekilleri, 
Yüksek huzurunuza, getirilmiş olan 190:.) yılı 

bütçe tasarılarının hazırlanmasına müessir olan 
Hükümet malî ve iktisadi politikasının bizde 
tereddüt ve endişe uyandıran taraflarına umumi 
olarak temas ettikten sonra bu tasarıların ha
zırlanışında ve tatbikatmdaki muvaffakiyet de
recelerine müessir olan diğer hususlara da sıra
sı ile temas etmek isteriz. 

Bunlardan en ehemmiyetlisi şüphesiz ki 5 
yıllık Kalkınma Plânı tatbikatının 1903 malî 
yılı bütçesi ile olan irtibat ve münasebetlerinin 
ve muaffak olma imkân ve derecesinin ciddi 
bir şekilde tetkik ve münakaşa edilmesidir. 

Hükümet 1963 yılı bütçe tasarısına ait p;e-
rekçenin giriş kısmında sadece bütçe tasarıları
nın 5 yıllık Kalkınma Plânının gereklerine uy-* 
gun hazırlandığını umumi bir şekilde ifade et
mekle yetinmiş her nedense bu bütçelerin ana 
karekterini teşkil eden bu çok ehemmiyetli 
mevzuda plânla bütçelerin, irtibat ve müna
sebetlerini, umumi bir şekilde de olsa, tahlil 
ve geçmiş yıl tatbikatiyle mukayese eden bir 
kısmı veya müttalâaya yer vermemiştir. Sebebi 
ne olursa olsun bu cihetin mevzuun ehemmiyeti 
ve ciddiyeti nisbetindo nazarı itibara alınma
masını büyük bir noksanlık olarak telâkki edi
yoruz. 1962 yılı geçiş plânı tatbikatının bugün 
artık meçhul olmıyan üzüntü veren neticeleri 
ve bilhassa 1963 malî yılı bütçe tasarılarının ca
ri ve yatırım harcamalarının finansmanını teş
kil eden kaynakların biraz sonra tahlil edeceği
miz karekteri ve tahminlerin realize edilme
mesi ihtimalleri 1963 yılı plân tatbikatının ta
mamı hakkında bizleri haklı olarak endişeye dü
şürmektedir. Bu mevzuda bir kısım arkadaş
larımız esaslı bir tetkik neticesi olan noktayı 
nazar ve kanaatlerini Yüce Meclisinize arz ede
ceklerdir. 

BAŞKAN — Bir dakika Thsan Bey. 
Mnıhıterûiiı arkadaşlar, tçtüzüğün yazılı be

yanlar .için koymuş olduğu 20 dakikalık miid-
de't 'bitmiştir. Müsaade 'buyurursanız parti 
sözcülerini bundan istisna edelim. 

Bu 'hususu oylarınıza arz 'ediyorum. Ka!bul 
edenler... Btmi'yenler... Kabul edilmiştür. 

Oyunu kullammyan arkadaışımi'z var mı 
efendim?. Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
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Buyurun İhsan Bey, devam edin. 
A. P. GRUPU ADINA İHSAN ÖÜRSAN 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım. 
İkinci ehemmiyetli mevzu da 19|68 malî yı

lı .bütçesine mevzu teşkil eden devlet harcama
larının, yani bu harcamalar içlinde yer alan 
carî kamu harcamaları ille, kalkınma plânının 
tahakkuku için yapılması derpiş edilmiş olan 
yatırım harcamalarının ve devlet borçlarının 
1963 malî yılı içerisinde itfasına tafosis edilen 
karşılıklarla, bunların .ödenecek faizleri karşı
lıklarının finansmanı mevzuudur. 

1963 malî yılı Mütçe tasarısına ait »gerekçe
min gider bütçesini talhlil eden ikramından aldı
ğımız bilgililere göre, 1963 malî yılı bütçe tasa
rıları ile carî devlet giderleri için 8 177 9*39 458 
lira, yatırım harcamaları için de 3 904 658 842 ! 
lira ioîmak üzere ceman 12 082 498 300 lira öde- j 
nek teklif edilmiştir. 'Bu miktar, teklöflerin ; 
Bütçe Karma Komisyonunda müzakeresi so~ :| 
nunda 19 139 858 lira artırılmak suretiyle 
12 101 038 158 liraya iblâğ olunmuştur. Bu
na ımukabil 1963 malî yılı zarfında 9 452 498 300 
lirası normal kaynaklardan ve 2 630 000 000 lirası 
özel kaynaklardan olmak üzere 12 082 498 300 
lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

Normal kaynaklardan elde edilecek gelirle
re ait 'tahminler İrat, Servet 'vergileri haısıla<t 
talhminleri ile Gider vergilerine Gümrük ve İs
tihlâk vergilerine ve müteferrik gelir ve hası
lata ait tahminleri ihftiva etmekte, özel kay- ] 

Tahmin Fiilî tahsilat 
Yıl T. L. ^ T. L. 

1958 4 497 552 000 4 377 166 572 
1959 5 996 630 000 5 754 060 775 
1960 6 943 385 000 5 938 100 601 
1961 7 654 000 000 7 117 938 685 

1962 malî yılında normal gelir kaynakların- j 
dan elde edileceği tahmin olunan hasılat 
8 395 693 632 liradır. Ekim 1962 ayı sonuna 
kadar aynı kaynaklardan yapılan fiilî tahsila
tın 8 aylık baliği ise 5 051 458 000 liradan 
ibarettir. Muhtelif yılların aylara göre tahsi
lat seyrinin yıllık fiilî tahsilat tutarları ile mu
kayesesinden çıkardığımız neticelere göre, 1962 
malî yılında normal gelir kaynaklarından ejde 
edilecek fiilî tahsilat miktarının 7 - 7,5 milyarı | 
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naklardan elde edilecek gelirlere ait tahmin
ler ise, (tasarruf bonolarından, akar yakıt istik
rar fonundan, Amerikan yardımları ile karşı
lık paralardan ve diğer fonlardan genel büt
çeye intikal edeceği tahmin «dilen hasılatı kap
samaktadır. Şu halde 1963 malî yılı bütçesi 
her ne kadar gelr ve gider olarak denk bir 
bütçe üiüfviyeti dle yüksek huzurunuza takdim 
edilmelote iste de, bu vasfının ikna edici bir hü
viyet arz etmesi ancak gelir tahminlerinin doğ
ruluk ve isalbet dereceleri üzerinde yapılacak 
bir tetkik ve araştırmanın bize vereceği inan
dırıcı neticeye bağlı kalmaktadır. 

Resmi istatistikî bilgi ve rakamların tetki
kinden aldığımız neticeye göre, özel gelirler ve 
fonlar dışında iç (kaynaklardan, yanii normal 
kaynaklardan elde edilen gelir tahminleri ile 
fiilî taîhsilâtt arasında 1960 malî yılına kadar 
daima % 3,5 ile % 10 arasmda bir fark teza
hür «tmîştir. Bu farklar 1993 ımalî yılında % 
14 gibi bültçenin denklik vasfını âdeta kaybetti
ren bir miktara yükselmekle beraber 1961 ve 
1962 ırnalî yıllarında tezahür eden farklar da 
bütçe dengesini ve bütçeye mevzuu teşjkil eden 
hizmetlerin ifasını mümkün kılmak bakımın
dan düşündürücü ve Mtçenlin denkliği iddiası
nı kabulde 'bizleıti tereddüde sevik edici bir (hü
viyet 'göstermektedir. 

1968 yılından itibaren normal gelir tahmin
lerinin fiilî tahsilat ile mukayeselerinden çıkan 
neticeleri, tamamen objektif bir müşalhade ola
rak, >arz edSyor. 

Fark Nisbet 
T. L. % 

150 385 428 3,3 
242 569 225 4 

1 005 284 399 14 
536 061 315 7 * 

aşamıyacağı ve 1962 malî yılında menfi farkın 
bir milyara baliğ olacağını katî bir şekilde gös
termektedir. Nitekim Sayın Maliye Bakanımız 
Bütçe Komisyonunda bâzı sorulara verdiği ce
vapta, 1962 malî yılı bütçesinin umumi gelir 
tahminlerinin bir milyar 200 milyon lira civa
rında bir trçık vereceğini ifade etmiş ve bu ifa
desiyle 4e müşahedemizin doğrulumunu teyidet-
roiştir. 

Görülüyor İri 1959 majî yılı sonuna kadar 
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gelir tahminleri, normal telâkki edilebilecek ia&-
bet hataları ile (bütçenin denklik hüviyetine bü
yük bir tesir icra etmediği halde; 1960 malî 
yılında ve bunu takibeden yıllarda, normal bir 
tahmin hatası olarak kabul edilmiyecek ve âdeta 
bütçenin denkliğini, sıhhatini ve doğruluk va
sıflarını ihlâl edecek bir şekilde düşündürücü 
ve üzerinde durulması icabeden bir mahiyet 
göstermiye başlamıştır. 1960, 1961, 1962 malî 
yıllarının her yönden arz ettiği istikrarsız du
rum aynen devam ettiği ve buna biraz sonra ı 
izahına girişeceğimiz vergi sistemimizin aksak- j 
lığından doğan neticelerin de inzimam edece
ği ve bu faktörlerin de tahminlerdeki normal 
hata paylarının çok geniş ibir şekilde aşılmasına 
sebebolacağı nazan itibara alınırsa, 1963 malî 
yılında normal gelir kaynaklarından husule ge
lecek menfi hasılat farkı, en iyimser bir tahmin 
ile bir milyar liradan aşağı olmıyacaktır. Büt
çe Karma Komisyonu raporunun 1963 malî yı
lında gelir tahminlerinin tahalkkuk etmeme ih
timalleri üzerindeki mütereddit ve müphem izah
ları, bu mevzu üzerindeki endişelerde ne dere
ceye kadar haklı olduğumuzu göstermeye kâfi
dir. 

Çok muhterem milletvekilleri; 
Normal gelir tahminlerinin bütçe dengesine 

menfi tesir yapacak bir mahiyet arz eden bu 
muhtemel neticeleri bizi zaruri olarak kalkın
ma plânının finansmanına mesnedolan normal 
ve özel gelir kaynaklarının <ve bilhassa ıbu mev
zuda büyük bir ehemmiyet arz eden vergi sis
temimizin ve dokyısiyle Karma Hükümetin 
vergi politikasına verdiği istikametin ve bu yön
deki çalışmalarının; plân tatbikatı ve cari har
camaları ne dereceye kadar mümkün kılacak 
bir nitelik ve yeterlik arz etmekte olduğunun 
tetkikine götürmektedir, 

Biraz evvel de belirttiğimiz gitbi, 1963 malî 
yılı gelir tahminlerine göre, yatırımlar da 
dâhil olduğu halde, Devlet harcamalarını 
9 952 493 300 lirası normıa! kaynaklardan yani 
irat, Servet, Gider, İstihlâk vergileri hasılatı ile, 
resim ve harçlar ve müteferrik gelirler hasıla
tından karşılanacaktır. Bu miktarın umumi ge
lir tahminleri içerisindeki nisbeti % 78 dir. Ge
rek plân hedeflerinde ve stratejisinde, gerekse 
Karma Hükümetin programında ve 1963 yılı 
genel bütçe gerekçesinde ve Muhterem Maliye 
Bakanının Bütçe Komisyonundaki muhtelif izah- j 
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larmda, bütçe harcamalarının karşılanmasında 
ve plâna uyulmasında hiçjbir şekilde enflâsyona 
gidilmiyeceği ısrarla teyidedilmiş ve normal ge
lir kaynakları ile ihtiyaçların karşılanacağını 
ve gelir kaynaklarında vergi sistemi üzerinde 
ıslahata gidilmek ve yeni gelir kaynakları bu
lunmak suretiyle bu kaynakların verimi ar
tırılacağı ifade olunmuştur. Birkaç gün evvel 
Yüksek Meclisinize sunulan ve genel-vergi re
formu ile adlandırılan kanun tekliflerinin tümü 
ve vergi sistemimiz üzerinde yapılan konuşma
lar sırasında Adalet Partisi Meclis Grupunun bu 
mevzudaki görüş ve kanaatlerini açık bir şekil
de belirtmiştik. Bu konuşmalar sırasında koa
lisyon kanadına dâhil partilerimizden birisinin 
muhterem sözcüsü, Muhterem Maliye Bakanı 
tenkidlerinyzin demogajiye ve polemiğe dayandı
ğını ileri sürmek ve bizi memlekette tatbik edi
lecek vergi sistemleri ve vergi politikası üzerin
de müsbet ve belli bir görüş ve kanaate sahibol-
mamakla itham ettiği için bu seferki konuşma
mızı daha ziyade bu mevzudaki kanaatimizi tev-
lideden âmil ve müessirler üzerinde teksif et
mek zorunda bıraktı. 

Muhterem Milletvekilleri; 
Bilindiği gibi İstanbul'da kurulan vergi re

formu komisyonu Maliye Bakanlığının 13 Şubat 
1961 tarihi mucibiyle kurulmuş ve bu komisyona 
istanbul ve Ankara Üniversitelerinden iki pro
fesör ile istanbul Ticaret ve Sanayi Odaları ve 
Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsaları 
Birliği, Menisa Bağcılar Konfederasyonu tem
silcilerinin katılmaları temin edilmiştir. Bu ko
misyonun çalışmalarına da ayrıca Maliye Bakan
lığının mütaaddit mütehassıs elemanları da işti
rak ettirilmiştir. Vergi reform komisyonunun 
başkanlığına da, vergi refarmu mevzuunda uzun 
seneler hakikaten verimli ve büyük hizmeti ge
cen ve kıymetli bir mütehassıs olan Maliye Ba
kanlığı müşavir uzmanı Ali Alaybek'e tevdi 
olunmuştur. Çeşitli vergi kanunlarımızı bir tet
kik'süzgecinden geçirerek bir taraftan iktisadi 
faaliyeti ve sınai cihazlanmayı aksatacak mahi
yetteki hükümleri ayıplamak, diğer taraftan da 
yâtifimları ve sermaye terakümünü teşviik edici 
yeni hükümler koymak malksadiyle vergicilik 
sahasindâ ilmin ve memleket realitelerinin ışığı 
altılıda yapıcı olarak çalışmaların lüzum ve za
ruretine k&ani olunduğu genel vergi reformu ra
porunun giriş kısmında belirten bu komisyon 

- 267 -



M. Meclisi B : 46 
iiMJl yılı başlarında (-alışmaya başlamış ve tak-
dire değer bir mesai sari' ederek aynı yıl içinde 
ve beş altı ay içinde çalışmalarını tamamlıyarak 
rakorunu Maliye Bakanına tevdi etmiştir. 

İşte Vükaek Meclisinize Karma Hükümet ta-
ı alından sevk edilmiş olan ve halen kısmen ka
bul edilmiş bulunan vergi kanunlarına ait tasa
rıların bir kısmı bu vergi reform komisyonunun 
hazırladığı raporda tesbit edilen esaslara ve ya
pılan tavsiyelere uyularak hazırlanması gereken 
tasarılardır. 

Mevzuu şu cepheden mütalâa etmek yapılan 
çalışmalar üzerinde bir kanaate varmak bakımın
dan gereklidir. 

Vergide reform nedir? Vergi reform komis
yonunun çalışmaları ve bu çalışmalar neticesin
de Hükümete tavsiyeleri ve tesbit ettikleri esas
lar reformun mâna ve şümulü içinde ne derece
ye kadar mütalâa edilebilir? Vergi reform ko
misyonu vergide reform anlayışını genel vergi 
reformu raporunu 18 nci sayfasında vergi refor
munun temel hedefleri adı altında şu şekilde 
izah ediyor : 

«Modern vergi anlamı ve verginin fonksiyon
ları da göz önünde tutulursa gerçekleştirilmek 
istenen vergi reformunun temel hedeflerini şu 
şekilde özetlemek mümkündür : 

1. Vergiden opitimal hasılayı sağlamak, 

2. Vergi sistemimizi, sosyal ve ekonomik 
fonksiyonlarını gereği gibi yerine getirecek şe* 
kilde tesis etmek, 

3. Vergi kanunlarımızı gerek mükellefler 
gerek bu kanunları uygulıyanlar için, kolay an
laşılır şekilde mantıki, rasyonel, açık ve basit 
bir hale getirmek, 

4. Vergi hukukumuzu, demokratik prensip
lere göre geliştirmek, mükellef haklarını masun 
tutacak şekilde yeniden organize etmek, 

Komisyon modern vergiden ne anladığını ra
porunun 7 ve 8 nci sayfalarında izah ederek şu 
fikre bağlıyor. «G-ünden güne artan sosyal ve 
kültürel hizmetleri yanında Devlet, memleket 
ekonomisinde de düzenleyici bir rol oynamak 
durumundadır. Bu ise âmme masraflarının 
artması dolayısiyle millî gelirden vergi olarak 
alman payın eskisiyle kıyaslayamıyacak şekilde 
bölünmesini intacetmiştir. Millî gelirin vergi 
yoliyle bu ölçüde yeniden dağılışına (Redistri-
bution) tabi tutulması çağımız Batı dünyasını 
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demokratik nizam bakımından karakterize eden 
en önemli bir »hâdise olmuştur. Bu önemli geliş
me verginin anlamına da tesir etmiştir. Vergi
nin anlamında husule gelen bu değişikliğe mu
vazi olarak da verginin fiskal dediğimiz malî 
ve ekstra fiskal dediğimiz ekonomik ve sosyal 
fonksiyonlarının mâna ve şümulü de büyük öl
çüde değişmiştir.» -

Şunu bilhassa belirtelim ki, komisyonun ge
rek vergi anlayışına gerekse vergi reformu 
ile tahakkuk ettirmek amacını güttüğü bu mev
zular üzerindeki mütalâalarına karşı hiçbir ay
kırı düşüncemiz yoktur. Bunların hepsi de de
ğer taşıyan ilmî görüştür. Nazari olarak da doğ
rudur. Ancak biz bu anlayış ve görüş içerisin
de reform mevzuunda varılmak istenilen hedef 
ve gayeler için istinadedilen müşahedelerde ve 
müracaat edilen yollarda ve yapılan mukayese
lerde nazari.kalmıyarak memleketimizin iktisa
di. içtimai, kültürel gerçeklerine itibar edilme
sinin zaruri olduğunu ve verginin modern ve 
ilmî anlamı ne olursa olsun, her memleketin 
ekonomik ve sosyal bünyesine ve bu bünyenin 
şart ve hususiyetlerine göre tatbikatın ve ver
gi anlayışının ve reform hedeflerinin az veya 
çok bir hususiyet ve değişiklik göstereceğini ve 
bu şart ve hususiyetlere intibak kabilinden 
mahrum olan bir görüşün ve buna göre yapılan 
bir tatbikatın, istinadedilen nazariyeler ve pren
sipler ne kadar kuvvetli olursa olsun, muvaffa
kiyetli bir netice vermiyeceğini ileri sürmüş
tük. 

Değerli çalışmalarına inanmakla. beraber, 
Vergi Reformu Komisyonunun vardığı kanaat 
ve neticelere çok esaslı bir şekilde müessir ol
duğunu müşahede ettiğimiz birkaç noktada dur
muş tereddüt ve şüphelerimizi izhar etmiştik. 
Bunlardan birincisi Vergi Reform Komisyonu
nun modern vergi anlayışına ve dolayısiyle re
form hedeflerinin tesbitine esas teşkil eden 
«millî gelirden vergi olarak alman payın yani 
fert 'başına düşen vergi yükünün» ileri memle
ketlere nazaran Türkiye'de düşük seviyede ol
duğunu ve bu itibarla da vergiden op'timal hâ
sılanın sağlanması için hiç olmazsa millî gelir
den alınacak payın Muhterem Maliye Bakanı 
Ferid Melen'in de muhtelif izahlarında belirttiği 
gibi, asgari % 20 ye yükseltilmesinin zaruri ol
duğu iddia ve mütalâasının dayandığı mesnetler 
bakımından bizde uyandırdığı tereddütlerdir. 
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Vergi Reform. Komisyonu bu kanaate nasıl bir i 
mukayese ve'müşahede ile varmıştır? Vergi 
Reform Komisyonu diyor ki ; «çeşitli namlarla [ 
alman vergilerin toplamının millî gelir toplamı- I 
na olan nisbetini ifade eden vergi yükü, mem
leketimizde ileri Batı devletlerine ve hattâ Yu
nanistan'a nazaran, da son drece düşüktür. Bu I 
bakımdan memleketimizde vergi yükünün op-
timal bir seviyeye çıkarılması, her şeyden ev
vel vergi sistemimizde mevcut gediklerin kapa
tılmasına. kontrol sisteminin mükemmelleştiril-
mesine, bu suretle vergi ziyamın asgari hadde 
indirilmesine ve tatbbikata memleket realiteleri
nin ışığı altında modern vergiciliğin anlamına 
uygun bir veçhe ve istikamet verilmesine bağlı
dır». Tatbikata memleket realitelerinin ışığı 
altında veçhe ve istikamet verilmesi lüzum ve 
zaruretine kaani olduğu ve bunu açık şekilde 
ifade eden Vergi Reform Komisyonu maalesef 
memleketimizin az gelişmiş bir memleket hüvi
yetinde olduğunu ve memleketimizin ileri meni- I 
leketlerle aynı ölçülerle mukayesesinin bizi her I 
zaman doğru ve isabetli bir neticeye ulaştıramı-
yacağmı, ileri bir memleketin şart ve gerçekle- I 
fi içerisinde uygun bir netice veren bir tat
bikatın, buna tamamen zıt şartlar gösteren az 
gelişmiş memleketlerde aynı neticeyi vereceğini 
kabul etmenin, bu iki değişik hüviyet ve karak
terdeki memlekette yapılan müşahadelerin aynı 
ölçü içerisinde mukayese etmenin ve örnek 
olarak almanın, çok hatalı hareket olacağını 
gereği şekilde nazarı itibara almıyor. Şunu bil
hassa belirtmek isteriz İd; 

reform yapılmasın demiyoruz. Biz vergi
de sosyal adaletsizlikler izale edilmesin de
miyoruz. Biz ekonomimizin kalkınması ve sü
ratlenmesi için verginin ekonomik fonksiyon
larından istifade edilmesin demiyoruz. Biz 
diyoruz ki, bir vergi reformuna gidilirken 
memleketimizin ekonomik şartları, sosyal şart
ları, kültürel şartları çok esaslı bir şekilde 
tetkik edilsin, nazara "alınsın, ileri (memleket-, 
lor tatbikatı bir ilham ve fikir kaynağı ol
sun, nakledilen hükümler ve esaslar bir tercü
me değil bütün özelliklerimize intibak kabili
yeti olan telife yakın bir adaptasyon o ls ımj ' 
Tıpkı Ahmet Vcfik Paşanın Molier'den "adap
tasyonu arı gibi.. Ancak bu şekilde vergi sis
temlerinin tatbikatından muvaffakiyetli neti
celer elde edilebilir, 'aksamaların önüne geçi-
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lebilir. Bu mevzuda da bir misal olarak, zirai 
kazançların Gelir Vergisi sistemi içerisinde 
vergilendirilmesi teklifine temas etmiş ve Vergi 
Karma Komisyonundaki müzakerelerden ilham 
alarak bu esas dairesinde vergilendirmede çı
kan en küçük en büyük güçlüğün, Gelir Ver
gisinin memleket ziraatinin tabiatına, tekni
ğine, ekonomik sosyal şartlarına uygunluk" arz 
ctmiyen. vergilendirme tekniğinden ileri gel
diğini serd etmiştik. 

Evvelâ şu ciheti sarih olarak ifade edelim 
ki, biz, zirai kazançların sosyal adalet anla
yışı içerisinde fakat memleket ziraatinin ta
biatı, tekniği; ekonomik ve sosyal şartları, gö
zetilmek suretiyle vergilendirilmesi hususunda 
ne Hükümetle ne' de Vergi Reform Komisyonu 
ilo aykırı, bir düşünceye sahip değiliz. Bi
zim üzerinde durduğumuz husus, Vergi Re-
rof Komisyonu raporunda da belirtildiği gibi, 
zirai kazançların kendine has metotlarla bir 
tepki ve. şikâyete meydan vermiyecek bir şe
kilde vergilendirilmesinin sağlanabilmesidir. 
Bu vergilendirmeye sistemin bütünlüğünü sağ
lamak bakımından Gelir Vergisinin bünyesi 
içerisinde gidilmesi şüphesiz ki, en tercihe şa
yan olanıdır. Ama itiraf etmek lâzımdır ki, 
Vergi Reform Komisyonu raporunda teklif 
edilen ve Hükümetçe hazırlanan tasarıda bâzı 
değişikliklerle tatbiki derpiş edilen veriglen-
ciirine şekli katiyen tatminkâr değildir. Bil
hassa mükellefi kavrama ölçülerinin kifayetsiz
liği ve vergi adaletini teminden mahrum gö
ren sonsuz tatbikat mahsurları ile bu vergilen
dirme şeklini ileri sürülen reform hedefleriyle 
de telif etmek mümkün değildir. Biz zirai ka
zançların vergilendirilmesi mevzuunda yapılan 
çalışmaların istenildiği gibi memleket realite
lerini tamamiyle kavrıyan derin ve 'köklü bir 
tetkike dayandığını kabul edemiyoruz. 

Vergilendirmede kabul edilen ölçüler ve 
mesnetler memleket ziraatinin tekniğine şart
larına lâyıkiyle nüfuz etmek imkânına malik 
olamıyan diğer sahalardaki uzmanların na
zari mütalâalarına münhasır kalmıştır. Vergi 
Reform Komisyonunda zirai sektörü temsil 
eden elemanın anevzua hâkimiyeti, kifayeti ve 
zirai sektörü temsil salâhiyeti münakaşa edi
lebilir bir mahiyet arz etmektedir. Salahiyetli 
Tarım Bakanlığı uzmanlarının zirai sektörü 
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hakkiyle temsil eden çiftçi birliklerinin ve Zi
raat Yüksek Mühendisleri Odası ve Birliği 
temsilcilerinin mütalâaları alınmamıştır. Bu
nun içindir ki, Vergi Reform Komisyonunun 
diğer mevzulardaki çalışmalarının neticeleri 
takdir edeceğimiz bir kuvvet ve katiyet gös
terdiği halde, bu mevzudaki çalışmalarının 
neticesi, ileri sürülen prensipler ve nUzari mü
talâalar bakımından kuvvetli, fakat tatbikat 
tekniği bakımından çok zayıf tezahür etmiştir. 

Vergi Reform Komisyonunun kanaat ve 
mütalâalarına müessir olduğunu müşahude et
tiğimiz ikinci unsur devlet gelirlerinin millî 
gelire olan nisbetinin ve fert başına isabet 
eden vergi yükünün muasır ileri memleket 
nisbetlerine göre mukayesesi ve bundan mem
leketimiz aleyhine netice çıkarılmasıdır. Biz 
diyoruz ki, bu isabetli bir görüş değildir. îleri 
memleketlere nazaran düşüklük sebeplerini 
mukayese ve münakaşa etmek ve doğru bir ne
ticeye varabilmek için evvelâ millî gelir tah
minlerinin bizdeki isabet derecesinin ne dere
ceye kadar hakikatin ifadesi olduğunu gör
mek, saniyen de az gelişmiş bir memleket hü
viyetinde olan memleketimiz şartlarına göre 
tezahür eden neticelerin ileri memleket şartları 
içerisinde çıkan neticelerle mukayesesinin bizi 
ne dereceye kadar tatminkâr bir müşahade ve 
karara götüreceğini kestirmek icabeder.' 

Memleketimizin iktisadi, içtimai şartları ve , 
özellikleri ve gelirin % 50 den yukarı kısmı
nın kavranması ve tahmin yapılması mümkün 
olamıyan zirai sektör gibi kaynaklara ait bu
lunması karşısında, yetersiz ve kalitesiz vasıta 
ve malzemeye müracaat edilerek yapılan kaba 
tahminlerle çıkarılan neticelerin memleket ger
çeklerini ifade eden bir sıhhat ve kuvvette ka
bul etmeye imkân yoktur. Bu itibarla, bu şekil
de bulduğunuz nisbetlerle Devlet gelirinin 
millî gelire olan mukayesesini yapmak ve bu 
mukayese neticesini diğer memleketler netice
leriyle kıyaslıyarak aleyhimize bir netice 
çıkarmak vergi sistemi hakkında bizi isa
betli kanaatlere götüremez. Binaenaleyh, bu 
mukayeselerde tedbirli ve toleranslı ha
reket etmek yerinde olurdu. Vergi re
form komisyonunun değerli çalışmalarına ve 
vardığı kanaatlere esaslı bir şekilde müessir 
olduğunu belirttiğimiz bu hususlar üzerin-
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deki mütalâamızı umumi olarak arz ettik
ten sonra, bu komisyonun çalışmalarını sa
dece vasıtasız vergilerimiz üzerinde yapıl
ması lâzımgelen ıslahat üzerinde teksif ettiğine 
ve Hükümete sadece bunlar üzerinde yapıla
cak ıslahat ve değişiklikler hakkında tavsiye
lerde bulunulduğuna işaret etmek isteriz. Bu 
tavsiyeler umumiyetle vergi reformunun temel 
hedefleri olarak komisyonca ileri sürülen düşü
nüşlerin tahakkukunu mümkün kılacak yeter
liktedir. Ancak, Hükümet reformun gaye ve 
temel hedeflerine aykırı düşecek şekilde bu tav
siyelerden malî mülâhazalarla inhiraflar gös
termekten çekinmemiştir. Bunlardan en ehem
miyetlisi şüphesiz düşük seviyeli gelirlerin ver
gi ödeme sisteminin dışında bırakılması pren
sibidir. Bu prensip verginin sosyal hedefleri 
içerisinde yer alır. Ve verginin mükelleflerin 
ödeme kabiliyetleri ile mütenasibolması prensi
binin ve dolayısiyle vergi adaletinin bir icabı
dır. Az gelişmiş bir memleket hüviyetinde olan 
memleketimizde millî gelirin büyük bir parça
sının bu vasıftaki gelir sahipleri arasında da
ğılışı bünyesinin ortaya zaruri koyduğu bir ne
ticedir. Bu bakımdan Gelir Vergisi nisbet dilim
lerinin ayarlanmasında ve asgari geçim indiri
mi adı ile tavsif edilen istisna hükmün tatbika-
tındaki sosyal adaleti geniş çapta ihlâl eden 
Hükümet tasarruflarını tenkid etmiş ve malî 
mülâhazalarla reform hedeflerinin bu derece 
ihlâl edilmesinden üzüntü duyduğumuzu ifade 
etmiştik. Görülüyor ki, ne vergi reform komis
yonunun çalışmalarına, ne de bu çalışmalar 
neticesinde ortaya koyulan tavsiyelere ve Hü
kümetin bu tavsiyelere göre hareket edilmesine 
karşı söylenecek bir sözümüz yoktur. Ancak, 
işaret edeceğimiz husus, vergi reform komisyo
nunca aksi mütalâa edilmiş olduğu halde, bü
tün vergi sistemimiz gene topyekûn ele alınma
mış ve sistem içerisinde yer alan muhtelif ver
giler arasında memleketimizin iktisadi ve içti
mai gerçeklerine uygun ve arzulanan ölçüde 
bir armoni sağlanamamış olmasıdır. Kaldı ki, 
malî politikada en önemli cihet, memleketimi
zin içinde yaşadığı iktisadi durum ve bunun 
vergi tatbikatına behemahal tesir icra eden va
sıf ve karakteridir. Bu tesirler tahlil ve tesbit 
edilerek vergi politikamıza istikamet verilmesi 
gerekirdi. Bu muasır telâkkilere göre iktisat ve 
maliye ilminin en iptidai bir kaidesidir. Vergi 
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ister gelir ve servet, ister hareanuılar üzerinden ; 
alınsın, vergi mükelleflerinin yatırım ve harca
maları üzerinde tesir eder. Mükellefin satmal
ına gücünü mükelleften alır, Devlete nakleder. 
Yerginin Hazineye sağladığı gelir ferdî gelir 
üzerinde bir azalmaya sebebolduğu iyin serma
ye ve istihlâk mallarına karşı olan talep ferdî 
gelirlerin kısılmasından müteessir olur. Bu te
sirler bazan iktisadi istikrarın yararına, bazaıı 
da aleyhinde tecelli eder. Bu itibarla vergi sis
temleri üzerinde yapılacak operasyonlarda 
memleketin arz ettiği iktisadi manzarayı tahlil 
etmek" ve bu manzaranın deflâsyonist, depres-
yonist veya enflâsyonist vasıflardan hangisini 
arz ettiğini katî bir şekilde tesbit etmek iktiza 
eder. Bu müşahede ve tetkik, ne salahiyetli 
mütehassıslardan kurulu olan vergi reform ko
misyonunca. ne de Hükümet tarafından yapıl
mamıştır. 

