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Sömsç'm, Başbakan ismet İnönü'nün 'bir 
«temecnre değinerek Bayram Cazibesinde 
yayınlanan iç huzuru böztteu ve maksat-
lı yazı üzierine yaptığı konuşmaya Baş-
'bakan. Yardımcısı Kemal S^tır tarafın
dan verilen cevâbın kendisini itham eder 
tarzda oluşundan duyduğu üzüntüleri 
belirten demeci 4 

5. — Görüşülen işler 4 
1. — T. C. Hükümeti ile Amerika 

Birleşik Devletleri Hüfcümetd. arasında 

yapılan ^irâi istihsal fazlası Ândlrşına-
ları getfeğince ithal olunacak zirai ve 
gı#âi ftfe«föe?eriyle ftedslsîz cftftrak veri
len Amerikan ihtiyaç fazlası ınitoaırte, 
t&jhifât; "v£ va«T*falafın vergi muafiyeti 
hâMMa iMnttti tesaföfî (î/472) ('3. da
yısı : 803) 4,fe0l83 

2. — 196& yılı Bütçe Ik&iünu tasa
rısı ve Karma Bütçe komisyonu ra-
îpöru î!ıe İ§İS5 yılı Bütçe kahü'üu tasarı
sında yapılan değişikliğe dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu ra;poru (M. 
Malisi 1/738; C. Senatosu 1/4%) (M. 
Meclisi S. Sayjsı : 854; C. Senatosu S. 
Sayısı -.493) 5:28,28:60,60:79 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Konya Milletvekili Rüştü özal'm, akar 
yakıt fiyatlarında yapılan indirmelerin ibu 
konuda daha önce alınmış kararlarla çeliştiği
ne dair yaptığı konuşmasına, Ticaret Bakam 
Fennî îsliımyeli, akar yakıt istikrar fonuna 
afoiettirilemiyen farkların müstehlike aktarıl
masında fayda görüldüğü yolunda cevap verdi. 

Elâzığ Milletvekili Ömer Faruk Sanaç'm; 
Baçjbakan'm Helanda Basınına verdiği demece 
dayanarak, Bayram Gazetesinde Atatürk'ün 
(bıraktığı "iç ve dış (barış ilkesinden aynlm-
mış olup olmadığı yolunda çıkan yazıya deği
nerek yaptığı konuşmasını, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Kemal Satır, Türk Hü
kümetlerinin şimdiye kadar güttükleri dış 
politikadan, bundan böyle de, 'bir sapmanın 
söz konusu edilemiyedeği şeklinde cevaplan
dırıldı. 

Yarınki ıbİrleşimde saat 10 dan .başlanarak 
uygulanacak program uyarınca bütçe görüşme
lerine devam hususu oya sunularak kabul olun
du. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hüifoümeti arasında yapılan 
Zirai İstihsal Fazlası Andlaşmalan gereğince 
ithal olunacak zirai ve gıdai maddelerle be
delsiz olarak verilen Amerikan ihtiyaç fazlası 
malzeme, teçhizat ve vasıtaların vergi muafiyeti 
hakkında kanun tasarısının, 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 523.9 sayılı Kanuna ek kanun tasarıla
rının, gündemdeki diğer "bütün işlerden önde 
ve ivedilikle görüşülmesi (hakkındaki önerge
ler kaibul olundu. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında hava Ulaştır
masına dair Anlaşmanın onaylanmasının uy
gun bulunduğu ve 

Millî Müdafaaya ihiyanet suçundan müebbet 
hapse 'hükümlü Alman uyruklu Wilfried Her-
(bereht hakkındaki hapis cezasının affı hakkın
daki kanun tasanlariyle, 

Türkiye Büyük Millfet Meclisi memurları 
teşkilâtına dair olan 5509 sayılı Kanuna ek 
6341 sayılı Kanunun birinci maddesinin değiş-

tirilmiesine dair 802 sayılı Kanun teklifinin ön
celikle Örüşülmtesi hakkınd£ki önergeler oku
narak kabul olundu. 

237 numaralı Taşıt Kanununda değişiklik 
yapılması -hakkındaki kanun tasarısının günde
me alınarak diğer 'bütün işlerden de Önce gö
rüşülmesine dair verilen Önergte ret, 

Kat mülkiyeti kanun tasarısının gündeme 
alınarak diğer bütün îşlierden de önce görüşül
mesine dair verilen önerge ise kaibul edildi. 

Yütosfek Hâkimler Kuruluna yeniden yapı
lan üye seçiminde de yeter çoğunluk sağlana
madığından seçimin tekrarlanacağı bildirildi. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya 
Cumhuriyeti arasında imzalanan Sosyal güven
lik hakkındaki Söyleşmenin onaylanmasının 
uygun (bulunduğu ve 

Türkiye Cumhuriyet Merfoez Bankası Ka
nununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarılarının yeniden yapılan 
açık oylaması sonunda kabul olundukları bil
dirildi. 

Tarım Bakanı Turan Şahin'in, Toprak Re
formu kanun tasarısının havalie edilmiş oldu
ğu komisyonlardan seçilecek üyelerden kurulan 
cak bir geçici komisyonda inoelenmlösine dair 
önergesi, üzerinde yapılan görüşmelerdfön son
ra açık oya sunularak, reddolundu. 

Turizm 'büro ve seyahat adentalan kanun 
tasarısının havale olunduğu Ticaret, Adalet, 
Turizm ve Tanıtma ve Plân komisyonlarından 
seçilecek beşer üyeden kurulacak bir geçici ko
misyonda görüşülmesine dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanının önergesi, kabul olundu. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında yapı
lan zirai istihsal fazlası Andlaşmalan gereğin
ce ithal olunacak zirai ve gıdai maddelerle be
delsiz olarak vterilen Amerikan ihtiyaç fazlası 
malzeme, ttçhizat ve vasıtaların vergi muafiyeti 
hakkında kanun tasarısı açık oya sunuldu ise de 
yeter çoğunluk sağlanamadığından oylamanın 
tekrarlanacağı bildirildi. 



Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kında 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
görüşülerek tümü kabul olundu. 

Kat mülkiyeti kanun tasarısı, ilgili komis
yon birleşimde hazır bulunmadığından, görü
şülmedi. 

Siyasi Partiler kanun tasarısının ikinci 
maddesi üzerinde bir süre görüşüldü. 

12 Şubat 1965 Cuma günü saat 10 da top
lanılarak Bütçe görüşmelerine başlanılmak üze
re (Saat 18,45 de) Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 
Nurettin Ok Veli Uyar 

Kâtip 
Kastamonu 

Sabri Keskin 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — îzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Bey

rut'ta cereyan eden kaçakçılık olayına ismi ka
nsan şahsın ne zaman ve kimin tarafından Bey
rut'a gönderildiğine dair yazılı soru önergesi, 
Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/665) 

2. — Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, 
Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Belediye Reisi hak
kında bir tahkikat açılıp açılmadığına dair ya
zılı soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/666) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 

1. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türkiye illeri emekli dernekleri hakkındaki ka
nun teklifi. (2/807) (Maliye ve Plân komis
yonlarına) 
• 2. — Eskişehir Milletvekilleri Seyfi öztürk 
ile Şevket Asbuzoğlu'nun, Eskişehir ili merkez 
Alpu bucağında, Alpu adı ile yeniden bir ilçe 
kurulmasına dair kanun teklifi. (2/808) ^(İçiş
leri ve Plân komisyonlarına) 

Raporlar 

3, — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
196.1 Bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin. sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1961 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 

ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/770, 1/652) 
( Gündeme) (S. Sayısı : 825) 

4. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1961 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 1961 Bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/744, İ/388) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 828) 

5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1962 Bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu. (3/898, 1/683) (Gündeme) (S. Sayı
sı : 830) 

»>»<ı •»» 



B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati: 10.00 

BAŞKAN — Fuad Sirmen. 
KATİPLER : Süreyya öner (Siirt), îsmet Kapısız (Yozgat) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, birleşi- mi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN 
pılaeaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

Tâyini esami ile yoklama ya- BAŞKAN — Sayın arkadaşlar çoğunluğu
muz vardır, gündeme geçiyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Elâzığ Milletvekili Ömer Faruk Sa-
naç'ın, Başbakan İsmet İnönü'nün bir demecine 
değinerek Bayram Gazetesinde yayınlanan iç hu* 
zum bozucu ve maksatlı yazı üzerine yaptığı ko
nuşmaya Başbakan Yardımcısı Kemal Satır ta
rafından verilen cevabın kendisini itham eder 
tarzda oluşundan duyduğu üzüntüleri belirten 
demeci 

BAŞKAN — Sayın Sanaç zaptı sabık hak
kında söz mü istediniz. Buyurun efendim. 

ÖMER FABUK SANAÇ (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; Bayram Gazetesin
de çıkan bir makale dolayışiyle, bu makalenin 
Saym Başbakanımızın bir beyanatına atfen isim
lerinden bahisle dış münasebetlerimizi ve dola
yışiyle iç huzurumuzu ihlâl .edici mahiyetteki 
telkinleri kasdetmekte bulunduğu hedef bakı
mından Hükümetten, bu makalenin umumi ef
kârdaki yarattığı tesirleri de nazara alarak hâ
sıl olan tereddüdün izalesi bakımından ne dü
şündüğünü sormuştum. Mâruzâtıma karşılık Sa
yın Başbakan Yardımcısı Kemal Satır Hükümet 
adma yaptığı konuşmada, memnuniyetle beyan 
edeyim ki, kasdetmek istediğim ve hakikaten 

umumi huzuru selbedici mahiyette olan bu menfi 
tesirleri izaleye matuf cevap lûtfunda bulundu
lar. Ancak, bu makaleyi okumadıklarını, haber
dar bulunmadıklarını da beyan etmek suretiyle, 
makalenin başlığındaki, millî uyanışa doğru, ya
ni gafletten uyanışa .gidiş şeklinde ima ve ikazı
mı da bir nevi arzu etmememize rağmen, muha
tabı durumuna düştüler ve esefle beyan edeyim 
ki, bendenizin bu samimî arzumu, kendi düşün
celerine göre polemik telâkki buyurarak milletin 
kâbegâhı olan yüksek huzurunuza bu menfur ta
savvur ve hareketleri getirmiş olmanın teessüf-
leriyl-e birlikte ithamını yüklediler. Kendilerine 
şimdiden, 24 saat sonr diyeyim, daha kısa zaman 
içinde beyan ettikleri teessüflerini yüksek hu
zurunuzda iade etmekle bahtiyarım ve bilhassa 
rica ediyorum kendilerinden; lütfetsinler Hükü
met olarak, benim kasdetmek istediğim hususta 
umumj efkârı aydınlatacak mahiyette taahhütle
rimize sadık beyanda bulunsunlar. Bunun da 
minnettarı oluruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayin arkadaşlar, ilk işimiz, 
geçen birleşimde nisap hâsıl olmadığı için tekrar 
oylanması lâzımgelen gündemin birinci madde
sidir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — T. C. Hükümeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında yapılan Zirai İs
tihsal fazlası Andlaşmaları gereğince ithal olu
nacak zirai ve gıdai maddeleriyle bedelsiz olarak 
yerilen Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme, teçhi

zat ve vasıtaların vergi muafiyeti hakkında ka
nun tasarısı (1/472) (S. Sayısı: 803) 

BAŞKAN — Kanun tasarısı tekrar oyları
nıza arz edilecektir. Kupalar sıralar arasında 
dolaştırılacaktır; lütfen oylarınızı kullanınız. 



M; MecM B:5B 
5f— Î9d5 ytöi Bütçe kanunu tasarısı ve Kar

ma Bütçe Komisyonu raporu ile 1965 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum-
tihvtityet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma 
Bftifyö" Komisyonu raporu: (M. Meclisi 1/738; 
G; $Mutosü? 1/496) (M. Meclisi S. Sdym: 854; 
O? SeffiMsu- S: Stiytsı; 493) (1) 

BAŞKAN — Şimdi 1965 malî yılı bütçe ka
nun tasarısı müzakerelerine geçiyoruz. îlk söz 
Sayın Maliye Bakanınmdır. Buyurunuz. 

MALÎYE BAKANI FEEÎD MELEN (C. Se
natosu Van'-Üyesi) — Sayın. Bâ§kan, sayın mil-
letvekilîeiri; 

Anayasamızın 94 neti maddesinde yazılı sü
re içinde' Türkiye Büyük Mîllet Meclisine su
nulmuş olan' 1965 malî yılı genel ve katma büt
çe; tasarıları, Karma'Bütçe. Komisyonu ve Cum-
htrriye't Senatosunun, tetkikleri sonunda Yük
sek Heyetinize takdim edilmiş bulunmaktadır/ 
ÖÜtçeireiIgiH açıklamalâri'mabaşlamadan önce, 
19fö5 yıiı Bütçemizi devamlı çalışmaları sırasın
da, bütün yönleri ile etraflı bir incelemeye tabi 
tırtatr Karma Bütç,e'*"' Komisyonuna ve Cumhu
riyet 'SSriatösuna. şükran duyğularımi arz etmek 
isterim. 

1965 yılı bütçe tasarısının ana hatları ve 
özelliklerine girmeden önce; sözlerime, millî 
ekonomiler üzerinde geniş bir etkisi bulunan 
milletlerarası siyasi ve ekonomik münasebetle
rin 1964 yılı içindeki gelişme seyri hakkında 
açıklamalar yaparak başlamak istiyorum. 

1963 yılında Dünya ekonomisinde yer alan 
olumlu gelişme, yıl sonuna doğru bâzı memle
ketlerde ^enflâsyonist temayülün kuvvetlenme
sine yol açarak endişe verici bir durum yarat
mıştır. Gerçekten bâzı Batı - Avrupa memleket
lerindeki yüksek kalkınma hızı ve artan talep 
hacmi fiyat ve ücretler üzerinde kuvvetli bir 
tesir yapmak suretiyle enflâsyonist gelişmelere 
yol açmıştır.- Bu baskıyı kuvvetli bir şekilde 
hisseden memleketler bilhassa Fransa, İtalya, 
Japonya ve bunları takibeden Avusturya, Bel-

(1) 894 i8\ Sayılı basmayım tutdiıûğın sonu
na'eklidir. 

(Hiti 1965 yıli bütçe kanunu tasarm C. Se-
natûsunun"25'. 1 . 1965 günlü 29 ncu Birleşim, 
tut&nağv sonuna "ektidir. 

1^.2f.l965 0:1 
çikâ, Holândâ, Danimarka ve Norveç olmuştur. 
Bu memleketler millî ekonomilerinin sarsılma-

! ması için gerekli zecri tedbirleri almak mecbu-
> riyetinde kalmışlardır. 

Bâzı endüstri memleketlerinin 1964 yılı için
deki ekonomik durumlarını şu şekilde özetle
mek mümkündür. 

1961 yılından sonra olumlu bir gelinme kay
deden Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi is
tikrar içinde gelişme seyrini 1964 yılında da 
devam ettirmiştir. Söz konusu yıl zarfında 
gayrisâfi millî hâsıladaki artış % 6,8 i bulmuş, 
mevcut iş gücü ve istihsal kapasitesi imkânları, 
ücret ve fiyat tazyikini önlemiş ve 'tediye muva
zenesi olumlu bir yönde inkişaf etmiştir. Ay
rıca, vergilerde bir hafifleme yapılmıştır. Tam 
istihdamın sağlanması, işsizliğin önlenmesi, ha
yat seviyesinin daha da yükseltilmesi, eğitim 
ve sağlık hizmetlerinin bütün halk tabakasının 
istifadesine arz edilmesi, ekonomik ve soisyal 
alanda Hükümet politikasının esas hedeflerini 
teşkil etmektedir. 

îngfliz ekonomisi, tediye muvazenesindeki 
açığın devam etmesine rağmen, 1963 ün ikinci 
yarısı ile 1964 yılının birinci yarısında süratli 
bir gelişme 'kaydetmiştir, tşçi Partisi, Hükü
meti, tediye muvazenesi açığını azaltmak ve 
sterlinin değerini korumak maksadiyle bâzı 
tedbirlere başvurmuştur. Bu tedbirler meyanın-
da, zaruri .gida maddeleri ile bâzı sınai madde
ler haricolmak" üzere, ithal mallarından % 15 
nisbetinde munzam Gümrük Vergisi alınmasına 
ve Iskonto haddinin de % 5 den % 7 ye çıkarıl
masına karar verilmiştir. 

Federal Almanya, 1964 yılında istikrarlı bir 
gelişme sağlama yönünden, gerek üyesi bulun
duğu müşterek pazar içinde, gerek Avrupa'da 
başta gelmektedir. Fiyat ve ücretlerde bir is
tikrar mevcudolup halen enflâsyonist bir tazyik 
hissedilmektedir. Ticaret ve tediye muvazene
si lehde bir gelişme kaydeden Federal Alman- , 
ya'da, gelmekte devam eden yabancı sermaye
nin millî ekonomi üzerinde menfi tesirler ya
ratmak temayülünü göstermesinden dolayı, Hü
kümet, yabancı menşeli sermaye gelirleri üze
rinden % 25 nisbetinde bir vergi alınması ka
ran vermiştir. 

Fransa ve italya'da vaktinde tedbirler al
mak suretiyle 1963 yılında ortaya çıkan enflâs
yonist tazyiki önl'iyerek 1964 yılında ekonomi-
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lerini tekrar olumlu bir istikamete yöneltme
ye muvaffak olmuşlardır. 

OECD memleketleri topluluğuna gelince : 
Teşkilâtına mensup memleketler nazırlarının 
son toplantısında müzakerelere mevzuu teşkil 
eden rapora göre, üye memleketlerin heyeti 
umumiyesine ait gayrisâfi millî hâsılada sağla
nan artış 1964 de bir yıl öncesine nazaran % 5 
dir. OECD memleketlerinin heyeti umuımiyesi < 
itibariyle 1964 e nazaran 1965 yılında gayrisâfi 
millî hâsıla artışının, hedefin üstüne de çıkabi
leceği tahmin olunmaktadır. 

Malûmları olduğu üzere, OECD memleket
lerinde 1960 - .1970 devresi için, topluca, gayri
sâfi millî hasılada % 50 oranında bir artışın sağ
lanması öngörülmüştür. Geçen yıllarda elde 
edilen neticeler 1970 yılında bu seviyeye ula
şabileceğini göstermektedir. 

Batı - Doğu arasındaki ekonomik ve ti
cari münasebetlerin gelişmesi, milletlerarası 
ekonomik gelişme ve ilişkiler bakımından 
1964 yılının özelliğini teşkil etmektedir. Ger
çekten, İngiltere, italya, Fransa ve Japonya 
gibi Batı blokuna mensup memleketlerden bir 
çoğu, Doğu blokuna dâhil memleketlere daha 
uzun vadeli krediler açmış ve buna mukabil bü
yük siparişler elde etmişlerdir. Bu 'konu ile 
Almanya, Belçika, Holânda ve isveç de ıson 
zamanlarda yakından ilgilenmeye Ibaşlamışlar-
dır. Aynı şekilde milletlerarası münasebetlerin 
yeni veçhesiyle ilgili olarak Amerikan iş adam
larından müteşekkil 90 kişilik bir heyet 1964 
yılının son aylarında, Sovyet Rusya'yı ziyaret 
ederek yeni iş imkânları araştırmışlardır. 

Türkiye'min, önemli bir pazar olan, Doğu 
blo&una mensup memleketlerle ticari ilişkileri
nin geliştirilmesi için Hükümetimizin de büyük 
bir gayret sarf ettiğini ve gerekli tedbirleri al
mış olduğunu bu vesile ile arz etmek isterim 

Sayın Milletvekilleri; 
Esasen OECD Topluluğu Üyesi olan memle

ketimiz, ekonomik hayatımız üzerinde sağlıya-
cağı faydalar dolayısiyle, 'bildiğiniz gibi, müş
terek pazara ortak üye olarak katılmış bulun
maktadır. Tedrici bir şekilde kurulacak güm
rük birliğinin temellerini atan ve kademeli bir 
uygulamayı öngören bu ortaklık anlaşması ge
reğince birinci beş yıllık devre için Avrupa 
Yatırımlar Bankasından toplam olarak 175 mil-
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yon dolarlık bir kredi sağlamış bulunmakta
yım. 

Sayın Milletvekilleri. 
-1964 yılında dış ekonomik münasebetlerimiz 

bakımından diğer önemli bir olay da memleke
timiz ile Iran ve Pakistan arasında girişilen 
işbirliği çalışmalarıdır. Esasen aralarında sağ
lam tarihî dostluk bağları bulunan bu üç mem
leket ekonomik bünye ıbakımmdan birbirleri
ne yakın bir durumdadır. Bu hal Dünya Ti
caret ve Kalkınma Konferansmca tavsiye edi
len bölgesel ekonomik işbirliğinin imkânla
rından faydalanmayı kolaylaştırmaktadır. Arz 
olunan bu temel görüş, 1964 yılı Temmuz ayı 
içinde her üç memleketin Devlet ve Hükümet 
Başkanları kademesinde yapılan toplantıda 
verilen işbirliği kararma ışık tutmuştur. Ba
his konusu işbirliği ticaretten turizme kadar 
çeşitli konuları kapsamakta ve eksperler komi
teleri tarafından yapılmakta olan çalışmalar
da müsbet bir istikâmette gelişmektedir. Bu 
cümleden olarak P. T. T. ücretleri indirime 
tabi tutulmuş, turizm anlaşmaları imzalanmış, 
ortak bir ticaret odası kurulması için faali
yete geçilmiş, banka ve sigorta müesseseleri 
arasında temaslar artırılmış, petrol, hava vo 
deniz nakliyatı mevzularında işbirliği kurul
ması maksadiyle tetkiklere başlanmıştır. 

Kısa bir zamanda kaydedilen Ibu gelişmeler, 
girişilen işbirliğinin, her üç memleketin kalkın
ma gayretlerini kolaylaştırmakta faydalı ve 
müsbet bir rol oymyacağmı göstermektedir. 

Sayın Milletvekilleri. 
Dünya ekonomisi ve Türkiye'nin dış ekono

mik münasebetleri hakkındaki mâruzâtımız
dan sonra şimdi de kalkınma plânı hedeflerine 
uygun, süratli ve dengeli kalkınma çabalarımız 
bakımından kamu sektörü kadar özel sektörü 
de ilgilendiren, aynı zamanda bütçelerimizin 
bünye ve yönünün tâyin ve tesbitinde önemli 
bir rol oynıyan iç ekonomik durumumuz vo 
bu. arada bilhassa 1964 yılı içindeki gelişmeler 
hakkında lüzumlu bâzı açıklamalarda bulun
mak istiyorum. 

Plânlı kalkınma devremizin ilk uygulama 
yılı olan 1963 yılında ekonomimiz, dünya eko
nomisinin umumi gelişmesine uygun bir seyir 
takibetmiş ve bu yıl her cephesiyle istikrar 
içinde geçen bir gelişme. ve hamle yılı olmuş
tur. Bu müsbet gelişmeleri hem kamu ve özel 
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sektör yatırımlarında ve hem de ibu yatırımla
rın yıldan yıla besleyip kuvvetlendirdiği sınai 
ve zirai istihsal hacminde görmek mümkündür. 

Gerçekten Devlet İstatistik Enstitüsünce ya
pılan en son tahminlere göre 1961 fiyatları ile 
gayrisafi millî hâsıla 1961 de 53 milyar 719,7 
milyon lira iken 1962 de 57 milyar 153,3 mil
yon lira 1963 de 61 milyar 410,8 milyon lira 
ve 1964 te 63 milyar 805,8 milyon lira olmuş
tu?. 

ön tahminlere göre 1964 gayrisafi millî hâ
sılası cari fiyatlarla 72 milyar 326 milyon li
rayı bulmaktadır. 

Aynı yılların bir önceki yıllara nazaran 
kalkınma hızları ise 1962 de % 6,41963 de % 7,4, 
1964 te ise cari fiyatlara müstenit GSMH 
üzerinden % 5,9 dur. Fert başına isabet e#en 
GSMH ise (1961 fiyatları ile) 1961 de 1 878 lira 
iken bu miktar 1962 de 1 943 liraya 1963 de 
2 030 liraya, 1964 te de 2 050 liraya yükselmiş
tir. 

1964 yılının ekonomik durumuna gelince, 
yılın birinci yarısında karşılaşılan muvakkat 
durgunluğa rağmen 1963 yılındaki müsbet ge
lişmeler genellikle 1964 te de devam etirtiş-
tL", denilebilir. 

Sözlerime başlarken, yaşadığımız devrede 
Milletlerarası münasebetlerin yıldan yıla art
tığına, gerek bu münasebetlerin gerek dış siya
si ve ekonomik hâdise ve gelişmelerin muhte
lif memleketlerin millî ekonomileri üzerinde 
büyük tesirler yarattığına işaret etmiştim. Bu 
durumun yanında bir memleketin sınai veya 
zirai bir bünyeye istinadetmesi keyfiyetinin, 
o memleketin ekonomik hayat ve gelişme şart
lan üzerinde muayyen ve kendine has netice-. 
ler yarattığı da Yüksek Heyetinizce malûm-
duı*. 

işte kısaca arz ettiğim bu iki faktör ekono
mimizin 1964 yılı içindeki gelişme seyri üze
rinde de önemli bir rol oynamıştır. 

1964 yılının birinci yarısı içinde millî eko
nomimiz evvelemirde ve Ibüyük mikyasta dış 
siyasi olayların yarattığı ekonomi dışı faktör
ler ve kısmen de zirai bünyemizin tabiî bir ne
ticesi sayılması gereken sebepler yüzünden 
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kısmi ve geçici bir durgunlukla karşılaşmış
tır. 

Bilindiği gibi daha çok zirai bir bünyeye 
sahibolan memleketimizde tarım mahsulleri 
yılın muayyen mevsimlerinde elde edilmekte, 
mal arzı ve elde mevcut satmalına gücü ile 
sıkı ilgisi bulunan iç ve dış satış ve mübade
leler de yine yılın belirli mevsim ve ayların
dan itibaren hareket kazanıp canlanmaktadır. 
Bu hal yalnız memleketimize has bir keyfi
yet olmayıp zirai karakter taşıyan her mem
lekette müşahede edilmekte ve bahis konusu 
devreler, bu memleketlerin iklim şartlarına ve 
çeşitli zirai mahsullerin idrak edildiği devre
lere göre değişmektedir. Bu sebeple memleke
timizde de ekonomik faaliyetler bakımından he
men daima yılın birinci yarısı içinde umumi
yetle muvakkat bir durgunlukla karşılaşılmak
tadır. Ancak, 1964 yılının Ibirinci yarısı için
de durgunluk, mahiyet ve ehemmiyet derecesi 
bakımından diğer yıllarınkinden farklı bir 
karekter taşımakta ve umumiyetle ekonomik ge
lişme seyri hakkında doğru bilgi edinmeye ya-
rıyan ekonomik gösterge ve istatistikî rakam
lar 1964 yılının birinci yarısındaki durgunlu
ğun mevsimlik mutat seviyenin hududunu aş
tığını ve bu halin bilhassa -1963 sonunda baş
layıp 1964 yılı içinde uzunca müddet şiddeti
ni artırarak devam eden dış siyasi olaylardan 
ileri geldiğini göstermektedir. İşte bu durum 
karşısında Hükümetiniz özellikle bâzı ekono
mik faaliyetler kollarında bariz bir hal alan 
durgunluğu önlemek maksadiyle zamanında 
harekete geçerek bütçe, para ve kredi politikası 
yönünden mahliyet ve hedefleri gerçekte etraflı bir 
şekilde açıklanan tedbirler alınmıştır. Banka* 
kredilerini tanzim komitesi kararlariyle Dev
let Plânlama Teşkilâtının görüşlerine uygun 
olup biraz sonra para ve kredi mevzuundaki 
açıklamalarım sırasında bahsedeceğim veçhile, 
Para Fonu tarafından da müsbet olarak kar
şılanan bu tedbirler sonucu olarak ekonomik 
hayat Ağustos ayından itibaren tekrar canlan
maya ve normal bir gelişme seyri takiıbetme-
ye başlamıştır. Bununla beraber beklenen müs
bet gelişmelerin kısa zamanda kendini göster
mesinde arz ettiğim tedbirlerin yanında buğ
day ve arpa dışında değerli tarım ürünleri 
rekoltelerinin yüksek olması ve yılın ikinci 
yansında bahis konusu dış siyasi olayların es-
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kj şiddetini kaybetmesi gibi faktörlerin, do 
nispî önemde bir rolü olmuştur. Bu arada tur. 
hususu bilhassa belirtme^ isterim; 

iç ve dış ekonomik ve, siyasi durum ve şart
ların müsait gittiği devrelerde bir memleket 
ekonomisinde, müsbet neticeler istihsali nisbe-
ten daha kolaydır. Bu hal biraz da mevcut müs* 
bet şartların tabiî ıbir icabıdır. 

Halbukiı 1964 yılı, hiç değilse birinci altı 
aylık devrede ekonomik faaliyet ve gelişmele
ri olumsuz istikamette etkiliyen menfi faktör
lerin rol oynadığı bir yıldır. Buna rağmen 
bahis konusu yıl içinde sınai ve zirai istihsal
de. memnuniyet verici neticeler sağlanmış; 
durgunluğun devemma veya «recession» hali
ne inkılnbetmesine veyahutta en flâsyonist taz
yik gibi ekonomiye zarar veren gelişmelere 
meydan verilmemiş, fiyat ve ücretlerde, millî 
para değerinde, sıhhatli, sağlam bir ekonomiye 
has istikrar temin edilmiştir. Kısaca temas edip 
geçtiğim bu neticeler gerekli tedbirlerin zama
nında ve isabetli bir şekilde alınması sayesin
de imkân dâhiline girebilmiştir. 

1£'64 yılında ta^ım sektöründe hububat üre
timi müstesna ıbilhassa fındık, tütün, pamuk, 
şeker pancarı, bakliyat gibi büyük kısmı itiba
riyle ihraç mevzuu olan değerli mahsuller üre
timinde geçmiş yıllara kıyasla, esaslı artışlar kay
dedilmiştir. Filhakika, 1961 de 76 000 ton olan. 
fındık rekoltesi 1964 te^ 194 00Q tonu bulmuş, 
hattâ son tahminlere göre 200 000 tona yak
laşmıştır. Keza, 1961 de .212, 000 1963 de 238 000 
ton,olan pamuk rekoltesi de.hu yıl.301 500 tpn,a; 
yüjsşelmiştir. Aynı. şekildeT tütünr istihsali 19(51, 
de. İtyl 707 ton iken bu. y,ı\, 170 000; tona,, pan
car rekoltesi ise 1961 deki 2 milyon 877 bin tona 
karşılık 1964 te 4 milyon 600 bin tona çıkmıştır. 
Birçok faaliyet kollarında olduğu gibi tarım 
sektör yatırım ödeneklerinin plân hedeflerine 
uygun bir şekilde artırılması ve bunların en-
tansif tarıma yöneltilmesi, bilhassa sınai ta
rım mahsulleri istihsalinde iyi neticeler alın
masına imkân vermiştir. 

İmalât sanayii, madencilik, petfpi ve... enerji 
sanayii gibi sınai faaliyet kollarına ..gelince; 
mevcut rakamlar tarj.m sektöründe, olduğu gibi 
bu sektörlerde de n^üsbet njetiçejer kaydedildi* 
ğini ve birçok bakımlardan 49Ş3seviyesinin aşıl
dığını göstermektedir. ,. 
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19,64 yılının ilk aylarında demir, çelik gibi 

ıbâzı tesislerdeki arıza ve revizyonlar sebebiyle 
bir kısım imalâtta düşüklükler olmuşsa da söz 
konusu sebeplerin son aylarda ortadan kalk
ması ile bu gibi sektörlerde üretim yeniden 
canlanmıştır. Bunun neticesi olarak ham demir, 
çelik blok, sac, çimento, şişe, cam eşya. kâğıt, 
şekeı», pamuklu dokuma gibi maddeler istihsa
linde, 1963 yılına nazaran artışlar kaydolunmuş-
tuı\ 

iktisadi Devlet Teşekküllerimizin en mühim
l e r i n ^ . biri ola& Karabük Demir, - Çelik iş
letmelerinin yüksek fırmlarmdaki istihsal ar
tışı 1964 de bir yıl öncesine nazaran % 33, ce
li khanelerleki artış % 23, haddehanelerdeki ise 
% 18 dir. 1962 ye nazaran artış oranı % 100 e 
çok yakındır, izmir Metalürji Fabrikasının çe-
likhane istihsali 1963 dekinden % 70, haddehane 
istihsali; de % 26 oranında fazladır. 

Kâğıt ve karton sanayiinde de aynı müspet 
gelişme müşahede edilmekte ve istihsal 1961 den 
beri devamlı bir artış kaydetmektedir. Nite
kim yurdumuzda bu sanayi kolunda başlıca 
rol oynjyan Türkiye Selüloz ve Kâğıt işletmesi 
Kurumunun istihsal kapasitesi kâğıt, karton, 
mukavva imalâtı bakımından 1961 de 63 366 
ton iken 1964 te 98 552 tona yükselmiştir, 
Ancak, memleketimizin bugünkü kâğıt ihtiyacı 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında 188 400 ton 
olarak tahmin edildiğine göre halihazırdaki 
istihsal, devamlı gelişmelere rağmen yurt ih
tiyacını karşılamaktan uzak bulunmaktadır, 
Bu zaruret karşısında Türkiye SelüJ j>i ve 
Kâğıt işletmeleri Kurumu 1964 te 101 milyon 
Türk Lirası tutarında bir yatırım programını 
öngörmüştür ve bunu realize etmeye .başlamıştır, 

Şeker istihsaline gelince, 1961 de 431 747 
ton iken 1964 te geçici rakamlara göre 690 300, 
tona yükselmiştir. 

Zirai üretim ve dolayısiyle ekonomik kal
kınmamızda mühim yeri olan gübre istihsalinde 
do yıl içinde ehemmiyetli artışlar sağlan
mıştır.. Böylece azotlu gübre istihsali 1963 te 
168 000 ton iken 1964 te 243 000 tona, fos
fatlı gü\bre 277 000 tondan 400 00ü tona, po-
taslı gübre ise 21.000 tonlen 25 000 tona yük-
selmiştiı*. 1965 yılı için programa bağlanan 
istihsal hacmi ise azotlu gübrede 318; 0Q0, fos
fatlı gübrede 522 000, potaslı gübrede; 29; O0Qr 
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tondur. Buna kaşılık memleketimizde azotlu 
gübre istihlâki 1963 te 200 000 tona yaklaşmış. 
1964 te de 300 000 tonu aşmıştır. Bu mikta
rın 1965 te 400 000 tonun üstüne çıkacağı tah
min edilmektedir. Bu durum yıldan yıla ar
tanı gübre istihsalinin memnuniyet verici bir 
şekilde gelişen tüketim ihtiyacını karşılıya-
mıyacağı ve bu alanda daha büyük gayretler 
sarf edilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu se
bepledir ki, Kütahya'da 400 000 tonluk no
minal kapasitede yeni ilâve bir tesis, meyda
na getirilmesi kararlaştırılmış, proje ve plân
ları. tamamlanarak 350 milyon lira üzerinden 
ihaleye çıkarılmıştır. 

Dokuma sanayinde 1961 yılında pamuklu 
dokuma istihsali 155 000 000 metre, yünlü 
dokuma 4 650 000 metre iken 1964 te bunlar 
sırasiyle 178 634 000 ve 4 743 000 metre olmn^ 
tu.?, 

1964 yılında maden cevherleri ve petrol 
ürünleri üretiminde de kayda değer artışlar 
olmuştur. Taş kömürü istihsali 1961 de 
3 772 000 ton iken 1964 te 4 200 000 tona, ün 
yit istihsali 1 594 053 tondan- 4 000 000 tona 
yükselmiştir. 

Ham petrol istihsali de yine 1961 dfc 414 300 
ton iken 19154 te 878̂  600 tona, benzin istihsali 
77 »100 tondan 634 700 (geçici rakam) tona, gaz
yağı istihsali 10 900-totodan 478; 800 (geçici ra
kam) tona; motorin istihsali 88 300 tondan 
1' 061 100 (geçici rakam) tona, fueloil istihsali 
187 300 tondan 1 760 600 (geçici rakam) tona 
yükselmiştir. Çeşitli sınai faaliyet kollarında 
meydana' gelen bu ilerlemeler kamu sektörü 
yanında özel sektörü de ilgilendirmekte ve elde 
edilen bilgilere göre meselâ oto lâstiği imlâtmda 
1963 yılma nazaran % 100, yedek parça imalâ
tında % 20 civarında t i r artış olduğu anlaşılmak
tadır. 

Elektrik enerjisi konusunda 1961 de 1,746 
milyon kilovat saat olan termik enerji istihsali 
1964 te 2,783 milyon kilovat saate, hidrolik ener
ji istihsali ise 1,256. milyon kilovat saatten 1964 
de 1,652 milyon kilovat .saatte çıkmıştır. Böylece 
memleketimizin toplam enerji istisali, termik ve 
hidrolik.enerji bir arada 1961 de 3,011 milyon 
saat iken 1964 de-4, 435 milyan kilovat saate yük
selmiş bulunmaktadır. 
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1964 Ocak ayına, aidolmak üzere elde edilen 

bilgilere göre memleketimizde imalât senayii, ma
dencilik, mensucat sanayii, şişe ve cam eşya ima
lâtı, şeker, petrol sanayii gibi çeşitli senayi fa
aliyet kollarında gerek kamu sektöründe gerekse 
özel sektörde 1964 yılı Ocak - Kasım devresinde, 
bir yıl öncesinin aynı 'devresine nazaran önemli 
artışlar olmuş ve bu artışın oranı % 69 a kadar 
yükselmiştir. 

i . . 

Bahis konusu devrede sadece kamu sektörüne 
aidolmak üzere belli başlı sınai faaliyet kolların
da meydana gelen arıtşlarm yüzde nisbetleri şöy
ledir. 

Ham demir % 30; çelik % 19, hadde mamul
leri % 14, kâğıt % 6, taş kömürü % 7, lin
yit % 21, krom % 86, elektrik enerjisi % 12, 
pamuklu dokuma % 5, şeker % 40, sadece özel 
sektöre ait istihsal ve imalât artışı % nisbetlerine 
gelince, bunlardan gene aynı devre itibariyle 
çelikte % 67 yi, hadde mamullerinde % 26 yi, 
pencere camında % 69 u, şişe ve cam eşyada 
% 58 i, oto lâstiğinde % 100 ü, elektrik malze
mesi ve boyalarda % 10'- % 5, sıhhi tesisat ima
lâtında % 25 - % 20, pamuk ipliği ve pamuklu 
dokumada % 10 - % 5, trikotajda % 10 - % 15, 
yünlü ve ipekli dokumada % 10 - % 15, dir. 

Gene aynı devre içinde kamu ve özel sektör 
imalâtı bir arada çimento istihsalinde % 10 nis-
betinde artış kaydedilmiştir. 

Sayın milletvekelleri, 
Şimdi de ekonomik hayatımız bakımından 

önemi aşikâr bulunan para, kredi ve mevdunt 
durumuna temas etmek istiyorum. Hükümet 
programından da açıklandığı üzere para ve kre
di politikamızın esası, paramızın iç ve dış de
ğerini muhafaza ile üretim ve yatırımları teşvik 
eden, istikrarlı, sıhhatli ve süratli bir gelişmeye 
imkân veren bir politikanın uygulanmasıdır. Bu 
maksadı sağlamak için para ve kredi hacmmdaki 
genişlemelerin, ekonomik gelişme icaplarına uy
gun bir seviyede tutulmasına, fiyat ve ücret ha
reketlerinin yakından ve devamlı şekilde takibo -
Ummasına bilhassa dikkat olunmuştur. Ayrıca. 
kredilerin çeşitli ekonomik faaliyet kolları arasın
da en iyi ve en verimli şekilde dağıtılması, yatı
rım ve işletme kredisi kaynaklarının genişletil
mesi suretiyle bunların genel kredi hacmi içeri
sindeki paylarının, yükseltilmesi, tasarrufların 
müsmir sahalara doğru yöneltilmesine imkân ve
ren müessir bir sermaye piyasasınla kurulması, ve 
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teşvik edilmesi gibi konular üzerinde de ehemmi
yetle durulmuş ve gerekli tedbirleri alınmıştır. 

1964 yılının birinci yarısında ve para kredi 
mevzuunda alınan tedbirlerin daha önce arz et
tiğim ekonomi dışı faktörler dolayısiyle meyda
na gelen muvakkat durgunluğun giderilmesinde 
ve ekonomimizin tekrar canlanarak, müspet isti
kamette gelişmesinde büyük bir rolü olmuştur. 
Böylece bahis konusu durguluğun recession hali
ne inkılâbetmesi önlenmiş ve enflâsyonist eğilim 
ve tazyiklere de imkân verilmemiştir. Gerçekten 
biraz sonra yapacağımız açıklamalar fiyat ve üc
retlerde, paramızın iç ve dış değerinde istikrarın 
muhafaza edildiğini, istihsal ve mübadelelerdeki 
olumlu gelişmelere mukabil, enflâsyonist tazyi
kin belirdiği zamanlarda görülen durum ve tu
tumların mevcudolmadığım, arz ve talep arasın
da her hangi bir muvazenesizliğin mevcut bulun
madığını gösterecektir. 

Para ve kredi alanında ve bu arada Merkez 
Bankasınca reeskont limitlerinin artırılması, rees
kont muamelelerinde kolaylıklar sağlanması, mah
sul finansmanlarının temini maksadiyle bâzı ku
rumlara gerekli reeskont kredilerinin verilmesi 
şeklinde alman tedbirler para fonu tarafından 
da alâka ve tasviple karşılanmıştır. Nitekim 
bahis konusu teşekkülün raporunda, ekonomi dı
şı faktörlerin yarattığı durgunluğun bertaraf 
edilmesi ve ekonominin tekrar hareket ve canlılı
ğa kavuşturulması için alınan tedbirlerin yerin
de olduğu; bu tedbirlerin enflâsyon yaratmadan 
ve uzun vadeli ve istikrarlı kalkınma siyasetini 
tehlikeye düşürmeden başarı ile uygulanmasına 
imkân verdiği, 1964 yılının ikinci yarısındaki 
gelişmelerin, alman tedbirlerin isabetli olduğunu 
gösterdiği ve sağlanan başarılı neticelerin mem
nuniyet verici bir husus olduğu belirtilmektedir. 
. Müsaade ederseniz şimdi sırasiyle 1964 yılı 

içindeki emisyon durumu, Merkez Bankası kredi
leri, mevduat ve para arzı hakkında bâzı bilgi
ler vermeye çalışacağım. 1964 yılı emisyon hac
mi, 31 . 12 . 1964 tarihi itibariyle 6 611 000 000 
liradır . Bu rakam, 1963 yılı sonunda 
5 581 000 000 olan tedavüldeki banknot miktarına 
nazaran % 18 oranında bir milyar 30 milyon lira 
fazladır. 

Emisyon hacmmda görülen bu artış Merkez 
Bankası kredilerindeki 989 milyon liralık artış 
ile döviz pozisyonundaki 132 milyon liralık düzel
meden ileri gelmiştir. 
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Merkez Bankası nezdindeki tevdiatta ve sair 

hesaplarda meydana gelen artış ve eksilişler bir
birini ifna ederek neticede banknot miktarında 
arz ettiğim ölçüde bir artış olmuştur. 

Merkez Bankası kredilerindeki 989 milyon li
ralık artışın sebeplerine gelince: Evvelce Kar
ma Bütçe Kpmisyonuda da arz ettiğim veçhile 
bu gelişme tarım ürünlerimizin rekolte miktarla
rında meydana gelen önemli artışların gerektirdi
ği finansman ile sene ortasında iktisadi durgun
lukla mücadele için Merkez Bankasınca alman 
kredi tedbirlerinin bir neticesidir. 

Gerçekten 989 milyon liralık artışın 483 mil
yon lirası ticari senetlerde olmuştur. Bu da Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Merkez 
Bankası kaynaklarına olan müracaatlarının art
masından ve sanayi sektörüne ait kredilerin bu 
devrede daha fazla kullanılmasından ileri gelmiş
tir. Tarım satış kooperatifleri müracaatların-
daki artışın sebebi, biraz evvel de arz ettiğim 
üzere bu teşekküllerin iştigal konusuna giren 
mahsullerde elde edilen rekolte artışlarıdır. Fil
hakika geçen sene 88 400 ton olan fındık rekol
tesi bu yıl 194 000 tonu bulmuş, hattâ son tah
minlere göre 200 000 tona yaklaşmıştır. 

Ayrjca geçen yıl 238 000 ton olan pamuk re
koltesi de bu yıl 301 500 tona yükselmiştir. Sınai 
keredilerdeki gelişme 1964 programında öngörül
düğü üzere sınai istihsali teşvik maksadiyle se
çilen muayyen sanayi kollarına verilen krediler
de reeskont limitlerinin artırılması ve tercihli re
eskont haddi tatbikinin bir neticesidir. 

Emisyon artışının 534 milyon lirası Tekel 
İdaresi, Şeker Şirketi ve Toprak Mahsulleri Ofi
sine verilen kredilerden ileri gelmiştir. Bu kre
dilerin verilmesinin sebebi de yine çok yüksek 
bir miktara varan tütün rekoltesi, şeker rekol
tesi ve 1963 yılında rekor bir seviyeye erişen hu
bubat rekoltesi olmuştur. 

Gerçekten tütün istihsali geçen yıl 85 300 ton
dan bu yıl 135 587 tona, pancar rekoltesi de bü
yük bir artışla geçen yıl gibi 2 milyon 950 bin 
tondan 4 milyon 600 bin tona yükselmiştir. 

Gerek ofis gerek tekel idaresi 1964 yılma 
stok devretmişlerdir. Bu sebeple alım fiyatları
nın idamesi ve mahsulün zürra elinde kalmaması 
için fiyat düşüşlerini de önlemek üzere bu mü
esseselere yeniden kredi verilmesi ekonomik bir 
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icabolarak ortaya çıkmıştır. Yine pancar rekol
tesinin gok yüksek bir seviyede gerçekleşmesi 
ştjker şirketi kredilerinde de bir artırma yapıl
masını gerektirmiştir. 

Merkez Bankası kredilerindeki artışın 315 
milyon lirası da Hazinenin müracaatlarından 
ileri gelmiştir. Gerçekten bu devrede gerek sene
ttin ilk yarısındaki ekonomik durgunluk gerekse 
Gelir Vergisi taksit sayısının ikiden üçe çıkarıl
ması netıicesiode geldır tahsilatında görülen ağır
lık, 1964 bütçesinin aksatılmadan uygulanması 
için Hazineyi kanuni limitler dâhilinde Merkez 
Bankasına karşı Temmıuz ayından itibaren yeni
den borçlanmaya sevk etmiştir. 

Görülüyor ki eımisyon hacmında meydana ge
len 1 milyar civarındaki artış bâzı kimselerin 
iddia ettikleri gibi suni bir para enjeksiyonu ve 
gelişi güzel yapılmış piyasaya para çıkarma 
ameliyesıi olmayıp taımamen ekonomik icapların 
bir neticesidir. Böylece istihsal yükselmiş sürüım 
ve satışlar artmıştır. 
- Banka kredilerine gelince : 

Bankalararası krediler hariç, 1961 sonunda 
8 milyar 324 milyon lira olan banka kredileri 
yekûnu 1963 yılı sonunda 11 milyar 886 milyon 
liraya yükselmiştir. 1964 yılı Kasım ayı sonun
daki banka kredileri toplamı ise 13 milyar 30 
milyon liradır. Başlıca bankalardan alınan haf
talık rakamlardan bu miktarın 1964 yılı sonu iti
bariyle 13 milyar 386 milyon lirayı bulacağı tah
min edilmektedir. Bu rakamların karşılaştırıl 
masından da anlaşılacağı veçhile şu üç sene 
içinde banka kredilerinde % 62 nisbetinde 5 mil
yar lira gibi çok önemli bir artış husule gelmiş 
bulunmaktadır. 

Banka kredileri arasında sınai krediler ye
kûnu 1961 sonunda 282, 1963 sonunda 385 mil
yon lira iken 1964 yılı Kasım ayı sonunda 491 
milyon liraya; küçük sanat ve esnaf kredileri de 
1961 deki 159 milyon liraya karşılık 1963 te 202 
milyon liraya, 1964 yılımın Kasım ayı sonunda 
da 240 milyon liraya yükselmiştir. 1964 yılının 
11 aylık devresinde sınai kredilerindeki artış 
% 27,5 ile en yüksek seviyeyi işgal etmiş, bu 
nu sırası ile % 21 ile tarım kredileri ve % 18,8 
ile küçük sanat ve esnaf kredileri takibetmiştir. 

Bir ziraat memleketi olan Türkiye'de büyük 
elhemmiyet arz eden zirai krediler yıldan yıla 
artmaktadır. Ancak, zirai kredi ihtiyacı buna 
rağmen tatminkâr bar şekilde karşılanamadığın-
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dan T. C. Ziraat Bankasının öz kaynaklarının 
artırılmasına çalışılmaktadır. Nitekim son dört 
yıl içinde bankanın öz kaynakları % 64 nisbetin-
de biır artışla 706 milyon liradan 1 milyar 15$ 
milyon liraya ve öz kaynakları dışındaki imkân
ları da % 43 bir artışla 3 milyar 118 milyon lira
dan 4 milyar 457 milyon liraya yükseltilmiş bu
lunmaktadır. Bankanın 750 milyon lira olan ser
mayesi halen tamamen ödenmiş bulunduğundan 
dıtibarû sermayenin 1,5 milyar liraya çıkarılması 
hususunda hazırlanan kanun tasarısı yakında 
T. B. M. M. ne sunulacaktır. Zira,at Bankasının 
ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçiye açtık
ları kredilerin yekûnu 1961 de 1 milyar 873 mil
yon lira ilken 1964 te 2 milyar 858 milyon liraya 
yükselmiştir.. 

Mevduat konusuna gelince: Banka mevduatı 
ve bunlar arasında banka kredilerinin esaslı ve 
sıhhatli kaynağını teşkil eden ve ferdî tasarruf 
itiyadının bâr ölçüsü olan tasarruf mevduatı da 
memleketimizde gelişip artmaktadır. Bu gelişme
nin bir neticesidir ki, 1961 sonunda 9 milyar 418 
milyon lira olan mevduat yekûnu 1963 sonunda 
10 milyar 516 milyon liraya yükselmiştir. 1964 
yılı Kasımı ayı sonundaki miktar ise 11 milyar 
162 milyon liradır. 

Başlıca bankaların haftalık rakamlarına na
zaran bu miktarın 1964 yılı sonunda 1963 e na
zaran 1 milyar 205 mMyon liralık bir artışla 11 
milyar 721 milyon lirayı bulacağı tahmin edil
miştir. Bahis konusu yıllara ait mevduat topla
mı içinde vadeli tasarruf mevduatının miktarı 
da, 1961 deki 969 milyon liraya karşılık 1963 
somunda 1 milyar 361 milyon liraya, 1964 yılı
nın Kasım ayı sonunda ise 1 milyar 553 milyon 
liraya çıkmıştır. 

Fiyat ve ücretlere gelince; 
Ekonomi dışı faktörlerin tesiri altında fiyat

lar genel endeksinde yılın ilk aylarından itiba
ren hissedilen duraklama, alman tedbirlerin de 
tesiri ile yılın ikinci yarısından sonra son bul
muş, toptan eşya fiyatları genel endeksinde bir 
ay öncesine kıyasla Ekimde 7, Kasımda 4, Ara
lıkta yıine 7 puanlık bir artış husule gelmiştir 
Bu artışlar gerelk gıda maddeleri ve hayvan yem
leri tâli grupunda gerek sanayi ham maddeleri 
ve yan mamulleri tâli grupunda olmuştur. Genel 
endeks yıllık ofrtalaması ise 1961 de 246, 1962 de 
260 ve 1963 te 271 iken 1964 te 269 olmuştur. 
Bu durum 1964 yılı genel endeks ortalamasının, 
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1963 yılı ortalamasının altında kaldığını göster-: 
önektedir. 

(Geçinme endeksi yıllık ortalaması ise Ankara'
da 1963* te 260 iken 1964'te 265, istanbul'da da 
261 e toşıhk 263 olmuştur. Ankara'nın 265 olan 
yılli'fe ortalaması 19Ö3 yılının 260 olan yıllık or-
ıtaliamasınin- %• 1,9' üstündedir. İşçi ücretlerinde
ki artış, 1962 ve 1963 yıllarmda olduğu gibi 
1964 te- de dıevam etmiştir, işçi Sigortaları Ku-
ramiundânL alinan bilgilere göre ortalama günlük 
kftKftnç 1962 de 16,52'lira, 1963 te de 17,92 lira
dır; 1964 yılının 9' aylık devresine ait rakam
larına göre ortalama günlük kazanç 19,37 lirayı 
bulm'aktadır.-

Altm fiyatları : 
Memleketimizde altın fiyatlarının, fiyatlar 

genel seviyesindeki yükseliş ve düşüşlere karşı 
Hassas olduğu malûmdur. Elde edilen bilgiler 
1964 yılında bu alanda da istikrarın mevcudol-
düğunu göstermektedir. 

Filhakika, 1963 yılı somunda gramı-14,25 lira 
olan külçe altın fiyatı 1964 yılı Aralık ayında 
13,89 liraya, Cumhuriyet altını fiyatı ise aynı 
tarihler arasında 94,93 liradan 94,84 liraya in
miş bulunmaktadır. 1965 yılı 8 Şubat tarihinde 
de reşat altın fiyatı 147,50 lira, Cumhuriyet al 
tın fiyatı 95,50 lira ve gram itibariyle külçe al
tın fiyatı da 14,30 liradır. 1964 yılında paramı
zın iç değerinde olduğu gibi dış değerinde de bir 
istikrar ve ihbar sağlanmıştır. Edinilen bilgilere 
göre serbest döviz piyasalarında yıllık ortalama 
olarak dolar kuru 1962 de 13,06-lira, 1963 te 
12,47 lira iken 1964 te 12,39 lira olmuştur. Bu 
suretle doların resmî kuru ile serbest döviz pi 
yasalarındaki fiyat arasındaki fark biraz daha 
azalmıştır. 

Görüldüğü gibi 1964 yılında memleket eko
nomisi birinci altı ayh!k devre içindeki muvak-
•kat dıırgufnluğa rağmen sonraları arz ettiğim 
tedbirler sayesinde müsait bir gelişme seyri ta-
'fâbetenşve bimnetice bu yıl da 1963 gibi bir 
istikrar- ve gelişme yılı olmuştur. Durumun 
1965 tö'de iyiye gideceğine- emıin bulunmakta
yım.* Zira kalktama plânının üçüncü yıl prog
ramcın uygulâmması ile binlikte geçmiş iki 
yıl' içinde bitirilemiyen yatırımlar tamamlan-
ımş ve memleketin kalkınma gücü artırılmış 
olacaktır. Diğer taraftan ekonomimizi kalkın
ma plânı hedefitoe uygun bir şekilde geliştirmek 
için her alamda sarf edilen gayretler, istihsa-
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lim taıkibettiği müsait seyir, dış, turizm ve dö
viz kaynaklarımızın vadettıiği imkânlar dış 
ticaret alanında kaydedilen memnuniyet verici 

i ilerlemeler memleket geleceğine ümitle, bakma» 
mız için haklı sebepler teşkil etmektedir. 

Sayım mıil'letveıkilleri; 
istihdamı ve iş gücü meselelerimize gelince: 
Kalkınma plânımızda istihdam hedefi, mev

cut iş gücüme mıümkün olan en yüksek istik-, 
dam seviyesinin sağlanmasını önermektedir. 
Bu hedefe ulaşılmaısı pek tabiî ki çalışma? ha
yatının d'üzenlentmesine) tam çalıştırana ve< soŝ  
yal güvenliğin sağlamımasına bağlıdır. Hükü* 
metiniz bu gayelerin tahakkukunu temin içinr 
gerek mevzuat, gerekse bünye ve kuruluşlar 
bakımımdan lüzumlu gayretleri sarf etmekte ver 
YÜiksek Meclisçe kabul edilen kanunlar çerçe
vesi içinde çakşma hayatımıza yeni bir ruh ve 
hamle kazandırmış, bulunmaktadır. Bahis ko
nusu kanuınilar arasında bil'hassa, Sendikallar ı 
Kanumu, Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt. 
Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanumu gibi ka
nunları zikretmek lâzımdır. Çalışma haiyabmtizı 
iligil'end'irem diğer bâzı kanun ta&arıl'ara da? 
T. B. M. Meclisline sunuA'muştur. 

iş Kanununa tabi iş yerlerimde çalışan iş* 
çilerin sayısı 1961 yılındaki 868 954 e'karşrirfe 
1964 te 976 570 tir. işçi Sigortalarına pröm-r 
ödiyen sigortalı sayısı ise 1961 deki 68'8 810 at 
karşılık 1964 te 765 000 dir. Iş: KamunumîLimı 
şümudüne giren işyeri sayışma gelimıce-; bunla
rım toplamı 1961 de 36 5>68 iken halen bu mik* 
t ar 48 000 e yükselmiştir. 

Sayım •• millet v ekilileri; 
Dış ticaret : 
1964 yılında dış ticaretimıizde de çok önemli 

gelişmeler kaydedilmiştir. Son on yıldan beri.-
ortalama 300 - 350'milyon dolar arasında (Sey
reden ve 1962 de 381, 1963 te 368 milyon dolar 
olan ihracatımız 1964 te, gerek bumdan ön
ceki yılar se/viyeler'inin, gerekse Birinci Beş, 
Yıllık KaM'inma Plânı ile 1964 yılı programın-; 
dâ öngörülen tahminleri de aşmak suretiyle, 411 
mlılyoın dolara yükselmiş bulunmaktadır. 