Ne vergi reform raporunda ve ne de vergi ka
nunlarına mütaallik tasarıların gerekçelerinde ve 
Bütçe Kanununa ait gerekçede bu hususa müta
allik bir görüşün izahına da tesadüf edemedik. Bu 
büyük bir eksikliktir. Çünkü bilfarz, depresyon 
devrelerinde tatbik edilecek bir vergi politikası
nın temel prensipleri, enflâs3ron devrelerinde tat
bik edilmesi zaruri olan bir vergi politikasının te
mel prensiplerinden bambaşka mahiyet gösterir. 
Birisinde istihlâk harcamaları üzerinden alman 
vergiler indirilir. Gelir vergilerinde istisna had
leri yükseltilir. Kurumlar vergiler ile şahsi gelir 
vergilerinin tarifeleri aşağı bir seviyede tanzim 
edilir. Teşvik edici bir vergi politikası bütün hü
viyetiyle tatbik edilirken diğerinde bunun tama
men aksi tecelli eder. Ve daha doğrusu enflâsyo
nu gerektiren çeşitli sebeplere göre vergi sistem
leri üzerinde operasyonlara gidilmek suretiyle 
verginin iktisadi hayatı tanzimindeki rolünden 
büyük çapta faydalanılır. Hükümet her vesile ile 
ve her münasebetle bir enflâsyon tehlikesi karşı
sında olmadığını ısrar ve iddia ettiğine göre, aca
ba büyük bir vergi reformu iddiasının şümulü içe
risinde yapılan operasyonlar, getirilen yenilikler 
memleketimizin bugünkü iktisadi bünyesinin tel- \ 
kin ettiği hangi zaruretlerin mucip sebeplerine j 
dayanmaktadır? Tenkidlerimizde yapıcı ve müs- i 
pet olmadığımız ileri sürüldü. Bu mütalâalarımız- j 
da vergi politikasına verilecek istikametin taki- | 
binde hiç mi ışık tutan bir bir taraf yoktur?. Va- J 
sıtalı vergilere yapılan zamlarda memleket ren- j 
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litelerinin değil, büyük çapta Hükümeti tazyik 
eden malî zaruretlerin hissesi olduğu ve palyetif 
mahiyet arz eden bu şekildeki taktirlerle, ikti
sadi istikrarın muhafaza edilemiyeceği ve kal
kınmanın sağlanamıyacağını ileri sürerken biz 
sadece Hükümetin hareket tarzında ve tasarruf
larında yukarda izah ettiğimiz temel prensiple
rin nazara alınmamış olmasının endişesi ile ha
reket etmiştik. Şayet bu yapılmış ise yapılan re
formlara, memleketimizin bugünkü kitisadi hü
viyetinin tesbit ve tahlilinden çıkan zaruretlere 
göre veçhe verilmek istenilmiş ise, ve bu husus
ta da tatmin edilerek ilme gerçeğe ve tekniğe 
dayanan tasarruflar karşısında sÖyliyeçek hiçbir 
sözümüz olamaz. 

Çok muhterem milletvekilleri; 
özel gelir kaynakları içerisinde en ehemmi

yetli olanı şüphesiz dış yardımlar yoliyle 1963 
malî yılında elde edileceği umulan 2 milyar 105 
milyon liralık hasılattır. Bu mevcuda Hüküme
tin bütün ümidini konsorsiyum çalışmalarına 
bağlamış görüyoruz. 

Bilindiği gibi, 1958 Ağustosu istikrar karar-
lariyle başlıyan ekonomik istikrar devresinde 
dış borçlarımız konsolide edilmiş, İktisadi Dev
let tşeekküllerinin reorganizasyonu üzerinde ça
lışmalar yapılmış iktisadi ve malî sahalarda 
mevcut imkânlarımıza uygun politika takibolun-
muş bu suretle plânlı bir devreye geçiş için lü
zumlu zemin yaratılmış ve kalkınma plânının 
nazari çalışmalarına başlanmıştır. 

Plân çalışmalarına muvazi olarak iktisadi ve 
malî sahalarda da plânlı kalkınmanın gerektir
diği tedbirlere tevessül edilmiştir. Bu meyanda 
dahilî tedbirler yanında 5 senelik kalkınma plâ
nı ile istihdaf edilen neticelere varabilmek için 
lüzumlu ithalât programları dolay isiyle tediye 
muvazenemizde ortaya çıkan açıkların dış yar
dımlarla kapatılması zarureti doğmuştur. Bu za
ruret ise plânlı kalkınmada ihtiyaç duyulan dış 
finansmanın vâde, faiz ve şartlarının bir prog
rama bağlanması zaruretini ortaya çıkarmıştır. 
İşte konsorsiyum fikri bu plânlı iç finansman 
ihtiyacına cevap verecek beynelmilel bir malî 
teşekkülün kurulması zaruretinden doğmuştur. 
Aldığımız bilgilere göre konsorsiyuma, yani di
ğer bir tâbirle bu devletler arası hususi yardım 
birliğine Amerika Birleşik Devletleri başta ol-
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inak üzere Kanada italya, Belçika, Holânda 
Lüksemburg, Almanya, Fransa ve en sonda is
veç katılmışlardır. 

Muhterem Maliye Bakanımızın muhtelif vesi
lelerle verdiği izahlara göre konsorsiyum çalış
maları, ikiyüz elli milyon dolarlık bir yardım 
mevzuu üzerinde müspet olarak inkişaf gösteri
yormuş, bu yardımın 73 'milyon doları Ameri
kan hibe yardımı, 60 - 55 milyon doları Avru
pa Para Sandığından alınacak uzun vadeli 
kredi, 20 - 25 milyon doları malzeme 'kredisi, 
50 milyon do'lârı E. M. A, kredisi, 17 milyon 
doları da Milletlerarası Para Fonundan alına
cak 'kredi olacakmış. Şimdiye 'kadar yapılan 
3 toplantıda henüz katı bir netice istihsal edil-
mediğinli, faıiz ve vâde 'bakımından en uygun 
hadlerin temini için gayret sarf edildiği, Avru
pa Para Sandığından alınacak 50 - 55 ımilyon 
dolârlılk uzun vadeli kredi için Ilgiil'i görüşme
lere 'başlandığını muhterem Maliye Bakanımı
zın 'mu'htelif vesilelerle verdiği izalhlardan an
lamış bulunuyoruz. Fa'kat bütün bu izahlara 
rağmen 'ortada alınmış 'bir netice yok'tur. Uzun 
vadeli kalkınma . kredisi vermelk .politikasına 
henüz baişlıyan Avrupa 'devletlerini bu işteki 
tereddütleri, karşılaştı'kları mevzuat .güçlükle
ri, iç siyasi iktisadi durumumuza karşı 'güven
sizlikleri ve tereddütleri, kalkınma plânlımızı 
ve projelerimizi detayına kadar tetkik etmek 
'hususundaki istekleri ve ısrarları ve müzakere
lerde karşılaşılan güçlükler, konsorsiyum me-
saisiniin inkişafına ve süratle işliyere'k netice 
vermesinıe mâni olduğunu ıgö'sterme'k'tedir. Mart 
ayında yapılacağı 'bildirilen konuşmalardan bu 
şartlar altında müspet 've tatmin'kâr 'bir neti
ce beldemek mümkün olamıyor. Plân tatbika
tını ı'eallze edilmesinin' hayati bir mesnedi olan 
bu mevzuda Muhterem Maliye (Balkanının biz
leri esaslı surette 'tenvir etmesini bu arada da 
konsorsiyum dışında hangi dış yardım 'kay
naklarının kaldığını ve bunların mahiyetiyle 
bu kaynaklardan da temin edileceği umulan 
miktarlar Ihakkında 'bilgi vermesinii hassaten 
rica ederiz. 

Memleketimiz ekonomisinin Veçne ve (hüvi
yetini tâyinde ımüessir olan en ehemmiyetli 
faktörlerin başında şüphesiz 'ki dış memleket
lerle olan iktisadi ve ticari münasebetlerimiz 
-ve bu münasebetlerimizin müspet ve menfî te
celli gösteren neticeleri gelir. Bu bakımdan 
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bu 'münasebetlerimizin muhtelif devreleı'dekli 
seyrini huzurunuzda dile getirilmesinin lüzum 
ve zaruretine içinde bulunduğumuz iktisadi 
durumu vuzuhla 'belirtmek .baJkımından inanı* 
yoruz. Ve bunda fayda görüyoruz. 

Memleketimiz tediye muvazenesinin en 
önemli ve neticeye müessir kalemleri dış tica
ret muvazenemizin daima açık veren ithalât ve 
ihracata mütaallik kalemleriyle, tediye muva
zenesinin 'bu neticeyi büyük bir nisbette kapı-
yan hibe, yardım ve uzun vadeli krediler gibi 
dış memleketlerden sağlanan paralara mütaal-
lilk kalemleridir. Bu itibarla detaya ait sıkıcı 
izahatla huzurunuzu işgal etmemek için sadece 
bu iki kalem üzerinde .sizleri aydınlatmayı ve 
bu arada bâzı meselelere el atmayı mevzuun 
tam bir vuzuhla kavranmaısını sağlamak ama-
ciyle kâfi ıgörüyoruz. 

Dış Ticaret muvazenemizin 1958 yılından 
itibaren 4 senelik neticeleri şudur. (Bu malû
matı Ticaret Bakanlığı bütçesini tetkik eden 
Bütçe Karma Komisyonu raportörlerinin ra
porundan alınmıştır.) 

Sene 

.1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

toıalât 
dolar 

315 098 000 
469 982 000 
468186 000 
509 459 000 
548 933 000 

ihracat 
dolar 

247 235 000 
353 799 000 
329 731 000 
346730 000 
329 242 000 

Sene 
dolar 

67 863 000 
116 183 000 
138 455 000 
162 729 000 
216 691 000 

(Onbir aylık) 
1958 yılma kıyasen bu 5 sene içerisinde it

halâtta artış nisbeti 1959 da % 49, 1960 da % 
45, 1961 de % 61, 1962 yılının 11 aylık devre
si sonunda % 74 tür aldığımız malûmata göre 
yıl sonunda % 80 i bulacaktır. 

ihracattaki artış seviyesi ise şu seyri gös
termiştir. 

1959 da % 42. 
1960 da % 33, 
1961 de % 40, 

1962 yılının 'onbirinci ayının sonunda % 40 ı 
aşacaktır. 

Bu neticelerin mütalâa ve mukayesesinden 
anlaşılıyor ki, ithalât iktisadi istikrar tedbir
lerinin alındığını 1958 yılma nazaran her yıl 
muntazam bir artış kaydederek 1962 yılının 
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sonunda % 80 gilbi 'bir misle yakın bir nisbete 
ulaştığı halde ihracat aynı gelişmeyi göstere
memiş 1958 i takilbeden yılda ilk anda % 40 a 
kadar bir yükseliş kaydederek bu nisbette ha
reketsiz kalmıştır. 

Bütçe gerelkçesinde varil en izahatın tetki
kinden anlıyoruz ki, dış ticaret açığı devam 
ekmektedir, ve d aba uzun müddet için de de
vam etmesi memleketmı'iz iktisadi şartlarının 
bir, neticıisidir. Biz de kaaniiz ki, kalkman 
memleketler'de, kalkınma devrelerinde 'dış tica
ret açıklarının olması ve devam etmesi müm
kündür ve normal olan da 'budur. Kalkınmayı 
tamamlamadan veya kalkınma faaliyetlerini 
durdurmadan ibu açığın önlenme'sine de imkân 
yoktur. 

jlkt'kaden ;geri kalmış memleketlerin dış ti
caret durumlarını tetkik eden G. A. T. T. m 
eksparler (heyeti de aynı neticeye varmıştır. Bu 
heyetin (hazırladığı rapordan şunları öğreni
yoruz : 

«İkinci Cihan Harbinden evvel az gelişmiş 
memleketlarin ticari muvazeneleri İdillerine idi. 
1928 de İdillerine olan miktar 1 milyar 800 mil
yon 'dolardır. Bukünkü rayiçlere göre 3 milyon 
dolar civarında bir meblâğa tekıabül eder. Ko
re Harbine kadar lehe olan dış ticaret durumu 
gittikçe azalarak devam etti, Kore Harbinden 
sonra az gelişmiş memleketlerin .aleyhine dönen 
dış ticaret muvazenesi 1958 de 3 milyar 900 
milyon dolara yükseldi. Bu açık zamanımıza 
kadar artarak geldi.» 

Yine İbu heyetin raporuna .göre, «Crerî kal
mış ülkeler ekonomik kalkınmalarını mâkul bir 
hızda devam ettirebilmek için, yani gelişmiş 
memleketlerle az gelişmiş memleketle/rdeki ha
yat seviyeleri arasındaki mevcudolıan mesafeyi 
açtırmayan bir 'hızla devam ettirebilmeleri için, 
ithalâtlarını diğerlerine nazaran aşağı - yukarı 
iki misli fazla bir hızla yapmaları icabedecek-
tir, buna göre az gelişmiş milletlerin dış tica
ret açıkları 1975 yılında 11 milyar dolara çıka
caktır.» 

Bu durumdan anlaşılıyorki, kalkman mem
leketlerde dış ticaret açıklarının kısa bir zaman
da kapatılmasına imkân yoktur. Memleketimiz 
de plânlı bir kalkınma devresine girdiğine ve 
az gelişmiş bir memleketin her türlü iktisadi 
vasıf Ve karakterini taşıdığına ve ithalât politi-
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kamız plân esasları dairesinde tesbit edildiğine 
göre bizim de anlayışımız bu yoldadır. 

Ancak memleketimiz dış ticaret muvazenesi
nin açık vermesinin kendi iktisadi şartlarına 
göre tabiî ve zaruri olduğunu kabul etmek it
halât ve ihracat rejimi üzerine eğilerek bir ta
raftan ihracatı artıracak tedbirlere müracaat 
edilirken ithalâtın alabildiğine ve memleket ih
tiyaçlarına aykırı bir şekilde artmasına müsa
maha edilmek demek değildir. 

Bugün ithalât sistemimiz liberasyon ve kota 
esasına dayanmaktadır. Bilindiği gibi liberas
yon listesinde yer alan maddelerin ithalâtında 
bir tahdit bahis mevzuu olmadığı için bu imkâ
nın spekülatif mülâhazalarla süistimal edilmesi
ni önliyecek tedbirlerin ihmal edilmemesi ica-
beder. % 20 nakdî teminat tedbiriyle beraber 
liberasyon listesinde yer alan maddelerin üze
rinde de durulmasının ve memleket ihtiyaç ve 
gerçeklerine uygun bir tatbikata gidilmesi için 
bunların çok esaslı bir tetkik süzgecinden ge
çirilmesinin lüzum ve zaruretine kaaniyiz. Ko
ta tatbikatında birçok aksamalar müşahade 
edilmektedir. Bunlardan birisi kotalara konu
lan maddeler için tesbit edilen ihtiyaç limitleri
nin ekseriyetle memleket ihtiyaçlarına tekabül 
etmediği, bazan ihtiyaçtan fazla bazan da ek
sik tesbit edilmek suretiyle piyasa muvazenesine 
tesir eden bir netice gösterdiğidir. Diğer bir 
nokta da, memleket sanayiinin himayesi husu
sunda ithalât rejimine konulan tahditlerdir. 
Prensip itibariyle memleket sanayiine himaye
sine taraftarız. Ancak memleket sanayii lehine 
olan bu imkândan faydalanmasın bilhassa kal
kınma dâvamızda Önem taşıyan yatırım madde 
ve malzemenin ithalini tatbikat aksaklıklariyle 
denejere edilmesine mâni olunmalıdır. Ve bu 
husustaki şikâyetler'önlenmelidir. Bu mevzuda 
temas etmek zaruretinde olduğumuz bir cihette 
kota tatbikatında ilgili meslekî teşekküller ta
rafından suiistimal edildiği hususunda ortaya 
çıkan şayialar ve yapılan şikâyetlerdir. Piya
sada tepki yaratan bu mevzu üzerindede du
rulmalı me mâni olumalıdır. İthalât üzerinde 
alınacak tedbirlerle beraber ihracatı artırma im
kânları üzerinde de durulmalı ve yeni döviz kay
naklan araştırılmalıdır. İhracatın artırılması 
mevzuunda Ticaret Bakanlığınca öteden beri 
çalışılmakta olduğunu ve bilhassa dış piyasa
larda bilinmiyen ihraç maddelerinin ele alınarak 
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bunlardan 60 küsur maddenin istihsal iç istih
lâk miktarlariyle ihracı kabil miktarları vasıf
larını, standarısyol durumlarının kullanıldığı 
yerleri belirten etütler yapıldığını ve raporla
rın dış alıcılara, dış teşkilâtımız vasıtasiyle duy-
rulmakta olduğu ve böylelikle bu maddelere 
yeni yeni mahreçler ve ihraç imkânları arandı
ğını ve 1962 yılında bu çalışmalardan çok müs
pet bir netice alındığını memnuniyetle müşaha-
de ve tesbit etmiş bulunuyor. Ancak bu çalış
mayı kâfi görmüyoruz. Dış ticaret teşkilâtımı
zın, dış ticari ve iktisadi münâsebetlerimizde ne 
teşkilâtın kifayeti, ne de eleman miktarı bakı
mından tatminkâr bir hüviyet arz edememesi ve 
«çalışan elemanların büyük bir kısmım ticari fa
aliyetlerin tecrübe ve bilgi, süratli hareket ve 
karar istiyeıı münasebetlerini memleketimiz le
hine tanzim edebilecek yeterlikte olmamaları ve 
tâyinlerinde de bu cihete dikkatle itina gösteril
memesi memleketimiz aleyhine tecelli eden 
bir tatbikat aksaklığıdır. Bilhassa bugün bütün 
Dünya memleketlerinin çok ehemmiyet verdiği 
ve beynelmilel ticari münasebetlerinin temelini 
teşkil eden propoganda ve reklâm kifayetsiz
liği ve hattâ bu mevzuda bir teşkilâtımızın dahi 
mevcudolmaması muayyen zamanlarda beynel
milel fuar ve sergilere iştirakimizin çok kısır 
ve zayıf netice vermesi üzüntüyle karşılanaca
ğı bir husustur. Dış ticaret açığının kapatıl
ması mevzuunda ümidimizi ihracatımızın artı
rılmasına tevcih ettiğimiz şu kritik anda Hükü
metin bu hususta gerekli tedbirleri almasının 
lüzum ve zaruretini bir kere daha belirtiyoruz. 
Dış ticari münasebetlerimizin arz ettiği duruma 
temas etmişken müstakbel iktisadi kaderimizle 
sıkı sıkıya alâkalı olan müşterek pazar mevzuu
na da kısaca temas etmek isteriz. 

Gerek 5 yıllık plândan, gerekse haricî politi
kanın, bu kere meclisinizde müzakeresi sırasın
da Hükümetin verdiği izahattan ve C. H. P. Söz
cüsünün konuşmalarından anladığımıza göre 
müşterek pazar mevzuundaki tutumumuz Polari-
sation yani; «kutuplaşma» nazariyesine dayan-
maktadır.Myrdal Hirşman tarafından ileri sürül
müş olan bu nazariyeye göre fakir bir bölge ile 
zengin bir bölge arasında bir birlik meydana 
getirilirse bir kutuplaşma hâsıl olur, kutup teş
kil eden zengin bölge bütün iktisadi faaliyetleri 
kendine çekerek zenginleşecek ve dolayısiyle fa
kir olan bölge daha da fakirleşmiş olacaktır, Bu 
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nazariyeyi kabul edenler misal olarak da Ku
zey ve Güney İtalya'yı göstermektedirler. 

Kanaatimizce, bu şekilde bir görüşe dayana
rak daha uzun zaman müşterek pazarın dışında 
kalmak ve mahdut imkânlı anlaşmalarla duru
mu idareye çalışmak, memleketimiz gerçeklerine 
göre son derece yanlış ve sakat bir görüştür. Bu
gün Türkiye bu mevzuda şu iki şıktan birisini 
tercih etmek zorundadır. 

1. Ya Türkiye'nin kalkınmasına, Müşterek 
Pazar dışında kalarak dar bir iktisadi iklim 
içinde kalarak gayret edilecektir, 

2. Veyahut Türkiye'nin kalkınması müşte
rek pazara katılarak geniş bir blokun imkânları 
içerisinde sağlanacaktır. 

Biz Türkiye gibi oldukça dar bir pazara 
sahip bulunan ve tabiat kaynaklarından istifade 
imkânları itibariyle henüz kendi kendine yet-
miyecek durumda olan bir memleketin, hele 
bugün dünyada vukubulan gelişmeler ve grup
laşmalar muvacehesinde; Müşterek Pazar dı
şında kalmasına imkân göremiyoruz. Tabiat 
şartlarından ve pazar hacmından sarfına
zar edilse bile, ekonomimizin bu şıklar
dan hangisi içinde daha fazla dinamizim 
içinde daha fazla dinamizm kazanacağı hususu 
üzerinde ısrarla durulmak gerekir. Biz ekono
mimizin geniş bir blok içinde ve sıkı iktisat ka
idelerine tabi olarak daha kuvvetle inkişaf ede
ceğine ve bu kaidelerin gayretleri kamçılayıcı 
bir tesir yapacağına ve komşumuz Yunanistan 
gibi, onun tabi olduğu şartlara benzer şartlarla 
Müşterek Pazara katılmamızın lüzum ve zaru
retine inanıyoruz. Ve Hükümetten bu mevzuda 
daha ısrarlı ve daha müessir müdahale ve ça
lışmalarla netice, almasını bekliyoruz. 

Dış memleketlerle olan iktisadi ve ticari 
münasebetlerimizin tediye muvazenemize tesir 
eden neticelerini tetkik ve tahlil ederken bu 
muvazeneye geniş bir şekilde tesir icra eden dış 
borçlarımızın miktarı ile bunların her yıl öden
mesi gereken taksitleri ve faizleri üzerinde de 
durmak ieabeder. Biz bu münasebetle Devlet 
borçlarının tümü üzerinde kısa bir tahlil yapa
rak görüşümüzü arz edeceğiz. 

30 . 9 . 1962 tarihinde Devlet borçlarının 
umumi miktarı 8 milyar 765 milyon lirası iç 
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borç, 5 milyar 314 milyon lirası dış borç olmak 
üzere 14 milyar 79 milyon lira olarak karşı
mıza çıkmaktadır. Buna aynı tarihte 723 mil
yon 290 bin iç, 493 milyon 475 lira dış olmak 
üzere 1 milyar 216 milyon lira olan Hazine ke
faletleri ile, ve 82 milyon 305 bin lira olan 
Amortisman ve Kredi Sandığı tahvillerini de 
ilâve edersek Devletin iç ve dış olarak borçlan
dığı umumi miktarın 15 milyar 778 milyon lira
ya baliğ olduğunu görürüz. 

Bu borcun çok mu veya az mı olduğu, mem
leketin borçlanma ve ödeme takatiyle ne dere
ceye kadar mütenasibolduğu, muhtelif seneler 
için iç ve dış borçlar yekûnu millî gelirle, Dev
let gelirleriyle mukayese edilerek bütçe gerek
çesinde gösterilmemiş ve çıkan neticeler muhte
lif memleketler neticeleriyle mukayese edilerek 
tenvir edici bir bilgi verilmemiştir. 

Ancak zaman zaman Yüksek Meclisinize bu 
kürsüden, umumi efkâra da muhtelif vesilelerle 
salahiyetli ve salâhiyetsiz ağızlardan Devletin 
üzerine yüklenilen borçların ödenmesi gereken 
taksitleriyle faizlerinin bütçeye ağır bir yük 
yüklemekte olduğu geçmişten intikal eden borç 
taahhütleri dolayısiyle Hükümetin büyük bir 
güçlükle karşı karşıya bırakılmış olduğu ile
ri sürüldüğü için bu şekildeki iddiaların haki
kat derecesini tcsbit ve Yüksek Meclisinizi ten
vir etmek bakımından kaba bir tahmin ve mu
kayeseye de dayansa, bir tahmin yapmaya mec
bur kaldık. 

1960 malî yılı bütçe tasarısından çıkardığı
mız malûmata göre Devletin iç ve dış olarak 
1959 yılındaki borçlarının umumi yekûnu şu ne
ticeleri vermektedir. 

Genel Bütçe (iç ve dış) 2 128 
Katma bütçeler (iç ve dış) 1 715 
Hazine bonoları 1 050 

4 894 

1950 yılında bu miktar 2 milyar 402 milyon 
olduğuna göre 10 sene içerisinde Devletin iç ve 
dış borçlarında 2 milyar 492 milyon liralık bir 
artış olmuştur. Artış nisbeti % 103 tür. 

Yine 1960 malî yılı bütçe tasarısında yapı
lan bir mukayeseden aldığımız neticeye göre 
devlet borçlarının 1957 yılında zamanının cari 
fiyatlarına göre millî gelire olan nisbeti % 29,6, 
1959 da ise bu nisbet % 14,5 tir. Devlet Borç-
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larının bütçe varidatına olan nisbeti ise 1950 de 
%183, 1959 da ise % 82 dir. 

Görüyoruz ki, 30 . 9 . 1962 sonunda 1959 
yılının 4 milyar 897 milyon liralık iç ve dış Dev
let borçları yekûnu 10 milyar 881 milyon li
ralık bir artış kaydetderek 15 milyar 778 mil
yon liraya yükselmiştir. Ancak 4 Ağustos 1958 
tarihinde alman iktisadi istikrar kararlarının 
bir icabı olarak tatbik edilen kambiyo pirimle-
ri nazarı itibara alınarak 1959 yılının devlet iç 
ve dış borçlar yekûnunu 7 milyar 925 milyon 
lira olarak kabul edecek olursak,1962 Eylül ayı
nın Devlet iç ve dış borçları yekûnuna nazaran 
artış miktarı 7 milyar 853 milyon lira olarak 
tezahür eder ki, bu artış 1959 yılının yekûnu
na nazaran % 100 nisbetine tekabül eder. 1959 
yılından 1962 yılı sonuna kadar ödenen resül-
malları nazarı itibara alarak bu miktara ilâve 
edersek geçmişe maledilemiyecek bir tasarrufun 
neticesi olarak geniş bir mikyasta borçlanılmış 
olduğu ve borçlanmaya da devam edilmiş oldu
ğu anlaşılır. 1962 Eylül ayı sonundaki Devlet 
borçları umumi yekûnunun millî gelire olan nis
beti % 32, bütçe gelirine olan nisbeti ise % 155 
tir. 

BAŞKAN — Sayın Gürsan Bey, bir dakika
nızı rica edeceğim, konuşmanızın daha ne kadar 
devam edeceğini tahmin ediyorsunuz1? 

ADALET PARTİSİ MECLİS GRUPU ADI
NA İHSAN GÜRSAN (Devamla) — 20 dakika 
daha devam eder. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, aldığınız karara 
göre, saat 20,00 de toplanılmak lâzım geliyor. 
Daha 20 dakika devam edecek diyorlar. (Saat 
20,00 de devam eder, sesleri.) Bunu oyunuzla 
halledelim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Hatibin 
konuşması kesilmesin, 20 dakika sonra bitire
ceğine göre yine saat 20,00 de toplanabiliriz. 

BAŞKAN — Daha 20 dakika oturuma de
vam edilmesi hususunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler işaret buyursunlar... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz efendim. 
ADALET PARTİSİ MECLÎS GRUPU ADI

NA İHSAN GÜRSAN (Devamla) — Şunu bir 
defa daha ifade etmek isteriz ki, mukayeseye 
esas olan aldığımız rakam ve bilgiler 1960 malî 
yılı bütçe gerekçesi ile 1963 malî yılı bütçe ge
rekçesinden çıkarılmıştır. Hatalı ise, doğru ne-
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tieeleri ve mukayeseleri Muhterem Maliye Ba
kanı açıklasın ve bizleri tenvir etsin. Esasen bi
zim üzerinde durduğumuz cihet Devlet borçla
rında husule gelen artışı tenkid etmek de de
ğildir. Kalkınma devresinde olan bir memleket 
bulunduğuna ve iç kaynaklarımızın hâsılası 
kalkınma için muhtacolduğumuz finansmanı 
daha uzun bir zaman için sağlamaya imkân ver
mediğine ve veremiyeceğine göre, bilhassa dış 
borçlanmaya gideceğimiz muhakkak ve gitme
miz zaruridir. Ancak, temennimiz bu borçlan
maların mümkün olduğu kadar uzun vadeli ve 
düşük faizli olmasına çalışılmasıdır. 

Bizim üzerinde durmak ve belirtmek istedi
ğimiz husus, siyasi olsun, içtimai olsun, terbi
ye ve mesuliyet telâkkisinin ve duygusunun 
gerçekler karşısında bizleri polemiğe, tahrip
lere, küçüklüklere sürülemiyecek şekilde kuv
vetli ve her şeyden üstün tutulması gerektiği 
hususudur. Bir memleketin tarihi, mazisi ano
nimdir, şahıslara maledilemez. Kapsadığı dev
relerin önümüze serdiği gerçekler ne olursa 
olsun, iyi tarafı ile, kötü tarafı ile de, şerefiyle 
de, her şeyi ile de bu tarih, bu mazi o memle
kete aittir. Tarih ve mazi sadece hâdiseleri 
ve bu hâdiselerin sebeplerini hissiz ve ob
jektif bir şekilde önümüze serer. Memle
ketin mesuliyeti ve onun sevk ve idare 
kaderini üzerinde taşıyanlar, bu ulu çatı al
tında millî iradenin temsilcisi olarak üzerleri
ne ağır ve o nisbette şerefli vazife almış olan
lar, taşıdıkları mesuliyetlerinin mânasını müd
rik olarak kendilerini küçüklüklerden, dar dü
şünce ve mülâhazalardan kurtarmak, bütün 
gücü ile memleket gerçekleri üzerine eğilerek 
maziye değil, hale ve âtiye bakmak, güven 
dolu bir istikbalin sağlanmasına bütün gücü 
ile çalışmalıdır. (Soldan, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, 
İktisadi istikrar çabalarının en hassas ve 

dolayısiyle en büyük basireti gerektiren tarafı 
para ve kredi sahasına mütaallik takdirlerin 
memleket gerçeklerine uygun bir şekilde alın
ması ve bu tedbirlerin büyük bir dikkat ve 
titizlikle tatbikatının temin edilmesi ve bu 
mevzuda en ufak bir inhiraf gösterilmemesidir. 

Hükümetin para ve kredi sahasında takibet-
tiği politikaya karşı görüşlerimizi birkaç gün 
evvel, vergi kanunlarının tümü üzerinde yapı
lan müzakereler sırasında arz etmiştik. Bunun-
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la beraber mevzuun ehemmiyetini nazarı itiba
ra alarak bu görüşlerimizi ve vardığımız ka
naati tekrar arz etmekte fayda mülâhaza edi
yoruz. 

Para ve kredi sahasında takibedilen politi
kanın 4 Ağustos 1958 tarihinde tatbikine baş
lanan iktisadi istikrar kararlarının esaslarına 
dayandığı Hükümetin gerekçesinde belirtilmiş
tir. Bu bakımdan para ve kredi politikasının 
bu tarihten itibaren takibettiği seyir ve tahav-
vülâtm da bu tarih mebde ittihaz edilmek sure
tiyle mukayesesi bugün içinde bulunduğumuz 
durumu göstermek bakımından daha faydalı 
olurdu. Böyle olduğu halde mukayeseler gerek
çede 1961 yılı sonu mebde ittihaz edilmek su
retiyle yapılmıştır. Biz bu mukayeseleri 1958 
yılma irca etmek suretiyle müşahede neticele
rini daha objektif ve daha tatmin edici görüşe 
istinadettirmek istiyoruz. 

4 Ağustos kararlarının alınmasını mütaakıp. 
tedavüldeki para miktarı 3 milyar 420 milyon 
lira civarındaydı. Bu miktar 1960 yılı Ocak 
aynıda küçük bir farkla 3 milyar 746 milyon 
lirava yükselmiştir. Hükümet gerekçesininn tet
kikinden anlıyoruz ki, 1960, 1961, 1962 yılla
rında muntazam bir tempoyla bir artış yolu ta-
kibederek tedavüldeki para miktarı 1962 yılı 
Eylül ayı sonunda 5 milyar 398 milyon liraya 
yükselmiş, yani iktisadi istikrar kararlarının 
alındıaı tarihteki miktara nazaran 1 milyar 
978 milyon lira 1960 yılı başındaki miktara na
zaran da 1 milyar 625 milyon lira artma olmuş
tur. Artış nisbeti % 44, % 45 tir. Kredi hac-
mmda ise para hacmmdaki değişiklikle müte
nasip bir artma ve gelişme müşahede edilme
mektedir. Bilindiği gibi 4 Ağustos 1958 tarihin
de ilân edilen iktisadi istikrar tedbirleri ban
kaların bilcümle plasmanlarının 30 Haziran 
1958 tarihinde vâsıl oldukları seviyede tesbit 
etmişti. Bu tahdit kararının ekonomik gelişme 
hızını ağırlaştımıaması ve banka kredilerini 
matlubolan seyyaliyet elde edilinceye kadar 
zuhur edebilecek mevsimlik veya munzam ihti
yaçları karşılıyabilmesi için bu seviyeye 200 
milyon liralıJk <b5r ihtiyaç limitinin ilâvesi ka
rar altına almmüştı. Bu kararın bir neticesi 
olarak 31 . 12 . 1958 tarihinde banka kredileri
nin muhtelif sektörler itibariyle durumu şu. ne
ticeleri vermekte idi. 



Ticari krediler 
Zirai krediler 
İpotek 'mukabili Kr. 
»Sınai krediler 

M. Meclisi B : 46 
'6 627 milyar lira 
2 101 » » 

551 » y> 
178 »' » 

Yekûn 9 917 » » 
Banka kredilerini tehdideden kararların 

1961 yılı Mayıs ayında kaldırılmasiyle plasman
ların iktisadi veya ticari 'icap ve ühtîyaçlara gö
re değişme ve gelişme yolluna girdiği Hükümet 
gerekçesinde saralı 'bir şekilde 'beyan edildiği 
halde yine bu gerekçede Eylül 1962 sonu itiba
riyle banka kredilerine dair verilen rakam ve 
bilgiler !bu beyanı teyideden ve doğrulıyan bir 
uua'hiyöt ıgöstermekten uzaktır. 

Eylül 19*02 sonu itibariyle banka kredilerinin 
muhtelif sektörler itibariyle (durumu gerekçede 
şu şekilde gösterilmiştir. 

Ticari krediler 6 697 milyar lira 
Zirali 'krediler 1 659 » » 
İpotek Kar. krediler 1 111 »' » 
»Sınai kredil'er 804 » » 

Yelkûıı 9 721 » ,» 
Her iki neticenin mukayesesinden anlaşılı

yor ki, banka kredilerini tahdit 'eden kararla
rın 1901 yılının 'Mayıs ayında kaldırılmış olma
sına rağmen 1968 ve 1902 yılları kredi 'hacim
lerimde Ibari'z bir değişiklik olmamış ve 'hattâ 
üzücü olan cihet zirai 'kredilerde 500 'milyon 
liralık 'bir azalış husule gelmiştir. Kaldı ki, 
yine Hükümet gerekçesinin tetkikinden 1961 
yılı «fonunda kredi 'hacminin '8 milyar '324 mil-
yom liraya 'kadar da düştüğünü öğrenmiş bu
lunuyoruz. 