1964 yılı ihracatı, 1964 yılı programında 
ihracat için tesbit oluınan 375.2 milyon-dolar
lık hedeften % 9,4 oranında 35.6 milyon dolar 
1963 yılımın 3<8'8 milyon dolarlık fiilî ihracatın
dan ise % 11,5 oranında 43 milyon dolar, daha 
fazladır. 
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lihra^at fconumtaıda yıllardan beri karşılaşı- • 

lan 'bâzı meselelerimiz mevcuttur. Bunların en 
îimıünimterinden birisi ananevi ihraç maddeleri
mizin aatmıtri ihtiyaç maddeleri arasımda bulun-
•maması ve ihracatımızda sanayi mamulleri yüz
üşe niıabetinin•••çok .düşük olmasıdır. Bu sebeple ; 
ÜLE&Ç polttikaımaızda bilhassa 'geleneksel ihraç j 
öj^dd^rimiız yanımda sanayi maımullleriniın ih- ] 
racına büyük önem verilmektedir. Nitekim bu \ 
saıafeaatla 2öi sayılı Kanun çıkarılmış, ve verıgi ] 
iadesi p>li$ie sanayi mamullerinin/ ihracı teş- | 
vdk edilmiş bulnmımaktadır. 

Bi^er taraftan tamamlayıcı malhiyette olmak 
•âkere ithalât rejimimde gerekli değişiklikler ya-
pulmi'Ş ve sanayi mamuılleri ihracı için gerekli 
bamm>aclde, yardi'meı madde ve ambalaj .m<adde-
l&rinin ihracından önce peşinem ve liberasyon ! 
yolu ile ithali mümkün kıılınmıştır. Boyle.ce, 
•sarf edilen gay re t e sonucunda 1964 yılında 
33 kalem madde ihraç, maddelerimiz arasında 
ilk ,de£a yer almıştır. Bahis konusu maddeler 
abrasında bilhassa bâzı yünlü mensucat, ip-
l$lşler, kimya ve ilâç sanayii,, cam sanayii, ba
kır sanayii, mamulleri ile dikiş, beton karış
tırma ve dokuma ma binalarını, radyoları zik
retmek mümkündür. Bu yeni ihraç maddeleri i 
şimdilik miktar itibariyle mahduda! makta be- j 
raber ilerisi için büyük ümitler vadetmektedir. j 

Bu neticelerin istihsalinde, kamu ve özel 
sektör tarafından mrî edilen, gayretlerle, dış ! 
ticaret rejimi ile ilgili tedbirlerin ve tarım 
ürünleri bakımından takibedilen fiyat politi
kasının önemli roi'ü ol;rm?ıştur. 

İthalâtımız plân hedeflerine uygun bir seyir 
takibotmektedir. Nitekim 1961 de 509,5 milyon 
dolar olan ithalât 1963 te 690 milyon dulâra yük
selmiştir. 1964 yılı ithalâtı ise muvakkat rakam 
olarak 537 milyon dolardır. Bu son yılda 1963 e 
-nazaran ithalâtta görülen azalma ithalâtın kı
sılması, yatırım maddeleri, ham ve yardımcı 
maddeler ithalâtının azaltılması gibi sebeplerden 
ileri, gelmemektedir. Bu nispî azalış esas itiba
riyle, yaçdım olarak aldığımız surplus maddele
ri ithalâtında husute gelen 65 milyon dolarlık 
eksilme ve bilhassa 1963 te önemli bir seviyeye 
baliğ olan Ereğli Demir - Çslik ithalâtı ile mem
leketimizde montaj sanayiinin gelişmesi dolayı-
aiyle kara nakil vasıtaları ithalâtında 1964 yı
lında. meydana gelen 31 milyon dolarlık kıymet 
azaljşıjle jjgili bulamaktadır. 
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Dış ticaretimizde kaydedilen bu gelişmeler 

dış ticaret açığının da azalmasına imkân vermek
te ve böylece 1962 de 241, 1963 te 322 milyon 
dolar olan dış ticaret açığı 1964 te 126 milyon 
dolara düşmüş bulunmaktadır. 

Dış ticaretimizdeki bu gelişmeler ve ticaret 
muvazenesi açığının azalması, altın konvertibli 
döviz rezervlerimiz üzerinde müspet tesirler ie-
ra etmiştir. 

Nitekim sıramyle 1960 da 31,3; 1961 de 95,8; 
1#62 sonunda 78,6, 1963 te 36,3 milyon dolar 
olan rezervlerimiz 1964 sonunda 57 milyon dola
ra yükselmiştir. 

Sayın üyeler, 
Böylece Türk ekonomisinin 1964 yılı içinde

ki durumunu ve bu arada bilhassa para, kredi 
ve mevduat ile fiyatların gelişme seyrini ana hat
ları ile arz etmiş bulunuyorum. Bu kontlarda za
man zaman ayrı ve birbirine zıt istikametlerde 
fikirler ileri sürüldüğü cihetle, burada bir iki 
nokta üzerinde de durmayı faydalı addetmek
teyim. 

Yüksek Heyetinizce bilindiği üzere ekonomtk 
faaliyetlerle fiyatların gelişme seyri muayyen 
bâzı kıstasa, unsur ve gösıtorgelere göre, tâyin ve 
te^bit olunmaktadır. Ekonomik gelişmenin -sıh
hatli veva endişe verici bir yolda olup ô madîft-ı-
nı çeşitli -bakımlardan tâyine yarıyan muhtelif 
unsurlardan en önemlisi millî paranın iç ve dış 
değeri, istikrarıdır. Millî paranın iç değeri, bu 
parayla tomini mümkün mal ve hizmetlerin fi-
vat ve bedellerindeki yükseliş veya düşüşe, be
lirli miktarda millî bir para ile alınabilen belirli 
evsaf ve ağırlıktaki altın fiyatında bu paraya 
nazaran meydana gelen artış veya düşüşe, dış 
değeri ise millî paranın yabancı memleketlerin 
piyasalanndriki döviz rayiçlerine göre taayyün 
etmektedir. Biraz önce açıklamava çalıştığım hu
suslar ile fiyat ve geçinme endeksleri hakkında 
verdiğim rakamlar mı0mlekeıtıimİ5Q;n fiyatlarında 
istikrarın devam ettiğini, bir yıl önceye nazaran 
önemli bir artış o'madığını, aynı halin altın fi
yatları bakımından da mevcut bulunduğunu 
göstermektedir. Diğer taraftan paramızın dış 
değerinde yabancı memleketler paralarına naza
ran her hançfi bir düşüş de mülâhaza edilme
mektedir. Ve nihayet enflâsyonist tazyikin belir
diği zamanlarda piyasalarda ye fertlerin tutujpa-
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larında umumiyetle müşahade edilen hallerle, 
arz ve talep arasındaki muvazenesizliklere de 
rasflanmamaktadır. Bütün bu hususlar, ekono
mide görülen umumi ve .müspet gelişmeye rağ
men, fiyatların, istikrar içinde seyrettiğini, 
enflâsyonıist her hangi bir tazyik veya belirtinin 

ı mevcudolmadığını, paramızın iç ve dış değeri
nin muhafaza edildiğini açıkça ortaya çıkar
maktadır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Görüldüğü gibi 1964 yılında, memleket eko

nomiği, birinci altı aylık devre içindeki muvak
kat durgunluğa rağmen, 1963 yılında olduğu 
gibi müsait bir geleme seyri takibetmiş ve bin-
netice bu yıl da 1963 gibi bir istikrar ve ge
lişme yılı olmuştur. Durumun 1965 te de iyi
ye gideceğine emin (bulunmaktayız. Zira Kal
kınma Plânının üçüncü yıl programının uygu
lanması 'ile birlikte geçmiş iki yıl içinde biti-
rilemiyen yatırımlar tamamlanmış ve memle
ketin kalkınma gücü artırılmış olacaktır. 

Diğer taraftan ekonomimizi kalkınma plânı 
hedefine uygun Wr şekilde geliştirmek için 
her alanda sarf edilen gayretler, istihsalin taki-
bettigi müsait seyir, dış turizminin ve döviz kay-
na'Manmızm vadettiği imkânlar, dış ticaret ala
nında kaydedilen memnuniyet veridi ilerlemeler 
memleket geleceğine ümitle bakmamız içıin haklı 
sebepler teşkil etmektedir. 

Savm milletvekilleri, 
Şimdi de Devlet borçları ve Türkiye'nin dış 

tediye mükellefiyeti hakkında maruzatta bulun
mak istiyorum. 

Devlet borçları -gerek bütçelerden ödenen ve 
gersk Hazinenin kefalet ettiği iç ve dış borçlar
dan terekkübetmektedir. \ 

tç borçlarımızın yekûnu 30.9.1964 tarihi iti
barîyle 9 milyar 515 milyon liradır. 

Bunun 6 m'ilyar 997 milyon lirası, muhte
lif İktisadi Devlet Teşekküllerinin 1960 yılma 
kadar tekevvün etmiş bulunan ve 154 ve 250 sa
yılı kanunlarla Hazinece deruhde edilmiş olan 
borçlarının bakıyesidir. tç borçlarımızın 2 mil
yar 515 milyon lirası ise tasarruf bonolarından 
ve 1961 yılından önce yapılan istikrazlardan 
mütevellittir. 

Diğer taraftan, dış Devlet borçlarımızın 1964 
yılı sonu (itibariyle dövizlerle ödenecek olanları
nın yekûnu 669,8 milyon dolar ve Türk lirası ile 
itfa olunacaklar ise 1 milyar 910 milyon liradır. â 
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Millî ekonomimiz bakımından önemi aşikâr 

olan Türkiye'nin dış tediye mükellefiyetine ge
lince, Devlet bütçelerinden ödenen dış borçlarla 
birlikte, konsolide ticari borçlar, kredili ithalât 
borçları, yabancı sermaye ikrazları Beynelmlilel 
Para Fonu ve bankalar kredileri dâhil olmak 
üzere 1964 sonu itibariyle ve anapara olarak 
Türkiye'nin dış borcu 1 milyar 141 milyon do
lardır. 

Son 5 yıl iç'nide 114 milyon dolar faiz ve 
475 milyon dolar da anapara olmak üzere 619 
milyon dolar .dış borç ödenmiştir. 

Görülüyor ki bu devre zarfında her yıl vasata 
olarak 124 milyon dolar tutarında dış borç itfa 
edilmiştir. 

Aynı dönemde 998 milyon dolarlık kredi sağ
lanmış ve bunun 753 milyon dolarlık kısmı fii
len kullanılmıştır. 

Dış borç mevzuunda Hükümetimizin görüşü 
şudur : 

Bilindiği gibi, iktisâden az gelişmiş ülkelerin 
iç kaynakları, kalkınmaların için kâfi gelmemek
te ve bu kaibîl ülkeler gerekli yatırımlar yapabil
mek için yabancı dış finansman kaynaklarına 
müracaat mecburiyeti ile karşı karşıya bulun
maktadırlar. 

Bu gerçek, ekonomik bünyesinin karakteri 
dolayısiyle, memleketimiz için de bahis konusu
dur. Daha bir süre afliz milletimizin lâyık-oldu
ğu hayat seviyesine ulaşabilmesi için dışardan 
kredi temin etmek zorundayız. 

Ancak, bu -kredilerin, yani kalkınma kred'ile-
nin'in vâdeleri uzun ve faiz külfetleri de az ol
malıdır. 

îşte bu görüşün neticesidir ki, Hükümetiniz 
bir yandan şartları ağır olan eski dış borçların 
tasfiyesine gayret sarf etmekte diğer taraftan 
da plânda öngörülen miktar ve nitelikte krediler 
temini çabası içinde bulunmakta ve bunda da 
muvaffak olmaktadır. 

Konsorsiyum ile ilgili münasebetlerimize ge
lince, 1964 yılı içlin Konsorsiyumdan 215 milyon 
dolar doğuran program ve 35 milyon dolar pro
je yardımı talobedilmişti. Milyon dolar olarak 
Amerika Birleşik Devletlerinden 76.6, Almanya'
dan 37, İngiltere'den 19.2, Fransa'dan 10.3 
Avusturya, Danimarka, Norveç, italya, Lüksem-
burg, Holânda, isveç ve İsviçre'den 20.2 ol
mak üzere cem'an 163.3 milyon dolarlık prog-
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ram yatfdıımı anlaşmaları, ööz konusu memleket
lerle muhtelif tarihlerde imzalanmış buTunmak-
taldır. Ayrıca Avrupa Para Anlaşmasından 30 
milyon dolar (10 milyon dolar borç tecili, 20 
milyon dolar nakit) ve Milletlerarası Para Fo
nundan 21.5 milyon d.olâr temin edilmiş bulun
maktadır. 

Böylece toplam program kredisi baliği 214.8 
m'ilyon dolara yükselmiştir. 

Belçika ile 2,4 milyon dolarlık kredi anlaş
ması da imzalanmak üzere bulunmaktadır. 

Bu program kredilerinden ayrı olarak 1963 
yılında milletlerarası müesseseler ve Konsorsi
yum azalarında 26 milyon dolar proje kredisi 
sağlanmıştır. Bu krediler fizibilite etütleri sula
ma ve elektrifikasyon kredileridir. 

1964 yılında keza aynı kaynaklardan -temin 
olunan proje kredilerinin toplamı 95 milyon do
lardır. Bu krediler bilhassa hususi sektörün kal
kınma projeleri ;ile makina parkı projelerine ait 
bulunmaktadır. 

1965 yılı için Kon'sonsiyumdan 234 milyon do
larlık program kredisi ve 20 milyon dolar proje 
kredisi tâlebetmiş bulunmaktayız. 

Bunun dışında Amerika Birleşik Devletler1! 
1963 yılı zarfında memleketimize en az 70 mil
yon dolar oivarında bir proje kredisi vereceğini 
bildirmiştir. 

Aynea Avrupa Yatırımlar Bankasınldan da 
yine önümüzdeki beş yıl 'için 175 milyon dolar 
proje kredisi sağlanmıştır. 

Sayın üyeler, 
Bütçe uygulamaları bahsine girmeden önce 

millî ekonomimiz içinde mühim bir yeri olan İk
tisadi Devlet Teşekküllerinden kısaca bahsetmek 
uygun olacaktır. 

SınaTı ürünümüzün takriben yarısına yakın 
bir kısmını sağhyan ve 1964 başında tahminen 
220 bin işçi ve 120 bin memur çalıştıran ve ak
tif değerleri takriben '50 milyar lirayı bulan İkti
sadi Devlet Teşekkülleriyle müesseselerinin millî 
ekonomimiz içinde önemli bir yer işgal ettikleri
ni belirtmeye sanırım ki ihtiyaç yoktur. 

Ayrıca bu müesseseler, faaliyetleri ve yatırım 
hacmi itibariyle de kamu sektörü içinde mühim 
bir yer işgal etmektedirler. Bu teşekküller kamu 
sektörü yatırımlarının 1962 yılında % 30 nu, 
1£63 yılında % 32,5 ni yapmış bulunmakta, 1964 
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yılında % 39,7 dini ye 1965 yılında % 37,7 sini 
yapmaları öngörülmektedir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin işletme faa
liyetleri neticeleri henüz istenilen seviyeye ulaş
mamış olmakla beraber yıllar itibariyle bir dü
zelme müşa'hede edilmektedir : Şöyle ki; 25 teşek
külün 1962 yılında yatırımlara tahsis ettiği kay
nak mevcudolmadığı halde, bunlar 1963 yılında 
yatırımlar için 233 milyon liralık kaynak yarat
mışlardır. Bu rakamın 1964 yılında 622, 1965 yı
lında da 735 milyon liraya ulaşacağı tahmin edil
mektedir. 

Teşekküllerin 1965 yılında 2.909 milyon lira
lık yatırım yapacağı öngörülmektedir. Bu yatı
rımların içlrnde petrol - kimya tesisi, Batman -
İskenderun Pipe - üne, kraft kâğıdı, ikinci azot 
tesisleri gibi memleket ekonomisine kısa zamanda 
müspet tesirler icra edecek büyük projeler yer 
almış bulunmaktadır. 

llkt'iisadi Devlet Teşekküllerinin daha fâzla 
yatırım kaynağı yaratmaları ve plân bedefler1!-
ne ulaşmada üzerlerine düşen vazifeleri daha iyi 
başarabilmeleri için gerekli hukukî ortamın 
440, 441 ve 468 sayılı kanunlarla yaratılmış ol
duğu malûmlarıdır. 

Sayın milletvekilleri; 
Memleketimizin ekonomik ve sosyal bünyesin'i 

düzenli ve sağlam bir istikamete yöneltmek mak-
sadiyle idari, sosyal ve malî alanlarda yapılan ça
lışmalar hakkında da kısaca maruzatta bulun
mak istiyorum. 

Devlet personel rejimini düzenliyecek «Dev
let memurları kanun tasarısı» malûmlnn bulun
duğu üzere, T. B. M. M. ne sevk edilmiştir. Garp 
memleketlerinde uygulanan esaslara göre hazır
lanan bu kanun tasarısı idarede reform gayesini 
gözetmekte olup Devlet memurları barem reji
mini tamamiyle değiştirecek niteliktedir. 

Sosyal konularla ilgili çalışmalarımızdan Top
rak reformu ile ilgili kanun tasarısı, İş kanunu 
tasarısı ve Deniz iş kanunu tasarısı T.B.M.M. ne 
sunulmuş olup Tarlm iş kanunu tasarısı ile İşsiz
lik sigortası kanunu tasarısı üzerinde yapılan ça
lışmalar devam etmektedir. 

İdari ve sosyal düzenleme gayretleri'ı yanı sı
ra, kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi ba
kımından, vergi alanında da son yıllarda geniş 
ve köklü bir reform hareketine girişilmiştir. Bu 
reformların diğer bir hedefi de vergi'ı sistemimi
zin memleket ihtiyaç ve realitelerine uygun bir 
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hale getirilmesidir. Halen bu amaç ve hedefler 
büyük ölçüde gerçekleştirilmiş ve bunların sonu
cu olarak vergi tahsilatında önemli artışlar sağ
lanmıştır. 

Vergi alanında yapılan reform çalışmaların
dan kanunlaşmak suretiyle gerçekleşmiş olanlar, 
vergi sistemimizin en esaslı unsurunu teşkil eden 
(Mir ve Kurumlar vergilerini ve Gider, Güm
rük, Damga vergileri ele harçları, kapsamaktadır. 

Bu meyanda memleketimizin ekonomik kal
kınmasına yararlı yatırımların teşviki amaciyle, 
Gelir ve Kurumlar vergileri kanunlarında yatı
rım indirimi müessesesi kabul edilmiştir. Gelir 
Vergisinde gelir dilimlerine uygulanan nisbet-
ler, özellikle aşağı ve orta kademelerde düşürül
müş en az geçim indirimi hizmetliler için yük
seltilmiş ve böylece vergide sosyal adalet hedefi
ne yaklaşılmak istenmiştir. 

Motorlu taşıt vasıtaları Vergisi Kanunu, Dış 
seyahat harcamaları Vergisi Kanunu Emlâk 
alım Vergisi Kanunu, Değerli kasıtlar Kanunu, 
Damca Verg'si Kanunu, Harçlar Kanunu, Gider 
vergileri Kanunu ve Gümrük Vergisi Kanunu 
da yürürlüğe girmek suretiyle gerçekleşen düzen
leme çalışmaları arasında yer almıştır. 

Sayın milletvekilleri, 
Buraya kadar olan açıklp.mala,rımızlda, kanun

laşmak suretiyle gerçekleşmiş buhınan vergi re
form çalışmalarından bahsettim. Şimdi biraz da 
henüz kanun halini almamış çalışmalar hakkında 
b'lgi vermek istiyorum. 

Vernri ajanında yapılan çalışmaların sonucu 
olarak T.B.M.M. ne sunu1 muş olan 4 kanun ta
sarısını burada hilhaasa zikretmeyi favdalı bulu-
yontm. Bunlp^ Serbest, malî müşavirlik. Vergi 
mahkemeleri, E m1 âk Vergiai ve malî denkleştir
me kanunu tasarılarıdır. 

Serbent maJî müşavirlik kanunu tasarısı ile 
maj}\ müşavirlik m^sleiki ilk defa olarak ele alı
nıp 6!ddî bir dKıplin içinde düzenlenmektedir. 
Bu düzenleme neticeı'nde hem ekonomik alanda 
güven ve kontrolün sağlanması ve iktisadi hesap 
fikrinin geliştirilmesi mümkün olacak, hem de 
vergi murakabesi bakımından yeni imkânlar do
ğacaktır. 

Vergi mahkemesi kanunu tasarısı, T.B.M. 
Meclifrnin tasvibine mazhar olduğu takdirde, ma- ; 
lî 'kaza organları Anayasamn emrettiği niteliğe 
kavuşturulacak, vergi ihtilâflarının mükellef ve. 
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idare bakımından vergi kanunlarına uygun ola
rak sürat ve kolaylıkla çözülmesi sağlanacaktır. 

Emlâk Vergisi" kanunu tasarısı, Bina ve Ara
zi vergilerine taallûk eden hükümlerin bir araya 
toplanması, basitleştirilmesi ve bu vergilerin ve
rimi artırılarak malî denkleştirme plânı içinde 
bir mahallî idare vergisine kalbedilmesi maksa-
diyle hazırlanmıştır. Bu tasarıda, günün rayiç
lerine ve kiralarına göre taayyün eden değer ve 
iratlar üzerinden vergi alınması öngörülmüş ver
gilerin hasılatı mahallî idarelere bırakılmakla be
raber tatbikatının daha mazbut ve rasyonel bir 
hale getirilmesi için tarh ve tahsiliyle Maliye Ba
kanlığı görevlendirilmiştir. 

Malî denkleştirme kanunu tasarısında, Dev
letçe mahallî idareler arasında varidatın payla
şılması problemi ele alınmış ve kalkınma plânı 
eır^arı çerçevelinde mahallî idarelere sağlam 
gelir kavnakları sağlanması öngörülmüştür. 

Bunlardan ayrı olarak tasarruf bonoları tat
bikatında şikâyetleri mucnbolan aksaklıkları ıs
lah. etmek gavesivle hazırlanan kanun tasarısını 
da Yüksek Meclirce sunmuş bulunmaktayız. Bu 
kanun tasarısı ile düşüksrelirli 500 000 adedi mü
tecaviz hizmetli bono mükellefiyeti dışında, bıra
kılmakta ve bonoların tedavülünü önleyici ted
birler alınmaktadır. 

Türk'.ve Büvilk Millet Meclisine sunulmuş bu
lumu bu tasarılardan başka, vererilerle ilfiriH olup 
ü^prinıdo Bakanlığımızca çalışmalar yapılmakta 
o1 an difter bâzı tadarı1 ar da. mevcuttur. Halen 
vuzuhsuz, vetersiz ve preri bir durumda olan be-
loıdive $?e.lir pıis't^m'ni yeni ba.stan ple alıp düfle-
m srt'-rm.k amaciyle h«vn-t*lan',u Belediye n'pVripri 
kanunu tar.arısı, ilgili bakanlıkların mütalâası 
alındıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne "anılacaktır. 

Ver^i uvmlama.ların'<n yerim ve mü esleri veti-
nin artırılmalı için Geliver Genel Müdürlüsü
nün halen k'fn.vnte'iz bir durumda bulunan mer
kez ve taşra teşkilâtının ıslahı maksadiyle çalış
malar yapılmış ve bir ön tasarı hazırlanmıştır. 

Vcr'd Usul Kanununun 15 yıllık tatbikatın
da'müsahade edilen aksaklık ve yetersizlikleri gi-
dermdk için bu kanun genel bir revizvona tabi 
tutulmuştur. İlk olarak, kanunun inceteme ve is
patlamaya taallûk eden hükümleri ele alınmış ve 
bu konularda b :r ön .tasarı hazırlanmıştır. 

Vergi ile ilmi i bu çalışmalardan başka, d i fer 
malî ve ekonomik konular üzerinde de önemli ça-
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kısmalar yapılmıştır. Bu meyanda bilhassa halen 
Türkiye Büyük '••Millet Meclisinde incelenmekte 
bulunan Genel Muhasebe ve Devlet ihale kanun 
(tasarıları ile iki hafta önce yürürlüğe giren Ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere dair Kanunu 
izifcrefcmek isterim. Bu tasarılardan il'k ikisi d<e 
fcanurilaşltığı takdirde, günün ihtiyaçlarını karşı
lamaktan çok uzak bulunan ve 1927 yılından be
ri uygulanan Muhasebei Umumiye Kanunu ile 
yıllardan beri devamlı şikâyet konusu olan Ar
tırma, eksiltme ve ihale Kanunu yerine modern 
vfe ihtiyaca uygun hükümler yürürlüğe girecek
tir. 

Gelecek yıllıara geçici yüklenmelere dair Ka
nun ile de, Kalkınma Plânının yıllık programla
rına uygun olarak girişilecek olan gelecek yıllara 
gecfei yüklenmeler şimdilden daıha yumuşak ve 
esnek hükümlerle tanzim edilmektedir. 

Memleketimizde sermaye, piyasasının kurul
ması ve geliştirilmesi için gerekli araştırma ve 
çalışmalar ikmal edilmiştir. Bu konuda hazırla
nan kanun tasarıları kısa bir süre sonra Yüksek 
Mecll'ise takdim edilebilecektir. Bu tasarılarla 
banka sisteminin sermaye piyasasına daha fay
dalı hale getirilmesi, vergi kanunlarında değişik
likler yapılarak sermaye piyasasının gereği gibi 
geliştirİlmesi'ni temin edecek malî tedbirler alın
ması ve bilhassa halka açık anonim şirketlerin 
yeni bir hukukî sisteme bağlanarak, küçük tasar
ruf sahiplerinin itimadına mazhar olması sağla
nacaktır. 

Halika açık anonim şirketler, bugünkü kapalı 
«.ile şirketlerinden daha farklı olacaktır. Bunların 
^bilançoları neşredilecektir; kuruluşları ve faali
yetleri Sermaye Piyasasını Denetleme Komisyo
nu tarafından kontrol edilecektir. 

Ayrıca kısa bir zaman önce Yüksek Meclise 
takdim ettiğimiz kanun tasarısı ile kurulması 
derpiş olunan özel Yatırım Bankasına da ser
maye piyasasının geliştirilmesi konusunda vazife
ler verilmektedir. Bu banka özel sektörün kur
duğu şirketlere katılacağı gibi, belli şartları haiz 
olan şirketlerin hisse senetlerini ger: alma ga-
ranitM ile halka satabilecektir. 

Bu suretle sermaye piyasasının en müessir bir 
tedbiri sayilarn geri satmalına garantisi Devlet 
eliyle kurulan bir banka tarafından tatbik mev
kiine konulcaktır, 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Gerek dünya ve gerek memleketimizin ekono

mik durumu hakkında bu izahattan sonra şCmdi 
ide, 1964 bütçe tatbikatına ve 1965 bütçesinin tattı-
İlline geçmek işitiyorum. 

1964 bütçe yılının 10 ncu ayı sonunda, 31 
Aralık 1964 te; bu bütçeden yapılan harcamala
rın toplamı 10 milyar 308 milyon liraya baliğ 
olmuştur. 1964 Bütçe Kanunu ile kabul edilen 
ödenekler 13 milyar 484 milyon lira olduğuna 
göre;- 10 ay zarfındaki harcama riisbeti % 76 
dır. 

1963 ün aynı devresinde bu nisbet % 75,76 
Mi. 1964 yılının ilk on ayında bu harcama 1963 
yılının aynı devresindeki harcamalardan % 12,42 
niıbetinde, 1 milyar 139 milyon lira fazladır. 

Nihayete ermek üzere olan 1964 mütçesinin, 
10 aylık harcamaları esas alınmak suretiyle, yıl
lık harcama tutarının 12 milyar 594 milyon l'ira-
yı bulacağı tahmin edilmektedir. 

1965 yılının Ocak sonuna kadar olan devrede 
cem'an 10 milyar 8'28 milyon lira tutarında tah
silat yapılmıştır. 

Bu suretle* bütçe gelir tahminlerinin % 81,2 
oranındaki kısmı 11 aylık devrede gerçekleşmiş 
bulunmaktadır. Ocak 1965 ayı sonu itibarîyle 
geçen senenin aynı devrea'ne nazaran vergi ge
lirleri tahsilatında 783 milyon lira tutarında ve 
% 10,1 nisıbeitinde bir artış kaydedilmiştir. 

Buna mukabil vergiler dışındaki bütçe gelir
leri tahrr.lâtında 20 m!'îyon tutarında ve (% 1,7 
nilbetinde) karşılık paralar hasıl'âtında ise, 455 
milyon lira tu'tarında ve % 27,9 nisbeftinde azal
ma görülmektedir. 

Bu netice bizlere, vergi gelirleri tahsilatının 
memnuniyet verici bir şekilde cereyan etmesine 
mukabil vergi dışı gelirlerde ve ezcümle karşılık 
paralar hasılatında azalma kaydedildiğini gös
termektedir. 

Halen elde bulunan rakamlar ve 1964 malî 
yılı sonuna kad'ar muhtelif gelir kaynaklarının 
gösterdiği muhtemel gelişme seyri göz önünde 
bulundurulduğu takdirde, 1964 yılında genel 
bütçeye giren geFır tahsilatında malî yıl başında
ki bütçe tahminlerine nazaran 720 milyon lirası 
normal kaynaklardan, 330 milyon lirası da kar
şılık paralardan olmak üzere, topluca 1 milyar 50 
milyon lira diyarında bir noksanlık olacakı an
laşılmaktadır. 
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Normal kaynaklarla meydana gelecek olan 

noksanlığın en mlülhim ısefbelbi 1964 senedinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan vergi 
kanun tasarılarının geç ve değişikliğe uğrayarak 
'kanunlaşmasından ve bâzı hülküml!erinin taltbikı-
nin 1965 yılma bırakılmasından ileri gelmiştir. 

. Karşılık paralar (hasıiâtmdaki azalma ise, alı
nan dış yardım ve kredilerden bir kısmının za
manında kulilaııılmaması ve diğer bâ&ı kredilerin 
karşılık yaratlm'amalarından ileri gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 
Genel bütçe gelirlerinde yıldan yıla görülen 

gelişmeleri mukayeseli bir şekilde arz etmekte 
fayda vardır. 

1961 yılında genel bütçe gelirleri. 6 milyar 
699 milyon lirası vergi gelrleri, 852 milyon li
rası vergi dışı gelirler ve 500 milyton lirası da 
karşılık paralar olmak üzere eem'an 8 milyar 
5.1. mjilyon lira iken, 1964 yılında tahsili bekle
nen miktar 9 milyar 705 milyon lirası vergi ge-
llirlera, 1 mMyar 61 milyon lirası vergi dışı ge
lirler ve 1 milyar 500 milyon lirası da karşılık 
para olmak üzere eem'an 12 milyar 266 milyon 
liraya ulaşacaktır. Böylece 1964 yılında 19611 e 
nazaran vergi gelirlerinde % 44,8 oranında 3 
milyar 6 milyon liralık bir artış, karşılık para
larda % 200 oranında bir milyar liralık bir ar
tış sağlanmıştır. Toplam bütçe gelirlerinde ise, 
1961 e nazaran 1964 yılında 4 milyar 215 mil
yon liralık bir arttış mevcuttur. Ve artış nidbeti 
% 52,3 tür. Bu da gösteriyoır ki, Delvlet gelirleri 
ısüratliive iislfciîkrarlı ibir şekilde artmaktadır. Hat
tâ bütçe gelirlerindeki artış nilsibetinin gayrisâfi 
millî hasıladaki artış nisbetiriden de fazl'a oldu
ğunu ifade edebilirim. 

Sayın Başkan, sayın Milletvekilleri, 
Şimdi sizlere tetkikinize sunulan 1965 yılı 

bütçe tasarıları hakkında bilgi arz edeceğim : 
•Plânlı devrenin 3 ncü bütçesi de, diğerleri 

gibi yıllık programa uygun olarak hazırlanmış
tır. Bu bütçenin tanziminde cari harcamalarda 
1964 toplamlarının aşılmaması prensibi kabul 
edilmiş, ancak yıl içinde çıkan masraf kanunla
rının ve olağanüstü zorunluk halindeki ihtiyaç
ların karşılıkları kaidenin istisnasını teşkil et
miştir. Bakanlık ve dairelerin ekserisinin 1964 
bütçesi cari giderler toplamının üstüne çıkma
malarını hattâ bir kısmı için 1964 toplamının al
tına inilmesi gerekirken bu prensip, bütün 
müşkülâtına rağmen uygulanabilmişti. 

12.2.1965 0 : 1 
Tasarıda yer alan yatırım ödenekleri gerek 

toplamı ve gerek dağılımı bakımından 5-Yıllık 
Kalkınma Plânımızın 1965 programına tama-
miyle uygun bulunmaktadır. 

Bütçenin sermaye teşkili ve transfer harca
maları arasında programın Ön gördüğü önemli 
bir kaleme işaret etmek istiyorum. 759 milyon 
liraya baliğ olan bu transfer ödeneğiyle İktisadi 
Devlet Teşekküllerine büyük bir malî güç. sağ
lanmaktadır. 

Hükümetin 1965 bütçe teklifi genel ve katma 
bütçeler bir arada 15 milyar 351 milyon liralık 
bir gider hacmim ön görmekte ve böylece 1965 
programına nazaran ancak 51 milyon liralık cü
zi bir fazlalık arz etmektedir. Karma Bütçe Ko
misyonunun yaptığı değiştirmeler sonunda kon
solide bütçe toplamı 162 milyon lira fazlasiyle 
15 milyar 513 milyon liraya ulaşmıştır. 

Bütçe toplamının, 
7 milyar 908 milyon lirası cari harcamalara; 
3 milyar 925 milyon lirası yatırım harcamala

rına; 
3 milyar 680 milyon lirası da sermaye teşkili 

ve transfer harcamalarına aittir. 
Bu haliyle 1965 bütçe tasarısı yıllık progra

mın toplam harcama hedefinin 214 milyon lira üs
tünde bulunmaktadır. 

Yatırım konusunda şu hususu da belirtmekte 
fayda mülâhaza etmekteyim. 

Filhakika 1965 bütçesinin sağlıyacağı yatırım 
gayreti biraz önce zikrettiğim 3 milyar 925 mil
yon liradan ibaret değildir. Bu rakam bütçenin 
direkt yatırımlarına tekabül eder. sermaye teşkili 
ve transfer İmrcamaları kısmında yer alan ve top
lamı 840 milyon lirayı bulan bir kısım ödenekler,, 
bütçe kesimi dışında yapılacak yatırımlara finans
man sağlıyacaktır. 

Başka bir deyimle, 1965 programının kamu 
sektöründe ve özel sektörde yapılmasını ön gör
düğü 12 milyar 700 milyon liralık toplam yatırı
mın 4 milyar 765 milyon liralık kısmı yani % 37,5 
i bütçe yoluyla yapılacaktır. 

1964 de toplam yatırım 4 milyar 503 milyon 
lira idi. 

Görülüyor ki, 1965 bütçesi, yatırım gayretin
de geçen yıla nazaran 262 milyon liralık bir ar
tış temsil etmektedir. 

Bütçenin direkt yatırımlarında 1964 yılına 
nazaran artış ise, 361 milyon liradır. 
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Ancak, 1965 bütçesinin yalnız yatırımlar yö

nünden değerlendirmek hatalı olur. Huzurunuz
daki tasarılar, kalkınmamızda öncelik almış ke
simlere ve yurt savunmasına geçen bütçelerin 
üstünde harcama imkânı getirmektedir. Gerçek
ten, eğitim harcamaları (Millî Eğitim Bakanlı
ğı ile, Üniversite bütçeleri birarada) 2 milyar 
494 milyon liradır. Ve 1961 harcamalarına naza
ran % 70 oranında 1 milyar 027 milyon lira faz
ladır. Tarım harcamaları (Tarım Bakanlığı, Me
teoroloji, Orman ve Devlet Üretme Çiftlikleri 
bütçeleri birarada) 777 milyon liradır. Ve 1961 
rakamına nazaran % 80 oranında 346 milyon 
lira fazlalık arz etmektedir. 

Sağlık harcamaları (Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Hudut ve Sahiller bütçesi birarada) 
603 milyon liradır. Ve 1961 rakamına nazaran 
% 52 oranında 206 milyon lira fazlalık göster
mektedir. 

Nihayet savunma harcamaları 2 milyar 979 
milyon lira olup, 1961 toplamına nazaran % 41 
oranında 865 milyon lira fazladır. 

Son olarak 1965 bütçelerinin bundan önceki 
bütçelere nazaran en yüksek seviyede yatırım, 
gelişme ve savunma harcaması yapacak ve en 
geniş ölçüde borç ödiyecek güçlü bir bütçe oldu
ğunu ifade etmek isterim. 

Sayın Milletvekilleri, 
Şimdi de, 1965 gelir bütçesi hakkında kısa 

açıklamalarda bulunmak istiyorum. 
Karma Bütçe Komisyonundan çıkan şekli ile 

1965 yılı genel bütçe gelirleri toplamı 14 milyar 
417 milyon liraya baliğ olmaktadır. Bu toplam 
gelirin 11 milyar 130 milyon lirası vergi gelirle
rinden 1 milyar 197 milyon lirası vergi dışında 
kalan bütçe gelirlerinden, 1 milyar 590 milyon 
lirası karşılık paralar hasılatından ve 500 mil
yon lirası da tecil olunacak dış borçlar karşılık
larından elde olunacaktır. 

Genel bütçe gelirleri toplamını teşkil eden 14 
milyar 417 milyon liraya, katma bütçeli idare
lerin 746 milyon lira tutarındaki öz gelirleri de 
ilâve edildiği takdirde 1965 malî yılı konsolide 
bütçe gelirleri genel toplamı 15 milyar 163 mil
yon liraya baliğ olmaktadır. 

Biraz önce arz ettiğim gibi, bu yılki bütçe 
gelirleri arasında tecil olunacak dış borçlar âdı 
altında yeni bir bölüm yer almış bulunmakta
dır. Bu kalem memleketimizin dış borç mükelle-
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fiyetlerinin ağırlığını tahfif maksadiyle Millet
lerarası Teşekküllerde yapılan ve müspet istika
metlerde gelişmekte bulunan bâzı dış borçları
mızın ertelenmesi müzakerelerinin olumlu bir so
nuca bağlanması halinde adı geçen 'borçlara aid-
olmak üzere, gider bütçemizde yer almış olan 
ödeneklerde yapılacak tasarrufların karşılığı 
olarak gelir bütçesine konulmuştur. 

1965 malî yılı bütçesinin gelir tahminlerinde 
1964 gelir tahminlerine nazaran vergi gelirlerin
de % 6,7 oranında 705 milyon lira, vergiler dı
şında kalan bütçe gelirlerinde % 8..9 oranında 
98 milyon lira artış, karşılık paralar hasılatında 
ise % 11 oranında 210 milyon lira eksiliş vardır. 

Katma bütçeli idarelerin 1965 gelir tahmin
lerinde geçen yıla nazaran % 39 oranında 209 
milyon liralık bir artış öngörülmüştür. Katma 
bütçeli idarelerin gelirlerindeki bu artışın 161 
milyon lirası proje finansmanı yoluyla sağlana
cak dış yardımlardan ileri gelmektedir. Diğer 
taraftan, bilindiği gibi 1964 yılı konsolide /büt
çe gelirleri (158 milyon liralık istikraz hariç) 
13 milyar 862 milyon lira olarak tahmin edil
mişti i'. Bu tahmin miktarı 1965 yılı konsolide 
bütçe gelirleri toplamını teşkil eden 15 mil
yar 163 milyon lira ile mukayese olunduğunda 
1965 gelir tahminlerinin 1964 e nazaran % 9,4 
nisbetinde bir milyar 302 milyon liralık bir ar
tış kaydettiği anlaşılır. 1965 de tecil olunacak 
dış borçlar karşılığı nazara alınmazsa bu nis-
bet % 5,7 olmaktadır. 

Ertelenecek dış borçlarının karşılğım teşkil 
eden 500 milyon lira haricolmak üzere 1965 
yılı konsolide bütçe gelirlerülmizin toplamını 
teşkil eden 14 milyar 663 milyon lira, bir evvel
ki yılın konsolide gelirlerinin tahsilat tahmin-
leriyle karşılaştırıldığı takdirde gelirleıümizde 
biı- evvelki yıla nazaran % 14,6 nisbetinde 
1 milyar 863 milyon liraMj: bir artış öngörül
düğü anlaşılır. 

1965 yılında ekonomimizin çeşitli dalların
da ve millî gelirde meydana gelecek gelişme
lerin ve vergi kanunlarının müessir bir şekilde 
uygulanmasının devlet gelirlerimizde bu artışı 
sağlıyacağı tahmin edilmiştir. 

Sayın üyeler; biraz önce arz ettiğim gibi 
1965 yılı konsolide bütçe giderleri 15 milyar 
513 milyon lira olduğuna göre, bu giderler top
lamı ile konsolide gelirlerimizi teşkil eden 15 
milyar 163 milyon lira arasında 350 milyon li-
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ra bir fark bulunmaktadır. Bu fark önümüz
deki yılda yapılacak iç istikraz hasılatı ile ka
patılacaktır. 

Şüphesiz önümüzdeki yıl bütçe gelirleri tah
minlerimizin üstünde husule gelebilecek geliş
meler nisbetinde bu istikraz yoluna lüzum kal-
mıyacaktır. 

Sayın Başkan, sayın Milletvekilleri, 
Millet Meclisinin tetltik ve tasviplerine su

nulmuş olan 1965 malî yılı bütçe tasarısı ve 
bunun dayanağını teşkil eden iktisadi ve malî 
durumumuz hakkında yaptığım açıklamalara 
son vermeden evvel bâzı hususları yüksek na
zari arınıza bir defa daha arz etme'kte fayda 
mülâhaza etmekteyim: 

Bayın Milletvekilleri, 
Plânlı devreye girdiğimiz tarihten buyana, 

bütçelerimiz artık dar iç politika mülâhazaları
nın tamamen dışında ve plân hedeflerine uy
gun olarak hazırlanmakta ve öylece uygulan
maktadır. Beş Yıllık Kalkınma Plânımız, bu 
devre içindeki bütçe imkânlarını ve harcama 
hedeflerini, memleketimizin ekonomik gelişime-
sine yararlı olacak alanlara yöneltecek şekilde, 
tesbit etmiştir. 

Bu sınırların, bütçeleri israf veya arzuya 
göre harcama yapmak yollarına yöneltmekten 
alıkoyacak kesin tedbirlerden biri olduğunu 
Yüksek Heyetinizin de takdir edeceğinden 
emin bulunmaktayım. 

Biz Hükümet olarak bir taraftan devlet ge
lirlerini plân hedeflerini gerçekleştirecek şe
kilde geliştirmeye gayret ederken diğer yandan 
da harcamalarımızı plânın tesbit edilen amaç 
ve çerçeveleri içinde tutmaya büyük bir itina 
göstermekteyiz. 

Huzurunuzdaki 1965 bütçe tasarısı da bu 
dikkat ve itinanın yeni ve canlı bir örneğini 
teşkil etmektedir. 

Gerçekten 1965 bütçe taşanlarında cari mas
raflar geçen senefei seviyeleri civarında tutul
muş, buna mukabil ekonomik ve sosyal kalkın
mamıza yararlı harcamalar, gelirlerimizdeki ge
lişme imkânları sınırları içinde artırılmıştır. 

Bu sözlerim aynı zamanda geliir tahminleri
mizin her memlekette olduğu gibi leh ve aleyh
te tezahür edebilecek marjlar içinde, ekonomi
nin arz edebileceği her türlü gelişmelerin göz 
Önünde bulundurulması suretiyle tamamen oh-
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jektif ölçü ve esaslara göre hesaplandığını da ifa
de etmektedir. 

Gerek Karma Bütçe Komisyonunda gerekse 
Yüksek Senatoda yapılan etraflı incelemeler sı
rasında 1965 bütçe tasarılarının gider ve gelir 
bölümlerinin yukarda arz ettiğim esaslar içinde 
hazırlanmış olduğu bir kere daha tesbit olun
muştur. 

Sayın Milletvekilleri, 
Bu konuşmamda verdiğim izahatın, ekonomik 

gelişmemizin istikrar içinde gerçekleşmesine de 
ne kadar büyük bir önem atfettiğimizi ve istikra
rı haleldar etmesi muhtemel her olayı büyük bir 
dikkatle ele alarak bunun karşı tedbirlerini ne 
derecede hassasiyetle uygulama alanına koyduğu
muzu yüksek heyetinize kâfi açıklıkla gösterdiği
ne inanmaktayım. 

Üretimden dış ticarete kadar her alanda ve 
genellikle millî gelirde kaydedilen artışların eko
nomide bir dengesizliğe meydan vermeden tahak
kuk ettirilmiş olması ancak bu suretle kabil ola
bilmiştir. 

Bundan sonra da ekonomimizde dengesizlik 
yaratabilecek her görünüşün, lüzumlu gösterge
lerin dikkatle incelenip değerlendirilmesi suretiy
le, zamanında Önleyici tedbirlerini almaya karar
lı olduğumuzu bir kere daha belirtmeyi bir va
zife saymaktayım. 

Böylece yapıcı ve ekonomik bünyemize uy
gunluğuna kaani bulunduğumuz 1965 bütçe ta
sarısının yüksek tetkiklerinize sunarken bu büt
çenin milletimize hayırlı olmasını candan temen
ni ederim. (Ortadan alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi söz sırası Millet Partisi 
Grupu Sözcüsünündür, buyurun Sayın Dor-
man. 

M. P. GRUPU ADINA ÖMER ZEKÂÎ 
DORMAN (istanbul) — Muhterem Başkan, 
muhterem Hükümet erkânı, aziz milletvekilleri; 

Sayın Maliye Bakanının 1965 malî yılı büt
çesini takdim konuşmasının ışığı altında, muh
terem heyetinize, Millet Partisinin bu tasarı 
hakkındaki görüş ve tenkidlerini arz edeceğiz. 

Söze başlamadan evvel, yeni bütçenin bu 
memlekete uğur ve bir huzur aydınlığı getirme
sini temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, 1965 yılı bütçesinin 
rakamlarına dikkatle eğilenler, Hükümetin te
mel konulardan olan enflâsyon tehlikesi üzerinde; 
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büyük çaba sarf ettiğini takdirde güçlük çek- I 
miyeceklerdir. I 

Gerçi hükümetler ekonomik dengesizliğin fi- I 
yatlara yapacağı tesiri, geçici olarak durdura- I 
bilecek tedbir ve imkânlara sahiptirler. 

Temennimiz, Devlet gemisini sadece seçim- I 
lere kadar demir taramaktan alıkoyacak ve mu
kadder mesuliyetlere kötü miras bırakacak bir 
tedbirler manzumesi ile karşılaşmamaktır. 

Muhterem arkadaşlar iyi niyetleri galip kıl
ma arzumuza rağmen biz Türkiye'nin iktisadi 
hayatım, uzun vadeli bir enflâsyona mâruz bı
rakan şartların mevcudiyetine kail bulunmakta
yız. Şöyle ki: 

1. Kalkınma plânımız, hedef tuttuğu % 7 
kalkınma hızına ulaşamamaktadır. 

2. Devlet giderleri, memleket ekonomisi
nin gelişme temposundan daha süratli artışlar 
kaydetmektedir. Nitekim son beş yıl içinde 
bütçe harcamalarında yüzde yüz bir yükseliş 
olmuştur. 

Hulâsa harcamalar, millî gelirle mütenasip 
olmadıkça ve istihsali besleyip ihraeaatı artıra
cak bir ithal rejimine girilmedikçe enflâsyon 
tehlikesinin önleneni iveceğini kabul etmekteyiz. 

Gerçi 1965 bütçesinin, geçen yıla kıyasla 
% 9,5 bir artış göstermesine karşılık, geçmiş 
yılların aşırı tatbikatından doğan, tesirler, bu 
baskıyı devam ettirecektir. 

Muhterem arkadaşlar kamu sektöründeki 
harcamalar artarsa, talebin tahrik edilmiş ola
cağı şüphesizdir. Bütçe siyasetinin ve plân tat
bikatının sebebolacağı bu artışları karşılıyama-
dığımız müddetçe piyasamız enflâsyon baskısın
dan kurtulamıyacaktır. 

1958 - 1963 devresi içinde ithalâtımızın 315 
milyon dolardan 690 milyon dolara yükselmesi 
ve piyasada durgunluğun hüküm sürmesi, te
davül hacminin genişlemesine rağmen, enflâs
yon temayülünü frenliyebilmistir. Fakat 1964 
den itibaren, ithalâtın bu temayüle karşı bir 
sigorta vazifesi görme kabiliyeti zayıflamıştır. 

1964 yılının ilk altı ay ithalâtı, bir evvelki I 
yılın aynı devresinden takriben 22 milyon do- I 
lâr noksan kalmıştır. Üstelik dış borçlarımızın I 
taksitleri döviz bilançosunda büyük açıklar ya- I 
ratacak miktarlara ulaşmaktadır. I 

Hulâsa bugün ne 400 milyon dolan geçti*' I 
müjdelenen ihracat ve ne de dış yardımların I 
borç taksitlerinden elimizde kalanlar Devlet mas- I 
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raflanndaki artışın sebebolduğu talep fazlasını 
karşılamaya.daha uzun zaman vefa etmiyecek-
tir. 

Muhterem arkadaşlar iktisadi dengemize mü
essir olan faktörlere şimdi de, kolektif pazarlık 
rejiminin ve grev hakkının katılmış olduğunu 
görmekteyiz. Ve gerçekten Türkiye işçi sendi
kalarının, bugüne kadar isteklerini, itidal hu
dutları içinde tutmuş olmalarını memnuniyetle 
karşılamaktayız. 

Ancak, çeşitli müessese ve iş kollarında, işçi
lerin sağladıkları menfaat ve imzalanan sözleş
melerin, genel' olarak omojen bir karekter taşı
dığı ve bu menfaatleri sağlıyan hükümlerin, 
hepsinde başka başka olduğu da gözden kaçma
maktadır. 

önümüzdeki yıllarda pazarlığın ikinci ra-
vundu başlayınca, sendikaların geçmişteki en 
avantajlı hükümleri, taleplerine esas almalarını 
beklemek lâzımdır ve buna ait emareler de mev
cut bulunmaktadır. 

Buna karşılık, işverenlerin dağınık manza
rası ve özel sektör ile İktisadi Devlet Teşekkül
leri arasında bir koordinasyon bulunmaması ne
ticesi fiyatlarla ücretler arasında bir fasit daire 
teşekkülünden endişe edilmektedir. 

İşçi ücretleri arttıkça Devlet personel aylık
larını da seviye farkını muhafaza kaygusu ile ar
tırmak icabedecek ve bu da bütçesinin cari mas
raflar bölümünü yatırımlar aleyhine gittikçe şi-
şirecektir. 

Muhterem arkadaşlar bir seçim arifesinde bu
lunan Hükümet adına Sayın Maliye Bakanımız 
bütçeye giriş nutkunda malî tedbirleri şöyle 
özetlemiştir: 

1. Masraf artışlarını kabil olduğu kadar 
frenlemek, 

2. Dış borçların taksitlerini geciktirmek, 
3. Yeni borçlanmalara girişmek, 
4. Yabancı kaynaklardan yardım istemek, 
5. Bir kısım Özel kaynakları zorlamak. 
Muhterem arkadaşlar biz bu tedbirler sıra

sına bağlanmadan, memleketin malî ve iktisadi 
durumunu bir teşrih masasında görmenin lüzu
muna kaaniiz. 

Filhakika .Devlet bütçesinden yapılan iç borç
lanmalar gittikçe artmaktadır. 

1962 de 9 milyara yaklaşan borçlanma, iki 
vıl içinde yüzde dokuz bir artışla dokuz buçuk 
milyarı geçmiş bulunmaktadır. 
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t)ı§ borçlanmalarda aynı yıl içinde % 40 ı 

aşan bir nisbetle 7,5 milyara ulaşmıştır. Bu 
borçların 1962 talıminleri ile 2008 yılında tas* 
fiyesi beklenirken 1964 borçlanmaları ile bu 
müddetin 2014 yılma kadar uzayacağını taksit 
ve faiz ödeme tablolarının tetkikinden anlaşıl
maktadır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin Hazine ke
faleti ile yaptıkları borçlanma, 1962 de 723 
milyon lira iken, iki yıl içinde 1 milyar 367 mil
yona vararak % 85 oranında bir artış göster
miştir. 

Bu tablonun arz ettiği ciddiyet, bütçemizin, 
yıldan yıla kabaran içli dışlı bir borçlanmanın 
ağır baskısı altında bulunduğunu ve kalkınma 
gayretlerimizi engeliiyecek bir ölçüye vardığını 
ifade etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar Hazinenin Merkez Ban
kasından almakta olduğu kısa süre avansların 
ııisbetini r/c 5 den % 10 na çıkarmaya matuf 
kanun tasarısı, Bütçe Karma Komisyonunda 
geniş tepki ve tenkidi ere uğramış, müzakeresi ge
ri bırakılmıştır. Komisyonun gösterdiği hassa
siyet yerindedir. Zira kamu sektörünün Mer
kez Bankası ile münasebetleri 4 Ağustos 1958 de 
alınmış olan malî istikrar tedbirlerine rağmen, 
enflâsyonun kaynağı olmakta devam etmiştir. 

Millî Birlik Hükümeti zamanında milletler
arası para fonunun da telkini ile bu münase
betler, daha mâkul ve mutedil bir hale getiril
miş ve 1964 yıllık harcama bütçesinde avans 
nisbeti % 15 den % 5 şe indirilmişti. 

Fakat kalkınma plânının tatbikine geçilme
linden itibaren, Hazinenin Merkez Bankası kay
naklarını yeniden zorlamaya başladığı görül
mektedir. 

Hakikatte özel tasarrufların güçsüzlüğü ve 
mecburi kamu tasarruflarının yetersizliği sebe
biyle, Hükümeti bir açık finansmanına götü
ren bu davranış hangi zarurete dayanırsa dayan
sın, para arzının artmasına ve enflâsyon teh
didinin büyümesile sebebolacaktır. 

Hal böyle iken Merkez Bankasının sınai kre
diler reeskont haddini düşürmesi tütün ve fın
dık gibi ürünlere alıcı bulmak için kredi mus
luklarını açması gibi tedbirler de para - kredi 
politikasının ve binnetice malî politikanın enflâs-
yoncu kuvvetlere ekonomiye hâkim olma fırsa
tını vereceğinden endişe edilmektedir. 
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Yakın zamanlarda, bilhassa dar ve sabit ge

lirli vatandaş üzerinde yaptığı tazyik ile enflâs
yonun bizi yalnız iktisadi değil, sosyal ve ahlâ
ki hastalıklara da götürdüğü ve esasen sosyal 
adalet ve güvenlik prensibine uymadığı hakika
tinin bir kere daha hatırlanmasında fayda mü
lâhaza etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimizin ik-
tisaden içinde bulunduğu zorluklar hepimizce 
maûmdur. tthalât, istihsali teşvik ve iktisadi 
kalkınmaya müteveccih bir istikamette değildir. 
Zira istihsal, nüfus artışına ayak uyduramama'k-
ta ve memleket içi tüketim ihracat lehine ayarla-
namamaktadır. 

1952 de 124 milyon dolar tutarındaki pamuk 
ve buğday ihracımız 1964 de 50 milyon dolara 
düşmüş ve buna rağmen Amerika'dan buğday 
ithaline zaruret hâsıl olmuştur. 

Dış ticaret açığımızı kapamaya matuf borç
lanmalar yükümüzü artırmakta ve bizi yeni kre
dilere ve dış yardımlar beklemeye zorlamakta
dır. 

Hakikatte müstekar bir iktisadi gelişmenin 
ve yaşama standardını yükseltmeyi temin için, 
daha çok kendi emek ve gayretlerimize dayan
mak zorundayız. Bunun için de, iktisadi fonk
siyonumuzu çeşitlemek ve sınai gelişmeyi teşvik 
ve tahrikte en mühim âmil olan yabancı ser
mayeyi, müsait şartlarla memlekete çekmek ih
tiyacındayız. 

Bütçe Karma Komisyonunda, Sayın Ticaret 
Bakanımızın, bu konuda misaller vererek yap
tıkları açıklamalar, bilhassa yabancı sermayeyi 
ürkütmemek noktasından uyarıcı olmuştur. 

Gerçekten az gelişmiş memleketlerde, yaban
cı sermayenin her iki taraf için kötü şöhreti 
vardır. Bunun ıstırabını biz de çekmiş ve hâlâ 
da bir şüphe ve güvensizlik içinde bulunuyoruz. 

Malûm olduğu lüıaere yaıbaıncı sermayemin 
memlekete aikalbilmıesi, !her şeyden (evvel onu 
çekeceik ortamın yaratılmasına bağlıdır. Ta
rihte acı teıcrübellerimi gördüğümüz imtiyazla
ra bir daha dönmıeksizin, bu ıserm,aıyenıin ımem-
ilekette 'huzur ve güvemle işllemıeısıinıin, fcalkıın-
mıamıızıa yapacağı 'hiızınnet aşikârdır. 

Yalba/ncı yatırımlar, bilfhassa ımıoderm em-
düstirinıilnı muMacolduığuı ısıermıayeyıi getireceık-

j tir. Devlet, bir taraf tam kamu yararına çalışır 
I ve enfraısıtrfüikltlür faaliyetleri finamse ederken 
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öbür.tariaıftan da sınai kalkınmanın mulhtaıco'l-
dıığuı en .mlüihıinı unsıııruı eld© etmiş oilacakitır. 