Şu Ih'alde banka kredilerinde 1968, 1959 se
nelerine ıjazaran bir yükseliş müşahade edilme
diği ve bir hacını artışına gidilmeksizin Ibu kre
diler nuıta?t fonksiyonlarını yerine getirebildiği 
ve hattâ kredi hacmi 1960 ve bunu takibeden 
yılda ib'üyük bir düşüş kaydettiği ive ibu suretle 
fonksiyonlarını ifa edebildiği 'halde tedavüldeki 
para miktarını 1960 senesinden itibaren mun
tazam bir artış seyri takilbederek 'bu artışın ba
len % 45 ıgibi büyük Ibir nisibete ulaşması İkti
sadi sebep ve zaruretlere ve 'bu sebep ve zaru
retlerin normal ve t'aMî olan neticelerine bağ
lamak mümkün değildir. -Bütün aksine iddia
lara rağmen, ibu netice memleketimizin ekono
mik (gerçeklerle alâkası olmaksızın sadece ma
lî zaruretlerle 'enflâsyonist bir votireye sokul-
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duğu hakkımdaki kanaatimizin kuvvetlenmesi. 
ne âmil olmaktadır. 

Bilindiği ıgibi -enflâsyon, iktisatçılara 'göre 
de «muayyen ;bir fiya^t seviyesinde talep mec-
muunun fazla lolıması halinde iktisadi 'hayatta 
muvazenenin fiyatla umumi seviyesinin yüksel
mesi şeklinde teşekkül etmesidir.»1 Bu itibarla 
ilk serd edilecek soru memleketimizdeki fiyat 
seyrinin iböyle bir mülâhaza ve kanaati teyid-
ediei Ib'ir malhiyet arz edip etımediği sorusudur. 

Gerekçenin 'Türk ekonomisi ve 'maliyesi kıs
mının fiyat 'hareketlerine mütaalllk plan kıs
mında 1958 yılı Ağustos ayı başında yürürlü
ğe konulan istikrar programının 1959 yılnıın 
ikinci yanışından itibaren tesirlerini göstermeye 
başladığı ve 1W3 yılına 'göre 100 olarak kabul 
edilen toptan iş fiyatları endeksinin; 

19159 da 227 
1960 da 239 
1961 de 246 

1902 do 250(Eylül) olarak tezahür etmesi
nin bunu ıteyidettiği ve (bu neticelerin de bir 
istikrarı ifade -ettiği ve enflâsyonist 'temayül
lerden uzak 'olan -hareket ve tasarrufların bir 
neticesi -olduğu ileri sürülmektedir. 

Evvelâ, 4 Ağustos 1958 iktisadi istikrar 
kararları memlekette yeni bir iktisadi devre
nin başlangıcı «olduğuna göre, nıenıleketin ik
tisadi 'hayatına 'göre 'yapılacak teşhislerin ve 
müşahadelerin isabetli olabilmesi mukayesele
rin 1958 senesinin mebde iktihaz edilmek sure
tiyle yapılmasına ve buna -göre neticelerin çı
karılmasına bağlıdır. Bu bakımdan toptan eş
ya fiyat mukayesesinin 1953 yılına ıgöre değil 
1958 yılı 100 itibar edilmek suretiyle yapılma* 
smda zaruret vardır. Bu hareket tarzı reali
telere tabiîdir ki en uygun olanıdır. Yaptığı
mız bir tetkik şu neticeleri vermektedir. 

1958 yılına göre 100 «olarak kabul edilen 
toptan eşya fiyatları endeksi : 

1959 da 119 
1960 da 125 
1961 de 130 
1962 de '134 (Eylül) -görülüyor ki toptan 

eşya fiyatları 1958 yılına nazaran büyük bir 
nislbette olmasa da'lıi, muntazam -bir artış sev
il takibetımiş ve bu artış 1962 de % 34 e çık-
mıştır. 
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Para (hacmi eüıeni'miyeıtli dalgalanmalar 

'kaydettiği halde acaha enflâsyon alametleri
nin fiyatlarda daha bariz 'bir şekilde gözüikme-
mesinin sebebi nedir? 

Fiyatlara tesir eden moneter faktörler sade
ce tedavüldeki banknotların miktarı ile made
ni para miktarından ve kredi İha cm inden ibaret 
değildir. ıSa'tın alma gücünün tedavül hızı da 
umumi fiyat hareketlerine istikamet veren 
âmillerdendir. 1'9'6Ö yılından beri piyasada li-
kitide hareketleri büyük bir nisbette 'kuvvet
lenmiştir ve artmıştır. Bunun sebebi, konuş
mamızın başında da Ibeliıttiğimiz gibi, iktisadi 
istikrar ve huzurun teessüsüne esas âmil olan 
ıgüvenin ve inancın memlekette teessüs edeme
miş olmasıdır. Ha l i t a izale edilemiyen siyasi 
ve iktisadi huzursuzluklar herkesi elinde kabil 
olduğu kadar fazla nakit tutmaya, teşebbüsle
ri varışa tasfiye etmeye iktisadi ve ticari teşeb
büslere ve yatırımlara gitmekte de tedbirli ol
maya <meobur 'kılmaktadır. Bankalardaki ta
sarruf mevduatının 1999 yılma nazaran 1962 
sonunda 2 milyar liraya yakın bir artış göster
mesi buna mukabil ticari mevduatın aksine bir 
azalış kaydetmesi, özel teşebbüs yatırımlarının 
ticari ve sınai sahalara teveccüh 'göstermeksi
zin ıgeniş bir mikyasta menken ve gayrimenkul 
inşaatına teveccülh etmesi hu ınüşahadeleri te-
ykleden kuvvetli 'mesnetlerdir. Liikitide neti-
ceısi ortaya çıkan para sıkıntısı, sınai ve ticari 
mahiyetteki yatırımların ağırlaşması, satmalına 
gücünün tedavül hızını da yavaşlatmış ve azalt 
mıştır. Bu tutukluk tedavüldeki para hacmi
nin enflâsyonist tesirlerini şimdilik (kısmen te
lâfi eder ve gizler gözüküyor. Emisyon art
makla beraber herkes mal talebinde ihtiyatlı 
ve nazlı davrandığı ve ithalât da 1958 yılma 
nazaran ıgenişliyerek mal arzını (büyük bir nis
bette çoğalttığı için piyasa'muvazenesinde enf
lâsyon şimdilik çok Ibariz (bir fiyat yükselişi 
şeMinde müşahade edilmiyor. Lâkin para bir 
tedavül vasıtasıdır. Bu bakımdan er >g>eç likit 
ilhtiyatlarm tedavüle sürüleceği muhakkaktır. 
Bu ısuretle piyasada Ibir muvazene değişikliği 
'husule gelecek ve tedbirler alınmadığı takdirde 
memleketimiz bütün tezahürleriyle tam bir enf
lâsyon içine 'girecektir. 1961 - 1962 malî yılı 
.'bütçelerinde olduğu gibi 1968 malî yılı bütçe 
tasarılarının ve dolayısiyle Hükümetin malî 
politikasının taihl'il ettiğimiz vasıflariyle ka-
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rakteri de bu neticeyi tacil edecektir. Bu ba
kımdan Hükümetin memleket ekonomisini özel
likle 19!62 yılının ikinci yarısından itibaren 
ilerisi için ümit verici bir canlılık göstereceği 
halk'kmda gerekçenin 'Türk ekonomisi ve mali
yesi kısmında serdettiği çdk iyimser görüşe 
(bütün arzumuza rağmen katılamadığımızı üzü-
lerdk arz etmek isteriz. 

Millet Meclisinin çok muhterem ve değerli 
üyeleri : 

Hükümetin malî politikası ile 1963 malî yılı 
bütçe tasarılarının tümü üzerindeki görüşleri 
mizi mümkün olduğu kadar objektif müşahede
lere (bağlı kalarak arz etmiş bulunuyoruz. 

Bu müşahedelerimizin neticesini hulasaten şu 
esaslarda toplıyabiliriz : 

Demokratik hir nizam içerisinde Anayasanın 
teminatı altında hür ve mesut bir devreye gir
miş olmasına rağmen memleketimiz siyasi ve ik
tisadi (buhrandan bir türlü kurtulamamış ve 
Muhterem Hükümet Başkanının uzun bir za
man önce müjdelediği eşikteki huzur, vatanda
şın evine henüz girememiştir. Bugünün siyasi, 
iktisadi manzarasına göre de ne zaman gireceği 
de belli değildir. 

Memleketin içinde bulunduğu iktisadi dur
gunluk ve çöküntüye, işsizliğe, belli ideolojile
rin ve bunlar dışındaki tahrik ve hareketlerin 
husule getirdikleri tahripkâr • cereyanlara ve 
bütün bunlardan husule gelen siyasi ve içtimai 
huzursuzluklara karşı giderici, önleyici, onarıcı 
ve yapıcı tedbir alınmamakta ve alındığı ileri sü
rülenler ise kifayetsiz kalmaktadır. Bu gidişin 
memleketi nereye götüreceğini kestirmek de müş
küldür. 

Bütün iddia ve ısrarlara rağmen plâna geçiş 
yılı olarak kaJbul edilen 1962 yılı hizmet ve ya
tırım taahhütleri yerine getirilememiş, % 7 kal
kınma hızı ve tahminler tahakkuk ettirilememiş
tir. 

Takibcdilen vergi politikasının memleketin 
iktisadi ve içtimai gerçeklerine aykırılık arz et
mekten ve malî zaruretlerin baskısı altında pal-
yatif bir tedbir olarak getirilen zam kanunları 
ise iktisadi hayatımızda yapacağı tahripkâr te
sirlerden başka umulanı da verecek bir mahiyet 
göstermemektedir. Hükümetin hütün aksine id' 
dualarına rağmen memleket enflâsyonist bir ve
tireye sokulmuştur. Böyle olduğu halde hiçbir 
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tedbir alınmamakta ve memleketin iktisadi ger
çekleri karşısında laıksine mütalâalarda ısrarla 
vakit kaybedilmektedir. 1963 malî yılı bütçe 
tasarıları denk değildir. Gelir tahminlerinde 
tam bir isabet yoktur. 1962 ve daha evvel yıllar- j 
da olduğu gibi, tahminlerde isabetsizlik dolayı-
siyle büyük bir açık muhakkaktır. Dış yardım ! 
mevzuundaki temasların endişe uyandıran sey- ! 
ri de bu açığı daha da büyütecek bir istidat gos- I 
termektedir. 

Bütün 'bu mülâhazalarla Adalet Partisi Mec
lis Grupu olarak, Hükümetin malî politikasını 
isalbetli bulmadığımızı ve 1963 malî yılı bütçe 
tasarılarını da memleket gerçeklerini tam bir 
şekilde kavrıyan ve ihtiyaçlarına cevap veren 
bir mahiyette görmediğimizi arz eder huzuru
nuzdan ayrılırken hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, şimdi oyla
manın neticelerini arz ediyorum : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yeter çoğunluğumuz vardır, gö

rüşmelere devam ediyoruz. Söz sırası C. K. M. P. 
Grupu adına Sayın îrfan Baran'mdır. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA İRFAN BA
RAN (Konya) —- Millet Meclisinin sayın üye
leri ; 

1963 bütçe tasarısı dolayısiyle gerek memle
ket meseleleri ve dâvaları, gerekse bütçe hak
kında C. K. M. P. Grupunun düşündüklerini soy-
liyeceğiz. Tahlil, tesbit ve teşhislerimiz; tenkid 
ve temennilerimiz her zamanki gibi tam bir şa

l i . 2 . 1963 O : 2 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 5 Mayıs 
1961 tarihinde imzalanan İstikraz Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısına (363) arkadaşımız oy vermiş, 

j (357) kabul, (6) çekinser oyla kanun Meelisimiz-
j ce kabul edilmiştir. 
! Yine, Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
! Devletleri Hükümeti arasında imzalanan tstik-
I raz Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulun

duğuna dair kanun tasarısına (.356) arkadaşı
mız oy vermiş, (350) kabul, (6) çekinser oyla ka
nun Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Yine, Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında imzalanan İstik
raz Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısına (354) arkadaşımız 
oy vermiş, (349) kabul, (5) çekinser oyla ka
nun Meclisimizce kabul edilmiştir. --

Bugün saat 20,00 de toplanmak üzere otu
rumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,25 

mimiyet ve objektif bir tarafsızlıkla apaçık or
taya konulacaktır. Eğer bunların acı ve doku
naklı tarafları bulunursa bilgilerinize sunacağı
mız çok eskimiş gerçeklerin açıklıkları yüzün
dendir. 

1963 bütçesinin külfet ve nimetlerini payla
şacak olanların bugünkü durumları nedir? He
def ve maksatlar, vasıta ve metotlar mecmuası 
olan bütçelerin buna göre ayarlanıp değerlen
dirilmesi gereği ortadadır. Zira bir istikbal ku
rabilmek için maziden ders almak, halden neti
ce çıkarmak zorundayız. Geri kalmış bir ülke 
olan memleketimiz darlık, çaresizlik içindedir. 
Sosyal çöküntülerin sarsıntılarını hâlâ hisset-

Î K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 20,00 

BAŞKAN — Fuad Sirmen 
KÂTİPLER : Vefa Tanır (Konya), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

2. — YOKLAMA 
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inektedir. Devlet ve fert felsefesini değiştirmek 
kolay ve başarılı olmamıştır. Terk edilmek iste
nen bir dünya görüşünün yerine yenisi konula
mamış, yüreklerde ve yaşayışımızda boşluklar 
kalmıştır. Bunlardan dolayıdır ki, çağımız me
deniyetine manen ortak çıkmaya, bu medeniye
tin refah, terakki ve saadetine katılmaya gücü
müz yetmemiş, imkânlarımız elvermemiştir. 
Halk, ilkel şartlar içinde yaşamaktadır. Büyük 
çoğunluk susuz, yolsuz, ışıksız meskensizdir. 
Sağlıktan yoksundur. Türkiye hasta adamlarla, 
hastalıklarla doludur. Sadece bir buçuk milyon 
trahomlu, 750 000 veremli, bulunduğuna dair 
açıklamalar yapılmaktadır. Milyonlar ve mil
yonlarca insan, binlerce köy ve kasaba varlıksız, 
gelirsiz, kültürsüz ve inançsızdır. Her hangi bir 
eğitimden ya tüm yoksundur veya çok kötü ve 
kifayetsiz derecede yararlanabilmiştir. Başka 
milletlerle mukayesede memleketimiz çok ara
lıkla gerilerde kalmaktadır. Ekonomik durum
da ibreler aynı manzarayı göstermektedir. Sos
yal ve ekonomik ihtiyaçların temel sayılan en 
basitlerini günün gartlariyle gidermek için bu
lunan rakamlar asırlara dayanmaktadır. Bu ger
çek, kalbleri ürpertiler içinde bırakmaktadır. 
Devlet gelirleri masrafları karşılıyamamakta-
dır. Üretim ve tüketim çok azdır. Dış ticaret 
muvazenesi devamlı olarak aleyhe açık vermek
tedir. Esasen ihracat gelirlerinin yarısı yarım 
asır için dış borçlara ipotek edilmiştir. Geniş 
topraklarına, nüfusunun büyük kısmının tarım
la uğraşmasına rağmen zaruri besin maddeleri 
için dahi dışardan yardım almak zorundadır. Sa
nayi gelişmemiştir. Döviz ve altm stokları yeter
sizdir. Biraz varlığı olanlar, başta Devlet olmak 
üzere lüks ve israfa alışmışlardır. Bütçenin 
dörtte biri Millî Savunmaya ayrıldığı halde mal
zemeye para yetişmemektedir. Dışarıya bağlı 
ekonominin satmalma gücü zayıftır. Millî geli
rin dağılımı tehlikeli ölçüsüzlükler içindedir. 
Geliri çok az büyük kütleler tevekkülü yavaş 
yavaş terk etmektedirler. Büyük gelir sahipleri 
sorumsuz ve kaygısız görünmektedir. Millî ge
lirden büyükçe bir pay alan bürokrasi gelirlerinin 
azlığından bahsile sızlanmakta ve hınçlı görün
mektedir. İşsizlik yaygındır. Açlığa dayanıla-
mıyacağını hesabedenler, hesabedebilenler az
dır. Şişirilmiş, hantallaşmış ağır bir teşkilâtın 
yükü, halkın zayıf omuzlarına çökmüştür. So
rumluluk kesin ve belli değildir. Yerim yoktur. 
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ödenen ücretler çok kere bir emek karşılığı de
ğildir. Halk idare mekanizmasının işleyişinden 
memnun değildir. Adalet mekanizmasının usul
lerinden müştekidir. Millî Eğitimin durumun
dan da şikâyetleri vardır. Sosyal adalet yoktur. 
Haksızlıklar çok kere cezasız kalmaktadır. 
Ferdin haklarını istihsal edebilmesi muhal de
ğilse de çok zordur. Çok kere hakkın çiğnenme-
sinden kütle halinde bir rahatsızlık duyulma
makta, reaksiyon gösterilmemektedir. Haksızlı
ğa isyan duygusu, şirretliğin, kaygısızlığın, men
faatin kalın külleri altında kalmıştır. Bazıların
ca ahlâk sahipleri anormal kişiler sayılacak ka
dar garip karşılanmaktadır. Dürüst adam, biraz 
vahşi ve geri, biraz da zavallı ahmak sayılmak
tadır. Halk, ahlâk ve akıl; ölçülerde, hükümler
de ve münasebetlerde iş ve çalışmada esas ol
maktan çıkmışlardır. Yegâne muharrik ve tesir 
kaynağı menfaat, bencillik ve süflî duygular ol
muştur. Fikrin zirvelerinde, mâna âleminde tu-
tunaınıyan fert; nefsin uçurumlarında maddenin 
sert kayalarına çarpmış, onulmaz yaralat* almış
tır. Fertler arasında nisbetsiz gelir dağılışı ve 
yaşayış farkları Devlet teşkilâtında ve hizmet 
dağılışlarında da vardır. Bölgeler, şehirler ve 
köylerin gelişme farkları imkânla fi ekonomik. 
kültürel ve sosyal seviyeleri inanılmaz derecede 
aşırı farklar arz etmektedir. Bu maddi yetersiz
liklerin ve yoksullukların ortasında moral bir 
çöküntü de salgın ve yaygın haldedir. Moral çö
küntü ferdin yaşama, kalkınma ilerleme azmini 
yavaşlatmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, Türk milleti ıstırap ve 
sıkıntılarından kurtulmak; ve özlediği saadet, 
kuvvet ve kudret ışığına doğru yol olmak iste
mektedir. Fakat partilerimiz ve politikacıları
mızın millî bir kurtuluş çabasına önderlik edebi
lecek bir istikamette bulunmadıklarını da hü
zünle müşahede etmektedir. İktidara geçen par
tilerin idareci kadroları; kurulu bürokrasi çar
kının başına geçmekte, bu mekanizmanın deva
mına çok yüksekten nezaret etmekle yetinmek
tedirler. Oysa ki evvelâ statik hale gelmiş bu me
kanizmanın değişmesi bir zarurettir. Usullerde, 
ruhta ve zihniyette bir değişiklik şarttır. Gelmiş 
geçmiş iktidar partilerinin dayandıkları meka
nizma dünden bugüne kadar dayandıkları adlî 
ve idari mekanizma, kendilerini peşinen başa
rısızlığa mahkûm etmiştir ve etmekte devanı 
edecektir. 
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Su genel mülâhazalardan sonra geçmiş yıl 

bütçelerinin tatbikat neticelerine bir göz at
mak faydalı olacaktır. Harcamaları onbir bu
çuk milyar liraya yaklaşan 1961 bütçesi 565 
milyon lira açık vermiştir. Bu açığın hürriyet 
istikrazı madeni paralar, bütçe emanetine alı
nan meblâğ, plasman bonoları hasılatı ve Ha
zine fonlariyle kapatıldığı belirtilmektedir. 1962 
yılının gelir artışı bir evvelki yıla nazaran 
% 6 dır. Tahminlere göre, 10 milyar 114 onilyon 
lirayı geçen gelir bütçesinin 10 aylık devrede 
dörtte üçü tahsil edilebilmiştir. Zirai kazanç
lar, küçük ticaret ve sanat erbabı vergileri
nin tehiri, Ağustosa kadar devam eden ikti
sadi durgunluğun bunda rol oynadığı ileriye 
sürülmektedir. Amerikan yardımı ve kredi 
karşılıklarında 250 milyon liralık noksan tah
silatın tahakkuk ettiği anlaşılmaktadır. 1962 
masraf bütçesi ek, olağanüstü ödenekler ve özel 
kanunlarla kabul edilen masraflarla birlikte 
10 milyar 55."} milyon lirayı aşmıştır. 

İlk sekiz ayın tablolarına göre bilhassa 
Başbakanlık, Millî Savunma, Tarım, Sanayi ve 
turizm yatırımlarında ödenekler tamamlanma
mıştır. Bilhassa Bayındırlık ve Maliye yatı
rımlarındaki noksanlık bu devrede bü
yük yekûn teşkil etmektedir. Son aylarda 
Hükümetin bütün masraflarda % 12 kısıntı 
yaplımasmı masraf dairelerinden istediği bilin
mektedir. 

Plânlı devreye geçiş olarak kabul «dilen 
1962 yılı bütçe bakımından maalesef derpiş 
edilen sonuçlara ulaşamamıştır. İktisadi Devlet 
Teşebbüsleri yatırımları da tamamiylo gerçek
leşememiştir, Genel bütçe ile birlikte realize 
edilen yatırımların % 75 nisbetinde olduğu be
yan edilmektedir. Hükümet 1962 geçiş progra
mının dörtte üç nisbetto tahakkuk ettiğini 
ifade etmektedir. Oysa ki 1962 geçiş progra
mında derpiş edilen hukuki, idari ve sosyal 
tedbirlerden en az dörtte üçü bugüne kadar 
yerine getirilmemiştir. Mahallî idareler imkân
sızlıkları içinde hareketsiz bir yıl daha geçir
mişlerdir. İktisadi Devlet Teşebbüslerinin 
reorganizasyonu ve idari reform henüz yapıla
mamıştır. Geçici hesaplara göre kalkınma 
hızı hedef olarak alınan '% 7 yerine 5, 26 mikta
rında bir artışa ulaşabilmiştir. 5 yıllık plân 
için taban vazifesi görecek olan 1962 yılı ümide-
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dilen ve beklenen sonuçları verememiş; plâ
nın ilk tatbik yılını ağır yük altında bırak
mıştır. Zamanın Maliye Bakanının 1962 but • 
çesinin maildi ve mânevi vasıflariyle gelenek
ler kuracağı, devlet işlerinde bilgili aksiyona, 
ölçülü iyimserliğe, açıklığa ve samimiyete mâ-
kes olacağına dair inançlarının bugün bir vakıa 
olduğunu söylivecek durumda değiliz. Hu
zura müstenit optimist gelir tahminlerine da
yandığı belirtilen bu bütçenin iyimserliği 
havada kalmıştır. Gelir tahminlerinde gösteri
len ve samimiyetle bağdaşamıyacak, realite 
ile ilgisiz aşırı iyimserlik, bu başarısızlığın en 
önemli sebebidir. Yegâne hususiyetlerinden biri 
olarak gösterilen Ziraat Bankasına yapılacak 
ödeme çok mütevazi bir miktarda kalmıştır. 
Geçen yıl bütçesinin işliyebilınesi için tahakku-

m 

ku beklenilen unsurların gerçekleşememesi bu^ 
neticeyi doğurmuştur. Seçimle gelen sivil ida
reye rağmen huzur ve istikrar gerekli ölçülerde 
sağlanamamış ve Devlet harcamaları derhal ya
pılamamıştır. Bu şartlara bağlanan ekonomik 
hareket gelişemediği içindir ki, 1962 programı ak
samıştır. Grupumuz geçen yılki, bütçe görüşme
lerinde ; bütün halisane temennilerine rağmen 
böyle bir sonuçla karşılaşabileceğimizi ısrarla 
belirtmiş; ihtimallere dayanan hesap ve icraa
tın bir hayal olarak kalabileceğine işaret etmiş
ti. Devrenin sonunda başlıyan ekonomik canlı
lık, açıkların ve zararlı neticelerinin çok daha 
vahim nisbetlere ulaşmasını önlemiş, 1963 yılı 
için ümitlerimizi artırmıştır. İhracattaki geliş
meler ve son iki yılın büyük bütçe açıklarına 
rağmen fiyat artışlarının korkulacak dereceler
de olmayışı ve istikrarın devamı bu tehlikeli ol
muş çeşidin sevinilecek noktalarıdır. 

Muhterem milletvekilleri; 

Bütçe gerekçesinde verilen bilgilere göre; en
düstri memleketlerinde sınai üretim sahasında 
mutedil bir gelişme devam etmektedir. Ancak, 
% 3,5 civarındaki bu şelişme 1960 m % 12 ye 
varan rakamları yanında çok düşüktür. Ticari 
mübadeleler ise, % 5 artış göstermiş, hammadde 
memleketleri ticareti açık vermiştir. Ücretler art
maya başlamış, yatırımlar azalmış bu durum ge
lişme hızını düşürmüştür. Gelişmiş memleketler 
ihracatlarını ve istihlâki artırma gayreti içinde
dirler. Halkın satmalma gücü yüksektir. Birleş
me, iş birliği ve dayanışma şeklindeki ekonomik 
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hareketler ise gelişme ve ilerleme kaydetmekte 
devam etmiştir. Müşterek pazar memleketleri 
gümrük hadlerini %- 50 indirmişlerdir, ihracata 
ait gümrükler kaldırılmış, millî tarifeler farkı 
azaltılmıştır. Müşterek Pazar memleketlerinde 
şahıslar diledikleri yerde ikametle ierai sanat 
edebilmektedirler. Diğer sektörlerde dahi önem
li mesafeler alınmıştır. Müşterek Pazarın tarım 
politikasının uygulanmasına da geçen yıl başla
nılmıştır. Gayrisâfi millî hâsıla bu memleketler
de 1957 ye göre % 20 artmıştır. Smai istihsal 
1958 e göre % 30 bir çoğalma göstermiştir ki, bu 
İngiltere ve Amerika'daki artışların bir misli 
fazladır. Geçici hesaplara göre 1962 de millî ge
lirimiz 51 milyar 800 milyon liraya baliğ olmuş
tur. % 5,26 bin kalkınma, hızı sağlanmıştır. Nü
fus artışı nazara alınırsa kalkınma hızı % 2,5 a 
bile varamamıştır. Fert başına düşen gelir 1962 
de 1768 liradır. 

1959 dan beri, fiyat hareketlerinin yavaşladı
ğı ve tedricen bir istikrar devresine girdiğimiz 
yüksek malûmunuzdur. 1962 yılında toptan eş
ya endeksleri 246 dan 260 a, İstanbul geçinme en
deksleri de 236 dan 244 e çıkmıştır. Bir evvelki 
seneye nazaran % 3 olan 1961 toptan eşya fiyat
larındaki artış 1962 de % 5,5 u geçmiştir. İstan
bul geçinme endekslerindeki yükseliş nisbeti ise 
bir evvelki yılın aynıdır. Geçen yıl tarım istihsa-
limizdeki ve bâzı sınai maddelerdeki gelişmelere 
rağmen krom, demir ve bakır istihsalimizde düş
meler olmuştur. Petrol ve enerji istihsalinde ar
tış vardır. Dış ticaretimize ait rakamlar 1962 de 
büyük bir gelişme göstermektedir. 11 aylık itha
lâtımız 548 milyon dolardır. Dış ticaretimizin 
şüphesizki sevindirici tarafı ihracatta 360 mil
yon dolarlık bir seviyeye varılmasıdır. Dış tica
ret bilançomuzun açıkları 15 yıldan beri dış 
krediler ve hibelerle kapatılabilmektedir. Bu 
memleketimiz ekonomisinin en müşkül ve teh
likeli tarafıdır. 

Tedavüldeki banknot miktarı 1961 sonunda 
4 milyar 783 milyon liradan 2 . 2 . 1963 tarihin
de 5 milyar 188 milyon liraya çıkmıştır. Bank
not hacmindaki 405 milyon liralık bu fazlalık 
takriben % 8,5 hık bir artışı ifade etmektedir. 
1959 da ise, 3 milyar 268 milyon lira olan bu 
miktarın son rakama göre farkı 1 milyar 920 
milyon lira olup % 60 nisbete tekabül etmekte
dir. Banknot ve mevduattan müteşekkil para 

İ l . 2 . 1963 O : 2 
hacmi ise 1961 de 6 850 000 000 lira iken 1962 
de % 7,24 nisbetinde artarak 7 milyar 346 mil
yon liraya baliğ olmuştur. Madenî paralarla va
desiz bankalar mevduatı da nazara alınırsa pa
ra hacmmdaki yükselme % 6 civarında olmuş
tur. 

1962 yılında birçok kredi kolaylıkları sağlan
mış ; had ve plâfon kayıtları kaldırılmış bâzı ke
simlerde krediler artırılmıştır. 1961 sonundaki, 
miktara göre 1962 sonunda % 8,8 nisbetinde ar
tan krediler para hacmmdaki büyümenin de se
bebi olarak görünmektedir. Büyük çoğunluğu 
özel sektör tarafından kullanılan diğer banka
lardaki kredi artışları ise, 1 669 milyon lira olup 
% 20 gibi azim bir nisbete ulaşmaktadır. Bu 
kredilerin mecmuu 10 milyar lira civarındadır. 
Ticari kredilerin çok büyük artışlar göstermesi
ne karşılık tarım kredileri hemen hemen sabit 
kalmıştır. 1962 de ilk 9 aylık hesaplara göre 
mevduatta 538 milyon liralık fazlalık vardır. 

Yukarda verdiğimiz rakamlar açıkça göster
mektedir ki para ve kredi hacmmda son senelerde 
büyük artışlar olmuştur. İş hacmmdaki artışlarsa 
bunun çok aşağısındadır. Ancak, toptan eşya fiyat
ları ve geçinme indeksleri enflâsyon içinde bu
lunmadığımızı da göstermektedir. Fakat, tehli
keli bir noktanın mevcudolduğu da kabul edil
melidir. Paranın tedavül hızının azalması ve har-
camalardaki tereddüt enflâsyonunun ortaya çık
masını önlemiştir. İstihlâk temayüllerinin geliş
mesi ve paranın seyir hızının süratlenmesi halin
de bir enflâsyon atmosferi içinde kalmamız ihti
mal dahilindedir. Enflâsyon, geçmiş devrelerde 
yaptığı zararlar karşılığı verebileceği âzami 
faydayı sağlamıştır. Bundan sonrası bir feci dü
şüştür ki, hiçbir fayda sağlıyamaksızm memle
keti yıkıntı ve felâkete götürür. Belki mahdut 
kasalardaki para yığınları şişmiş görünecek 
fakat milyonlarca insanın çok mütevazi cüzdan
ları büsbütün boşalacak; bu cüzdanlar borç se
netleriyle dolacaktır. Para, kredi artışlariyle fi
yat artışlarmdaki hızlanma temayülü, enflâsyo
nun kredisini getirmemiş ise de kokusunu his
settirmektedir. Bu bakımdan grupumuz Hü
kümeti çok hassas ve dikkatli davranmaya, en
flâsyon konusunda frenleri çok sıkı tutmaya da
veti bir borç bilir. 

Sayın milletvekilleri, 
Klâsik siyasi demokrasinin doğuş sebepleri

nin başında; bilindiği üzere milletlerin vereeek-
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leri vergileri ve bilcümle Devlet gelirlerinin tah
sis ve kullanılışını murakabeyi istemeleri gel
mektedir. idare edenlere karşı malî kaynakları, 
tahsis ve harcamaları kontrol etmek istiyen halk 
hareketleri demokratik rejimleri doğurmuştur. 
Fransız ihtilâlinde bu hareketin tipik misalle
rinden biri görünebilir. Modern zamanlarda teş
riî organların görevleri çok genişlemiş olmakla 
beraber malî yetkilerin en mühim görev konusu 
olarak kaldığı da muhakkaktır. 

Bütçe vesilesiyle ifade etmek isteriz ki, Tür
kiye B. M. M. malî yetki ve görevlerini tam ve 
kâmil bir şekilde ifa etmek durumunda değildir. 
Bütçe tetkiklerinde meselelerin esasına girilme
diği için tahsis ve sarfta murakabe şeklî ve sat
hi kalmaktadır. Sayın Meclis üyeleri istenilen 
ödeneklerin ve yapılacak hizmetlerin miktarca, 
önemce ve muhtevaca lüzum derecesini tâyin 
edebilecek durumda değildirler. Çünkü, bu hu
suslarda kâfi derecede aydınlatıcı bilgiler veril
memektedir. Çok kere idarenin söylediklerini 
nakletmek durumunda kalan raportörlerin bir
kaç saatlik mesaileri süresinde meselelerin ge
nişliğine ve derinliğine, nüfuz edebilmeleri el
bette ki düşünülemez. Bu yüzden binlerce gelir 
ve gider kalemlerindeki isimlerin ve miktarların 
hâsıl edeceği hissi bir intihaya göre gayet cüzi 
değişiklikler yapılabilmektedir. Karma Komis
yonun 12,5 milyar lirayı aşan bütçeler ele yaptı
ğı değişiklik nisbeti % 1 den bile aşağıdadır. Bu 
zamlarda çok kere idarenin Hükümetten elde 
edemediği tahsisatı komisyondan temin etmesin
den ibarettir. Meclisler istenilen paralarla görü
lecek hizmetlerin nisbetini, önem ve değerini ve 
muhtevasını tesbit ve tâyin edemediği içindir ki, 
müdahale hakkına kullanamamakta, sadece ra
kamlara agâh olunmaktadır. Bunda şüphesizdir 
ki, bütçenin teknik, tanzim tarzındaki kusurların 
da büyük payları vardır. Yatırım ve cari gider- j 
ler fasılları içinde diğerine ait masraflar bulun
maktadır. Masraf bölümlerinde nelerin yer aldı- j 
ğı umumiyetle nteçhul kalmaktadır. Bir misal ol- | 
mak üzere bir işletme giderleri içinde ücretler ve 
işletme giderleri gibi tabiî kalemler dışında ayrı 
maddeleri olan tesis masraflarının, kiranın dö- j 
semenin ve borçların da yer alabildiğini göste- j 
receğiz. Bir yıl evvel verilen tahsisatın yerinde 
kullanılıp kullanılmadığı, sağladığı verim ve 
fayda miktarı, israflar varsa mahiyet ve ölçüleri 
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de bilgi ve dolayısiyle müdahale ve denetleme 
dışında kalmaktadır. Bu durum masrafçı idare
lerin cüretlerini artırmaktadır. Tahsisatsız taah
hüde dahi gidilemiyeceği halde rahatça harca
malar yapılmakta ve sonra da ek ödenekler mec
lislerden istenmekte ve kolayca alınabilmekte
dir. Böylece aslında kanunsuz olan bu işler bir 
de kanuniyet kazandırılmış duruma girmekte
dir. Malî yılın son günlerinde çıkarılan aktarma 
kanunlarının da aynı suçları doğuracağı aşikâr
dır. Büyük Meclisin malî murakabenin tesirli ve 
faydalı olabilmesi için gerekli tedbirleri ve usul
leri süratle tesbiti millî menfaatin gerektirdiği 
bir görevdir. Yarın günde, bir iki günde masraf 
ve tahsisatı milyarları aşan dairelerin giderle
rine hâkim olmak ve bunları denetlemek elbette-
ki kabil değildir. Bütçelerin çok ağır maddi ve 
mânevi hâmuleleriyle birlikte huzurunuzdan 
resmi geçit halinde çıkıp gidememeleri lâzımdır. 
Malî önemi Devlet bütçesinden de fazla olan 
kamu devlet teşebbüs ve iştirakleri hâlâ şeklî 
olarak dahi Meclis murakabesine girmemişler
dir. Grupların, milletvekillerinin en azından bir 
çeyrek asırdan beri bizatihi bütçe ve devlet hiz
metleri ve idaresi hakkındaki tenkid ve temen
nilerinin ihbar ve isteklerinin de gidişe hiçbir 
tesiri olmamakta bunlardan olumlu sonuçlar alı
namamaktadır. Zira, Meclisler idareyi geçen yı
lın bu konuda söylenilenleri hususunda hesaba 
davet etmemekte ve evvelki yıl söylenilenleri 
tekrarla yetinmektedirler. Son 20 yılın zabıtları 
bu gerçeğin elem verici mezaristanıdır. Sizlere 
rasgele bir misal vermek isteriz. Bir hatip, ay
nen aşağıdaki sözleri söylemiştir : (Devlet kad
rolarında tenkisat ve tasarruf lâzımdır ve bu 
mümkündür. Halbuki ne görüyoruz? Maaşlar ve 
ücretlerde 63 milyon liralık artış var koskoca 
idare ve Hükümet çarkı, bolluğun temin ettiği 
kolaylık ve rahavet içinde dönmek ve işlemek 
za'fma kendini kaptırmış bulunuyor. Hâlâ ge
çen yılki gibi zatlara tahsis için makam ve hiz
met arabaları alınmak isteniyor ve aynı miktar 
para ayrılıyor. Bu memleket bir avuç zata tahsis 
için yılda 10 - 15 milyon otomobil masrafı öde
mektedir. Her türlü masraflardan hizmete halel 
getirmeden büyük tasarruflar sağlanabilir. Dev
let bütçesi personel bakımından mahmuldür. 
Devlet borçları kefaletle birlikte iki milyarı aş
maktadır. Açıklar kapanıp bütçe denkleştirile-
bilse dahi borçlar ne olacak ? Karasapan ve kağ-
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nı buüca yükü çekemez bu iki milyara dayanan 
borçlar, açıklar arttıkça bu hal böyle devam ede
mez. Devam cdemiycceği an gelecektir. Bu söz
ler bir parti grupu adına söylenmiştir. Fakat 
bundan 5 yıl sonra aynı kadroların artması de
vam etmiş maaş ve ücretlerde tasarruf yerine 
zamlar yapılmış, bir avuç. zata tahsis edilen oto
mobiller çoğalmış, karasapan ve kağnının hattâ 
traktörlerin çekemiyeceği kadar borçlar milyar
lardan milyarlara atlamış. Koskoca idare ve 
Hükümet çarkı bolluğun temin ettiği rehavet 
içinde dönmek ve işlemek za'fmda devam edip 
gitmiştir.) 

5 yıl sonra Hükümeti bütçesinden dolayı teb
rik eden bir hatip de sözlerini şöyle bitirmekte
dir. (Dünün şahsi idare sisteminin birer teza
hürü addederek şiddetle raddettiğimiz bâzı ha
reketlere karşı, iktidar yıllarımız eskidikçe da
ha munis davranmak gibi bir duruma düşüyo
ruz. Sözlerimizi tetkik edenler; cari masraflarda 
tasarruf, personel meselesinin düzenlenmesi ; va
sıtalı ve vasıtasız vergilerin gelir bütçesinde 
işgal etmesi gerekli mevki gibi ana meselelerde 
Hükümet görüşünün bu mevzuları bugünkü 
halleriyle birer emrivaki olarak kabul etmek 
temayülüne eriştiğini müşahede edeceklerdir. 
Şiddetle tenkid ettiğimiz müstehlik rakamlar 
büyümekte, birdenbire eskiyen otomobillerin 
yenisi alınmakta, «D» cetveli bir yılda % 11 
artmaktadır. Maksadım, bu intibak tehlikesine 
karşı kendi kendimizi naçizane ikazdan ibaret
tir.) 

Muhterem arkadaşlar, 
Meclis murakabesinin kifayeti ve tesirli ola

madığı hususundaki görüşümüze yüzlercesin-
den sadece birini misal gösterdik. Artık her
kesçe şikâyet edilen aldırmazlıklara bir son 
vermelidir. Gelmiş geçmiş, bugünkü ve yarın
ki, iktidarlara tavsiyemiz; ana meselelerde hü
kümetlerin günün emrivâkilerine uyma tema
yüllerinden kurtulmalarıdır. Bizim de naçi
zane maksadımız tıpkı sonuncu sözlerin sahibi 
Sayın Ekrem Alican gibi «intibak tehlikesine» 
karşı iktidarda olan veya iktidara gelecek par
tilerimizi (ikazdan ibarettir.) 

Sayın üyeler, 
1963 bütçesi genel bütçe vasıfları bakımın

dan bir özellik ve yenilik taşımamaktadır. 
Böyle bir iddiası da yoktur. Bizim bütçele-
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rimiz hep aynı karakteri taşımakta; yıldan 
yıla iç içe yerleştirilmiş dairelere benzemek
tedir Her yıl büyüyüp evvelkilerini de kapsıyan 
son daire 1963 bütçesidir. Yukarda belirttiği
miz gibi bu yıl bütçesinde de açıklık bulun
maktadır. Giderlerin cins ve sarf yerleri kar
makarışıktır. Gider unsurları, sarf yerleri 
çok kere gösterilmemiştir. Yolluklar, borçlar 
hâlâ yatırımlar içinde görünebihnekte, ek is
tihkaklar yine çeşitli masraf fasıllarında giz-
lenebilmektedir. 

Samimiyet yönünden bütçelerimizde sene
den seneye olumlu bir değişme görülmektedir. 
Ancak henüz mükemmeliyete ulaşılamamıştır. 
Giderler gerçek ihtiyaçlara göre değil çoklukla 
evvelki senelerin rakamlarına göre hesaplan
maktadır. Gelir tahminleri giderlerin yekû
nuna uydurulmaya çalışılmaktadır. Karma Ko
misyon geçen yıl bütçesine yaptığı ek masraf
ların karşılığını yüksek gelir kalemlerine ve 
dış yardım kalemine bir çırpıda yükleyiver-
miştir. Bu yıl da katma bütçe ve genel bütçe 
gelir kalemlerine rahatlıkla mesnetsiz ilâve
ler yapılmıştır. Birçok bütçe dışı bırakılmış 
kalemler peyderpey bütçeye girmekle beraber 
hâlâ dışarıda bulunan kontrolden uzak gelir
ler vardır. Millî Savunmamız için yapılan mik
tarları büyük aynı yardımların da bütçede 
gelir ve gider olarak görünmesi lüzumuna bu 
yılda bir kere daha temas etmek isteriz, özel 
bir kanunla kurulan Spor - Toto Teşkilâtının 
80 milyon lirayı aşan gelirleri giderleri mu
rakabeniz dışındadır. Gündelik suyunu temin 
edemiyen beldelerin sadece bir kısmına devlet 
bütçesinden 15 - 20 bin lira ayırabilirken; bu 
gelirlere sahibolan idare yönünden sarf edi
leni değerlendirmiyecek nice il merkezlerine 
maliyeti 1,5 milyon lirayı aşan kapalı spor 
saraylariylc milyonluk yüzme havuzlan in
şaatı ile meşgul ve mahmuldür. 

Bütçe reformunda bütçeler için temel kaide 
sayılan açıklık genellik, birlik ve doğruluk 
prensiplerinin gerçekleştirilmesini beklemekte
yiz. 

Muhterem Milletvekilleri, 
Bütçenin kalkınma planındaki masraf ve 

yatırım hedeflerine uygun hazırlandığı belir
tilmiştir. Arada hemen ilâve edelim ki, birçok 
masraf kanunları birbiri ardı sıra komisyonlar
da çıkmak üzere sırasını beklemektedir. 
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İ963 İcra Plânı ard arda taliklere uğra

mış, bâlâ 'tetkik edebilmemiz kabil olmamıştır. 
Bugünlerde neşredilmekte olduğu öğrenilmiş
tir. 1963 bütçesiyle plân rakamları .arasında ge
nel olarak bir uygunluk görünmektedir. Yal
nız genel görünüşün içine girdiğimizde bâzı te
reddütlerimizi ifade 'zorunda kalmaktayız. Ya
tırımlar sağlam ölçülere göre tesbit edilmedi
ğinden Ibu mahiyette sayılamıyacak harcama
lar 'da yatırım giderleri içinde gösterilmiştir. 
Bu suretle muhtevaca uygunluğu tesbit zorlıaş-
maktadır. Yatırımlar faslında borçların göste
rilmesine Plânlama Teşkilâtı da bizim gibi mu
arızdır. Borçları haklı olarak yatırım sayma
maktadır. Nitekim "bütçedeki yatırımlarda gizli 
veya açık 637 milyon liralık borç bulan Plân
lama Teşkilâ/tı bunların 311 milyon lirasını 
ayıklamıştır. Daiha nice giderlerin yatırım sa-
yılamıyacağını o bahiste arz edeceğiz. 2 nci bir 
nokta dıa müzayakada olan mahallî idarelerin 
501 milyon liralık yatırımı nasıl tahakkuk et
tirebilecekleridir. iktisadi Devlet Teşebbüsleri
nin .geçiş yılındaki durumları 1963 için tesbit 
edilen 1 milyar 952,5 milyon rakamı üzerinde 
bizi düşünceye sürüklemektedir. Finansman 
için başka ıyardım (karşılıklarından sağlanması 
düşünülen 500 milyon liranın ilerideki durumu 
da bugünden belli değildir. Yatırım hicmı ve 
finansman kaynakları yönünden bâzı karşılık
lar müşahede edilmektedir. 

Yatırımların sektörler anasında dağılışında 
da plâna uygunluk bakımından sıhhi bir araş
tırma mümkün olamamaktadır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bütçemizde cari giderler 8 milyar 444 mil

yon liradır. Geçen yıla nazaran birbuçuk mil
yar liraya yaklaşan bu artışın nisbeti % 20 yi 
aşmaktadır. Her yıl, büyük ölçülerde artan bu 
masrafları disiplin altında alamazsak her za
man mütevazi kalacak gelirlerimizle bu yük 
taşınamaz olacaktır. Daha şimdiden taşınmaz 
olmuştur. Bütçelerimiz 15 yıldır, dış kredilerle, 
istikrazlarla, hibelerle ayakta kalabilmektedir. 
Devlet Personel ve ücret rejimi diye bir şey 
mevcudolduğundan, artık bahsedilemez. Her yıl 
yeni yeni kanunlar ile yeni talepler karşılan
makta ve hangi hizmetler karşılığında kimlere 
ne miktar ödemeler yapıldığı hesabedilemez ha
le gelmektedir. Hizmet erbabına ödenen ücret-
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ler büyük dengesizlikler içinde 7 000 liraya 
kadar çıkmaktadır. Yeni misaller yeni yarışla
ra, tazyiklere, isteklere yol (açmaktadır. Müflis 
bir işletmenin sıorumlu kurulları tasfiyeye uğ
ratılacakları günü beklerlerken 3 - 5 bin lira 
miktarındaki aylık ücretlerini rahatça almak
ta devam etmektedirler Maaş ve ücretlerden 
gayrı yolluklar ek görev tazminatı, vekâlet üc
reti, tedavi temsil ödenekleri, burslar, kurslar, ço
cuk, yakacak zamları, staj, yiyecek, giyecek yar
dımları, para ikramiyeleri, kasa tazminatları 
fazla mesai ücretleri, çeşitli huzur haklan ihti
sas tahsisatı ve daha nice nice ödemeler Devlet 
bütçesine tahsis edilen büyük rakamları emici 
tulumbalardır. Bu çeşitli ödemeler sağanağı ya
nında mükerrer ve pahalı kuruluşlar bir türlü 
düzene ısokulamamaktadır. Masraf bolluğuna 
kadro ve müstahdem bollukları eklenmektedir. 
Hademe sayısını memur sayısına yaklaştıran 
daireler çıkmakta; Devlet milyonlarca kira 
öderken kendi binalarını düşük bedellerle baş
kalarına kiralamaktadır. 15 Hâkimlik Anayasa 
Mahkemesinin 3 yıllık kirası bir milyon liradır. 
Tasarruf denilip tasıarruf yoluna bir türlü gi-
clilemediğinden artık bundan da vaz geçildiği 
intibaı edinilmektedir, 1963 bütçesinin karma 
karışık masraf tertipleri arasından güçlükle çı
karmaya çalıştığımız şu rakamların sizlere bâzı 
ilhamlar vereceğini ümidetmek isteriz. Bu ra
kamlarda yatırımlara sızmış aynı cins masraf
lar 'dahil değildir. Bütçemizde bir yılda yaban
cı uzmanlara ve bunlara yardımcı personele 20 
milyon liraya yakın para ödenmektedir. Maaş 
ve ücretler toplamı 3,5 milyar lirayı taşmakta
dır. Bu genel bütçenin % 30 una yaklaşan bir 
nisbettir. Emekli Sandığına yapılan ödemeler 
253 milyon liradır. Yabancı memleketlere staja 
gönderilenlere 12 milyon liraya yakın para 
ödenmektedir. Keza dışarıya gönderilen talebe
lere ödenen miktar 9 milyon 155 bin liradır. 
Yabancı memleketlere gönderilenlerin yolluk
ları 69 milyon lirayı aşmaktadır. Milletlerarası 
'münasebetlerin gerektirdiği giderler ve yolluık-
ler 46 milyon liradan fazladır. Gündüz çalışan 
dairelere gün ışığı kâfi gelmediğinden çoğu ay
dınlatma üereti olmak üzere büro giderleri 65 
milyon lirayı aşmıştır, öğrenci bursları ve yar
dımlar 20 milyon liradan fazladır. 17,6 milyon 
liralık yayın giderlerinden hangi eserlerin veya 
yayınların ısıatmalındığı meçhuldür. -Kurs gider-
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leri 45 milyon lirayı, tedavi giderleri 28,5 mil
yonu çocuk zamları 50 milyon lirayı aşmakta
dır. 90 milyon lira olan ek görev 'tazminatı, 
187,5 milıyon liralık diğer tazminatlar, 200 mil
yonu geçen yolluklar ve 130 milyon lirayı aşan 
çeşitli ücretler düşünülürse; Devlet bütçesinin 
hangi kanallara akmakta olduğu meydana çı
kar. Devlet senede 28 milyon liraya yakın ki
ra ödemekte, muhtelif teşekküllere 75 milyon 
lirayı aşan yardımlar yapmaktadır. Millî Sa
vunma dâhil giyecek masrafları 326 milyon li
radan yukarıdır. Bir milyar dörtyüz milyon 
lira olan çeşitli giderlerin içinde ise ücretler 
dâhil ıher çeşit gider vardır. 

Taşıt bahsi üzerinde 'biraz fazla durmak is
tiyoruz. Masraf dairelerinin bir kısmı 237 sa
yılı Kanuna göre ekliyecekleri taşıt listelerini 
vermemişlerdir. Millî Savunma, Devlet Kara
yolları ve suyollarının taşıt giderleri yatırım 
masrafları içinde görünmektedir. Bu yıl büt
çesiyle yeniden 52 milyon 822 bin liralık taşıt 
satmalınacaktır. Karayolları, .suyolları ve Millî 
ıSavunma hariç senelik taşıt giderleri 38,5 mil
yon liradan fazladır. Karayollarının kamyonla
rı hariç 64 otobüsü, 791 aded arazi ve binek 
tarabası vardır. Suyollarmda ise, 27 otobüs 1 078 
aded binek ve arazi arabaları bulunmaktadır. 
Tarım Bakanlığının araba adedi 1 400 e yak
laşmaktadır. Bütçeye bağlı cetvellerden tesbit 
edebildiğimiz miktar 8 340 tır. Bildirilimden 
arabalar bu ralkama dahil değildir. Bu suretle 
Millî Savunma hariç Türk Milleti amortisman, 
şoför ücretleri, taşıt giderleri ve yeni alınacak 
taşıt kalemleri için ceman .takriben 181 milyon 
lira para ödiyecek'tir. 

Vaktiyle 10-15 milyon liralık senelik mas
rafların ne fırtınalar yarattığını hatırlatmak is
teriz. Hizmet için zaruri olanlar haricinde her
kese araba almaktansa, kiralık araha kullan
mak veya bir vasıta tazminatı ödemek Devlete 
çok daha ucuza mal olacaktır. 

Amerikalılar yardım ediyor esbabı, ile ve 
bir miktar iştirakin teşviki ile kurulan Atom 
Enerjisi merkezi ilmî araştırma yapan üniversi
telere bağlanabileceği halde müstakil müessese 
olarak kurulmuştur. Daha şimdiden yüz milyon
luk masrafların ilerisi için yolu görünmeye baş
lamıştır. İktisadi Devlet Teşebbüslerinin çok 
büyük millî emlâktan nema temin ve Devlete 
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vermek, yerine üstelik zarar istedikleri hep 
söylenegelir. Bunlardan da bir iki misal vermek 
isteriz. 70 milyonluk emvali olan Turizm işlet
melerinin zararları 15 milyon liradır. Hem 70 
milyon liralık Devlet malı kullanılmış ve hem 
de 15 milyon lira zarar edilmiştir. Geçen yıl Bo-
lu'daki Ab ant İşletmesine ödenecek zarar 
745 000 liradan ibarettir. Kilyos'ta plaj tesisle
ri hariç arsa bedeli, menkul mallar elektrik su 
gibi tesisler hariç çıplak bir otel odasının mali
yeti Devlet için 30 000 liradır. Emekli Sandığı 
inşaatlarının da aynı istikamette olduğu söyle
nebilir. Faraza Kızılay'daki 24 katlı inşaatta 
tek bir büronun maliyeti 200 000 lirayı aşmak
tadır. Bu inşaatlar amortisman ve faize boğul
maktadır. Niçin sınai kuruluşlara gidilmediği 
cayi sualdir. 

Sayın milletvekilleri, görülüyor ki, Türk 
Devleti çok taraflı acı bir istismarın ortasında-
dır. Bu istismarlara gerçek murakabe ile son 
vermek teşri ve icra kuvvetlerinin en âcil gö
revlerinden biri olmak lâzımgelir. Âmme hiz
metlerinin maliyet fiyatları hususunda da bir 
misal vermek isteriz. Bina ve tesisler maliyet 
haricolmak üzere Ankara Üniversitesinde bir 
Hukuk Fakültesi mezunu tedris yılı boyunca 
yalnız fakülte masrafı Devlet için 6 655 lira, 
tıp öğrencisi için fakülte masrafı 274 420 lira
dır. Yüksek Sağlık ve Hemşire Okulunun tek 
bir öğrencisi Devlete yılda 82 350 liraya mal 
olmaktadır. 

Muheterem milletvekilleri; 
Milletlerarası siyasette son yıl içinde önem

li olaylar ve gelişmeler olduğu yüksek malûmu
nuzdur. Bu gelişmelerin Türkiye dış politikası 
bakımından büyük "bir önem arz etmekte bulun
duğu şüpheden varestedir. Çeşitli inkişafların 
memleketimize yapacağı etkiler bakımından bu 
gelişmelerin Hükümetimiz tarafından dikkatle 
takibedilmekte olduğunda şüphe yoktur. Bu ara
da Kıbrıs Türklerinin anlaşmalarla temin edil
miş hukukuna karşı muannidane tecavüz gay
retleri karşısında Hükümetimizin çok enerjik 
bir siyaset takibetmesini istemekteyiz. 

Millî hudutlar dışında kalmış Türklerle kül
türel ve sosyal temaslar ve bunlara bu yönden 
yardımlar daha büyük bir nisbette ele alınma
lıdır. Bilindiği üzere partimiz, öteden beri dış 
politikada enerjik, şahsiyetli ve itidalli bir po-
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litikanın lüzumuna inanmıştır. Millî Savunma
mızın silâh gücünün teknik ve modern vurucu-
luk bakımından takviye edilmesi lüzumuna kaa-
niiz. Bu arada silâhların inkişafı göz önünde tu
tulacak ateş ve vuruş gücünün artırılması halin
de asker miktarında ve askerlik müddetinde kı
saltmalar yapılmasının mümkün olup olmıya-
cağı hususunda etütler yapmakta fayda düşünü
lebilir mülâhazasındayız. 

Eğitim meselelerimizde memlekette çekilmez 
bir hale gelen orta tedrisatta bina ve öğretmen 
yokluğuna kısa -vâdede bir çare bulunmasının 
yolları aranmalıdır. 

Halen sağlık müesseselerine kâfi personel 
bulunamazken Sağlık ocakları kurma yoluna 
gitmenin erken olduğu hususunu belirtmek iste
riz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Yatırımların vasıf bakımından sağlam bir 

kritoryuma bağlanması hususunda öteden beri 
mûsır davranmaktayız. Bu seneki bütçenin ya
tırım kalemlerini tetkik ettiğimiz zaman da bû 
tefrikin zaruretini yeniden tesbit etmiş bulun
maktayız. Yatırımlardan ekonomide verim bek
lendiğine göre bunların prodüktiv sahalara yö
nelmesi lâzımgeleceği aşikârdır. 1963 bütçesi 
dahi maalesef bu konuda ümit ve şevk verici 
değildir. Yatırımların büyük kısmı prodüktiv 
olmıyan inşaata ayrılmıştır. Bu hizmetlerin uzun 
vâdede verim sağlıyacağı düşünülebilirse de; 
doğrudan doğruya iktisadilikle bir ilgileri yok
tur. Yine bu yatırımlar kısmında evvelce de 
belirttiğimiz gibi yatırım kavramı ile zerre ka
dar ilişkisi olmıyan masraflar da yer almıştır. 
Muhtelif teşekküllere yapılan ödemeler ve yar
dımlar, Plânlama Dairesinin ayıkladığı miktar 
dışındaki 326 milyon liralık borcu misal göste
rebiliriz. Devlet Su îşlerinin yatırım kısmında 
771 No.lu bölümde 55 milyon lira teknik ücret 
olduğu öğrenilmiştir. Ayrıca yolluklar, sigorta 
navlun ücretleri umumi âfetler için ayrılan fon, 
Devlet Demiryollarına ayrılan 8 milyon liralık 
idari giderler Millet Meclisinin tefriş masrafları 
hep yatırımlar faslında gösterilmiştir. Hazine
nin Ereğli Çelik İşletmesine vereceği 140 milyon 
liralık borç para da yatırım sayılmıştır. Aslın
da bu para ikraz yoliyle verildiğine göre Hazi
neye ödeneceği meydandadır. Yatırımların çok 
büyük kısmını Sağlık, Millî Eğitim, Hükümet 
daireleri lojmanlar gibi doğrudan doğruya eko- I 
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nomik olmıyan inşaatlar teşkil etmektedir. Tam 
bir açıklık olmadığı için bunların sıhhatli hesap
lan yapılamamıştır. Etüt ve proje işleri için 
141 milyon liradan fazla istimlâk işleri için de 
189 milyon lira ödenek ayrılmıştır. 53 milyon 
civarında satmalınacak binek arabaları da ya
tırım sayılmaktadır. Ufak tefek makina, âlet 
edevat alımı veya bunların tamirleri de alelade 
harcamalar mahiyetinde olduğu hesabedilme-
den yatırımlar kısmına serpiştirilmektedir. 

Hulâsa biz büyük bir miktarda tesbit edile
bilmiş olmasından bahtiyarlık duyduğumuz ya
tırım giderlerinin iktisadi verim sağlamıyacak 
büyük inşaatlara yöneltilmesinin aleyhindeyiz. 
Bunlar prodüktivitenin büyük olduğu sınai ve 
zirai istihsal alanlarında harcanmalıdır. Memle
ketin özlediği hızlı ve gerçek kalkınma ancak, 
bu yolda gelişebilir. Büyük şehirlerde yüz mil
yonları aşan veya bu miktarlara yaklaşan saha
da hizmet binaları kurmanın ekonomiye getire
ceği ilâve değerler hiç de büyük olmıyacaktır. 

Sayın üyeler; 
Bu yıl bütçemizden iç ve dış olmak üzere 1 

milyar 215 milyon liralık borç ödenecektir. Husu
si sektör dış borçları da bulunduğu malûmdur. 
Hakikat şudur ki, dış borçların resülmal ve faiz
leri temin edilen yeni kredilerin büyük bir kıs
mını götürmektedir. Kalanla da dış ticaretimizin 
açıkları kapatılmaktadır. 

Kanunlaşmak üzere olan malî vergi kanun
larının gerekçede yazıldığı gibi kalkınmayı teş
vik ve sosyal adaleti temin gibi faydalı ve ya
pıcı tarafları olduğu fikrine aynen iştirak ede
miyoruz Gerçi Gelir Vergisi Kanunundaki bâzı 
hükümler yatırım yapan sermaye sahiplerini 
teşvik edici vasıftadır. Geçen yıl şikâyet konu
su olan küçük esnaf ve tarım erbabının durum
ları da düzeltilmiştir. Bunun haricinde bu ka
nunlar vergi adaletini gerçekleştirmeye ve sosyal 
adaleti sağlamaya yarıyacak vasıflar taşımaktan 
çok plânın gerektirdiği finansmanı sağlamayı 
amaç edinmişlerdir. Günün şartları içinde bu
nun geçici bir zaruret olarak ifadesi daha ye
rindedir. Yeni hükümlerle büyük sermayenin 
vergi yükleri hafiflemiş; vergi yükleri daha çok 
vasıtalı vergiler sahasına kaymıştır. Vergilerin 
daha çok bu grupta artması karşısında; vasıtalı 
vergilerin sosyal adalete aykırı olmadığı ve bu 
cins vergilerin de sosyal adalete hizmet edebile-
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eeği görüşlerine katılamıyoruz. Keza Türkiye'
deki umumi vergi yükünün medeni dünya ölçü
lerine göre esasen çok az olduğu hususundaki 
düşüncelere de iştirak etmiyoruz. Vergi yükü 
hesaplanırken mahallî idareler vergileri bütçe 
dışı ödeme ve mükellefiyetleri de hesaba katıl
malıdır. Yabancı memleketlerde hayat seviye
sinin ve gelirlerin yüksek oluşu; en az geçim 
indiriminin bizimkilerle kıyaslanamıyacak mik
tarlarda bulunuşu hasebiyle genel vergi oranı
nın bizden biraz fazla görünmesi, keza 3 - 4 
memlekette rakamlarımıza yaklaşık vasıtalı ver
gi nisbeti uygulanması mükelleflerin durumuna 
fazla tesir etmiyebilir. Türkiye gibi gelirleri dü
şük, ihtiyatları bulunmıyan bir memlekette mev
cut vergi yükü az değildir. Vasıtalı vergiler ise 
gayriâdil ve anti-sosyaldir. işaret ettiğimiz üze
re biz bu yeni zam ve vergileri finansman ihti
yaçlarının zorlaması geçici zaruretler saymakta
yız. 

1962 bütçesinin gelirlerinin samimiyetle tes-
bit edilmediğine büyük açıklar vereceğine dair 
grupumuzun geçen yılki, görüşü maalesef hem 
de tahminlerimizi aşan bir miktarı doğru çık
mıştır. 1963 bütçesi gelir tahmini bir evvelki 
yıla nazaran % 19.45 fazlasiyle 12 milyar 101 
milyon 638 bin liradır. Tasarıya göre bütçe açı
ğı 2 milyar 630 milyon lirayı bulmaktadır. Bu
nun 500 milyon lirasının tasarruf bonolariyle 
1 milyar 920 milyon lirasının dış yardım ve 
kredilerden, 210 milyan lirasının da özel fon
lardan karşılanması düşünülmüştür. Normal 
Devlet gelirleri tahmininde geçen yıla nazaran 
daha realist ve samimî davranıldığı anlaşılmak
tadır. Evvelce tahminlerden fazla gelir sağlıyan 
Gelir Verdsinde 1961 de durum tersine dön
müştür. 1963 tahmini yeni vergi alanlarına rağ
men geçen yıldan daha az tesbit edilmiştir. An
cak 1962 yılının da umumiyetle ekonominin can
landığı bir yıl bulunmadığı düşünülürse vergi 
tahmininde ceman '500 milyon liralık bir tahmin 
fazlalığı bulunduğu kanaatindeyiz. 

Bu suretle 3 milyar 130 milyon liraya vara
cak açık normal gelirlere nazaran % 30 gibi 
büyük bir rakama varmaktadır. Dış yardım ve 
kredilerin henüz katiyet kesbedememiş olması, 
Konsorsiyumun yavaş davranışı ve pek müsait 
bulunmıyan kredi şartları öne sürüldüğüne dair 
haberlerin duyulması calibi dikkattir j 
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Malî müzayaka içinde bulunan ve hizmet 

daireleri olmaktan çıkıp müstehlik büroları ha
line gelen özel idare ve belediye bütçelerinin 
bu yıl içinde de ıslah edileceğine dair hiçbir 
emareye rastlanılmamaktadır. 

1963 bütçesi de müsaidolmıyan bir vasatta 
yürürlüğe girecektir, idari reforma, tarım re
formuna henüz başlanılmamıştır, iktisadi Dev
let Teşebbüsleri reorganizasyonunun da bu yıl 
içinde tamamlanamıyacağı aşikârdır. Ancak 
ekonomik ve politik vasatın 1962 den daha iyi 
geçmesi 'beklenebilir. Hulâsa etmek 'gerekirse 
1963 yılı bütçesinin istikbali, yeni vergilerin. 
olumlu bir son aç vermelerine; iyi ve bereketli 
bir mahsul yılı idrak edilmesine; dış yardımla
rın tam olarak tahakkuk etmesine; enflâsyonist 
tesirlerin istikrarı bozacak hale gelmemesine bağ
lıdır. 

Muhterem millet vekilleri; 
Türkiye'nin çok eski bir meselesi vardır, ida

remizin kuruluş, işleyiş, usul ve zihniyet bakı
mından yeniden düzenlenmesi kaçınılmaz bir za
rurettir. Okyanuslar ortasına serpiştirilmiş bir
birinden uzak adalar 'gibi; yekdiğerinden haber
siz, koordinasyondan mahrum çalışan Devlet 
teşkilâtı reorganizasyona tabi tutulmalıdır. Lü
zumsuz kuruluşlara, kadrolara mükerrer ve pe
rakende teşkilâtlara son vermeli, idarede bir
lik sağlanmalıdır. Genellikle bu nevi ıslahata 
bir kısım personelin işsiz kalacağı endişeleri mâ
ni sebep gösterilmesi âdet halindedir. Unutul
mamalıdır ki, Türkiye ömür boyu ve karşılıksız 
istihdam etme durumunda değildir. Hizmet boş
lukları vardır, işten çıkarma zararları dağıtma 
usulleriyle azaltılabilir. Bu suretle boş hizmet 
sahalarında f»al hale getirilebilir. Halkın dı
şında ve üstünde işliycn idare mekanizması hal
kın arasında ve emrinde olmalıdır. Hükümet 
programında geçiş ve kalkınma -plânlarında tav
siye edilmesine rağmen, idari reforma geçilece
ği hususunda hiçbir işaret yoktur. Birçok daire
ler yeni teşkilât kanunları için çalışmakta ve 
bunlar hizmetlere 'göre ayarlanmamış şişkin ve 
yüksek kadrolar temini gayesine yönelmektedir. 

Hâkimlere ait bütün meseleleri Meclisimiz 
Anayasanın hükümlerini yerine 'getirerek Yük
sek Hâkimler Kuruluna bırakmıştır. Tatbikat 
ve mevzuat yönünden adlî hayatımızda da bir 
reform zarureti kaçınılmaz bir meseledir. Bir 
ömür boyunda zor elde edilen hakların maddi 

- 2 8 8 -



M. Meclisi B : 4 
re mânevi hiçbir değeri kalmamaktadır. Yük
sek Hâkimler Kurulunun adalet mensuplarının 
dlıliyct, bilgi ve dürüstlükleriyle halka karşı mu
amele ve iş tutumları konusunda göstereceği ti
tizlik, süregelen şikâyetlerin arkasını getirecek
tir. Halkın haklarını aramak için başvurduğu 
kimselerden iyi muamele görmesi, dürüstlüğüne 
dlıliyet .ve bilgisine itimat ibesliyefcilmesi şarttır. 
Bu temel kaidelerin istisnasız yürüyebilmesi gös
terilecek titizliğe bağlıdır. 