Türkiye'nin istikrarlı bir kallkınıma yapmak 
•kabiliyet ve hamilesi oınıu cezlbetımekile kalmııya-
cak, teknik bilgi ve idari fonksiyonu gelişıtire-
eek ve ıraâllî <endüıs)tride rekabeti tahrik ede
cektir. 

Ancak şunu da ıınııtmıamıalryıız ki, yatırımı 
jkabuıl edenle sermıaye saMıbkiıin miüıkielilefdtyet-
-lerii elbette kanşıilıklıı raıenıfaaitlerıe dayarnacak-
tır. Yabancı sermayenin vaızifesi, o imıeımleıke-
tifn kallkınımiaısına bir hayır ısaihilbi olarak işti
rak değil, dalha çok kendi hıissodarlaırıınıa kâr 
dağıtmaktır. Hulâsa buıgün Küba ve Mısır'da 
tatbik edilen sistemlere özenımıenıek ve antik 
Türkiye'nin kemdi yıağıı ile bavruılaımıyaıeağını 
kalbuıl 'etmıek lâzımdır. 

Muhteremi arkadaşlar, genel olarak politi
kacılar, bir nıemılıeketin kalkınma hızımı ifade 
•ederken (yollar, barrıajlair ve falbıi ballar... gibi) 
gtöıfünülşiü parlak yatırım lan kalkınımıa öliçü-
süne bayrak yaparlar. 

Hele bir kailikmmıa plânı haızırlıyanlann 
çoğu yalnız kitabî billgilierle mücehhez veya 
memleket realitelerini bilmiyenilienden mliinefc-
kepse, onlıaıra idarecimin ve politikacının görü
şüne uydurmak, nazari tavsiyelere limanımıaıb 
veya inanmış gıörtüınmek kolaıylaışır. Nitekim bu 
istikamette dimayaınlıarın pıliânlaıma vazife ve 
mesuliyetini terk ederek ayraiHmıalaonı ve bir 
sebeple istifaya zorlanımıaları bizde de gündük 
olaylar sırasında girmiştir. Gerçi yatırımların 
kalkınmadaki rolü inkâr olunamaz ancak bu
nu, kalkınma bakında vereceğimiz hüme kâfi 
bir hüccet .alarak kabul etmemiz mümkün de
ğildir. 

Bu işte asıl mühim olan, yatıran bacımları 
ile birlikte istihsal ve istihlâkte bir genişleme 
olup olmadığı, gelirlerin yatırımlarla dengeli 
olarak çoğalıp çoğalmadığı, bu artışın vatan
daşlar arasındaki dağılışında sosyal adaletin iş
leyip işlemediği ve hulâsa yaşama standartla
rında bir gelişme bulunup (bulunmadığı hususla
rının dile gelmesidir. 

Memleketimizin bu faktörler içinde kalkın
ma hızını tâyin bakımından Devlet İstatistik 
bülteninin 1964 Mart sayısına Mr göz atalım. 

Bu bültenin 1955 den bu tarafa, 9 yılık mu
kayese cetvellerine göre, (elektrik, madenler, 
Karabük Demir istihsali, çimento, tekstil ve te-
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kel) mamullerimizin, ancak artan nufüsu kar-
ışılıyabilecek bir seviyede olduğu anlaşılmakta
dır. ithalât ve ihracat ortalamalarındaki yük
selişler de, Türkiye'yi tatmin etmekten uzaktır. 

1959 da 5 milyara varan (banka kredilerin
de mühim bir artış olmamış ve olanlar da an
cak toptan eşya fiyatlarındaki yükselişe teka
bül edebilmiştir. Bankalara mevduat artmıştır 
vo meselâ 1959 mevduatı 7 milyar 400 milyon 
iken 1963 te 10 milyar 380 milyon liraya 
ulaşmıştır. Buna rağmen kredilerde artış olma
ması, biriken sermayenin ekonomik hayatı dışı
na aktarıldığı veya dondurulduğu endişesini ya
ratmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar istatistiklere göre, 
••memleketimizin istihsal artışı yılda ortalama 
<]/c 4 dür. Türkiye nüfusu her yıl i% 3 çoğaldı
ğına göne, bu artış ..% 1 demektir. Bu 
~</c 1 in en az yarısı vergi olarak Hazineye inti
kal etmekte ve para değeri de düşmekte oldu
ğuna göre Türkiye'nin bugün kalkınma değil 
bir gerileme devri yaşamakta olduğunu kabul 
etmek hata sayılmamalıdır. 

Kaldı ki, memleketimizin istihsal alanında 
bünyevi olarak görülen değişmeler, millî ser
veti arttırıcı bir faktör olmak lâzım iken orta
ya yeni problemler çakmaktadır. Fazla is
tihsal bizde bir dert haline gelmiştir. 

Meselâ 1964 yılında şeftali istihsali rekor ha
linde idi. Fakat piyasada mal fazlalığı yüzün
den düşen fiyatlar, müstaksık endişeye sokmuş 
ve eline az mal istihsal ettiği zamandan daha 
az para geçmiştir. 

Bizde sebzecilik inkişaf halindedir, ancak 
meselâ pazarda 4 kuruştan ileri müşteri bula-
mıyan domates nakliye nıasnafına bile deyme-
diğinden tarlada almıştır. 

Bu yıl fındık istihsali de rekor seviyesinde 
ve bu yüzden müstahsil endişe içindedir. Hulasa 
iç pazarlarda müstahsil ile müstehlik arasında 
bir fiyat muvazenesi kurulamamıştır. 

Memleketimiz gelişen istihsali ham madde 
olarak kullanacak sanayie de sahip bulunma-
Idığmdan, talep hacmi dar ve fiyatlar istihsal 
miktarı ile ters oranlıdır. 

î§ piyasalarda fiyat dengesini kurmak ve 
istihsal ile istihlâki bağdaştırmak için, ciddî 
ve sağlam hüviyette istihsal kooperatiflerine 
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şiddetle ihtiyaç vardır. Hele dış pazarlama, bu 
mevzuda çok daha hayati bir önem taşımakta
dır. Bütün bunlar, alâkalı daire, teşkilât ve 
müesseselerin personel ve ınıevzuat meselele
rini halletmelerine ve her iki sektörün samimi 
işbirliğine bağlı bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, grup 
sözcülerinin konuşmalarının 20 dakika ile bağ
lanmamasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devam buyurun efendim. 
M. P. GRUPU ADINA O. ZEKÂÎ DORMAN 

(Devamla) — Şüphesiz ki, ıbu domates yetiştir
mek ıkadar kolay bir şey değildir. Ama bir 
'memleketin refahı da havaya açılacak avuçlara 
kudret helvası beklemekle sağlanamaz. 

Muhterem arkadaşlar, Avrupa iktisadi îş 
Birliği ve Kalkınma Teşkilâtı tarafından mem
leketimizin 1963 - 1964 ekonomik durumu ha'k-
kmda yayınlanan rapor kamu oyunda ve ha
sında geniş tepkilere yol açmıştır. Hatırlana
cağı üzere, bu raporda ıbizden özetle şöyle bah
sedilmektedir : 

1. Türkiye, Dünyanın dış borçları en yük
sek seviyede olan bir memlekettir. 

2. Türkiye'nin bugün içinde buluduğu güç
lüklerde, yakm geçmişteki hataların büyük rolü 
vardır. 

3. 1963 kalkınmasının başarısı, bereketli bir 
mahsul yılı idrak edilmiş olmasındandır. 

4. Dış ödemeler bilânçosundâki açıklar 
devam etmektedir. 

5. İktisadi Devlet Teşekkülü zararlarının 
Hazinece kapatılması tehlikelidir. 

6. ihracat ıklâsik -maddelere münhasırdır. 
Dış borç taksitleri, ihraç gelirinin ancak 
% 37 sine tekabül etmektedir. 

7. Bütçe açığını kapamak için vasıtalı ver
gilere yapılan zamlar, bir reform «sayılmaz. Va
sıtasız vergiler de millî gelirle mütenasip bir 
artış temin edememiştir. 

8. özellikle yüksek gelirli kazanç erbabın
dan vergi kaçakçılığı yaygın bir haldedir. 

9. Hulâsa 1964 yılı başlarında, Türkiye eko
nomisinin durumu parlak ve ümit verici olmak
tan uzaktır. 

Raporda bu hazin tablo çizildikten sonra 
kısaca; 

1. ihracat gelirlerinin artırılması; 
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2. ödeme bilançosunun daha radikal bir 

şekilde tanzim ve ıslâhı; 
3. Turizmin değerlendirilmesi; 
4. Dışardaki işçilere ait tasarrufların Türki

ye'ye, transfer edilmesi... Gibi tavsiyeler yer 
almıştır. 

Muhterem arkadaşlar, raporun ihracat gelir
lerini artırma tavsiyesi bizi ister istemez, dış 
ticaretin Devletleştirilmesi konusu ile temasa 
geçirmektedir. 

Ticaret Bakanlığı 1965 yılı Bütçesinin görü
şülmesi sırasında, Bütçe Karma Komisyonuna 
yeni bir tartışma havası getirmiş olan bu konu 
aynı zamanda, memleket ekonomisinin çözülmez 
dertlerinden biri olan döviz kaçakçılığının ma
hiyet ve şümulünü de ortaya atmıştır. 

Dış ticaretin Devletleştirilmesi yolunda, 
bundan önce girişilen bâzı teşebbüslerin verdi
ği sonuçlar yüksek malûmunuzdur. Memleke
timiz 1951 de Devlet elinde 28 bin 1952 de 605 
bin, 1953 de 916 bin ve 1954 de 236 bin ton 
buğday ihracetmiştir. Bu hal dış pazarlardaki 
rakiplerimizi endişeye düşürmüştür ve iktisadi 
yardum müzakereleri yapılırken bizim hububat 
istihsalini teşvik eden fiyat politikamız tenkit
lere uğramıştır. 

Devlet yabancılar ikarşusmda tek ımu'hatap 
kalınca, siyasi baskılar artmış ve fiyatların mü
sait gittiği dönemlerde ise, bir çok satış fırsat
ları kaçırılmıştır. Ve nihayet beslenmemiz için 
dıçardan buğday ithali gibi, acı ve garip tecel
liler meydana gelmiştir. 

Dış ticaret alanında yolsuzluklar olduğu ve 
dövizin önemli bir kısmının memlekete girmedi
ği bir gerçektir. Fakat bunun tedavisi, tecrü
be edilmişe bir daha dönmek olmamalıdır. 

Bugünkü komünizm idaresi hariç sosyalist 
memleketlerde bile bu sistem yerleşememiştir. 
Bir memlekete mal giriş ve çıkışını Devlete 
bırakan rejimlere karşı, dış ve serbest piyasada 
güven ve sermaye beklemek muhaldir. 

Üstelik ticaret, kendi tekniğine göre bir ih
tisas işidir. Dünya piyasasını iyi bilmek, de
vamlı izlemek yabancı firmalarla ıgüvenli bir 
münasebet kurmak ve duruma göre çabuk ka
rarlar almak lâzımdır. Bunlar bilgiden, tecrü
be ve teşebbüsten yoksun olarak, bir Devlet te
şekkülü içinde sürat ve emniyetle başarılacak 
işler değildir. 
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Mevzu ile alâkalı ve bağımızın derdi olan 

İktisadi Devlet Teşekküllerimizin bugüne ka-
darfei faaliyetlerinden bir kaç misal verelim : 

1. İkinci Dünya Harbinden sonra harb yıl
larında ucuz bakır satmamak yolunda alınmış 
olan isabetsiz karar neticesi, elde kalan büyük 
stoklar yok pahasına gitmiştir. 

2. 1950 den sonra, üst üste elde edilen ge
niş buğday mahsulünün daha iyi fiyatlar bul
ma hayali içinde bekletmek yüzünden büyük za
rarlara sebebolunmuştur. 

3. Sümerbank'm tekstil piyasasına hâkim ol
duğu yıllarda, kumaş karaborsasının nasıl kurul
duğu henüz unutulmamıştır. 

4. Daha geçenlerde Şeker Şirketi, 85 sterline 
müşteri bulduğu halde bunu az görüp neticede 
şekiri 31 sterline elden çıkarmak gibi bir akıbetle 
karşılaşmıştır. 

5. Toprak Mahsulleri Ofisi piyasada 55 ve 
58 dolar civarında değerlenen çavdar stoklarımızı 
45 dolara satmıştır. 

6. Bugün dünya fındık piyasası 93 - 95 do
lar arasındadır. Devletin ihraç baremi 101,5 do
lar olduğundan elde stoklar kalmıştır. 

Muhterem arkadaşlar hâdiselerin rakamlarla 
dile getirdiği bu duruma bir de şunları katmak 

' lâzımdır : 
Dâhilde yapılan ticari dalavere ve ahlâksız

lıkların verdiği alışkanlık ile, harice bozuk mal 
sürmek, hile yollarına sapmak ve döviz kaçırmak 
gibi, Devlet itibarını sarsacak olan davranışlara 
hiçbir kuvvet mâni olamıyacaktır. 

Dış ticaret Devletleşîrse, bu işe sermaye ve 
hizmet yatırmış olan firmalar kapanacak ve 
(acenta, tüccar, komisyoncu, mütercim, muhasip 
ve iş takipçisi olarak) çalışan binlerce vatandaş 
bu memlekette iktisadi ve sosyal bir problem ya
ratacaklardır. 

Bu insanlar ya Devlet kadrolarına geçecek 
veya sağ, sola dağılacaklardır. Ticaret Devlet-
leşirse, yeni yeni heyetlerle dış pazarlara seya-
hatlar artacaktır. 

Bir Devlet memuru olmanın kompleksi içinde 
bu heyetler, müşteri buldukça merkezden direk
tif bekliyecek ve ucuz satılıyor ihbarlarının kâ
busu içinde, bu sefer de dışarıya tahkik heyetleri 
gidecek, ama bu arada müşteri de elden gidecek
tir. Ticari kazançların sağlıyacağı vergi geliri 
de bu sistemle azalmış olacaktır. 
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Esasen Kalkınma Plânımız karma ekonomiyi 

temel prensibolarak kabul etmiştir. Bu prensip 
özel teşebbüs alanlarını daraltmaya ve bunları 
birer hizmet erbabı haline getirmeye mânidir. 
Bizim için asıl olan bugün Devlet inhisarcıdaki 
iktisadi işletmelerin, her yıl artan zararlarını Ha
zineye yüklememek ve bu teşekküllerin millete 
devrini öngören Atatürk'ün ruhunu tazibe devam 
etmemektir. 

Muhterem arkadaşlar memleketimizde zirai 
kredi ihtiyacının 6 milyara yaklaştığı grekçesi ile 
Hükümetin Ziraat Bankası sermayesini yükselt
meyi hedef tutan bir kanun tasarısı hazırladığı 
öğrenilmiştir. 

Zirai istihsalimizin, uzun zamandır kredi buh
ranından gelişemediği ve çiftçinin bu mekanizma
dan lâyıkı ile faydalanamadığı malûdur. Bu se
beple bu fonu artırırken bankanın bünyesinde 
ve faaliyet usullerinde esaslı bir değişikliğe de 
girişmek lâzımdır. 

Ziraat Bankasının 1954 - 1962 arasındaki 
9 yıllık zirai ve (ticari - malî) plasmanları tetkik 
edildiği zaman, bankanın zirai krediler aleyhine 
(ticari - malî) kombinezonlara ayırdığı fonların 
% 36 yi bulduğu görülür. 

Zirai nüfusun rafaha ermiş ve çiftçisi çeşitli 
bankann itibarına sahip memleketler için mak
bul olan bu hareket arzı kanaatimizce bize uygun 
düşmemektedir. 

Devlet eliyle kurulan bir bankanın, zirai kre
diyi bir gaye bilerek istihsali beslemesi ve kay
naklarını başka sahalara tevcih etmemesi lâzımdır. 

öte yandan çok sayıda vatandaşa hizmet sloga
nı ile, zirai plasmanı çar çur etmemek de mü
himdir. Zira bu vasıftaki krediler istihsale de
ğil ancak istihlâke yararlar. 

Rahmetli Büyük Devlet adamı Mithat Paşa 
1863 de bu müessesenin (memleket ve menfî 
sandıkları) halinde kuruluşuna önderlik ederken, 
bir gün gelip bu sandıkların bu memlekette (oy 
sandığı olarak) kullanılacağını hiç aklına getir
memiştir. Temennimiz, onun da ruhunu tazibet-
memektir. 

Muhterem arkadaşlar, birkaç yıldan beri dış 
memleketlere akın eden Türk işçisinin durumu 
birbirine zıt fikir ve endişelere sebebolmaktadır. 

İşçi ihracında fayda görenlerin en büyük id
diası, şu kadar işçinin yılda transfer edeceği şu 
kadar milyon dolarda dış ticaret açığımızın kısa 
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zamanda kapanacağı iddiasıdır. Üstelik bu ha
reket yurt içindeki işsizliğe karşı bir supaptır. 
Ve giriştiğimiz sınai kalkınma için yedek ve ka
liteli işçi yetişmektedir. Bu iddianın aksini sa
vunanlar da şöyle diyorlar : 

Biz 19 nem yüz yılda Avrupa'ya çok ucuza 
hammadde ihracediyor ve bunlar mamul hale gel
dikten sonra en pahalı fiyatlarla yurda ithal edi
yorduk. El tezgâhlarına dayanan Osmanlı sana
yiinin çökmesine bu yüzden sebebolduk. Şimdi 
de hammadde yerine, ucuz fiyatla insan gücü ih • 
racediyoruz ve bu suretlede inkişaf halindeki sana
yiimizi mühim bir unsurdan mahrum bırakıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar biz, hammade ve iş
gücü ihracının aynı karakteri taşımadıklarını pe
şin olarak belirtmek isteriz. Ne işçi ihracının 
yerli sanayiini söndüreceğinden ve ne de el tez
gâhlarının hammadde ihracı yüzünden durduğuna 
inanmaktayız. Bilindiği veçhile, İkinci Dünya 
Savaşından sonra genişliyen talep ve istihlâk kar
şısında ileri ülkeler iki alternatif arasında kal
mışlardı. Bunlardan biri otomasyondan fayda
lanmak, diğeri de yabancı ülkelerden işçi çek
mekti. 

Takdir olunur ki, bugün otomasyon yalnız in
san gücü ile değil, insan kafası ile de rekabet 
halindedir. Ancak, işçide büyük tasarruflar sağlı -
yan bu sistem ve gelişen elektronik cihazlar bü
yük sermaye istemekte ve bu sermaye tekniğin in
kişafları ile bir gün verimini kaybetmeye mah
kûm bulunmaktadır. 

İşte Avrupa'nın işçi ithali sanayie lüzumlu 
olan büyük sermayeyi tasarruf zaruretinden doğ
maktadır. 

îleri memleketler ne düşünürse düşünsün, işçi 
ihracının bize sağladığı menfaatler inkâr oluna
maz. Ancak tasarruflarım memleketlimize trans
ferinden elde edilecek sermaye ile biz yeni hiz
met imkânları hazırlanması kanaatindeyiz. Bu 
tasarruflar, dış ticaret açıklarımızı kapamakta 
değil yeni kurulacak tesislere ve işçiyi hissedar 
kılmak yolunda kullanılmalıdır. 

Avrupaya giden işçilerin döndükleri zaman 
ne yapacakları, nereıde ve hangi işi tutacakları 
daha şimdiden enldişe ve münakaşa mevzuu ol
maktadır. Hıükümetin bumu plânlaması lâzımı
dır. 

Muhterem arkadaşlar çeşitli yayın ve istatis
tiklere göre, Türkiye 'irim ekilebilir vasıftaki top-
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rağı 25 milyon hektar kadardır. Bunun sadece 
8 milyonu erozyona karşı mahfuzdur. 10 milyon 
hektar arazi çeşitli dereceli erde bu âfete mâruz 
bulunmaktadır. 

Erozyonla beraber artan nüfusun çizdikleri 
tablo cidden korkuınçtıur. Kendimizi bir ziraat 
memleketi zannettiğimizden beri tarım istilhsali-
aniz kifayetsiz ve Amerikan buğdayından yarı 
tokluk beklediğimik malûmdur. Gizli işsizlik gibi, 
bugün vatandaş gizli bir toprak açlığının da taz
yiki altındadır. 

Kalkınma plânımıza göre tanımda çalışanla
rın % 90 ı gelirin ancak % 48 ini ve % 10 u ise 
% 52 sini paylaşmaktadır. Tarımda ortalama 
1 100 lira olan yıllık gelirden böylece toprağa 
asıl emek veren ve ter dökenler değil, büyük top
rak sahipleri nasip almaktadır. Lâtin Amerika'
mın durumu biw bu bakımdan ibret verici bir 
misaldir. 

Toprağın dağılışında tarihin kulluk devrin
den sürüp gelen bin- sosyal ve iktisadi adaletsiz
liğin, bugüne kadar siyasi alandaki tesir ve nü
fuzunu inkâra kimin mecali vardır? 

• Muhterem arkadaşlarım geri kalmış memle
ketlerde büyük arazi sahiplerinin makinalaşmak-
tan kaçarak istihsali çok ucuz olan insan gücüne 
bağhyaıgeldiklieri malûmdur. Zirai toprağın, sos,-
yal adalete uygun bir şekilde tevzii ve ıslahı ha
linde, toprağa bağlanacak olan ailenin veya bun-
laııdan kurulacak istihsal müesseselerinin maki-
nalı zlraate değer verecekleri tabiîdir. 

Hulâsa memleketimizin çok muhtaç bulundu
ğu zirai reforma sağlam bir zemin teşkil edebil
mesi ve fakat bu reformu toprak reformunun ve
receği neticelere bağlamaması, siyasi istismar ve 
huzunsuzluklara yönetımemesi ve hak, adalet duy
gu ve ölçülerim, içinde tahakkuk ettirilmesi şart
ları ile, toprak reformuna taraftar bulunmakta
yız. 

Muhterem arkadaşlar esas olarak, yurdumuzu 
dış tehlike ve tecavüzlerden korumakla ödevli 
ve bugünkü anlamla, topyekûn barb kuvvetimi
zin temel kadrosunu teşkil ©den Türk Ordusun
dan, bu vazifeyi başarma kudret ve kabiliyetini 
beklemek, millet ve devletçe bekamızın zaruri 
kıldığı bir hak teşkil etmektedir. Ancak malî ve 
iktisadi imkânlara, ilmî ve teknik tekâmüle bağlı 
bulunan bir savunma gücünün tallii başkalarının 
yardımına ramıolduğu müddetçe, bu hakkın mu-
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hafaza ve icabında istirdadına emniyetle ulaş- I 
mak mümkün olamaz. Hele bir atarı savaşının I 
ani ve korkunç teeellMne rîza göstermekten ileri I 
bir davranış mutasavver değildir^ 

Üstelik ordular, kendilerinden ne zaman hiz
met bekleneceği kestirilemıiyen bir tarihe kadar, 
ulviyetlerinde âtıl bir insan gücü saklıyan, müs
tehlik bir hüviyet taşımaya da mahkûmdurlar. 
Ve buıgün dünyamıız çoğu ile Doğu ve Orta - Do
ğuda cereyan eden ve mevziî kalma istidadında 
görülen çatışmalar müstesna, üçüncü bir cihan 
savaşını davet edecek tehlike ve ihtimallerden 
uzak bulunmaktadır. 

Bu durum karşısında, ordunun toplu insan 
-gücünü, jeopolitik mülâhaza ve teknik imkânla
ra göre ayarlayıp, miktar veya hikmet süresi ile : 
asgari hadde indirmenin ve bu güçten, eğitime 
zarar vermeden, harb vasıta ye teçhizatına el 
sürmeden, memleketin bilhassa zirai kalkınmasın
da yardımcı olarak faydalanmanın zaruri olduğu 
kanaatine iştirak etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Millî bekamız için meseleyi bir şeref gününe 

mahfuz tuttuğumuz Türk Orducunun (saklı kal
ması gerekli konular dışında) hakikî durumunu 
ve ihtiyaçlarını, millMi temsil eden bir heyet 
önünde açıkça bilmenin ve dile getirmenin lüzu
muna da kaanliiz. 

Bugüne kadar Orduyu bir yasak bölge hüvi
yetlinde gösteren ve bir mesuliyet kalesi ile çev-
reliyen gayretleri ve Millî Savunma Bütçesine 
mânevi bir iş kirası eklercesine, onu kuru bir 
bağlılık selâmı ile tervieetmek gibi itiyat ve +un-
ilikleri hakikaten terk etmemiz lâzımdır. 

1940 Fransa faciasının bahıtsız askerlerinden 
General Jiro, (Bir millet ne ise ordusu da odur.) 
demiştir. Türk Milletinin bağrından kopanları 
da şeref ve istiklâlin muhafazasına tahsis ve tev
cih ederken onun imkân ve kabiliyetlerini peşi
nen bilmek ve gereğini düşünmekten daha tabiî 
ve mutlak bir hareket olamaz. 

1965 bütçe görüşmelerinde, Cumhuriyet Sena
tosunun bu ihtiyacı takdir ederek bibe, zararlı 
birx geleneği terke müteveccih, yerinde bir örnek 
vermiş olduklarını bu vesile ile ifade etmek isfte- I 
riz. I 

Mublterem. arkadaşlar Türkiye'de, kanunu ko- I 
yanla ona karşı koyan arasında çırpınan hak, I 
vazife ve mesuliyetler, devlet idaresinin Anaya- 1 
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sa ille müesses otoritesini zedeleımekte ve âmırte 
vicdanımda huzursuzulk yaratmakttaldır. 

Hanigi 'mertebede olurlarsa olsunlar, kanun 
ve mevzuatı diledikleri şekilde tefsir ve tattlbiki 
mubalh sayanlar vazife, hak ve adalet (mefhum
larını yalnız metinlerde yaşıyabileceğıi inancını 
vermiş olurlar. Keyfi ve sakat tatbikalta karşı 
»gevşeklik ve hoşnutsuzluk artar, zamanla bir di
renme duygusu yaratan bu davranışların mutat 
olduğu memleketlerde, rejimin kaderini silah zo 
runa bağlamak da bir kaide haline girer. 

İcranın müsamahalı tatbikatının aralık bıra
kacağı kapılardan, bilerek de sızan olur, bilmiye 
rek de, vatandaş hürriyet ve demokrasi nizamının 
kendisine tanıdığı haklarla vazife ve mesuliyet
leri iyi bilirse, kimden ve nerden gelirse gelsin, 
aksine davranışlar zamanında sezilir ve önlenirse 
bilhassa partizan gayret ve adaletsiz tatbikatın se-
bebolduğu ıstırap ve şikâyetler bertaraf edilmiş 
olur. 

Muhterem arkadaşlar maalesef memleketimiz
de cezai tedbirler, öteden beri geçici bir baskı ve 
yasak sayma telâkkisinden ileri bir hüviyet ka
zanamamıştır. Kanun ve nizamlara saygı ahlâkı, 
toplum vicdanında yerleşememiş ve bu yüzden ted
birlerimiz, maddi ve mânevi müeyyidelerden mah
rum kalmıştır. 

Bir akide haline girmiş olan (bizde yasaklar 
üç gün sürer.) sözü hakka verdiğimiz değer ve 
kanunlara itibar ölçümüzün hazin bir tecellisidir. 

Bütün yasaklara uymak, şüphesiz ki, vatanda
şın ödevlerindendir. Ancak vatandaş evvelâ bu 
yasakları yürütmekle mükellef olanların ciddiyet 
sürekli takip ve âdil tatbikatta kendisine örnek 
olmasını bekler ve ister. îdare mekanizmasının 
mevcudiyet sebeplerini izah eden temel unsurların 
başında bu gelir. Memleketimiz bu yönden de de
rin bir zaıf ve şaşkınlık içindedir. 

Bundan başka son günlerde, ilmî ve fikrî sa
hada aydın ve yarı aydınları meşgul eden cere
yanlar şiddetini artırmış bulunmaktadır. Bunlar 
arasında, ümitli bir gün doğuşunu feyz ışıkları 
ile müjdeliyen hareketler kadar bir gün batışının 
karanlığında hürriyet ve demokrasi rejimini teh 
likeye sokacak davranışlara da rastlamak müm
kündür. Bilhassa eski bir komşumuzla yeni müna
sebetlere girişip bir kültür andlaşması ile de bağ
landığımız bir sırada voltajını yükseltmiş olan 
bu akımların hepsini yeni bir tefekkür devrinin 
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olumlu tezahürleri saymak çok hatalı bir nikbin
liktir. 

Anayasamızın kişilere tanıdığı hak ve ödevler 
olarak demokratik müsamaha ikliminden fayda
lanmak istiyen zararlı fikir cereyanlarının günün 
birinde Devletin başına büyük gaileler açmasın
dan korkulur. 

Üzerinde asıl duracağımız mesele bu olmalıdır. 
Yoksa, altıyüz küsur yıl bir kulluk devrinin ikti
sadi esaretinde yaşamış, cehlin, taassubun ve se
faletin karanlığından kurtarılamamış olan mil
yonlarca insan içinden birkaç zavallıya (gericiler 
kazan kaldırıyor) telâşı ile yüklenmek, asırların 
dâvasını çözmeye kifayet etmez. (Bravo sesleri, 
alkışlar.) Hattâ bu,gibi mevzii hâdiseler, bizi da
ha çok politik istismarlara götürür. 

Suyun yüzüne ölü balıklar çıkar. Asıl su di
bindeki kaynakları bulmak ve dâvanın köküne in
mek lâzımdır. İhmaller bu memleketin en büyük 
bahtsızlığıdır. 

Muhterem arkadaşlar şimdiye kadar arza ça
lıştığımız görüş ve tenkidlerin bize verdiği kanaat 
şudur : 
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1.965 malî yılı da her geçen yılın çözüm bek-

liyen ve güçlükle dolu memleket meselelerini, 
büyük bir vebal ve sorumluluk içinde yüklenmiş 
olan bir hüviyetle idrak edilmektedir. 

Sözümü bitirirken, Millet Partisi Meclis Gru-
pu adına başarı dileklerimizi teyid eder. Saygıla
rımızı sunarız. (Sağdan ve soldan, alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Türki
ye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında yapılan zirai istih
sal fazlası andlaşmaları gereğince ithal olunacak 
zirai ve gıdai maddeleriyle bedelsiz olarak veri
len Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme, teçhizat 
ve vasıtaların vergi muafiyeti hakkında kanun ta
sarısının açık oylamasına 268 arkadaş iştirak et
miş 266 kabul, 2 ret oy çıkmıştır. Bu suretle bu 
kanun tasarısı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Şimdi söz sırası Y. T. P. Başkanı Ekrem Ali-
can'mdır. 10 dakika kalmıştır, bitiremezler. Bu 
itibarla bugün saat 14,30 da toplanılmak üzere 
oturuma ara veriyorum. 

Kapanma saati: 12,55 

İ K İ N C İ OTURUM 
Açılına saati : 14,30 

BAŞKAN — Fuad Sinmen 
KÂTİPLER : Veli Uyar (Yozjat), Sabri Kesikin (Kastamonu) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; müzakerelere 
dovam ediyoruz. Söz sırası Y.T.P. Meclis Grupu 
adına Sayın Alican'ındır. 

Buyurun efendim. 
Y.T.P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 

(Sakarya.) — Muhteremi arkadaşlarım; 
Parlâmentolardaki bütçe müzakereleri; yasa

ma meclislerinin yürütme organlarını murakabe 
faaliyetlerinin en öneml'Jlerinden biridir. Bu 
konudaki tartışmalar, hususiyle çok partili ha
yata girdiğimiz 1946 yılından bu yana muhale
fet ve iktidar partileri arasında bir nevi yıllık 

muhasebe hüviyetini taşımış, bu tartışmalar sı
rasında ortaya konulan karşılıklı görüşler, siya
si partilerimizin temsil ettikleri fikrî değerin ve 
saMboldukları gerçek gücün ölçüsünü teşkil et
mişlerdir. 

1963 yılı başından itibaren Türk'yemiz, plân
lı ekonomi devresine girmiştir. 1963 - 1967 yılla
rına ak Beş Yıllık Plânımız uygulanma safhası
nın ortasındadır. Bu yeni ekonomik ve sosyal 
gel/işma teşelbbüsü, bütçe müzakerelerinin önemi
ni daha da artırmaktadır. Yeni durum bir ta
raftan Hükümetlerimizi bütçeleriyle birlikte plân 
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uygulamalarının da hesabını Vermek, diğer ta
raftan muhalefet partilerimizi bu çift yönlü ve 
birbiri ile bağlantılı uygulamayı ciddî ve bilgili 
usuller içinde demetliyebilmek zorunluğu ile kar
şı karşıya getirmiştir. 

Öte yatıdan; 1961 Anayasasının fikir hayatı
mıza getirdiği yeni akımlar, ekonomik ve sosyal 
sistemlerimiz üzerinde, memleket sathında d'.ddî 
tartışmalara yol açmıştır. 

Parlâmentomuzda temrail edilen siyasi parti
lerimiz, bütçe müzakereleri vesilesiyle, bu tartış
malar karşısında da görüşlerini umumi efkârl
ınıza duyurmak g'bi bir görevin sorumluluğu 
altına girmişlerdir. 

Nihayet Hükümetin Millet Meclisinde bir ço
ğunluk grupuna dayanmamakta olması, 1965 ma
lî yılı. bütçe müzakerelerine ayrı bir özellik kat
maktadır, 

Yüce Heyetiniz huzurunda Yeni Türkiye 
Partisi'. Meclis Grupu adına konuşmaya başlar
ken, Grupumuz görülerinin tesbitinde bütün bu 
özelliklerin hassasivetle dikkate alınmaya çalışıl
dıklarını peşinen ifade etmek Merîm. 

Plân hedefleri ve bütçelerimiz : 

Aziz arkadaşlarım; 
Hep bild'ğimiz gibi Beş Yıllık Plânımız, Türk 

ekonomisi için 1963 yılından itibaren yıllık % 7 
nisibetinde bir kalkınma hızını esas almıştır. 

Bu hıza göre hesaplanmış yıllık gayrisâfi 
millî hâsıla rakamlarımıza ulaşabilmek üzere de; 
plânımızda, muayyen gelir ve harcama hedefleri 
tesbit olunmuştur. 

Plân uygulamalarında âmme sektörünün en 
mühim vasıtası Devlet bütçeleridir. Hedeflere 
ulaşabilmek her şeyden önce başarılı bütçe uygu
lamalarına bağlıdır. 

Bu itibarla 1965 bütçesi üzerindeki görüşle
rimizi izaha başlamadan evvel, 1963 - 1965 bütçe
lerimizin, plânın gayrisâfi millî hâsıla, gelir ve 
harcama hedeflerine yaklaşma bakımından mey
dana koydukları sonuçlan tetkik etmekte büyük 
fayda vardır. 

Plân hedefleri'ne ulaşmakta kaydedilen başa
rı nisbetinin, ^takibedilen bütçe politikasının ba
şarı nisbetini tâyinde, en inandırıcı delil olmak 
gerektiğinde şüphe yoktur, 
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Beş yıllık plânımızın 1963 - 1965 yılları için, 

1961 fiyatlariyle tesbit «ittiği gayrisâfi millî hâ
sıla hedefleri şunlardır : 

1963 56.4 milyar T.L. 
1964 60.3 » 
1965 64.5 » 

Bu hedeflerden her yıl biraz daha uzaklaşıl-
makta olduğu müşahede edilmektedir. Filhakika 
1963 yılında hedeften 400 milyon lira geride ka
lınmış, 1964 yılında bu gerilemenin en az 2 mil
yar liraya yükseleceği anlaşılmıştır, öyle görül-
mektedfr ki, plânın sabit fiyatlarla 1965 yılı he
defi olan 64.5 milyar Türk lirasına ulaşabilmek 
için, bu yıl, asgari % 12 nirJbetinde net bir kal
kınma hızına ihtiyaç hâsıl olacaktır. 

Plânın gelir hedefleri! ve bütçelerimiz tah
silatı : 

Yine Beş Yıllık Plânımız aynı yıllar için 1961 
fiyatlariyle kamu vergi gelirleri hedeflerini şöy
le -fresbit «itmiştir. 

1963 9.— milyar T.L. 
1964 10.100 » 
1965 10.900 » 

Bu vergi gelir hedeflerirt'n, gerçeklesen tah
silat rakamlariyle münasebetleri. Yüce Heyetini
ze Beş Yıllık Plân uygulamaları ile beraber 1962 
yılından itibaren girişildiği bildirilen vergi re
form çalışmalarının sonuçları hakkında da fikir 
verecektir. 

1963 yılında 9 milyar liralık vergi gelirleri 
hedefine mukabil tahsilat yekûnu 8.417 milyar 
lira olimuş, hedeften rayiç fiyatlarla 600 milyon 
liraya yakın uzaklıkta kalınmıştır. 

1964 yılının tahsilatı, bütçe gerekçesinde ifa
de -olunduğuna göre Ekim 1964 ayma, yani malî 
yılın 8 nci ayı sonuna kadar, bütçe tahmfnlerine 
ve plân hedefine yaklaşmak şöyle dursun, 1963 
yılının aynı devresi tahsilatının dahi % 1 nisibe
tinde 'altında gerçekleşmiştir. Gerekçede yapılan 
birtakım izıahl ardan sonra 1964 yılı tahsilat ye
kûnunun, 1963 tahsilatından % 7.8 nisibetinde 
fazla olacağı ifade edilmektedir. Bu izahları ka
bul etsek daıhi 1964 malî yılı talheıiılât yekûnunun 
ancak 9 milyar lira civarında gerçekleşebileceği 
anlaşılmaktadır. Plânın 1961 sabit fiyaltariyle 
1964 yılma ait vergi gelirleri hedefi 10.100 mil
yar lira olduğuna göre, 1964 yılında plân hede
finden 1963 yılından 4'aha ileri nimette ve en az 
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1 milyar 100 milyon lira gilbi önemi bir miktar
da uzakta .kalınacak demektir. 

1965 yılı için Beş Yıllık Plânın kamu kesimi 
gelir hedefleri toplamı 17.110 milyar liradır. 

Maihallî idareler gelirleriyle İktisadi Devlet 
Teşekküllerinde yaratılacak fonları bu rakam.7 
dan tenzil ettiğimiz takdirde Devlet bütçesinin 
kamu kesimi gelirleri Hedefinin 14.4150 milyar li
ra olduğunu görürüz. 

Plânın 1965 yılma ait vergi gelirleri hedefi 
İde 10.920 milyar liradır. 

1965 malî yılı Bütçe kanunu tasarısında ge
nel bütçe gtelirteriniin 14.3114 milyar lira, vergi 
gelirlerinin de 11.100 milyar lira olduğu ifade 
edilmektedir. 

Hükümet bu vsuretle 19fi5 bütçesinde, plânın 
gerek kamu kesimi gelirleri, .gerekse vergii gelir
leri hedeflerine ulaşıldığı inltılbaını yaratmaya 
özel bir dikkat göstermiş bulunmaktadır. 

Her şeyden önce 14.314 -milyar liradan tah
min kalbantmalariyle lilgiısi olmaksızın 500 milyon 
liralık bir M i r i m yapmak lâzımdır. 

Bilindiği gilbi bütçelerimM nazari olarak 
denkleştirmek makdadiyle b'ir müddetten beri, dış 
yardımlar ve krediler karşılıklarını, tasarruf bo
noları hasılatını özel gelirler adı altında Devle
tin normal gelirlerinden saymaktayız. 

Bu yıl bu tatbikata bir de bütçeye ödeneğini 
koyuluğumuz dış borç. mürettebatından bir kısmı
nın karşılığını, yıl içinde tecili muhtemel di r, di
yerek, gelir bütçemize ilâve etmek gibi, anlaşıl
ması «gerçekten güç bir usulü ilâve etmiş bulun
maktayız. Bu miktar 500 mil yon liradır ve bu 
suretle bütçenin gelir seviyesinin, bu miktarda 
yüksek gösterilmösi maksadının güdüldüğü anla-
şı'lmiaktadir.. 

Bu itiibarta yukardaki 14.314 milyar liralık 
rakam haddizatında 500 milyon lira noksanı ile 
13.814 milyar liradır. 

1965 malî yılı için tesfbit edilmiş bulunan 
11.100 milyar liralık vergi gelirleri tahmini, 
1964 malî yılında en iyimser hesaplarla gerçek
leşmesi ümÜıdedilen 9 milyar liralık tafbsİlât ra
kamından 2.100 milyar lira fazladır. Şu hale gö
re Hükümet 1963 yılı ile 1964 yılı anasında yeni 
vergi zam kanunlarına rağmen elde etmeyi dü
şündüğü % 7.8 nisbetindeki 600 milyon liralık 
tahsilat fazlalığını, 1965 malî yılında üç mislin 
üzerinde bir artışla 2 milyar 100 milyon liraya 
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yükseleceğini kabul eder gözükmektedir. Bu he- » 
•sabin gerçekle ilgili .olabileceğini iddia etmek im
kânsızdır. 

1965 mali yılı bütçe gelirlerinin bu halleriy
le on az bir buçuk milyar liralık bir noksan ile 
gerçekleşebileceklerini söylemek bir ••ihtisas işi 
•olunana gerektir. Karma Bütçe Komisyonunda ya
pılan illâ veler, tabialtiyk ayrıca düşünülmesi ica-
beden'miktarlardır.' 

Esasen bütçe tasarısının Hükümette görüşül
mesi .ztaınanınia tesadüf eden 27 Ekim 1964 tarihli 
Cumhuriyet gazetesinde büyük manşetle verilmiş 
bulunan bir haber bu konuyu aydınlığa kavuş
turmaktadır. 

IBıı haberde; Bakanlar Kurulunun Devlet 
Plânlama Teşkilâtının hazırladığı 1965 progra
mında öngörülen 2 milyar 185 milyon liralık iç 
finansman ihtiyacını yumuşatabilmek için (gelir 
lıedeflerini bir milyar 176 milyon lira artırdı : 

ğından) bahsedilmekte idi. 
Gazete tarafından (Gelir hedefleri artırılma

sı) şeklinde âdeta bilimsel bir terimle müspet 
bir ekonomik hareketmiş gilbi umumi efkâra tak
dim edilmeye çalışılan bu haberin gerçek mâna
sı, esalsen optilmis bir görüşle tahmin edildikleri 
muhakkak bulunan 1965 gelir rakamlarının, Ba
kanlar Kurulunca karşılıksız olarak bir milyar 
176 milyon Mra daha yükseltilmiş olması idi. 

Bu itibarla 1965 bütçesi gelir seviyeslinin bir 
-seçim yılı genişlemesi mahiyetinde kabul etme
meye ve birbuçuk ımilyarm altında ilâve bir açık 
tasavvur etmeye imkân yoktur. 

Gelir ve harcama hedeflerinin genişinde ka
lınmaktadır : 

Ad'z arkadaşlarım; 
Bu suretle, her yıl artan nisbotlerde gelir he

deflerinin gerisinde kalınması, tabiatiyle, bütçe
lerim ve bu yoldan yıllık programlarımızın tat
bikatına da tesir etmekte, binnetlice plân ve büt
çelerle kabul edilmiş olan harcama hedeflerin
den, her yıl, aynı şekilde artan nisbetlerde geri
de kalınmaktadır. 

Bütçelerin uygulama sonuçları, bu bakım
dan bâzı enteresan gerçekleri ortaya çıkarmak
tadır. 

Mesolıâ 1962 malî yılı sonunda, bu yıl bütçe
sinin cart giderlerinden 676, yatırım giderlerin
den 355 milyon lira olmak üzere yekûnen 1 mil
yar 231 milyon liralık ödenek iptal olunmuştur. 
Yatınım ödeneklerimden iptal nisbeti % 16 dır. 
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Bu arada meselâ Bayındırlık, Millî Eğitim, Sağ
lık ve Tarım bakanlıklarının bütçe ile verilen ya
tırım ödeneklerinin sırasiyle % 36, % 10, % 31 
ve % 18 i nisbetindeM miktarları iptal olunmuş-
1 aı^dır. 

1963 yılında iptal mabetlerinin bir miktar 
dügmüş olmaları yanında, 1964 yılının gelir he
deflerindeki rekor seviyede gerilemeleri, bu yıl 
da iptal mabetlerinin 1962 nöbetlerinin de üze
rine çıkacağını açıkça göstermektedir. 

1965 bütçe gelirleri konusunda yukarıda yap
tığımız açıklamalar, bu yıla ait ödenekler kader
lerinin de değişik olamıyacağınm işaretidirler. 

Bütçelerimizde uygulanan bu kestirme yol, 
şüphesiz kamu sektörünün diğer kollarına, ma
hallî idareler ve .İktisadi Devlet Teşebbüslerine 
de intikal etmekte, binnettiee yıllık plân ve prog
ramlar bütçelerle birlikte önemlerini kaybederek, 
kâğıt üzerinde, nazari birer vesika haline gelmek
tedirler. 

Bâzı gerçekler, dünkü ve bugünkü iktidar
lar : 

Sayın arkadaşlar; 
Buraya kadar yaptığımız İzahlar bir kaç. hu

susu aydınlığa çıkartmış bulunmaktadır. 
Evvelâ plân hedeflerinin gerçekleştirileme

dikleri, bu hedeflerden her yıl biraz daha uzalk-
laşılımakta olduğu anlaşılmaktadır. 

Hükümet meseleyi bu haliyle tcslbit edip, da
lın gerçekçi bir yol arıyacağı yende, hedeflere 
ulaşılmakta olduğu intibaını yaratabilmek üzere, 
bütçelerimiizi yıldan yıla biraz daha imkânları
mızın üstünde hazırlamakta ve yıl içinde tatbi
katı, yüksek nislbctlerde ödenek iptali hareketle
riyle yürüterek, samimiyet dışı bir tutumun içli
ne girmiş bulunmaktadır. 

Demokrat Parti iktidarı da bütçe politikasın
da, bilhassa 1955 yılından sonra, ödenekleri yük
sek tutaibilıme maksadiyle başlangıçta gelir tah
minlerini kabartmak, yıl içinde tahsilattaki nok
sanlıkları, kısmen ödeneklerden kesintiler yap
mak, kısmen de Merkez Bankası emisyon kayna
ğını kullanarak Devlet bütçesıini Hükümet tak
dirine göre uygulamak yoluna girmişti. 

Bu suretle bütçe tatbikatı bakımımdan dün
kü ve bugünkü iktidarlar birbirlerine bir hayli 
yaklaşmış gözükmektedirler. Şimdilik ikisi ara
sındaki tek farklılık, birisinin açık finansmanın
da Merkez Bankası kaynaklarını ileri seviyede 
kullanarak enflâsyondan kaçınmaması, diğerinin 
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henüz bu yola gittaıek cesaretini bulamamış ol
masıdır. 

Her ilki taıtlbikatın da bütçeler üzerindeki ya
sama organı denetlemesinin müessiriyetini geniş 
ölçüde zedelediğinde şüphe yoktur. 

Biz, her zaman savunduğumuz gibi, denk büt
çe adı altında bu çeşit ters yönde işliyen açık 
bütçeler tatbikatı yerine, bütçelerimizin mâkul öl
çüler içinde açık finansmanına cevaz verecek, fa
kat parlâmento murakabesinin müessiriyetlini 
azalfcmıyacafc bir usulün memleket şartlarına da
ha uygun düşeceği kanaatindeyiz. 

İki iktidarın metodlarmdaM bu benzerlik, 
dünün plânsız ekonomi devri ile bugünün plânlı 
ekonomi devri arasındaki nitelik farklılığını da 
geniş ölçüde azaltmış bulunmaktadır. 

1950 - 1960, 1961 - 1964 devrelerinin muka
yesesi : 

Konunun burasında teşhisimizin isabet de
recesini tâyin için, ekonomik kalkınmanın te
mel kıstasları sayılan bâzı genel sonuç rakam
larını mukayeseli olarak gözden geçirelim : 

Ekonomik kalkınmanın üç ana hedefi yük
sek istihsal, yüksek gelir ve yüksek istihdam se
viyeleri sağlamaktır. 

Yüksek istihsal ve yüksek gelir seviyeleri 
yönlerinden alınmakta olan mesafenin en iyi öl
çüsü nüfus başına düşen yıllık gelir rakamla-
rıdıı. 

1961 faktör fiyatlariyle Türkiye'de nüfus 
başına düşen gelir; 

Yılı 

1953 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-1 

Lira 

l 734 
1 799 
1 720 
1 770 
1 852 
en iyimser hesaplarla 
1963 seviyesi, yani 

-1 852 T. L. 

Bu rakamların tetkikinden anlaşılacağı, üze
re, 1953 - 1964 yılları arasındaki 12 yıllık za
man içinde nüfus başına düşen yıllık gelir ra
kamı, sadece % 6,5 nisbetinde yükselmiş ve bu 
nisbetin % 4 ü 1953 - 1960 devresine, % 2,5 da 
1961 - 1964 devresine isabet etmiştir. 

Her iki devre sonuçlarının birbirinden 
farksız ve tatmin edici olmak niteliğinden aynı 
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derecede uzak bulundukları aşikârdır. Bugün 
geri kalmış memleketler bir yana, gelişmiş mem
leketlerde dahi bizim 10 yılda aldığımız sonuç
lar, umumiyetle iki yılda alınmaktadır. Böyle 
düşük bir gelişme temposu ile medeni âlemle 
aramızda mevcut uçurumu kapatmamız bahis 
konusu olamıyacağı tabiîdir. 

İstihdam durumumuz yönünden de sonuç
ların daha iç açıcı ve daha farklı olduğunu ifa
deye maalesef imkân bulamamaktayız. 

îşçi Sigortalan Kurumunun meselâ 1955 
yılından buyana, 10 senelik sigortalı işçi sayı
larını gözden geçirmek bu konuda fikir edin
memize kâfi gelecektir. 

Bu kurumun umumi sigortalı işçi sayısı orta
lamaları; 

Yılı Lira 

1955 - 466 852 
1960 577 901 
1963 650 432 
1964 yılı ilk 8 ayında 622 035 

Bu rakamlar bize 10 yıl içinde umumi sigor
talı işçi sayısının % 33 nisbetinde yükselebile
ceğini, bu nisbetin % 24 ünün plânsız devreye, 
% 9 unun plânlı devreye isabet ettiğini göster
mektedir. 

İstihdam seviyesinde 1963 yılına, hattâ 1962 
yılma nazaran 1964 ün ilk 8 aylık ortalama
sında gerileme kaydedilmiş bulunması ayrıca 
dikkate şayandır. 

Beş Yıllık Plânımız 1962 yılma nazaran 
1964 yılında (800) bin kişilik yeni ıbir işgü'cü 
yaratılacağından bahsetmektedir. Başarısız so
nuçların doğurduğu yeni cereyanlar : 

Aziz arkadaşlarım; 
Buraya kadarki izahlarımla çizmeye çalış

tığım genel tablo açıkça göstermektedir ki, plân
lı diyelim, plânsız diyelim, biz, ekonomik faali
yetlerimizi düzenli bir şekilde yürütmek ehli
yetine bir türlü kavuşamamaktayız. Ekonomik 
gelişme yönünden toplumumuz tam bir dura-
raklama içinde bulunmakta, ekonomik gelişme 
sağlanamayınca da, sosyal, kültürel, siyasal her 
çeşit şartlarımız ilkel seviyeler dışmna çıkarı
lmamaktadır. 

Çok partili hayatın başladığı 1964 yılından 
bu yana Türk Milletini idare edenler, içinde bu
lunduğumuz geri şartlan ortadan kaldıracak 
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tedbirlerin süratle alınmakta olduklarını, paf-
lak ufukların eşiğinde bulunulduğunu, yakın 
bir gelecekte millet olarak refah ve saadete ka
vuşulacağını, bıkmadan, usanmadan tekrar et
mektedirler. 

Yıllardır bu beyanların yarattığı tatlı ümit 
içinde geleceğin nurlu günlerini bekliyen Türk 
Milleti, ardı arkası gelmiyen ve bir türlü ger-
çekleşmiyen vaitler karşısında, artık kendisi
ne söylenenleri daha az güvenle dinlemekte, 
şüphe ve tereddütlerini açıkça ortaya koymak
tan çekinmemektedir. 

1961 Anayasası fikir hareketlerinin tam bir 
hürriyet içinde gelişmesi imkânlarına yol aç
mıştır. Bu hürriyet havasından faydalanan 'bir 
kıŝ jm doktiriner kalemler ve politikacılar da 
olayları ve sonuçları milletimize bir başka açı
dan izah etmeye çalışmaktadırlar. 

Bunlara göre ıstırapların temeli, statükocu 
Devlet ve siyaset adamlarının ehliyetsizlikleriy
le beraber, Devleti idare için benimsenmiş bulu
nan ekonomik ve sosyal, prensiplerin, hattâ de
mokratik siyasî sistemin top yekûn kifayetsiz
liğidir. Bu itbarla, memlekette ciddî bir kalkın
ma hamlesine girişme kararında isek, ekonomik 
ve sosyal sistemimizi Külli bir değişmeye tâbi 
tutmak mecburiyetindeyiz. 

Onların İkanaatine göre memleketimizde bu
gün uygulanmakta olan sistem klâsik kapita
list ekonomik sistemidir, değiştirilip yerine ko
nulması gereken sistem de sosyalist ekonomi 
sistemidir. 

Türkiye ancak bu sistem sayesinde bugün
kü güçlüklerden kurtulabilir, ancak bu sistem 
Türk milletine geleceğin nurlu yollarını açabi
lir. 

Ümide tm ek ten, ümitlerinin sonunu bekle
mekten bıkmış olan Türk vatandaşının, bu 
ümitsizliğin yarattığı ruh hali içinde, alterna
tif hal sureti diye önüne sürülen her hangi bir 
fikre, bir nevi tecessüs hissi ve çaresizlikle ilgi 
duymasından tabiî Ibir şey olamaz. 

Vatandaşın beliren bu ilgisini; en sağdaki 
ve en soldaki aşırı doktrinerlerin, doktrinleri 
adına isabetle değerlendirdikleri açıkça görül
mektedir. 

Aşırı sağ; ekonomik şartlar yanında, hükü
metlerin din ve vicdan hürriyeti tatbikatmda-
ki açıklıktan uzak, kararsız tutumlarından, din 

3 2 -



M. Meclisi B : 56 
eğitimi ve aydın din adamı yetiştirilmesi konu
larındaki ihmalkâr politikalarından da yarar
lanarak, manevî yönden boşluk içinde kalmış 
vatandaşın masum din duygularını, inanma ih
tiyaçlarını istismar etmekte ve toplumumuzu 
bu yoldan kendi arzuladığı istikamete götürme
ye çalışmaktadır. 

Aşırı sol; sosyal adalet ve Batı sosyalizmi 
fikirlerinin samimî taraftarlarını da yanında 
göstermeye çalışan bir kurnazlık içinde ve sos
yalist ekonomi savunuculuğu adı altında, poli
tika ve basın yolundan şiddetli bir doktrin 
kampanyasına girişmiş bulunmaktadır. (Bravo 
sesleri alkışlar.) 

Bu do'ktiriner görüş sahiplerinin (Türkiye'
yi kurtarcak tek çıkar yol sosyalist ekonomi
dir.) sloganının arkasından; memleketimizde 
hor çeşit özel sermayeye ve her çeşit özel te
şebbüse karşı cephe aldıkları, ekonominin ana 
unsurları olan emekle sermaye, iı verenle işçi 
arasında düşmanlık duygularına dayanan bir 
sosyal ortam yaratmaya çalıştıkları gözden 
'kaçmamaktadır. 

Hattâ.; Sovyet Rusya'da Prof. Liberman'm 
öncülüğünü yaptığı (Komünist ekonomiye kâr 
unsurunun dâhil edilmesi) fikri hergün biraz 
daha yaygın uygulama sahası bulur, komünist 
memleketler, ekonomilerini serbest teşebbüs ve 
Batı stili kârlara yer vermek suretiyle reforma 
tâbi tutacaklarını ifade ederlerken bu aşırı 
sol doktrinerlerin, modası geçmiş 19 ncu asır 
ihtilâlci sosyalizminin her fikrini, ilericilik adı 
altuıda milletimize takdime çalıştıkları da ay
rıca dikkati çekmektedir. (Bravo sesleri alkış
lar.) 

Ekonomik ve sosyal şartların duraklama
lar ve gerilemeler içinde bulunmasının, toplum
larda dikta temayüllerini geliştiren bir orta
mın doğmasına sebebiyet verdiğini tarih pek 
çok misal ile isbat etmiştir. İkinci Dünya Har
binden sonra bütün Batı - Avrupa memleiket-
leri böyle bir devre geçirmiş, o memleketlerde 
sol dikta meraklıları yegâne kurtuluş yolunun 
komünist diktatörlük sistemi olduğunu açıkça 
savunur hale gelmişlerdi. 

1947 - 1948 yıllarında Amerika Birleşik Dev
letlerinin, harbin doğurduğu perişanlıklar için
de boealıyan memleketlere sür'atle yardım yap
mak maksadiyle tatbika koyduğu Truman Dok-
tirdni ve Marşal Yardımı sistemleri böyle bir 
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ihtiyaçtan doğmuşlardır. Amerikan Cumhur
başkanı Truman 12 Mart 1947 tarihinde Tür
kiye ve Yunanistana yardım için Amerikan 
kongresine yaptığı ve bilâhara Truman Dok-
tirini diye adlandırılan müracaatında şöyle söy
lüyordu: 

(Totaliter rejimlerin tohumlarını sefalet ve 
ihtiyaçlar besler. Totaliter rejimler fakirlik ve 
düzensizliğin yarattığı kötü ortamda yayılır ve 
gelişirler. Bir toplumun daha iyiye ulaşma ümi
di kaybolduğu zaman, onlar büsbütün gelişme 
imkânına kavuşurlar. Toplumların ümitlerini 
canlı tutmak mecburiyetindeyiz.) 