Kanunlar sahasında da bir istikrar kurula
rak halkın düzenin devamına ve bozulmıyaca-
ğma inandırılması şarttır. Bugün her halde sık 
sık değişen nizam ve usuller; yeni değişiklikler 
ve istekler içinde devamlı bir ümit kaynağı ol
maktadır. Adalet ve hak duygularının yerleş
mesine de engel olan bu istikrarsızlığa bir son 
vermek gerektir. Bir misal olmak üzere toprak 
mülkiyetinin geçirdiği istihaleleri gösterebili
riz. Dün haklı sayılanlar bugün haksız; haksız 
sayılanlar da yarınki hükümlerle haklı çıkarıl
maktadırlar. Kısa bir zaman içinde bu kanuni 
değişiklikler ve içtihat başkanlıkları halkta 
hukukun kesinliği ve eşitliği ve devamlılığı hu
susunda bir inanç bırakmamakta hak duygusu 
ve otoritesi sarsılmaktadır. Genel mahkemeler, 
tapulu gayrimenkullerin haricen satışını mute
ber tutmazken kadastro mahkemeleri muteber 
saymaktadırlar. Bu suretle aynı anda, aynı 
memlekette, ismi başka mahkemeler, kanunun 
icabı, vatandaşlara birbirine zıt hükümler tat
bik etmektedirler. Türkiye'nin sessiz ve müte
vekkil halkının en büyük dert ve şikâyetlerinin 
başında adlî işler gelmektedir. Tatbikat ve mev
zuatta reforma gidilerek bu sabırlı insanlara 
ucuz, süratli, emin ve rahat bir adalet sağlan
malıdır. 

Devlet hizmetinde görev alanların; çok bü
yük ölçülerde merkez teşkilâtlarında gereksiz 
toplanmalarının önü alınarak, taşranın ihtiyaç
larının karşılanması da temennilerimizden biri
dir. 

Devlet personeline ait rejim de büyük bir 
dağınıklık belirsizlik, ölçüsüzlük ve adaletsiz
lik içindedir. Muhtelif gruplar, zaman içinde, 
kendileri için istisnai statüler ve imkânlar sağ
lamanın yolunu bulmuşlardır. Bâzı gruplar ise, 
pek çaresiz ve bîkes bırakılmışlardır. Aynı va
sıfta, aynı işi gören insanların başka başka 
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müesseselere girmeleri halinde farklı ücretlere 
müstahak sayılmaları olağandır. Birinin 500 
liraya gördüğü hizmeti, eşi bir başka yerde 
5 000 liraya ifa edebilir durumdadır. Vasıfça 
çok yüksekte olanların vasıfça çok aşağı olan
lardan, daha kötü ücret şartları içinde bulun
maları da mümkündür. 15 - 20 senede kadro
suzluk yüzünden terfi edemiyenler vardır. Per
sonel dairesinin işini bitirmesi lâzımdır. Ancak, 
ilk raporda yapıldığı gibi dünyanın mütenevvi 
sistem ve ücretleri cemedilip memleket realite
lerine aykırı, ütopik sistem ve ücretler düşü
nülmemelidir. Fert başına düşen gelirin 1 500 
liraya bile varamadığı gerçeğine göre; hizmet 
erbabına millî gelirden bir pay biçmelidir. Hiz
met erbabınm statüsünde birlik sağlanmalıdır. 
Bu çetrefil ve zor dâvayı, Meclis önüne getir
mesini Hükümetten bekliyoruz. 

Hizmetlerin pahalı ve verimsiz oluşu, birçok 
ahvalde kalitesizliği de bir hakikattir. Müte-
vazi şartlar içinde hizmetlerin sağlanması ile
dir ki, halkta idareye güven hissi doğabilir. So
rumluluklar belli edilmeli, her nevi yolsuzluğa 
karşı müessir bir teftiş makanizması kurulabil-
melidir. Karma Komisyonda sayın üyeler, güm
rüklerde, trafik teşkilâtında, büyük şehirler
deki bâzı hizmet sahalarında, rüşvetin alıp yü
rüdüğünden dert yanmışlar, tarifeler tatbikin
den misaller vermişlerdir. Devlet teşkilâtının, 
elbette ki, bir soygun mekanizması haline gel
mesine, getirilmesine Devlet bigâne kalamaz. 
Suçların ve suçluların takibi, meydana çıkarı
lıp tecziyeleri hususunda Devlet titizlik ve gay
ret göstermelidir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Bâzı çevreler, memlekette her teşebbüsün 

özel sektöre bırakılmasını; hiçbir kayıtla bağ
lanmadan bütün imkânların ona sağlanmasını 
ve Devletin ekonomik hayattan tamamiyle çe
kilmesini istemektedirler, özel sektör koru
yucuları çıkmakta, itinayla ve her vesile ile 
özel sektörün hukuku haleldar ediliyormuşca-
sına çıkışlar yapılmaktadır. Bu gösterişli ve 
mübalâğalı davranışlardaki politik maksatlar,, 
elbetteki meçhulümüz değildir. Türkiye'de özel 
teşebbüs ve sermaye, kanunların, Anayasanın 
teminatı altında tam bir serbestiye sahiptir. 
Yapmasına engel olunan bir iş yoktur. Ve şüp
hesiz olmıyacaktır. Hükümet yurt yararına da-
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ha çok işe girişilmesini teşvik etmekte, davet 
etmekte, hattâ kolaylıklar, muafiyetler tanı
maktadır. Devlet teşebbüslerinin, taınamiyle 
hayatımızdan çekilmesi mümkün değildir. Hal
kımız, sayısız taleplerle Devleti yatırım yap
maya zorlamaktadırlar. Devlet de elindeki im
kânlarla kalkınma çabasına katılmaya uğraş
maktadır. özel sektörle, Devlet sektörü birbi
rinin karşısında gösterilmemelidir. Dünyanın 
her tarafında olduğu ve olacağı gibi en büyük 
sermaye ve gelire sahip devlet de elbette umu
mi hayatta görevler alacaktır. Biz, Devlet his
sesinin yarıdan az olduğu, karma işletmeler
deki Devlet hisselerinin elden çıkarılmasına; 
keza, devri mümkün ve özel işletmede daha 
rantabl olabilecek işletmelerin halka satışına 
taraftarız. Devlette yeni gelirlerle yeni teşeb
büslere girişebilecektir. Tartışmacılara şu hu
susu hatırlatmak istiyoruz. Memleketimiz tabiî 
kaynaklar, hizmetler ve faaliyetler bakımından 
o derece işlenmemiştir ki, millî çaba ve imkân
larımız yetmediğinden yabancı sermayeyi da
vet etmiş bulunuyoruz. Çok sayıda ve miktar
da, yabancı sermaye özlediğimiz yurt toprak
ları üzerinde kendi devletimizin teşebbüsleri 
içinde elbetteki boş ve geniş sahalar vardır. 
Yabancı sermayeden ürkmiyenlerin, millî dev
let sermayesinden ürkmeleri için hiçbir haklı 
sebep yoktur. 

Muhterem milletvekilleri, 
Kamu sektörüne ait işletme ve müessesele

rin durumundan millet ve Devletçe memnun ol
madığımız bir vakıadır. Bu işletmelerin kendi
lerine emanet edilen milyarlarca liralık emvali 
iyi işletmemekte bulundukları hususunda genel 
bir kanaat vardır. Bu kanaatte hakikatin his
sesi olduğunu tesbit etmek lâzımdır. Birkaç 
misal vermekte fayda görmekteyiz : Devlet 
Üretme Çiftlikleri Devlete ait 20 çiftliği işlet
mektedirler, binlerce dönüm arazide ziraat ya
pılmakta, hayvan beslenmektedir. 200 milyon 
liralık bir sermaye değerleri vardır. Fakat elde 
ettikleri senevi yüz milyon liralık mahsulde 
kâr nisbeti % 5 ile 20 arasında değişmektedir. 
Halbuki, anormal kuraklar hariç, tarım işlet
melerinde kâr misli ile ölçülür. Bir seferde 
'bedellerini çıkaran 'gemileri, Denizcilik Ban
kası işletmeye başlayınca hemen ilk senesinde 
6 milyon lira zarar ettiği anlaşılmıştır. 2 mil
yar '305 milyon lira sermayeli Devlet Demiryol-
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larının bir milyar 71 'milyon lira borcu vardır. 
Geçen yıl zararı 259 mıilyion lira'dır. İhtiyacın
dan bir misli fazla personel çalıştırdığı Ibilinen 
bu işletmeye yeniden 6 000 den fazla personel 
alınmıştır. Bunların zararlarında elbetteki ser
maye kifayetsizliği ve devlet müdahalelerinin 
de rolü vardır. Bu işletmelerin kapitalist veya 
sosyalist devlet işletmeleri olduğu söylenmiş
tir. Bunlar, isadece bürokrasi işletmeleridir. Zi
ra, 170 000 işçiyi 120 000 memur idare etmek
tedir. 3 işçiye 2 memur düşmektedir. Yeni 
reorganizasyon 'tasarısının kâr ve verimlilik 
prensibine 'bir İtirazımız 'olmamakla beraber 
eksik 'olduğu kanaatindeyiz, işletmelerin ço
ğu rakipsiz olduklarından fiilî monopol tesis 
etmiş durumdadırlar. Binaenaleyh maliyetle
rini yükse'k tutmakta devam ederek kârlı gö
rünmek için fiyatlarını artırabilirler. Hedef, 
normal saıyılamıyacak 'maliyetleri düşürmek 
olmalıdır. Aksi halde, israf ve kötü idarenin 
çok yüksek maliyetlerine eklenecek kâr, yeni 
zam dalgaları doğuracaktır. Nitekim, bünye
lerinde ıslahata 'girişmeden, zam hazırlıklarına 
başlıyan daireler haklı olarak ,bizi endişeye dü
şürmektedir. Vergi zamları arkasıoda gelecek 
bu nevi fiyat hareketleri inikaslar yaratabilir. 
Halikın ümitlerini kırabilir ve plâna karşı gü
vensizlik doğurabilir. 

Memleketimizin Ortak Pazarla müstakbel 
münasebetlerinin de bu yıl içinde vuzuha ve ne
ticeye 'göbürükneskü temenni etmekteyiz. 

Memleketimizde millî 'gelirin dağılımında 
nisbeibsizlikler olduğu 'bilinmekle beraber öne 
sürülen rakamlar tereddütler uyandırmaktay
dı. SVm kerre bir profesörün A. 1. D. hesabına 
yaptığı tetkiklerle bâzı rakamlar iteabit ettiği 
öne sürülmektedir. Buna göre, 95 000 kişi 
millî »gelirimizin dörtte 'birini yani 12 milyar 
340 milyon lirasını aldığı halde tarım nüfusu
muzun üçte ikisinin, bundan daha az bir mik
tarı bölüştüğü, bu kütlenin 11 milyar 340 'mil
yon lira aldığı beyan edilmektedir. Vergi yü
kü 'dağılımında da aşırı uygunsuzluklar bulun
makta ve memleketimiz gelir dağılımında ge
lişmiş ülfkeler arasında ıolduğu gibi, geri kal
mış ülkeler arasında da rekor seviyede gösteril
mektedir. 

Memleketimizdeki kalkınma hareketlerinin 
sosyal adaleti temin hedefine de yöneltileceği, 
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plân lıödefleri stratejisinin temel hükümlerin
den biridir. Fakat, bu Ihuısusta henüz ciddî 
tedbirler alındığını söyliyebilıme'k de zordur. 
Uzun vâdede sosyal adaleti'gerçekteştirebilme
nin yolu ekonomik tedbirler ve vergi adaleti
dir. 19'03 bütçesi bu istikamette ıbize bir yeni
lik ve hamle getirebilmiş değildir. 

Türkiye'de bölgeler arasında büyük fark
lar bulunduğu (kalkınma planıyla da tescil edil
miştir. Birkaç ışehir anormal şekilde büyü-
mefete; cılız, fakir ve küçük topluluklar ise 
yurt toprakları üzerinde «serpiştirilmiş vaziyet
te kalmaktadır. Nüfusa 'tahammülü olmıyan 
büyük şehirlerde zaruret 'dışında devlet eliyle 
yeni nüfuslar celbedecek imüesseseHer kurul
maktadır. Fakir bölgelerin ımü'tevazi hizmetle
rini halkın, gönüllü olarak yapması istenilmek
te; 5 - 10 bin liralık 'tahsisatlar en hayati işler
de bir atıfet gibi lûitfedilme&tedir. Buna muka
bil büyük merkezlere 100 milyonlarca liralık 
tahsisatlarla devasa binalar kurulmakta, bura
lardaki vatandaşlardan gönüllü (hiçbir hizmet 
beklenmemektedir. Bölgeler arasında dengeli 
kalkınma, sosyal 'adalet prensiplerine aykırı 
bu tatbikattan vazgeçilmesini bekleriz. Hükü
metle Plânlama Dairesindeki uzmanlar arasın
da çıkan ve uzmanların istifaları ve çekilmele-
riyle neticelenen zincirleme hâdiselerin de, halk 
oyunda şüpheler, zihinlerde istifhamlar yarata
bileceğini belirtmek iısiteriz. Bütün işlerin, 
plânlamaya havallesi suretiyle, devlet melkaniz-
masının aksi yerden Jkacınması temayülü, bu 
teşkilâtı ezici bir yük altına sokabilir. 

Çok çeşitli hâdiselere ve buhranlı devrelere 
rağmen, Hükümet ve Meclis çalışmalarının ve
rimli bir sahaya girdiğini tesbit durumundayız. 
Meclislerimiz, 147 üniversite öğretim üyesini gö
revlerine, 55 sürgün vatandaşı memleketlerine 
ve 400 e yakın mahkûmu, serbest hayata iade 
etmiştir. Anayasa Mahkemesi, Yüksek Hâkim
ler Kurulu, Millî Güvenlik Kurulu, Askerî Yar
gıtay, İstatistik Enstitüsü gibi yeni kuruluşlara 
ait kanunlar çıkarılmış; toplantı ve gösteri yü
rüyüşleri hürriyeti hakkında demokratik bir 
kanun düzenlenmiştir. Gelir Kurumlar, Vergi 
Usul Kanunu gibi tasarılar yannıda 5 yıllık 
plân gibi büyük bir eser, 2 yıla ait bütçeler, 
Meclislerimizin gördükleri işler arasındadır. 
Maden Kanunu, 4 yeni üniversiteye ait teklif, 
serbest hesap uzmanları, Turizm ve Tanıtma 
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Bakanlığı, Tapulama Kanunu, Yatırım Bankası 
ve İktisadi Devlet teşebbüslerinin reorganizas-
yonu kanun tasarıları; icra, iflâs, toplu söz
leşme, grev, sendikalar kanun tasarıları bu ara
dadır. Yeni baştan düzenlenmesi gereken Tür
kiye'mizde, Meclislerimizin geceli gündüzlü bir 
mesaiye ihtiyaçları vardır. Bu mesai de göste
rilmektedir. Amortismanla birlikte, senelik mas
rafları doksan milyon lirayı aşan Meclislerimi
zin her bir üyesine, senede takriben 600 000 li
ra masraf düşmektedir. Maddi değerlerden çok 
fazla olan manevi borçların edası, başta gelen 
bir vazifedir. 

Grupumuz mahalli idare seçimlerinin de bir 
an önce yapılarak; köy, belediye ve il özel ida
relerinin hakkın mümessillerine teslimi sure
tiyle, kuruluşlar zincirinin tamamlanması hu
susunda kararlıdır. Bu suretle bu idareler terk
edilmişlikten kurtarılacak halkla idare arasın
da iş birliği ve irtibat Bağlıyacaktır. 

Çok partili hayatın doğmasiyle birlikte, si
yasi çekişmelerin ana sıloganlarından biri de 
Anayasaya aykırı kanunlar olmuştur. Bu ka
nunların süratle temizlenmesi, şüphesiz yeni 
Anayasanın da Meclisimize tahmil ettiği bir gö
revdir. Bunlardan birkaçı kaldırılmıştır. Ana
yasa Mahkemesi kurulmuş, işlemeye başlamış
tır. Anayasaya aykırı kanunların iptali zımnın
da, dâva açamamanm, ezinti ve üzüntüsünü bü
tün grupların duymakta olduğuna kaaniiz. Bu 
üzüntü ve ezintiyi yüreğinde taşıyan C. K. M. P. 
Grupu, bunlara ait ilga veya tadil tasarılarının 
da süratle Hükümetçe Yüce Meclise şevklerini 
temenni eder. Grupumuz, bu konudaki temenni 
kararını elbette ki, evleviyetle kendi partisine 
mensup Bakanlarına ulaştırmıştır. 

Muhterem Milletvekilleri, 
Geçen yaz mevsiminde, memleketin uzun ve 

ağır bir Hükümet buhranının içine düştüğü ha
tırlardadır. Zaten süregelen hâdiseler sükûn 
ve istikrarın, emniyetin teessüsüne engel olmuş
tur. Kararsızlık ve ümitsizlik mevcuttu. Seçim
lerden beri demokratik sivil idarenin yaşıyamı-
yacağma dair tahriklerin bütün şiddetiyle de
vam ettirildiği unutulmamıştır. 

O sırada, bizzat C. K. M. P. Grupu zor şart
lar içindeydi. Birtakım sebeplerle, 30 kadar mil
letvekili ve senatör, sayısı çok fazla bulunmıyan 
Grupumuzdan ayrılmıştı. Bir Hükümet sorum-
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luluğu yüklenemiyecek kadar kritik durumda 
olan Grupumuz; vatan ve millet menfaatini ön 
plânda tutan ve geçmiş zamanlardan beri süre
gelen prensibine, kendi zararına da olsa bir ke
re daha sahip çıkmıştı. Buhranlar içinde, mü
tereddit bir ihtilâl sonrası memleketini, Hükü
metsiz bırakmanın tarihî sorumluluğundan ka
çınılarak kendi şiarlarından vazgeçmeksizin, 
Hükümete girme kararı vermiştir. Kendi inanç, 
hedef ve programından ayrılmaksızm; iktidar 
ortaklığına devam ederken; göz önünde bulun
durduğumuz en hayati mesele, demokratik reji
min ve Anayasanın getirdiği nizamın; memle
ketimizde bütün icaplariyle tesisi ve yerleşme-
sidir. Türkiye için bu nizamdan gayrı bir çıkar 
yol tanımıyoruz. Yeni nizamın yerleşmesinde 
büyük vazife ğüphesiz ki, Meclisimize ve bu 
Meclislerde temsil edilen parti gruplarına düş
mektedir. Tecavüzlere karşı, rejimin korunması 
hususunda, Hükümeti daha hassas, daha ener
jik ve dikkatli bulunmaya davet etmeyi, vazife 
telâkki etmekteyiz. 

Milletimizin, kötü şartlar içinde yaşadığını, 
memleketimizin üzücü durumlarla karşı karşıya 
bulunduğunu sözlerimizin başında ifade ve tes-
bit eylemiştik. Bu durumdan çıkmanın ilk 
şartının Kuvayı Milliye ruhu içinde, milletçe, 
topyekûn, şevkle işe sarılmak olduğuna inanı
yoruz. Türk vatanperverlerinin, böyle bir ha
rekette rehberlik görevlerine, azimle sahip çı
kacaklarına inanıyoruz. C. K. M. P. bâzı çevre
lerde, bilerek veya bilmiyerek, ısrarla, yanlış 
bir hüviyette görülmüş öyle tanıtılmak isten
miştir. Parlâmento içinde dahi hâlâ bu yanılma 
veya yanıltma gayretinde olanlar vardır. Gru
pumuz, bir kere daha, millet ve memleket yara
rına bütün teşebbüsleri, radikal ve ıslahatçı, te-
rakkici hamleleri hararetle destekliyeceğini te-
yideder, her zaman olduğu gibi halkın emrinde 
ve hizmetinde, akim yanında, hakkın peşinde
yiz. C. K. M. P. Grupu 1963 bütçesinin memle
ketimiz ve miletimiz için geliştirici, ferahlandı-
rıcı şevklendirici başarılara ulaşmasını Tanrı'-
dan diler, Yüce Heyetinize saygılarımızı suna
rız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Y. T. P. adına Sayın 
Talât Asal'mdır. 

Y. T. P. GRUPU ADINA TALÂT ASAL 
(Edirne) — Muhterem Başkan, Büyük Milletin 
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muhterem vekilleri, yeni Türkiye Partisi Meclis 
(Trupunun Ü963 yılı Bütçe kanun tasarısı hak
kındaki görüşlerini arz edeceğiz : r 

Metodumuz detaylara inmemek suretiyle ola
cak ve prensipleri vaz'etmekle iktifa edeceğiz. 

Bilindiği gibi, Bütçe kanun tasarıları icranın 
malî ve iktisadi görüşlerini aksettiren vesikalar
dır. Parlâmento taraf nidan kabul edildikten 
sonra, bu görüşler millete mal olurlar ve tatbika 
girerler. Bu itibarla bir yıllık Devlet bütçesinin 
yani, kabule iktiran eden ve millete mal olan 
malî ve iktisadi görüşlerin başarıya ulaşmaları 
siyasi ortamla sıkı sıkıya irtibatlıdır. 

Asrımızda siyasi ve iktisadi olayların birbi
rinden ayrı mütalâa edilemiyecekleri hususun
daki fikirlerde mutlak bir haklılık vardır. 

lktisad.cn az gelişmiş, sermaye terakümünün 
zor olduğu memleketlerde de durulmamış, ıttı-
radsız, çeşitli ihtimallerle dolu bir siyasi ortam 
bahis mevzuu olursa, teknik bakımdan bütün 
şartları haiz, her türlü tenkiddcn âri bir bütçe 
tatbik mevkiine konulsa dahi, o bütçeye ikti
sadi hayatı ferahlatıcı ve dinlendirici bir vasıf 
verilemez. 

1960 senesine nazaran özel sektör yatırımları 
bir milyar 260 milyon lira tenezzül kaydederek 
2 milyar 714 milyon liraya düşmüştür. 

Bu rakamların ifade ettiği mâna hususi te
şebbüs sahiplerinin harcamalarını kısmış bulun
malarıdır ki, 1961 deki durgunluğun asli sebebi 
budur ve bu sebebin illiyet rabıtası da siyasi ve 
malî ortamın yukarda teşhis olunan tesirlerinin 
altında kalmış bulunmasıdır. 

1962 yılında özel teşebbüs yatırımlarında 
meydana gelen yükseliş ise nispî bir istikrara 
doğru gidilmiş bulunmasından dolayıdır. 1961 
yılındaki bu durgunluğu giderebilmek için âm
me sektörü harcamalarının yüksek tııtulmasın-
daki isabet kadar çabayı da kaydetmek zarureti 
vardır. Bu yol âmme sektörü de dâhil, çeşitli 
hesapla açık verilmek suretiyle masraf hedefle
rine ulaşabilmesini sağlıyabilmiştir. Bu itibarla
dır ki, yukardaki prensiplerde haklılık vardır ve 
bu itibarladır ki intikal devrimin yarattığı şart
lar muvacehesinde Türkiye'nin ferahlatıcı ve 
dinlendirici bir iktisadi hayata ve dolayısiyle 
bütçeye ihtiyacı bulunmaktadır. 

Bu iktisadi zaruretler ve çok partili hayata 
girdiğimizden beri mevcut parlâmento tatbika
tını ve özellikle içinde bulunduğumuz şartları 
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göz önünde tutan Y. T. P. Meclis Grupu iç po
litika vasatının niğrengi noktalarını aynı za
manda bütçe tatbikatı açısından tetkik ve tes-
bitte fayda mülâhaza etmiştir. 

Tarihî bir gerçektir ki, intikal devirlerini ta
kiben kurulan parlâmentolar diğerlerine naza
ran daha büyük tarihî mesuliyetleri yüklenmiş
lerdir. Elbetteki büyük sorumluluklar büyük fi
kirlerin imalini ve fedakârane davranışların ya
pılmasını icabettirir ve elbette ki bundan dolayı 
bu imal edilen fikirler veya yapılan davranışlar 
çeşitli cereyanlara muhatabolacaktır. 25 Ekim 
1961 tarihinde vazifeye başlıyan Büyük Meclis 
her türlü cereyanların üzerine çıkmasını bilmiş, 
Türkiye'nin ancak demokratik düzenle idare 
edilebileceği ispatlanmıştır. Bugün malî ve ik
tisadi hayatımızdaki ileri noktalara varilisin se
bebi bizce budur. 

1962 yılı bâzı politik taarruzlara muhatabol-
duğu halde 1961 deki durgunluğun bir dereceye 
kadar giderilebilmiş bulunması iç malî dengenin 
oldukça müstakar bir seyir takibetmiş ve millî 
gelirde % 6 ya yakın artışın sağlanmış olması, 
emtia kredilerinin verdiği müşirlerin memnuni
yet veren hali, sanayide kapasite artışlarını 
ümitle karşılanması icabeder. Daha ileri nokta
lara kavuşmak için mevcut ümitlerimiz sadece 
iyimserliğin değil, rahat bir vatan yaratmak hu
susundaki millî azmin ifadesidir. 

işte bu noktada bir ikaz ve temenni vazife
mizi yapmayı arzuluyoruz. 

1961 yılının ilk 7 aylık devresinde ithalâtı
mız 240 milyon dolar idi, 1962 yılın'n aynı dev
resinde 81 milyon dolar fazla ile 321 milyon do
lara yükselmiştir. Bu hâdise ekonomimizin 1961 
yılındaki durgunluktan bir miktar kendisini 
kurtardığını, yekûn harcamalarda bir yükselişin 
olduğunu göstermesi yanında dış ticaret muva
zenesini bozarak ve iç piyasada bir miktar fiyat 
yükselmesinin hız kazandığına ıttıla kesbetme-
mize sebebolacaktır. Bunları 1963 yılında hassas 
ve dikkatli davranılması hususundaki ilk ema
reler olarak görüyoruz. Bütçenin iç malî denge
yi bozacak bünyeyi iktisabetmemesine bilhassa 
dikkat etmeliyiz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Bütçelerin tahminlere dayandıkları bir ger

çektir. Tahmin ile tatbik sonunda varılan neti
celer arasındaki farkın asgari nisbet derecesi 
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malî ve iktisadi görüşlerin ve bir kelime ile büt
çenin sıhhatine delildir. Tahmin ile tatbik so
nunda varılan neticeler arasında büyük bir nis
bet derecesi varsa o yıllık Devlet bütçesinin 
başarısından ve görüşlerin haklılığından bahse
dilemez. Bu sebeplerdir ki evvelâ gelir tahmin
lerinin tahakkukunda zaruret bulunmaktadır. 
1962 yılı gelir tahminleri 10 milyar 115 milyon 
lira olarak tesibit edilmiş idi. Bütçe Komisyonu
na verilen rapordan anlıyoruz ki yıl sonuna 
kadar varidatın ulaşabileceği rakam 8 milyar 
900 milyon liradır ki plânlı devreye geçişin ilk 
yılında 1 milyar 225 milyon liralık bir tahmin 
yanılmasını sadece malî idarenin aksamasına 
hamletmek yanlış olur. Bunun yanında siyasi 
hayatımızda zaman zaman görülen aksamaların 
iktisadi hayatımızdaki tesislerini de teşhis etmek 
lâzımgelir. 

Bu yılki varidat (bütçesi tahmini 12 milyar 
532 milyon liradır. Bu tahminin tahakkuk et
mesinde güçlüğü vardır. Bu itibarla (bütçenin 
açık vermesinden korkmaktayız. Bu hal ve yu
karda ifade ettiğimiz gibi bu yılki varidat büt
çesi tahmininin % 19,6 nisbetinde bir artış kay
dettiği de nazarı itibara alınırsa ve bunda bir 
güçlük müşahede edilmekte ise ve bunun ya
nında iç sermayeye olduğu gilbi yabancı serma
yeye olan ihtiyaç ve para ve kredi piyasasının 
buluttan nem kapar derecedeki hassasiyeti göz 
önünde tutularak bilhassa siyasi ve malî düzen 
bakımından rahat hir Türkiye için parti men
faatlerinin üstündeki düşünceleri tatbik mev
kiine samimiyetle ve cesaretle koymanın zamanı 
gelmiştir. Bunun için siyasi vasatı his slogan
larının deprem sahası olmakta kurtarmalıyız. 
Bilmeliyiz ki Devlet idare etmenin enerji kay
nağı akıl ve itidaldir ve bilmeliyiz ki İkinci Dün
ya Harbini kazanan kamikaze intihar uçakları 
değil, atomu bulan kafadır. 

Siyasi, iktisadi ve malî hayatımız için önemle 
üzerinde durulması lâzımgelen hayati bir nok
ta da şudur : 

Demokratik düzen içinde yaşamanın ilk şartı 
başka türlü düşünenlerin, başka türlü olmasını 
istiyenlerin de mevcudiyetini kabul etmek, on
ların da hak ve menfaatlerini tanımak, onlarla 
da müşterek bir hayat nizamı kurmak, partiler 
ve vatandaşlar arasında karşılıklı müsamaha zih
niyetinin kurulmasını sağlamaktır. Bu pren-
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siplerin açısında Türkiye'miz rahat (bir memle
ket manzarası maalesef arz etmemektedir. 

Bahis konusu şartın önde gelen şartı mazi
nin siyasi hesaplaşmalarına nihayet vermesidir. 
(Sağdan alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım; 
Türkiye'nin çok partili hayata girişinden be

ri ekonomik ve sosyal kalkınma millete mal ol
muş müşterek fikirdir. Bu konuda partiler ara
sında metot ihtilâfları müşahede edilmişse de bir 
zaman içinde bir kalkınma 'hareketini ve o hare
ketin vâsıl olduğu musibet neticeleri inkâr insaf
sızlık olur. (Sağdan alkışlar) Anayasamızın ka
bulü ile beraber metot meseleleri münakaşaların 
metotları dışına çıkmış ve demokratik düzen için
de plânlı -ekonomi esası millî fikir beraberliği
ne kavuşmuştur. Bu itibarla 5 yıllık plânın ilk 
etabını realize etme maksadını güden 1963 yılı 
bütçesi millet mal olan /bir gelişme ve metot 
fikrinin ifadesidir. 

1962 yılı Bütçe kanun tasarısının üzerinde-
'ki partimiz Meclis Grupunıun görüşünü izah 
ederken Sayın Ekrem Aliean geçen yıl şunları 
söylüyordu : 

«Hakiki kalkınma ve gelişme hareketleri mil
let murakabesi altında cereyan eden, bu mura
kabeden kuvvetini alan, memleketin ahlâki ve 
içtimai nizamını tahribetmeden tahakkuk ettiri
len hareketlerdir. Hür, müferrah ve mesut bir 
cemiyet düzenine varma hedefimize samimiyetle 
inanıyorsak güçlükleri peşinen kabul edeceğiz. 
Bunları müşterek gayret ve fedakârlıklarla mağ-
lulbetmek için katî surette azimli ve kararlı ola
cağız. 

Arkadaşlarımız hükümet edişimizin gerçek 
sebebi samimiyetle inandığımız bu prensiplerin 
tahakkuku içindir ve 1963 yılı bütçesini bu is
tikamette bir merhale olarak kabul etmek müm
kündür. 

Sayın milletvekilleri, 5 yıllık plân ve tatbikat 
programına bütçe tahminleri ile bütçenin tatbi
katı sonunda neticeler arasındaki nisbet derece
sini en asgari raddeye düşürmüş olmalıdır. 1963 
yılı bütçesi bu tatbikatı Devlet hayatımızda mü
şahede etmek imkânını verecek olması bakımın
dan da ehemmiyetlidir. Ayrıca tatbika arz edi
len plânlı ekonominin başarı müşirlerini elde 
etme ve kıymetlendirme yönünden de 1963 yılı 
bütçesinin özelliği vardır. Bu özelliği müspet 
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mânada müşahede edebilmenin varidat tahmin
lerinin realist esaslara uymasıdır. 1963 bütçe
sindeki varidat tahminlerinin realize edilebilme
si icranın sevk etmiş bulunduğu kanunların 
tedvin edilmesi ile mümkün olabilmiştir. O hal
de 1963 yılı bütçesinin yapısında bir ihtimal he
sabı yapılmıştır. Bu kanun tekliflerinin reddi 
halinde kabule iktiran eden bütçenin gerçekleş-
miyeceği ihtimali yürütme organına yasama or
ganı 'karşısına çıkış şeklini maalesef şirinleştir-
memiştir. Zaman içindeki tatbikatı misal ola
nak gösterilmesinde suimisalin misal olamıya-
cağı ©sası dolayısiyle isabet yoktur. 

jtcranm bundan sonraki davranışında bu nok
tada dikkatli olacağına inanmak isteriz. 

Sevgili arkadaşlar; 
1962 yılı plânlı devreye geçiş programında 

genel ve katma bütçe hesaplarında bir intibak
sızlık müşahede edilmektedir. Bu hal 5 yıllık 
plân bakımından olduğu gibi senelik bütçe 
programları bakımından da dikkatli olunmasını 
icabettirmektedir. 1962 de yekûn âmme harca
malarını gayrisâfi millî hasıladan aldığı pay 
nisbeti % 24,1 dir. Bu payın 1967 de % 26,9 a 
çıkacağı hesaplanmaktadır. 1963 te 16 milyar 
liraya yaklaşan yekûn âmme harcamalarının 
gayrisâfi millî hasıladan aldığı pay nisbeti ise 
% 28,9 olarak plânlaştırılmıştır. Bir yıl içeri
sinde âmine sektörünün bu nisbette genişletil-
messindeki sebepleri Y. T. P. Meclis Grupunun 
bilmesinde fayda vardır. Bu halin Türk ekono
mik bünyesinin zamanla âmme sektörüne müs
tenit bir veçhe alması mânasına gelmemesini 
temenni ederiz. Vatandaşların ödeme takatle
rinin hududunu aşan âmme masrafı hacmma 
karşı bulunmaktayız. 

Bütçelerimizi vatandaşı ve millî ekonomimi
zi zorlıyarak tahakkuk ettirilen bütçeler vas
fında görmemek en samimi temennimizdir. 

Sevgili arkadaşlar; 1963 yilı bütçesi ekono
mik yapımızın âmme sektörüne müstenit bir hü
viyete büründüğü intibaını vermektedir. Dev
let eliyle yapılacak yatırımların özeli ısektör 
yatırımlarına nazaran küçümsenmiyeeek bir faz
lalık arz ettiği aşikârdır. Bu hal karşısında 
Hükümet programının aksine devletçiliğe doğ
ru bir gidişin bulunduğu zehabı uyanmaktadır, 
Sayın Maliye Vekilinin fikrince devlet eliyle 
yapılacak yatırımlar için görülen rakamlar âza-
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mi hadde olduğu halde hususi teşebbüs için as
gari rakamlardır. Bu fikrin tatbikata intikal 
etmesini hususi teşebbüse önem veren bir siyasi 
parti grupu olarak şiddetle temenni ediyoruz. 

Devlet eliyle yapılacak yatırımların hususi 
teşebbüse inkişaf sahası sağlamasını diliyor ve 
tatbikatı bu istikamette dikkatle izliyeceğimizi 
arz ediyoruz. 

Yine Sayın Bakan devletçiliği hususi teşelb-
faüsün el atmıyacağı veya bu teşebbüsün kârlı 
bulmadığı sahalara giriş yahut zaruret do
layısiyle gidiş şeklinde mütalâa etmektedirler. 
Bugüne kadar olan tatbikatı bu istikamette gör
mediğimizi ifadeye mecburuz. 

Meselâ Adana'da hususi sektöre ait muazzam 
tekstil üniteleri dururken Sümerbank'ın bura
da yeni teslisler kurmuş bulunması, İstanbul'da 
hususi sektöre ait seramik fabrikaları varken 
bu teşebbüsün aynı 'bölgeye fabrika kurması-

. mn izahını yapmak zordur. Hemen ifade ede
lim ki, Seramik Sanayii Müessesesinin 1960 
daJki zararı 158 bin liradır. Aynı yılda 477 813.31 
lira zarar etmiş bulunan Ateş Tuğlası Sanayii 
de Sayın Bakanın işaret ettikleri prensibe uyan 
bir cinsten değildir. Hemen işaret etmeye mec
buruz ki, devlet, hususi teşebbüsün rekabet sa
hasından kendisini çekmelidir. 

Devletçilik, hususi teşebbüs tartışmaları sos
yal adalet mefhumu üzerine doğru yönelmekte
dir. Bu mefhum üzerinde uzun ıızadıya durma
yı Anayasamızın tarifi muvacehesinde zait bulu
yoruz. Ancak her üç deyimi aşırı ;sol ve aşırı 
sağ cereyanlar kendi menfaatleri bakımından 
bir istismar konusu yaptıkları cihetle bu tah
ripkâr akımlar üzerinde birkaç kelime ile de ol
sa durmakta millî menfaat vardır. 

Aşırı sol ve aşırı sağ cereyanlar bugün su 
üstüne çıkarak kendilerine inkişaf salhası ara
maktadırlar. Ters cereyanlar memlekettin ikti
sadi hayatını tehdidetmektedİT. Komünizm 
Sosyalizm maskesi ile dolaşmaktadır. Bunu 
millet olarak, Parlâmento ve müesseseler olarak 
biliyoruz. 

Zaman içinde her iki cereyanın Türkiye'de 
neşvünema sahası aradığı müşahade edilmiş ve 
yahut zaman zaman müsamaha zemini ibulduğu 
görülmüşse de aşırı sol ve sağ cereyanlar millî 
azmin karşısında mutlak yeniligiye uğramışlar-
dır. Bu cereyanların iddiacıları bu tecrübeleri 
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hatırlamalıdırlar. Bilinmelidir ki, Türkiye'nin 
malî durumu dolayısiyle Sosyalizmin nihai nok
tası Komünizmidir. 

Sayın Milletvekilleri, 
Personel masrafları bütçelerimizin ağır 

yükü olarak görünmüştür ve görülmektedir. 
Cari giderlerin bünyesi gösteriyor ki, 1960 da 
Personel masrafları umumi bütçe içindeki har
camaların % 34,1 rini teşkil etmiştir. Bunun 
ifade ettiği rakam bu yıl bütçesinde 1 milyar 
800 milyon lira artış göstererek 4 milyar 
liraya yükselmiş yani nısbet % 35,5 i bulmuş
tur. 

Devlet eliyle yapılan yatırımlar şüphesiz 
personel masraflarının artışına sebebolacaktır. 
Fakat unutmamak lâzımdır ki, bir mekanik 
çağ varsa bugün devletin iktisabettiği fonksi
yon dolayısiyle asrımızı bir idari çağ ola-
rakta da mütalâa etmek mümkündür. Binaen
aleyh idaredeki rasyonelleşmeyi kabulde ve 
devlet hayatımızda derhal tatbik mevkiine 
koymakta zaruret vardır. Reddi imkân okuyan 
Batı demokrasilerindeki bu görüşlerin "açısın
da devlet idare mekanizmasının reorganizasyo-
nu mevzuuna eğilmekte zaman kaybetmekteyiz. 
Aksi halde gelişme hedeflerine doğru gitmesi 
lâzımgelen bütçelerimiz personel masraflarının 
ağır yükü altında kalmakta devam edecek
tir. Ters istikametteki tasarruflarla bu yükün 
zaman içinde ağırlaştırıldığı müşahede edil
miştir. Muhtelif kanuni sebeplerle emekliye 
sevk edilmiş kişelerin bizatihi emekliye sevk 
edilme sebebi unutularak bir başka veyahut du 
ihtisasları dışında devlet hizmetinde göreve 
alınmış bulunmaları personel masraflarından ta
sarruf esasına olduğu kadar genç neslin işkâ-
rına gelmesini de önleyici bir usuldür. 

Aziz arkadaşlarımız; 
Üç yıl içerisinde Millî Savunma masrafları

mızda 1 milyar 200 milyon liraya yakın bir 
artış vukua gelmiştir. Bu yıl genel bütçenin 
% 28,9 nu bu masraflarımız teşkil etmektedir. 

1962 deki rakamlara nazaran Millî Savunma 
masrafları genel bütçelerinin Kanada için 
% 27,1, Fransa için '% 27,4, ingiltere için 
c/c 27,9, İtalya için % 16,9, Holânda için 
% 17,2, Belçika için •% 13,8, Danimarka için 
% 15,6 sini teşkil etmetke idi. 1962 de bizdeki 
rakam % 25,2 idi. 
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Türkiye gelişme çabasını canlandırmak ve 

kaynaklarını medenileşme mücadelesi için se
ferber etmek ıstırarında olan bir memlekettir. 
Buırîı rağmen görlüyor ki, Türkiye müttefiki 
diğer mmeleketlere nazaran kaynaklarını daha 
büyük nisbette Millî Savunma masraflarına 
tahsis etmiştir. 

Aynı ittifak manzumesi içinde bulunduğu
muz dostlarımızın dünya sulhu için fedakârlık
larımızı tahsis edişimizi takdir edeceklerini 
ümidederiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yukarda da ifade ettiğimiz gibi 1963 büt

çesi Devlet sektörü İdiline 1 milyar 900 milyon 
lira bir fark kaydetmektedir. Bu yıl bütçesi 
ukde ediyor ki, ekonomik inkişaf masrafları- i 
mızda yüksek hacımda Ibir artış vardır. Bu ha
cım genişlemesi milletin alışmış olduğu ekono
mik hayatımızda hareket politikası esası Yakı
nımdan da memnunijyet vericidir. Balhis konu
su yatırımlar gerçekleştirilemezse plân ve büt
çe Devlet hayatımızda manasız vesikalar almak
tan ileriye geçemez. (Bu konuda 1962 yılı (büt
çesindeki % 30 nisbetinde vukubulan imkânsız
lık 'bu yıl (bütçesinin tetkikinde nazarda tutul
ması lâzımgelen bir ders olarak mütalâa edil
melidir. Y. T. P. Meclis Orupu 1963 bütçesini 
bu istikamette dikkatle takibedecektir. 

iBunun yanında 3 milyar 800 milyon lira 
olanak görülen hususi sektör yatırımlarının da
ha yüksek noktalara erişmesi en samimî temen
nimizdir. Bu temennimizin bir noktası olarak 
ifade ediyoruz ki, özel sektörün millî .kaynak
lardan Devlet sektörü gibi istifadesini sağla
mak lâzımgelir. Bu cümleden olarak hemen ifa
de edelim ki, tasarruf bonolarının iktisadi ha
yatımıza müspet istikamette tesir edecek yapı
ya icrasında zaruret vardır. 

Türkiye'deki servet beyannamesi tahkikatı 
bir vergi kontrol müessesesi manzarası arz et
memektedir. ihtilâl şartları içerisinde hele ilk 
tatbikat olarak mevduat çekilmesini, hususi te
şebbüsün ürkmesini tevlitten başka netice do-
ğurmamıştır. Bu meselenin süratle hallinde 
ekonomik: canlılığımız 'bakımından mecburiyet 
vardır. 

Yatırıma olan ihtiyacımızı idrak etmiş bu
lunmamıza rağmen mevzuatımızı bu idrakimiz 
istikametinde tedvin etmemekteyiz. Mevzuatı-
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mızdalki sert, bürokratik, sıkıcı 'hükümler hu
susi teşebbüsü 'bunaltmakta ve bıktırmaktadır. 
Mevzuatımızı bu nevi (hükümlerden ve Devlet 
dairelerimizi bu nevi usullerden süratle 'kurtar
malıyız. 

Aziz arkadaşlar; 
1960 -da genel bütçenin % 7,1 ini teşkil eden 

Devlet (borçları üç yıl içinde 667 milyon lira 
artarak .1 milyar 219 milyon liraya yükselmiş
tir. 

Bu hal millî kaynaklarımızın iktisadi hedef
lere daha geniş ölçüde yönelmesine mâni olmak
tadır. Borçların taahhüdolunan zamanda tedi
yesi Devlet itibarımız (bakımından ehemmiyetli
dir. Vasatı dar pa>rti menfaatleri açısından gör
mem efk için bu ehemmiyet ve ifade ettiğimiz şu 
rakamlar en önemli faktördür. 

Sayın Milletvekilleri; 
1963 yılı büıtçesi hakkındaki maruzatımızın 

donuna gelmiş (bulunuyoruz. 'Bütçe kanun tasa
rısı parlâmento tarafından çok ince tetkiklere 
tabi tutulmaktadır. Bu incelemeler yeni fikir
lerin imalini sağlamakta ve parlömanter reji
min kıymetini ve ehemmiyetini ispatlamakta
dır. .Parlâmentomuz ıgüç yollardan geçerek bu 
noktaya gelmiştir. Yeni Anayasamızın ilk tat
bikatını parlâmentomuz yapmıştır ve yapmak
tadır. Yeni hükümlerin ilk tatbikmdeki güç
lük (hukuk mütarekesi hukukun bir mütarekesi 
haline gelmiştir. Bunun yanında yeni Anayasa 
Devletin ve Devlet nizamının önemli müessese
lerin kurulması vazifesini de Parlâmentomuza 
tevdi etmiştir. Bu istikametteki çalışmalar se
merelerini vermiş ve neticelere vasıl olunmuş-, 
tur. (Bu arada çeşitli cereyanlar kendilerini his
settirme hevesine kaptırmışlarsa bunun bir se
bebi de parlâmentomuzun arz edilen çok önem
li özelliğinden dolayıdır. Millî iradenin kudreti 
bütün 'bu güçlükleri yenmesini bilmiştir ve bi
lecektir. Demokrasinin kuvveti işte bu nıokta-
dadır. Bu noktanın 'harcı, ahlâk bilgi ve sami
miyettir. Türkiye medenileşme mücadelesi yap
maktadır. Medenileşme mücadelesinin ilk ve 
son şartı demokratik düzene inanmaktır. Çün
kü maddi ve mânevi refahın yaratıcı unsuru 
Hürriyet ve demokrasi rejimidir. 

Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu bu dü
şüncelerle 19(63 yılı (bütçesinin milletimize ve 
memleketimize hajyırlı 'olmasını dileyerek Bü-
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yük Meclisi en derin hürmetleriyle selâmlar. 
(Alkışlar) 

(Talât Asal okumaya devam etti.) 
siyasi hesaplaşmaya nihayet vermektir. 

(Sağdan, bravo, sesleri) 
Aziz arkadaşlarım, Türkiyenin.... 

inkâr insafsızlık olur. (Sağdan, bravo 
sesleri) 

Anayasanın kabulüyle.... 
BAŞKAN — Mulhterenı arkadaşlar, grup 

adına söz istemiş bulunan Millet Partisi Grup 
Sö'zcüSü 'konuşmasını yarın yapacağını bildir
miştir. Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsünün 
de şu anda pederi ralhatsız bulunduğu için ko
nuşmasının yarma bırakılmasını rica etmişitir. 
Eğer 'takatiniz varsa, şahısları adına (konuşa
cak arkadaşlara söz veıvnek suretiyle bir 
müddet daha müzakerelere devam edelim; yal
nız şu hususu arz etmek isterim, 'bütçenin 
tümü üzerindeki 'konuşmaların programa ıgöre 
yarın 'bitmesi ilâzımgelmektedir. ik i grup söz
cüsü ihenüz konulmamıştır. Şimdiye kadar 
şahısları adına söz istiyen arkadaşıların adedi 
25 dir. Müzalkerelerin devamı sırasında başka 
arkadaşların da söz istemle ihtimalleri vardır. 
Nasıl arzu ediyorsunuz? Saat '23 00 e kadar da 
çalışabilirsiniz. Yoksa yarma mı bırakalım 
(Yarma bırakalım sesleri, oya koyalım sesleri) 
Bir kısım arkadaşlar, yarına bırakalım, bir kı
sım arkadaşlar da devam edelim, eliyorlar. 

Müzalkerelerin devamımı kabul ©den arka-
daşllar lütfen işaret buyursunlar. Belli olmadı 
arkadaşlar, lütfen bir kere da'ha işaret buyu
runuz. Devamını arzu öden arkadaşlar lütfen 
işaret buyursunlar... Etmiyenler... Ekseriyetle 
devamı kabul edilmiştir. 

Şimdi şahısları adına Söz istiyen arkadaş
lara Söz vereceğim. Yalnız bu arada verilmiş 
iki takrir vardır, bunları okutacağım. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bütçe müzakerellerinde, grup sözcüleri dı

şında şalhsı adına söz alanların, konuşmalarının 
başlangıçta; «10» dakika »olarak sınırlandırıl
masını arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
İMeGrmet Sağlam 

Milleit) Meclisi Sayın Başkanlığına 
Bütçe konuşmalarında baştan itibaren den

ge ve eşitliği sağlamak üzere şa'hsi konuşmala-
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rm (10 datkika) olarak sınırlandırılmasını arz 
ve te'klif eyleriz. 

Ankara izmir 
İbrahim tmirzalıoğlu Ziya Hanhan 

Siirt 
Süreyya öner 

MEHMET SAĞLAM (Kayseri) — önergem 
'hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET SAĞLAM (Kayseri) — Mulhterenı 

arkadaşlar; önergem grup sözcüleri dışında şah
sı adına konuşan arkadaşlarımızın 10 dakikalık 
süre içinde konuşmasını ihtiva etmektedir. Bun
dan kasıt ışudur: Yüksek Meclisin muhterem 
milletvekilleri arkadaşlarımızın bütçe muraka-

' besini daha 'geniş ölçüde yapmak imkânlarını 
temin etımektir. 'Çünkü geçen sene lolduğu 'gi
bi, bütçe müzakerelerinin başında veya orta
sına doğru, konuşmalar genişledikçe arkadaş
larımız konuşmaların hudutilandırılması için 
takrirler vermektedirler ve çok büyük bir ih
timalle Yüce Meclis bu takrirleri kabul etmek
tedir. 

Şu halde, baişlamgıçta bu hususu bir karara 
bağlarsak söz Ihâkkı eşitliğine 'hürmet etmiş ve 
her (konuşmak istiyen arkadaşımıza konuşma 
imkânı sağlamış oluruz. 

öyle zannediyorum ki, Yüksek Meclisin bir 
günde, -grup sözcüleri dışında ve aradaki za
man alan fasılaları da ihesabederek 6 saat çaüış-
tığını kabul buyurursanız, bu 360 dakika için
de 36 arkadaşımıza söz, söylemek ve konuşmak 
imkânını temin etmiş 'olacağız. Bu bakımdan 
takririmin kabulünü rica edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Mehmet Tur
gut. ^ 

MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar). — 
Çok muhterem arkadaşlarım; bütçenin üze
rinde konuşmak, Iburaya çıkıp 10 dakika her
hangi bir noktaya dokunup ıgeçmek demek de
ğildir. Bütçenin 'üzerinde konuşmak demek, 
bir mebus arkadaşımızın bütçe üzerinde konuş
ması demek, bir fikir ortaya atması demektir; 
bütçenin umumu üzerinde fikir yürütmesi de
mektir. 10 dakikada bütçenin (heyeti umumi-
yesi üzerinde ne konuşulabilir1? Eğer gaye, me
busların buraya çıkıp 10 dakika müddetle ken
disini (göstermesini temimse, buna bir diyece-
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ğimiz yoktur. Fakaıt 'gaye mebus arkadaşların 
bütçe üzerinde tenkid ve murakabelerini temin 
etmek olduğuna ıgöre, o zaman daha başlan
gıçta 10 dakika ile 'konuşmaları tahdidetmeye 
bir mâna veremiyoruz. 10 dakika olarak fkaibul 
edillirse, 'hiç konuşmıyalım, !bu Ibü'tçe de kabul 
edilsin bitsin. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Her iki takrir de aynı mahi
yettedir. Şahsı adına 'konuşacak arkadaşların 
konuşmalarının 10 ar dakika ile tahdidi taleb-
edilme'ktedir. önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, söz sırasına göre, şahısları adına söz 
istemiş olan arkadaşlara söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Ahmet Sırrı Hocaoğlu. 
AHMET SIRRI HOCAOĞLU (Hatay) — 

Muhterem Başkan, sayın milletvekilleri, 
Yurdumuzda bugüne kadar hazırlanan büt

çeler ve bu bütçeler üzerinde cereyan eden müza
kerelerin çoğu, bütçenin gerektirdiği şekilde ele 
alınmadığını, maliyetinin, yıllık ekonomik faali
yetler ve kalkınma gayretleri içindeki yerinin ve 
fonksiyonunun kâfi derecede anlaşılmadığını or
taya koymaktadır. 

Önemli bir hata, bütçenin kendi başına ve sa
dece aralarında bir muvazene olması gereken 
bir gelirler ve giderler bütünü olarak ele alın
masından ileri gelmektedir. Halbuki bütçenin 
iktisadi ve sosyal hayatın bütünü içinde, ve büt
çe dışı münasebet ve müesseselerin yanında ele 
alınması gerekir. Bir yıllık iktisadi hayatın gi
dişine tesir eden faktörler arasında başta fert 
davranışları olmak üzere, Devletin ve özel sek
törün faaliyetleri ve milletlerarası münasebetler 
yer almaktadır. Bu çeşitli etkenler arasında 
Devlet elindeki vasıtalarla iktisadi gidişe seçil
miş bir yön vermek ister? Verilecek yön, iktisa
di, sosyal ve politik hedefler olarak tâyin edi
lir. Hedeflerin gerçekleşmesinde Devlet, tanzim 
edici olarak, klâsik Devlet hizmetlerinin gerek
tirdiği harcamaları yapan bir organ olarak ve 
kalkınmanın gerektirdiği sorumlulukların pek 
çoğunu yüklenen ve yatırımları ile ve diğer ikti
sadi faaliyetleri ile kalkınmayı gerçekleştiren 

„ bir organ olarak rol alır. 
Bütçe iktisadi ve sosyal hayatı düzenlemek 

ve buna yön vermek için Devlet elinde bulunan 
en önemli vasıtalardan biridir. Bu bakımdan 
bütçeye sadece denk olup olmadığı veya bâzı ar
zulanan Devlet hizmetlerinin görülmesine yete-
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cek tahsisatı ihtiva edip etmediği yönünden 
bakmak kâfi değildir. Bilhassa plânlı devreye 
ait ilk bütçenin daha pek çok bakımlardan göz
den geçirilmesi gerekmektedir. 

Hazırlanmış ve Büyük Meclisin tasvibinden 
geçmiş olan plânın hedef ve stratejisini tâyin 
eden ve Hükümet programında da yer almış bu
lunan, (Kalkınma hedefleri ve plân stratejisi) 
dokümanı bütçenin hangi bakımlardan gözden 
geçirilmesi gerektiğine iyi bir anahtar teşkil 
edebilir. Bu noktaları şöylece sınırlayabiliriz. 

1. Bütçe, genel iktisadi dengeyi sağlıyabile-
cek enflasyonsuz ve deflâsyonsuz bir yıl geçir
memize yardım edecek vasıflara sahip midir? 

2. Plân hedefi olan yüzde yedilik kalkın
mayı sağlıyacak miktarda ve dağılışta yatırım 
harcaması ve diğer harcamaları yapmakta mı
dır? 

3. Anayasanın ve plân hedefleri ve strateji
sinin emrettiği sosyal adaleti sağlamak bakımın
dan, fertler ve gruplar arasında daha iyi bir ge
lir dağılımının temini yönünde bir şey yapmak
ta mıdır? Bölgeler arasındaki gelir farklılıkla
rını düzeltecek hangi tedbirleri almıştır. 

Ve nihayet, 
4. Bütün yurttaki meselelerin ne şekilde 

ele alındığını veya yıl içinde nasıl ele alınacağı
nı kamu oyunun karşısına açıklıkla çıkarabile
cek ve yasama denetlemesine imkân verecek ka
dar açık ve sistemli olarak hazırlanmış mıdır? 

Dikkatle bakıldığında elimizdeki bütçe tasa
rısının bu hedeflerin hiçbirini gerçekleştiremiye-
ceği açıkça görülür. 

Hazırlanmış olan bütçe enflâsyonisttir, genel 
ekonomik dengeyi bozucu bir unsur olacaktır, 
enflâsyonist olması yüzünden harcamaların fizik 
dengesi bozulacak ve yüzde yedilik kalkınma 
hedefi gerçekleştirilemiyecektir; gelir dağılımı
nı bugünkünden de kötü hale getirecek, zengini 
daha zengin, fakiri daha fakir yapacak özellik
lere sahiptir. Bundan başka bütçe harcamaları
nın hangi sahalara ve hangi bölgelere yapılaca
ğını açık olarak göstermekte ve bu sebeple yasa
ma organının iyi bir denetleme yapmasını güçleş
tirmektedir. 1962 yılı programının hazırlanma
sı sırasında üzerinde durulan ve bütçeyi bir prog
ram bütçe haline getirmek amacını güden büt
çe reformu yapılmamıştır. Bu sebeple elimizdeki 
bütçeyi 1963 yılında neler yapılacağını sarih ola-
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rak bilmediğimiz gibi harcamaların ifade edilen 
alanlarda yapılıp yapılmıyacağmı denetlemek 
yetkisinden de mahrum bulunmaktayız. 

Bu hususlar üzerinde ayrı ayrı incelemeye 
geçmeden şunu belirtmekte fayda vardır : Kay
nakları bakımından samimî olmıyan, fakirden 
alıp zengine veren, yasama denetlemesine imkân 
verecek kadar açık olmıyan bu bütçe, memle
ketimizde mevcut huzursuzluklara pek çok yeni 
huzursuzluklar katacaktır. Bugün nihai karar 
organlarında söz sahibi menfaat grupları ada
letsiz bir sosyal düzenin kendilerine sağladığı 
imkânları daha da artıran böyle bir bütçenin 
kabulünü uygun bulabilirler. Fakat, kısa vadeli 
menfaatler bakımından faydalı görülen bu ha
reketler kendilerini uzun vâdelerde daha büyük 
çıkmazlara sokacaktır. Türk halkı uyanmakta
dır, küçük çıkarları için kendisine oyun oynı-
yanları teşhis edebilecek ve gerekli siyasi mura
kabeyi yapabilecek duruma süratle gelmektedir. 
Bu bakımdan uzun vadeli menfaatlerini düşü
nenlerin halka dayanan ve halka dönük bir ic
raat yapmaya gayret etmeleri gerekmektedir. 

Halk artık kalkınmanın süratli ve dengeli 
bir gelir artışı ve âdil bir gelir dağılışı demek 
olduğunu biliyor ve kalkınma vadeden siyasi 
kadronun vaitleri ile icraatı arasındaki farkı 
görebilecek bir duruma gelmiş bulunuyor. 

Hazırlanan bütçe ve 1963 yıllık programı or
taya çıkarılan esaslara göre, uygulandıkları tak
dirde enflâsyonist bir iktisat politikasının va
sıtaları olacaktır. Gelir tahminleri samimî ol
mıyan bir şekilde yapılan 1963 programının 
finansman açığı asgari iki milyar Türk Lirası 
civarında olacaktır. Bunun bütçe içi açığı 1 mil
yar 200 milyon civarındadır. Bu, bütçenin top
lam harcamasının yüzde onu kadar bir açık 
demektir. Enflâsyondan yeni çıkmış ve kısa bir 
durgunluk devresinden sonra devamlı fiyat ar
tışlarının belirmiş olduğu memleketimizde bu 
oran bütün vahîm neticeleri ile yeni bir enflâs
yon devresine girmemize sebebolacaktır. 

Bütçe içi finansman açığının mevcudiyeti 
Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından hazırlanan 
ve Yüksek Plânlama Kuruluna sunulan 1963 
yıllık programında belirtilmiş, bu dokümanın 
hazırlanmasından sonra meydana gelen bâzı 
gelişmeler sebebiyle açığın yıllık programın ilk 
şeklinde belirtilen miktarlardan çok daha faz

la olduğu yetkili teknisyenler tarafından ifade 
edilmiştir. Bu konudaki teknik ihtilâfın plânın 
hazırlanmasında birinci derecede sorumlu bir 
uzmanın istifasına sebebolduğu da bilinmekte
dir. Maliye Bakanlığınca Devlet Plânlama Teş
kilâtına danışılmadan hazırlanmış olan bütçe 
tasarısında, bütçe içi gelir tahminleri 12 mil
yar 531 milyonluk bir gelir sağlanacağını ön
görmektedir. Devlet Plânlama Teşkilâtınca ha
zırlanmış vesikada ise, bu miktar 12 milyar 153 
milyon olarak ifade edilmektedir. Aradaki fark 
normal vergi gelirleri tahminlerinin Maliye Ba
kanlığınca hiçbir teknik sebebolmadan geçmiş
ten daha yüksek bir gelir elastikiyeti faraziye
sine göre yapılmış olmasından ve tasarruf bo* 
nolarmm sağlıyacağı gelir ile yeni vergi tasarı
larının temin edeceği ek gelir konularında Ma
liye Bakanlığının çok iyimser tahminlerde bu
lunmuş olmasından ileri gelmektedir. Plânlama 
Teşkilâtınca yapılan bu tahminlerin yıllık prog
rama konmasından sonra ortaya çıkan bâzı ye
ni durumlar yine bu teşkilât uzmanlarını tah
minlerde değişiklik yapmaya sevk etmiştir. 
Bunlardan birincisi karşılık paralardan sağla
nacak gelirlerle ilgilidir. Karşılık paralarla il
gili gelir tahmini 280 milyon dolarlık bir dış 
yardımın sağlanacağı ve bu yardımın arzu edi
len şartlarla yapılacağı faraziyesine göre ha
zırlanmıştır. 

Halbuki Konsorsiyum çalışmalarının ilk so
nuçları bu yardımın 200 milyon dolar civarında 
olacağını ortaya çıkarmıştır. Yardımın şartları
nın istenen şekilde olması halinde bu miktarla 
yaratılacak karşılık paranın ilk tahminden 500 
milyon lira düşük olacağı uzmanlarca ifade edil
miştir. Halbuki yardım şartlarının arzu edi
lenden oldukça farklı olacağı anlaşılmaktadır. 
Bu takdirde bahis konusu farkın daha yüksek 
olması beklenebilir. Vergilerle ilgili zam tasa
rılarının sağlıyacağı ek g€İir konusundaki tah
minleri de tekrar gözden geçirmek gerekmek
tedir. Zirai Gelir Vergisi tasarısında yapılan de
ğişikliklerin Maliye Bakanı tarafından da ifade 
edildiği gibi bu vergiyi hemen hemen hiç gelir 
sağlamıyacak bir hale getirdiği meydandadır. 
Esasen alınabilecek gelire oranla gülünç denebi
lecek kadar az bir yük yükliyen bu verginin al
dığı yeni şekilde sağlıyacağı farz edilen gelir 
arasındaki fark yanılmıyorsak 70 milyon lira 
civarında olacaktır. Asgari geçim indiriminin 
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bâzı gruplarda yükselmesi ile normal vergi ge
lirlerinde meydana gelecek azalma ise 100 mil
yon lira olarak tahmin edilmektedir. Çeşitli ver
gi tasarılarında yapılan diğer değişiklikler ve 
Büyük Meclisçe kararlaştırılan masraf artırıcı 
bâzı tedbirlerle vergi gelir açığı 280 milyon li
raya çıkmaktadır. Katma bütçe gelirlerinde 
önemli bir sebebolmadan yapılan yüksek gelir 
artışı tahmininin ise son üç yılda sağlanan or
talama yıllık artışın muta olarak alınması ha
linde 50 milyon liralık bir açık ifade ettiği yet
kili uzmanlar tarafından belirtilmektedir. Bu 
mülâhazalarla, bütçe gelirleri açığı bir milyar 
200 milyon lira civarında olarak hesaplanmak
tadır. Bütün bu tahminler yetkili uzmanlar ta
rafından Hükümet mensuplarına açıkça izah 
edilmiştir. Hükümet, bu konuda teknik bakım
dan bir yeniden gözden geçirme yoluna gidece
ği yerde, hiçbir teknik esasa dayanmadan ha
talı olduğu ifade edilen rakamlarda ısrar etme
yi tercih etmiştir. Plânlı devreye giriş gibi ta
rihî bir sorumluluk yüklenmiş olan bir Hükü
metin bu konudaki davranışı tarihî bir hata 
olarak gösterilebilir. 

Yukarda bütçe içi gelirlerle ilgili açıktan 
bahsedilmiştir. Bunun kamu harcamalarının bü
tününü içine alan yıllık program açığının bir 
parçası olduğunu hatırda tutmak gerekir. Yıllık 
programın bütçe dışı kamu gelirleri ile ilgili 
tahminlerinde de önemli açıklara sebebolacak 
bâzı unsurların bulunduğunu belirtmek yerinde 
okır. İktisadi Devlet Teşekküllerinin reorgani-
zasyonu ve fiyat politikası vasıtasiyle sağlana
cağı düşünülen ve 1963 yılı için 800 milyonun 
üstünde olduğu beş yıllık plândada belirtilen 
(karşılığı belli olmıyan fonların) elde edilmesi 
için ne yapılacağı bilinmemektedir. Bu hususta 
gerekli tedbirlerin alınacağı konusunda ciddî 
bir emare yoktur. Böyle bir yolda gidilmek is
tense bile bunların 1963 yılında arzu edilen öl
çüde tesirli olabilmesi için çok geç kalınmıştır. 
Bu kalemin önemli bir finansman açığına sebeb-
olacağını tahmin etmek yerinde olur. 

BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu, vaktiniz ta
mamdır. 

AHMET SIRRI HOCAOĞLU (Devamla) — 
Müsaade ederseniz bitireyim. (Devam devam 
sesleri) 

BAŞKAN — Prensip meselesi, vaktiniz bit
miştir. 
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AHMET SIRRI HOCAOĞLU (Devamla) — 

Prensip meselesi değil, konuşturmak istemezse
niz konuşturmazsınız. Arkadaşlar istiyorlar, oy
layın. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, karar şimdi alındı. 
Yalnız hatip oylayın demekle konuşmaya de
vam etmek istemektedir. 

AHMET SIRRI HOCAOĞLU (Devamla) — 
Evet, isterseniz. 

BAŞKAN — Israr ediyor musunuz, oylama 
mı? 

AHMET SIRRI HOOAOĞLU (Devamla) — 
Israr ediyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımız, konuşması bitin
ceye kadar konuşmak istemektedir. Oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Tahsin Telli (Yok sesleri) 
Şükrü Koç (Yok sesleri) 
Adnan 'Şenyurt. 
ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Milleti

miz için hayırlı olmasını peşinen temenni etti
ğim 1963 yılı bütçe kanun tasarısı üzerindeki 
naçizane görüşlerimi 10 dakikaya sığdıramıya-
cağım muhakkaktır. Bu itibarla bendeniz, sa
dece bir iki hususa kısaca işaret etmek sure
tiyle sözlerime nihayet vermek niyetindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım zaman zaman ifade 
edildiği üzere yüz yıllardan beri Türk Milleti
nin plânlı ve intizamlı bir müessese ve nizam 
içerisinde kalkınma çabasının neticesi olarak, 
yeni Anayasamızda ifadesini bulmuş pir plân 
çerçevesi ve onun hudutları dâhilinde yeni bir 
bütçe tatbiki yılma girmekteyiz. 

Bendeniz, naçizane o kanaatteyim ki, peşi
nen arz ettiğim veçhile, yüz yılların muhassala-
sı ve neticesi olarak elde edilmiş olan bu mü
essese ve bunun gösterdiği istikamet çerçevesi 
dâhilinde Türk Hükümetinin badema alacağı ka
rarları ve bütçe üzerindeki çalışmaları Türk 
Milleti için hayırlı ve verimli olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu vesile ile bu kı
sa zaman içinde şunu arz etmek isterim: Zaman 
zaman zımni yahut da sarih surette plânın Ana
yasaya muhalif olduğu ve zihinlerde bir tered
düt uyandırılmaya çalışıldığı vakıası mecvuttur. 
Güzel bir deyimdir: «Ne kabahat ne de bin cün
ha cinayet işler, hükmü vicdana muvafık hare
ket etse kişi.» 
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Şimdi muhterem arkadaşlar, Türk Milleti, 

Türk vatandaşı elbette ki, bire dört istihsalini 
bire 24 e çıkaramazsa dahi hiç olmazsa bire 
ondörde çıkarmasını istiyor. Çocuğunun ekme
ğine yağ süremezse bile ekmeğin yanında pey
nir vermek istiyor. Plânlı bir anlayış içinde 
tatbikine girişilecek olan bu bütçenin memleket 
için ferahlatıcı bir bütçe olduğuna şahsan kaani 
bulunmaktayım. Türk Milletinin coğrafi durum 
itibariyle muhakkak surette ele alınması iktiza 
eden hususlardan birisi ziraatın geliştirilmesi 
ve bunun yanında asrm icabı olarak sanayiin 
de buna muvazi surette inkişaf ettirilmesidir. 
Şimdiye kadar bu yolda ve bilhassa geçen yıl 
alınmış olan tedbirlerin gelecek yıllar için de 
ümitvar olduğuna inanmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, vaki't az, çok karı
şık oluyor, özür dilerim. Hatırıma gelenleri ifa
de etmeye çalışıyorum. Anayasada ifadesini bu
lan kooperatifler ve küçük sanatlar hususunda 
Muhterem Hükümetin, bundan böyle daha da 
dikkatli bulunması, bilhassa vakitlerini boşa ge
çiren vatandaşlarımızın vakitlerini kıymetlen
dirmeleri bakımından, muhakkak ki elzemdir. 