Truman ve Marşal Doktrinleri Avrupa mem
leketlerinde hedeflerine ulaşmış ve bu yardım
lar sayesinde bu toplumlar sadece ümitlerini 
canlı tutmak imkânına değil, bugün geri kal
mış memleketlere yardım edebilecek, onların 
ümitlerini canlı tutmakta yararlı olabilecek 
hale gelmişlerdir. 

Biz; bu sonuçlara ulaşmak bir yana> bu yön
de olumlu adımlar atmaya başlamak gibi bir 
ekonomik merhaleyi dahi bir türlü gerçekleştire-
memekteyiz. Bu statik hal böylece devam ede-
miyecektir. Toplumumuzun kaderine yön veren
lerin artık meselelerimizi gerçeklerin bu ciddî 
açısından görmeleri lâzımdır. Aksi takdirde, de 
vamlı başarısızlıklar, esasen gelişme istidadı gös
teren aşırı temayülleri büsbütün güçlendirecek
leridir. 

Bir türlü düzene sokul amryan ekonomik ve 
sosyal şartlar karşısında, bu şartları düzeltme 
sorumluluğu altındaki siyasi teşekküllerin esas 
sorumluluklarını bir yana bırakıp, fikirden ve 
prensipten yoksun sen - ben kavgalariyle vakit 
geçirmeleri devam ettiği müddetçe, sağ veya sol. 
hiç olmazsa muayyen fikirlerin temsilcileri gözü
ken cereyanların toplum üzerindeki tesirlerini 
her gün biraz daha artırmalarını tabiî görmek 
lâzımdır. 

Bu itibarla siyasi yapımızda yer almış bulu
nan bütün siyasi teşekküllerimizin temsil ettik
leri siyasi, iktisadi ve sosyal fikirleri belirli ha
le getirmeleri zamanı gelmiş olsa gerektir. 

Yıllardan beri hep birlikte şikâyet ettiğimiz 
bu konuda 27 Mayıs 1960 tarihinde bir ihtilâl 
geçirnrş olmamıza rağmen, maalesef bir türlü 
ciddî bir ilerleme kaydedememekteyiz. Siyasi fa
aliyetlerimizde benimsenen mücadele usulleri ba-
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kımmdan bugün, düne nazaran müspet yönde bir 
gelişmeden bahsetmek mümkün değildir. 

Zihniyetlerde ve usullerdeki bu değişmezlik 
yanında, son zamanlarda muayyen doktriner gö
rüşleri benimseme yolunda partilerimizin ufak 
bâzı kıpırdanışlar içine girmekte olduklarım da 
ifade etmemiz lâzımdır. 

Meselâ; bir partimiz kuruluşundan itibaren 
sol ekonominin ekstrem fikirlerinin savunuculu
ğunu yapmakta ve Devletin idaresinde emeği tem
sil eden ekonomik zümrenin çok daha faal rol al 
ması fikrinin isabetine inanır gözükmektedir. 

Bir başka partimiz kendisini tam kapitalist 
bir ekonominin savunucusu haline getirmektedir. 
Bu partinin, ekonomik ve sosyal hayatımızı, tıp
kı 19 ncu asır liberalizminde olduğu gibi, (Bı
rakınız yapsınlar.) felsefesi ile geliştirebileceğine 
inandığı anlaşılmaktadır. 

iktidardaki partimizin sayın lideri karma eko
nomiye taraftarlığını beyan etmekle beraber, par
tisi daha ziyade saflarında iki zıt yönde düşünce
lere de yer vermek suretiyle fikrî olmaktan çok 
fizikî bir karmalık içinde gözükmektedir. 

Meselenin gerçeği: 
Bizim anlayışımıza göre bugün memleketimiz

de sosyalist ekonomi gerekleri adı altında ortaya 
atılan görüşler, esâsında 19 ncu asrın mülkiyet 
hakkını, özel teşebbüsü külliyen reddeden ve siya
si sistem itibariyle, demokratik olmak yerine bir 
tek ekonomik zümrenin söz sahibi olması esasına 
dayanan modası geçmiş sert sosyalist fikirlere 
benzemektedirler. 

20 nci asrın batı demokrasilerinde uygula
nan sosyalist sistemlerle hiçbir ilgisi olmıyan ve 
benzerlerine sadece demir perde gerisi memleket
lerde raslanan bu çeşit sistemlerin, memleketi
mizin meselelerinin çözüm şekli olamıyacakları 
tabiîdir. 

özel mülkiyet ve özel teşebbüs bugün sadece 
Batı demokrasilerindeki sosyalist ekonomilerin 
benimsedikleri prensipler değil, Doğu - Avrupa'-
daki sosyalist ekonomilerin dahi başarıya ulaşa
bilmek için değerlerini kabul zorunda kaldıkları 
ekonomik realitelerdir. Bugün gerek siyasi sistem
de, gerekse ekonomik ve sosyal sistemde özel ser
maye, özel teşebbüs ve mülkiyet hakkı gibi faktör
lerin, kamu yararı bakımından üzerinde durulan 
yönleri, bu faktörlerin 19 ncu asırdakine benzer 
şekilde siyasi ve iktisadi kudreti muayyen ve 
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mahdut zümrelerin inhisarlarına vererek, geniş 
vatandaş kütlelerinin bu mahdut zümreler tara
fından sömürülme vasıtası haline getirilmemele-
ridir. özel sermaye, özel mülkiyet ve özel teşeb
büsü külliyen reddedip, Devlet kapitalizmi veya 
diğer çeşitleriyle âmme kapitalizmi yolundan bun
ların siyasi ve iktisadi kudretlerini bertaraf et
mek istiyen 19 ncu asır sosyalistlerinin, nazari 
fikirlerinin tatbikat önemi olmadığını, bir asırlık 
denemeler isbat etmiştir. 

Bugünkü Batı sosyalizmi özel mülkiyeti de, 
özel sermayeyi de, özel teşebbüsü de tanımakta, 
gerçek demokrasi ve gerçek kalkınmaya giden tek 
yolun bunlara dayanan ekonomik düzenden geçti
ğine inanmaktadır. 

Sermayenin ve mülkiyetin siyasi ve iktisadi ik
tidarını ortadan kaldıran usuller ve teşkilâtlar 
artık kurulmuştur. Sermayenin karşısında emek 
teşkilâtlanmış, 'kuvvetli sendikalar faaliyete geç
miş, toplu sözleşme, grev hakkı gibi müesseseler 
emeği sermaye kadar kuvvetli hale getirmiştir. 
De\*let mülkiyet hakkını kamu yararının gerek
tirdiği şekilde tahdidedebilmek fikrini katî suret
te benimsemiştir. Vergi sistemleri, müterakkiyet 
esasları sosyal hizmetler; gelirlerin âdil tevziinin 
mükemmel uygulama araçları haline getirilmişler
dir. 

Devlet; jandarma devlet fikrini tamamen bir 
yana itmiş, özel teşebbüsün yanında, onun kadar 
Önemli nisbette Devlet teşebbüsleri teessüs etmiş
tir. Plân fikri memleketler ekonomilerinin vazge
çilmez unsurları haline gelmiş, ekonomik faali
yetler kamu yararı mülâhazaları içinde plânlan
mış, bu faaliyetlerde Devlet direkt endirekt rol
ler almıştır. Sosyal güvenlik sistemleri, bütçelerin 
sosyal servisleri genişlemiş, devletler sosyal ada
let temeline göre kuruluşlarını ıslah etmişlerdir. 

Bugünün sosyalist ekonomisi de, sosyal devle
ti de budur. 

Kapitalist ekonomilerle, aşırı sol ekonomiler 
arasında dahi bugün bu esaslar içinde yakınlaş
malar başlamıştır. 

Hulâsa; artık dünyada mutaassıp doktrin sa
vunmaları önemlerini kaybetmiş, kapitalist ve 
sosyalist ekonomiler birbirlerinin kuvvetli taraf
larını alarak ekonomik ve sosyal bünyelerini ıs
lah yoluna girmişlerdir. 

Batının bu ıslahatta çok ileri başarılar sağ
ladığı, Batılı toplumların son yıllardaki süratli 
gelişmelerinden, millî gelir seviyelerinin, adalet-
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li gelir tevzilerinin ve sosyal güvenlik sistemleri
nin ulaştığı mükemmeliyetten anlaşılmaktadır. 

Herkesin malûmu olan bütün bu gerçekler or
tada dururken; toplumumuzu 19 ncu asır kavga
larına sürükleme heveslerinin sıhhatli fikri da
yanakları olduğunu kabule elbet imkân yoktur. 

Türk toplumunun ıstırapları ekonomik ve sos
yal hayatın sistemsizliğinden değil, yöneticilerinin 
prensipsiz ve kifayetsiz yönetimlerinden doğmak
tadır. 

Türkiye'de özel sermayenin, özel teşebbüsün 
yanında Devlet teşebbüsü, Devlet kapitalizmi mi 
yoktur? Türk ekonomisinin % 40 ı Devletin elin
dedir. Türkiye'de Devletin yaptığı ithalât mı yok
tur? Kamu yararı gerektiğinde bu yola gidilmiş
tir, gidilmektedir. Türkiye'de vergi sisteminde 
müterakkiyet mi yoktur? Vergi nisbetleri mi dü
şüktür? Toplu sözleşme, grev hakkı mı yoktur, 
sendikalar mı kurulamamaktadır? Sosyal güven
lik müesseseleri mi yoktur? Plân fikri mi redde
dilmektedir? 

Batıya medeniyet ve refah getirmiş olan bü
tün bu prensipleri siyasi ve idari kadrolar olarak 
başarısız uygulamalarla tanmmıyacak hale soka
caksınız, ondan sonra, kendi kifayetsizliklerinizi 
bir yana bırakıp, dünyanın olağanüstü başariyle 
uyguladığı esasları kötülemek suretiyle, toplumu
nuzu, başarısızlıkları sabit olmuş birtakım aşırı 
düşüncelerin peşinde sürüklemeye çalışacaksınız. 
(Bravo sesleri, alkışlar.) 

Biz, bu muhakeme sisteminin katî surette sa
kat bir yol olduğu kanaatindeyiz. 

Bugün Türkiye'de Batı sosyalist sistemlerinin 
kabul ettikleri nisbette ve hattâ fazlasıyle sosya
list ekonominin bütün ilkeleri benimsenmiştir. 

Hürriyet ve demokrasi düzeninin mahfuz kal
ması fikrini samimiyetle benimsemiş olmak kaydı 
ile bu izahatımızla hudutları çizilen ekonomik ve 
sosyal sistemin, demokratik sosyal devlet anlayışı
nın bütün esaslarını ihtiva ettiğinde şüphe yok
tur. Ama, hürriyet ve demokrasi fikirlerini bir 
yana iterek ihtilâlci bir sosyalist düzen anlayışı
nın savunucusu olanlar, böyle mâkul bir karma 
sistemin görüşlerine uygun düştüğünü elbet kabul 
edemezler. 

Hükümetin iktisadi politikasının noksanlıkla
rı : 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ekonomik ve sosyal yapımızın genel durumu 

ve son zamanlardaki doktriner tartışmalar üzerin-
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deki görüşlerimizi böylece açıkladıktan sonra, çe
şitli Hükümet çalışmalarına ait bâzı düşünceleri
mizi de Yüce Heyetinize izah etmek isterim. 

İstihsal hayatımız yıllardan beri çok yavaş ve 
yeknesak bir tempo içinde geliştirebilmekte
dir. Bütçe gerekçelerinin artık standart hale gel
miş ilerleme beyan ve ifadelerine rağmen, ciddî 
bir tetkik istihsal hayatımızın vasıflı, istikrarlı 
ve süratli bir gelişme seyrinden uzakta bulundu
ğunu kolayca ortaya çıkarmaktadır. 

Sağlam ve sıhhatli bir yatırım siyasetini ger
çekleştiremediğimiz, mahsullerimizi ve mamulle
rimizi dünya pazarlarında lâyikiyle değerlendire
cek ehliyetli bir dış ticaret politikasına ve teşki
lâtlanmasına sahibolamadığımız müddetçe, duru
mun böyle devam edeceğinde şüphe yoktur. 

Dış ticaret hacmimizin sabitleşmiş hudutları 
bir türlü aşamaması ve dış ticaret bünyemizin 
yıllardan beri donmuş halde aynı maddelerden 
ibaret bulunması istihsal hayatında önemli bir 
hamle içinde olmadığımızın açık delilidir. 

Bizim kanaatimize göre Türk ekonomisinin en 
büyük ıstırabı dış ödeme gücü yetersizliğidir 
Böyle bir güce sahibolabilmek için bir taraftan 
yatırım siyasetimizi ekonomik şartlarımıza en uy
gun usuller içinde yürütebilmek, diğer taraftan 
da dış ticaret sistemimizi yılların koyulaştırdığı 
kısırlıklardan kurtarabilmek mecburiyetindeyiz. 
Yetersiz bir yatırım uygulaması istihsalin gerek
tiği gibi artmasını önlemekte, yetersiz bir dış.ti
caret uygulaması da istihsal hayatını dış ticare
tin desteğinden mahrum bırakmaktadır. 

Üç mühim nokta : 
Biz Hükümetin iktisadi politikasını başlıca üç 

noktada yetersiz bulmaktayız. 
1. Evvelâ Beş Yıllık Plânımız ıslaha muhtaç

tır. Hükümet bunu yapacak cesareti kendisinde 
göremediğinden, daha verimli sonuçlar alınabil
mesi mümkün iken, memlekete lüzumsuz yere va
kit kaybettirmektedir. 

2. Yıllık programların uygulanmasında taki-
bedilen usul, katî surette kifayetsizdir. 

Hem teşkilâtlanma, hem sonuçları devamlı ola
rak kovalama ve denetleme, hem de başarılı dai
reler ve şahıslarla başarısız daireler ve şahısları 
ayırdetme yönlerinden, Hükümetin çok daha de
ğişik ve çok daha enerjik bir çalışma sistemi 
içine girmesi bir zarurettir. 

3. Dış ticaret hacmimizin donmuşluğunda; 
sistemin aksak işliyen yönlerinin, yeni pazarlar 
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bulmaktaki ilgisizliğimizin, dış ticaret teşkilâtımı
zın tam bir atalet içinde bulunuşunun da önemli 
tesirleri vardır. 

Hükümetlerimiz bu konularda, maalesef, her 
hangi bir ıslah hamlesine girişmek ihtiyacım duy
mamaktadırlar. 

Şimdi bu üç nokta üzerindeki görüşlerimizi 
daha belirli hale getirelim. 

Beş Yıllık Plân ıslaha muhtaçtır : 
Türkiye'de plân fikri siyasi hayatımızda, da

ha çok 1954 yılından itibaren bir mücadele konu
su halinde yer almıştır. O zamanki muhalefet 
partilerinin D. P. iktidarına karşı bu fikri şid
detle savunmalarının sebebi, iktidarın bir taraf
tan yatırım düzeni itibariyle kendisini siyasi bas
kılardan kurtaramamakta olması, diğer taraftan 
da yatırımların finansmanında enfilâsyonist poli
tikayı gerektiğinden çok ileri nisbetlerde tatbika 
koymasıdır. 

Demokrat Parti iktidarı; plân fikirlerinin kar
şısında, kendisini, Türkiye'nin az gelişmiş bir 
memleket olduğunu, plânla vakit kaybetmeye ih
tiyaç bulunmadığını, toplanan imkânların süratle 
yatırım sahalarına aktarıldığını ifade ederek sa
vunuyordu. Aslında bu savunmanın kendisine 
mahsus bir ağırlığı bulunduğu inkâr edilemezdi. 

İhtilâli takibeden günlerde, yatırım politika
sının, evvelki mücadelelerde elde edilemiyen so
nuçları sağlayıcı istikametlerde düzenlenmesi ha
reketine girişildi ve evvelâ Devlet Plânlama Teş
kilâtı kuruldu. 

Türkiye'de ekonomik ve sosyal plânlama konu
larında yetişmiş elemanlar mevcut değildi. Siya
si iktidarlar ise, bu işin sadece nazari faydaları
nı savunabilecek seviyede idiler. Bu itibarla; da
ha çok, genç asistanlardan meydana getirilen 
Devlet Plânlama Teşkilâtı, kendi anlayışı ve kud
reti ölçüsünde bir plân hazırladı. 

Bu plân, plânsız ekonomi devrinin bir nevi re
aksiyonu halinde, bütün Devlet faaliyetlerini içi
ne alan bir merkezi plân hüviyetinde idi. 

Bir önceki politika bütün sahâhiyetleri. fii
len hükümette ve hükümetin başında toplamıştı. 
Bu defaki plânlı politika ise, âmme yatırımları 
ve hattâ her çeşit âmme faaliyetleri bakımından 
hükümeti ve idareyi plânlama teşkilâtının emir
lerine vermek gibi bir maksadı benimsemiş gözü
küyordu. 

Başlangıçta hemen hemen parlâmentomuz-
daki bütün partilerin şu veya bu yöndeki çalış-
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malarına katıldıkları bu plânın ıslâha muhtaç 
kısırlıktan, yıllar itertedikçe daha da belirli 
şekilde ortaya çıkmaktadır. 

Bir iktisadi plân her şeyden önce bir iktisadi 
kalkınmanın vasıtası olmak gerekir. Halbuki 
bu plân, Türkiye'nin bu büyük meselesini dağı
nık, israfçı ve bürokratik bir sistemin perakende 
tedbirleri arasında adeta kaybettirmiştir. 

Kamu yatırımları yönünden her yıl eski yıl
lara nisbetle gerek bütçe içi, gerekse bütçe 
dışı çok daha yüksek yatırım ödenekleri ay
rıldığı halde, memleket sathında bir plânlı kal
kınma hamlesinin işaretlerini ortaya koyacak 
canlılığa bir türlü tesadüf edilememesinin, sa
dece siyasi sebeplerle izahı mümkün değildir. 

Yukarıda 1955 -1964 yıllan arasındaki is
tihdam seviyemiz gelişmelerini incelerken, 1955 
- 1960 arasındaki % 24 artış nisbetine mukabil 
1961-1964 arasında artışın % 9 nisbetmde ol
duğunu ve 1964'de daha önceki yıllara nisbetle 
istihdam seviyesinin gerilediğini tesbit etmiş
tir. 

O halde yeni sınai tesisler kurulmasına 
imkânlar açmayan işgücü seviyesini yükselterek 
işsizliği önlemeyen, Millî gelirde önemli artışlar 
sağlamıyan bir ekonomik faaliyetin, kalkınma 
diye vasıflandmlmasına ve bu faaliyeti düzen-
liyen vesikanın da Kalkınma Plânı adını taşıması
na elbet imkân yoktur. (Alkışlar) 

Sayın Maliye Bakanını, Haziran 1964 ayı 
ortalannda (Enflâsyon, enflâsyon diye bizi 
korkuttular, biz şimdi durgunluktan korkuyor
uz, deflasyondan kurtulmaya çalışıyoruz) diye 
feryat ettiren sebeplerden biri de, bu tersine iş-
liyen durumudur. 

Durum bu statik halini muhafazada devam 
ettiği takdirde, plânda her yıl için kabul edilmiş 
olan 400 bin kişilik yeni işgücü hedefinin ne şe
kilde sağlanacağına ve hergün artan işsizliğin 
ne şekilde önleneceğini merak etmemeye elbet 
imkân yoktur. 

Kanaatimizce bu konuyu süratle halletmemiz 
lâzımdır. Beş yıllık plânımızı ve yıllık program
larımızı memleketin ekonomik gerçeklerine da
ha isabetle cevap verecek şekilde ıslah etmek 
ve vakit kaybetmeden bu ıslâha göre uygulama 
tedbirleri üzerinde durmak mecburiyetindeyiz. 

Ekonomik kalkınmamız gereği gibi düzen-
lenemediği. millî servetlerimiz dinamik ekono-



M. Meclisi B : 56 12.2.1965 O : 2 
mi değerleri haline getirilemedi'kleri takdirde, 
sosyal kalkınma dâvamızı da yürütmemiz bahis 
konusu olamaz. 

Bu izahlarımızı özetlemek icabeder; 
a) Plânımızı Türkiye'nin bütün ekonomik 

ve sosyal faaliyetlerini merkezden düzenlemek 
iddiası içinde bir genel merkezî plân hüviyetin
den çıkarıp, bürokrasi ve ısrâf vasıtası olmak
tan kurtarmalıyız. 

b) Teferruat içinde bunalmaksızm esas eko
nomik hedeflerimizi gerçekleştirecek muayyen 
ve müşahhas yatırım ünitelerine önem verme
liyiz. 

İfeseîS; tarımda, gübreleme, sulama, hay-
varttîiİİk, sanayide; turizm sanayii, gübre sana
yii, petrol ve petro - kimya sanayii, ziraat ma-
kına ve aletleri sanayii, et sanayii gibi dalları 
bu esas ekonomik hedeflerimiz içinde mütalâa 
edebiliriz. 

c) Bu sonuçlan en kısa zamanda ve en ve
rimli şekilde sağhyabilmek üzere plânımızı ve 
yıllık programlarımızı daha basit ve daha pra
tik usullerle uygulanabilecek hale getirmeliyiz. 

d) Bu görüşlerimizin ışığı altında 91 sayı
lı Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulması hak
kındaki kanunda gerekli değişiklikleri yapma
lıyız 

Beş Yıllık Plânın uygulamasındaki yetersiz
likler : 

Şimdi plân ve yıllık programlarımızın uygu
lanmaları konusundaki göriişîerimizin izahına 
geçiyorum. 

Yıllık programların başarılı şekilde uygula
nabilmeleri de özel dikkat, teşkilâtlanma ve 
yeterli denetleme istiyen bir konudur. Plânın ve 
programların hazırlanma safhalariyle bunların 
siyasi iktidarlar tarafından yürütülme safhala
rınıbirbirine karıştırmamak icabeder. Hazır
lanma için nasıl teşkilâtlanmaya ihtiyaç var ise 
yürürlüğe konulan pıânın ve programların ba
şarılı şekilde uygulanabilmeleri için de aynı şe
kilde teşkilâtlanmaya ihtiyaç vardır. Bu teşki
lâtlanma bilhassa siyasî iktidarın başı olan Baş
bakan ve Başbakanlık bakımından büyük önem 
taşımaktadır. Bizde plân ve program uygulan
masını takip ve kontrol için tatbik edilen usûl. 
bütün devlet işlerimizde olduğu gibi, Devlet 
Plânlama Teşkilâtı ile yatırımcı daireler arasın
da karşılıklı yazışmalar usulüdür. 

I Böyle bir usûlün gerçekleri tam olarak orta
ya çıkarma niteliğinden yoksun bulunduğundan 
şüphe yoktur. 

Bir Plân Bakanlığı kurulması şarttır: 
Bizim kanaatimize göre hükümet içinde; 

; a) Plân ve yıllık programların hazırlanma
larına nezaret eden ve uygulamaları devamlı su
rette takip eden, 

[ h) Uygulama devresinde yatırım yerlerinde 
yapılacak devamlı incelemelerle gerçekleşme 

i oranlarının fizik yatırımlar halinde olmasını sağ-
lıyan, 

[ c) Yatırım ödeneklerinin israfını önliyen, 
d) uygulamada başarı gösteren daireler ve 

personele, başarısızlıkları sabit olan daireler ve 
personeli ayırdeden, 

e) Başarıları takdir ve teşvik ve başarısız
lıkları bertaraf etme tedbirlerini alan, 

f) Doğacak güçlükleri zaman kaybına sebe
biyet vermiyecek usuller içinde halledip koordi
nasyon sağlıyan, 

Selâtiiyetli bir bakanlığa mutlaka ihtiyaç 
vardır. 

1964 Programının uygulama noksanlıkları: 
1965 malî yılı bütçe gerekçesinin 1964 prog

ramının uygulanmasına taalûk eden kısmını tet
kik etmiş bulunan arkadaşlarımız, burada ve
rilmiş olan malûmatın yetersizliğine herhalde 
dikkat etmiş olacaklardır. 

Bu gerekçe Türkiye Büyük Millet Meclisine 
1964 yılı Aralık ayında yani 12 nci ay başında 
verilmiştir. Bu tarihte İktisadi Devlet Teşek
küllerimiz ve özel sektörümüzün hiçolmazsa 10 s 
aylık program tatbikatı hakkında teferruatlı 
bilgiler elde bulunabilirdi. Yılın geriye kalan 
iki ayı ise uygulama bakımından fazla önem 
taşımıyan kış aylarıdır. Âmme yatırımlarımı
zın geriye kalanları için de bu tarihte yılın 9 
aylık uygulama sonuçları elde ibulunmak gere
kirdi. 

Müddetler yönünden şartların bu derece mü
sait olmasına rağmen, verilen bilgi Eylül sonu 
itibariyle bir iki global rakamdan ibarettir. 
Bu rakamlar da; kamu sektörü yatırımlarının 
Eylül ayı sonunda 1963 yılının %54 nisbetine 
mukabil % 9 nisbetinde bir düşüklükle % 45 
nisbetinde gerçekleşebildiğini, asıl müstahsil 
yatırımlar sahasını teşkil eden İktisadi Devlet 
Teşekküllerinde ise, bu düşüklüğün daha da 
fazla olduğunu, bunlarda gerçekleşme oranının 
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1963 ün % 56 nisbetine ımukabil <% 14 noksanı 
ile % 42 nisbetinden ibaret bulunduğunu ifade 
etmektedirler. 

Beş Yıllık Plânımızda her sdktör için ayrı 
ayrı yıllık harcama hedefleri tâyin edilmiştir. 
Meselâ; çeşitli imalât sanayimden; çay sana
yiinde 49,4 milyon, kâğıt sanayiinde 100 milyon, 
et ve mamulleri sanayiinde 20 milyon, süt ve 
mamulleri sanayiinde 16,7 milyon, madencilik 
sanayiinde 307,6 milyon, petrol sanayiinde 427,6 
milyon, dokuma ve giyim sanayiinde 160 milyon, 
'kimya sanayiinde 568 milyon, çimento sanayi
inde 14 milyon, makina imalâtı sanayiinde 165,6 
milyon, elektrik cihaz ve malzemeleri imal sa
nayiinde 64 milyon, turizm sanayiinde 178,2 
milyon liralık yatırımlar 1964 yılı için öngörül
müş bâzı hedeflerimizdir. 

Bütçe gerekçesi gibi Devletin bütün ekono
mik ve malî faaliyetlerinin yıldan yıla bir nevi 
muhasebesini yapan bir vesikadan, plânımızın 
öngördüğü bu hedeflerin ne şekilde gerçekleş
tirilmekte olduklarını, yapılan harcamalarla fi
zikî gerçekleşmeler münasebetinin nasıl gelişti
ğini, sınai üniteler olarak âmme sektörünün ve 
özel sektörün Türk ekonomisine ne gibi yeni 
değerler, yeni tesisler kattıklarını, bu suretle 
iş gücümüzde ne gibi gelişmeler, işsizlik prob
leminin hallinde ne gibi ilerlemeler kaydedil
diğini Hükümetin Türkiye Büyük Millet Mecli
sine izah etmesi elbet faydalı olurdu. 

Plân uygulamasının denetimi konusundaki 
nakıs teşkilâtlanma dolayısiyle, konunun asıl 
önemli yönünü teşkil eden bu kısmında Hüküme
tin de yeterli bilgiye sahibolmadığını, mev
cut bilgisinin isie kendisi için dahi tatmin 
edici 'bulunmadığını ifade etmek insafsızlık 
olmasa gerektir. 

Plân uygulamalarının vilayetlerimizdeki 
tbaşları olan valilerimiz de, 1964 Ağustos ayın
da Adana'da yapılmış olan Plânlama Top
lantısında, hükümetin, ilgisizliği dolayısiyl'e 
üsleri yürütmekte karşılaştıkları güçlükleri 
acı acı ortaya koymuşlardı. 

Hükümet 1964 yılı sonuçlarındaki başarı
sızlığı ekonomi dışı sebeplerle izaha çalışmak
tadır. Biz, plânlanmış, projeye (bağlanmış ve 
tbizzat Hükümet veya Hükümetin denetimin
deki bir iktisadî teşekkül tarafından 'gerçek
leştirilecek bir yatırımın, Kibri meselesi çık-

12 .2 .1965 O : 2 
mıştır, diye gerçeleşmemesmin mânasını anla
maya imkân bulmamaktayız. (Alkışlar) 

öyle zannediyorum ki, Ibu çeşit gecikmeler, 
sadece uygulamadaki ve uygulamayı kovala
madaki yetersizliklerden doğmaktadır. 

Gıeçikmeler her yıl artmaktadır : 
Devlet Plânlama 'Teşkilâtının Holânda'lı 

Müşaviri Timbergen 1964 Mayıs ayında; 
(Plânın ilk yılında gecikmeler tabiîdir. 

Fakat 'bunlar devamlı hâle gelmem'elidlr. Aksi 
takdirde özel teşebbüs yatırımlarının gelişme
si için gerekli olan temel yatırımlar, eğitim, 

ve saire sağlanamaz.) diye konuşmakta idi. 
ıGrubumuz; Sayın Müşavirin beyanlarını da 

işhad ederek, gecikmelerin yıldan yıla süratle 
artma istidadını gösterdiği, bu sebeple plân 
ve program uygulamalarının bugüne kadar 
olduğundan çok daha ciddî mütalâa edilme
leri gerektiğini Hükümete hatırlatmayı fay
dalı saymaktadır. 

Dış ticaretimizin meseleleri : 
Muhterem arkadaşlarım ; 
İstihsal hayatımız ve dış tediye muvazene

mizi gelişbirmie bakımından üzerinde önemle 
durulmaya değer üçüncü konu dış ticareti-
mizdir. 

Son günlerde devletleşıtıirilmle fikri ortaya 
atılarak umumî efkârımızın dikkatini çok 
yakından üzerine çekmiş bulunan bu konu, 
gerçekten ciddî tetkiklere ve ciddî ıslâh ted
birlerine ihtiyaç göstermektedir. 

Dış ticaretimizin istihsal hayatımızla doğ
rudan doğruya ilgili dalı olan ihracatımız, 
maalesef yıllardan beri ıbirbirime eşit sayılacak 
hadler içinde seyretmektedir. Mıeselâ, 1952 
yılında 362,9, 1953 yılında 396,1 milyon do
lar olan ihracat haemı aradan geçten 10 yıllık 
zamana ve 1958 yılında Türk Parasının dış 
kıymetinde yapılan üç misle yakın düşürül
meye rağmen, 1962 de 381,)2, 1963 de 3,68,1 
milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bunun 
yanında ihraç maddelerimiz bünyesinde de 
önemli bir değişiklik sağlanamamakta, ihra
cat kalemlerimiz daha ziyade az gelişmiş mem
leketlere has olan zirai mahsullerden ibaret 
ıbulunmaktadır. 

Batı dünyasının gelişmiş memleketlerin
de nüfus başına 400 dolara yaklaşan, pek çok 
batılı, doğulu az gelişmiş memlekette dahi 
20 doların bir hayli üstünde gerçekleşen yıllık 
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ihracat rakamları, maalesef memleketimizde 
yıllardan beri nüfus ıba§ına 12 - 14 dolar ci
varında dolaşmaktadır. 

Mukayeseli ıbir tetkike imkân verebilmek 
üzere Yüksek Heyetinizle doğunun ve batının 
gelişmiş ve az gelişmiş memleketlerinden bir 
kaç rakam sunmak isterim. 

1962 yılında 
nüfus ıbaşma 

ihracat 
Dolar 

Arnavutluk 
Arjantin 
Birezilya 
Bulgaristan 
Şili 
Formaza Çini 
Çekoslavakya 

JDanimarka 
Mısır 
Finlandiya 
Fransa 
Batı - Almanya 
Doğu - Almanya 
Gana 
Yunanistan 
israil 
Liberya 
Fas 
Hollanda 
Portekiz 
Romanya 
İsveç 
Tayland 
İngiltere 
Amerika 
Rusya 
Yugoslavya 
Polonya 
Suriye 
Türkiye 

30 
40 
20 
82 
69 
17 

148 
335 
18 

237 
156 
225 
127 
43 
26 

110 
64 
29 

367 
35 
42 

352 
18 

195 
112 
27 
30 
50 
24 
13 

Görülüyor ki, ihracat konusunda Batının 
gelinmiş memleketleriyle aramızdaki mesafenin 
10, 20, hattâ 30 misli açılmış olması bir yana, 
bir kısım Afrika memleketleriyle dahi aleyhi
mizde kayda değer mesafe farklılıkları mev
cuttur. 
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İthalâtımız da, ihracatımızın, görünmiyen 

kalemler ve sermaye hareketlerinin sağlıyabil-
dikleri imkânlar içinde aynı özelliklerle seyret
mekte, bütün ithalât hudutlamalanna rağmen, 
dış ödemeler dengemiz uzun yıllardan beri bü
yük açıklarla sonuçlanmaktadır. 

Gerek ihracatımız, gerekse ithalâtımız % 90 
nisbetine yakın bir kısmı ile APA ve Serbest 
dolar sahasına tevcih edilmiş bulunmakta, an
laşmalı memleketlere isabet eden kısım % 10 
civarında gerçekleşebilmektedir. 

Bu statik halin birbirini kovalıyan yıllar
dan aynen devam ettiği, mahsullerimiz ve ma
mullerimiz için yeni pazarlar bulmak hareketi 
içine giremediğimiz, yapılan münferit bâzı ça
balardan da müspet sonuçlar alamadığımız bi
rer gerçektir. Durumun çözümlenmesinin bü
tün ekonomik, hattâ malî ve idari faaliyetleri 
ilgilendiren oldukça güç bir mesele olduğunda 
şüphe yoktur. 

Beş Yıllık Plânımızı hazırlamış olanlar da
hi, bu konuda fazla iyimser davranamıyarak 
ihracat projeksiyonlannda, önümüzdeki yıllar 
için, mütevazi sayılacak ihracat hedefleri tes
bit etmek zorunluğunu duymuşlardır. 

Filhakika plânın 1963 - 1967 devresi için 
tesbit ettiği ihracat hedefleri şöyledir : 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

347,8 milyon dolar 
374,3 » » 
393,5 » > 
427,2 » » 
457,2 » » 

Dikkat edilecek olursa bu hedefler içinde 
meselâ 1965 yılı için tesbit edilmiş olan mik
tar, yukarıda bir münasebetle söylediğimiz 12 
yıl önceki yani 1963 yılı ihracatımız seviyesin
dedir. 

Hedefler bu derece mütevazi hadler dâhilin
de tutuldukları için de, istihsal ve dış ticaret 
düzenlerimizde önemli gelişmeler olmadığı hal
de, 1963 ve 1964 yıllarında hedeflere ulaşmış 
gözükmekteyiz. 1964 yılında ihracat hacminin 
400 milyon doların da üstüne çıkmış olmasını 
şüphesiz memnuniyetle karşılamaktayız. 

Yılın son ayında birden bire meydana gel
diği anlaşılan bu süratli yükselişin stokların 
tasfiyesinden doğmuş arızî bir ilerleme olma
masını ve mütaakıp yıllarda da devam etmesi
ni temenni ederiz. 

— 39 — 



M. Meclisi B : 56 
Dış ticaretin devletleştirilmesi fikirleri : 
Dış ödeme dengemizin devamlı surette ve 

yüksek nisbetlerde açıklar vermesi bâzı çevre
lerde dış ticaretimizin devletleştirilmesi fikri
nin savunulmasına yol açmış bulunmaktadır. 

Diğer çeşitli meselelerimizde olduğu gibi 
bu meselede de ileri sol ekonomilerin tatbika
tından müspet sonuçlar alınabileceği ümidine 
kapılmış gözükenler, durumun ancak küllî bir 
sistem değişikliğiyle düzeltilebileceği fikri üze
rinde ısrarla durmaktadırlar. Biz bu fikrin te
melinde yatan gerçek faydayı anlamaya maale
sef imkân bulamamaktayız. 

İhracat ve ithalâtı devletleştirdiğimiz tak
dirde, acaba üretim gücümüz mü birden yükse
lecek, dış pazar bulmaktaki yetersiz tatbikatı
mız mı ortadan kalkacak, maliyetlerimiz mi bir
den düşecek mallarımızın kalitelerimi birden 
düzelecek, satış için gerekli standardizasyon, 
ambalajlama kifayetlerimiz mi birden arta
caktır? 

Bütün bu gelişmeler böyle bir sistemle sü
ratle sağlanabilecekse, neden bugünkü sistem 
aynı sonuçlan sağlıyaımamaktadır? Devlet it
halât ve ihracatı bizzat kendisi yaptığı zaman 
almak kudretinde bulunduğu ekonomik ve ida
ri tedbirleri, bu faaliyetleri vatandaşları yürü
türken neden almak imkânını bulamamaktadır 
veya bulamıyaeaktır.? Yoksa bu sonuçları ala
bilmek için ayrıca bütün ekonomik, sosyal ve 
hattâ siyasi düzenimizde aynı şekilde küllî sis
tem değişiklikleri yapmamra lüzumu üzerinde 
mi durulmaktadır? 

ithalât ve ihracatın devletleştirilmesi fikrini 
savunanlar bu soruların cevaplarını vermekten zi
yade, bu ekonomik faaliyetler dolayısiyle dışarıya 
döviz kaçırıldığından ve bu suretle millî imkân
larımızın birtakım şahıslar tarafından sömürüldü-
ğünden bahsetmektedirler. 

Bu görüşün külliyen isabetsiz olduğu elbet 
iddia edilemez. Türkiye'den yıllardan beri ge
rek ithalât, gerekse ihracat yoluyle ve başka 
pek çok yollarla dışarıya döviz kaçırıldığında 
şüphe yoktur. Ekonomik ve siyasi ortam buna 
müsaidolduğu, devlet olarak tedbir almakta 
yetersiz kaldığımız müddetçe bu böyle olmuş
tur, böyle olmakta da devam edecektir. Dış ti
careti özel teşebbüsler tarafından yürütmeyip, 
devlet tarafından yürütecek olursak, bu iş dev-
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let adına yine muayyen şahıslar tarafından ya
pılacaktır. Toplumda vasat müsait olduğu tak
dirde bu defa konu el değiştirecek, döviz kaçı
rılması hâdisesi yeni eller tarafından tatbike 
konulacaktır. 

Türkiye'de devletin yürüttüğü ekonomik faa
liyetlerin, özel sektörün yürüttüğü ekonomik 
faaliyetlerden daha rantabl işledikleri yolunda 
da bir gelenek tesis edildiğini maalesef görmüş 
değiliz. Bilâkis çoğu zaman devlet teşebbüsleri, 
özel teşebbüslere nazaran daha da yetersiz ve 
dahi* da bürokratik olmaktan kurtulamamışlar
dır. Hattâ bu hal sadece Türkiye'ye mahsus bir 
gerçek de değildir. 

ileri sosyalist ekonomiyi yıllardan beri uy-
gıılıyan Doğu Avrupa memleketlerinin, Sovyet 
Rusya başta olmak üzere, son yıllarda, Batı 
ekonomisinin temeli olan kâr motifini reform 
adı altında ekonomilerine dâhil etme yarışma 
girişmiş bulunmaları, bu gerçeğin onlar tara
fından da kabul edilmiş olmasının en güzel ör
neğidir. 

Yukarıda nüfus başına ihraç rakamlarını 
verdiğimiz memleketlerden en ileri ihracat se
viyesine ulaşmış olanlar ihracatı özel sektör 
eliyle yürütenlerdir. 

Daha enteresan bir misal olarak Batı - Al
manya ile Doğu - Almanya'nın durumlarına dik
katlerinizi çekmek isterim. Birisinde ihracat 
tamamen özel sektörün, diğerinde devletin elin
dedir. Millet aynı millettir, imkânlar aynı im
kânlardır. Ama birisinde, Batı - Almanya'da nü
fus basma ihracat rakamı 225 dolardır, diğe
rinde, Doğu Almanya'da ihracat rakamı öte
kinin hemen hemen yarısı nisbetinde nüfus ba
şına 127 dolardır. Devletleştirme sisteminin 
mucidi Sovyet Rusya'da da bu rakam sadece 
27 dolardan ibarettir. 

O halde önümüzdeki iş bir sistem meselesi 
değildir. Teşhislerimizi isabetle yapamaz, im
kânlarımızı lâyıkiyle değerlendiremez ve ted
birlerimizi şartlarımıza uyduramaz isek, hangi 
sistemi uygularsak uygulıyalım sonuçları de
ğiştirmemiz mümkün olamaz. Bütün ekonomik 
faaliyetlerimiz için savunduğumuz bir fikri bu
rada tekrarlamak isteriz. Sert ideolojik sistem
ler, iktisadi ve sosyal hayatımızın güçlüklerini 
yenecek tılsımlar değildirler. Her memleketin 
kendine özel şartları vardır. Marifet bu özel 
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şartlara uygun özel sistemi kurup, uygulıyabil-
mekte ve olumlu sonuçları alabilmektedir. Bu 
da, berşeyden önce, kendimize güven duygu
sundan yoksunluğu ifade eden taklitçilik özen
tisinden kurtulmamızı gerektirir. 

Dış ticaret sistemimizde ıslahat ihtiyaçları : 
Muhterem, arkadaşlarım, 
Meselenin esası hakkındaki bu mütalâaları

mızdan sonra mevcut sistem, üzerinde düşün
düğümüz ıslah tedbirlerini ifade edelim: 

Evvelâ konunun dış ticaret dengemiz yö
nünden değil, dış ödemeler dengemiz yönünden 
ele alınmak lüzumuna işaret etmek isterim. 

Bugün dış ticaretlerinde ihracat hadleri 
önemli şekilde gelişmiş memleketlerden pek ço
ğunda dahi., dış ticaret dengeleri aleyhte so
nuçlandığı halde dış ödemeler dengeleri açıksız 
kapatılabilm ektedir. 

Bizde ithalât ve ihracat hadleri farklılıkla
rının büyüklüğü, ihracat hadlerimizin çok ya
vaş geliş-mekte.bulunması* konunun bu yönden 
ele alınması ihtiyacını daha da önemli hale ge
tirmektedir. 

Dış ödemeler dengemizin ıslah ihtiyaçları : 
Dış ödemeler dengemizin cari işlemler bö

lümünün görünraiyen kalemlerinden turizm 
ve dış seyahatler kalemi devamlı surette açık 
vermektedir. Bilhassa resmî mahiyetteki dış 
seyahatlerin her türlü kontrol dışında günlük 
turistik hareketler haline geldiğini inkâra, im
kân yoktur. 

Bütçesi açık, dış ödemeler dengesi daha da 
açık olan bir devletin bu mevzuda çok hassas 
bulunması gerektiğini hükümete hatırlatmaya 
lüzum olmamak icabeder. 

Turizm gelirlerimizi artırma çabalarımızı 
da daha verimli hale getirmek mecburiyetinde
yiz. Her zaman söylediği üzere, bugün pek çok 
memleket turizmde kaydettikleri dikkate şa
yan ilerlemelerle bu kaynaktan ihracat hadle
rine yakın gelirler elde etmeye başlamışlardır. 

Beş Yıllık Plânın ve yıllık programların ıs
lahı bahsinde yatırım hedeflerini verimli saha
lara yöneltmek zorunda olduğumuz ve bu he
deflerden birinin turizm sanayii olduğu yolun
daki görüşümüz burada önem kazanmaktadır. 

Konunun lâfını ederek vakit kaybetmek ye
rine Beş Yıllık Plânımızla irtibatını kurmak ve 
onun bir parçası olmak üzere memleket turiz-
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'mini geliştirmek için bir münferit plânlı ham
leye girişmemiz mutlak bir zarurettir. 

Bu münferit plânda özel sektör ve âmme 
sektörünün yapacakları turistik çalışmalar için 
gerekli hukukî, malî, ekonomik ve teknik tedbir
ler kendi özellikleri içinde pekâlâ düzenlenebi
lirler. 

Dış ödemeler dengesinde üzerine ciddiyetle 
eğilmemiz gereken ikinci büyük kalem dış borç 
ödemelerimizdir. Dış ödeme mükellefiyetlerimizin 
1962 yılında ihracatımızın % 25 ini, 1963 yılında 
% 31 ini, 1964 yılının ilk 8 ayında % 33 ünü teş
kil ettiğini bütçe gerekçemizden öğrenmekteyiz. 
1965 yılında 220 milyon dolara yaklaşan bir dış 
ödeme mükellefiyetiyle durumun çok daha ağır 
bir mahiyet alacağı anlaşılmaktadır. 

Dış borçlarımız, maalesef yıldan yıla olduk
ça yüklü kalemler halinde artmaktadır, Nitekim 
1959 yılı sonunda 4 milyar 403 milyon lira olan 
devlet bütçesi dış borçları, 30 Eylül 1964 tari
hinde 1 milyar 642 milyon liralık bir artışla 
6 milyar 45 milyon liraya yükselmiştir. 

Beş Yıllık Plânımızla ekonomik kalkınmamız 
süratli bir hamle, haline getirilebilmiş olsa idi, 
şüphesiz bu borçlanmalardan çekinmek için bir 
sebep olmazdı. Fakat sonuçları tatmin edici ol-
mıyan bu plânın finansmanı maksadiyle girişi
len ağır borç taahhütlerinin gelecekte ekonomi
mizin takatini büsbütün zorlayıcı durumlar ya
ratmaları muhtemeldir. 

Bu itibarla konuyu Hükümetin daha ciddî 
bir açıdan mütalâa etmesi ve bâzı prensip ka
rarlarına varması lüzumuna işaret etmekte fay
da görürüz. 

Evvelâ önümüze getirilen her krediye arzu 
ile sarılmak gibi bir ruh halinden kendimizi kur
tarmalıyız. 

Kalkınmamız için girişilecek dış borçlanma
ların kalkınma kredisi niteliğine sahibolmaları-
na özel önem verilmek icabeder. 

Milletlerarası îmar ve Kalkınma Bankası, 
Milletlerarası Finansman Kurumu, Milletlerara
sı Kalkınma Birliği gibi müesseselerin gerek 
özel sektör, gerekse âmme sektörü için bu ba
kımdan müsait bulunan kredilerinin itina ile ta
kiplerinden doğacak faydalar aşikârdır. 

Muayyen ödemesiz süresi olmıyan, vadesi 
kısa, faiz nisbeti yüksek borçlanmalarla kal
kınmanın sağlanamıyacağı gerçeğinin dikkat
ten uzak tutulmaması lâzımdır. Konsorsiyum 
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kanaliyle sağlanan kredilerden mühim bir kıs
mının dahi bu niteliğe sahip olmadığı hepimi
zin malûmudur. Hükümetin içinde bulunduğu 
şartlan takdir etmekle beraber, plânın sonuç
lan ortaya çıkmaya başladığına göre, bu çeşit 
kredileri kullanmanın mı, yoksa kullanım>ama-
nm mı ekonomimize hayır getireceğinin 'karar
laştırılması lüzumuna işareti faydalı sayam. 

Şartlan müsaidolmıyan borçlanmızm uzun 
vadelere yayılarak daha müsait şartlı krediler 
haline getirilmesi konusunun da, bugüne ka
dar olduğundan çok daha ciddî şekilde takibi 
gerektiği kanaatindeyiz. Bizden alacaklı dev
letler, hem konsorsiyum hem de OECD teşkilâ
tına dâhil olan devletlerdir. iktisadi kalkınma
mız için gayret sarf ettiklerini beyan eden bu 
devletler karşısında, taleplerimizi ciddî bir 
plân haline getirmek suretiyle çıkacak olursak 
daha kısa zamanda sonuç alacağımızı ümidet-
mekteyiz. 

Bu konudaki izahlanmızı tamamlarken ya
bancı sermayeyi teşvik kanunu ve petrol kanu
nu tatbikatına Hükümet olarak gerekli hassa
siyetin gösterilmesi ve dış ödeme gücümüzün 
fuzulî külfetler altına sokulmaktan korunması 
lüzumuna kısaca işaret ederiz. 

İthalât ve ihracat işlerimizdeki ıslâhat ih-
tiyaçlan : 

Dış ödemeler dengeimiz üzerindeki bu izah-
lanmızdan sonra dış ticaretimiz bakımından 
alınabilecek tedbirlere de temas etmek isteriz. 

Başından beri söylediğimiz gibi ihracatımı
zın geliştirilmesi için ilk şart, tabiatiyle ekono
mimizin üretim gücünü artırmaktır. Yatmm 
ve üretim seviyelerimizi artırmak, yatıranları
mızı daha üretken sahalara aktarmak yolun
daki görüşlerimizin itibar bulmasının, bu ko
nuda, esas ekonomik ıslâh tedbirlerinin alınmış 
olmalan mânasını taşıyacağında şüphe yoktur. 
Fakat sadece üretim seviyemizi artırmakla da 
meselenin halledilmiş olamıyacağını, her gün 
dış ticaret hayatımızda, geçirilen tecrübeler or
taya çıkarmaktadır. Modern ekonomide malı 
üretmek kadar satmak da önemlidir ve ihtisas 
konusudur. Bilhassa bizim esas ihraç malları
mız komşu memleketlerin şiddetli rekabetiyle 
karşı karşıya bulunmaktadırlar. 

Bu itibarla bu mallann ihracında büyük 
müşkülât ile karşılaşmakta, çoğu zaman stok-
lanmızı yıldan yıla devir zorunda kalmakta-
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yız. Hattâ bu çeşit mahsuÜerimizin üretimini 
doğrudan doğruya veya dolaylı yollardan sı
nırlandırmak gibi usullere de başvurduğuımuz 
olmaktadır. Bütün bu sebepler Türk dış ticare
tini (Yeni pazarlar bulma) gibi fevkalâde önem
li bir mesele ile karşı karşıya getirmiş bulun
maktadır. Devlet hayatımızın her dalında oldu
ğu gibi dış ticaret işlerimizin yürütülmesinde de 
her şey kalıplaşmış rutin haline getirilmiştir. Se
nenin muayyen aylarında dış ticaret rejimimiz 
ilân olunur. Servisler rejimin muayyen maddele
ri üzerinde daima aynı şekilde ve alıştıklan usul
ler içinde çalışırlar. Liberasyon listeleri, tahsisli 
ithal listeleri, ithalâtçı kotaları, sanayici kota-
lan gibi teknik terimler arasında her rejimde 
üç aşağı beş yukan aynı maddeler, aynı rakam
lar tekrar edilip durur. Anlaşmalı memleketler 
muayyendir. Anlaşma metinleri, bunlara ekli it
hal üsteleri aşağı yukan kalıplaşmıştır. Heyet
ler gider, heyetler gelir, yıldan yıla aynı anlaş
malar yenilenir, işler böylece, muayyen formül
ler içinde, muayyen şekillerde ve muayyen ru
tinle yürütülür. 

Dış ticaret teşkilâtımızı bu pasif çalışma dü
zeninden kurtarmak suretiyle, dış ticaret politi
kamızda bilhassa aşağıdaki hususlann, yeniden 
gözden geçirilmesinde fayda mütalâa ederiz. 

Evvelâ anlaşmalı memleketlerle olan dış tica
retimiz bakımından içine düştüğümüz ürkeklik
ten kendimizi kurtarmalı ve bu memleketlerle 
Olan ticaret hadlerimizi artırmak için ciddî ted
birler almalıyız. 

ihracat bünyemizin, mallanmızı dolar veya 
APA sahasına rahatça ihraç edebilmemize imkân 
vermediği artık bir gerçek olarak ortaya çık
mıştır. Bu itibarla anlaşmalı memleketlerle olan 
ticari münasebetleri, bir nevi istisnai muamele 
olarak mütalâa etmekten vazgeçmeli, gerek 
kalkınmamız için gerekli ithalâtımız, gerekse 
mahsullerimizin ve hattâ sınai mamullerimizin 
ihracı bakımından bu memleketlerle olan ticari 
münasebetleri geliştirmek fikrini ciddî şekilde 
ele almalıyız, Bugün, Amerika Birleşik Devlet
leri dâhil, bütün Batı âleminin bu yolda sarf 
ettikleri gayretler ortadadır. 

Anlaşmalı memleketler denilince, bizde 
bunlann adedleri de pek mahdut ve üç - beş 
Doğu - Avrupa memleketiyle bir iki Orta - Do
ğu memleketinden ibarettir. Hükümetlerin bu 
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bakımdan da politikalarına hayatiyet vermele
ri gerektiğini, yeniden kurulmakta olan Asya 
ve Afrika Devletleriyle de ticari ımünıaseb etle
rin geliştirilmesi lüzumu üzerinde durulmasını 
.bilhassa bdirtmek isteriz. Bu fikri bir kısım 
sınai mamullemmize pazar bulma ihtiyacımızla 
birlikte uygulamaya koymakta önemdi menfaat-
lanmız mevcuttur. 

Türkiye ihraoat kalemlerinde sınai mamulle
rini dâhil etmediği müddetçe, ihracatında sü
ratli ilerlemeler kaydetmesi güç bir ekonomik 
ortam içindedir. Bu itibarla devlet sübvansiyo
nu ille dahi olsa, bir kısım sınai mamullerimi
zin ihracı suretiyle sanayimizi geliştirmek, in
san ve hammadde gücümüzü değerlendirmek 
zorundayız. Böyle bir ihraç politikası için en mü
sait zeminin, başlangıçta ticari anlaşmalar yolu 
olduğunda şüphe yoktur. 

Sanayimizi müşterek pazarın gelecekteki re
kabetine hazırlıyabilmek için de böyle bir adı
mın lüzumu aşikârdır. 

İhraöat mevzuunda üzerinde durmaya değer 
bulduğumuz bir başka husus da, ihracatta libe
rasyon fikrini hudutlandıran fiyat kontrolların-
dan kaçınılması lüzumudur. Filhakika Hükü
met zaman zaman döviz kayıplarını önlemek 
iddiasiyle bu çeşit tatbikata ihtiyaç 'duymakta
dır. Fakat bu tatbikatın umumiyetle müspet 
değil, menfi sonuçlar verdiği de bir gerçektir. 

ithalât yönünden de; dış ticaret rejiminin 
ithalâta mütaallik hükümlerinin tesbitinde, it
hâl kotalarının tanziminde israfları ve tesirleri 
önleyici tedbirlere ihtiyaç bulunduğu kanaa
tindeyiz. 
% • 

. İthalâtta monopol yaratmak suretiyle gerek-
ithal' fiyatlarını, gerekse iç fiyatları suni ola
rak yükseltme temayüllerinin, bu monopolleri-
önleyici tedbirlerle bertaraf olunması fikri üze
rinde de Hükümetin durmasını tavsiyeye değer 
görmekteyiz, 

Güçlüklerimizin diğer sebepleri : 
Aziz arkadaşlarımı; 
Buraya kadarki mâruzâtımla memleketimi

zin ekonomik ve malî manzarasını bir bütçenin 
tümü üzerindeki görüşmelerin müsaadesi nisbe-
tinde ana çizgileriyle belirtmeye ve her türlü 
kalkınmanın temeli olan iktisadi gelişme bakı
mından, Hükümet politikasında gördüğümüz 
noksanlıkları ve bu noksanlıkların giderilme-
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leri yolunda grupumuzun düşündüğü tedbirleri 
izaha çalıştım. 

Konuşmamın sonuna yaklaşırken, 20 yıldan 
beri demokratik sisteme alışma çabalan içinde 
bulunan 27 Mayıs 1960 tarihinde bir ihtilâl ge
çiren, 1961 yılından itibaren yeni bir Anayasal 
yi yürürlüğe koyup ikinci bir- hamle halinde 
siyasi rejimini, iktisadi ve sosyal hayatım dü-
zenlemiye çalışan Türkiye'nin, güçlüklerinde 
müessir olan diğer sebepler üzşrinde de 'kısaca 
durmakta fayda mülâhaza ederim. 

Bütçe gerekçemiz, meselelerimizin çözümün
de Hükümetin geleceğe müteveccih görüşlerini 
(çeşitli tanzim ve reform çalınmaları) adı altın
da toplamış ve bu çalışmaları iki büyük ba§-
lıktd mütalâa etmiştir. 

Bunlardan birincisi idari ve sosyal reform 
çalışmaları, ikincisi vergi reform çalışmaları
dır. 

İdarede reform ihtiyacı : 
idarede reform çalışmalarının bir yönünü 

teşkil eden devlet personel rejimi hakkında, 
devlet memurları kanun tasarısı, Türkiye Bü
yük Millet Meclisine, geç de olsa intikal ettiği 
için, bu konuya ayrıca temasta fayda görme
mekteyim. 

idarede reformun ikinci bölümü olan mer
kezi Hükümet ve mahallî idareler teşkilâtının 
düzenlenmesi 'konusunu, Meclis Grupumuz me
selelerimizin çözümlenmesinde, işbaşmdaki Hü
kümetlerin süratle halletmeleri gereken bir dâ
va olarak !kabul etmektedir. 

Hükümetin bu yöndeki çalışmaları, maale
sef bugüne kadar yetersiz kalmış, gerçekten al
dığımız bilgilere göre, bundan böyle de bu mev
zua süratli sonuçlara gidici bir istikamet ve
rilememiştir. 

Reform fikrinin bir nevi tekelcisi olmak 
iddiasında bulunan Hükümetin, dâvayı bu dere
ce hafife almasından üzüntü duymaunıaya elbet 
imkân yoktur. 

Merkezî Hükümet teşkilâtına dâhil bakan-
lılk, daire ve müesseseler arasında görev ve da
ğılış tarzını tesbit etmek ve bu dağılışın âmme 
hizmetlerinin en verimli tarzda ifasına imkân 
verip vermediğini inceliyerek bu hususta teklif 
ve tavisyelerde bulunmak üzere kurulan Proje 
idare Kurulu, 20 Mart 1962 tarihinde vazifeye 
başlamıştır. Kurul, bütün devlet dairelerinden 
alınan mütehassıs elemanlardan istifade ederek 
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çalışmalar yapmış ve hazırladığı raporları 1963 
yılı ortalarında Hükümete tevdi etmiştir. 