Muhterem arkadaşlarım, peşinen arz ve ifade 
ettiğim gibi, konuşmamı bu 10 dakika içerisine 
sığdıramıyacağımdan bendeniz sadece hulâsa 
itibariyle bu bütçe kanun tasarısının memlekete 
ve millete hayırlı olması dileğinde bulunmak 
için huzurunuza gelmiş bulunmaktayım. Bu ve
sile ile saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Şaban Keskin. 
ŞABAN KESKİN (Çankırı) — Muhterem 

arkadaşlar; geçen sene bütçe müzakerelerinde 
memleket meseleleri, enine boyuna tartışılmış 
ve pek çok tenkidlere uğramıştı. Bu tenkidler 
umumiyetle yapıcı olmuştu. O kadar ki, zama
nın koalisyon kanatlarından gelen çok sert ten
kidlere mukabil, muhalefetten daha insaflı, 
daha yapıcı ve daha olgun tenkidler gelmişti. 

O zaman, yeni bir devrin başlangıcında bu 
durum memleket için övünülecek bir başlangıç 
sayılmıştı. Yerli, yabancı dost gönüllerde ya
tan arzu,.bu gidişin inkişaf etmesi, kötü bir ka
dere sahip bir milletin kaderinin değişmesi isti
kametinde idi... % 70 i yarı aç, yarı tok ipti
dai hayat yaşıyan bu milletin fertlerinin bir 
an evvel hayat seviyelerinin yükseltilmesi, me
deni dünyanın nimetlerinden istifade etmeleri; 
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bu parlâmentonun ve onun kurduğu Hüküme
tin tek arzusu idi, halen de arzusudur. 

Geçen 1,5 seneye yakın kısa bir zaman için
de arzulanan seviyeye ulaşmanın mümkün ola
cağını hiç kimse iddia edemez. 

Ancak, bu kısa zaman içinde de bir mesafe
nin, ileri bir mesafenin katedilmesi icabediyor-
du. îşte ibıı mesafenin kadedildiğini iddia et
mek zordur. 

Muhterem arkadaşlar, 
Dün ne diyorduk? Memlekette işsizlik var, 

diyorduk, piyasada durgunluk var diyorduk; 
iflâslar protestolar çok diyorduk, özel teşebbüs 
bir ürküntü, bir tereddüt içinde paralarının 
üzerine oturmuş diyorduk, ve nihayet bir hu
zursuzluk, var diyorduk. 

Bugün ne diyoruz? 
Bugün de bâzı resmî ağızlar hariç, aynı şey

lerin söylendiğini duyuyoruz ve hattâ görüyo
ruz.. Vatandaş dünkü bedbin düşüncelerinden 
sıyrılamamıştır. 

Seçimlerden bu yana, vatandaş; siyasi geliş
meleri, iktisadi olayları yakından izlemektedir. 

Gördüklerini iyi değerlendirebilmektedir. 
Yabancı dostlarımız ve düşmanlarımız dahi, 
Türkiye'nin ihtilâl sonu manzarasını, ihtilâl 
sonu gelişmelerini yakından takibetmekteler. 

Dost olanlar, Türkiye'nin bir an önce istik
rara, huzura kavuşmasını arzu ederlerken, düş
manlarımız, her fırsattan istifade ederek kar
deşi kardeşe düşürecek tahriklerinden çekin-
memekteler ve her alanda her iyi gelişmeyi sa
bote etmekteler. 

Sosyal adalet kalkanı ardında her an, her 
yerde giriştikleri yıkıcı tahriklerine alenen dahi 
devam etmek cüretinde bulunmaktalar... Henüz 
kökleşmemiş ve fakat kökleşmek istidadında 
olan rejimimizi tahribetmek için vatan sathın
da karışıklık çıkartmak, huzursuzluk yaratmak, 
(işlerini kolaylaştıracağı için) istemekteler.. 

Seçimler olalı bir hayli zaman geçtiği halde, 
gazetelerden çoğunun, revaç bulan baş havadi
sini, ihtilâle ait, haberlerin dedikodularının teş
kil ettiğini üzülerek görüyoruz. 

Türkiye'de intişar eden pek çok gazete, is
ter bilerek, ister bilmiyerek yaydığı haberlerle 
gerek memleket ekonomisinde ve gerekse siyasi 
alanda büyük zararlar meydana getirmekteler. 
Bu memlekette Anayasa teminatı vardır. Ba-
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sm hürriyeti vardır, ama bu demek değildir ki, ] 
Anayasanın menettiği bir rejimin vasatını ha- I 
zırlıyaeak neşriyat yapsın, kökleşmesini istedi- j 
ğimiz bir rejime, yalan yanlış haberlerle darbe | 
indirsin.. Altlarında hususi lüks arabalar, ağız
larında sosyal adalet türküleri olan ve bu mem- | 
lekette en iyi hayat şartlarını yaşıyan, hayat- I 
larmda köy görmemiş kötü niyetli rejim düş
manlarına bu topraklar üzerinde at oynatma
larına Hükümet daha ne kadar müsaade ede
cektir ? 

Muhterem arkadaşlar, 
Hükümeti bu bakımdan mazur görmeye im

kân yoktur. Zaman zaman yapılan tahriklerin 
nereden geldiğini Hükümet pekâlâ bildiği halde, 
hâdiseler karşısında seyirci kalışını bu millet hoş 
karşılamaz. Bir gün bu tahrikler infilâk edebilir.. 
Bir gün rejim tehlikeye düşebilir... Bir gün sos
yal adalet kalkanı arkasına gizlenen komünizm 
öncüleri, bir kısım macera arayanları Hükümet 
aleyhine kışkırtabilir ve o zaman iş işten ele geç
miş olabilir.... I 

Değerli arkadaşlar, 
Eğer bugün bir işsizlik bahis konusu ise, I 

eğer bugün özel teşebbüs tereddüt içinde ise, I 
eğer bugün bir huzursuzluk var ise bunun tek I 
sebebinin, Hükümetin enerjik olmayışında ara
mak lâzımdır. Hükümet her şeyden evvel vatan- I 
daşa itimat telkin etmelidir. Vatandaş, Hüküme- I 
tinin kanadı altında, teminatı altında olduğu 
inancını taşımalıdır. Bugün bunlar var mıdır, I 
yok mudur?, cevabını vicdanlarınızda arayın. I 

Muhterem arkadaşlar, I 
Biraz evvel de arz ettim; hepimizin tek ga- I 

yesi bu milletin gerçek mânadaki kalkınmasını 
sağlamak ve rejimin kökleşmesini temin etmek- I 
tir. Bu hepimizin arzusu olduğu halde bunu ger- I 
çekleştirme bahsinde bir vahdeti kuramıyoruz. I 
Burası Millet Meclisidir. Burada her milletveki- I 
li düşüncelerini doğru yeya yanlış, dilediği şe- I 
kilde söylemek hakkına haizdir, ama bâzı mev
zular vardır ki, demogoji yapmaya, polemik I 
mevzuu yapmaya pek müsaittir. Böyle bir mevzu I 
geldiği zaman, bu kürsüde ucuz kahraman olmak 
istiyenlere de şahit oluyoruz. I 

Politik düşüncenin tesiri altında konuşanla- I 
ra, (revaç bulan bir tâbirle söyüyeyim) yatırım I 
yapanlara raslıyoruz. Bu gibi davranışların re- I 
jimin esası olan Parlâmentoya gölge düşüreceği- I 
ni bilmemiz gerekir. | 
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] Muhterem arkadaşlar, 
i 5 yıllık Kalkınma Plânı kabul edildi ve bu 
i aybaşından itibaren yürürlüğe girecek. Plânın 
I getirdiği en büyük yenilik, çalışmaları bir esasa 

bağlamasıdır. Prensiplerde büyük bir yenilik 
I yoktur. Meselâ; karma ekonomi sistemi bizim 

öteden beri tatbik ettiğimiz bir sistemdir. An
cak, plân bunu bir esasa bağlamış ve kalkınma
yı bu 2 sektörün omzuna yüklemiştir, ve demiş
tir ki, «Devlet ve özel teşebbüs kesimleri birbi
rinden ayrı ve menfaatleri birbiri ile çekişen 2 
parça olarak değil, birbirini tamamlıyan bir bü
tünün 2 kesimi olarak ele alınmıştır.» 

Bu ifade plânda yazılı... Bunu plândan alıp 
tatbikat sahasına getirmek plânın muvaffakiye
ti olacaktır. Fakat üzülerek arz edeyim ki, ge
rek bütçe tasarısında ve gerekse Devlet sektör
lerine ait Hükümetçe hazırlanıp, peyderpey ko
misyonlara sevk edilen tasarılarda, özel teşebbü
se gereken ehemmiyetin verilmediğini müşahede 
etmek kolaylıkla mümkündür. 

özel sektör, karşısında. Devleti rakip görme 
I endişesine düştüğü an yatırım yapamıyacak ve 

plân da hedefine ulaşamıyacaktır. 
I Plân gerçi Devletin yatırım yapacağı sahala-, 

rm hududunu çizmemiştir ve buna da lüzum 
I görmemiştir, ama yatırım yapacağı alanları plâ-
I nın ruhundan çıkartmak, tesbit etmek mümkün-
I dür. O itibarla, plândaki espiriye uygun olarak 
I Devlet sektörü ile özel sektör arasındaki denge

yi, ahengi bir an evvel kurmak gerekir. Kalkm-
I manın büyük yükü özel sektörün omuzundadır. 
I Zira Devlet kesimindeki faaliyetler umumiyet

le verimli olmamaktadır. Esasen karakteri itiba-
I riyle de verimli olması mümkün değildir. 

I Halbuki özel sektör çok daha dinamik ve ve-
I rimli mesai yapmaktadır. Bu bakımdan bu iki 
I sektörü karşı karşıya getirmekten ve buna cevaz 
I verecek kanunlar getirmekten şiddetle çekinme

liyiz. 

I Muhterem arkadaşlar, 
I Kısaca şu hususlara da işaret ederek sözleri-
I me son vereceğim. Bütçedeki harcamaların tam 
I yerine sarf edilebilmesi için Hükümet mekaniz-
I masının çok titiz olması lâzımdır. 
I Her sene müşahade edilen odur ki, küçüm-
I senmiyecek rakamlara ulaşan meblâğlar, yerine 
I sarf edilmemektedir. İsrafın, lüzumsuz harcama-
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lann, önü bir türlü alınamamaktadır. Parayı te
min etmek için bu fakir milletten ne zor şartlar j 
altında, maliyenin para tahsil ettiğini bütün de-
vair bilmelidir ki, harcamalarda âzami titizliği j 
göstersinler. Plânın, başarıya ulaşabilmesi, plâ
nın oturduğu 2 ana mesnedi sıhhatine bağlıdır. 

Bunlardan birisi siyasi istikrar, siyasi huzur, 
diğeri ise finansman kaynaklarının sıhhati ve 
kudretidir. Son günlerde, plânın iç finansmanını 
sağlamak amacı ite yapılan zamlardan büyük 
bir kısmının sıhhatli olduğunu iddia etmeye im
kân yoktur. Bütün bu hatalara, noksanlara rağ
men 1963 bütçe yılının başarı ile sona ermesini 
temenni eder, hürmetlerimi sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Nihat Erim (Ydk sesleri) 
Sayın Halûk Nur Bâ'ki. 

HALÛK NUR BAKÎ (Afyon KaraUıisar) — 
Muhterem arkadaşlar, evvelâ süreme dâJhil ol-
mıyan bir cümleyi arz edeyim. Konuşma sü
resinin on dakika olması hakkındaki takrir benim 
işime yaradı. Hazırlıksız, irticalen konuşmaya 
alıştım, belki hatalı 'bir şey; onun için işime 
yaradı. 

Bendeniz 'bütçenin tümü üzerindeki konuşı-
mamda temas edilmemiş .bir noktaya temas 
edeceğim. Biz bir hâdiseyi, ister ekonomik ol
sun, ister politik olsun, tetkik ederken menşei, 
binası nedir, (bunu tetkik ötmeden hâdiseye ka
ba taslak ba'kar ve raıhat ralhat ten'kidederiz. 
işin aslı öyle değildir. 

Şu (bütçeyi tutup da envai çeşit tenkidetmek, 
her tarafından bir eksik bulmak gayet kolay
dır. Aslında Ibütçeler çeşiltli ekonomik dok-
ıtirinü'er'in icra vasıtası olduğu için onun .kar
şısında olan d'okitirinler en mükemmel 'bir büt
çeyi dalhi perişan edecek kaideler vaz'eder. 

Bizim Türkiye'mizde şu İO'ÖÖ bütçesinin na
sıl «bir temel 'üzerinde kurulduğunu tetkik eder
sek, o zaman insafla daha rahat tenkidetme-
nin kolaylığına erişebiliriz. 

Bugün 'dinledik konuşmaları. Bundan Tbaş-
lıyacağım ki, bütçenin hangi temel üzerinde 
kurulduğu daha iyi belli olsun. 

Arkadaşlarını, muhalefet partisinin yaptığı 
konuşmayı dinledim, iktidar partisinden olan 
sözcülerin konuşmalarını da dinledim. Fakat 
;bu iki 'konuşma arasında .bütçenin hangi par
tinin malı olduğunu telhis ve tesbit etmek im
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kânına <sa'hibolamadım. O Hıald'e Ibu bütçe ki
min? Bu ço'k büyük bir meseledir. Emin olun 
bu hâdise .bir Ibütçenin nasıl zorluklar içinde 
lıazırlandığının da en büyük !bir delilidir. Ben 
şahsen muhalefet partisinin sözcüsünün yapı
cı tenkitlerini .bütün Parlâmentonun aynı (İliş
le sempatik karşıladıklarına eminim. Ama in
safla düşünelim, iktidar partileri muhalefetten 
.bir adım daha ileri gidebilmek için 'bütçeyi ten
kitte yarış halindeler. Demek ki 'bütçenin ku
rulduğu taban da siyasi -bir lâv üzerine ku
rulmuş. Her saniye kaymıya müsait. Ahmet'i 
gücendirme, Mehmet'i gücendirme, 'koalisyon 
gider memleket batar. Bu 'Sistemin üzerinde 
arkadaşlar. (500 senedir ihmal edilmiş bir 
memleketin bütçesini yapmak cidden mucize
dir, Maliye Ve'kilini huzurunuzda ibüyük bir 
sempati ile tebrik ederim. 

Bir noktaya daha temas edeceğim, arkadaş
lar. Bu bütçe /birçokları tarafından tekidedi-
Tir, (beğenidir meselesi hariç; fakat son günler
de Parlâmentomuz çok .büyük iktisadi karar
lar vermiştir. Neticesini kestirmek- mümkün 
değil, ama inşallah iyi olur. Memle'kette ilk 
defa vergi alanında bu kadar kaypak siyasi 
.bünyesi olan bir Hükümetin bu kadar ciddî 
mevzuları raJhatlıkla getirebilmesi ve Parlâ
mentomuzun, bütün kaynaşmalara sağmen bu 
kanunları ka'bul etmesi doğrusu şeref- verecek 
bir hâdisedir. Inşalllah müşaJhade edeceğiz; 
denecek ki günün birinde: « 1963 bütçesi bacak
ları •olmıyan bir koalisyonun bedeninden gel
miştir. Ama, yapılamıyaca'k kadar ciddî ham
leleri yapmıştır.» Parlâmentoların cesaret ede
mediği zirai vergiler, parlâmentoların cesaret 
edemediği 'hususi araibalarm vergisinin artırıl
ması [hususlarını başarmak küçümsenecek (bir 
muvaffakiyet değil arkadaşlarım, büyük 'bir 
•muvaffakiyettir. Memleketin sosyal bünyesi
nin böyle bir pflân içerisinde, bu kadar karma
karışık siyasi 'hüviyetin temelinden fışkıran bi
nanın üzerinde meydana getirilmesi büyük mu
vaffakiyettir. Bütün bunlar Parlâmentomuzun, 
rejimimizin istikbaline çok igüzel 'bir teminattır. 
Deme'k 'ki 1903 yılı hütçeısi her şeye rağmen 
millî şuurun varlığı içinde (hazırlanmıştır. Ben
deniz mânaya inanan bir insanım. Bu Parlâ
mentonun dağdmaması ve Türk rejiminin ebedî
leşmesi yolunda Allahı'm bahşettiği 'bir lûtuf-
tur. Sağ salim ibu 'çetin geçiti de İnşallah mu-
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•vaffakiyetle geçeceğiz. 'Bu Ibütçenin 'millete 
600 senelik 'acısını unutturacak nitelikte olma
dığı alkalidir. Fa'kat tekrar ediyorum; kurul
duğu siyasi z'emin üzerine ibu Ibütçenin monte
si küçümsenecek ıbir mucize değildir. Alladı 
Türk Milletine acısın, hepiımize bütçeyi hayırlı 
etsin. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Mehmet İTuHguit. 
MEHMET TURGUT (Afyon Karaihisar) — 

Vaz geçtim. 
BAŞKAN — 'Sabahattin Savacı. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlar, (bendeniz de aynı müşkü
lât içinde huzurunuzda bulunmaktayım, bitirme
ye gayret edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, arkada bıraktığımız 
1962 yılında memleketimizin siyasi tarihinde 
ehemmiyetli addedileceği şüphesiz olaylar cere
yan etmiştir. 

Anayasa ve hukuk rejiminin kâğıt üzerinde 
değil, milletin gönlünde bir ideal düzen olarak 
kurulması gerekir. Temel hak ve hürriyetleri 
milletin doğrudan bekçiliğine terk edilmiş ol
duğu ve Büyük Millet Meclisinin millî sınırı
nın mümessili ve sembolü itminanını vicdanla
ra yerleştirmenin zaruretine inanmaktayım. Bu 
suretle Anayasa kâğıt üzerinden vicdanlara in
tikal edince siyasi spekülâsyonlar yerine adalet, 
insanlık ve demokrasi kaim olacak ve Türk si
yasi hayatı vuzuha ve istikrana kavuşacaktır. 

'Siyasi hayatımızın bütün milletin ekonomik 
ve sosyal hayatiyle yakın ilgisine işaret ederek, 
siyasi tesislerin müspet ve menfi, millet yaşayı
şında ve iş hayatında doğuracağı ehemmiyetli 
neticeleri tafsile lüzum görmüyorum. 

Bu siyasi girizgâhtan sonra memleketimizde
ki ekonomik olaylara hakalım. 

27 Mayıs sonrası ekonomik durgunluk hafifle
miş olarak devam etmektedir. Ekonomik haya
tın gerektirdiği" emin yol havası tam kurulama
mış, zaman zaman zuhur eden hâdiseler, hattâ 
rivayetler, meçhul rejim aleyhtarı tehditler 
ekonomik hayatı ihlâl etmekte devam etmiştir. 

Para, teşebbüs, ticaret, kredi, sermaye gibi 
ekonomik kavramların ihtilâl, ihtisas gibi hu
zursuzluklarla bağdaşamıyacağı hedahati karşı
sında, ekonomik durgunluğun sebebi hütün açık-
ligiyle anlaşılmaktadır. 

1958 stebilizasyon tedbirlerinden beri fiyat-
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lard® nispî bir durgunluk müşahede edilmektedir. 
Ekonomik durgunluğa rağmen artan ihtiyaçlar, 
mukaddem yatırımların rezerve kapasitelerin
den karşılanmaktadır. Hâlâ bu yatırımların tek
mil kapasiteleri kullanılmamıştır. Yatırımların 
14 sayılı Kanunla durdurulması, terkin ve tehi
ri gelişmeye bu yönden menfi tesir etmiştir. 
Bilâhara tekrar tamamlanmasına, başlanmasına, 
bitirilmesine karar verilmesi isabetli olmuştur. 
Fakat bu kısa süre içinde millî hâsılada bırak
tığı eksiklik önemli olmuştur. 

Para arzı fazladır. Millî istihsal ve müba
dele gücünü geçmektedir. Ekonomiye hâkim olan 
atalet sebebiyle enflâsyonist tesir hissedilmo-
mektedir. 1963 yılında ekonomik sirkülasyonun 
yükselen grafiğine tam olarak, enflâsyon tesi
ri muhtelif fiyatlarda tesirini göstermesi muh
temeldir. Bununla beraber millî ekonominin is
tihsal, istihdam ve mübadele potansiyeli muhte
mel tesiri tadil edebilir. Bunun da Hükümetçe 
alınacak tedbirlere bağlı olduğunu söylemeye 
lüzum görmüyorum. 

"Ticari ve zirai kredi hacminin genişletilmesi 
zannıımca bu istikamette müspet tedbirler cüm-
1 esindendir. 

Tediye muvazenemizde 1962 yılının fiyatla
rına esas almak hatalıdır. 1958 den beri ham
madde fiyatları dünya piyasasında düşmektedir. 
Buna mukabil sanayi maddeleri % 50 ye varan 
bir yükseliş göstermektedir. Bunun neticesi, ham
madde ihraceden memleketimizin bu gelişmeden 
müteessir olacağı tabiîdir. Dünya hammadde 
istihsalâtmın eksik olduğu 1962 yılı istisna edi
lirse, (beynelmilel hammadde fiyatları % 3 - 5 
artışla sanayi maddeleri fiyatlarını geriden ta-
kilbetmektedir. 

Bu bakımdan müsait giden bir yılın esas alın-
mıyarak normal rayiç mallarımızın sürüm sey
rini beynelmilel piyasalar muvacehesinde takib-
ederek muhtemel tesirlerini önliyecek anlaşma
ların ihzarına tesirli olarak katılmak gerekmek
tedir. Yatırım siyasetimizi haleldar edecek ted
birlerin öz kaynaklarımız bakımından önceden 
teemmül edilmesi ve gereğine tevessül edilmesi 
de kârdır. 

Ticaret hacminin değer artışını ve % 81 iti
bariyle dolar bölgesine, serbest döviz bölgesine 
kaymasını hayra yormaktayım. 

17 Ağustos 1962 yılında memleketimizin 
Gatt'la mutabakatının yürürlüğe girmesiyle mil-
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letlerarası ticaret anlaşması ve tarifelerinin şü
mulüne dâhil olmakla millî menfaatlerimizle 
beynelmilel menfaatleri teliz imkânına vâsıl ol
duğumuza inanmaktayı m. 

Şimdi sözü bütçenin gelir ve gider kalemle
rine getirmiş bulunmaktayız. 

Âmme masrafları daha ziyade ekonomik isti
kamette veya sosyal masraflar istikametinde 
önemli nisbet farkları gösterir. Burada memle
ketlerin farklı ekonomik seviyeleri ve ihtiyaç
ları ehemmiyetli rol oynamaktadır. 

Geri kalmış memleketlerde masrafların yatı
rımlar yönünde ehemmiyet kazandığı, buna mu
kabil ileri ekonomilerde masrafların sosyal ihti
yaçlar istikametinde değer kazanması öngörül
mektedir. Kalkınmaya muhtaç geri kalmış mem
leketlerin hedefi kalkınmaktır, bu bakımdan 
masrafları tercihan yatırımlara hasretmek mec
buriyeti hâsıl olmaktadır. Sosyal masraflar is
ter istemez ikmal edilmektedir. 

İleri ekonomilerde ise masraflar transfer ka
re kteri göstermekte, varidat olarak sağlanan sa
tmalına gücü, içtimai telâkkilerle, dışındayız 
addedilenlere aktarılmaktadır. Kalkınmamızı 
normal seyrederken sosyal hizmetler masrafla
rın en büyük kısmını teşkil etmektedir. 

Türkiye geri kalmış memleketlerin şartlarına 
sahip yatırım yapmak ve masrafları bu istika
mete teksife mecburdur. Bendeniz Türk plânı
nın garip vasfını da böyle anlamaktayım. Fil-
hal önümüze getirilen plân tatbikatının ilk büt
çesi gerek masraf ve gerekse gelir kalemleriyle 
bu vasıfta görünmektedir. Asgari geçim indiri
minin tehiri, vasıtalı vergilere yapılan zamlar, 
yeni vergi ihdasları, buna mukabil yatırımın in
dirimleri, bölge kalkınmaları, sermaye piyasası
nın himayesi, Kurumlar Vergisinin yükseltil
mesi, azalan amortisman tedbirleri belki plâna 
rağmen yııkardaki müşahedenizi teyideder ma
hiyettedir. 

Masraf ve gelir bölümlerinin bu karakteris
tik hususiyetine işaret ettikten sonra bütçe ge
rekçesine eklenen perakende malûmatın sistem
sizliğine dikkati çekmek hattâ parlâmento ve 
bütçe görüşmeleri ve tatbikatının değeri müsel-
len İngiltere'de bu husus bütçeden evvel, İngiliz 
Maliye Bakanlığının iştirakiyle bir ilim heyeti 
tarafından beyaz kitap halinde neşrolunmak su
retiyle hazırlanan bütçe hakkında objektif bilgi 
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verilmesi âdedine itina edildiğini öğrenmekte
yiz, emsal ananenin bizde de teessüsünü dile
mekteyim. 

Bütçe tasarısının plân programlariyle birlik
te, tekmil (Devlet sektörü bütçesi) mahiyetinde 
tertibedilerek, parlâmentonun geniş mânada 
kontroluna imkân verilmelidir. 

Bunu teminen İktisadi Devlet Teşekkülleri
ne. ait bir kifayetsiz ilâve bu mânadaki ihtiyaca 
tekabbül etmemektedir. Kâr ve zararları, serma
ye kaynakları, borçları müstakbel programları, 
bütçe ile olan münasebetleri gösterilmelidir. 

Bu toplu konsolide devlet muhasebesine ma
hallî idareler daha ithal edilmelidir. Devletin 
toplu ekonomik yönetiminden sorumlu hükü
metin, parlâmento murakabesi sonunda gerekli 
umumi direktifleri plân çerçevesinde ancak va
rabileceği mümkün görülmektedir. 

Bütçenin gelir kısmında müşahede edilen 
hususiyet, bütçe tahminlerinin realist olmıyan 
faraziyelere istinadetmiş olmasıdır. 

Hükümet vergi zamları ve yeni vergi ilıdas-
lariyle bütçe açığını kapatacağı ve finansman 
ihtiyacını karşıhyacağmı ummaktadır. 

Finansman ihtiyacının yeni vergiler veya 
vergi zamlariyle değil iktisadi hayatın canlan
ması ve inkişafında aramak lâzımdır. 

Ekonomik hayatın gelişmesi ve buna paralel 
hayat seviyesinin yükselmesi sonucu verginin 
tatbik olanı durmadan genişler, mükelleflerin ve 
bunların ödediği vergi devamlı artar. Hattâ ver
gi hasılatının artışı ekonomik gelişmeyi geçer. 

Fiskal hasılatın artışında mühim faktörün is
tikrar ve güven içinde gelişen bir ekonomi oldu
ğunda şüphe yoktur. Şu halde plânın finansman 
için vergi ihdası veya vergi zammı yerine vergi
leri hafifletmek, muafiyet ve indirimler ihdas 
ederek ekonomiyi destekleyici tedbirler almak 
fiskal ve ekstra fiskal gayelere varmakta müs
pet neticeler verdiği müşahede edilmiştir. Al
manya'nın kalkınmasında bu istikamette takib-
edilen malî politikanın tesiri olduğu ifade edil
mektedir. 

Yine ifade edildiğine göre : Almanya'da 1950 
yılında 14.7 milyar D. M.', olan fiskal hasılatın 
tutarı 1961 yılında 53,5 milyar D. M. yüksel
miştir. Bu müddet içinde Almanya'da genel fi
yat artışı % 24 ten ibaret bulunmuştur. Buna 
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mukabil hayat seviyesi % 80, genel ücret seviye
sindeki yükseliş % 94 e baliğ olmuştur. 

BAŞKAN — Zamanınız tamamdır efendim. 
SAHABATTlN SAVACI (Devamla) — Hür

metlerimle. 

11 . 2 . 1963 O : 2 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, saat 

23 e kadar çalışalım demiştiniz, vakit geldi. Ya
rın saat 10 da toplanmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 23,05 

»•-« 

5. — DÜZELTlŞLER 

1963 yılı bütçesine ait 16 sıra sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

3 
5 
6 

(A/2. Cet) 
15 
16 
22 
53 
58 

58 
58 
G8 
68 
68 
68 
77 

82-87 
87 
87 
96 

104 
107 
107 
118 
118 
118 
121 
121 
135 
136 

1 
1 
1 

1 

3 
.3 

3 

2 
2 
2 

5 
6 

10 
43-44 

3 

25 
20 

1-2 
10 
1 

18 

20 
28 
9 

12 
12 
13 
--

— 
12 
13 
19 
19 
17 
18 
25 
31 
30 
21 
22 
27 
7 

Gelirinin 
Tertiplerine 
Kaydetmeye.. 