Aradan geçen uzun zamana rağmen Hükü
met, gerekçede konunun Devlet Plânlama Teş
kilâtında kurulan «İdari ve İktisadi Metodlan 
Düzenleme Komisyonu» na havale edildiğinden 
bahsetmektedir. 

İdari reformun sadece merkezî Hükümet teş
kilâtına taallûk edem bu başlangıç safhasının 
dahi, üç yıl gibi bîr zaman içinde bir komisyon
dan diğer komisyona havale edilebilmiş olması, 
bizim reformculuğumuzun gerçek anlamını or
taya koymaya kâfi bir delil olsa gere'ktir. 

İdari reformun asıl önemli cephesi olan ma
hallî idarelerimiz ve teker teker bakanlıkları
mız, merkez ve taşra teşkilâtları ile, olduğu gi
bi durmaktadır. 

Merkezi Hükümet teşkilâtı bakımından bu 
derece yavaş ve sonuçsuz bir çalışma temposu 
içinde bulunan Hükümet, konunun ikinci kıs
mına henüz el atmaya dahi lüzum görmemiş
tir. 

Merkezi Hükümet teşkilâtının yemden dü
zenlenmesine mütaallik raporda bu konuda aşa
ğıdaki tavsiyelerde bulunulmaktadır. 

«Bu araştırma, merkezî Hükümet teşkilâtı
nın kuruluş ve görevlerini daha çok genel bir 
açıdan ele almış ve birimlerin iç kuruluşlarına 
ve işleyişlerine aaıcak meselenin bütünüyle il
gili olarak dokunulmuştur. 

Merkezî Hükümet teşkilatındaki bütün bi
rimler kendi bünyelerini ve işleyişlerini yeni
den düzenleyip geliştirmeyi başta gelen sorum
luluklarından saymalıdır. Bu amaçla yapılacak 
araştırmalar birimlerin başındaki en yüksek 
âmirlerin yakın gözetimi altında yürütülmeli, 
bu konu Genel Müdür ve Müdürlerin başlıca gö
revi olmalıdır.» 

«Mahallî idareler ve merkezî Hükümet teş
kilâtının taşra birimleri konusundaki araştır
maya da gerekli hazırlıktan sonra hemen baş
lanması tavsiye olunabilir. 

Bu arada, bütün bakanlıklara, genel mü
dürlüklere ve müdürlüklere kendi idarelerini 
düzeltme ve geliştirme için yapılacak araştır
maların sonucunu beklememeleri ve bu sorum
luluğun, her zaman olduğu gibi şimdi de ken
dilerine ait bulunduğu hatırlatılmalıdır.» 

Beş Yıllık Plân da, idarede yeniden düzen-
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leme konusunun kati lüzumunu şöyle ifade et
miştir : 

«Bugünkü kuruluş, esas olarak Osmanlı İm
paratorluğundan devralman sistemde, yeni 
şartlara uydurulmak üzere yapılan değişiklik
lerle ortaya çıkmıştır. 

Ancak bu değişiklikler belirli ilkelere dayan
madığından, iş bölümü ve koordinasyon bakı
mından tamamen yetersiz ve güç çalışır bir ku
ruluş meydana gelmiştir. Bu sebeple gerek mer
kezî Hükümet kuruluşunu «Merkez ve taşra 
teşkilâtlariyle birlikte,» gere(k mahallî idareleri 
«İl özel idaresi, belediye ve köylerle birlikte» 
kalkınmakta olan bir ekonominin ihtiyaçlarını 
rasyonel bir şekilde ve süratle karşılıyabilecek 

,duruma getirmek kaçımlm'az bir zarurettir.» 
Mütehassıs kurul ve teşkilâtların yukarıki 

mütalâalarından da anlaşılacağı üzere, idari re
form konusu devletimizin yönetiminde, iktisa
di plânlama kadar önomli bir husustur. Plânın 
başarısı, idarede verim ve tasarruf, devlet per
sonelinin terfihi gibi anameselelerimizin halli 
bu temel reformun gerçekleşmesiine bağlıdır. 

Bu itibarla, biz konunun bu önem içinde 
mütalâasını, komisyondan komisyona havale 
ile devamlı surette zaman kaybından kaçınıl
masını, daha kısa ve daha pratik usuller için
de yürütülerek, meselenin süratle sonuçlandı
rılması lüzumunu bilhassa tavsiyeye değer gör
mekteyiz. Bu görüşün ışığı altında aşağıki ted
birleri almakta her halde fayda mülâhaza ede
riz : 

1. — Merkezi Hükümet teşkilâtının düzenlen
mesi konusunda teknik hazırlıklar tamamlan
mıştır. Bu hazırlıkları dikkate alan bir Hükü
met çahşmasiyle merkezî Hükümet teşkilâtımı
zı yeni ihtiyaçlara göre ve süratle yeniden kur
malıyız. 

2. — Bakanlıklarımızdan her biri, merkez 
ve taşra teşkilâtlarını içine alan çalışmalarla, 
hizmetlerini bugünkü ihtiyaçlara göre yeniden 
düzenlemeli, tesbit edilecek kadro ve hizmet 
fazlalık ve noksanlıklarının, devlet personel da
iresi aracılığı ile hem daireler arasında, hem 
de zaman itibariyle tevzini sağlanmalıdır. 

3. — Vilâyetlerimizde valilerimiz devletin 
bütün yatırım ve idari faaliyetlerinin (İktisa
di Devlet Teşekkülleri hariç) salahiyetli tek 
sorumlusu haline getirilmelidir. 
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4. — Mahallî idarelerimizin yenliden düzen

leme çalışmalarına derhal başlanmalıdır. 
5 — îdarede sorumluluk ve yetki konuları 

bürokratik yazışmaları önliyecek şekilde hallo-
lunmalıdır. 

Bugün idarenin her kademesi çalışmalarını; 
yetkilerin de sorumlulukların da kendilerinin 
üstündeki kademeye addoluduğu anlayışı için
de tanzim etmektedir. Bu suretle en basit konu-
larm dahi çoğu zaman merkezin, hattâ merkez
de bakanın emıir ve talimatiyle halledilebdlmele-
ri gibi, kırtasiyeciliği, merkeziyetçiliği, inisiya
tif yoksunluğunu ifade eden, mutlak formalist 
bir idari bünye ortaya çıkmaktadır. Böyle bir 
bünyenin otokontrol ve otokritik yolu ile ken
di kendisini devamlı şekilde düzenlemesi, don
muş, kalıplaşmış şekilcilik ve otomatizmden 
kurtulabilmesi elbet mümkün değildir, idare
mizde reform yaparken evvelâ bu zihniyeti re
forma tabi tutmak) hayatiyetten mahrum bale 
gelmiş olan bu bünyeyi canlılığa kavuşturmak. 
keaıdd içinde devamlı surette tekâmül eder ha
le, getirmek mecburiyetindeyiz, 

Plân uygulaması için kurulacak bakanlık 
idari reform uygulamasını takip görevini de 
üzerine almalıdır. 

Bu konudaki mâruzâtımı merkezi Hükümet 
teşkilâtı görevlerine mütaallik mütehassıslar 
raporunun bir pragrafmı Yüce Heyetinize oku
yarak sonuçlandırmak isterim : 

«Her idari kuruluş, en yukarı seviyedeki 
sorumlulardan en aşağı 'kademelerdeki âmirle
re kadar, kendi kendini düzeltmeyi ve geliştir
meyi başlıca görev olarak benimserse, dâvanın 
en önemli safhası başarılmış olacaktır. Oysa, 
idarede şimdiye kadar görülen tipik davranış, 
bunu, kendi dışında, bâzı tılsımlı formül sahip
lerinin başarabilecekleri bir iş saymak olmuş
tur.» 

Toprak reformu, gecekondu dâvası : 
Muhterem arkadaşlarım; 
Heform çalışmaları içinde adı geçen top

rak reformu kanun tasarısı da Türkiye Büyük 
Millet Meclisine intikal etmiş bulunmakla, ko
nu üzerinde burada ayrıca mütalâa beyanını 
lüzumsuz addetmekteyiz. 

Biz bu vesile ile gerçekten önemli bir sos
yal meselemize Hükümetimizin dikkatlini çek
mek isteriz. 
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Türkiye'de gecekondu mevzuu gün geçtik

çe ehemmiyeti artan ve çözümü güçleşen bir bü
yük sosyal dâva halini almaktadır. Bir taraf
tan milyonlarca vatandaşımızın sağlığını, di
ğer taraftan şehirlerimizin imar düzenlerini 
ağır şekilde tehdideden bu dâvanın, belediyele
rimizin sınırlı imkânları veya devletin normal 
âmme hizmeti çalışmaları ile halledilebilmesi 
mümkün değildir. 

Beş Yıllık Plânm ıslâhı ihtiyacından bahse
derken, bâzı ana ekonomik meselelerimizin bir 
nevi bölge plânlaması anlayışı içinde münferit 
plânlamaya tabi tutulmaları fikrini savunmuş
tuk. Bu konuyu da bu önem içinde mütalâa 
edip, malî, sosyal, hukukî ve teknik yönleri ile 
müstakil bir statü içinde çözüm yoluna sokma
ya çalışmanın lüzumuna işareti faydalı görü
rüz. 

Aksi halde,, yıllar ilerledikçe hem çözüm 
güçleşecek, hem de ayrı sosyal komplikasyon-
lar ortaya çıkacaktır. 

Malî reform ihtiyacı : 
Vergi reformu konusunda bugüne kadar Yü

ce Heyetinize çeşitli vesilelerle görüşlerimizi 
ifad^ ettiğimiz için, bu konuşmamdan uzun izah
larla sizleri yormak niyetinde değıi/Mm. 

Biz, her zaman söylediğimiz gübi, Türk ver
gi sâste>rainin mevzuat itibariyle, normal düzen
leme tedbirleri hariç, büyük reform ihtiyacı 
içinde bulunduğu kanaatinde değiliz. Bizim gö
rüşümüze göre reform ihtiyacı, vergi sistemi
mizden çok, malî sistemimiz ve malî teşkilâtı
mız yönündedir. Türkiye'de vergi gelirleri kâ
fi derecede verimıli olamamakta iseler, bu du
rum. her çeşit ekonomik zümreler itibariyle,. 
kazanandan malî iktidarlarına uygun vergi 
alınmasını mümkün kılacak mevzuat noksanlı
ğından doğmakta, kanunlarımızın tahakkuk 
ve tahsilini emrettiği vergUerümdzfin, teşkilât 
kifayetsizliği veya yokluğu dolayısiyle kova
lanıp tahakkuk ve tahsil edilememelerinden, 
kaçakçılıklara mâni olucu müessir bir sistemin 
başarı ile uygulanmamasından ileri gelmekte
dir. 

Bu hal şüphesiz, hem devlet olarak büyük 
ihtiyacımız olan gelirden bütçelerimizi mah
rum etmekte, hem de yıllık gelirûndn üçte ikisi
ne kadar devletine vergi olarak ödemeyi bir 
millî vazife sayan gerçek vatandaşı, genel ala-
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rak yapılan suçlamalar dolayısiyle, haksız töh
metler altında bırakmaktadır. 

Bu itibarla Hükümetlerimizin konuyu, idarî 
reformla birlikte, malî teşkilâtlanma ve malî 
kontrol sistemimizi geliştirme yönünden yapı
lacak bir yeniden düzenleme hareketi, yani ma
lî reform olarak ele almamaları icabeder. Vergi 
kaçakçılığını önleme bakımından bu yolla elde 
olunacak sonuç, Türkiye'de gerçek vergi refor
munu da Bağlıyacaktır. 

Bu anlayışımız içinde; serbest malî müşavir
lik kanun tasarısı, vergi mahkemeleri kanun 
tasarısı, sermaye piyasasının gelişmesiyle ilgili 
tedbirler, .'Maliye Bakanlığı gelirler teşkilâtı 
ön tasarısı, genel muhasebe kanun tasarısı, dev
let ihale kanun tasarısı, gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere 'dair kanun tasarısı gibi tedbirle
rin süratle sonuçlandırılmalarının faydalar sağ-
lıyacağına inanmaktayız. 

Siyasi sistemimiz üzerinideki düşünceleri
miz t 

Çok muhterem arkadaşlarım; 
Konuşmamı Hükümet - Parlâmento münase

betleri üzerinde kısa bir tahlil yaparak sona 
erdirmek isterim. 

Türkiye 1961 EMnıinden buyana, yeni Ana
yasamızın ye nispî temsil sfcteminin tatbikatı 
içinde, hususiyle Hükümet konusunda ve Hü
kümet Parlâmento münasebetleri bakımından 
enteresan gelişmelere sahne olmaktadır. 

Siyasi tarihimizde ilk defa uyguladığımız 
karma Hükümetler düzeni, iki partili, üç parti
li Hükümetler denemıe'lerinden geçtikten sonra, 
1964 yılı başından itibaren, Parlâmentoda gru-
pu çoğunlukta ölmıyan bir tek partinin bu
günkü Hükümetinin kurulması ile sonuçlanmış
tır. 

Partimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi Grü-
pu,' kuruluşu sırasında bu Hükümete oy verip 
vermeme hususunu uzun müzakere ve tartışma 
konusu yapmış ve o güngü çok âcil dış politika 
şartları içinde müspet oy verme yolunu tercih 
etmişti. 

Dünya parlâmentolarında da1 bir çoğunluk 
grupuna dayanmadıkları halde soramluluk ka
bul etmiş Hükümetler denemeleri yok değildir. 

Gerçekten kanaatimiz bugün <de; şartlar za
ruri kıldığı takdirde, / parlâmentolardaki azın
lık gruplarından her hangi birinin Hükümet 
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sorumluluğunu kabul edebileceği yolundadır. 

Yalnız bu inancımız yanında, bu sorumlulu
ğu alacak azınlık grupunun, zaruretin devam 
edeceği devreyi tesbit edip, bu devreye mahsus 
olmak üzere kendisine destek olacak grup ve
ya grupları peşinen bulmasının ve bu gruplar
la önceden müşterek mutabakatlara varmasının 
lüzumunu da, aynı derecede önemli bir zaruret 
olarak kabul etmekteyiz. 

Kurulacak Hükümetin, her an düşürülebilir, 
kararsız, mütereddit, desteksiz bir yürütme 
organı olımiafc durumundan çıkarılması ancak 
bu suretle mümkündür. 

Bugünkü Hükümetin kurulmasında böyle 
bir karşılıklı mutabakat lüzumu üzerinde du
rulmamış, buna ihtiyaç da görülmemiştir. 

Bu sebeple Hükümet, kurulurken olduğu gi
bi, kurulduktan sonra da muhalefet partileri
nim bir nevi müsamahalariyle desteklenir gö
zükmüş, siyasî bünyemiz, Hükümetin düşmek 
üzere olduğu, düşürüleceği yolundaki sonu gel
mez tartışmalardan kurtulamamış, memleket 
bu mütereddit havanın yaratttığı kararsızlık 
içinde çalkanıp durmuştur. 

Yüksek Heyetimizin ımalûmu olduğu üzere, 
Meclis Grupumuz bu kararsız duruma son ve
rebilmek için, Hükümetimize ve onun grupuna 
geçmiş bir yıl içinde, devamlı surette sağlam 
bir parlâmento çoğunluğuna dayanmanın ted
birlerini almasını, memleketi hem kararsızlık
ların doğuracağı mütereddit tutumlardan, hem 
de bir buhranlı anda Hükümetin düşmesinden 
doğabilecek mahzurlardan korumasını tavsiye 
etmiştir. 

Her vesileyle tekrarladığımız bu tavsiye, 
maalesef Hükümet kanadımızda itibar bulma
mıştır. 

Bugün şartlar nisbeten normal bir istikame
te yöneldiği için, meselenin esasında mevcudolan 
zaıf, suyun yüzüne çıkmış bir azınlık grupuna 
dayanan Hükümet kendisini, bütçe müzakere
leri sırasında, Parlâmentoda çoğunluk teşkil 
eden muhalefet gruplarının karşısında bulmuş
tur. 

Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu, konunun 
bu özelliğini gelecekteki siyasi faaliyetlerimiz 
için, enteresan bir deneme olarak mütalâa et
mektedir. 
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Demek ki, parlömanter bir rejimde, azınlık

taki bir partinin grupu, Karma Hükümet yo
luna gitmeksizin, tek başına Hükümet kurmak 
cesaretini kendisinde bulabilir. Fakat bu grup, 
ileride doğacak sonuçları dikkate almayıp, ken
disine çoğunluk sağlıyacak şekilde, diğer par
tiler gruplariyle mutabakatlar tesisine lüzum 
görmiyecek olursa, kurduğu Hükümet karar
sızlıklardan ve her an düşme tehlikesinden ken
disini kurtaramaz. 

Sayın Hükümet Başkanının, biraz da şah
sına olan güveni dolayısiyle, 1964 yılı başında 
girişmiş olduğu bu deneme, kararsız hükümet
ler, her an düşme tehlikesiyle karşı karşıya ik
tidarlar fikrini, demokratik sisteme mal etmek 
suretiyle, demokrasiye olan itimat ve emniyeti 
lüzumsuz yere azaltıcı bir rol de oynamıştır. 

Nispî temsil sisteminin aslında mevcudolan 
kuvvetli hükümetler kurulmasını önleyicilik 
zaıfına, bu denemenin inandırıcı bir örnek 
olarak gösterileceğinde de şüphe yoktur. 

Bu tecrübenin liderleri bundan sonraki siya
si faaliyetlerinde daha ihtij'-atlı harekete, akla 
gelen her kestirme yolun demokratik jejimimiz 
ve Devlet idaremiz için yararlı sonuçlar doğur-
mıyacağım takdire vesile olmasını temenni ede
riz. 

Sayın arkadaşlarım; 1965 malî yılı bütçesi 
üzerindeki görüşlerimizin izahı burada sona er-
nrş bulunmaktadır. Meclis grupumuz, bu gö
rüşlerin ışığı altında Bütçe kanun tasarısını ka
bul etmeye imkân görememiş ve reddetmeyi ka
rarlaştırmıştır. Yüce Heyetinizin tasvibine maz-
har olduğu takdirde memleketimize ve milletimi
ze hayırlı olmasını dilerken grupum adına hepi
nizi saygı ile selâmlarım (Sağdan ve soldan al
kışlar.) 

BAŞKAN — C. K. M. Partisi adına Sayın 
trf an Baran buyurunuz. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA ÎRFAN BA
RAN (Konya) — Muhterem milletvekilleri, 

Yeni Anayasamızın Birinci Meclisinin son 
yılında; O. K. M. P. Grupu, 1961 den bugünp 
beklediklerimizle bulduklarımızın, olayların bir 
muhasebesini yapmak; memleketin genel duru
munu huzurunuzda gözden geçirmek ihtiyacını 
duymuştur. 

Anayasamız, kendi ifadesiyle, (insan hak 
ve hürriyetlerini, millî dayanışmayı, sosyal ada-
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îeti, ferdin ve toplumun huzur ve refahını ger
çekleştirecek ve teminat altına alacak demokra
tik Devleti; bütün hukukî ve sosyal temelleriy-
le kuracağı) içindir ki; Türk Milleti tarafından 
kabul edilmiştir. Meclislerimiz, bu Anayasa
nın ilk tatbikçisi ve bekçisi durumundadır. Bu
gün Türkiye'de, bütün fikirler ve hareketler 
Anayasadan ilham aldıkları iddiasındadırlar. Bu 
elbetteki, şeklî görünüşü ile rejim hesabına sevi
nilecek bir hâdisedir. Anayasamızın, modern 
ve ulvî amaçlarını gerçekleştirmede; bütçelerimiz 
başta gelen bir kuvvet kaynağı ve vasıtasıdırlar. 
îşte biz, C. K. M. P. Grupu olarak bu esastan 
hareketle bütçeleri değerlendiriyoruz. Yine bu 
sebeple gelecek için düşündüklerimizi söylemeyi 
de görev sayıyoruz. Atatürk (gerçeği konuştur
maktan korkmayınız) demişti. Gerçeklerin kar
şısında korkmuyoruz. Çünkü büyük Türk Mil
letinin her derde çare bulacak kuvvet ve kudret
te olduğuna inanıyoruz. 

Siyasi durum ve müesseselerimiz : 
1961 - 1965 devresi, Türkiye için siyasi, 

sosyal ve ekonomik çalkantılar dönemi olmuştur. 
Türkiye ^kaynaşan, istikrarsız, hedefini yitir
miş bocalıyan bir ülke manzarası göstermiştir. 
Siyasi isyanlar çıkmış, tehlikeli sallantılar ve 
zaıflar, rejimin ve Anayasanın geleceği hakkın
da şClpheler uyandırmıştır. Bu şüpheler, tama-
miyle kafalardan ve kalplerden silinememiştir. 
Siyaset bezirganlarının bitip tükenmez şahsi 
kavgaları ve basit oyunları, Türkiye'de Os
manlı Devletinin çöküş zamanlarında görünen 
tiplerin cesaret bulup ortaya çıkmalarına se-
bebolmuştur. Gaflet ve dalâlet içinde bulunan
lar; memleketimizin millî kuruluşları olan par
tileri yabancı devletlere dayamak, dayandırmak 
propogandasma çıkmışlardır. Nükseden Osman
lı hastalığına karşı hepimizden çok hassas olma
sı gereken Sayın Başbakanın Amerika'nın bu 
hususta kesin olarak teminat verdiğini söylemek 
ihtiyacım duymasını elemle müşahade ediyoruz. 

Dünün alafranga ve alaturka ayırımı ve zıd-
diveti 1965 Türkiye'sinde şekil değiştirerek geri
cilik ve ilericilik ayırımı ve husumeti haline ge
tirilmekte; körüklenmektedir. Şüphesizdir ki 
Türkiye'de, iptidai ve gerici kafalar, bunlara 
ait çirkin tezahürler de vardır. Bunları büyük 
bir tehlike bilerek nifak ve tethiş kampanyası 
açılmasını haklı sayanlar da vardır. Biz o ka
naatteyiz ki, 1961 Anayasasının reyleri ile sahibi 
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olan Büyük Türk Milleti iptidai ve gerici dü
şünceleri, barındırmamıştır, barmdırmıyacaktır 

Büyük tehlikeyi siyasi kadrolara sızmış ip
tidai kafalarda, fanatikler ve satistlerde arama
lıyız. Bunlar, Türk Milletini tümden mahkûm 
etme, töhmet altında Ibulundurma çabasmdan-
dırlar. Millî itibarımıza ve gururumuza uzanan 
sadist eller rahatça sahnede dolaşmaktadır. 

Yeni Anayasanın getirdiği hürriyetleri kö
tü maksatlar için kullanan, Devlet otoritesinin 
zayıflığından istifade eden, Türk Milletinin bü
tünlüğünü bozucu cereyanlar da bu dönemde 
ortaya çıkmıştır. Türkiye, yabancı menfaatle
rin çatışmaya hazırlandığı bir ülke manzara
sı göstermeye başlamıştır. Yabancı menfaatle
ri temsil edenler, bunların ücretli veya gafil 
adamları millî müesseselere sızma, kilit nokta
larda sayılanları tutma ve ayartma gayret in
dedirler. Yeni sabık olmuş bir Bakanın bir 
Devlet ihalesi peşine düşmüş yabancı firmala
rın arkasından gelen büyükelçiler hakkındaki 
açıklamaları sanırız ki, dikkat nazarlarınızdan 
kaçmamıştır. Bir yandan, hukuk Devleti pren
siplerine rağmen Millî Emniyet dosyaları vo 
tezkerelerine dayanarak vatandaşlar Devlet 
•hizmetinden çikarılır, veya Devlet hizmetine 
alınmazken; aynı Millî Emniyetteki dosyalar 
unutularak bâzı zevatın Cumhuriyet Hükü
metleri içinde görev almasındaki garabet de el
bette gözlerden kaçmamıştır. 

Demokrasiyi kurtarmak ve bütün müesse
seleriyle yeniden kurmak için yapılan bir ihti
lâlden sonra; Devletimize temel teşkil etmiş ye
ni Anayasamızın gösterdiği hedeflere, yükledi
ği görev ve sorumluluklara rağmen 1961 - 1965 
arasında politika hayatımızın hâlâ demagoji, 
tezvir ve ilkel çalışmalardan kurtulamayışı da 
esef verici bir hâdisedir. 

Parlâmentosu ve Hükümeti ile birlikte si
yasi rejim itibardan düşürülmek istenmiş; bu 
gayretler karşısında temel müesseseler hakla
rına sahip çıkıp görevlerini gereğince yerina 
getirmemişlerdir. Yurt sathındaki emniyet yok
luğu, millî kuruluşlarında da moral çöküntüler 
şeklinde belirmiştir. Yılda fert başına otuz 
bin lira kazanan Amerikalıların Başkanı Chon-
son kongrelerini yolladığı mesajda (büyük top
luma giden yolun başındayız. Büyük toplum
ca esas mesele, millî servetin nasıl yaratılaca-
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ğı değil, fakat daha eşit şekilde nasıl dağıtıla
cağıdır) şeklinde sözler sarf ederken mem
leketimizde, çabuk ilerleme, hızlı kalkınma, da
ha hür mutlu yaşamak yolundaki tartışmala
rı hazmedemiyen iki taraflı engizisyoncu, Orta 
Çağ fanatiklerine Taşlanmaktadır. Türkiye fır
tınalar çalkantılar, bocalamalar geçirmiştir. 
Ümitsizliğe, güvensizliğe düşenlerin çokluğu 
da bir gerçektir. Fakat, öte yandan bir bü
yük gerçek daha vardır; Türk Milleti uyanık
tır, dinç ve sağlamdır.. (Hürriyete, adalete vo 
fazilete aşık) isimsiz ve şöhretsiz 30 milyon ev
lâda sahiptir. Türk Vatanında kıpırdama ça
basına düşen yabancı menfaatlerin temsilcile
ri milletimizin büyük gücü içinde boğulmaya 
mahkûm olduklarını bilmelidirler. 

(Brarvo sesleri, alkışlar.) 

Sosyal durum ve sosyal tezatlar : 
Son yılların fikir akımları memleketimizde

ki sosyal durumu ve sosyal tezatları daha belir
li detayları ile ortaya çıkarmıştır. Geliri az ve 
dar halkın içinde çiftçiler, işçiler, işsizler ve es
naf vardır, Türkiye'nin nüfusunun takriben 
% 90 mıh teşkil eden bu zümre millî gelirden 
en az pay alan zümredir. Bunlar medeni öl
çülere yakın meskenden sudan, yoldan ışıktan, 
sağlıktan, giyimden, gıdadan mahrum Türk 
Milletinin büyük ve bahtsız kütlesidir. Çeşit
li yollardan aşırı servetler kazanmış bir küçük 
zümre ise millî gelirin büyük kısmına sahiptir. 
Millî sermayeden bdr kısmı yurt dışına kaçırıla
rak yabancı bankalara yatırılmakta, dışarda em
lâke, eşyaya ve zevke harcanmaktadır. Millî ge
lir dağılımında mevcut büyük nisbetsizliği tan
zim edici tedbirlerle gidermek ve sosyal adaleti 
gerçekleştirmek yönünde önemli bir mesafe 
katedildiğini söylemek zordur. Devlet hizmetin
de çalışanlara millî gelirden ayrılması gereken 
pay ve bunun çeşitli hizmet erbabına dağıtım 
şökli hesaplanıp bir karara bağlanmamıştır. Fa
kat, Devlet hizmetinde çalışanlara 1960 yılından 
beri devamlı zamlar ve ödemeler yapmak sureti 
ile millî gelirden aldıkları pay artırılmıştır. Bu 
meclisler de evvelkiler gibi daha ziyade memur 
vatandaşlara hizmet etmişlerdir. Sadece bir kişi 
için çıkarılan tahsisat kanunları vardır, işçileri
mizin ücret ve sosyal güvenlik durumlarını ıslah 
ve takviyeye yarıyacak çeşitli kanunlar da mec
lislerimizden çıkarılmıştır. Bu kanunların, hak
şinas işçi liderleri ve iş verenlerin basiretli ve 
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ölçülü anlayışlariyle millet için de hayırlı sonuç
lar yermesini temenni ederiz. Millî gelir dağılı
mındaki nisfoeteizliklerin ve haksızlıkların tan
zim edici tedbirlerle giderilmesi yolunda önemli 
tatbikata raslanmayışı sosyal tezatları ve tehlike
leri çoğaltmaktadır. Küçük bir zümre, Batı stan
dartlarına ve safahatine uygun bir hayat yaşar
ken, büyük çoğunluk en ilkel şartlar içinde sü
rünmekte gıdasızlık ve kötü yaşama şartları yü
zünden vaktinden önce çölküp gitmektedir. 

ö'teyandan, vatandaşların sosyal hayatlann-
daki büyük farklılıklar vatan topraklarının da 
kaderi haline getirilmiştir. Devlet idare edenle
rin bunda büyük sorumluluk payları vardır. 
Türkiye, iskân bölgeleri bakımından da tehlikeli 
dengesizlikler içindedir, plâna ve sağ duyunun 
gereklerine rağmen Türkiye'nin imkânlarının 
çok büyüik kısmı devleşmiş bir kaç şehre akıtıl
makta; geri kalan vatan parçaları âdeta harabi-
yete, fakrüzarurete, kadere terk edilerek ezilmek
tedir. Türkiye kötü bir alışkanlıkla âdeta bir kaç 
şehre sıkıştırılmaktadır. Bölgeler ve iskân top
lulukları arasındaki bu büyük farklar vatanı fa
kirleştirmekte, millî dayanışmayı bozmakta iler
lemeyi kösteklemektedir. 

Ekonomik hayatımız : 
Ekonomik hayatımızda bir türlü istikrar ku

rulamamıştır. Ekonomik durum iyileşememiş, 
iyileştiğine inanılaimamıştır. Güvensizdik ve is
tikrarsızlık, ımillî ekonomiyi çökertebilecek felâ
ketlerdendir. Ancak, güven ve istikrar bâzıları
nın sandıkları giıhi kendilerinin başa geçip mil
lete gülen yüzlerini göstermeleri ve gazilerini 
•kırpmaları ile de kurulamaz. Güven ve istikrar, 
memleketin temel meselelerine el koyup, bunla
rın hallinde tutulacak istikamet ve gösterilecek 
dirayet hakkında milleti inandırmakla mümkün 
olabilir. îrltihsali artırmplk için her şeyi yapmak 
istihsali ve ihracatı büyük ölçüde artırmakla 
mümkün olabilir. 

Ekonomimizin ve bütçelerimizin müzmin dert
lerinden, sıkıntılarından ve ağırlıklarından olan 
peroonel durumu da bu devrede halledilememiş
tir. Memlekette bunca işsiz ve ekmeksiz insan var
ken; personel yığmakları, personel boşluklarına 
dağıtılamamışken; emekli vatandaşların arasın
daki eşitsizlikler bir siyah kitaba konu teşlkil ede
cek kadar genişlik kazanıp sürüp giderken mer
kezlerde yeni işler ieadederek yüksek ücretlerle 
bâzı yülkşek memurların, emekli subayların ve 
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emekli memurların kullanılmasına devam edil
mesi, Devleti yönetenlerde henüz gerçekleri gö
rebilme safhasının başlamadığını işaret etmekte
dir. 

Yolsuzluklar açıklanmalı ve önlenmelidir : 
Bir yakın ihtilâl geçirmiş Türkiye'nin Dev

let hayatında yolsuzluların, suıilstimallerin, 
vurgumların devam edip gitmesine taıhammlül 
ediimiyeceği aşikârdır. Dürüst iş ve teçıeıbbüs 
sahiplerinin şevkle çalışabUtmeleri, millî huzu
run ve dayanışmamın tesisi için gerçekler ay
dınlığa çıikarılmalıdiir. Yolsuızluklar önlenme
lidir. Devletin büyük pana yatırdığı Ereğli 
Demir - Çelik kuruluşlarıımın Türk ekonomisi
ne büyüik hizmet ve fayda sağlıyacak olduğu' 
m.uhaıkkaıkt'iır. Amcalk, bu 'kuruluşa ait ortaya 
atılan İddialar da geçiştirilecek cinsten delili
dir. Hükümet bu müesseseye ait kuruluş sta>-
tüsü ile bu müesseseden ücret alanan aldık
ları ücretlerle beraber açıklamalıdur. Çünkü, 
Türkiye ölçülerine uıyıgum olmayan bu ücret
leri ve sahiplerini mıillî servetin 'asıl mâliki olan 
Türk Milletti bilmeli, öğrenmelidir. Çeşitli Dev
let mıüe'sseseleriniın muamelelerinde, işlerinde, 
İhalelilerinde yolsuzluk iddı'ıalam birbirini taklit 
.beıimelkted'lr.. Emekten kesilirmiş paralarla kuıru-
lan çok lüks- iş'çi haıstamelerinde çeşitli yolsuz
luklara dair haberler birbirini ko valamakıta; 
vatandaşım kanımı bozuk gösterip rüşvetle düV 
aeılıtenlere raslanmaıktadır. 

Bir şehre bağlı telelfonun başına, 3 - 5 me
mur yerleştirilmekte, ilecek suyu olmayan top
luluklarla' dolu yurdumuzda hile yolları il© 
birkaç personel için dörtyüız bin liralık yüzme 
havDzla.rı yapıtımlmıaıkta, binlerce dönüm arazi 
^Abdüı'llıamid'e ait saihte fermıanlafr düzenlenilip 
satılmakta, Bütçe Komisyonuma göre Devle* 
tin gemileri boş yatarken buğdaylarımız ya-
baınen gemilere taşıtılmalkta; birbirlerine karşıt-
lıikh olaraık millet servetinden ikramiye dağı
tan müdürlere ve idarecilere raslanmalkta; 
bâzı mahlkemıeleri'n dolaplarımda seri usulü muı-
baıkemeye tabi olduğu1 halde 10 senede henüz 
ıtıeçklli tarafeyn yapılmamış dâva dosyaları 
yatırmakta ve 3'3 lokomotifim satmalıma hikâye
leri zaman içinde tren rayları gibi uzayıp git
mektedir. Bütün bunların ifade ettikleri mâna 

.ç/ı;dur ki, murakabe, mesuliyet ve müeyyide
den yoksun .ekıseriisi dür/üst ve çalışkan Devlet 
Ihizmetkârlan' arasıma sızan hıyanet erbabı va-
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taydaşlarımızı eamıeıkte, Devlet emvalini yağ
ıma etmektedir. Bütçemizdenı milyonlar ayırdı
ğımız bir mües^e'sıede her türlü. konfora, perso
nele ve araçlara stalhifpi 'bir eikip yumdum bir 
taraflıma vaızifeıye gönderilir. tki ay sion.ua bu: 
ekip, işimizi bitirdik, biye merkeze telgrafla 
haber verir, önemli bir müessesenin mieırike'Zİn-
deııiı telle verilen -emir şudur ' : işinizi uzatımız... 

Iclarei nıaislahaıtçı, statükocu, hiç değişımıiyen 
ve dcğişieımiyecek olanı iher şeyi umuru adliyeden 
ısayaıı idarıe'C-ilcr; Türkiye'yi böyle bir sıoruım-
suzluk, yolsuzluk ve israf kadrosunun içine dü-
şıÜTnıüşlerdir. Nitekim bu idareciler sienieleree 
diiinya piyasalarından % .35 palhaluya petrol al
mak suretiyle milleti bir milyar liramın! üzerin
de ziarana sokmak olayı veya iddiasım ortaya 
'gıetıireınıe'mıişilerdir. 'Bu işin. mıaıhiyetimi, soruma 
lullarını. alçıklamialı, neler clüışıüınıdülklenıini, ne 
yapacaklarını da heımem .açıMlaımıalıdıırlIar. öte 
yandan yaylgm 'kredi yolsuzlulklari! ve suiisti
mallerime ,ait iddialarını gençjeik içyfölzü millete 
açjıklıanni'aimıştiır. Bıamlkalar batıınlm'uş, talan ve 
yağma edilmiş, >o.cafcla:r söndürülmüştür. Millî 
serveti 'heder edenler ve bunların aksıibeıtlerli 
halka duıyuruinıatmıişti'r. Halbüiki, Sayım Aksal'-
m 5 yıl evvel bir vesile ile başkalarıma sap ık 
verdiği gibi millî servetin sialhibi aslisi olan 
millet emıanct eııbalbınnn hıyanetlerinden ve 
ibuuıla.rın akıbetlerinden bemlen halberdar edil-
metiydi (Akıbet değil, akıbet sesleri) Biz ye
ni nasildeniz de .omum için eski kelimeleri doğru 
telâfifuz 'edemiyoruz. 

Kğitim ve sevk ve idaredeki önderlerimiz : 
lTmumi hayatımızdaki sıkıntılarda ve şikâyet

lerde, yetiştirilmiş insanlarımızdaki eğitim nok
sanlığının, perişanlığının ve hedefsizliğinin rol oy
nadığı söylendiği zaman; Eğitim Bakanlarımız, 
Türk eğitiminin millî temellere, prensiplere ve 
amaçlara sahibolduğıınu; bunların esasen Ata
türk tarafından tesbit edildiğini belirterek Ana
yasamızdan , Millî Eğitim Şûrası belgelerinden 
güzel cümleler okumuşlardır. Fakat, inkâr edi-
lemiyecek bir gerçektir ki bu güzel sözler, metin
lerin sabitelerinden çıkarak yeni insanların olu
şunda etkili olamamışlardı. Türkiye'de poli
tik ve idari hayatın ön kademelerinde yer almış 
insanların çoğunluğu bir hayat ve dünya felse
fesinden, görüşünden mahrumdurlar. Pera
kende bilgi parçaları dışında tüm bir kültür ve 
zilini sentez kabilivetine de ulaşamamışlardır. Mâ-
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nevi, aklî ve ahlâki bir disiplin ve inanıştan yok
sun yetişmiş, yaşamış ve öylece sevk ve idarede 
bulunmuşlardır. Bu cins politikacı ve idarecile
rin sosyal hayatımıza daha birçok problemler 
getireceklerini de beklemekteyiz. 

1933 senesinde Atatürk, «milletimizi muasır 
medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız» demiş
ti. Ömrü vefa etmedi. 30 yılı aşkın bir zaman 
içinde ^yetişenlerin ondaki bu sonsuz Türklük gu
rurunu muhafaza ve devam ettirdiklerini söyli-
yebilmek hakikaten zordur. Atatürk, milletinin 
gücüne inanan, sevgisine güvenen önderlerden
di. Bugün Türkiye'de politika ve idarenin öiı-
kademesinde yer alanlarımızdan çoğu Atatürk 
gibi güçlerini Türk milletinden almıyorlar. Türk 
milletinin enerjisini harekete geçirmeyi de bil
miyorlar. Liderlerimizin çoğu dev aynalarında 
kendi suretlerine ve nefislerine tutulup nar-
cissus'un hastalığına yakalanıyor, millete Bü
yük Atatürk gibi önder değil köstek ve yük olu
yorlar. 

Türk ekonomisinde durgunluk sebebi : 
Muhterem milletvekilleri, 
Sanayileşmiş dünya ülkelerinde son yıllarda 

istihsal, millî gelir ve dış ticaret çoğalmakta, zen
gin devletlerin döviz stokları artışlar kaydetmek
tedir. Aucak, geçirdiğimiz yılda Amerika ve 
İngiltere'nin döviz stoklarında azalmalar olmuş
tur. Geri kalmış hammadde ülkelerinin 1964 dış 
ticaretleri de canlanan fiyatların etkisiyle lehte 
artışlarla kapanmıştır. 

1960 dan beri, memleketimizde ekonomik 'ha
yatın dalgalı bir seyir takibettiği görülmektedir. 
Bâzaıı canlanıp açıldığı söylenmekte, sonra da bir 
durgunluk ve bekleyiş devresinin sıkıntıları gel
mektedir. Bütçe Komisyonu memleket ekono
misinin bünyesindeki bu tutukluğun sebeplerini 
tesbit ten kaçınmıştır. Sadece öne sürülen sebep
leri nakletmekle yetinmiştir. Ekonomiye tesir 
eden sebepler arasında iç ve dış siyasi hâdiseler, 
vergi reformları, servet beyannameleri,- Toplu 
Sözleşme, (Jrev kanunları, i'ena iklim şartları, 
sosyalist akımlar, kredi darlığı, yüksek faiz 
hadleri, millî gelirdeki artışı aşan bütçe artış
ları, vergi tazyiki ve yatırımların yetersizliği gi
bi çeşitli sebepler öne sürülmektedir. Bunlarda
ki gerçek payı ne olursa olsun; bize göre eııflâsyo-
nist faktörlere rağmen ekonomideki hareketsizli
ğin baş sebebi psikolojiktir. Son yılların iç ve 
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dış büyük siyasi hâdiseleri ve dalgalanmaları el
lerinde para tutanları tereddüt ve bekleyişe yö
netmiştir. Yeni şartlara intibak edilememiştir. 

Bütçe tatbikatı : 
Nitekim piyasanın açılacağı ümitlerine göre 

yelkenleri şişirilmiş 1963 ve 1964 (bütçeleri he
deflerine varamamışlardır. Fakat, Maliye Ba
kanlığı 1963 bütçesinin açık vermeden kapandı
ğını ifade etmektedir. Oysa İki, 1963 Bütçesi
nin giderlerinden 243 milyon lirası yatırımlara 
aidolmak üzere cem'an 880 milyon lirası gelir 
noksanlığı sebebiyle tenkis edilmiştir. Buna 
rağmen bütçenin denk kapatıldığını söyliyelbil-
nıe'k yine de kabil değildir. Çünkü tasarruf 
bonoları hasılatı, konsorsiyum ve EMA kredileri 
6113 sayılı Kanunla elde edilen gelirler borçtur. 
Bu suretle bütçe açığı 1 milyar 680 milyon lira 
iç ve dış borç temini suretiyle kapatılmışııtır. 

1964 bütçesi gelir açığının ise 10 aylık tah
sil durumuna >göre 1 milyar 700 milyon lira •ci
varında olması muhtemeldir. Açık kalan ya
tırını finansmanları için 200 milyon liralık is
tikraz yapılmasına tevessül edilmiştir. Geri 
'kalanın büyük 'kısmı giderlerden tenkis edil
mektedir. Bu suretle borçlanmalara' rağmen 
1964 bütçesi de realize edilmemiştir. Hâsıl 
olan bu durum, bütçelerin manâ ve değerini 
azaltmakta gayrisamimî davranışları rakamlar
la tescil etmektedir. Hayalî gelirlerle kurulan 
kâğıttan şatolar ertesi yıl kış mevsimine var
madan yı'kılm aktadır. 

istihsal, ve yabancı sermaye: 
(Memleketin • çeşitli zirai, sınai ve .maden 

ürünlerinin istihsal 'miktarları hakkındaki büt
çe gerekçelerinde verilen bilgilere dayanılarak 
genellikle neticelere ulaşmak mümkün olmadı
ğı kanısındayız. Memlekette geçen yıllara ait 
erik ağacı miktarları ile elde edilen ayva ve 
kiraz ürününe ait rakamlar tahmine de dayan
sa sadece güldürücüdür. Daha önemli bir çok 
maddelere ait bilgilerin de hesap tarzı merak 
edilecek bir konudur. Sahiplerinin bile ölçü ile 
bilemediği ekili arazilerin tümünü Devlet bili-
yorcasına istitistikler düzenlemiştir. Bu cetvel
lerde verilen üretim miktarları artışı memnu-
niyetbahş olarak görülmekte ise de kalkınma 
hızının düşüklüğü derpiş edilen miktarlara va
rılmadığını göstermektedir. Hanı petrol üreti
mindeki artışlardan büyük bir kıvanç duydu
ğumuzu ve ilk plânda yurt içi ihtiyaçlarının ye-
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tecek bir seviyeye ulaşılmasını istediğimizi te
menni ettiğimizi belirtmek isteriz. 

Türklüğe sevgi ve bağlılığı dolayısiyle (mil
liyetçilik .temelinden hareket eden ve köylünün, 
işçinin, esnafın, küçük memurların ve işsizlerin 
menfaatlerini kollamayı ön plânda tutmak ka
rarında o l anJ I K. M. P Grupu yabancı serma
ye hakkında da görüşlerini ifade etmek ister: 
Biz, yabancı sermayenin halen Türkiye'nin için
de bulunduğu şartlar bakımından yurdumuz
dan çıkarılmasını isabetli bulmuyoruz. Ancak, 
bâzı misallerin de görüldüğü gibi yabancı ser
mayeye özel imtiyazlar, kazançlar ve fiilî inhi
sar tanınmasının da şiddetle aleyhindeyiz. Ya
bancı sermaye, eşitlik ve serbest rekalbet şart
ları içinde, halen bizzat faaliyet kuramadığı
mız ve istihsale hizmet eden sanayi kollarında 
ve çeşitlerinde kabul edilmelidir. Zaruri bu-
lunmıyan basit tüketim malları yapımı için ya
bancılara imtiyazlar tanımanın, lütfedilen fir
ma isimleri için ortaklık payları ayırmanın 
lüzum ve faydalarına inanmıyoruz. Bu istika
metteki gayretlerde millî menfaatler değil özel 
çıkarlar bulunacağı aşikârdır. 

Son zamanlarda yabancı sermayenin 10 sene
lik yatının miktarları ve sahaları, çalışma usul
leri, millî ekonomi aleyhine muameleleri ve ku
ruluş sermayesi ile mütenasibolmıyacak hisbet ve 
miktarlardaki kârları hakkında ilginç yayınlara 
Taşlanmaktadır. Bütçe Komisyonu raporunda bu-
hususta verilen bilgiler yeterli değildir. Yabancı 
sermayenin montaj, ambalaj ve içki sanayiini ter-
eih ettiği, kuruluş ve hammadde ithalâtında 
yüksek fiyatlar gösterilerek döviz kaçırıldığı bir
çoklarının iki üç senede kuruluşlarını amorti et
tikleri ve çok büyük kârlar sağladıkları Öne sü
rülmektedir. Bunları anmaktan maksadımız, müs
tehlikin ağır ve aşırı kârlarla istismar edilmesini 
önlemek içindir. Hükümetin konuyla yakından 
ilgilenerek gayrimeşru yollara ve aşırı kâr ve is
tismarlara karşı müstehlik halkın ve millî eko
nominin menfaatlerini koruyacak tedbirler al
ması gerekiyorsa bunlara tevessül etmesi lâzım
dır. 

Tekzibedilmiyen ve görevli bakanla Başbaka
nın isimleri de karışan bir haber de madenleri
miz hakkındadır. Bir Amerikalı uzmanın Türki
ye'deki madenlere kolayca yabancı, sermaye akı
tabilmek için liberal bir kanun tasarısı hazırla
dığı; Plânlamadaki Amerikalı uzmanların ve 
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konsorsiyumun çıkartılması için ısrar ettikleri bu I 
tasarı hakkında yapılan- neşriyatta görevlilerin 
mukavemete çalıştıkları ve Başbakanın (maden
lerimizi olsun kurtaralım) dediği belirtilmekte
dir. Bu vesile ile Yüksek Meclise Maden Kanu
nunun henüz çıkartıldığını hatırlatır, yeniden 
değişiklik arzuları üzerinde titizlikle durulması 
gerektiğini belirtmek isteriz. 

Temel sanayiin, petrolün, demir ve çeliğin 
kamulaştırılmasını istiyoruz : 

Devleti ve milletin emniyeti, selâmeti, kazan
cı için geçmiş olaylardan da ders alınmak sure
tiyle temel sanayiin, bu arada demir - çelik te* 
sisi eriyle petrol kuyularının ve işletmelerinin kâ -
mulaştırılmasma taraftarız. Yıllardan beri en 
verimli petrol sahalarımızı aldıkları ruhsatlarla 
kapatan yabancı dev petrol kumpanyalarının 
petrol bulup istihsal etmek hususundaki istek
sizliklerinin, buna mukabil millî bir müessesemi
zin mahdut imkânlariyle daha dar bir sahada 
ve daha az teşebbüs içinde yabancı şirketlerden 
fazla petrol bulup istihsal etmesi gerçeğini ve 
bunun nedenlerini- Hükümetin Türk Milletine 
anlatması zamanının geldiğine inanıyoruz. 

Dış ticaret ve devletleştirme : 
İhracat seviyemizin bu yıl 408 milyon dolara 

çıkarak rekor seviyeye ulaştığı müjdelenmiştir. 
İthalâtta da geçen yıla nazaran azalma vardır. 
Dış ticarette ümit uyandıran bu nispî gelişmeye 
rağmen müşkülât henüz olduğu gibi durmakta
dır. Bu kere değişen fiyatlar içinde 1064 ihra
catımızın gerçek mânasında rekor sayıl abilmesi 
de «mümkün değildir. 1953 yılı ihracatı ve fiyat
ları hatırlanırsa bu anlaşılır. Ancak, önemli olan 
ihracatımızın hızlı ve devamlı bir gelişme tem
posuna girip giremiyeceğidir. 

Dış ödeme dengemizdeki büyük açıklar dola-
yısiyle .ihracat ve ithalâtta kaçakçılık yapıldığı 
öne sürülerek bu kesimin devletleştirilmesi isten
miş olduğu malûmunuzdur. 

Geniş ibir tartışmaya yol açan konu bâzı ha
kikatlerin gün ışığına çıkarılması bakımından 
faydalı olmuştur. Sayın Maliye Bakanı Dış 
Ticaretde kaçakçılığın eskiden beri mevcut bir 
olay olduğunu teyidetmiştir. Dış ticaretteki ka
çakçılık dolayısiyle döviz kaybı ödeme denge
mizdeki açığı çoğaltmak suretiyle memleketimize 
zararlı olduktan başka; vergi kaçakçılığını da 
fcızamnuın ettiğinden Maliye, müstehlikler ve 
Türk parasının çleğeri de &arar görmektedir. 

m. â. 1M5 ö • â 
I Yerli ve millî sermaye yurt dışına kaçırılırken 

yabancı sermaye ve iş adamlarının gayretle
riyle Türkiye'nin kalkındırılmasını beklemek 
ve ümidetmek acı ve düşündürücüdür. Bu ve
sileyle yakın yıllarda tonu 1 000 dolara satılan 
zeytinyağı arımızın 3/2 sinin israç fiyatlarının 
paravana firmalar kullanılmak suretiyle 350 
- 400 dolardan ihraçedildiğini, dış fiyatlarda 
değişiklik olmadığı halde 1962 de 140 liraya ili-
raçedilen koyunların 1963 te 210 lira gösteril
diğini ve ilâç hain maddesi ithâlâtçılârıriıri 27 
Mayıs»'taıi sonraki bir araştırına üzerine kilo
sunu 2 600 dolardan ithal ettiklerini beyan et
tikleri Terramissin'ih fiyatını 375 dolara indir
diklerini yayınlardan öğrenmiş bulunuyoruz. 

Ancak, bugünkü Devlet mekanizması içinde 
bir devletleştirmenin isabetine inanmıyoruz, 
İthalât ve ihracaatta gayrimeşru yollara sapan
ları bunları bertaraf etmek suretiyle yerini 
kötü bürokratlara devretmekte fayda bulmuyo
ruz. Bu işlerle meşgul Devlet Malzeme Ofisi
ni, Devlet Bakanlarımızdan biri resmen Bütçe 
Komisyonuna şikâyet ettiğini, şikâyetçi oldu
ğunu bildirmiştir. İşleri yürütmek ve düzelt
mekle görevli olanların, bunun için icra mov> 
kiinde bulunanların şikâyette bulundukları mü
esseselerle mi bu işler yürütülecektir? Biz, ko
nunun bâzı taraflarını da deşmek istiyoruz. Ka-

I çakçılığı Türk parasının re£inî ve serbest pi
yasa fiyatları arasındaki farkında teşvik et
tiğine dair mütalâalarda da isabet payı var
dır. Bedelsiz ithalât, kaçak servetlerin dönüşü 
için, açık - bir müsamaha kapısı, dolayısiyle do 

I kaçakçılığı teşvik değil midir? 

I Bu yaz aylarında fiyat dalgalanmalarını 
kontrol maksadiyle ihracattaki mevcut tescil mü
kellefiyetinin kaldırıldığı, fmdık, üzüm ve hay
van ihracatında uygulandığı hatırlarınızdadır. 
Güney bölgelerimizden devamlı feryatlar yük-

I seldi. Kaçakçı ihracaatçıları yüzünden dürüst
lerin iş yapamaz hale geldikleri duyuruldu. 

I Üzümde ise Hükümetin beynelmilel asgari fi
yatlarda anlaştığı memleketler ise bu fiyatlar 
altındaki satışlardan dolayı bizden şikâyetçi 
oldular, Birkaç ay sonra mahzurları önlemek 
için eski duruma dönüldüğü bildirildi. Ancak, 
bu birkaç ay içinde nice atların döviz yüzleri. 
ile sırılsıklam Üsküdar'ı çoktan -a/ııp gitmiş olduk-. 

I larını düşünmek zorundayız, Bizzat Hükümet 
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tin alacağı tedbirlerle ve kararlarla kaçakçı
lığı önlemeyi kendisine meşgale edinmesi gere
kir. C. K. M. P. Grupu her türlü vurgun, hak
sız ve gayrimeşru kazancın şiddetle aleyhin
dedir. Son 20 yılın hâdiseleri bâzan iktidar
ların siyasi hesaplarda müsamahalı davrandık
larını hatırlatmaktadır. Ancak, meseleyi kök
lü ve yaygın tedbirlerle halletme yolları aran
malıdır. Acele devletleştirme istekleri yeni 
bir doktrin tatbikatı arzularından ileri geliyor
sa bu da açıklanmalıdır. O vakit, meseleyi sa
dece bir ihracaat - ithalât meselesi olarak de
ğil topyekûn nizam meselesi olarak ele almak 
gerekecektik. 

Dış borçlardan kurtulmak için teşebbüs isti
yoruz : 

Muhterem Milletvekilleri, 
Bugün Devlet borçları genel olarak 17 mil

yar lirayı aşmıştır. Türk maliyesi ve ekonomisi 
yıldan yıla artacak devreden yeni borçlanma
lar sayesinde ayakta kalabilmektedir. Bunun 
devamındaki, zorluklar her geçen gün kendi
sini daha çok hissettirin ektedir. Bu yıl tecil et
tirilmesine çalışılan beş yüz milyon liralık dış 
borç yanında 1965 te ödenecek miktar bir mil
yar 664 milyon liradır. Bunun bütçedeki nis-
beti % 9 u aşmaktadır. Halbuki, 1949 da tüm 
borçlarımızın yekûnu 1 632 milyon lira göste
riliyordu. Vakıa bunun bütçe içindeki nisbet-
ler bakımından pek değişmediğinden bahseden
ler çıkabilir. Ancak, bu borçların bütün mille
ti de, Hükümeti de tedirgin ettiği Ibir gerçek
tir. Sonra hepsinin Türk Milletinin borçları 
olduğu da söylenemez, kur farkları yüzünden 
borç Ikamburuna yeni kamburlar eklenmiştir. 

Borçlu olduklarımızın çoğu bizim müttefik-
lerimizdn\ Müşterek emniyet ve savunmamız 
için kendilerinden çok fazla nisbetlerde malî 
yük altına girmek vefa ve eömetliğini göster
dik. Müşterek sulhun korunmasında bizimle be
raber kendileri de yararlanmıştır. Sağlam bir 
bünyeye sahip Türkiye Batılı müttefiklerimiz 
için de dünya barışı için de bir teminattır. 
Bu borçların bir kısmı hibe yoliyle terk edilme
li, kalanın faiz yükleri kaldırılarak uzak yıl
lar içinde tak'sitlendirilmesine gidilmek sure
tiyle Türk ekonomisinin rahat bir nefes alıp 
ferahlaması sağlanmalıdır. Bunun için, Hükü
met enerjik ve kesin tavırlı teşebbüslere geç
meli ve müsbet sonuç almakta kararlı olmalı-
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dir. Yüksek faizli borçlar emtia kredisi şeklinde. 
verildiği için satılmıyan veya düşük kaliteli mal
ların bahse konu olabildiği emtia için ödenen 
pahalı fiyatlar faizini de aslını da içinde taşı
maktadır. 

İktisadi yardım denilince: iyi kalpli bir zen
ginin lûtfu sanılan mekanizmanın bütün dün
yadaki neticelerini de Yüksek Meclisinize sun
mak isteriz : 1964 te 75 ülkenin katıldığı Ce
nevre Dünya Ticaret ve Kalkınma Konferan
sında 1950 - 1961 arasında az gelişmiş ülkelere 
47 milyar dolar yardım yapıldığı tesbit edil
miştir. Bunun 27 milyar dolarlık kısmı tak
sit, faiz ve kâr transferi olarak yardımcı ül
kelere geri dönmüştür. Aynı devrede ham mad
de fiyatlarının düşürülmesinden dolabı geri 
kalmış ülkeler 13 milyar dolar kaybetmişler
dir. Aynı dönemde dünya nüfusunun % 18 ini 
teşkil eden zengin ve yardımcı ülkeler bütün 
dünya gelirinin 3/2 sini; nüfusun % 67 sini 
temsil eden geri kalmışlar da % 15 ini almış
lardır. Son on yılda Dünya ticaretinde % 30 a 
varan az gelişmiş ülkelerin ticari muamele 
hacımları % 20 ye gerilemek suretiyle zengin ve 
yardımcı ülkelerin işine yaramıştır. Bu bağlan
tıların siyasi bağımsızlıklara tesir derecesi de 
üzerinde durulacak konulardandır. Türk Hü
kümeti, dış borçlar kösteğini milletimizin ve 
millî ekonominin ayağından söküp atmanın za
manı geldiğini bilerek dostlarımız nezdinde 
teşebbüslere geçmelidir. 

Para - kredi - mevduat - fiyatlar durumu : 
Muhterem (milletvekilleri; 

. Meılkez Banikaısı hesaplarında da geçtiğimiz 
yıllarda ümit verici bir gelişme yoktur. 1964 yılı 
sonu vaziyetine göre döviz alacaklarımız 168, 
borçlarımız 758,5 milyon liradır. 

Altın stokl'ariimız ise azalmaya yüztutmuş, 
du'ha fenası, terhin edilenleri hesaba katmazsa
nız serbest miiktar 19 tona düşmüştür. 

Bankmot miktarındaki artışlar ise endişe ve
rici b'ir seyir almıştır. 1959 da 3 milyar 268 mil
yon lira olan tedavüldeki bankmot miktarı 1964 
sonunda 6 buçuk milyarı aşmış, Efoim ayınlda ise 
6 milyar 864 milyona ulaşmıştır. Son beş yıl 
içinde tedavüldeki bankmotlarda artış miktarı 
% yüzü bile geçmiştir. Geçen yıllarda % 7 ilâ 
9 arasında seyreden artış temposu 1964 te % 23 
gibi yüksek bir rakama çıkmıştır. Piyasaya ye-
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niden bir milyar 250 milyon lira civarında para 
çıkarılımıştır. 

Merkez Bankasının Hazineye açtığı kredi ve 
avanslar, keza mülhak bütçeler ve kamu sektörü 
için açtığı kredilerde artışlar devam etmektedir. 
Geçmiş senelerde krediler hacmmdaki anormal 
artışlardan sıonra 1964 te varılan miktar 12 mil
yar 422 milyon liradır, fakait tarım kredilerinde 
'gerileme vardır. 

Mevduattaki artışlar Bütçe Komisyonu rapo
runda zilkredilldiğine göre para ve kredi miktarın
daki artışlar niıslbetiinde olmamış bu sebeple istih
lâk kamçılanmıştır. 

Fiyatlarda ise, endekslere göre göze çarpa
cak bir hareket yoktur. Hattâ toptan eşya fiyat
larında 1964 te % 1 gerileme, Ankara geçomı en
dekslerinde ise sadece % 1,5 fiyat artışı vardır, 
fakat endekslere rağmen çarşı pazar fiyatlarında 
pahalılık hareketleri başlamıştır. 

Fiyatlar]n müstakar görünmesinin, para ve 
kredi hacminin artmasına rağmen para ve kre
di darlığı şikâyetleri de sürüp gitmektedir, ik
tisatçılara göre ekonomi likiditesini kaybetmiş
tir. Bir diğer görüş de faiz hadlerinin yüksekliği 
ve servet beyannameleri hasebiyle psikolojik te
sirlerin de inzimamı ile para aramın azaldığı şek
lindedir. Faiz hadlerinin dürüst ve normal ölçü
lerde iş yapıma durumunda kalacak teşebbüs er
babı için ağırlığı bir vakıadır. Bu faiz nislbetleri 
uzun vâdede yapılacak müstahsil teşebbüslere im
kân vermediği gibi ancak batakçı iş adamlarının 
altından kalkabileceği veya zoraki katlanacağı 
bir ağırlık taşımaktadır. Hepsinin ötesinde bu 
faiz hadleri ile yüklü krediler, kaybedecekleri 
bir şeyleri olmıyan, maceracıların işine yarıya-
bilecektir. 

Enflâsyon imiknobu zerk edilmiştir : 
Fiyatlardaki artış henüz endekslere goçme-

ımiştir. Ancak, ithal zorlukları da belirdiği na
zara alınırsa mal arzının daha da çoğalması bek
lenemez. Emisyon yoliyle enflâsyonun zehirli 
•mikrobu ımıillî ekonomiye zerk edilmiştir. Enflâs
yon heyulasının karşımıza bütün dehşetiyle heran 
çıkması mümkündür. Halk Partisi iktidarı sene
lerce aleyhinde bulundukları enflâsyon ahtapotu
nun kollarına ekonomimizi teslim etmiştir. 

Psikolojik sebeplerle paranın tedavül hızının 
azalmış olması enflâsyon belirtilerinin açıkça 
ortaya çıkmasını engellemektedir. Fakat Hükü
met artık kontrolü kaçırmış durumdadır. Oenel 
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bir hareket her an başlıyabilir. İktisatçıların 
akşam sabahı bekledikleri enflâsyon ıslıklarını 
işitmek gün meselesi gibi görünmektedir. Kötü 
bir konu ortalığa yayılmıştır. 1964 bütçesinin 
âkibeti bir yana 1965 bütçesinin büyük açıkları 
ve seçim yılının endişeleriyle getirilen büyük 
kredi hareketleri 1965 in kötü bir yıl olacağı 
kanaatini yaygın hâle getirmektedir. 

Yatırımlar istihsal yolunda değildir : 
Plânlı kalkınma döneminin 3 ncü yılma ait 

bütçenin yatırımlar bölümü de hayli ümit kırı
cıdır. Plânlamanın da tavsiye etmesine rağmen 
bu yatırımlar istihsal ÂC ihracatı artırma isti
kametine yönelmemiştir. Öteden beri ifade ede-
geldiğimiz üzere istihsali artırıcı nitelikte olmı
yan yatırımlar sadece basit birer harcamadır. 
Yatırım hedeflerine ulaşıldığını ispat için bu 
bölüme müstehlik masrafları doldurmakla kısa 
vadeli politik propogandalara mesnet bulunabi
lir. Ama, memleket menfaatlerinin gerekleri 
yerine getirilmemiş olur. Devleti idare edenler, 
plânlı dönemde icrayı elinde bulunduran Halk 
Partisi iktidarı bürokrasi çarklarının dönüşüne 
kendilerini kaptırmışlardır. Plânlamada çalı
şanların da bürokrasinin havasından hâlâ kur
tulamadıkları, gerçek ve hamleci ekonomik hü
viyetine giremedikleri görülmektedir. Bürokra
sinin her yıl kendi yararına Devleti daha çok 
harcamalara ve çabalara sokma eğilimi bütçenin 
cari masraflarına tamamen hâkim olduktan son
ra yatırımlar bölümünü de ele geçirmişe benze
mektedir. 

Yatırımlar bölümünde gösterilen tahsisatın 
bir kısmı taşıtlara ayrılmıştır. Sadece Maliye 
Bakanlığı bütçesinde 17,5 milyon liralık taşıt 
satınalınacaktır. Bunun prodüktiviteyle eko
nomik istihsali geliştirmekle ne ilgisi vardır? Po
lisin altına vereceği jecp için sarf edilecek para
nın veya gece gecikecek Senato memurlarını ev
lerine dağıtacak minübüs bedelinin cari mas
raflar bölümü yerine yatırımlarda gösterilmesi 
hangi ekonomik gelişmeyi sağlayacaktır? Sade
ce bir mülhak bütçede 36 milyon liraya varan 
etüt proje giderleri hayatta işlerin niçin iyiye 
gitmeyip de kalkınmanın kâğıt üzerinde bir ede
biyat olarak kaldığının işaretini de vermekte
dir. Teknik personel ücret ve yolluklarının bol 
miktarda yatırım tahsisatlarının içine gelip 

J oturmaları yatırımlara bağlanan ümitlerin ger-
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çekleşeceğini göstermez. Bürokrasi çarkının ge
lirlerini artırmak için yatırımlar sahasına da 
kolayca nüfuz ettiğini, bağdaş kurup çubuğunu 
tüttürmeyc başladığını gösterir. Bunlar Hükü-

. met programında bahsedilen üretken yatırımlar 
olmasa gerektir. Bu hükmümüz kalbul edilmi
yorsa sağ duyusuyla haklı olarak yatırım mefhu
mundan ve rakkamlarmdan çok şeyler beki iyen 
halk kütlelerini iktidarın avutma gayretinde ol
duğu mânası çıkar. 

Rahmetli Kâzım Karabekir'in ifadesiyle, bü
rokrasiye özel hayatında sağlıyamadığı bir kon
for ve ihtişamı millet kesesinden temin eden bi
na inşaatının ekonomimize kazandıracağı müs
tahsil kaynaklar var mıdır? Hâlâ milletin geliş
mesini Devlet dairelerine beton saraylar kur
makta sanan zihniyet, Plânlama Dairesine rağ
men yıkılamamışsa plânlı devrenin özelliği ne 
olacaktır? 

Devlet daireleri, lojmanlar, apartmanlar için 
yapılan harcamaların yatırım sayılmasından 
sonra bunları teçhiz için alman malzemelerin. 
bahçe masraflarının, elektrik su tesisatları ta
miratlarının, büro malzemelerinin de yatırını 
rakamlarına dâhil edilmesi soğuk bir samimiyet
sizlik örneği değil midir? Büyük miktarlı-ya
tırım. tahsisatlarının ayırımlarıyla gösterilme
mesi de bir hatadır. Büyük onarımlar, tesisler, 
makina teçhizat alımları namı altında gösterilen 
bu cins tahsisatın gerçek hüviyeti ile değerlen
dirilebilmesi bu ayırımla daha kolay olacaktır. 

Bölgesel dengesizlikler devam ettiriliyor : 
C/K. M. Partisi Grupu millî kalkınmada bölge

sel dengesizlikleri artıran tutuma son verilme
sinin âdil, faydalı ve gerçekçi topyekûn kalkın
manın sağlanmasını istemektedir. Türkiye büt
çelerinin büyük çoğunluğu birkaç şehirde har
canmaktadır. Böylece yurdun büyük, fakir, 
harap ıssızlıkları yanında dev şehirler meydana 
gelmektedir. Nitekim, 1965 do 200 000 e vara
cağı söylenilen Ankara nüfusunun bir milyona 
ulaşmış olduğu ortaya çıkmıştır. Türkiye'de 
nüfusu beş binden yukarı olan şehir ve kasaba
ların sayısı sadece 295 dir. Büyük şehirlere yı
ğılan müstehlikler kütlesi Hükümetlerin yanlış 
harcama politikaları yüzünden meydana gelmek
tedir. Zaruri olmıyan müesseseler hâlâ Anka
ra'da toplanmakta, açılmakta, Türkiye âdeta 
Başkente çekilmektedir. Bütçenin yatırımlar 
faslından başka milyarlarca liralık cari masraf-
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lan da Ankara'ya akmaktadır. Devlet kamu 
teşe'bbüsleri aynı ters istikamette milyarları bu
rada toplamaktadır. Nihayet büyük hırsızlıkla
rın, vurgunların, kaçakçılıkların, rüşvetlerin 
toplandığı ve toplanılan servetlerin barındığı 
merkezler de büyük şehirlerdir. Kalan yurt par
çalarındaki vatandaşlar sağlık, tahsil, iş zaru
retleriyim ellerindeki mütevazi paraları da keza 
buralara taşımaktadırlar. Cazip hayat tarzı ve 
rahatlıkları, kolay ve çok kazanma şansı biraz 
servet toplıyanları, şans denemek istiyenlcri de 
büyük şehirlere çekmektedir. Taşraya yapıla
cağı söylenecek yatırımların da büyük kısmı esa
sen malzeme bedeli, etüt, proje gideri teknik 
personel, ücret ve yolluğu, mütaahhit kârı ola
rak yine merkezde kalmaktadır. Aslında müs
tahsil yatırımlar hüviyetinde olmıyan bu har
camalarda, merkeziyetçi idare sebebiyle enin
de sonunda şöyle bir turdan sonra ya merkeze 
avdet etmekte, ya merkezden hiç çıkmamakta
dır. Böylece plânın derpiş ettiği bölgeler ara
sındaki dengesel kalkınma da kâğıt üzerinde kal
maktadır. Bıı kötü gidişe bir son vermelidir. 
Yeni kuruluşlar, gerektikçe eski kuruluşlar va
tan sathına yayılmalıdır. Büyük bir iki merkeze 
milyarlarını cömertçe harcıyan Devlet, taşranın 
fakirlerine, sadaka kabilinden ayırdığı meblâğlar 
için bedava arsa, iş gücü, malzeme isteme cim
riliğini bırakmalıdır. Hem bu bahane iş yapma
manın da mazereti olarak sonunda ortaya çık
maktadır. istanbul ve Ankara'da Tıp fakülte
leri varken yenilerini, meselâ Diyarbakır ve Er
zurum'a götürmek yerine yine Ankara ve İstan
bul'da açanların zihniyeti söylediklerimizin tipik 
bir misalidir sanırız. Küçük köylerin ve orman 
köylerinin toplanması suretiyle uzun vadeli bir 
iskân politikası ve plânı uygulanmalıdır. Mem
lekette cazibe, zenginlik imkân mihrakları ser
piştirilerek geliştirilmelidir. 

Toplumca kalkınmak, sosyal gelişmeyi sağla
mak, üretimi artırmak vatandaşa hizmet edebil
mek için bu şarttır. Her halde hükümetler va
tanın mütevekkil evlâtlarının yurdun dört bir 
köşesinden Başkente yapacakları protesto yürü
yüşünün yapılacağı günleri beklememelidirler. 

Bütçenin genel manzarası : 

Bütçelerimiz gitgide sade bir maaşlar, üc
retler, çeşitli ödenekler, yolluklar, taşıtlar ve 
yeni büro malzemelerine ait gider, cetvelleri di-
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zisi haline gelmek üzeredir. Sona eklendikleri 
için dikkat ve tetkik nazarlarından kaçan daimî 
kadrolar ve «D» cetvelleri gitgide köhne Bizans'
ın saray ihtişamını, bunun havasını, gelenekle
rini maiyet ve hizmet erkânını Devlet daire ve 
müesseselerine iyice yerleştirmektedir. Bu kad
ro miktarlarının gerçek ihtiyaçlarla irtibatı, ih
tiyaç mahallinde kullanıp kullanılmadıkları ise 
kontrol ve murakabenin dışında kalmaktadır. 
Meselâ bir Devlet Su işlerinin «D» cetveli kad
rolarında niçin bu kadar servis şefi, memur ve 
daktilo bulunması gerektiğinin izahını kimse çı
kıp yapamamaktadır. 

Gelir bütçesi samimî değildir, bütçe açıktır. 
Muhterem milletvekilleri, 
1964 bütçesinin bir buçuk milyarı aşan açık

la kapatan iktidar partisi her yılki ikazlarımıza 
aldırış etmeksizin yeniden açık bütçeler getir
mektedir. 10 aylık tahsilat sonuçlarına göre 
1964 bütçesinin % 72,5 gerçekleşmiş, 9 milyar 
700 milyon liralık tahsilat yapılmıştır. Beyan-
nameli vergiler taksitlerinin geçen aylarda kal
dığı düşünülürse, en iyimser tahminle kalan 
iki ay tahsilat tahminlerine ?öre, açık, bir mil
yar 700 milyon lira civarındadır. Bu açık ne ile 
kapatılacaktır1? Harcamalardan yaptıkları ve 
ismine tasarruf dedikleri 'kısıntılarla mı? Burada 
önemli bir mesele ile karşı karşıya olduğumuz 
kanaatindeyiz. Bunlar gerçek tasarruflarsa Hü
kümet israf içindedir, şişkin masraflarla bütçe 
çıkarmaktadır, israf yapacaktır. Fakat gelir
leri yetişmeyince bu israfını frenlemektedir. 
Maliye Bakanı israf iddialarını şiddetle redde
derek bütçelerde tasarruf mümkün olmadığını 
evvelden söylediğine göre aslında yapılan harca
malardan kısıntıdır. Bu takdirde iktidarın bü
yük rakamlarla ve geniş projelerle millete iş ya
pacağını ilân edip sonradan sözünde durmadığı 
ve bir iş yapmadığı gerçeği ortaya çıkmaktadır. 
1964 bütçesinin 11 milyar 700 milyon lirayı aş-
mıyacağı anlaşılan gelirlerini esas alırsanız, ge
lecek yıl için yüzde on vasati bir gelir artışı ha
linde dahi mevcut 1965 gelir bütçesinin peşi
nen bir milyar lira açık vereceği ortaya çıkmak
tadır. Kaldı ki, 1964 ün iktisadi durgunluk dev
resi olduğu kabul edildiğine göre 1965 gelirlerini 
normalin çok üstünde düşünmek mümkün değil
dir. Bütçe Komisyonu mülhak bütçelerde de, 
genel bütçede de rasgele gelir artırmaları yap
mıştır. Bu bütçede henüz gerçekleşmemiş 500 
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milyon liralık bir borç tecili de gelir gösteril
miştir. Bundan başka bütçe ihtiyaçlarındaki 
özel kaynaklardan temini düşünülen miktar 
bir milyar 232 milyon lira civarındadır. Bun
ların realize edilmesi imkânı bir yana progra
mında enflâsyon ve bütçe denkliğine önem ve
ren Hükümetin denk bütçe kavramı ile bu hu
susu nasıl bağdaştırabileceği cai sualdir. 

1965 bütçesinin tahakkuk etmiyecek bir mil
yar liralık geliri yanında borçlarla karşılanması 
düşünülen iki milyar 730 milyon liralık kısmı da 
gerçek mânada bütçe açığı olduğu düşünülürse 
açığın 3 milyar* 730 milyon lira olduğu netice
sine varılmaktadır. Dörtte birden fazla açığı olan 
bir bütçeye dayanarak memlekette plâ,n yürüte
bilmek, Hükümet yürütebilmek, memleketi 
idarede ısrar etmeye kalkışmak hakikaten bir 
cesaret işidir. 

Sosyal adalet ve vergiler : 
Vasıtalı vergilerin çok ağır bir nisbete çık

tığı fakir bir memlekette, bu çeşit 'bir vergilen
dirme anlayışıyla, millî gelir dağılımındaki anor
malliklerin düzeleceğine, sosyal adaletin ger
çekleşeceğine inanmıyoruz... ödeme kabiliyeti 
olmıyanlardan Devletin ihtiyaçları için âdeta 
sıkıştırıla sıkıştırıla gündelik nafakaları alınır
ken, kazandıklarından ödemesi gerekenler tam 
bir serbesti içinde bırakılmışlardır. Bu gidişle, 
zenginler birer* Kârım haline gelmekte, beynel
milel müreffeh dünya vatandaşları olarak yal
nız Türkiye'nin değil dünyanın nimetlerine 
garkolmakta; üstelik milletin kaderine de sa
hip çıkabilmektedirler. Orta sınıf sürünmekte 
ve ezilmekte, büyük çoğunluk ise ilkel hayat şart
ları içinde kendinden evvelki nesillerin kaderini 
çökmüş omuzlarında taşımaktadır. Türkiye'de 
Wall Street sakinlerine özenenlere şunu hatır
latmakta fayda görürüz. Türk Milleti (mahal
ledeki komşun açken sen tok olamazsın) gele
neği ve inancına sahibolaralk yüz yılları geçir
miştir. Biz Halk Partisi Hükümetinin sosyal 
adaleti de gerçekleştirebileceğine inanmıyoruz. 
Türkiye'de gelir dağılımını adilâna esaslara gö
re düzenliyecek ve sosyal adaleti gerçekleştire
cek tanzim edici bir vergi politikası yürütülme
sini istiyoruz. 

Plân ve bütçe tatbikatı : 
Plânlı çalışma devresine girilmiş olmasını 

(her derde deva bulundu) mânasına alıp bir za-
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manlar hararetle bunun edebiyatını yapan Hü
kümet, plânlı çalışmada evvelden hazırlık ve 
disiplin konusuna gereği gibi önem vermediği 
için bugün müşkülât içindedir. Teori ve tatbi
kat ortaya koymuştur ki, bir plânın gerçeğe 
uyup geleeeği kapsaması ne derecede önemli ise 
plânın bütünüyle zamanında gerçekleşmesi de 
aynı derecede önem taşır. Bu neticeye ulaşa
bilmek için Başbakanlık seviyesinde bir icra ve 
takip disiplini kurulması diğer taraftan kanun 
ve statülerin plânlı çalışmayı destekliyecek şekil
de hazırlanması, personelin iyi seçilmesi, koor-
dine çalışma şartlarının hazırlanması lâzımdır. 
TaÜlbrkata ait detaylı plânların ve 'her çeşit iih-
zaratm da evvelden tamamlanması gerekir. Bü
rokratik zihniyet ve Artırma, eksiltme Kanunu 
bahsettiğimiz konularda plân için engel olucu 
misal olarak zikredebiliriz. Millî Eğitim yatı
rımları alanında alman sonuç, Kurucu Mec
lisin çıkardığı ve İlkokul inşaatını artırma ve 
eksiltme Kanunu hükümleri dışına çıkaran ka
nun sayesindedir. Bugün hâlâ plân çalışmaları
na siyasi çıkarlar için tesir yapılmaktadır. 

Gerekli vasatı hazırlanmadığı, geçiş süresi 
şartları yerine getirilmediği için plânın başarı 
gösteremiyeceğini grupumuz plân müzakereleri 
sırasında ifade eylemişti. 

Ancak plânlı ekonomi fikrine çok eskiden 
sahip bir parti grupu olarak biz bunu genel bir 
işaret ve istikamet mahiyetinde hayırlı ve fayda
lı mülâhaza etmiştik. Nitekim her yıl başarı 
kazanamıyan plân tatbikatı ertesi yıla ertelen
mektedir. 1905 icra plânına göre; 1964 de bi
tirilmesi gereken yatırımlara bu yıl yer veril
memiştir. Bunlar 1965 yatırım finansmanla-
riyle tamamlanacak gerekirse kısıntı yapılacak
tır. Keza eski yıllarda öngörüldüğü halde so
nuç] andırılamıy an tedbirler de 1965 de tamam-
1 anacaktır. 'Bu plânın her sene gelecek yıla er
telendiğinin bizzat plân tarafından itirafıdır. 
Plânın yürürlüğe girmesinden evvel başarıya 
ulaşması için 1962 geçiş programında tavsiye 
edilen ve gerçekleştirilmesi istenen işler hâlâ cok 
büyük çoğunluğuyla ve en önemli meseleleriyle 
yerine getirilememiştir. Bunların en önemli ve 
temel meselelere aidolanlarından seçtiğimiz ve 
35 maddeyi ihtiva eden liste}ri sabrınızı taşırma-
mak için burada okumıyacağım. Hal böyle olun
ca kalkınma hızının 1963 deki iyi hava şartları 

12 . 2. İ965 Ö : â 
yüzünden gerçekleştiği, plânın hedeflerine va-
rılamadığı, geçen yıl ise % 7 nin epey geri
lerinde kalındığı görülmektedir. Finansman kay
nakları çok açık 1965 seçim bütçesinden plânın 
hedefleri için ümütlenmekse beyhudedir. 

Kamu iktisadi teşebbüsleri : 
1962 de 30 ana teşebbüsle iştiraklerinin 45 

bucuk milyar liralık sermaye kullandığı kamu 
iktisadi sektörü bu dönemde de ıslâh edilememiş, 
rantabl hale getirilememiş, murakabeleri sağ
lanmamıştır. Reorganizasyon Kanununa rağmen 
henüz tek bir teşebbüsün özel kanun tasarısı 
Meclise gönderilmemiştir. 1962 de 45,5 milyar 
liralık millî serveti kullananlar ve yönetenler za
rarlarının mahsubu sonunda 380 milyon lira kâr 
edebilmişlerdir. Çoğu piyasayı tek başına elin
de tutan bu muazzam teşebbüslerin kâr nisbeti 
W 1 den aşağıdadır. Senelerden beri devam 
eden bu facianın üstüne kimse gidememekte Tür
kiye'nin kanıyan yarasını suiistimal, ihmal, yol
suzluk ve şahane israf kombinezonları örümcek 
ağlariyle örtmeye çalışmaktadır. Bu yara artık 
dc^ilmeli'dir. 45,5 milyar liralık sermaye işle
ten iş ve sanayi dallarında % 1 den aşağı kâr 
sağlıyan, çalıştırdığı her iki işçinin başına bir 
memur diken dünyada başka kuruluşlar var 
mıdır? Avın miletarda işçiyle General Motorsun 
senede istihsal ve sattığı emtia bedeli 150 milyar 
liradır. Bu teşebbüslerin borç yükleri de mil
yarlık diziler halinde Hazinenin, dolayısiyle ya
tandasın boyunlarına takılmıştır. Kamu sektö
rü teşebbüslerinin yönetiminde kademe kademe 
sorumluluk taşıvanlara millî servetin ve isletme
lerinin kendilerine tahsis edilmiş özel çiftlikleri 
olmadığı millet namına, Hükümet yapamadığı
na fröre Meclis tarafından hatırlatılmalıdır. 

Dış politikadaki gelişmeler 
Mu'h'terem milletvekilleri, 
C. K. M. P. Grupu dış politikada Hüküme

ti bidayetten beri şahsiyetli ve enerjik bir poli
tika takibine davet eden, inkiyât ve tabiiyet po-

| litikası yerine, millî menfaatlerimizi gözeten 
eşit münasebet politikasının usul ittihaz edilme
sini defalarca istiyen gruptur. Kıbrıs politika
sının hüsran ve başarısızlıklarından uzun bir 
süre sonra Hükümetin böyle bir politika istika
metine yöneldiğine dair işaretleri memnuniyetle 
kaydediyoruz. Batı devletleriyle olan iktifakla
rımızdan ayrılmadan komşumuz Sovyetler Bir
liğiyle eşitlik esa*slarma dayanan iyi münasebet 
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ve dostluk ilişkileri kurulmasına karşı değiliz. 
Bu arada, tarafsız ülkeler ve islâm, devletle
riyle münasebetlerimizin geliştirilmesi yolundaki 
geç kalmış teşebüsleri de memnuniyetle izliyo
ruz, 'Kötü inkişafları ve seyiri -önlenen Kıbrıs 
dâvamızın fiilî bakımdan henüz olduğu gibi dur
duğunu hatırlatmak isteriz. Kıbrıs Türkleri
nin ıstırap ve mahrumiyetleri ilânıhaye devam 
ettirilemez. Hunhar mütecavizlerin Türklüğün 
haklarını kabul ve teslim etmeleri sonucunu Hü
kümetin biran evvel sağlamasını bekliyoruz. 
Kıbrıs olayı, hudutlarımızın dışında kalmış Türk 
topluluklarının beynelmilel hukukla tanınan 
beşeri haklariyle yakından ve evvelden ilgilenil
in esi gerektiğini bir kere daha ispat etmiştir. 

Yeni bakanlıklar ve Köy Bakanlığı : 

3 ncü İnönü Hükümetinin ihdas ettiği ve bir 
kanuna dayanmıyan yeni bakanlıkların faaliyet 
ve icraatları Anayasaya ve hukuka aykırıdır. 
özel kanuniariylc bir bakanlığa bağlı teşekkül, 
idare ve genel müdürlükler kanunlarında deği
şiklik yapılmadan esasen kendilerinin de kanu
nen mesnedi mevcudolmıyan bakanlıklara bağla
namazlar. Böyle kanunsuz bir irtibat ve karı
şıklık içinde işler yürütülüp tahsisatlar har
canmaktadır. Hükümet Köy İşleri Bakanlığı
nın kuruluşuna programında geniş ve umutlu 
yer vermiştir. Gerçeklere uygun bir iş bölümü 
yapılmadıkça müşterek sorumluluk esasına da
yanan koordine bir çalışma yoluna gidilmedikçe 
ve nihayet çalışma metodu ve personel prob
lemleri halledilmedikçe yeni bakanlıklar kurul
masından da olumlu sonuç elde edilemiyeceğini 
son denemeler ortaya koymuştur. Nitekim köye 
ve köylüye ait meseleleri bir (bakanlıkta top
lamak gibi bir zihniyetle kuruluş denemesine gi
rişilen Köy îşleri Bakanlığiyle Hükümetin ta
rım sektörünü kapsıyan, ekonomik ve sosyal var
lığımızın temelini meydana getiren köye ve köy
lüye hangi meseleleri, hangi yollardan giderek 
çözmek istediğini anlamak mümkün olamamakta
dır. Programında köyü ve köylü dâvasını bi
rinci plânda ele alarak eîkonomiik ve sosyal 'me
sele \olarafc ortaya koyan C. K. ıM. Partilliler 'ola
rak bizler son denemede olumlu bir netice alın
dığı kanaatine varamadık. Köy derdinin top
tan adını koymak ve radikal tedbirlerle işe gi
rişmek ve sosyal devlet prensibinin ve plânlı 
çalışmanın bir zarureti olarak görmekteyiz. 
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O. H. P. hükümetleri reform yapamaz - sos

yalizasyon denemesi : 
3 ncü İnönü Hükümeti kendisini reform Hü

kümeti olarak ilân etmiştir. Fakat, bugüne ka
dar hiçbir reform hareketine başlamamıştır. 
önümüzdeki aylarda da başlaması mümkün de
ğildir. Ne var ki unuttuğu reformları siyaset 
plotformuna tekrar getirmiş reformcu oldukla
rını söylemeye başlamışlardır. Aslında Türki
ye'de derinlemesine ve genişlemesine büyük ve 
çok taraflı reformlara ihtiyaç vardır. Fakat, 
C. H. P. hükümetleri reform yapmaya 'mukte
dir değillerdir. Ook uzun geçmişleri, eserleri, 
mücadeleleri ve bağlantılarının kendilerini saran 
çemberinden çıkmalarına imkân, yoktur. Bizim 
müşahedemiz Halk Partisi reform konusunu po
litikada spekilâsyon mevzuu yaparak dejenere 
etmektedir. 

Aydınları avutmakta, aldatmakta ve alda-
nılmaktadır. Klmbilir, belki de Sayın Hüküm et 
Başkanı Merhum Fikret gibi; aldanmanın eze
lî bir şifa olduğunu sanmaktadır. 

Nitekim, sosyalizasyon tecrübesi de iyi baş-
laııılmadığı için başarısız bir safhadadır. Mil
yonlarca lira harcanarak beton binalar yapıl
makta sonra da bunlar boş kalmaktadır. Gö-
türülebilcn hizmetlerin de nasıl perişanlık ve 
yetersizlik ve hatalar içinde olduğuna dair 
sosyalizasyon bölgesinden kötü haberler gelmek
tedir. îş yolunda yürümemekte, yürütül m em ek
tedir. Çünkü, işi beton duvarlar değil inançlı ve 
sorumlu idareciler ve personel yürütebilir. 

Toprak reformundan yanayız : 
Türkiye nüfusunun 4/3 ü toprağa bağlı ol

masına rağmen bunların millî gelirden aldıkları 
pay % 40 civarındadır. Üstelik bu >% 40 in pay
laşılmasında da büyük nisbetsizlikler arz et
mektedir. Bir Köylü Partisi olarak toprak re
formunu hararetle tasvibederiz. Bize göre 
toprak reformunu bugün Türkiye'de zorunlu 
kılan sebebplcrm başında üretimin artırılması 
gelir. Topraktan yararlanacakların sayısını 
artırmanın yanımda toprakların büyüklük ölçü
leri verimli ve rantabl işletmeciliğin esaslarına 
göre tâyin edilmelidir. Türkiye'de toprağa bağ
lı nüfus % 75 tir. Tarım üretim, ve işletmecili
ğimde bizden kat ve kat önde olan memleket
lerle Fransa'da nüfusun % 20 si Amerika'da 
% 8 i topraktan geçimimi sağlamaktadır. Sana-
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yiieşmek için gerekli sermayenin fazlası Tür
kiye'de yine tarım alanındaki tasarruflarla 
sağlanabilecektir. Bunun için toprak reformu
nu biz, bâzılarımın anladığı mânada sadece ta
rım işietmeleriaıin büyüklüğünü tayin edecek 
kâğıt üzerinde arazi dağıtımı yapılması gös
terişinden ibaret saymıyoruz. Tarım çeşitlerin
de üretim miktarında; pazarların ihtiyaçkrın, 
verimin ve toprak vasıflarının da tesbitiylc 
planlanması, üretim işlerinde ve satışta koope
ratifleşmenin tesis ve teşviki, işletme kredileri
nin yeter miktarda ve aynı şekilde verilmesi, 
teknik ziraatın, sulamıa, gübreleme zirai müca
delenin geliştirilmesi zirai sigortanın tesisi ve 
uygun fiyat politikasının tatbikini de toprak re
formunun gerçek mânasını kazanması ve başa
rıya ulaşabilmesi için şart sayıyoruz. Biz, bu
günkü iktidarın toprak reformunu başaracağı
na ve bunda samimî olduğuna da inanmıyoruz. 
Seçim yılında yapabilecekleri iş değil sadece 
propaganda olacaktır. Pilot bölgelerle 20 yıllık 
hesaplarla toprak reformu başarılamaz. Çiftçi
yi Topraklandırma Kanunu 1946 da çıkarıldı. 
19 yıl sonra yeniden toprak reformuna Ibaşlı-
yaeaklanm ilân ediyorlar. 1960 dan beri top
rak komisyonlarına milyonlarca lira ödenmiş fa
kat ne gariptir ki, kâğıt üzerindeki dağıtım
lar bile sözde reformcular tarafından durdu
rulmuştur. Bugün toprak reformuna bayrak gi
bi sarılmak istiyenler samimî değillerdir. Tür
kiye'de toprak reformu denince halka yerleşti
rilen kanaat şu olmuştur: Bir yanda milyonlar
ca topraksız veya az topraklı vatandaş işsiz ve 
mülksüz köylü kendilerine bedava toprak da
ğıtılacağı hayali içindedirler. Halbuki Türki
ye nüfusunun % 80 ine yetecek miktarda top
rak dağıtımına vatanımızın genişliği müsait 
değildir. Buna mukabil beş on dönüm tarlası 
olan çiftçi vatandaş dahi toprağının bedavadan 
alınıp dağıtılacağı endişesine kapılmıştır. Bun
lar da aksi propagandaların sonucudur. 

Toprak ağaları ise, iktidar partisine veya 
mıüstaıkbe'l iktidar partisi sanılamllara sokulup 
hizmıet ederek- toprakılarını Devlete pahallı pa
halı satmfalk, naıbata kaıvuşımalk hayali ve ha
zırlığı içkidedirler. işte Halk Partisi milyoaiı-
k rca işsiz, aç ve topraksız köylüyü seçimi yıl
lında çaresizliklerini dille getirip umutlandır
ılmak ve oy için avuç aiçmıakıta fayda ummıalkta-
dıırkr. Biz, toprak reformunu siyasi çılkarllari'-
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na alet etmek ilstiyemleri de, toprak r©£orimrtir 
nun karpsıında okınılari! da reddederiz. Tanım 
üretimini hıfzla artıracak toprak düzenindi yeni, 
sağlam ve müstakar esaslara bağlıyacak:, topı-
rağa. bağlı nüfusu g'Ciçindireıce'k ve doyuraıcak 
ve toprak reformunum tezeldcn, yürürlüğe ıgirip 
konmıaısını istiyoruz, 

BAŞKAN — S'aıynn Baran konuışımıaınıız; dalha 
sürecek m%% 

C. K. M. P. GRUPU ADINA İKFAN BA
HAN (Davamla) — Yıarıım saat sürer etendim. 

BAŞKAN — Şayet 18,00 e kadar bdıtımıeEse 
'keseceğim. 19,00 da devam edersiniz. Buyuru
nuz. 

C. K. M. P. CIRJUPU ADINA İRFAN BA
HAN (Devamla) — Hülk'ümıet aşırı sol v© sağa 
kıaırşı bir kıaaıuın getirmek tasıaivvuıruındadır. 
Türkdyede a,şiirı sıoll ve aşırı sağ için çok ağır 
eczalar vardıır. Bu ceneyamlar lmvvetkmımiş 
ise, bâzr Hükümet üyelerine göre tehlikeli, 
bâzılarıma ıgöne tehlikesiz ise, sorumlusu suiç-
ları takibetimiyemı Hükümettir. Nerede baışikyıp 
nerede bittiği keyfe ve şıaıhsi takdirlere kaıl-
nııiş bir aışın kelimesi. bize ,göre kıstas okralk 
aflınaımıa;z ve kutla nıkımaz. Böyle bir silâlh ra
kiplerini ezmek istiyeulere kullandıkları gay-
rlnucşru bir siilâlhtır. Deınoıkrati'k bir ülkede 
şalhsi ve keyfî sıı'çkımalara yol' açacak: kanun
lar cM^üıniüileme'Z. Bizim Anayasaımuz hukukî 
ve sosyal tıemjellone dayanan demokratik ıhuikıılk 
Devleti kurımıalk amacını gütımıektedir. Komü
nist, faşist, m-ouarşist, nazist ve teokratik Dev
let şekilleri demokratik 'değillerdir. Bu 'Cereyan
ların hepsi demokrasiyi taınıımaızilaır. Binaenallefyh 
Ana.yasamı/zın demokratik .hıu'kulk Devleti niteli
ğine aykırı bu fikirlerin teşlkilâtlanımıalarıı ve 
fiil halinde icraya kallknnaılarii, toplamıma teışeib-
büs'teri suçtur. Hosyıal ve ekonomik eğilimleri 
'iı.o olursa: olsun her türlü dikta bizim Anayasa
mızla bağdaşamaz, yasalklamır, cezıakınnr. Bunum 
dışında bir aşıırı kelimesinin 'elastikiyetinden 
yaranlanarak politik ımaıneV rakım, tetlhigleıro 
kalkmıaik, sonra yalınız bir orta yolda;, selâmet 
yolundayız. Yegâne kurtaırııcıyız diye Türk Mil
letinin kaderine tasalluta kal'kışmıak kimısenin 
hakiki ve kâm olmıaımıailııdır. 

Din ve din konuşumun isıtisinran : 
Yukarıda da söylediğimiz gibi biz 19ı6ll Ana

yasasının salhibi Türk Milletimin gericiliği ka
bul etmediği inancındayız. Fakat, gelemıelkısel 
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dinl'&rinıe bağlı halk. taplulıuıklarınm da sadece 
dimılerinıe bağlılıklara dolaıyısiyle gerici sayılmıa-
larrmı inaınıçlaıra ve vicdanllıara haksız bir teca
vüz ısaiyuyoroıız, 20 nci aısrın ortasındaki şartlar 
Tıür'k Milletini gönüllü olduğu mıedeniyet ve 
'terakkiye hrzılıa itmıdktedir. Baaı iptidaî ve anor
mal ka.fal'arın kötü fiillerıiauin ve çirkin fi'kirle-
rinin vesile yapıllaraık; topyeıkûn dindarların 
ve di/n adamLarımın. ,aynı nitelikte ••gösterilip 
ölçüsüz ve devamlı hakaretlere mulhatap tutul
maları Türk Milletini rencide etmeıkte, gönül
den yaralamaktadır. Vicdan ve inanmak hürri
yetinden yana olduklarını söyl'iyenler vicdanla
ra taısaliluttaıı a.rtıık vazgeçmelidirler. Bu iki 
taraflı azgın, ölçüsüz ve tahrik edici saldır/gan-
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lan duırdurmıak Anayasamızın güvenlik altuiıa 
aldığı inanç ve vicdan hürriyeti igeregin.ee Hü1-
îkûrnetnı vazifesidir. 

BAŞKAN — Sayım Baran, bir dakika. Sa
yın arkadaşlarım, program gereğiınce saatimiz 
'gelımiışfci'r. Saat 19,80 da toplanmaik üzere oturu^ 
mu kapatıyorum. (Gürültüler, yarana yaınına 
seferi.) 

Muhterem arkadaşlar, program mucibince 
ımüzaıkerelere devam mecburiyetindeyiz. Şimdi 

l ıbirleşiımıe ara veriyorum. (Yaraı da aynı pro
gram sesleri) Saat 19,30 da 'toplanmak üzere 
'birleşime ara verıiıyo,ru>m. 

Kapanma saati: 18,30 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 19,30 

BAŞKAN — Baskanvekili Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN — Bütçe kanunu tasarısının tümü 
üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. Söz sıra
sı Sayın irfan Baran'ıııdır. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA İRFAN BA
RAN (Konya) — Muhterem milletvekilleri; ev
velce alman Riyaset kararına rağmen, evvelki 
celsedeki Başkan Sayın Sirmen'in grupumuza ait 
konuşmayı yarıda kesmesi dolayısiyle, şimdiye ka
dar bu gibi ahvalde umumiyetle Meclis Heyeti 
Umumiycsinin reyine de müracaat edildiği ve 
esasen çalışma programına göre 19,30 a kadar 
Meclisin çalışması gerektiği halde, sebebi ve sai
kı bizce meçhul olan böyle bir davranışla sözümü
zün kesilmiş olmasından dolayı grupumuz namına 
kendisine teessürlerimizi sunarız. 

BAŞKAN — Sayın Baran, daha evvel Mecli
simizce kabul edilmiş olan çalışma programında 
çalışma saatleri öğleden sonra 18 de nihayet bu
lacak şekilde tekarrür etmiştir, 19,30 da değil. 
Konuşmanıza devam ediniz. 

O.K. M. P. GRUPU ADINA İRFAN BA
RAN (Devamla) — Muhterem milletvekilleri, 

Türkiye'deki politik kuvvetler kendilerini dinin 
hâmisi, rakiplerini din düşmanı göstermek sure
tiyle giriştikleri çirkin mücadele ve istismarlar
dan vazgeçmelidirler. Türk halkını dinî inanış
ları ve vicdani kanaatleriyle başbaşa bırakmak 
asalet ve nezaketini göstermelidirler. Artık anla
şılmıştır ki, Türkiye'de din koruyucusu diye ge
çinen politikacılar din düşmanı diye gösterdikle
rinden biraz daha fazla dindar değildirler. 

Anayasa buhranı içinde rejim buhranına doğ
ru gidiyoruz : 

Millî müesseselerimizin durumu: 
Muhterem milletvekilleri, 
1961 Anayasasının ilk seçimlerinden bugüne 

kadar bir rejim ve Anayasa buhranının met ve 
cezirleri arasında sallanıp durmamız esef verici
dir. Millî müesseselerin ve Anayasa kuruluşları
nın kendilerine düşen görevleri ifa ve fonksiyon
larını icra edememelerinin bunda âmil olduğu ka
naatindeyiz. 

1960 Anayasası ve onun getirdiği Meclisleri
miz 27 Mayıs İhtilâlinin eseridir. 27 Mayıs Ihti-
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hinde bulunulduğu gerçeği ortaya çıkmıştı. Sa
vunma Bakanının tavzihi tatmin edici değildir. 
Bu kere, bir dergide aynı emirname kitapta poli
tikacıların da sık sık hırpalandığından bahsedil
mektedir, Ordu içinde vazifeli bâzı yüksek subay
larımızın yukarıda bahsettiğimiz gibi politika ile 
ilişkilerini tâyiîî etmeleri gerektiğine kaaniiz. Si
yasi hayatın bütün vatandaşlara Anayasanın hü
kümleri dâhilinde açık olduğu izahtan varestedir. 
Sivil hayatta hizmet yarışma katılmalarından sa
dece bahtiyarlık duyarız. Bununla bâzı davranış
ların rejim ve Anayasa nizamını sarsmakta oldu
ğu endişelerini millete tercüman olarak ifade et
mek istedik. 
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lâliriin Türk Milletinin diğer unsurları ile bera
ber sahibi ve icracısı olan ordumuz seçimlerden 
sonra siyasi hayatla resmen ilişkilerini kesmiştir. 
Ordumuzun bu vatanperverane hizmetini ve ftsilâ-
ne davranışım daima şükranla yâdetmek ve karşı
lamak vazifemizdir. Yeni seçimlerden sonra İhti
lâlden çıkmış ordumuzun içindeki kaynaşmalar 
22 Şubat ve 21 Mayıs isyanlariyle su yüzüne 
çıkmıştır. Bu isyanlar demokrasiye sadık ordu 
taraf ıiidaft kendi bünyesi içinde tasfiye edilmiş, 
bâstirilmıştır. Ehınunİa beraber" politika ve ihtilâl 
özİeniİerinin' zaman zaman yeni kaynaşmalar gös
terdiği de ifade cdiİegel mistir. iktidar partisi
nin ve tlükümetinin ordu kunıanda heyetinden 
bâzı zevatla da özel ilişkiler İrarduğu havasım vere
rek kendi iktidarları içiri dolaylı yollardan1 ordu
yu istismar gayretleri gözden kaçmamıştı!*. An
cak biz, ordumuzun bu şekil davranışlardan ela 
müşteki olduğu inancındayız. Millete karşı taah
hütlerine ve demokrasiye sadık, bunun örnekleri
ni vermiş Türk Ordusunu memleketin geleceğini 
tehlikeye sokacak şekilde politik hayata karışma
sına imkân ve ihtimal yoktur. Ordu mensupları
nın içinde elbette ki, siyasi hayata temayül du
yanlar bulunabilir. Bunların vazifesi ordudan 
ayrılarak siyasi hayata atılmaktır. Birkaç zatın 
davramşiarım orduya maletmemiz mümkün de
ğildir. Doğu Menzil Kumandaniyle, Millî Güven
lik Kurulu Genel Sekreterinin halka karşı zaman 
zaman tahrik ve tahkir edici daranışlarda bulun
duklarını duymaktayız. Görevleri dışında politik 
gösterilere kalkışan bu zatlara Halk Partisi Hü
kümeti seyirci kalmıştır. 

Son zamanlarda Sayın Genelkurmay Başka
nımızın Meclis Başkanına yazdığı mektubun muh
tevası dolayısiyle Hükümet Yüksek Meclise hiç
bir açıklamada bulunmamıştır. Genelkurmay Baş
kanının ordu içinde üstlerini astlarına boğ
durmak gibi gayretlerin mevcudiyetine dair va
him beyanları üzerine durumu milletin mümessil
lerine hadiseleriyle nakletmemiş ve tedbirlerini 
de bildirmemiştir. Ancak, Sayın Genelkurmay 
Başkanının bu kere Kim dergisine verdiği beya
nat ve bunda partilerin ve Meclislerin neler yap
ması lâzımgeldiğine dair ,<?erd edilen fikirler du
rumu açığa çıkarmıştır. Yurt içinde ve yurt dı
şında geniş yankılar uyandıran bu mektup ve 
beyanattan sonra bu kere Kara Kuvvetleri Ku
mandanının neşrettiği bir kitap emirnameyle 
Anayasanın tanıdığı kanunu grev hakkının aley-

Büyük manşetlerle ordunun Meclise 30 Kası
ma kadar mühlet verdiği, bilinenlerden gayri 15 
darbe teşebbüsü olduğu gibi haberlerle hassas olan1 

halk oyu heyecana verilmiş, Parlâmento biV kuk
lalar Meclisi hüviyetinde gösterilmek istenmiştir;. 
Bu haberlerden göze batmıyacak şekilde bilâhara-

rücu edilmiş olması her halde basın tarafından 
sebebiyet verilen mânevi tahribatı ortadan kaldır
mamıştır. Bu elim ve vahim davranışlar ve sa
yısız tahrikler karşısında Adalet mekanizmasının 
tutumu ve durumu da meçhulümüzdür. Hükümet 
kendisini böyle hâdiselerde vazifeli değil seyirci 
saymaktadır. 

Gençlikle üniversite öğretim üyelerinin de kar
şı karşıya geldikleri ve getirildikleri bir vakıadır, 
Üniversite gençlerinin ihtilâlci beyannameler neş
rederek fiilî hareketlere geçeceklerini bildirmele
rinden sonra üniversiteler reform , teziyle ortaya 
çıkan Sayın Eğitim Bakanının bu yolda üniversi
teleri zorladığı görülmektedir. Şimdiye kadar re
jim aleyhine bâzı talebe derneklerinin giriştikle
ri çok ağır tahriklere ve neşrettikleri ihtilâl çağ
rılarına seyirci kalan Hükümetin son zamanlarda 
gizli polis şefleri, rektörler, dekanlar ve profesör
lerle toplanarak aşırı cereyanlara karşı tedbirler 
düşünüldüğü öğrenilmiştir. Üniversite muhtari
yetini korumakla görevli olan üniversite idarecile
rinin polis şefleriyle beraber tasarladıkları ted
birler voliyle aslında Halk Partisinin endişeleri
ne hizmet ettikleri ortadadır. Zira Halk Parti
si iktidarının bâzı talebe derneklerinin kontro
lünü kaybettikten ve ziyadesiyle meşhur açık otu
rumlarda kendilerinin de tenkide başlanmasından 
sonra bu yola gittikleri anlaşılmaktadır. Devlet 
bütçesiyle teçhiz ve idame ettirilen Anadolu Ajan
sının başına gizli polis şeflerinden birinin getiril-



M. Meclisi B : 56 
miş olması iktidar partisinin çok eski zamanlara 
ait zihniyetinden kurtulamadığının garip bir te
cellisi olsa gerektir. Bu arada yeni Anayasanın 
müesseselerinden olan T. R. T. nin de özellik sta
tüsünün çeşitli tesirlerle iyi kullanmadığı yolun
da haber ve iddialar birbirini takibetmektedir, 

Anayasamızın kurduğu.yüksek Anayasa Mah
kemesi ve Hâkimler Kurulu gibi kuruluşta dü
şünülenin aksine siyasi grupların sızmak istedik
leri, sızdıkları kuruluşlar olmuşlardır. Yüksek 
Hâkimler Kurulundan en çok şikâyet eden hâ
kimlerimiz olmaktadır. Bu müesseselerin gerçek
leşmesini kurulduğu günden beri kendisine gaye 
edinen O. K. M. Partisi Grupu yüksek mahkeme
lerimizin rejimin emekleme yıllarında kendileri
ne düşen görevi mahabet ve vakarla ve bütün 
millî hayatımıza etkili olacak şekilde yerine ge
tirmelerini beklemekte kendisinde hak bulmakta
dır.' 

Bu vesileyle bir konuya değinmek isteriz. 
Halk "Partisi mallarınım iadesine dair verilen ka
rarın hukuka uygunluğu Türk halk efkârına as
la inandırılaımıyaeaktır. ö lü bir kanun iptal edil
miştir. îpltal hükmünün makaple şümulü olamı-
yaeıağı ve geçmişte icra olunan hususlara teşmil 
edilemiyeeeğine dair kanun hükmüne rağmen .bu 
malların iadesi için bulunan formül hukuka de
ğil partizanlığa mal edilecektir. (Bravo sesi eri, 
alkışlar) 

Buhrandan çıkış şartı : 
teinde bulunduğumuz Anayasa ve rejim buh

ranı demokratik müesseselerimiz ve meclisleri
miz kendilerine düşeni hemen yerine getireme
dikleri takdirde seçimlerden sonra daha da şid
detlenecektir. Demokrasiyi ve 27 Mayısın eserini 
korumak için C. K. M. P. Grupu birtakım. radi
kal tedbirler almak gerektiği inancındadır. 

Türkiye'de iskân üniteleri objektif esaslara 
göre yeni bir mülkî taksimat içinde değerlendi
rilmelidir. Devlet hizmetleri buna göre yeni baş
tan ayarlanmalı, rasyonel, ucuz, verimli, demok
ratik hale getirilmelidir. Teşkilât da aynı pren
siplerden hareket edilerek reorganize edilmelidir. 
Bizim, idari reform ve reorganizaısyondan anla
dığımız budur. Cumhuriyet tarihi boyunca bu 
ihtiyaç duyulmuş fakat hiçbir iktidar bu temel 
hizmetin ifasına belli sebeplerle yanaşamamıştır. 
Personel rejiminin yeni baştan düzenlenmesinde 
de ehliyet, bilgi, dürüstlük verim ve. iktisadi esas 
alınmalıdır. Personel yığınakları fazlalıkları ve 
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israfları dağıtılmalıdır. Personel rejiminden an
ladığımız yeni bir düzenleme hizmetlerde yeni 
metot ve zihniyetlerin ihdası meselesidir. Devlet 
hizmetinde çalışanlardan şikâyet şüphesiz çok es
ki bir konudur. Fakat bizdeki kadar haklı ve bol 
şikâyete bâşıı bozukluğa, disiplinsizliğe kolay raıs-
lamak da mümkün değildir. Ehliyetsizlik, iş gör
memek, eziyet, rüşvet ve irtikâp almış yürümüş
tü r. Halk Partisini yıkan kuvvetlerin biri olan 
jaudaıima dayağı Halk Partisi devrinde yeniden 
yaygın şekilde hortlamıştır. Haraç pazarlarından 
kaçakçılık şebekelerinden bizzat Halk Partisi 
mensuplarından da yakınanlar vardır. (Ortadan 
gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendimi. 
İRFAN BARAN (Devamla) — Neden giocu-

nuyonsunuz arkadaşlar? Bunları ısüzin kendi ar
kadaşlarınız söylüyorlar. Gerçekte dunum, bili
nenden daha çok ağır ve yaygındır. Çünkü Tür
kiye'de mesuliyet müeyyide ve murakabe teşki
lâtı yoktur. Memurin Muhakemat Kanunu sade
ce köy muhtarları ve ihtiyar heyetleri hakkında 
işlemekte diğer memurları kolay kolay adalet hu
zuruna bırakmamaktadır. Savcılık mekanizma
mız ise,-delil bulan ve toplıyan bir makaniızma 
olarak değil daha çok bir havale ımakanizmata 
olarak işlemektedir. Devletin murakabe ve kon
trol makanizması işlememekte, suçlar ortaya çık
mamaktadır. Devletin birçok ahvalde gizli çalı
şan. müessir bir ımekanizımayla kendi teşkilât!a-
rmı, hizmetlerini, ve personelini kontıriol etmesi 
hayatî ve âcil ihtiyaçtır. Haber göndererek teş
rifat teftişi yapmak milletin zararına merhaımet 
göstermek Devlet mekanizmasını bugünkü hale 
getirmiştir. Hizmet ve Devlet emvaline karşı f uç
ların cezaları çok hafiftir. Medeni dünya ölçü
lerine göre ayarlanmalıdır, mesuliyet ve muraka
be ve müeyyide rejimini yürütebilmek için aklî 
bir reforma, ahlâk reformuna da ihtiyaç vardır, 
pahalı ve geciken bir adalet adaletsizlik halinde 
tecelli etmektedir. Adaletsizlik zulümdür. Tür
kiye'de adalet hizmetlerin in incelenmesinden çok 
ilginç, ve acı sonuçlar alınacağını belirtmek iste
riz. Adalet mağdurlara kan kusturmamalı onla
rın yaralarına merhem olabilmelidir. 

Cezanın maksadı olan adalet ve ibret müesse-
f-eleri bütün tesirliğiyle işliyebilmelidir. 

Hükümet bu işleri yapabilir mi? : 
.Şüphesizdir ki Hükümetin teşekkül tarzı 

kuvvetli bir tabana oturmayı sı, maziden devre-
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den alışkanlıkları ve zihniyeti içinde Türkiye'
nin içinde bulunduğu krizi göğüsleyip yenmeye 
müsait değildir. Yeni, ileri, kalkınmış, müref-
t'eh bir Türkiye kurmaya müsait değildir. Mev
cudiyetini, hayatiyetini ve geleceğini Devletin 
daire ve müesseselerinin konrolumı ve kilit nok
talarını partizanlariyle tutmakta sanan bir parti 
iktidarının elbette İki Kııvayı - Milliye ruhu içinde 
zorlukları aşması hukuki ve sosyal temclleriyle 
demokratik hukuk Devletini kurması beklenemez. 
Parti/anlığın buram buram tüttüğü ve transfer 
pazarları kurulmuş bir ülkede güven, şevk ve mil
lî dayanışma kalmaz. 'Her vesileyle partizanlığın 
kalktığını söyliyen Sayın Hükümet Başkanından 
bir ricada bulunacağız. Halen Devlet müessese 
ve daireleriyle teşebbüs ve iştiraklerinde çeşitli 
namlar altında yılda .10 bin liradan fazla gelir 
sağlıyanlarm listelerini zabıtlarda açıklamalı
dırlar. Bu isimler iktidar partisinin hangi kuv
vetlere dayandığının anlaşılması bakımından da 
çok faydalı olacaktır, ibrete şayan olacaktır 

Sayın Hükümet Başkanı yaş dönümü gününde 
kendisine sunulan ve hediyelik olarak tesmiye 
edilen zevat hakkında (Şerefimize şeref kattınız, 
memleket sizleri kazandı) buyurmuşlar. Acaba 
şereflerine şeref katan bu kıymetli zavnt kendi 
partileri dışındayken memleket için bir kazanç 
değillerdi de C. H. P. li olunca mı memleket ken
dilerini kazanmış olmaktadır.' Kıymet ölçülen 
böylesine sakat Sayın Hükümet Başkanının par
tizanlık anlayışının da. gerçeklikten ne kadar uzak 
olduğu anlaşılmakladır. (Bravo sesleri, alkış
ları. 

Bütün bunlara bir son vermek lâzımdır. Bü
tün bunlara son verebilmek için de bir siyasi tas
fiyeye ihtiyaç vardır. Bu kötü alemin kendi 
şahane ve iyi eserleri, mucizeleri sanan kadro
lar elbette ki, yeni bir yolun, zihniyetin 
yolcusu olamazlar. (Halk Partisi millet 
karşısında programı, prensipleri, dâvaları ve 
heyecanlariyle millete kendini beğendirmek
ten ziyade çok zaman temsil ettiği iktidarı 
kullanarak âdeta Devlete dayanarak varlığını de
vam ettirme yolunu tutmuştur. Halk Partisi yeni 
şartlar içinde var olabilmek ve bir kuvvet halin
de yasıvabilmek için her şeyden evvel bu otorite 
zihniyetini terk etmek ve bunun doğurduğu bü
tün usulleri bırakmak zorundadır). 

Yukarıdaki kanaatin sahibi olan Savın Soyer 
S nci Halk Partisi Kurultayına 101 mizah bir lak-
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rir veren sayın Halk Partililerin kendi partileri 
hakkındaki bu hükümlerine biz de aynen iştirak 
ederiz. 