Müdülüğü 
Onarmalar 
Satmalma 

. Maliye 

Küçük onarımlar 
Kira 
varlarının esaslı onarımları 

Satmalma 
Yatırım 
Onarım 
Satmalımı 
Esas 
Onarımı 
istatistik Genel Müdürlüğü 
istatistik Genel Müdürlüğü 
satmalma 
onarım 
Genel Toplam 
Kira 
satmalma 
onarımı 
10 
30 
20 
IX - Makina 
satmalma 
2 078 000 
564 000 

teçhizat 

Gelirlerinin 
Bütçelerinin özel bölümlerine 
Kaydetmeye ve harcanmıyan gelir 
ve ödenek bakiyelerini devret
meye Maliye.... 
Müdürlüğü 
Onarımlar 
Alımları 
Onarımlar 
Kira bedeli 
varlarının yapımı ve esaslı ona
rımları 
Alımları 
Yatırımlar 
Onarımlar 
Alımları 
Esaslı 
Onarımları 
Devlet istatistik Enstitüsü 
Devlet istatistik Enstitüsü 
alımları 
onarımları 
Yatırımlar Toplamı 
Kira bedeli 
alımları 
onarımları 
30 
20 
10 
IX - Makina ve teçhizat 
alımları 
4 243 000 
563 000 
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Sayfa 

140 
142 
146 
151 

153 
177 
185 
188 
190 
205 

209 

209 
209 
210 
247 
250 
296 
296 
304 
308 
308 
310 

312 
312 

312 
312 

329 
331 
331 
331 
332 
335 
336 

338/1 
338/1 
361 
379 
389 
404 
419 

Sütun 

3 
3 
3 

1 

3 
1 

3 

1 
5 

3 
3 
3 

3 

3 

3 
3 

3 
3 
3 
3 
2 

3 
3 

3 

M. Meclisi B : 46 11. 2 . 
Satır 

11 
10 
19 
21 

16 
5 

10 
24 
14 
21 

19 

20 
24 
3 

31 
2 

24 
27 
6 

10 
17 
2 

27 
2â 

30 
31 

13 
24 
25 
26 
4 
2 
2 

30 
31 
19 
20 
26 
14 
28 

Yanlış 

Hava Kuvdvetleri 
Kodmutanlığı 
Sevka 
lojman garaj ve inşaatı 

782 
satmalımı 
yardımhar 
410 
satınalma ve onarımı 
kilâtın her türlü giderleri 

lojman ve garaj inşaatı 

giderleri 
satınalma 
762 
100 000 
Küçük Onarımlar 
Vilâyetler 
Ecnebi 
Esaslı 
Küçük onarımlar 
öğretmen 
lojman ve garaj inşaatı 

Satmalması ve onarımı 
ortaokulların her çeşit der 

Döşeme ve 
demirbaş aletleri giderleri 

iller memurları maaşı 
kiralar 
merkez kira bedeli 
iller kira bedeli 
60 
küçük onarımlar 
lojman garaj ve inşaatı 

satmalımı ve esaslı 
Onarımlar 
kira 
ecnebi 
genel toplam 
ahm 
kira 

1963 0 : 2 
Doğru 

Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı *: 

Şevke 
lojman ve garaj inşaatı ve esaslı 
onarımları 
0 " ; 
alımları 
yardımlar 
419 
alımları ve esaslı onarımları 
kilâtın her türlü haberleşme gi
derleri 
lojman ve garaj inşaatı ve esaslı 
onarımları 
ve esaslı onarımları 
alımları 
0 
0 
Onarımlar 
tiler 
Yabancı 
basılı 
onarımlar 
öğretim 
lojman ve garaj inşaatı ve esaslı 
onarımları 
alımları ve esaslı onarımları 
Lise, kolej, öğretmen okulları ve 
ortaokulların her çeşit der 
döşeme, 
demirbaş ve ders aletleri gider
leri 
iller memurları açık maaşı 
kira bedeli 
merkez 
iller 
92 
onarımlar 
lojman ve garaj inşaatı ve esaslı 
onarımları 
alımları ve esaslı 
onarımları 
kira bedeli 
yabancı 
yatırımlar toplamı 
alımları 
kira bedeli 
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Sayfa 

436 
441 
492 

495 
495 
511 
529 
532 
532 
534 

570 

570 

592 
592 
592 

599 
599 

600 
607 
607 

607 

609 
609 

610 
611 

646 
D/4 
D/5 
D/9 
D/16 
D/28 
D/28 
D/28 
D/28 
D/36 

Sütun 

3 

3 

>-
3 
3 
3 

3 
3 

3 

3 
3 

3 

3 

3 
3 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

M. Meclisi B:46 U . 2 .1963 0 : 2 
Satır 

17 
9 

33 

21 
22 
11 
14 
5 

17 
7-8 

2 

20 

22 
25 
2 

23 
27-31 

5 
14 
15 

27 

9 
11 

5 
2 

2 
17 
24 
23 
35 
28 
30 
33 
34 
27 

Yanlış 

ecnebi 
onarmalar 
üye olarak iştirak huzur 

satınalma ve esaslı 
onarımlar 
Kira 
Kira 
yemeklerinde 
onarmalar 
Makina, teçhizat satmalımı ve 
esaslı onarımları 
man ve garaj İnşaatı 

Vilâyetler 
Ecnebi 
man, garaj ve inşaatı 

teçhizatı 
Plânlama ve tmar genel Mü
dürlüğü 

X . 
Yayın giderleri 
10 Satınalma ve abone 

10 Katılma payı 

Küçük onarımlar 

Kanununn 
man, garaj ve inşaat 

Madde - 7 
1 
1 100 
53 
ödenekten 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 
Elektrik 

Doğru 

yabancı 
onarımlar 
üye olarak İştirak edeceklerin 
huzur 
alımları ve esaslı 
onarımları 
Kira bedeli 
Kira bedeli "^ 
yemeklerine 
onarımlar 
Makina ve teçhizat alınılan ve 
esaslı onarımları 
man ve garaj inşaatı ve esaslı 
onarımları 
IX • Makina ve teçhizat alımları 
ve esaslı onarımları 
İller 
Yabancı 
man ve garaj inşaatı ve esaslı 
onarımları 
teçhizat 
Plânlama ve İmar Genel Müdür
lüğü makina ve teçhizat satmalı
mı ve esaslı onarımları 
X I -

451 Satınalma ve abone gider
leri 
453 Milletlerarası münasebetle
rin gerektirdiği masraflar (Katıl
ma payı) 
Onarımlar 
705 İstimlâk ve satınalma gider
leri 
Kanununun 
man ve garaj inşaatı ve esaslı 
onarımları 
Madde - 6 
5 
600 
1 
Ödenek 
— 
— 
— 
— 
Elektronik 
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Sayfa 

D/43 
S-Cet. 
E -Ce t 
B/2 
B/2 
B/2 

E/2 
E/2 
E/2 
B/2 

B/2 
B/2 
E/2 
E/2 
E/2 
E/3 
E/3 
B/3 
E/3 
E/3 
B/3 
E/3 
E/4 
E/4 
E/4 
E/4 
E/4 
E/4 
E/4 
B/4 
E/4 
E/4 
E/4 
E/4 
E/4 

E/4 
Ç - Cet, 
G-Cet. 
F-Cet. 
M-Cet 
N - C i t ' 
H-Cet. 
L-Cet. 
h/2 
L/8 

Sütun 

1 

3 
3 
3 

3 
3 

3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
8 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

1-3 
3 
3 

1.3 

1-3 

1 
2 

M. Moolisi 8 : 4 6 11.2.1962 
Satır 

27 
2 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

12 
15 
16 
18 
19 
4 
5 

20 
24 
30 
34 
35 
4 
5 
7 
9 

13 
14 
16 
17 
17 
18 
24 
25 
26 

28 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

18 

Yanlış 

1 1250 
Madde - 7 
Madde - 7 
Hizmetlileri 
Hizmetlileri 
13 Teni Meclis binası geçici 

hizmetlileri üceti 
Cumhurbaşkanlığı 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
Sayıştay 

203 Merkez geçici hizmetlileri 
ücreti 

Ecnebi 
Ecnebi 
İstatistik Genel Müdürlüğü 
Ecnebi 
Diyanet İşleri Genel Müdürlüğü 
Vilâyetler 
Ecnebi 
Hizmetliler 
Merkez geçici.... 
Vilâyetler 
Vilâyetler 
Ecnebi 
Vilâyetler 
Ecnebi 
Ecnebi 
Hizmetliler 
Vilâyetler 
Ecnebi 
Geçici hizmetliler ücreti 
Ecnebi 
— 
— 
Hizmetliler 
Vilâyetler 

— 
Madde - 8 
Madde - 8 
Madde - 8 
Madde - 10 
Madde - 11 
Madde - 12 
Madde - 11 
Başbakanlık Devlet.... 
— 

0 : 2 
Doğru 

1250 
Madde • 6 
Madde - 6 
Hizmetliler 
Hizmetliler 

_ 
— 
— 
— 

m , 
Yabancı 
Yabancı 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Yabancı 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
İller 
Yabancı 
Hizmetlileri 
geçici... 
İller 
Uler 
Yabancı 
Uler 
Yabancı 
Yabancı 
Hizmetlileri 
Uler 
Yabancı 
Merkez geçioi hizmetlileri ücreti 
Yabancı 
Ulaştırma Bakanlığı 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
Hizmetlileri 
Uler 
204 Yabancı uzman ve hizmetli

lerle bunlara yardımcı per
sonelin ücretleri 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
Madde - 7 
Madde - 7 
Madde - 7 
Madde - 9 
Madde - 10 
Madde - 11 
Madde - 12 
Devlet.... 
9 Fen Memuru 2 600 
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Sayfa Sütun 
M. Meclisi 

Satır 
B : 46 11 . 2 . 1963 O : 2 

Yanlış Doğru 

L/8 
L/8 

L/8 
L/8 

L/8 

L/9 
L/9 

L/9 

36 — 
37 — 

38 — 
40 — 

41 — 

1 — 
2 —-

19 — 

L/9 
L/9 
L/11 
0 - Cet. 
P-Cet. 
T-Cet. 
R-Cet. 
R/11 

R/31 
R/31 
R/32 
R/32 
R/32 
R/32 
R/32 
R/32 
R/32 
R/33 
R/33 
R/33 
R/35 
R/35 
R/36 
R/37 
R/46 

1 
1 
2 

3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
o 

3 
1 

20 -
32 -
1 Muhafaza 
2 Madde - 14 
2 Madde - 14 
2 Madde - 14 . 
2 Madde - 15 

17 Başkanlıklar başkanlık konutu 
nun 

7 624 
35 Okullar, kurumlar giderleri 
10 Cüzzamla savaş giderleri 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
29 . 
12 . 
22 . 
24 . 
13 i 
16 ] 
18 ( 
7 ] 

12 -

... savaş giderleri 

... savaş giderleri 

... savaş giderleri 

... savaş giderleri 

... savaş giderleri 

... savaş giderleri 

... müesseseleri giderleri 

... merkezi giderleri 

... ocakları giderleri 
Seraların 
Kütükleri 
jteerginco 
Vîaahlcn 

Proje Bürosu 
9 Ressam (İhtisas Mv.) 

1 600 
9 Ressam 1 600 
7 Kalorifer Mütehassısı 

1 800 
8 Elektrik Teknisyeni 

1 700 
Ceza ve tevkif evleri yapımı 
8 Fen Memuru (Mimar veya 

Mühendis) 1 700 
Malzeme Müdürlüğü Sipariş Ka
lemi 
9 Şef 1 600 
f> Müdür 1 1 100 
Sağlık 
Madde - 13 
Madde - 13 
Madde - 13 
Madde' - 14 
Başkanlıklar konutunun 

6245 
Okullar, kurumlar genel giderleri 
Cüzzamla savaş genel giderleri 
.... savaş genel giderleri 
.... savaş genel giderleri 
.... savaş genel giderleri 
.... savaş genel giderleri 
.... savaş genel giderleri 
.... savaş genel giderleri 
.... müesseseleri genel giderleri 
.... merkezi genel giderleri 
.... ocakları genel giderleri 
Meraların 
Kültürleri 
Gereğince 
Mahallen 
1 Pic - up şehir içi hizmetleri 

için (4X2) (Millî Güvenlik 
Kurulu) 



M. Meclisi B : 46 11 . 2 . 1963 0 : 2 
Türkiye Cumhuriyeti Öükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 5 Mayıs 1961 tarihinde 
imzalanan İstikraz Anlaşmasına ek anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanuna 

verilen oyların neticeyi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHtSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçe* 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu -

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
İsmail Küstü Aksal 
Burhan Apaydın • "--
Hüseyin Ataman 
RaifAyibar 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 363 

Kabul edenler : 357 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 6 
Oya katümıyanlar : 81 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 
i Nihat Berkkan 

Fuat'Börekçi 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
İsmail Gence 
İbrahim İmirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
tlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdüüha-k Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Raf et Eker 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerim oğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

| BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 

j Cihat Turgut 
BİLECİK 

' Orhan Tuğrul 
BİNGÖL 

M. Sıddık Aydar 
BİTLİS 

Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLÜ 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 
Refet Sezgin ..,.•-

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Hilmi İncesulu 
Necmi ökten 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
. Mehmet. Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan . 
Yusuf Azdzoğlu 
Hilmi Güldoğan 
.Recai Iskenderoğlu 
Tefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şçn 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
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İlhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Cevat önder 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin tncioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettîn Erkmen 
İbrahim Etem Kılıgoğla 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Rtiçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 

Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
tlhaımi Sancav 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osm a 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sim öktem 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Fteyzioğlıı 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 

Mehmet Keaen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğln 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfİ Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
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Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet GÜner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
tiyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 

SttRT 
Cevdet Aydın 
SUreyya öner 

M. Meclisi S : 46 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Gûnay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Gûner Saraözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 

11. 2 .1963 0 : 2 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badılh 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 

Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

ADANA 
Hasan Aksay 
İbrahim Tekin 

[Çekinserler] 
KIRKLARELİ 

Fikret Filiz 
KIRŞEHİR 

Halil Özmen 

KONYA 
Ömer Kart 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

[Oya kahlmvyanla/r] 
ADANA 

Kasım Gülek 
Ahmet Savrun 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Nevzat Şener (t.) 

ANKARA 
Osman (Bölükbaşı 
Muhls Ete (B.) 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğta 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Turgut Çulha 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çeliklbaş (B.) 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok (iBşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İbrahim Kocatürk 

EDİRNE 
Nazmi öeoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Tahsin Telli 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GÜMÜŞ ANE 
Halis Bayramoğlu 

İÇEL 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz (î.) 
Oğuz Oran 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 
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İZMİR 
Arif Ertunga 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan (I.) 
Fethi Doğançay 

KAYSERİ 
Bahri Yazır 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdem ir 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu 

M. Meclisi B : 46 
KÜTAHYA 

Sadrettin Tosbi 
MANİSA 

Yakup Yakut 
MARAŞ 

Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

11.2.1963 0 : 2 
NİĞDE 

Asım Eren 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican (B.) 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu (I.) 
Haşim Tan 

[Açık üyelikler] 
Aydm 1 
Haıtay 1 
istanbul • ; 1 
Manisa 1 

Muş 1 
Zonguldak 1 

Yekûn 6 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 

TRABZON 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

VAN 
Muhlis Görentaş ( İÜ.) 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Oelâl Sungur (1. Ü.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat (I.) 

»>•« 



M: Meclisi 5 : 46 1 1 . 2 . 1963 O : 2 
Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Devletleri Hükameti arasında imzalanan İstikraz Andlaşmasının 

onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Eeddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
356 
350 

0 
6 

88 
6 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur BâM 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
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Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
İsmail Gence 
İbrahim İmirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyafs Seçkin 
Ahmet Üstün-
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdüılhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Efcem Ağva 
thsan Ataöv 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 

Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın" 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Hilmi İncesulu 
Necmi ökten 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğ'lu 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 
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ERZİNCAN 

Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

BRZUEUM 
Ertuğrul Akça 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğta 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Cevat Önder 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğta 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celftlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin încioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

OÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

Ahmet Zeydan 
HATAY 

Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Şekİp İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Aralan 
Burhan Bozdoğan 

Yahya Dermanoı 
Celâl Kılıç 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Katip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 
Sahabettin Orhon 
Naei öktem 
Vahyi özarar 
îlhami Sanear 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osma 
Kadri Özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Peyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Ali Özkan 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KOOAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 

İsmet İnömü 
Halİt Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğiu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

ı NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topalöğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet GÜner 
Cevat Yalçın 
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SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Uîusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Gevecİ 
Hâmit Siper 
îlyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

M. Meclisi B 
SÎNOP 

Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Adil Altay 
Bahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısö'zen 
Reşat Turhan 
Tahsin Tiirkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 

46 11. 2 .1963 0 : 2 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlü 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

Bekir Sami Karahanlt 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

tJŞAK 
Ali Rıza Akbiyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAH 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

ADANA 
Hasan Aksay 
ibrahim Tekin 

[Çekinserler] 
KIRKLARELİ 

Fikret Filiz 
KIRŞEHİR 

Halil özmen 

KONYA 
Ömer Kart 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

[Oya kattlmiyanlar] 
ADANA 

Kasım Gülek 
Ahmet Savrun 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Nevzat Şener (1) 

ANKARA 
Osman tBölükbaşı 
Muhite Ete (B.) 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Cevat Kanpulat 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Turgut Çulha 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İbrahim Kocatürk 
Htidai Oral 

DİYARBAKIR 
Reoai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Nazmi Özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GÜMttŞANE 
Halis Bayramoğlu 

İÇEL 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz (I.) 
Oğuz Oran 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarh 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Arif Ertunga 
Necip Mirkelftmoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Rıza Yalçın 
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KASTAMONU 
Avni Doğan (I.) 
Fethi Doğançay 

KAYSERİ 
Bahri Yazır 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tosbi 

MANİSA 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

Mi Meclisi B : 46 
MARAŞ 

Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 

RİZE 
Fuad. Sirmen (Balkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 

Aydın 1 
Hatay 1 
İstanbul 1 
Manisa 1 

11. 2 . 1963 O : 2 
Ekrem Alican (B.) 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 
Hüseyin Özalp (t. Ü.) 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu (I.) 
Ha§im Tan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 

Muş 1 
Zonguldak 1 

Yekûn 6 

TRABZON 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

VAN 
Muslih Görentaş, (I. Ü.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Oelâl Sungur (î. Ü.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat (î.) 

[Açık üyelikler] 
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Hükümetimizle Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imzalanan İstikraz Andlaşmasmm 

onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanuna verilen oyların sonuou 

(Kanun kabul edilmiştir) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 354 

Kabul edenler : 349 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 5 

Oya katılmıyanlar : go 
Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
tsmail Gence 
ibrahim Imirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyals Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Etera. Ağva 
ihsan Ataöv 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat Özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 

Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Kâmil inal 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Hilmi incesulu 
Necmi ökten 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
Ilhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 
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ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gûndoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Cevat önder 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
îbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyf! öztürk 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan GBğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kıîıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANB 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sim Hocaoğlu 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
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Celâl Kılıç 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 
Sahabettin Oçjıon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
tlhami Sanoar 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
îhsan Gtirsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
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KASTAMONU 

İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Ali Özkan 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Talisin Uzun 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
îhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Bauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 

ismet ln#ufü 
Halİt Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğiu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan TVmîrsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer , 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topalo#lu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

— MÖ — 
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SAMSUN 

Ali Fuat Alisan 
Mehmet Bakaran 
Nurettin Oeritoğlu 
Bahri Cömert 
Kâmran Bvliyaoğlu 
Fevri Gereci 
Hâmit Kiper 
Üyas Kılı*} 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Tasa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

StVAS 
Adil Altay 

Rahmi Çeltekli 
îbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sansözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramh 
Hayri Mumeuoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kaaova 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 

Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNOBLÎ 
Vahap Kısoğlu 
Fethi Ülkü 

URTA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanh 

Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rızâ Akbıyıkoğlu 
îbrahim Bttlanalp 
Ahmet Tahtakıhç 

VAH 
thsan Bedirhanoğlu 
Şükrü KBsereisoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakagoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Mttftüoğhı 
Mehmet Ali Pestile! 
Yusuf Ziya Yücebilgİn 

(Çehinserler) 
ADANA 

Hasan Aksey 
îbrahim Tekin 

KIBKLARBLÎ 
Fikret Filiz 

KONYA 
Ömer Kart 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

[Oya kattlmtyarilar] 
ADANA 

Kasım Gülek 
Ahmet Savrun 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Nevzat Şener 
(t) 

ANKARA, 
Usananı (Bolüfebaşı 
Muhlis Ete (B.) 
îbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
thsan Koknel 
Mehdi Mıhçıoğhı 
AbdüEhaık Kemal Yö
rük (B.) 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Mehmet Tirltoğiu 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Turgut Çulha 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelik!ba§ (©.)' 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
'Nurettin Ok (Bak. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
îbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Vefik Pirinccioğlu 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Tahsin Telli 

GAZİANTEP 
Kudret Mavİtan 
Süleyman Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

Sabahattin Savacı 
ÎÇBL 

Sadık Kutlay 
İSPARTA 

Sadettin Bilgiç 
İSTANBUL 

Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz (î.) 
Oğuz Oran 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarh 
Abdurrahman Yazgan 



Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Arif Ertunga 
Necip- Mirkelâmoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan (î.) 
Fethi Doğançay 

KAYSERİ 
Bahri Yazır 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 
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KOCAELİ 

Süreyya Sofuoğlu 
KÜTAHYA 

Sadrettin Tosbi 

MANİSA 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

Aydın 1 
Hatay 1 
İstanbul 1 
Manisa 1 

11.2 .1963 O :2 
NEVŞEHİR 

Ali Baran Numanoglu 
NİĞDE 

Asım Eren 
RİZE 

Fuad Sinmen (Başkan) 
SAKARYA 

Burhan Akdağ 
Ekrem Alican (B.) 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
(î.) 
Haşini Tan 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak (B.) 

Muş 1 
Zonguldak 1 

Yekûn 6 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 

TRABZON 
Kâmurân Ural 
Zeki Yağmurdereli 

URPA 
Kemal Badıllı 

VAN 
Muslih Görentaş 
(1 Ü.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur (1. Ü.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat (1.) 

[Açık üyelikler] 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

KIRKALTINCI BÎRLEŞÎM 

11. 2 .1963 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
B - ÎKÎNCI DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
5 Mayıs 1961 tarihinde imzalanan istikraz An
laşmasını muaddil Andlaşmanm onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
(1/223) (S. Sayısı : 50) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşip Devletleri Hükümeti arasında 
imzalanan istikraz Andlaşmasmın onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
(1/259) (S. Sayısı : 52) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
imzalanan İstikraz Andlaşmasmın onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasansı 
(1/276) (S. Sayısı : 53) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu ile 1963 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu. (M. Meclisi 
1/323, C. Senatosu 1/323) (M. Meclisi S. Sayısı: 
80, C. Senatosu S. Sayısı : 16) [Dağıtma tarihi : 
9.2.1963] 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1963 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/325, C. Senatosu 1/139) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 67, C. Senatosu S. Sayısı : 18) [Dağıt
ma tarihi : 9.2.1963] 

3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu ile 1963 yılı Vakıflar Genel Mü
dürlüğü Bütçe kanunu tasarısında yapılan de
ğişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/337, C. Senatosu 1/152) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 81, C. Senatosu S. Sayısı : 17) 
[Dağıtma tarihi : 9.2.1963] 

4. — Ankara Üniversitesi 1963 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Büt
çe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi 1/324, C. Senatosu 1/153) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 69, C. Senatosu S. Sayısı: 21) [Dağıtma 
tarihi: 9.2.1963] 

5. — Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
ile 1963 yılı Ege Üniversitesi Bütçe kanunu ta
sarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/329, C. Sena
tosu 1/156) (M. Meclisi S. Sayısı: 82, C. Sena
tosu S. Sayısı : 22) [Dağıtma tarihi : 9.2.1963] 

6. — İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru ile 1963 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/ 331, C. Senatosu 1/157) (M. Meclisi S. Sayısı: 
83, C. Senatosu S. Sayısı : 19) [Dağıtma tarihi : 
9.2.1963] 

(Devamı arkada) 



7. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi 1/332, C. Senatosu 1/154) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 68, C. Senatosu S. Sayısı : 
20) [Dağıtma tarihi : 9.2.1963] 

8. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1963 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi 1/327, C. Senatosu 1/155) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 71, C. Senatosu S. Sayısı: 24) 
[Dağıtma tarihi : 9.2.1963] 

9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe kanunu tasansı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi 1/333, C. Senatosu 1/158) (M. 
Meclisi S. Sayısı: 70, C. Senatosu S. Sayısı : 
23) [Dağıtma tarihi: 9.2.1963] 

10. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/330, C. Se
natosu 1/160) (M. Meclisi S. Sayısı: 72, C. Se
natosu S. Sayısı : 25) [Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 
1963] 

11. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Büt
çe kanunu tasansı ve Karma Bjitçe Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/336, C. Senatosu 1/159) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 73, C. Senatosu S. Sayısı : 26) [Da
ğıtma tarihi : 9 .2 .1 963] 

12. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/328, C. Se
natosu 1/162) (M. Meclisi S. Sayısı : 74, C. Se
natosu S. Sayısı : 27) [Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 
1963] 

13. — Orman Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe kanunu tasansı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkere
leri. (M. Meclisi 1/334, C. Senatosu 1/163) (M. 
Meclisi S. Sayısı: 75, C. Senatosu S. Sayısı : 28) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 2.1963] 

14. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasansı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/326, C. 
Senatosu 1/165) (M. Meclisi S. Sayısı: 76, C. 
Senatosu S. Sayısı : 29) [Dağıtma tarihi : 
9.2.1963] 

15. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı 
Bütçe kanunu tasansı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıklan tezkere
leri. (M. Meclisi 1/335, C. Senatosu 1/166) (M. 
Meclisi S. Sayısı: 77, C. Senatosu S. Sayısı: 30) 
[Dağıtma tarihi : 9.2.1963] 

V 
ÎKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Dönem : 1 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

1963 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
ile 1963 yılı bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Ko

misyonu raporu (M. Meclisi 1/323, C. Senatosul/167) 

Not : (C. Senatosu S. Sayısı : 16) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 7 . 12 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğtü 
Saıjı : 1769 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLİĞİNA 

Cumhuriyet Senatosu, Genel Kurulunun 7 .2 .1963 tarihli 42 nci Birleşiminde değişerek ve açık 
oyla kabul olunan 1963 yılı bütçe kanun tasarısı ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

S. H. Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı 
Not : Açık oy neticesi : (153) 

Kabul 98 
Ret 52 
Çekinser 3 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 8.2. 1963 

Esas No. : 1/323 
Karar No. : 28 

MÎLLET MECLÎSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞIMA 

Cumhuriyet Senatosu 7 . 2 . 1963 tarihli ve 1769 sayılı tezkeresiyle gönderilen 1963 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler incelendi. 

1963 yılı Bütçe kanunu tasarısının 29 ncu maddesindeki (halen) kelimesinin çıkarılması üe yapı
lan değişiklik yerinde görülmüştür. 

T. B. M. Meclisi Bütçesinin 453/A bölümünün 21 nci maddesi metnine ilâve edilen (Turizm 
Türk grupu) ibaresiyle her iki teşekküle ait masrafların aynı bölümden harcanması tatbikatta bir
takım zorluklar meydana getireceğinden her iki teşekkül ayrı ayrı madde haline getirilerek Par
lâmentolararası Birliği Türk Grupuna 150 000 lira, Parlâmentolararası Turizm Birliği Türk Grupu
na da 50 000 liranın ayrılması kabul edilmiş, madde buna göre değiştirilmiştir. 

80 



— 2 — 
İçişleri, Millî Eğitim, Bayındırlık bakanlıkları bütçelerinin bâzı bölümlerinde ilişik cetvelde gös

terilen değişiklikler de uygun mütalâa edilerek aynen kabul edilmiştir. 
Maliye Bakanlığının 604 ncü bölümünden 40 000 lira düşülerek 617 nci (Türk Hukuk Kurumu 

Derneğine yardım) bölümüne ilâve edilmek suretiyle yapılan değişiklik komisyonumuzca yerinde 
görülmemiştir. Zira tenzil yapılan bölüm İktisadi Devlet Teşekküllerinin borçlarına aidolduğu ci
hetle buradan bir tenzil yapılması mümkün görülmediğinden bu değişiklik kabul edilmemiştir. 

Aynı Bakanlık bütçesinin 712 nci Uler Bankasına yapılacak yardım bölümünün bölüm unvanı
nın vuzuh bakımdan değiştirilmesi de komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiştir. 

Tasarıya bağlı (R) cetvelinin Ticaret Bakanlığı 422 nci bölümüne ait formüle ilâve edilmiş bulu
nan (Eksperlerle), (Tasnif odasında) tâbirinin yerine (Standardizasyon işlerinde) tâbirinin kul
lanılması hizmetin yapılması bakımından muvafık görülmüş ancak metne ithal edilmesi istenen 
(yurt dışı) sürekli görev yoUuklannın bu bölümden ödenmesi bütçe tekniğine ve mevzuata uygun 
görülmediğinden kabul edilmemiştir. 

Tasarıya bağlı (T) cetvelinin altında, Cumhurbaşkanı, Senato ve Millet Meclisi Başkanları, Baş
bakan ve Bakanlar için alınacak vasıtaların bu limitten hariç tutulması hakkındaki notun kaldırıl
ması Devlet idaresinde bir birliği sağlaması bakımından yerinde görülmüş ve kabul edilmiştir. 

Yukardaki değişiklikler dolayısiyle de tasarıya bağlı (A/2) işaretli cetvelin İçişleri, Millî Eği
tim ve Bayındırlık Bakanlıkları ödenekleri de değiştirilmiştir. 

Bu suretle tanzim edilen raporumuz ve ekli cetvelleri Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 
Ş. İnal 

Aydın 
Söz hakkım mahfuz 

/. Sezgin 

Bitlis 
C. Geboloğlu 

Gümüşane 
Söz hakkım mahfuz 

S. Savacı 

Kars 
K. Okyay 

Siirt 
A. Yaşa 

İmzada bulunamadı 

T. Üye 
S. Gürsoytrak 

Başkan V. 
Ankara 

N. Ağırnash 

Aydın 
Söz hakkım mahfuz 

O. Apaydın 

Bursa 
/. S. Çağlayangil 

İzmir 
İV. Mirkelâmoğlu 

Mardin 
Söz hakkım mahfuzdur 

Ş. Aysan 

Sürt, 
L. Aykut 

Van 
Söz hakkım mahfuz 

F. Işık 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Balıkesir 
Reyim çerçevesinde 

A. A. Bolak 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Konya 
M. Dinekli 

Ordu 
Ş. Koksal 

İmzada bulunamadı 

T. Üye 
H. Tunçkanat 

İmzada bulunamadı 

Yozgat 
V. Uyar 

Artvin 
Söz hakkım mahfuz 

S. O. Avcı 

Balıkesir 
K. öztas 

Giresun 
t. E. Kılıçoğlu 

İmzada bulunamadı 

Konya, 
R. özal 

Sakarya 
K. Yurdakul 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
A. Şener 

Çanakkale 
Ş. înan 

M. Meclisi ( S. Sayıa : 80) 



Karma Bütçe (Komisyonunca evvelce 
kabul edilen 

Meclislerin teşkilât kanunlarının çıkanlmasına 
kadar, Türkiıye Büyük Millet Meclisi 1963 yılı 
bütçesindeki müşterek "bölümlerdeki maddeler
de âmiri italik yetkisi Millet Meclisi Başkan
lığına aittir. Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi için ayrılmış bulunan bölüm ve madde
lerle ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
bağlanan ve bağlanacak olan memur ve üc
retlilere ait bölüm ve maddelerde âmiri italik 
yetkisi de Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
aittir. 

Millet Meclisi mesaisini aksatmamak kayıt 
ve şartı ile, C. Senatosunun hizmetlerini yerine 
getirebilmek için ne miktar memur ve hizmet
lilerin daha C. Senatosuna ayrılmasına iki Mec
lisin Müşterek Başkanlık Divanları karar verir. 

Halen C. Senatosu Başkanlığı emrinde bulu
nan memur ve hizmetlilerin niteliklerine ait 
bütün yetki ve tasarruflarla âmiri italik yet
kisi C. Senatosu Başkanlığına aittir. 

Bütçe Kanunu Madde - 29 

C. Senatosunca değiştirilerek kaibul edilen 

Meclislerin teşkilât kanunlarının çıkarılma 
sına kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi 1963 
yılı bütçesindeki müşterek (bölümlerdeki mad 
delerde âmiri italik yetkisi Millet Meclisi Baş 
kanlığına aittir. Cumhuriyet Senatosu ve Mi 
Meclisi için iayrılmış bulunan bölüm ve madde 
lerle ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına bağ 
lanan ve bağlanacak olan memur ve ücretli 
lere ait bölüm ve maddelerde âmiri italik yet 
kisi de Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına ait 
tir. 

Millet Meclisi mesaisini aksatmamak kayı 
ve şartı ile, C. Senatosunun (hikmetlerini yeri 
ne (getirebilmek için ne miktar memur ve hiz 
metlilerin daha C. Senatosuna ayrılmasına İM 
Meclisin Müşterek Başkanlık Divanları kara 
verir. 

C. Senatosu Başkanlığı emrinde bulunan me 
mur ve hizmetlilerin niteliklerine ait bütün 
yetki ve tasarruflarla âmiri italik yetkisi C 
Senatosu Başkanlığına aittir. 

Not: Karma Bütçe Komisyonunca evvelce kabul edilen metinden, (Halen) kelimesi C. Senatosu 



S. No. B. M. ödeneğin çeşidi 

Karma Bütçe 
Komisyonunca 
evveice kabul 

edilen 

C. Senatosunca 
değiştirilerek ka

bul edilen B. M. 

T. B. M. Meclisi 

13 453/A 21 

166 701 
166 

Parlâmentolararası Birliği 
Türk Grupunun Birlik Kon
ferans ve komisyonlarına işti
rak edeceklerin yollukları 

Bina onarımı 
Yatırımlar toplamı 

Aynen Parlâmentolararası 
Birliği ve Turizm 
Türk Gruplarının 
Birlik Konferans 
ve komisyonlarına 
iştirak edeceklerin 
yollukları 

453/A 21 

İçişleri Bakanlığı 

340 000 
340 000 

247 
247 

000 
000 

22 

Millî Eğitim Bakanlığı 

308 
308 
310 

310 
313 

705 

741 

10 

30 

İstimlâk ve satmalına giderleri 
Bölüm toplamı 
Müze inşaatı onarımları ve âbi
de, kale onarım ve restorasyon
ları 
Bölüm toplamı 
Yatırımlar toplamı 

16 602 866 
22 392 866 

ö 830 000 
322 921 936 
463 686 375 

17 102 866 
22 892 866 

4 830 000 
321 921 936 
463 186 375 



Bayındırlık Bakanlığı 

335 731 
335 
336 744 

337 746 

337 748 
337 
337 

337 

337 

337 
337 
337 

338 
338 
338/2 

245 

750 

750 

750 

751 

753 

604 

30 Yapı ve imar işleri 
Bölüm toplamı 
6373 sayılı Kanun gereğince 
Erzurum Atatürk Üniversitesi 
her türlü inşaat işleri genel gi
derleri 
Karadeniz Üniversitesi inşaatı 
her türlü genel giderleri 

10 İçişleri 
Bölüm toplamı 
Maliye Bakanlığı (7020 sayılı 
Kanun gereğince yapılacak 
Hükümet konakları ile sair 
Maliye binaları) 

10 Kolejler, liseler, ortaokullar in
şa tadil ve tevsileri 

50 Öğretmen yetiştiren müessese
lerin inşaat giderleri 

70 Müzeler inşaatı 
Bölüm toplamı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı sağlık tesisleri inşa, ta
dil ve tevsileri 

10 Tarım Bakanlığı 
Bölüm toplamı 
Yatırımlar toplamı 

Hükümetçe ittihaz edilen ted
birler dolayısiyle zarara uğrı-
yan iktisadi Devlet Teşekkül
leri ve Benzeri müesseselere ya
pılacak yardımlar 

5 200 000 
fi 800 000 

24 000 000 

S 500 001 
160 000 

12 460 000 

22 850 000 

35 050 000 

44 000 150 

M6 550 151 

76 010 047 
45 575 000 
48 675 000 
549 331 430 

15 450 000 
17 050 000 

22 000 000 

5 500 001 
253 000 

12 553 000 

22 550 000 

34 850 000 

43 500 150 
350 000 

96 200 151 

74 710 047 
42 775 000 
45 875 000 
549 924 430 

Maliye Bakanlığı 

195 oqo ooo 194 960 000 



Karma Bütçe 
Komisyonunca 
evvelce kabul 

S. No. B. M. ödeneğin çeşidi edilen 

246 617 Türk Hukuk Kurumuna yar
dım 10 000 

251 712 İller Bankasının 1963 yılı îç Aynen 
Plasman programına giren kre
di alma gücünü yitirmiş bele
diyelerin 1963 yılındaki hibe 
sarfiyatını karşılamak üzere İl
ler Bankasına 

C. Senatosunca 
değiştirilerek ka

bul edilen B. M. 

50 000 
İller Bank. mn 1963 
yılı iş ve Plasman 
programına giren 
kredi alma gücünü 
yitirmiş belediyele
rinin Hazine yardı-
miyle yapılabilecek 
işlerinin 1963 yılın
daki sarfiyatım 
karşılamak üzere 
İller Bankasına 



R - CETVELİ 

Sayfa 
No. Satır Bolüm Madde 

Karma Bütçe Komisyonunda 
kabul edilen 

C. Senatosunda değiştirilerek 
kaibul edilen 

Ticaret Bakanlığı 

31 24 422 — 

51 31 422 

31 33 422 

Lâboratuvar ve tasnif odaları
nın kırtasiye, demirbaş, öteberi, 
aydınlatma, ısıtma giderleri 

işçi ücretleri ile iş Kanunu ge
reğince ödeecek prim ve tazmi
natlar; tasnif odasında 

işlerinde çalışan personelin yurt 
içi sürekli ve geçici görev yol
luk ve giderleri 

Eksperliklerle lâboratuvar ve 
tasnif odalarının kırtasiye, de
mirbaş, öteberi, aydınlatma, 
ısıtma giderleri 
işçi ücretleri1 ile iş Kaunu ge
reğince ödenecek prim ve taz
minatlar; standardizasyon işle
rinde 
işlerinde çalışan personelin yurt 
içi ve yurt dışı sürekli ve geçi
ci görev yolluk ve giderleri 

Ayn 

Ayn 

C. 
lik 

T - CETVELİ 

Bütçe Kanununun 13 ncü maddesine bağlı (T - CETVELİ) nin altındaki ( + ) (Cumhurbaşkanı, Sen 
kanları, Başbakan ve Bakanlar için alınacak vasıtalar bu limitin dışında mütalâa edilecektir.) ibaresi C 

( 

(A/2) - CETVELİ 

içişleri Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 

340 000 
463 686 375 
549 331 430 

247 000 
463 186 375 
549 924 430 