(rcçnıiş zaman olur ki 
.Muhterem milletvekilleri, biraz evvelki söz

lerimizin ve hükümlerimizin en sonda söyliyecek-
lerimizin delili Millet Meclisinin zabıtlar mezar
lığıdır. Bu zabıtları tetkik ederseniz göreceksiniz 
ki 20 yıldan beri Türkiye'nin bütün meseleleri 
ve hal çareleri aynı kadro tarafından dile geti
rilmiştir. 

Benim söylediklerim, tek parti devrinde de 
Halk Partili milletvekilleri tarafından bu kür
süden söylenmiştir. 

Fakat 20 - 25 yıldan beri de aynı hastalık
lar ve polemikler eksilmeden istikâmet değiş
tirmeden sürüp gitmektedir. 25 yıldan Iberi 
Türkiye'nin kaderine hâkim siyasi zümre de
ğişmemiştir. Ve değişi irilemememiştir. Bunlar 
aralarında tahtın vali i oyunu oynamışlardır. Ha
len de buna devam ettirmek eğilimindedirler. 
Şayet tahtırıvallinin iktidar ucunda iseler Dev
letin ve milletin düzenini ve rahatını mükem
mel görmüşler zamanın getireceği gelişmele
ri cemiyetimiz için yeterli saymışlardır. Tah
tırıvallinin iktidar ucundan muhalefet ucuna 
geçmişler ise, bu kere her derdi görüp, söy-' 
I er olmuşlar, çareler göstermişlerdir. Tekrar. 
İktidar ucuna oturunca çok söyledikleri çarele
ri ve giriştikleri taahhütleri unutmuşlar, unut
muş görünerek buldukları düzeni devam et
tirmeye çal ısınışlardır. 

Merhum Faik Ahmet Barutçu'nun deyimiy
le (siyasi rakiplerimiz aynı zamanda muhte
lif tarzların bir arada sahibidirler ve mutaba-
katsızlık halindeki fikirlerle fiil erin sahibidir
ler) 

Acı bir gerçektir ki, 27 Mayıs İhtilâli ve HHil 
Anayasası bu hatalı verimsiz politik davranış
lara, mücadelelere son vermiştir. 

Haksız yere ölüme mahkûm edilen Sokrat 
idam edileceği günü beklerken öğrencisi Kri-
ton gelir. Hazırlıklarının ve tertibinin tamam 
olduğundan, bahisle üstadı firara davet eder 
Sokrat, «bütün, ömrü boyunca Atinalılara kötü 
de olsa kanunlarına riayet etmelerini öğütle-
dim şimdi ben bu öğütlerin hilâfına sonunda 
nasıl kaçar da kanunları ihlâl edebilirim» der. 

Elbette ki şahsi ve keyfi idareyi ömürleri 
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boyunca temsil edenlerden Sokrat'm davranışını 
beklemeye hakkımız yoktur. Hürmetlerimle. 

(Sağdan ve soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın İhsan Gürsan. 

A.P. GRUPU ADINA İHSAN GÜRSAN 
(İznik) — -Millet Meıclisinim muıhterem üyeleri, 
muhterem Başkan, Adalet Partisi Meclis Grupu 
adına 1965 malî yılı bütçe tasarılarımın tümü 
üzerindeki mütalâa ve kanaatlerimizi aırzetmek 
mene lıuzuırumuızıa çıkmış buluınuyoruım. 

Tasarımım özelliği : 
Tetkik ve müzakeresine baiŞİamış olduğumuz 

1965 malî yılı bütçe tasarısı, kabul ve tasvibi
nize ma&har olduğuı talkdirde, 1961 yılı seçimle
rini mütealkip çalışmalarıma başlamış olan yüce 
Meclisimizin birinci dönemimin son bütçesi ola-
•caktır. 1965 malî yılı bütçe tasarısı da 19'63 ve 
1904 malî yıllan bütçe tasarılarımda olduğuı gi
bi plânlı kalıkıınma devresinin üçüncü bütçesi 
olmak vasfını taşımakta ve bu hüviyetiyle Hü-
(kümıet tarafından nıuıhterem! heyetinize sumuıl-
maktad'i-. 

Bu bütçe tasarısının diğer ;biır özelliği de bir 
azınlık iktidarını temsil eden ve bir seneyi aş
kım zamıamd amberi bu 'hüviyetiyle vazife gö'reın 
ve soruımluluık taşıyan bir C.H.P. Hükümeti ta
rafından hazırlanmış olmasıdır. Bu bakıımdam,, 
serdeditecek ımütalâlar ve yapılacak tenkidler 
karşısında, ümidediyoruız ki, sayım Maliye Ba
kanı geçmiş yıllar bütiçe müzakerelerinde oldu
ğu gibi, tasarruflarımın soramlulhığuınu koalis
yonlara iştirak etmiş olan partilere dağıtma ça
bası içime giraıiyecckler, icraat ve faaliyetleri
nin hesabını, bir azınlık mahiyetini arz etse de, 
bir iktidar sorumluluğunum şuur ve idraki için
de yüce Meclisimize vereceklerdir. 

Değerli arkadaışlarıım, bilindiği gibi, bütçe
ler bir devletim .mıutayyem bir devre zarfındaki 
•her türlü 'harcamaları ile gelirlerini tahmin e-
den ve yasama ongaınlan tarafından, onaylaman 
vesikalardır. Bu mahiyetleri dolayısiyle bütçe-
ler evvelemirde malî ve hukukî bir doküman 
hüviyetini arz ederler. 

Bütçeler aynı zamanda, demokraıtl'k nizamın 
ıbir icabı olarak halk hâkimiyetinin tecellisini 
sağlayan siyasi vesikalardır. Diğer bir deyimle 
bütçeler, b'ükümeblerin millet mümessilleri ta
rafımdan. tasdik ıpılum'ain ve rakamlarla ifade 
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edilen faaliyetlerini tea'bit eden, programların
daki, kalkınma, plâniarındaki hedef ve gayelere 
tatbikatta istikamet ve şekil veren icra plân
larıdır. 

Bütçelerin diğer ehemmiyetli bir fonksiyo
nu da modern âmıme ekonomisinin idaresinde 
vücudu elziemı bir vasıta olmaları ve bu bakım'r 
ıdan da malî işlerin rasyoınaılizıe edilmesini ya
ni, bu muamele ve tasarruflarım iktisat pren
siplerine uygum bir tarzda yaıpılmasını sağla-
'maiarıdır. 

Diğer taraftan demokrasi düzeni içinde 
plânlı kalkınma dönemine girmiş olan, memle
ketimizde bu kalkınmayı sağlama konusunda 
devletin yüklendiği sorumluluklar kalkınma 
plânımızın, en kesin bir icra vasıtası- olan büt-
'çelerlımizin. iktisadî ve malî veçheleri yanımda 
aıyruca sosyal veçhesi üzerinde de dunmamızı 
gerekli kılmaktadır. 

Görülüyor ki, muhtelif ilmî hüviyeti haıia 
otoritelerin, bütiçe üzerindeki izahlarınım bir 
özeti olarak takdim ettiğimiz bu kavrayış içlin
de, bir iktidarım siyasi, iktisadi ve içtimai büV 
tüm faaliyetlerinin bir bilançosu gibi tasdik için 
yüce Meclisimize arzedilımâg olan bir bütçe üze
rinde sadece malî ve teknik tahlil ve tenkidler-
le iktifa edilmesi müımlküm ve kâfi değildir. Buı 
bakımdan 1&35 imali yılı bütçe tasarılarımın 
Hükümetçe hazırlamışında âmil ve müessir olan 
iktisadi ve içtimai görüş ve davranışların ve bu 
konularda takibedilen politikaya hâkim olan 
prensip ve zihniyetin ayrıca üzerinde durulma^ 
sında, bunların toplumdaki tesir ve tepkilerinin 
sağlam ve sıhhatli teşhis ve müşahedelerle belir-
tilımesimde fayda ve zaruret vardır. 

Yüce Meclisin muhterem üyeleri, 
'1961 seç imler inden bu yana, demokratik 

parlömanter rejimin kökleşmesi yolumda aziz 
Türkiyoınizdc şüphesiz ki büyük merhaleler, 
kat edilmiştir. Huzur ve saadete, yarımım endi
şesinden uzak yaşamaya susamış olan büyük 
milletimizin bu yolda dayanışıma azim ve ira
desinin, övünülecek ve umuıtulamayacak örnek
lerini de vermiştir. Ancak, millete mal olan bü
tün bu sonsuz huzur arzusuna ve bu; konuda 
sarf edilen gayretlere rağmen ikisi koalisyon, 
biri >de azınlık Hükümeti halinde sayın İnönü'
nün başkanlığımda vaızi'fe gören üç hükümet za-
inanında da memleketimizde hâlâ hasretini çek-



M. Meclisi B : 56 
önekte olduğumuz içtimai, iktisadi ve siyasi hu
zur ve güven bir türlü sağlanamamış, kısa za
manda sık sık bakanları nöbet değiştiren, fa
kat zihniyet ve tutum değiştirmeyen hükümet
lerin sorumsuz hareketleri ve beceriksiz davra
nışları, iç ve dış siyasi tutumları bu huzur ve 
istikrarı memlekette tesis edecek ve güven tel
kin edecek bir mahiyet ve kuvvet arzedf me-
miştir. 

Huzur ve güven yoksunluğunun başlıca se
bep ve amillerini kısaca şu esaslarda toplaya
biliriz : 

Millî iradeyi, Türk Devletinin anamüessese-
ierini, siyasi teşekkülleri, devletin temel nizaml
ını yıkmaya matuf hareketler ve cereyanlar kar-. 
şısımda hükümetlerin zayıf ve pasif davranış
ları halkı tedirgin etmiş ve bu husus endişe ve 
huzursuzluklarım giderilmez bir unsuru haline 
.gelmiştir. 

'Türk devletinin ana müesseselerinin, bazı te
şekküllerinin politik mülâhaza ve ma'ksatlarla 
halk kütleleri ve bu kütleleri temsil eden bir 
kısım teşekküller aleyhine haksız ve mesnetsiz 
istismar edilmesi, bu konuda umumi efkârı bu
landırıcı, tahrik edici hareketler kargışımda hü
kümetlerin kasıtlı kasıtsız pasif ve zayıf dav
ranışları ve hattâ müsaımıaıhaları toplumdaki en
dişe ve huzursuzlukların müzmin, bir hale gel
mesine sebebiyet vermiştir. 

Tedbirler Kamun'unum tek taraflı isletilmesi
nin tepkileri ve tesirleri huzursuzluk ve endişe
leri arttıran en mühim âmillerden biri haline 
gelmiştir. ' 

Dıış siyasi ve iktisadi münasebetlerimizin 
olumsuz seyri ve takip edilen politikanın tat
minkâr olmayan neticeleri de huzur ve güve
nin yerleşmesine enıgel olan sebeplerdendir. 

Milletin umumi tasvibine mazhar olamamış 
bir azınlığa dayanan sun'i-ve istikrardan mah 
ram bir hükümetin siyasi emel ve ihtirasların 
tesiri altında partizanca hareket etmesi de 
memleketteki endişe ve huzursuzlukların art
masında başta gelen sebeplerdendir. 

'Bu cümleden olmak üzere, seçim sathıma-
iline girildiği sırada, kamufle edilmesi müm
kün olamayan tamamen politik maksat ve gaye 
ile seçim kanunlarında değişiklikler yapılması
na tevessül edilmesi, demokratik nizamın temel 
prensiplerime aykın bir şekilde, Vatandaşın rey 
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hakkını serbestçe kullanmasını engelleyici, kı
sıtlayıcı tatbikata gidilmesi .bu kabil hareket 
ve davranışların son acı bir misalidir. 

Demokrasinin hüküm sürdüğü yerlerde şüp
hesiz ıgörüş ve düşünüş farkları olacaktır. 
Çünkü düşünce ve inanç hürriyeti olan her 
yerde bu bir zarurettir. Fakat azınlığı teş
kil eden siyasi bir teşekkülün ve bu te
şekküle dayanan bir hükümetim siyasi ihtiras
ların bir ifadesi olam düşünce ve görüşlerle ha
reket' etmesi, han/gi aldatıcı ve maksatları gizle-
yici mucip sebeplerle kamufle edilmek istenilir
se istenilsin, millî vahdeti sarsacağı, vatandaş
ları biribirinin karşısına koyacağı, rejime temi
natını kaybettireceği için, asla tecviz edilemez. 
Ne düşünülürse düşünülsün, ne maksat takip 
edilirse edilişin, hangi parlâmento oyumlarıma 
müracaat olunursa olunsun, Türk Milletinin ak
lıselimi, şuur ve idraki burnum muhasebesini 
mutlak ve mutlak yapacaktır. Hükmünü var
dığı 'kanaatim istikametinde vermek suretiyle 
aldanmadığımı da ıgösterecektir. Aldananlar 
milletin sevgisine mubatabolmanım, onum kal
binde yer almamın, kuvvetini onun mutlak ira
desinden almanın sonsuz hazzını ve değerini 
takdir edemiiyenler olacaktır. (Soldan bravo ses
leri, alkışlar) Biız inanıyoruz ki, millet rejimin 
teminatı ve mesnedi olan iradesini zamanı gel
diğinde reyleriyle en doğru ve katı bir şekil
de izhar edecek ve yapılanlara lâyık olduğu ce
vabı verecektir. 

Muhterem milletvekilleri, iktisadi hayatı
mızın bugünkü çeşitli yorumlara yol açan du
rumu şüpıhösiz çok ıgirift bir manzara arz 
etmektedir. Bu girift iktisadi ortam içinde 
karşılaşılan güçlüklerin mahiyetleri ve menşe
leri üzerinde çeşitli görüşlere göre yapılan 
teşhisler ise, birbirlerinden çok farklı şekilde 
ortaya atılmaktadır. Teşhisi erdeki bu muta-
bakatsızlıık \'3 farklılık da sebeplerin izahında 
aynılıklar husule getirmeikted'ir. Hükümeıtin 
iyimser bir hava içinde memloketin içinde 
bulunduğu ve her an değişiklik ve seyyaliyet 
gösteren iktisadî ortamı, objektif müşahade 
ve tahlillere dayanarak, bir türlü tesibdte ça
lışmaması, tedbirlerini (açıklamaması ve 
sadece umumi sakilde kalkınma hususunda 
sarfettiği gayretlerden ve eld/3 edilen kalkın
ma hızımın tatmin edici olduğundan »bahset-
aneikle iktifa etmesi, bu iddialarında da vu-
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zuhsuz ve müphem mesnetlere dayanması ibu 
farklı görüş ve tefsirlerin tevali etmesine se-
babolmakta ve bu ılıusus da diğer bir güvensiz-
lik ve huzursuzluk unsuru olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Hükümet memleketimizin iktisadî durumu 
hakkındaki görüş ve kanaatlerini 1965 malî 
yılı bütçe tasarısının ıgetfefeçesinde giriş kııs-
miyle iç ekonomik durumumuzun tahlilîne da
ir olan kısmında belirtmiştir. Bu görüşe göre, 
1963 yılında bütün iktisadi faaliyetler 
iktisadi yönden istikrarlı (bir durum 
içinde ıcierleyan etmiştir. 1'964 yılının 
Hık aylarınla lökonomi dışı siyasî âmillerle 
(Kılbrıs olayları) bir yavaşlama müşahede 
edilmişsle de, ibir taraftan samanında alman 
malî tedbirler, diğer taraftan da ekonomi 
dışı faktölerin kısmen de olsa önemini kay
betmesi 1964 yılının müteakip dokuz aylık 
devresinde elde edilen sonuçların 196|3 yılın-
dıakilerden daha olumlu bir seyir takilbettiği-
ni göstermiştir. 

Sayın Maliye Bakanı da tasarının Bütçe 
ve . Plân Karma Komisyonunda müzakeresi 
sırasında ve bugün burada yaptığı konuşmada 
»aynı görüş ve kanaatli teyideümiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu görüş çok iyim
ser bir müşahadedir. Fakat sathidir, ımemle-
ıketi realitelerini iknî açıdan derinliğinle ak
settiren bir görüş değildir. IBugün ilim adam
larımızın da ittifak ettiği husus, nıemleiketi-
ımizdle 1964 yılının başından bu yana, eko
nomik hayatımızda bir durgunluğun başlamış 
[bulunması ve kanaatimizce Hükümet iddiası
nın aksine balen de devam etmekte olmasıdır. 
Para akımı ve ödeme mekanizımasmdaki sıkı
şıklıklar vie 'tıkanıklıklar, Tieare't âleminde 
tedavül eden senetlerin likide edilmeyip 
protestolara maruz kalması, gittikçe artan iflâs 
ve tasfiyieler, istihsaldeki duraklamalar satış 
ıgüçlükleri ve piyasa tıkanıklıkları bunun bariz 
delilleri olarak ortadadır. 

Ankara 'Ticaret Odasının neşrettiği bir 
broşürden aldığımız rakamlara göre, 1961 
yılında protesto edilen senet miktarı ayda 
ortalama ayda 13.900 iken bu miktar 1963 
yılında 23.332 ye, 1964 Mart ayında 33.272 
ye yükselmiştir. İstanbul Ticaret Odasına 
kayıtlı tüccarlardan 11902 yılında 70 şi iflâs 
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ettiği halde, 1963 yılında bu .miktar 86 ya 
çıkmış, 1964 yılının sadece ilk yedi ajanda 
83 tüccarın iflâs ettiği tesibidedilmiştir, 

Türkiye Odalar Birliği kayıtlarına göre 
de 1964 yılının on ayı içinde 6166 kollektif 
şirket, 72 komandit şirket, 75 limitet şirket, 
9 anonimi şirket, 16 adi ortaklık tasfiye edil
miş vte 3294 tüccar da ticaretini terk etmiştir. 

Durgunluğun psikolojik ve siyasi sebep
leri . 

Şüphesiz ki, durgunluğun .meydana gel
mesinde iç ve dış siyasi ıhâdieellerhı yarattığı 
(huzursuzlukların ve endişelerin büyük tesiri 
oknugtur. 

Bugün halk parasını harcamaktansa sak
lamayı tercih, et.mlekte, iş adamları bir em
niyetsizlik havası içinde yatırım yapmamak
tadır. Piyasadaki emniyetsizlik (havası 1964 
yılında çok kritik bir durum arz ettiği için 
özel sektör memleketin infişiaf ve kalkınması
na yeter derecede1 katılamamıştır. 

Ancak bütün bunlar bugün içinde bulun
duğumuz iktisadi durgunluğun ilk nazarda 
gözle çarpan psikolojik ve siyasi ve zahiri ka
lan sebepleridir. Asıl mesele, durgunluğun 
memleket ekonomisinin yapısı, bünyesi ille il
gili olan sebeplerini müşahıade ve tesbid'etmek 
ve buna göre tedbir almaktır. 

Durgunluğun memleket ekonomisinin yapı 
ile ilgili temel sebepleri : 'Kanaatimizce ikti
sadi durgunluğun ana sebeplerinden birisi 
durgunluğun Türkiye ekonomisinin finansman 
strüktürü ile çok yakından ilgisi bulunmasıdır. 
Bu strüktür ıslah edihnledikçe ne dış ticaret den
gemizi sağlaınıaik, inle de iktisadi durgunluğu 
pıara istikrarını muhafaza etmek suretiyle 
gidermek mümkün olabilir. 

Türkiye ekonomisinin nakdî tarafları, diğer 
bir deyimle finansman strüktürü çeşitli sebepler 
dolayısiyle bugün öyle bir duruma gelmiştir ki, 
devamlı enfilâsyon baskısı ve fiyat yükselişi olma
dığı müddetçe memlekette bir iktisadi durgunlu
ğun ve bunun sıkıntısının duyulması mukadder
dir. Nitekim, Hükümet de halkı güvensizliğe ve 
huzursuzluğa götüren psikolojik ve siyasi sebep
leri kısa bir zamanda ortadan kaldıramıyacağım 
anladığı için, tedavüldeki para miktarını artırma 
çaresine başvurmuş, bu yoldan piyasada bir ha 
reket yaratırı ak suretiyl e, d u rgunluğu giderebile -
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ceğini ummuştur. Ancak, bu yolun hastalığı teda
vi edici tek çare olmadığı da muhakkaktır. Bu 
yolla belki bir müddet için ekonominin hareket 
haline gelmesi sağlanabilir. Fakat, alman netice
ler geçicidir, aldatıcıdır. Kısa bir müddet sonra 
fiyatların yükselmesi önlenemiyeceği için, enfilâs-
yon kaçınılmaz bir netice olarak karşımıza çıkar. 
Bu itibarla Hükümetin sadece bu kabîl geçici, ve 
aldatıcı tedbirlerle iktifa etmiyerek iktisat ilmi
nin tavsiye ettiği diğer rasyonel tedbirleri vakit 
geçirmeden almasını tavsiye ederiz. 

Konuyu siyasi mülâhazalar dışında objektif 
bir görüşe de istinadettirmek maksadiyle, bir pro
fesörümüzün geçen ay yayınlanmış olan bir ese
rinden aldığımız bir pasajı aynen tetkikinize arz 
ediyoruz. 

«Çeşitli sebepler dolayısiyle memleketimizde 
bore alma faiz hadleri çok yüksektir. îkraz oluna
bilen fonlar da gittikçe azalmaktadır. Her iki âmil 
bir araya gelince hususi sektörün yatırım yapma
sı zorlaşmaktadır. Bir millî ekonomiyi yürüten 
ve hususi yatırımları teşvik eden bellibaşlı âmil
ler kredi bolluğu ve faiz hadleriyle kârlar ara
sındaki farklardır. Türkiye'de de hem ikraz olu
nabilen fonlar kıtlasmış, hem de faiz hadleri kâr
larla bağdaşmıyacak derecede yükseltilmiştir. Bu 
şartlar altında millî ekonomiyi nasıl harekete ge
tirebiliriz? Hususi sektörü yatırımlara nasıl teş
vik edebiliriz? Bir yol para miktarını artırmak
tır. Zira para miktarı artınca fiyatlarda bir kı
pırdama olacak ve fiyatların yükselmesi kârları 
artırıp ödenen yüksek faiz hadlerinin menfi te
sirini azaltacak, bu da hususi sektör yatırımları
nı teşvik edecektir. Bu suretle işler bir müddet 
için açılacak, fakat buna mukabil fiyat istikrarı 
bozulacaktır. Fiyatların devamlı artması enfilâs-
yona yol açacaktır.» 

İktisadi durgunluğun giderilmesinde para ve 
kredi alanında alınacak tedbirler semeresini ver
mekte uzun vadeli bir mahiyet göstermiyecekleri 
için kanaatimizce derhal tatbik edilebilirler. Me
selâ, kredi arz ve talebindeki muvazenesizliklerin 
giderilmesi için kredilerin artırılması konulacak 
pratik formüllerle kolaylıkla sağlanabilir. Merkez 
Bankasının bankalara daha geniş yardım yapma
sı için imkânlar araştırılıp bulunabilir. Kredi 
karaborsacılığının zecri tedbirlerle önüne geçile
bilir. Ve. nihayet Hükümet halka ve bu meyanda 
özel'-teşebbüse güven ve huzur verici tasarruflar-
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la onların yatırımlara yönelmesini ve bu suretle 
memleketin iktisadi kalkınmasında müessir bir du
ruma geçmelerini temin edebilir. 

îktisadi durgunluğun izalesi konusunda Hü
kümetin müracaat ettiği bir tedbirin de, mesele
nin köküne gereği gibi inilemediği için, kifayet
siz kalmış olduğuna işaret etmek isteriz. Bu da 
Banka Kredilerini Tanzim Komitesinin 24 Hazi
randa almış olduğu kararda yer alan tedbirler
dir. Kanaatimizce komitenin aldığı kararlar pal-
yatif bir tedbir mahiyetini arz etmekten ileri gi-
dememektedir. Komitenin ittihaz ettiği kararlar 
Türkiye'de teşkilâtı bulunan bankaların tevdi ede
cekleri ticari senetlerin reeskonta kabulünde ko
laylık gösterilmesini, sanayici ve toptancı firma
ların yaptıkları kredili satışların reeskonta kabu
lünü tazammun etmekteyse de, mesele bütün bü
tün gerçekleri ve icaplariyle birlikte derinliğine 
bir tetkik ve müşahedeye tabi tutulmamış olduğu 
için verilen kararların tesirleri tatminkâr bir şe
kilde tezahür etmemiş ve piyasada da bir ferahlık 
görülmemiştir. 

Muhterem milletvekilleri, plânlı kalkınma dö
nemine girişimizin üçüncü yılını idrak ediyoruz. 
Bugün içinde bulunduğumuz biraz evvel de tah
lil ve münakaşasını yaptığımız iktisadi ortam 
içinde kalkınma çabalarımızı hedeflerine ulaştır
mamız şüphesiz güçtür. Ancak, bu konuda güç
lükler sadece bu ortama atfedilemez. Veya zaman 
zaman Hükümet salahiyetlileri tarafından ileri 
sürüldüğü gibi, sadece bâzı teknik ve idari güç
lüklere istinadettirilemez. Bu derinliği olmıyan 
çok sathi bir görüş olur, ve sadece söyliyenlerini 
inandırır. Bugün plân tatbikatından umtflan ne
ticeler alınamıyor, hedeflere varılamıyorsa, bu 
az gelişmiş bir memleket olan Türkiye'mizin bün
ye özelliklerinden doğanı anameselelerine yani 
strüktürüne lâyıkı veçhile nüfuz edilememiş ve 
tatbik edilen Beş Yıllık Plânda ele alman konu
ların memleket şartlarını ve 'gerçeklerinin ge
tirdiği nitelikte işlenememiş ve genel olarak ha
talı neticelere varılmış olmasındandır. 

Bir iktisadi kalkınma politikası, plânla ol
sun veya olmasın, iktisadi tekâmülün temel il
kelerini hiçbir şekilde ihmal edemez. Bu temel 
ilkeler ise, evvelâ kalkınmanın temel unsuru 
olarak ele alınması icabeden sosyal, ekenomik, 
malî ve idari reformların ve ıslahatın mem
leketin bünye özelliklerine ve şartlarına göre 
gerçekleştirilmesini, bundan sonra <da (bünyenin 
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gelişmesiyle mütenasibolarak tebiî ve muva
zeneli bir iktisadi büyümenin elde edilmesini 
tavsiye eder. Strüktürel gelişmeler, yani, mem
leketin sosyal, iktisadi, bakımdan bünyesinde 
husule gelen gelişmeler, büyümeye giden yol 
üzerinde behamehal uğranılması gereken istas
yonlara benzerler. Büyümenin şartlarını tâyin 
ederler. Bu merhaleleri aşamıyan bir ekonomi, 
dengeli bir iktisadi büyüme istidadını kazana
maz. Gerçi, ekonomiyi zorlamak veya dış yar
dımlarla ve borçlanmalarla yatırımları artır
mak suretiyle muayyen bir büyüme h:zı 
•elde edilebilir. Fakat bunun yanısıra strük-
türlerin geliştirilmesine ihtimam olunmadığı 
ve reform olarak ileri sürülen tatbikat da 
memleketin dünyevi gerçeklerine aykırı netice 
verdiği takdirde, elde edilen aldatıcı hız, arızi 
mahiyet iktisabeder, tabiîdir ki, böyle bir bü
yüme de iktisadi kalkınma niteliğini hiçbir za
man iktisabedemez. Kaldı ki, kalkınma hızı 
en büyük faktörlerden olmasına rağmen tek 
başına ekonomik gelişmenin bir endikatörü 
değildir. Asıl mesele, vatandaşın günlük haya
tına sağlanan iktisadi ve sosyal refah ve imkân
lardır. Toplumdaki kalkınmanın müşiri bunlar 
olmak gerekir, işsizlik ne mertebe ortadan 
kalkmıştır, vatandaş ne mertebe geçim sıkın
tısından kurtulmuştur? Mahsulü para etmekte 
imidir? Günlük yalayışında huzura erişmiş mi
dir? Yarınına güvenle bakalbilmekte midir? 
Şüphesiz bu soruların cevabını !bugün müsbet 
olarak vermemize imkân yoktur. Bu cevapla
rın müsbet olarak verilemediği bir memlekette 
ise kalkınmadan bahsedilmesine imkân yoktur. 

Muhterem milletvekilleri, kalkınma politi
kamızda ve plân tatbikatında en önemli rolü 
oynıyan yatırımlardır ve bunların neticeleridir. 
Ancak bu neticeler üzerinde kati bir kanaat 
izhar edebilmemiz için istihsale direkt olarak 
müessir olan yatırımların miktarını ve bunların 
seyrini bilmemiz ve takibetmemiz icabeder. iki 
senelik plân tatbikatı süresince bu konuda yet
kililerden ısrarla bilgi verilmesini istediğimiz 
halde maalesef foiv netice almak mümkün ol
madı. Her ne sebeptense, bu hususta ne plânda 
ne de yıllık programlarda ne de bütçe gerek
çelerinde izahat verilmemektedir. Ancak mu
hakkak olan bir cihet varsa, o da yatırımların 
yıldan yıla tahakku'k nisbetinin düşmekte olma-
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sidir. Bu düşük para olarak iş hacımlarında 
açıkça müşahede edilmektedir. 

Yatırımlarm aksaması tesirini ziraat sektö
rü haricolmak üzere, millî geliri teşkil eden sek
törlerin cümlesinde görülmektedir. Bu sektör
lerin hepsinde gelişme hızlan plân. hedeflerinin 
çok gerisinde kalmıştır. Bu vaziyet devam et
tiği takdirde, Hükümet % 7 kalkınma hızı id
diasından vazgeçmek mecburiyetinde kalacak
tır. 

Yatırımların, bilhassa 1965 yılı programın
da karşımıza çıkan bir özelliği de plânın priori-
telerinin unutulmuş olmasıdır. Bu program ile 
yatırımlara bir nevi seçim yatırımı mahiyeti 
verilmiştir. Partizanca mülâhazaların memleke
tin iktisadi menfaatlerine ne derecede hâkim 
olduğunu göstermek bakımından bu noktayı 
Yüce Meclisinizin dikktine arz etmeyi vazife 
telâkki ederiz. 1965 yılı programı incelenecek 
olursa bu şekilde bir çok misallere rastlanacak
tır. Biz bunlardan bugün iburada sadece bir 
tanesini zikretmekle iktifa edeceğiz. O da 
Tatvan Çimento Falbrikasmm Van'a nakledil
mesi meselesidir. 

Millî gelir ve 'kalkınma hızı: 
1963 yılı millî gelirinin % 7,5 olarak tahak

kuk etmiş olması plânın bir muvaffakiyeti ola
rak gösterilmek istenilmektedir. Halbuki bu 
artış ziraat sektörünün normalin üzerinde bir 
gelir getirmesiyle mümkün olabilmiştir. Yani 
tabiat şartları iyi gitmiş ve millî gelir bundan 
dolayı artmıştır. 

Ekonominin en dinamik selktörleri olan sa
nayi, ulaştırma, inşaat ise plân hedeflerinden 
çok geride kalmıştır. Aslında plânın ve Hükü
metin aldığı tedbirlerin tesirlerinin görüleceği 
sektörler de bunlar olmak gerekirdi. 

1964 yılı kalkınma hızına gelince: Plânlama 
Teşkilâtı bunun % 3,7, Devlet istatistik Ensti
tüsü ise % 5, 6 olarak göstermiştir. Eski yıllar
da Devlet Plânlama Teşkilâtımın tahminlerine 
çok fazla değer veren ve itibar gösteren Hükü
met, bu sene nedense istatistik Enstitüsünün 
tahminlerini dilinden düşürmemektedir. Bu 
durumun ve iki Devlet dairesi arasında aynı 
mevzuda~ki farklı görüşün, evvelâ bir itimatsız
lık yarattığını, sonra da laubali ve sorumluluk 
hissi ile telifi mümkün olmıyan 'bu kabîl hare
ketlerin plân tatbikatı gibi, kalkınma çabaları-
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mızla alâklı bir mevzuda Hükümetin tutum ve 
davranışlarına karşı millette şüphe uyanmasına 
sebebolduğunu hatırlatmak isteriz. Hangi ra
kam olursa olsun, muhakkak olan bir cihet var
sa o da millî gelirin 1964 yılında plân hedef
lerinin çok gerisinde kaldığıdır. 

Burada bir noktanın bilinmesinde fayda 
vardır. 1963 yılında olduğu gibi, 1964 yılında 
da ziraat sektörü plân hedeflerinin üzerinde 
bir gelişme göstermiştir. Ve iki yıhn ortala
ması plân hedefinin tâyin ettiği nisbetten faz
ladır. Bunun manâsı, 1963 de olduğu gibi, 1964 
yılında da plân tatbikatının ve Hükümet ted
birlerinin en çok tesiri altında olan dinamik 
sektörlerin plân hedeflerinden geride kalması 
demektir. Bu geri kalış 1963 yılında daha faz
ladır. Meselâ sanayii sektörünün geri kalma 
nisbeti 1963 de % 38 olduğu halde 1964 de 
% 39 dur. 

Bu neticeler gösteriyor iki, plân tatbikatı 
iyi yürümemekte, hükümet plân hedeflerine sa-
dace Devlet Radyosundaki yayınlarda ve Ulus 
gazetesinin (manşetlerinde varalbilmeıktedir. 

Plânda revizyon ihtiyacı : 
Muhterem arkadaşlarım; 
Görülüyor ki, plân tatbikatının muvaffaki

yetini sağlıyacak neticeler tahakkuk ettirileme
miştir ve ettirilememektedir. Bunun da sebep 
ve illeti plânın hazırlamanda memleketin sos
yal ve iktisadi strüktürüne gereği gibi nüfuz edi
lememesi ve tavsiyelerde çok nazari Ikalınmış 
olmasıdır. Hükümetçe ortaya atılan ve kalkın
ma hızının şu veya bu miktarda elde edildiği
ni ifade eden iddialar da sadece kendi 'kendini 
tatmin ve inandırma arzu ve ihtiyacından do
ğan bir ikompleksin tezahürlerinden başka bir 
mahiyet arz edemez. Dış yardımların durmu, 
ağır şartları, alma güçlükleri meydandadır. îç 
istikrazların hiçbir netice vermediği ise tecrü
beyle sabittir. Şu halde çare gerçeklere aykırılı
ğı sabit olmuş ve hatalı yapısı anlaşılmış olan 
plânın, elde edilen tecrübelerden de faydalanı
larak, esaslı bir revizyona tâbi tutulmasıdır. 

Hatalı tatbikatta ısrar, hem memleketin si
yasi ve iktisadi yapısını tahribeder, hem de bir 
çok sebeplerle mevcudolan huzursuzlukların 
artmasına sebep teşkil eder ve tahribat sosyal 
bünyeye de sirayet eder. 
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Plân hedefleri ve Hükümet politikası : 
Hükümetin takibettiği politika ile plân he

defleri arasındaki münasebetlere de kısaca te
mas etmek isteriz. 

Plâna rağmen bâzı bakanların kendi saha
larındaki politik faaliyetleri günlük zikzaklarla 
doludur. Resmî beyanlarda hâkim olan tezat 
ve tenakuzlar ve ortaya atılan yanlış bilgiler, 
Devlet idaresinde esas olan nizam fikrini zede
lemekte, vatandaşların resmî organlara karşı 
duyması ieabeden emniyet ve itimat hislerini de
rin bir şekilde sarsmaktadır. 

Bir bakanın «otomobil sanayii kuracağız» di
ye beyanat üzerine beyenat vermesi, başka bir 
'bakanın üç senederiberi tek bir barajın projesi
ni hazırlıyamazken 94 aded 'baraj yapılacağını 
iddia ederek, ölçüsüzlüğün de hudutlarım aşma
sı, Devlet anlayışı ile plân fikri ile bağdaş'tırı-
lamaz. Zira Devlet Plânlama Teşkilâtı bunlar
dan habersizdir ve Beş Yıllık Plânda bunlar 
yoktur. 

Para ve kredi politikasının mahiyeti plân 
tatbikatı bakımından önemi : 

Yüco Meclisin muhterem üyeleri; 
Plân tatbikatının başarısına en çok tesir icra 

eden bir faktör olması bakımından, Hükümetin 
tafcibettliği para ve kredi politikasının da üze
rinde durmamızda zaruret vardır. Şu ciheti bil
hassa belirtmek isteriz ki, bu konu beş yıllık kal
kınma Plânımızda ve bu plâna dayanılarak ha
zırlanan yıllık programlarda önemiyle mutena-
sip bir şekilde işlenmemiş, yapılan tavsiyelerde 
şaşılacak derecede vuzuhsuz ve müphem kalın
mıştır. 

Para politikası, genel olarak iktisadi hayatın 
akışına göre para ve kredi alanında alınması ge
reken tedbirleri şümulüne alır. Bu politikanın 
diğer bir izah şekli de, «Bir memlekette mevcut 
iktisadi şartlara göre ekonominin likiditesini, 
yani harcama potansiyelini artırmak veya eksilt
mektir.» Bu neticeler de, tedavüldeki banknot
larla mevduatı şümulüne alan para hacminin 
veya paranın tedavül süratinin, iktisadi bünye
nin arz ettiği şartlara göre değiştirilmesiyle sağ
lanabilir. 

Bu izaha göre, Hükümetin takibettdği para 
ve kredi politikası hakkında sarih bir kanaate 
sahibolabilmemiz için, evvelâ içinde bulunduğu
muz iktisadi ortamı doğru bir şekilde tesbit et
mek gerektir. Biraz evvel de belirttiğimiz gibi, 
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bu iktisadi ortam sonu enflâsyonla neticelenmesi 
muhtemel bulunan bir iktisadi durgunluk şeklin
de kendisini göstermektedir. 

4 Ağustos 1958 istikrar kararları : 
Bilindiği gibi, para ve kredi sabasında taki-

bedıilen politikanın esasları 4 Ağustos 1958 tari
hinde alman iktisadi istikrar kararlariyle tesbit 
edilmiştir. Bunlardan banka kredilerini tahdi-
deden kararlar, plasmanların değişmesi ve geliş
mesi ieabettiği mucip sebebiyle İ961 yılı Mayıs 
ayında kaldırılmıştır. Bu balomdan para ve kre
di arzında senelere göre vâki olan değişme ve ge
lişmelerin 1959 yılı sonu mebde ittihaz edilmek 
suretiyle mukayese edilmesi uygun görülmüştür. 

Tedavüldeki para miktarındaki değişme ve 
gelişmeler. 

Tedavüldeki para miktarı 1963 yılının Oeak 
ayı başında 3 milyar 778 milyon lira iken 1963 
yılı Aralık ayı sonunda 4 milyar 926 milyon li
rayı bulmuştur. Artış nisbeti % 30 dur. 

1959 yılımda cari fiyatlarla 41 milyar 778 
milyon lira olan millî gelir 1963 yılı sonunda 53 
milyar 549 milyon liraya yükselmiştir. Artış nis
beti % 28 dir. Şu hale göre, 1963 yılı sonunda 
emisyon miktarında millî gelirin kaydettiği ar
tışa nazaran % 2 gibi cüzi bir fazlalık husule 
gelmiştir. 

Bugünün iktisadi telâkkilerine ve para teori
sine göre Mr memleketin iktisadi gelişmesine mu
vazi olarak tediye vasıtaları stokunu artırması 
normal bir tasarruftur. Bu bakımdan 1963 yılı 
sonuna kadar husule gelen para artışı da nor
mal telâkki edilmek icabeder. 

Ancak, 1964 yılı başından bu yana durum 
değişmiştir. Yılın başında 4 milyar 926 milyon 
lira olan tedavüldeki para miktarı 1 milyar 700 
milyon liralık bir artış göstererek 1965 yılı Oeak 
ayı ortasında 6 milyar 600 milyon liraya yüksel
miştir. Bir yıl içindeki artış nisbeti % 35 tir. 
Devlet Plânlama Teşkilâtının hesabına göre 
millî gelirdeki artış niisbeti 1964 yılı sonanda 
% 3,7 olmuştur. Bu bakımdan emisyon miktarı 
ile millî gelir artışı arasındaki muvazene büyük 
nisbette bozulmuştur. Bu muvazenesizliğin fiyat
lara aksetmemiş olmasının sebebi, biraz evvel de 
izah ettiğimiz gibi memleketimizin bir iktisadi 
durgunluk içlinde bulunmasmdandır. 

Mevduat haemındaki artış seyri, millî gelir 
artışıyla mukayesesi, ekonomik netice: 

Tedavüldeki banknot miktarı büyük ölçüde 
artış gösterdiği halde para arzını tâyin eden fak
törlerden mevduat hacmınıdalki artış aynı nis
bette olmamıştır. Vadesiz ticari ve Merkez Ban
kasındaki serbest mevduatın 1959 yılındaki mik
tarı bir milyar 683 milyon lira olduğu halde, bu 
miktar, 1964 yılının Ağustos ayında bir milyar 
983 milyon lirayı göstermekteydi. 

Vadesiz tasarruf mevduatının 1959 yılında 
3 milyar 160 milyon lira' olan miktarı, 2 milyar 
liraya yakın bir artışla 1964 yılının Ağustos ayın
da 5 milyar 18 milyon liraya yükselmiştir. 

Bu neticeler gösteriyor ki, 1959 yılına naza
ran tedavüle çıkarılan bankı not miktarında yüz
de yüze yakın bir yükseliş husule geldiği halde, 
vadesiz ticari ve Merkez Bankasındaki serbest 
mevduat miktarında hiçbir artış-kaydedilmemiş, 
sadece vadesiz tasarruf mevduatında % 58 nis-
betinde bir yükseliş husule gelmiştir ki, bu yük
selişin bütün vadesiz mevduat hacmma göre nis
beti yüzde 44 tür. Ancak 1959 yılından itibaren 
millî gelirde yüzde 32 nisbetinde bir artış elde 
edildiğine göre, mahiyeti itibariyle mevduat hac-
mında bir artış kaydedildiği iddia edilemez. Bu
nun bir mânası olmak gerekir. O da memlekette
ki likit sermaye halindeki fonların ihtiyaçla mü
tenasip bir artış kaydedememiş olmasıdır. Likit 
sermaye ise ekonominin rahatlıkla hareketi için 
birinci derecede elzam olan bir unsurdur. Mev
duat ise likit sermayenin bizatihi kendisidir. 
ÇJünkü bilindiği gibi seyyal haldedir. Ancak bu
na dayanan kredi ihtiyaçlarına kolaylıkla cevap 
verebilir. 

Ticari, zirai sınai, ve ipotek mukabili kredi
ler olarak 1958 yılında özel teşebbüse açılmış 
olan kredilerin genel toplamı 9 milyar 517 mil
yon liradır. Bu miktar 1963 yılı sonunda 10 mil
yar 181 milyon liraya yükselmiştir. 1964 yılı 
Ağustos ayı sonunda açılan kredilerin baliği ise, 
10 milyar 271 milyon liradır. 

Görülüyor ki, biraz evvel izah ettiğimiz gibi, 
memleketimizde ikraz edilebilir fonlardaki aza
lış, kredi -ihtiyacına nisbetle kredi arzında bir 
yükselişe imkân vermemiştir. Kredi arzı çok 
cüzi bir farkla sabit kalmıştır. Halbuki, kredi 
talebi de millî gelir artışiyle alâkalıdır. Millî ge
lirin artması nisbetinden memleketin iktisadi ve 
ticari muamele ve faaliyetlerinde artış olacağın
dan kredi talebi de buna muvazi olarak şüphesiz 
artacaktır, İşte son zamanlarda memleketimizde 
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^Örülen aşırı kredi talebi ve faiz hadlerindeki 
yükseklik, kredi arz ve talebindeki bu muvazene
sizlikten ileri gelmektedir. 

Türkiye'de faiz hadlerinin çok yüksek oldu
ğundan sanıyoruz ki Sayın Maliye Bakanının da 
şüphesi yoktur. Bankaların aldığı faiz miktar
ları, bugün komisyon, masraf ve hizmet karşılık
ları adı altında alman paralarla birlikte, yüz
de 12 den 20 ye kadar çıkmaktadır. Bankacı
lık sisteminin dı§mdaki faiz miktarları ise he
pinizin* bildiği gibi bir faciadır. Gerek ekono
mik, gerekse ahlâki bakımdan memleketin bün
yesini tahribeden bir yüz karasıdır. Birçok kom
binezonlarla faiz nisbetleri yüzde 30 - 40 a kadar 
çıkarılmaktadır. 

Dış iktisadi münasebetlerimiz : 
Değerli arkadaşlarım, 
Memlektimizin iktisadi portresini son bir rö

tuşla tamamlamak için dış ikdisadi münasebetle
rimizin neticeleri üzerinde de durmakta zaruret 
görüyoruz. 

Bilindiği gibi, dış iktisadi münasebetlerimiz 
emtia, hizmet ve sermaye akımı bakımından diğer 
memleketlerle olan münasebetlerin tümünü şü
mulüne alır. Bu münasebetlerin leh ve alehte te
celli eden neticeleri ise, dış tediye muvazenemize 
tesir eder. Halen bu muvazeneye ehemmiyetli 
nisbette tesir eden faktörlerin başında ithalât ve 
ihracaatımızla dış yardımlar ve görünmiyen ka
lemlerden sağlanan imkânlar gelmektedir. 

Dış tediye açığımız : 
Dış memleketlerle ticaretimizin seyri; Kalkın

ma Plânımızın tatbikinde başladığımız 1962 yılı 
sonundan itibaren, şu neticeleri vermiştir. (Ra
kamlar milyon olarak) : 

İthalât İhracat Fark 
Yıl Dolar Dölâr Dolar 

1962 622 381 — 241 
1963 687 368 — 319 
1964 (9 aylık) 409 229 — 181 

Görülüyor ki, dış memleketlerle olan ticareti
mizin seyri plânın tatbikine başladığımız tarihten 
itibaren her yıl ortalama 250 milyon dolar civa
rında bir dış tediye açığıyla memleketimizi kar
şı karşıya bırakmış, bu açık yıllarda 300 milyon 
doları bulmuştur. Her yıl ortalama 250 milyon 

dolar bir tediye açığı ise millî gelirimizin takri
ben % 3,8 ine tekabül eder. 

Bu açığa mukabil turizm gelirlerini, kâr 
transferlerini, faiz ödemelerini ve müteferrik dış 
imkânları ifade eden görünmiyen kalemlerden 
elde edilen döviz miktarı ise 40 - 50 milyon doları 
aşmamaktadır. 

İthalâtımız ve artış sebepleri : 
Kalkınma plânımız dış ödemeler dengesi

ne 15 yıllık bir perspektif içinde ulaşılması
nı hedef tutmuştur. Plân ithalâtımızda kalkın
ma çabamıza paralel olarak ilk beş yıllık dev
rede önemli artışlar olacağını ve yeni yatırım
lar ve mevcut tesislerin bakım ve idamesi do-
layısiyle yatırım malları talebinde ehemmiyet
li ölçüde ırtışlar kaydedileceğini tabiî ve zaru
ri görmektedir. Plânın tahminlerine göre, 1967 
yılma kadar cari ödemeler dengesi sabit kala
cak fakat bundan sonra hızla düşecektir. An
cak, bu teşhisin hangi iktisadi verilere göre 
yapıldığını anlamak cidden güçtür ve biz anlı-
yamadık. Bu bakımdan Hükümetçe ne kadar 
kısıntı tedbirleri alınırsa alınsın, ithalâtımı
zın muayyen bir seviyeden aşağı düşürülme
si mümkün olmıyacaktır. Filhakika, Hükümetin 
bu konuda bâzı tahdit tedbirlerine müracaat 
ettiğini görmekteyiz. 1963 yılı başlarında it
hal müsaadelerine damga resmî mükellefiyeti 
konulmuş, ithalâtçıların Merkez Bankasına ya
tırmakla mükellef oldukları teminatların nis-
beti daha da yükseltilmiş, liberasyon listele
rinden birçok maddeler çıkarılmış, sanayici 
kotalarında indirmeler yapılmıştır. Zaruret
ler ve karşılaşılan güçlükler bu yoldaki 'ha
reketleri ne kadar ımübah gösterirse göstersin, 
bu kabîl tasarrufların özel' sektörün zaten da
ralmış olan iş yapma imkânlarının daha da da
ralmasına sebebiyet verdiğini plânın kabiliye
tini zaıfa uğratmakla plân prensiplerini de ze
delediğini dikkatten uzak tutmamak gerekir. 

İhracatımızın arz ettiği durum : 
İhracat konusunda gerek plân, gerekse Hü

kümet sorumluları ne kadar iyimser bir görü
şe sahip bulunurlarsa bulunsunlar, biz ihracat 
artışının dış tediye muvazenemizdeki büyük 
açığı kısa zamanda kapıyacak ve geniş ölçüde 
azaltacak bir nitelik gösterebileceğini sanmıyo
ruz. Çünkü Türkiye ihracatının takriben yüz
de 70 ni kapsıyan kısmı, Milletlerarası talep
lerin pek az arttığı ve fiyatları çok az elâstı-
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kiyet gösteren tütün ve kuruyemiş gibi tarım 
mahsulleridir. Şüphesiz ki 1964 yılında ihraca
tımızın 410 milyon dolar gibi rekor bir sevi
yeye ulaşması sevinilecek bir neticedir. An
cak, Sayın Maliye Bakanının ifade buyurduk
ları gibi, bu neticenin «İhracatta ses duvarının 
aşılması» şeklinde mütalâa edilebilmesi için ih
raç imkânlarının daimiliği ve serbest döviz 
sağlama kabiliyeti üzerinde bir kanaata sahi-
bolmamız icabeder. Eğer artış, anlaşmalı mem
leketlere yapılan ihracattan doğmuşsa, bu bir 
nevi mal mübadelesini tazammun eden ihraca
tın, doğrudan doğruya dış tediye müvazenemiz-
deki açığı kapıyacak ve korvertibl döviz re
zervlerimizi artıracak bir niteliği yoktur. Olsa 
bu tarz anlaşmalara dayanan ihracat serbest 
dövir sahasına ihraç imkânı olmıyan bir kı
sım maddelerimizin, mukabilinde mal almak 
şartiyle elden çıkarılmasına imkân verebilir. 

Bu durum karşısında görülüyor ki, Hükü
metin içinde bulunduğu fasit daireden çıkabil* 
meşinin tek şartı geniş çapta dış yardım sağla
masıdır. 

Bugün Hükümet plânlı kalkınma sayesinde 
öz kaynaklarımızı plânlı kalkınma devresi için
de verimli bir hale getirebileceğini ummakta 
ve bunu iddia etmektedir. Fakat ileri memle
ketler ekonomisine intibak edebilmek ve bu ara
da bir intikal devresiyle bağlı olduğumuz müş
terek Pazara üye olarak katılabilmemiz için 
ekonomimizi süratle geliştirmek ve dış ticaret 
açıklarına da bir müddet sonra nihayet ver
mek mecburiyetindeyiz. 

Dış borçlarımızın miktarı : 
Muhterem arkadaşlarım, bu netice bizi mem

leketimizin dış borçları üzerinde durmaya ve 
borçlanma imkânlarımızın hududunu araştır
maya zorlamaktadır. 

1965 malî yılı ıbütçe gerekçesinden elde ede
bildiğimiz bilgilere göre, 1964 Eylül ayı sonun
da Türkiye'nin dış borçlarının yekûnu 1 milyar 
86 milyon dolardır zannediyorum, Maliye Ba
kanı bugünkü konuşmasında bunu 1 milyar 120 
milyon dolar civarında ifade buyurdular. Bel-' 
ki nihai rakamlardır. Bunun Türk parası ola
rak ifadesi 9 milyar 861 milyon Türk lirası
dır. Bu miktar takriben 60 milyar lirayı bu
lan millî gelirimizin % 16 sına tekabül eder ki, 
kanaatimizce ağır bir borç yükü sayılamaz. 
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Bu vesileyle Sayın Maliye Bakanının Büt

çe ve Plân Karma Komisyonunda yaptığı bir 
konuşmanın isabetli bir mahiyet taşımadığına 
bilhassa işaret etmek isteriz. Sayın Bakan bu 
konuşmalarında «dış borçların Türkiye'nin kal
kınmasını bütünü ile engelliyecek bir duruma 
geldiğine» işaret ederek bu ıborçlarm «bir çıl
gınlık devrinin mahsulü olduğunu» ifade et
mişlerdir. Bu beyanları basmada intikal etmiş
tir. Gerekçede verilen bilgilerden öğrendiğimize 
göre, 1959 yılının sonunda Türkiye'nin dış borç
larının miktarı 967 milyon doları göstermek
teydi. «Çılgınlık devri» diye vasıflandırılan 
devreye 1950 yılında intikal eden dış borçla
rın miktarı 277 milyon dolardır. Bu miktar 
tenzil edilecek olursa «çılgınlık devri» diye 
vasıflandırılan on senelik devreye intikal eden 
ve mukayeseye esas olarak alınabilecek olan 
borç miktarının hakikatte 690 milyon dolar ola
rak nazara alınması doğru olur. 1960 yılından 
bu yana yapılan dış borçların beher seneye 
isabet eden miktarlariyle mukayesesine imkân 
vermek için bu miktarı on seneye bölecek olur
sak, her seneye 69 milyon dolar isabet ettiği 
görülür. 

Sayın Bakanın da bugün Yüce Meclisiniz
de yaptığı konuşmadan anladığımıza göre 753 
milyon dolar dış borç yapılmıştır. Bu borçlar 
da dört seneye bölündüğü takdirde beher se
neye takrlıben 188 milyon dolar isabet eder. 
Bu netice karşısında, Sayın Bakanın bugünkü 
güçlüklerin vebal ve sorumluluğunu artık ta
rihe mal olmuş bulunan, geçmiş bir devrin ta
sarruflarına atfetmesindeki mânayı ve espri
yi itiraf edelim ki, anlıyamadık. Esasında böy
le bir çaba kendilerini ne güçlüklerden kur- * 
taracak, ne de dertlerin devasını bulacaktır. 
Asıl mesele ve gerçekçi davranış, karşılaşılan 
güçlüklerin yenilmesini sağlıyacak hal yol
larının araştırılıp bulunmasını sağlamaktır. Bu 
yol geçmişin kritiğini yapmakla değil, hata
ları görmek ve elde edilen tecrübelerden fay
dalanılarak onları tashih edici tedbirleri al
mak ve daha iyisini tatbik etmekle bulunabilir. 

Altın stoklarımız ve döviz rezervlerimiz. 
Muhterem milletvekilleri, 
Dış iktisadi münasebetlerimizin dengesizli

ğine ve bu dengesizliğin memleketimiz aleyhi
ne tecelli eden neticelerine temas ederken, ik-
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tisadi durumumuzu vuzuhlandırması bakımın
dan,- serbest altın ve konvertıbl altına ve di
ğer ecnebi memleket paralarına tahvili kalbil, 
döviz rezervlerimiz üzerinde de durmamız ve 
bunların değişimini ve gelişimini incelememiz 
faydalı olacaktır. Çünkü, gerek serbest altın, 
gerekse konvertıbl döviz yabancı memleketlerden 
ithal edeceğimiz emtia ile, talebedeceğimiz hiz
met karşılıkların ödeme imkânını sağlıyan va
sıtalara] r. iktisadi münasebetlerimizde dış te
diye dengesinin teessüsü ise, ancak bu vasıta
lara yeteri kadar sahibolmamıza bağlıdır. 

Serbest altın stokumuz 1960 yılı sonunda 
118 ton civarında iken, 'bu miktar 1965 yılı 
Ocak ayı ortalarında 19 tona inmiştir. Serbest 
altın stoklarımızın dört yıl gibi kısa bir müd
det içinde erimesi şüphesiz ki, dış iktisadi mü-
nasebetlerimizdeki olumsuz gelişme ve değişme-
leırin üzüntü veren bir sonucudur. 

Son hesap durumuna göre, Merkez Banka
sındaki konvertıbl döviz rezervlerimizde de üzün
tü veren bir erime meydana gelmiş olduğu 
anlaşılmaktadır. Merkez Bankasının 9 Ocak 
1J35 tarihli vaziyet cetveline göre, konvertıbl 
döviz. rezervlerimiz 146 milyon liraya inmiş
tir. Bu tarihteki konvertıbl döviz borçlarımı
zın miktarı ise 748 milyon liraya baliğ olmuş
tur. Sayın Bakan bugün huzurunuzda vermiş 
olduğu beyanlarda, sade konvertıbl döviz re
zervlerimizin miktarından bahsetmiş, fakat ha
kiki bir kanaate sahibolmak için aynı dövizler
den borçlu olduğumuz miktarları söylemeyi her
halde unutmuşlardır. Halbuki Beş Yıllık Kal
kınma Plânının tatbikine ibaşlanıldığı 1962 yı
lının sonunda durum, konvertıbl döviz stokla
rımızın yekûnunu 730 milyon lira, borçlarımı
zın miktarını ise 997 milyon lira olarak göster
mekteydi. 

Dış politikamız ve hükümetin tutumu. 
Muhterem arkadaşlarını, 
Neticeleri memleketimizin siyasi, iktisadi ve 

sosyal düzenini büyük ölçüde etkileyen dış po-
litikamız'a ve bu konudaki Hükümetin tutumu
na da kısaca temas etmek isteriz. 

Bugünkü iktidarın takip ettiği dış politika, 
dem/okratik garp memleketlerinde cari olan 
metot ve teamülleri benimseyen veya uygula
yan tarzda bir millî dış politika hüviyetinden 
martinimi bulunmıaktadır. 
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Türkiye'nin menfaatleriyle çok yakından il

gili milletlerarası önem taşıyan birçok mesele
ler, T. B. M. M. de müzakere ve münakaşa ko
nusu yapıil'inadan, parti senato ve meclis grup
larınım görüş ve kanaatleri alınmadan, kamu 
oyunun düğiinceleri tesbit edilmeden emrivaki
ler ve oldubittilerle doğrudan doğruya Hükü
met kararlarına istinat ettirilmektedir. Bu şe
kilde alınanı ve sağlam mesnetlerden mahrum 
•kararların ise çok zaman isabetsizlikleri ortaya 
çıkmaktadır. Kıbrıs hâdiseleri, Dışişleri Bakan
lığının bünyevî zaıtf ve noksanlıklarını ortaya 
çıkardığı gibi, Hükümetin dış politika konula
rındaki kifayetsiızlikliğini, aczini, memleket ve 
dünya meseleleri karşısındaki gayesiz, plânsız, 
hazırlıksız ve kudretsiz halini müşahede ve tes
bit etmek imkânını 'bize vermektedir. Kıbrıs hâ
diseleri karşısında Hükümetin; anlaşmaların ve 
devletler hukukunun tanıdığı isabetli ve cezri 
tedbirleri zamanıında almamasd ve bu yolda aeiz 
ve tereddüt göstermesi, esaslı incelemelere ve 
hesaplara dayanmayan hissî ve zikzaklı ve bi-
ribirini nakzeden karar ve hareketlerle zaman 
zaman memlekette bir harp psikolojisinin doğ
masına sebebiyet vermesi, iktisadi ve ticari ha
yatımızı âdeta mefluç bir haile getirmiş ve va
tandaşı huzursuzluğa sevketmiştir. Bu halin 
memleket ekonomıisine verdiği zararların büyük
lüğü, üzerinde münakaşa edilemiyecek kadar 
açık bir keyfiyettir. 

Dünya hâdiseleri ve şartlan karşısında, Türk 
dış politikasının yürütülmesi, ana prensipler ve 
ana hedefler önceden mütehassıs elemanlar, tec
rübeli politikacılar ve ilim adamları tarafın
dan tesbit edilmediği için, Hükümet daima hâ
diselerin peşinden sürüklenmiş, âdeta bir ta
biiyet politikası takip etmek mecburiyetinde 
kalmıştır. 

Türk-Rus münasebetlerinin, günün şartları 
içinde husule gelen hâdiselerin kısa vadeli po
litik hesap ve endişeleri açısından olduğu ka
dar, uzak ve yakın mazıinin ve büyük Türk mil
letinin millî tarih şuurunun yarattığı kıymet 
hükümlerinin ve unutulmayacak vakıaların ışı
ğı altında da ele alınması ve değerlendirilmesi 
iktiza eder. Türkiye'nin emniyetine ve men
faatine ve değerlerine ve uğrunda uzun 
yıllar mücadele ettiğimiz ve kan akıttığı
mız ulvi fikir ve prensiplere halel ge-

j tirmemek şartıyla, her devletle ve bu meyanda 

73 — 



M. Meclisi B : 56 
şimal komşumuz Sovyet Rusya ile iyi komşu
luk münasebetlerinin tesisirni istenmeyen te'k Türle 
vatandaşı yoktur. 

Podıgorni'nin §u kürsüden yaptığı ve Mosko
va'da büyük titizlikle kaleme atadığı amılaşılıaın 
konuşmasımın dikkatli takliliniaii ortaya koydu
ğu gerçekler, Praıvda, tzvestia ve diğer demir
perde neşir organlarının m^mllelketiımıiz hakkın
daki hâlâ devam edem ve açıkça aleyHıiımıkıde 
olan neşriyatı, Kılbms'a lyaıpılmaısma devam 
edilen Rus 'askerî yardıımıları karşısında, Sovyet 
Rjusya taralfmdan uzatılan elin dostluk derece
si üzerinde Türk vatanıdaşınııı haklı olduğu en
dişe ve tereddüt!erini yüksek huızuiruoıuzda bir 
kere daha ifade etmek mednıriyetindeyiz. (IBra-
vo sesleri, alkışlar.) 

.Birleşmiş Miılıleitlea-, NATO ve ÖENTO gibi 
karşılıklı güvenlik teşkilâtı içersinde, dünya 
realitelerini kapsıyanı şahsiyetli ve hareketli 
.bir dış politika takip oluımmıasıni'n zarureti aşi
kârdır. Taırihî ve mânevi bağlarla bağlı buluın-
ıduığuımıuız Orta Şark devletlerime' ve Asya - Af
rika devletlerine karşı yanlış, anlayışsız politi
ka tatbikatımız âdeta aortla bu devletleri kar
şımıza ifcmıiş buıluımmaiktadır. 

Nüfusu 32 milyonu bulan Türkiye'nin -'hem 
de dünya sulihü ve insan 'halklarının korunması 
uğruna büyük hizmetler ve fedakârlıklara kat
landığı müsellem olan Türkiye'nin - milletlera
rası teşekküllerde ve diplomatik münasebetler-
lerde hatırı sayılır, kudretli 'bir varillik halimde 
itibar görmediğini ve Hülkümıetin bu huısrau 
teminde muıvarfıfak olamadığımı da üzülerek arz 
ve ifade etmek istem. Hulâsa, Türk dıış politi
kası ehliyetsiz, şahsiyetsiz ve âciz 'bir hüviyet 
içersinde büyük Türk Devletinin kudretiyle 
müteftasibolmıyan ıbir şekilde ısevk ve" idare 
'edilmektedir. Türk dış politikaısnmıın, politika 
ilim ve sanatımın ve modem dipil'oırmasi esasları 
gözıönünde buıluinduıraraik ama hedef ve gayele
rini dalıa önceden sağlam esas ve prensiplere 
bağlaıyaın bir sistem ve zihniyet içerisinde yeni
den organize edüllimesi1 zaruretimi Adalet Partisi 
Meclis Gruıpunuım en samimî bir temıennisi ola
rak arzetmıeik isteriz. 

Muhterem Miletvekilleri, 
Konuşmamızın buraya kadar olan kısmında 

sizlere memleketimizin bugün içinde bulunduğu 
iç ve dış siyasi ve iktisadi durumu, Hükümetin ta-
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kibettiği, politikanın ve bu politikaya paralel ola
rak icraat ve faaliyetlerinin bu durum üzerinde
ki tepki ve tesirlerini izaha çalıştık, görüş ve ka
naatlerimizi arz ettik. Mâruzâtımızın mümkün 
olduğu kadar kısa kesmeye çalışacağımız bundan 
sonraki kısmında ise, 1965 malî yılı bütçe tasarı
sının gelir ve gider tahminleri bakımından verdi
ği neticeler üzerinde duracağız ve önemli gördü
ğümüz bâzı malî ve teknik tatbikata da temas et
mek suretiyle konuşmamıza son vereceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, 
1965 mialî yılı bütçe tasarısı ile genel ve kat

malar bir arada olmak üzere konsolide bütçenin 
cari, yatırım, sermaye teşkili ve transfer harca
maları için cem'an yekûn 15 milyar 351 milyon 
67 bin 876 lira ödenek teklif edilmiştir. Bu mik
tar Bütçe ve Plân Karma Komisyonu tarafından 
153 milyon 469 bin 94 lira artırılmak suretiyle 
.15 milyar 494 milyon 536 bin 970 liraya iblâğ 
olunmuştur. Burada Sayın Maliye Bakanı ile -
ki bugünkü konuşmasında belirtmiştir - gayet cüzi 
bir farkımız var. Ben şahsan bu farkın nereden 
geldiğini anlamamış bulunuyorum. Zannediyo
rum 162 milyon lira olarak ifade ettiler. 

1965 malî yılı içinde elde edileceği tahmin edi
len bütçe gelirlerinin miktarı ise 11 milyar 632 
milyon 154 bin 575 lirası normal kaynaklardan, 
2 milyar 182 milyon lirası özel kaynaklardan ve 
500 bin lirası da tecil edilecek dış borçUar karşı
lıklarından olmak üzere, cem'an 14 milyar 314 
milyon 154 bin 575 liradır. Bu miktara katma 
bütçe gelirleri olarak tahmin edilen 736 milyon 
913 bin 301 lira ilâve edilecek olursa, konsolide 
bütçe gelirleri yekûnu 15 milyar 51 milyon 67 bin 
876 liraya baliğ olmaktadır. Buna nazaran 1965 
yılı bütçe tasarısı 443 milyon 498 bin 194 liralık 
bir açıkla Yüce Meclisinizin tasvibine sunulmuş
tur. 

Muhterem arkadaşlarım, bilindiği gibi, gider
lerin gelirlere intibak ettirilmesi nisbetinde büt-

- çeler genel olacak dengeli bir hüviyet gösterirler. 
Ancak bütçe harcamaları Hükümetlerin veya ik
tidar partilerinin siyasi, iktisadi ve sosyal bir ma
hiyet taşıyan programlarının bir icra vasıtası ola
rak kullanılmaya başlanıldığı andan itibaren ka
mu bütçeleri dengeli olmak hüviyetini umumiyet
le kaybederler ve açık bir bütçe olmak istidat ve 
karakterini iktisabederler. Açıkların kapatılma
sı için de ya yeni vergi mükellefiyetleri ihdas 

I edilir, veya fevkalâde finansman kaynaklarına 
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müracaat edilir. Tatbikine girişmiş olduğumuz 
kalkınma politikamız dolayısiyle plân hedeflerine 
ulaşılmasının kesin bir icra vasıtası olarak ele 
alman bütçelerimizin üç seneden beri arz ettiği 
hüviyet de budur. 

1965 malî yılı bütçesi gider tahminleri de 
1963, 1964 malî yılları bütçelerinde olduğu gibi, 
birinci Beş'Yıllık Plânın esasları dairesinde ha
zırlanan 1965 yılı programındaki tahmin ve tavsi
yelere dayanmaktadır. Yani, bütçeyi hazırlıyan 
Maliye Bakanlığının yüce huzurunuzda müdafaa
sını deruhde ettiği gelir ve gider tahminleri Dev
let Plânlama Teşkilâtı mütehassısları tarafından 
yapılmıştır. Gerekçede de hu cihet açık olarak 
belirtilmiştir. Cari harcamalarla yatırım, ser
maye teşkili ve transfer harcamalarına mütaallik 
bütçe tahminlerinde program tavsiyelerine çok 
cüzi farklarla hemen tamamen uyulmuş olduğu 
için, 1965 malî yılı için yapılan tahminlerin ta
hakkuk ve isabet derecesi Devlet Plânlama Teş
kilâtının dayandığı mesnetlerin, iktisadi görüş 
ve teşhislerinin doğruluğuna ve Devlet idare ci
hazının çalışmalarını plân hedeflerine uygun bir 
istikamete yönetmelerine bağlı kalacaktır. 

Hükümetin iktisadi politikasının ve plân tat
bikatının verdiği neticeler üzerindeki görüş ve 
kanaatlerimizi biraz evvel etraflı bir şekilde be
lirttik. îki senelik tatbikatı neticesinde hatalı ya
pısı anlaşılmış, gerçeklere aykırılığı sabit olmuş, 
revizyon ihtiyacı katı olarak tahakkuk etmiş olan 
bir plâna dayanılarak hazırlanmış olan bir bütçe
ye ve bu bütçenin tahminlerine bu hataların ini
kas edeceği de kaçınılmaz bir neticedir. Nitekim, 
1963 - 1964 malî yılı bütçelerine ait tatbikatın 
yatırımlar sahasında müspet netice vermemesi de 
bu müşahedeyi teyidetmektedir. Filhakika, iki 
senelik tatbikat göstermiştir ki, resmî sektör, ister 
organizasyon bozukluğu, ister teknik bilgi yoklu
ğu ileri sürülsün, başarı ~ gösterememiştir. Sene 
içerisinde yapılan revizyonlar, alktarımıalar 
tasarruf iadı altında yapılanı 'kısıntılar yü
zünden plânla bütçeler' arasındaki irtibat 
büyük ölçüde kaybedil! m etete, Yüce Meclis

çe kabul edilen bütçe rakamlariyle tatbikat so
nunda ulaşılan rakamlar arasında büyük farklar 
hâsıl olmaktadır. Bunun diğer bir izah şekli de 
şudur. Bütçe yılı sonunda bütçe yılı başmdakine 
nazaran gerek kemiyet gerek keyfiyet bakımların
dan farklı bir bütçe doğmaktadır. Bu da bütçe 
prensiplerine göre samimiyetsizliğin ta kendisi
dir. 

Diğer taraftan Devlet Plânlama Teşkilâtının 
bütçe tahminlerinde hangi ilmî görüşe göre hare
ket ettiği de belli değildir. Ancak 1963 - 1964 yıl
larına ait programlarda bütçe uygulamalarında 
alınacak bâzı tedbirlerden bahsedilmektedir. Fa
kat bu tedbirlerde yer alan tavsiyeler tamamen 
nazari bir mahiyet arz etmekte pratikte bir değer 
taşımamaktadır. 

Meselâ, 1963 yılı programında bütçe harcama
ları üzerinde derinliğine incelemeler yapılarak 
ödeneklerin, tâyin usullerinin yeniden gözden ge
çirilmesi tavsiye edilmiştir. Fakat bunu tavsiye 
eden Plânlama Teşkilâtı tavsiyesine hâkim olan 
noktai nazar ve görüşünü açıklama yoluna gitme
miş, Maliye Bakanlığı da bu konuda bir çalışma 
ortaya koymamıştır. Yine bu cümleden olmak üze
re, Plânlama Teşkilâtı 1964 malî yılı bütçesi ha
zırlanırken yerine masruf olarak harcanmıyan 
veya israfa elverişli olan ödeneklerin tesbit edilip 
bütçeye konulmamasmı tavsiye etmiş, fakat bunun 
yolunu gösterememiştir. Devlet teşkilatındaki 
idari organizasyon bozukluğundan personel isra
fından, malzeme alımlarında tatbik edilen usulle
rin kifayetsizliğinden ve daha birçok sebeplerden 
ileri gelen yüz milyonları bulan israfın ve yer
siz harcamaların ne suretle önüne geçilebileceği 
araştırılmamış ve bu konuda tedbirlerin tatbiki 
de şimdiye kadar sağlanamamıştır. 

Harcamaların artış temposu ve millî gelirle 
mukayesesinden çılkaın netice : 

Harcamaların tahmini konusunda, geçen sene 
de üzerinde önemle durduğumuz bir hususa ge
ne dokunmak isteriz. Bu da harcamaların yıldan 
yıldan artış temposudur. 
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1961 yılından itibaren bütçelerdeki harcamalara mütaallik tahminlerin artış seyri şu neticeleri ver

mektedir : 

Cari ve transferler Bir evvelki yıla 1961 yılna göre 
Yıl ve yatırım H. T.L. göre artış nisbeti artış nisbeti 

1961 9 555 Milyon olarak — — 
1962 10 114 Milyon olarak % 9,2 % 9,2 
1963 .12 082 Milyon olarak % 19,5 % 28,7 
1964 13 453 Milyon olarak % 11,3 % 40,— 
1965 14 614 Milyon olarak % 8 % 48,— 

Görüyor ki, 1961 yılından bu yana plânlı tat
bikat devresine geçiş yılı olan 1963 yılı istisna 
edilecek olursa, her yıl ortalama normal bütçeleri
mizin gider tahminlerinde % 10 civarında bir 
artış husule gelmiştir. Bu artış 1963 malî yılı 
bütçesinde % 19,5 olmuştur. 

Devletin siyasi, iktisadi ve sosyal sebep ve 
mülâhazalarla yüklendiği vazifelerin çağımızda 
geniş bir şekilde artmış olması yanında paranın 
iştira gücünde husule gelen azalışlar şüphesiz 
bu artışların önemli faktörleri olarak ele alınabi
lir. Ancak, 1961 yılından bu yana, konuşmamı
zın başında da belirtiğimiz gibi, toptan eşya fiyat
larında hissedilir bir yükseliş olmadığı halde har
camaların 1961 yılına nazaran % 48 gibi oldukça 
farklı bir yükseliş göstermesi dikkati çekmekte
dir. Kaldı ki, masraf tahminlerindeki artış tem
posu iktisadi gelişme hızımızla yani millî gelir
deki artış seyriyle mukayese edilecek olursa belir
li bir ahenksizliğin mevcudiyeti açık olarak gö
rülür. Bunun da mânası şudur : Harcamaların 
millî gelir artışıyla mütenasibolmıyan yükselişi 
ve bu yükselişin gelecekte de devam istidadını 
göstermesi vatandaşlardan ödeme güçleri üzerinde 
malî fedakârlıklar istenmesini gerektirecektir. Ni
tekim, geçen sene ve evvelki sene reform sloga-
niyle reformla hiçbir ilgisi olmıyan zorlama ver
gi tatbikatına gidilmesinin hakiki sebep ve âmil
leri de bu icapsız harcama yükselişlerine da/an-
maktadır. Bütçelerin yıldan yıla artışı ve bu 
artışın millî gelir artışından çak yüksek oluşu 
bir meseleyi de ortaya koymaktadır. Bu mesele 
de her geçen gün hizmetlerin daha pahalı istika
mette süratle sürüklenmekte oluşudur. Bu neti
ce ayrıca hizmetlerin kalitesine de tesir etmek
te ve kaliteyi düşürmektedir. 

Bu gidişe mâni olmak iğin tedbirler alınma
dığı takdirde, bir gün gelecektir ki, milletten alı

nan vergiler sadece Devlet teşkilâtının masraf
larını karşılayabilecektir. Bu durum aynı istika
mette devam ettiği takdirde, önümüzdeki yıllar
da yatırımların randımanı da şüphesiz daha da 
düşecektir. 

Gelir tahminleri ve bütçe açığı: 
Muhterem arkadaşlarım, 1965 malî yılı cin

de elde edileceği tahmin ©dilen bütçe gelirleri
nin miktarı 11 milyar 632 milyon 154 bin ı İrası 
normal kaynaklardan, iki milyar 182 milyon li
rası özel kaynaklardan olmak üzere, cema.t 13 
milyar 814 milyon 154 bin 575 liradır. 

Gerekçede verilen izahattan anladığımıza gö
re, tecil edileceği umulan 500 milyon liralık bir 
hş borç karşılığı da hangi mesnede dayandığını 
bir türlü anlıyamadığımız garip bir düşünüşle, 
özel kaynaklardan elde edilen bir gelir gibi be
nimsenmiştir. Takriben 50 milyon dolarlık bir 
dış borca tekabül ettiği anlaşılan bu tecil keyfi
yetinin mahiyeti hakkında ne gerekçede, ne de 
Sayın Bakanın konuşmalarında açık bir izaha ve 
tenvir edioi malûmata raslamadık. Sadece Sa
yın Bakan Bütçe ve Plân Karma Komisyonun
daki konuşmalarında, «Memleketimize yapılan 
yardımların zamanında tam olarak ve daha uy
gun şart ve prensipler içinde sağlanması, dış torç 
yükümüzün yeniden gözden geçirilmesi gibi hu
susların konsorsiyctm üyelerince ele alınma ol
duğunu» belirtmişlerdi. Fakat, bu beyanın az 
çak ferahlatıcı ve ümit verici tesirlerini şu ana 
kadar geçen zaman içindeki gelişmeler teyidet-
medi. Kaldı ki, siyasi ve iktisadi dış münasebet
lerimizin Batı blokundan Sovyet Rusya'ya doğru 
ıbir temayül gösteren bir hüviyet almasının, kon
sorsiyuma dâhil ve bize borç veren devletlerin 
Türkiye'ye karşı tutumlarında menfi bir tesir 
gösterip göstermiyeceği ve alacağımızı umduğu
muz dış yardımlara da engel olup olmıyacağı 
hususu üzerinde ayrıca durulması gereken bir 
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konudur. Zaten huzursuz olan umumi efkârın sa
lahiyetli ağızlardan bu konuda bir açıklama bek
lediği de muhakkaktır. 

Diğer taraftan tecil edileceği tahmin edilen 
50 milyon dolarlık bir dış borç, miktarı birkaç 
yüz milyon doları bulan, vâde ve faiz bakımın
dan ağır şartlı dış borçlarımıza göre büyük bir 
nisbet göstermese gerektir. Bu bakımdan bütün 
ağır şartlı hüviyet gösteren dış borçlarımızın 
1958 yılında sağlandığı gibi, müsait şartlar altın
da konsolidasyona tabi tutulmasının mümkün 
olup olmadığını da Sayın Bakandan sormak is
teriz. 1964 yılı bütçe gerekçesi istisna edilecek 
olursa Hükümet her nedense 1961 yılından bu 
yana alınmış olan dış borçlarımızın bütün de
tayı ile şartlarını gösteren bir bilgi vermekten 
çekinmekte ve ne gerekçelerde ne de konulma
larda bu husus daima ihmal edilerek işin mahi
yetine nüfuz edilmesine ve mukayeseler yapıLma-
sma imkân verilmemektedir. Sırası geldikçe geç
miş bir devri bu kabîl tasarrufları dolayısiyle 
suçlamaktan çekinmiyen Hükümet yetkililerinin, 
kendilerine ait tasarruflarda aynı hataya düş
mekte olduklarını görmek cidden acı bir şeydir. 
Ümidediyoruz ki, Sayın Maliye Bakanı tatmin 
edici izahlariyle tereddütleri giderecekler yanlış 
zehapları sileceklerdir. 

Yalnız şu ciheti Yüce Heyetinizin tetkikine 
arz etmek isteriz ki, garip ve mesnetsiz bir be
nimseyişle özel bir gelir gibi kabul edilmiş alan 
ve tecili kanaatimizce çok şüpheli bir mahiyet 
arz eden 500 milyon liralık dış borç, Hükümetin 
gelir tahminlerinden düşürüldüğü takdirde 1965 
malî yılı bütçe tasarısının daha ilk görünü-.teki 
açığının 943 milyon 498 bin 194 lira olduğu an
laşılır. 

Değerli arkadaşlarım, bir bütçenin denkliği
ne ve samimiliğine tesir eden faktörlerin başın
da gelir tahminlerindeki isabet gelir. Bu bakım
dan 1965 malî yılı bütçe tasarısının gelir tahmin
lerinin hangi mesnetlere dayandığını ve tahmin
lerdeki isabet derecesinin ne olabileceğini araş
tırmak bütçenin denklik ve samimilik bakımın
dan arz ettiği hüviyeti tesbit iğin zaruridir. 

Tasarıda normal gelir kaynaklarından elde 
edileceği umulan gelir miktarı 11 milyar 632 
milyon lira olarak tahmin edilmiştir. Bu mikta
rın % 30 unu Gelir ve Kurumlar Vergisinden 
yapılacak tahsilat, % 27 sini Gider vergilerin
den elde edilecek hasılat, % 25 ini de Gümrük 
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Vergisiyle tekel maddelerinden alınacak hasılat 
teşkil etmektedir. Normal gelir tahminlerinin % 82 
sini karşılıyan bu kaynakların geçmiş senelerdeki 
tahsilat seyrinin tahminlerle mukayesesi bize 
1965 malî yılı bütçesinin tahminlerindeki icabet 
derecesi hakkında açık bir fikir vermeye kâfi 
gelecektir. 

Gelir ve Kurumlar Vergisinin 1962 yılından 
itibaren yıllık tahsilatının bütçe tahminletiyle 
mukayesesi bize şu neticeleri vermektedir: 

(Milyon) 
Bütçe Fiilî 

tahmini tahsilat Noksan Noksanlık 
Yıl Lira Lira Lira nisbeti 

1962 3 045 2 270 773 % 25 
1963 2 923 2 644 279 % 9,5 

1964 yılı Aralık ayının sonunda Gelir ve 
Kurumlar vergilerinden yapılan tahsilatın 2 
milyar 552 milyon lirayı bulabildiğini son genel 
bütçe gelirleri aylık tahsilat cetvelinin tetkikin
den anlıyoruz. 1964 yılı Ocak ve Şubat ayları
nın bu vergilerden tahsilat yekûnu 300 milyon 
lirayı aşamayacaktır. Bu husus, Devlet gelirle
rinin aylık tahsilat seyrini gösteren resmî cet
vellerin tetkikinden kolaylıkla anlaşılır. Bu ba
kımdan 1964 yılının 3 milyar 300 milyon lira 
olan Gelir ve Kurumlar vergileri tahminlerine 
eöre açık, yıl sonunda 400 - 450 milyon lirayı 
bulacaktır. 

Gelir Vergisindeki açık : Şu ciheti de bilhas
sa dikkat nazarınıza arz etmek isteriz. Gelir ve 
Kurumlar vergileri tahsilatının dört senelik sey
ri gösteriyor ki, alman bütün zecri vergi ted
birlerine, zorlayıcı, terör yaratıcı tatbikata, ser
vet beyanlarına, ticaret erbabı vergi mükellef
lerinin aşife edilmesine rağmen bu vergilerde 
tahsilat tahmin edileni yermemiş, dört senedir 
vergi tahsilatı 2,5 milyar civarındaki seyrini de
ğiştirmemiştir. Bu bakımdan 1965 malî yılının 
3 milyar liralık tahmininde bir isabet yoktur. 
Bu yılda da Gelir Vergisi tahsilatının aynı açı
ğı vereceğini şimdiden tahmin etmek bir kehanet 
sayılmamalıdır. Belki bir sene için normal bir 
tahmin hatası olarak kabul edilebilecek bir neti
ce, dört sene arka arkaya aynı şekilde tecelli 
eder ve tahminlerin, neticelerin ortaya koyduğu 
bu gerçeklere aykırı bir şekilde yüksek tutul-
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masına devam edilirse, bütçelerin samimiliğini 
sağlama ile sorumlu olan hükümetlerin bu konu
da tekerrür eden aykırı tasarruflarını müspet 
olarak karşılamamıza imkân bulunamaz. 

Reform tatbikatının neticeleri : 
Bilindiği gibi, 1963 ve 1964 yıllarında Hükü

met Kalkınma Plânının tavsiyelerine uyarak ek 
finansman ihtiyacını karşılamak mülâhazasiyle 
«vergi reformu» adı altında birtakım vergi ta
sarılarını Yüce Meclisinize sevk etmişti. Şimdi 
kanunlaşmış ve tatbikatına geçilmiş olan bu ta
sarıların tahakkuk ettirilmesini öngördüğü ana 
hedeflerden en önemlisi de Gelir Vergisinin tat
bikatına taallûk etmekteydi. Bu kanunlarla 
servet beyanı müessesesi ihdas edilmiş, ticaret 
erbabı vergi mükelleflerinin ilân edilmesi usulü 
kabul olunmuş, zirai kazançlarda maktu vergi 
usulüne yer verilmiş, vergi dairelerine re'sen 
vergi tarhı salâhiyeti tanınmış ve bu suretle de 
Gelir Vergisinin hasılat bakımından randıma
nının arttırılacağı iddia ve beyan edilmiş ve bü
tün bu sakat ve vergi prensipleriyle telifi müm
kün olmıyan vergi tatbikatı da millete «reform» 
sloganiyle sunulmuştu. 

Tatbikat göstermektedir ki, Gelir Vergisin
de bir hasılat artışı vardır. Fakat, maalesef bu 
artış sadece hükümetlerin ümidlerine ve bâtıl 
iddialarına mâkes olan bütçe tahminlerinde gö
rülebilmektedir. Fakat, Gelir Vergisinin sene
lerdir aynı şekil ve tempoyla devam eden tahsi
lat seyri ve verdiği neticeler iddia ve beyanları 
tekzibetmekte ve bu neticeler yanlış mesnetler
den ve müşahedelerden ilhamını alan ümitlere 
de yer verdirmiyecek kadar katî, açık bulunmak
tadır. 

Görülüyor ki, bir vergi değişikliğine, mücer
ret kalan iddia ve beyanlarla reform mâna ve 
hüviyeti verilmesi kabil olamamakta ve bu hü
viyet, bâtıl ve mesnetsiz 'bir tatbikatla da zorla 
iktisabettirilememektedir. 

Eğer Hükümet, vergi sistemlerimizin ran
dıman ve tatbikat bakımından ıslahı hususunda 
gerçekçi bir görüşe ve zarurete dayansaydı, ıs
lahat sebep ve âmillerini daha ilmî metotlarla 
araştırır, vergi reformu anlamının mâna ve ru
huna uygun düşecek rasyonel tasarruflarla se
bep ve âmillerin giderilmesine çalışır, reform 
sloganı altında zorlayıcı, ürkütücü, huzursuz
luk yaratıcı iptidai vergi tatbikatına iltifat J>ÖS-
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termez ve tabiîdir ki, hüsranla da karşı kar
şıya kalmazdı. 

Maliye Bakanlığı genel bütçe gelirleri aylık 
tahsilat cetvellerinin gösterdiği neticelere ve 
1964 Aralık ayının sonuna kadar yapılan fiilî 
tahsilat miktarlarına nazaran 1964 malî yılının 
diğer normal gelir kaynaklarından elde edileceği 
tahmin edilen hasılatın normal sayılabilecek 
farklarla tahakkuk edeceği anlaşılmaktadır. 

özel gelir kaynaklarının hasılat seyri; 1965 
tahmininin isabet derecesi: 

özel gelir kaynaklarının en önemli kalemi 
şüphesiz ki, dış yardımlardan elde edilebileceği 
umulan paralardır. 

1963 yılında dış yardımlardan 2 milyar 100 
milyon lira alınabileceği tahmin edilmiş, ancak 
bu tahmin 350 milyon lira kadar noksaniyle 
1 milyar 759 milyon lira olarak tahakkuk etmiş
tir. 1964 yılında ise, 1 milyar 800 milyon li
ralık dış yardım sağlanacağı tahmin edilmişse 
de Aralık 1964 ayın sonuna kadar bu kaynaktan 
1 milyar lira civarında bir hasılat sağlanabildiği 
tahsilat cetvellerinin tetkikinden anlaşılmaktadır. 
Sayın Bakanın bugünkü konuşmasında verdiği 

izahaMa bizim bu tetkikten çıkardığımız neticeyi 
t ey id etmektedir. Malî yıl sonuna kadar kalan iki 
ay içinde geri kalan miktarın alınabileceği son de-
redece meşkûk olduğuna göre 1964 malî yılı 
içinde bu konuda en aşağı 700 - 800 milyon li
ralık bir noksanlık husule gelmesi kuvvetle muh
temeldir. 

1965 yılı için dış yardımlardan 1 milyar 
540 milyon lira sağlanabileceği tahmin edilmiş
tir. Gerek gerekçede gerekse Sayın Bakanın 
muhtelif vesilelerle yaptıkları konuşmalarda bu 
tahminin dayandığı mesnetler hakkında açıkla
malarda bulunulmadığı ve alınacağı umulan dış 
yardımların mahiyetleri hakkında bilgi verilme
diği için tahminin isabet ;kabiliyeti hakkında 
şimdiden bir kanaat, izihar etmeımize imıkân yok
tur. 

Bu neticeler gösteriyor ki, 1964 ve daha 
evvelki malî yıllar bütçelerinde olduğu gibi, 
1965 malî yılı bütçe tasarısının gelir ve gider 
tahminleri de gerçeklerin bir ifadesi olmaktan 
uzaktır. Gelir ve Kurumlar vergilerinin dört 
senelik fiilî tahsilatından alman neticeler, 1964 
malî yılının bu vergilerde bugün hemen katileş-
miş bir mahiyet gösteren 500 milyon liraya ya
kın floı&ı. dış yardımların 1964 yılındaki olum-
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suz ve tahminlere nazaran 800 milyon lira civa
rında açık vereceği anlaşılan sonucu, harcama 
tahminlerinin belli prensiplere istinadettirilme-
diği için yüksek tutulmasından mütevellit ne
ticeleri, 1964 malî yılı bütçesinin takriben bir-
buçuk milyar civarında bir açık vereceği ger
çeğini' şimdiden ortaya koymaktadır. Aynı tah
min hataları, açığa müncer olan aynı tutum ve 
davranışlar, 1965 malî yılı bütçe tasarısının ha
zırlanışında da devam ettirildiğine göre, bu ma
lî yıl sonunda da karşılanılacak açık belki iki 
milyarın da üstünde tecelli edecektir. Şüphe
siz bütçe bu hüviyetiyle aynı zamanda samimi
yetsiz bir bütçe olmak.karakterini de göstermek-
tekdir. 

Yüce Meclisin muhterem üyeleri : 
Uzun süren mâruzâtımızın ortaya koyduğu 

acı gerçek şudur: 
Memleketimizin bugün içinde bulunduğu si

yasi, iktisadi, .sosyal ortanı, vatandaşa huzur 
ve güven verici bir mahiyet arz etmekten çok 
uzaktır. Bunun da başta gelen sebebi, bakan
ları durmadan sıra savan istikrarsız hükümetle
rin kararsız, sorumsuz, toplumun meselelerine 
nüfuz etme gücünü 'gösteriniyen tutulm Ve dav
ranışlarıdır. 

Huzurdan yoksun olan halk, bu tutum ve 
davranışlar yüzünden gittikçe bozulan iç ve dış 
siyasi ve iktisadi düzen içinde yarınına güvenle 
bakamamaktan ıstırap ve endişe duymaktadır. 

Hükümetlerin bütün icraat ve faaliyetlerinin 
bilançoları olan bütçeler, yapılan hatalı tahmin
ler dolayısiyle, büyük açıklar vermektedir. Bu 
açığın 1964 malî yılında birbuçuk milyarı bula
cağı anlaşılmaktadır. Maksatlı veya maksatsız 
aynı tahmin hataları, açıkla neticelenen aynı 
tasarruflar 1965 malî yılı bütçe tasarısının ha
zırlanışında da devam ettirildiğine, göre, önü
müzdeki malî yılda muhtemelen bütçe açığı, 
tedbirler alınmadığı takdirde, belki de iki mil
yar lirayı bulacaktır. 

îyi bir amme maliyesi, açık samimî bir bütçe 
siyasetine, verimli ve yatırımları teşvik edici 
âdil bir vergi tatbikatına, memleket gerçekleri
ni, imkânlarını, Özelliklerini, strüktürel kabi-

12.2.1965 0:3 
liyetlerini sağlam ve doğru müşahadelerle kavra-
yabilen bir iktisadi politikaya dayanmalıdır. Ne 
yazık ki, 1965 malî yılı bütçe tasarısının karak
teri bu hususları ifade ve teyidetmekten çok uzak 
bulunmaktadır. 

Oörül'üyor ki, Türk •ekoniomıM artık en kök
lü 'tedbirlerin, en kısa saire içinde alınması ge
reken 'en nazik deıvresine girmiştir. Hükümet 
ise Ihâlâ garip Ibir iyimlserlik 'havası içinde bil
diği ıgibi hareket etmektedir. Tesirine sadece 
kendi inandığı geçici tedbir ve tasarruflarla 
millete 'huzur ve güven vernu'.yeiiı siyasi ve ikti
sadi politikasını devam 'ettireceğini sanmakta
dır. Buna kimse inanmamaktadır. içleri günü 
birlik idareye çalışmanın ise artık za'manı geç
miştir. Ağırlaşan dış Iborçlar, donan krediler-. 
eriyen altın ve döviz s/tokları, işlemiyen sakat 
bir iktisadi politika, Iboizuk düzen çalışan bir 
idare cihazı, her yıl (büyük açıklar v'eren ve 
samimî 'olanaktan uzak bir bütçe tatlbikatı, ar
tık kaybedilecek zaman «olmadığını da Iher ^m\ 
biraz daüıa açık olarak ortaya koymaktadır. 
Hükümet ve dayandığı azınlık iktidarı ise, an
laşılmaz bir inat ve ısrar içinde iflâs etmiş si
yasi ve iktisadi politikasını Ihâlâ yürütmeye 
çabalamaktadır. 

Tafsil en arz ettiğimiz sebepler muvaceıh esin
de, grapuımuz 1965 malî yılı bütçe tasarısını 
reddetmeye ve reyini bu istikamette kullanma
ya karar vermiş bulunmaktadır. 

Hüküm ve karar Büyük Türk Milletinin sar
sılmaz iradesinin tek temsilcisi'olan Yüce M-cc-
lisinizindir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım .(-Soldan bra-
yo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası O. H. Partisi gruptı 
adına Sayın Şefik Inan'mdır. Ancak kendi
leri yarın konuşacakları için gruplar adına ya
pılan konuşmalardan sonra, şalhrsları adına söz 
alan arkadaşlrımızın konuşmalarına yarın saat 
10 dan itibaren devam edeceğiz. Bu sebeple 
yarın saat 10 da toplanmak üzere Birleşi'mi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 21,40 
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T. C. Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında yapılan Zirai istihsal fazlası 
Andlaşmaları gereğince ithal olunacak zirai ve gıdai maddeleriyle bedelsiz olarak verilen Ameri
kan ihtiyaç fazlası malzeme, teçhizat ve vasıtaların vergi muafiyeti hakkında kanun tasarısına 

verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Oeçioğlu 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloglu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mehmet özbay 

AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Asım Yılım az 
Şükrü Yüzbaşı oğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Muhlis Ete 
İbrahim Sıtkı hatipoğ-
lu 
Emin Paksüt 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katümıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
268 
266 

2 
0 

169 
13 

[Kabul edenler] 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Etem Ağva 
ihsan Ataöv 
Kafet Eker 
\Tihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Emirıağaoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BÎLECIK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BÎTLtS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Kdip Itüştü Akyürek 
Sadıettin Çatığa 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Tür kel 
Ziya Uğur 
İlaha On.al Zagra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
.. » • • I > 1 * 1 

Süreyya hndık 
Şefik inan 
Refet. Sezsrin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 

Necmi ökten 
DENÎZLÎ 

Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
Atıf SoW1u 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Vefik Pdrinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
il hami Ertem 

ELÂZIĞ 
Hürrem Müftügil 
Ömer Kanık S:ırmç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

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

ESKİŞEHİR 
Şevket Asluızojrlu 
İbrahim Cemaleılar 
Krtuâml Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytin oğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Oanbnlat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret M avı tan 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Naim Tirali 
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GÜMÜŞANE 
Necmeddln Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğk* 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
thsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Gihad Baban 
Nurettin Bulak 
Ratdp Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dormau 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gbkaj 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Ober 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Ilhami iSancar 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı TeMnel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
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Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
thsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 
tsmail Hakkı Yılanlı 
oğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Ahmet Gürkan 
îhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Erlbek 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
İsmet İn&aJU 
Halit Ziya Özkan 

12.2.1965 0 : 3 
MANİSA 

Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatib-
oğiu 
^îlmi Okçu 

MARDİN 
Enver Kaplan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
namazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ref et Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmeti Onat 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Gtiner 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Muslihittin Gürer 
Yusuf IHusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltefcli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrafc 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali D izm an 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

UEFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kadri Eroğan 
BeMr Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbııyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
thsan Bedirhanoğlu 
Şüıkrti Kösereteoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
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Mustafa Kepir 
Turgut Nizaanoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 

Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

ÇORUM 
İhsan Tombuş 

I Reddedenler] 

URFA 
Kemal Badıllı 

[Oya kaUlmıyanlar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur BâM 
Veli Başaran 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Kerem özcaıi 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Mustafa, Kemal Erko-
van / 
İsmail Gence 
İbrahim îmirzalıoğlu 
thsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
tlyas Seçkin 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdüınaıî Kemal Yörük 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 

Nazmi Kerimoğhı 
AYDIN 

Orhan Apaydın 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî İslim-yeli (B.) 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
M. Sıddıfe Aydar 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltaeıoğlu 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
İbrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
İsmail Yılmaz 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Nurettin Ok (Bşfc.V.) 

ÇORUM 
Nuri Alhıskalıoğlu 
Faruk Küreli 

DENIZLI 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral (B.) 
Remzi ŞeneJ 

DİYARBAKIR 
Şehmuz Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai Isıkenderoğlü 

EDİRNE 
Talât Asal 
Fahir Giritlioğiu 
Nazmi özoguî 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Kemal iSatır (B.) 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erfcmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Abdullah Çilli 

Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 

İSPARTA 
Sadettin Bülgiç 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 

Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Oğuz Oran 
Malik Yol aç. (B.) 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Saim Kaygan 
Şinasi Osıma 
Lebit Yurtoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Hıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
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Osman Zeki Oktay 
KAYSERİ 

Abdülhalim Araş 
Mehmet Göker 
Vedat Âli özken 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Ay t an 
İrfan Baran 
Ömer Kart 
Fakih Özlen 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Mehmet Kesen 
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Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hur rem Kubat 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bay azıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioglu 
Adnan Kara küçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
t Ihan Tekinalp 

12 . 2 .1965 O : 3 
MUŞ 

Sait Mutlu 
NEVŞEHİR 

Ali Baran Nuımanoğlu 
ORDU 

Ata Bodur 
Sadi Peıhlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz A'kçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Ocvat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Aliean 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 

Mustafa Kaptan 
Cemdi Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 

TOKAT 
Zeyyat Kocamamı 
Ali Rıza Ulusoy (I.) 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Nazmi ökten 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

VAN 
Muhlis Görentaş (t. Â.) 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak (I.) 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
istanbul 
tzmir 
Kocaeli 

1 
1 

. 1 
1 
1 
2 
1 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

1 
1 
2 
1 

Yekûn 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
56. BİRLEŞİM 

12 . 2 . 1965 Ouma 

Saat : 10,00 

İ 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
X I . — T. C. Hükümeti ile Amerika Birle

şik Devleti Hükümeti arasında yapılan Zirai 
istihsal fazlası Andlasmaları gereğince ithal 
olunacak zirai ve gıdai maddeleriyle bedelsiz 
olarak verilen Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme, 
teçhizat ve vasıtaların vergi muafiyeti hakkında 
kanun tasarısı (1/472) (S. Sayısı : 803) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A-HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACA 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. —1965 yıl Bütçe kanunuı tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu ile 1965 yılı Bütçe 
kânunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe'Komisyonu raporu. (M. Meclisi 
1/738; C. Senatosu 1/496) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 854; C. Senatosu S. Sayısı : 493) [Dağıtma 
tarihi : 10 . 2 . 1965] 

X 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 

Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Kar
ma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri. 
(M. Meclisi 1/737; C. Senatosu 1/439) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 843; C. Senatosu S. Sayısı :495) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1965] 

X 3 . - Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair C. Senato.su ve Karma Büt
çe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi 1/749; C. Senatosu 1/440) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 833; C. Senatosu S. Sayısı : 494) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 2 . 1965] 

X 4. — Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Komis
yon Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi 
1/739, C. Senatosu 1/455) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 838, C. Senatosu S. Sayısı : 498) [Dağıt
ma tarihi : 10 . 2 . 1965] 

X 5. — Ege Üniversitesi 1965 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleriı (M. Meclisi 1/736, 
C. Senatosu 1/456) (M. Meclisi S. Sayısı :839; 
C. Senatosu S. Sayısı : 499) [Dağıtma tarihi : 
10 . 2 . 1965] 

X 6. — İstanbul Üniveristesi 1965 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı, ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyon Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi 
1/744; C. Senatosu 1/452) (M. Meclisi S. Sayı
sı :836; C. Senatosu S, Sayısı : 496) [Dağıtma 
tarihi : 10 . 2 . 1965] 

X 7. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Karma Büt
çe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi 1/745; C. Senatosu 1/454) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 837; C. Senatosu S. Sayısı :497) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 2 . 1965] 

(Devamı arkada) 
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X 8. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Kar
ma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri. 
(M. Meclisi 1/741, C. Senatosu 1/468) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 842, O. Senatosu S. Sayısı :'f>01) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1965] 

9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri. 
(M. Meclisi 1/746, C. Senatosu 1/467) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 841, C. Senatosu S. Sayısı : 500) 
| Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1965] 

X 10. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
1965 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan de
ğişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi 1/743, C. Senatosu 1/469) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 855, O. Senatosu S. Sayısı : 502) 
| Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1965] 

X 11. — Tekel Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair O. Senatosu ve Karma Büt
çe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi 1/748, C. Senatosu 1/470) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 835, C. Senatosu S. Sayısı : 503) [Dağıt
ma tarihi : 10 . 2 . 1965] 

2 -
X 12. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü

dürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna, dair (J. Sena
tosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları 
tezkereleri. (M. Meclisi 1/742; C. Senatosu 
.1/462) (M. Meclisi S. Sayısı : 844; O. Senatosu 
S. Sayısı : 504) [Dağıtma tarihi : 1.0 . 2 . 1965] 

X 13. — Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair O. Senatosu ve Karnı a Bütçe 
Komisyon Başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi 1/747, C. Senatosu 1/471) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 834; C. Senatosu S. Sayısı : 505 [Da
ğıtma tarihi :10 . 2 . 1965] 

X 14. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genol Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarı
sı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
O. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/740, C. Senatosu 
1/472) (M. Meclisi S. Sayısı : 845; O. Senatosu 
S. Sayısı : 506) [Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1965] 

X 1.5. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1.965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporuna dair O. Senatosu ve Karma Bütçe 
Komisyon Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi 
1/733; C. Senatosu 1/494) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 840, C. Senatosu S. Sayısı : 507) [Dağıt
ma tarihi :10 . 2 . 1965] 



Dönem : 1 Ö 
Topianü : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 0 

1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
ile 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe da 
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Kom 

raporu (M. Meclisi 1/738; C. Senatosu 1/496) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 493) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 2.2 
Sayı : 4716 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22 . 1 . 1965 gün ve 1/738-30 sayılı yazınıza karşılıktır: 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 2 . 2 . 1965 tarihli 37 nei Birleşiminde d 

acık oy ile kabul olunan 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ilişik olarak sunulmuştur. 
Bilgilerinizi rica ederim. 

Enver Aka 
Cumhuriyet Senatosu 

Not 

Açık oy neticesi : (139) 

Kabul 
Ret 
Çekinse r 
Bos 

74 
61 
2 
2 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No : i/738 
Kayıt No : 75 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosunun 2.2.1%5 tarihli ve 4716 sayılı tezkeresiyle gönderilen 
kanunu tasarısı üzerinde Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca yapılan değişiklikle 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda, Bakanlık ve daire bütçelerinin müzaker 
şik cetvelde gösterilmiş olan Devlet İstatistik Enstitüsü, Diyanet İşleri Başkanlığı, 
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Turizm ve Tanıtima Bakanl 
madde ıbaşlıklarındalki değişikliikler ve maddeler arasıridaöri aktarmalar ve* bu aktar 
olarak tasarının 1 nei ve birer fıkra ilâve edilmek suretiyle 32 ve 36 ncı maddelerin 
Komisyonumuzca da yerinde görülerek bu değişiklik kararına uyulmuştur. 

Aneak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesinin 35.670 nc'i «5368 sayılı Ver 
îMncî maddesi gereğince yapılacak yardımlar» maddesi Cumhuriyet Senatosunda « 
ve mahallî verem savaş derneklerine yapılacak yardımlar» şeklinde değiştirilmiştir. 
gerekçesi 5368 sayılı Kanunun ikinci maddesinde zikredilen hususlar dışında teşekkü 
cek olan demeklere de yardım yapılabilmesini temindir. Kabul edilen metnin, daha 
ta yanlış bir anlaıma meydan vermemesini temin maksadiyle (Bilûmum mahallî ver 
nekleri) şeklinde olması uygun görülmüş ve madde ibaşlığı bu şekilde değiştirilmişt 

Raporumuz Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu 

Başkan Sözcü 
Trafozon Kars 

A, 8. Ağanoğlu K. Okyay 
Aydın Artvin 

Söz hakkım saklıdır Söz hakkım mahfuzdur 
/. Sezgin 8. O. Avcı 

Adana 
K. Smtibrahimoğlu O. 

jR 

Diyarbakır Söz hakk 
H. midoğm- N 

M. Meclisi ( S , Sayısı : 854 ) 
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Erzurum 
A. Şenyurt 

Sakarya 
B. Akdağ 

istanbul 
15.779 maddesine 100 000 

lira konulmasına 
muhalifim 

H. E. Özden 

Sakarya 
Söz hakkmı mahfuzdur 

M. Oürer 
Tabiî Üye Trabaon 
S. Küçiik A. Şener 

Kayseri 
H. DikeçUgü 

Samsun 
R. Işttam 

A. 
Trabzon 
R. Ueuner 

Kon 
F. Ö&f 

Siir 
A. Y 

M. Meclisi ( S. Sayıaı : 854 ) 



Karma Bütçe Komisyonunca evvelce kabul edilen 

MADDE 1. — Genel bütçeye giren daire
lere cari harcamaları için (A/ l ) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 7 186 182 532 lira, 
yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 1 775 821 944 lira, 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları için 
de (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
5 805 619 193 lira M, toplam olarak 
14 767 623 669 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 32. — Yasama organları teşkilâ
tına dair Kanunun çıkarılmasına kadar Cum
huriyet Senatosu bütçesinde ödeneği bulunmı-
yan ve Millet Meclisi bütçesinin müşterek bö
lüm ve maddelerindeki harcamalarda âmiri 
italik yetkisi Millet Meclisi Başkanlığına ait
tir. 

Millet Meclisi mesaisini aksatmamak kayıt 
ve şartiyle, Cumhuriyet Senatosunun hizmet
lerini yerine getirebilmek için ne miktar me
mur ve hizmetlilerin daha Cumhuriyet Sena
tosuna ayrılacağına, iki Meclisin Başkarlık 
divanlarının aralarında mutabık kalmaları su
retiyle karar verilir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı emrinde 
bulunan memur ve hizmetlilerin niteliklerinin 
tâyin ve tesbitinde bütün yetki ve tasarruflar 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına aittir. 
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Senatoca değiştirilerek kabul edilen Karm 

MADDE 1. — Genel bütçeye giren daire- (Ayn 
lere cari harcamaları için (A / l ) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 7 186 182 532 lira, 
yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 1 779 321 944 lira, 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları için 
de (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
5 802 119 193 lira ki toplam olarak 
14 767 623 669 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 32. — Yasama organları teşkilâ- (Ayn 
tına dair Kanunun çıkarılmasına kadar Cum
huriyet Senatosu bütçesinde ödeneği bulunmı-
yan ve Millet Meclisi bütçesinin müşterek bö
lüm ve maddelerindeki harcamalarda âmiri 
italik yetkisi Millet Meclisi Başkanlığına ait
tir. 

Millet Meclisi mesaisini aksatmamak kayıt 
ve şartiyle, Cumhuriyet Senatosunun hizmet
lerini yerine getirebilmek için ne miktar me
mur ve hizmetlilerin daha Cumhuriyet Sena
tosuna ayrılacağına, iki Meclisin Başkanlık 
divanlarının aralarında mutabık kalmaları su
retiyle karar verilir. Bunlar hakkında da 
3 ncü ve 4 ncü fıkra hükümleri uygulanır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı emrinde 
bulunan memur ve hizmetlilerin niteliklerinin 
tâyin ve tesbitinde bütün yetki ve tasarruflar 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına aittir. 

M. M«eft*î ( S . Sayısı : 8 5 4 ) 



Karma Bütçe Komisyonunca evvelce kabul edilen 

Yasama organları Teşkilât Kanununun yü
rürlüğe girmesinden sonra Millet Meclisi büt
çesindeki ödeneklerden lüzumlu miktarlar 
müşterek Başkanlık Divanı kararı ile Cumhu
riyet Senatosu bütçesinin ilgili bölümlerine 
aktarılır. 

MADDE 36. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
sürütür. 
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Senatoca değiştirilerek kabul edilen Karma B 

Yasama organları Teşkilât Kanununun yü
rürlüğe girmesinden sonra Millet Meclisi büt
çesindeki ödeneklerden lüzumlu miktarlar 
müşterek Başkanlık Divanı kararı ile Cumhu
riyet Senatosu bütçesinin ilgili bölümlerine 
aktarılır. 

MADDE 36. — Bu kanunun kendi meclis- (Aynen k 
leri ile ilgili hükümlerini Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisi Başkanları, diğer hü
kümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 854) 
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Sayfa 
No. Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Karma Bütçe Komisyonunca 
evvel ce kabul edilen 

Senatoca değiştirilere 
kabul edilen 

Devlet istatistik Enstitüsü 

118 12.000 12.620 

132 
133 
133 

133 
134 

134 
134 
135 

135 
136 

136 

136 

12.000 

13.000 

14.000 

12,000 

13.000 

14.000 

1962 tarihli ve 53 sayılı 
Kanunun 14 ncü maddesi 
gereğince verilecek sevim 
ikramiyesi 

Personel giderleri 
Yolluklar kesim toplamı 

12.873 Yurt dışı araştırma ve 
inceleme yolluğu 
Yönetim giderleri 
Genel yönetimle ilgili gi
derler kesim toplamı 

13.220 Temizlik giderleri 
Hizmet giderleri 
Eğitim ve araştırma gi
derleri kesim toplamı 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri 
Personel giderleri bölüm 
toplamı 
Yönetim 
toplamı 
Hizmet 
toplamı 

giderleri bölüm 

giderleri bölüm 

Aynen 
Sayımda çalışacak enstit 
mur ve hizmetlilerine ve 
sayım ikramiyesi 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

80 608 774 
338 000 

10 000 
2 302 100 

765 000 
250 000 
377 502 

374 500 
20 000 

80 608 774 

2 302 100 

377 502 

80 6 
3 

2 2 

7 
2 
3 

3 

80 6 

2 2 

3 

M. M«eMsi ( S . Sayısı : 854) 



Saydk 
No. Börikn UfAdde 

211 22.000 

211 

211 22.711 

212 22.000 

212 

21 a 32.000 

213 32.100 

214 32.000 

214 

352 

Ödeneğin reşidi 

Yapı, tesis ve büyük ona
yım giderleri 
Hizmetliler sektörü 

Kesim toplamı 
Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 
Yapı. tesis ve büyük ona
ran giderleri bölümü top
lamı 
Yatırını harcamaları top
lamı 
Kamulaştırma ve satmal
ım al ar 

Kesim toplamı 
Kamulaştırma ve satmal
ın alar 
Kamulaştırma ve satmal-
malar bölümü toplamı 
Sermaye teşkili ve trans
fer harcamaları toplamı 

Emekli aylıkları ve diğer 
benzeri ödemeler 

Kesim toplamı 
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Karma Bütçe Komisyonunca Senatoca değiştirilerek 
evvelce kabul edilen kabul edilen 

Milîî Savunma Bakanlığı 

233 788 001 217 288 0 

153 768 001 157 268 0 

29 800 000 33 300 0 

213 788 001 217 288 0 

245 655 002 * 249 155 0 

20 764 000 1.7 264 0 

18 764 000 15 264 0 

20 764 000 17 264 0 

48 928 000 45 428 0 

Maliye Bakanlığı 

242 972 240 242 737 2 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 854 ) 
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Sayfa 
No. Bölüm Madde 

325 

353 

354 

357 

357 

35.610 

35.738 

35.778 

35.779 

418 32.000 

418 

Ödeneğin çeşidi 

4 . 8 . 1 9 5 8 tarihinden ön
ce mer'i kanun ve karar
nameler hükümleri daire
sinde yabancı memleket
lere tahsile ve staj için 
gitmiş olanların geri ka
lan normal tahsil ve staj 
devreler ile ilgili mutat 
döviz istihkaklarına ait 
kur farkları yardımı 
Demek, birlik, kurum, 
kuruluş, sandık ve ben
zeri teşekküllere yardımlar 

Kesim toplamı 

Kuvayi Milliye Mücahit 
ve Gazileri Cemiyetine 
yardım 
Filistin mültecilerine ya
pılacak aynî yardım kar
şılığı olarak kullanılmak 
üzere Kızılaya yardım 
Bağımsız Türk Ortodoks 
Kilisesine yardım 

Karma Bütçe Komisyonunca 
evvelce kabul edilen 

Senatoca değiştiriler 
kabul edilen 

Kamulaştırma ve satınal-
malar 

32.100 Kamulaştırma ve satmal
ına giderleri 

2 300 000 

12 035 000 

15 000 

Millî Eğitim Bakanlığı 

19 500 000 

19 500 000 

2 0 

12 2 

1 

1 

19 0 

19 0 

M. Meclisi ( S , Sayısı : 854) 



— 9 — 

Sayfa 
No. 

419 
419 

420 

421 

421 

Bölüm 

35.000 

32.000 

35.000 

Madde 

35.740 

ödeneğin çeşidi 

Sosyal transferler 
Dernek, Birlik, Kurum, 
Kuruluş Sandık ve benze
ri teşekküllere yardımlar 
Memleket içi ve bilim ve 
meslek kurumları ile genç
lik teşekküllerine yapıla
cak yardımlar 
Kamulaştırma ve satmal-
malar bölümü toplamı 
Sosyal transferler bölü
mü toplamı 

Karma Bütçe Komisyonunca 
evvelce kabul edilen 

Senatoca değiştirilerek 
kabul edilen 

514 35.000 35.760 

744 34.000 
744 34.240 

5368 Sayılı Verem Savaş 
Kanununun 2 nei madde
si gereğince yapılacak 
yardımlar 

Malî transferler 
TRT Kurumuna 
(Eğitim ve yurt dışı ya
yınlarının tesis ve işletme 
giderleri karşılığı) 

17 085 129 

16 955 127 

70 000 

19 500 000 

17 085 129 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Aynen 

17 585 12 

17 455 12 

570 00 

19 000 00 

17 585 12 

Türkiye Ulusal ve mahallî v 
rem savaşı derneklerine yap 
lacak yardımlar 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

9 753 461 

9 500 001 

9 723 4 

9 470 0 

M. Meclisi (S< Sayısı : 854) 
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Sayfa Karma Bütçe Komisyonunca Senatoca değiştirile 
No. Bölüm Madde ödeneğin çeşidi evvelce kabul edilen kabul edilen 

745 35.000 Sosyal transferler 
745 Dernek, birlik, kurum, 

kuruluş, sandık ve benzeri 
teşekküllere yardımlar 

Kesim toplamı 
745 35.730 Türk Anneler Derneğine 

(Hazırlanan Atatürk plâ
ğının basılması için) 

746 34.000 Malî transferler bölümü 
toplamı 

746 35.000 Sosyal transferler bölümü 
toplamı 

1 625 097 

1 600 09T 

9 753 461 

1 625 097 

9 7 

1 6 

M. Meclisi ( S . Sayısı : 854) -




