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: Birinci. Oturum 
1952 yılı Bütçe Kanunu tasarısının tümü üze

rinde görüşüldü.; 
Birleşime ara verildi. 

/ u İkinci Oturum 
Bütçe Kanunu tasarısının tümü .üzerindeki 

görüşmelere devam olundu. 
21 . I I . 1952 Perşembe günü saat 10 da topla-

B ; 43 2 1 . 2 , 1 9 5 2 0 : 1 
1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

-:• ' ' . : - • . ,y\:. 'mi^.r ;-:h:iy; '. 
nılmak üzere birleşime son verildi. 

Başkan 
tçel Milletvekili 

M. Komitan 

Kâtip 
.[.'.''' Çorum Milletvekili 

S. Baran 

•:;Cf,r;- ' Kâtip.;; •'"'' 
Kayseri Milletvekili 

/ . Kirazoğlu 

2..— HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Teklif 
1. — İzmir Milletvekili Muhittin Erener ve 

2 arkadaşının, Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Ba
kanlığı merkez ve iller kısımlarında değişiklik 
yapılması hakkındaki Kanunun geçici riıadesi-
ne bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/357) (Adalet ve Bütçe Komisyonlarına); 

Raporlar 
2. — Devlet Demiryolları ve Limanları İş

letme Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçesinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/335) (Gündeme); 

3. — İdareci Üyeler Kurulunun, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi 1951 yılı Bütçesinde değişik
lik yapılması hakkmda kanun teklifi ve Bütçe 
Komisyonu raporu (2/296) (Gündeme); 

4. — Orman Genel Müdürlüğü 1951 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/l) ye (A/2) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/334) 
(Gündeme); 

5. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair olan 4930 sayılı Ka
nuna ek kanun tasarısı ve Adalet ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/256) (Gündeme). 
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B Î R Î N O l OTURUM 
Açılma, saati: 10,18 

BAŞKAN — Başkanvekili Celâl Yardımcı 
KATİPLER: Muzaffer önal (Tokad), Said Bilgiç (İsparta) 

«w*» 

3. •— YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama Yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Birle
şimi açıyorum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 195â yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/269) 

BAŞKAN — 1952 yılı Bütçe müzakeresine de
vam ediyoruz. Şimdiye kadar söz alan 17 arka

daşımız vardır. İsimlerini okuyorum. 
Baki Erden, Halil Ayan, Fahri Ağaoğlu, 

Kemal Türkoğlu, Emrullah Nutku, Ahmet Ba-
şıbüyük, Suad Hayri Ürgüblü, Nurettin Ertürk, 
Necip Bilge, Sabri Erduman, Sinan Tekelioğlü, 
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Süreyya Endik, ÂMürranman Boyacıgiller, Nüs-
ret Kirjşçioğlu, Ali : Rıza Sağlar, Abbas Gigin, 
Mecit Bumin, 

, pöz Baki Erden 'indir. 
BAKÎ ERDEN (Siird) — Muhterem arka

daşlar, Değerli Maliye Bakanımızın 1952 Büt
çesine dair mukni vazıh ve selis beyanatını ben 
de sizler gibi kemali ciddiyetle başından sonu
na kadar dinledim. Anladım ki istikbal için 
ümitvar olmamızda çok sebep vardır. Bu hu
susta Sayın Başbakana ve Maliye Bakanına ve 
bütün kabine arkadaşlarıma başarılar diler, te
şekkürlerimi arzetmeyi borç bilirim. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetimizin yıl
lık icraatının kritiğini, mümkün mertebe objek
tif bir zaviyeden ve kısa hatlarla, yapmak ve 
gelecek yıllar için bâzı temennilerde bulunmak 
üzere yüksek huzururtuza çıkmış bulunuyorum. 

Tek partili rejimden çok partili rejime geç
mekten vo tarihimizde ilk defa olarak iktidarın 
partiler arasında el değiştirmesinden doğması 
mukadder olan sarsıntıyı Hükümetimiz maharet
le atlatmıştır. Demokrasinin memleketimizde 
tam mânasiyle yerleşebilmesi ve muhalif muva
fık hepimizin arzu ettiği gelişmeye mazhar ola
bilmesi için onun muhtaç olduğu müsait zemin 
ve havayı nesimi artık bu memlekette mevcut
tur. 1951 ara seçiminin en müfrit muhaliflerin 
dahi takdirine mazhar olacak kadar dürüst, ic
ra olunabilmesi bu ifadenin en kuvvetli delilini 
teşkil eder. Bu meyarida muhalefet partisine de 
mühim vazife düştüğünü itiraf etmek mecburi
yetindeyim. Muhalefet ve muvafakat arasında
ki münasebetlerin gittikçe geliştiğini görmek
ten zevk duyuyoruz. Bir vatandaş, bir milletve
kili olarak arzu ediyorum ki, bundan, sonra mu
halefeti temsil eden arkadaşlarımız daha yapıcı 
tenkidlerde bulunsunlar. İktidar partisi de, şim
diye kadar gösterdiği müsamahadan daha geniş 
çapta bir müsamaha göstersin. Bunu canü gö
nülden temenni ederim. • 

Sayın arkadaşlar, 1951 yılı icraatının bel ke
miğini memleketin sağlık, tarım, kültür ve ba
yındırlık sahasındaki faaliyetleri teşkil etmek
tedir. Görüyoruz ki, millet parasını millete âza
mi fayda sağlıyacak şekilde harcamak düsturu
na . riayet edilmitir. İstikbalde de aynı yoldan, 
daha büyük bir hassasiyetle yürümenizi temen
ni ederim. 

Devlet^ milletin refah ve saadete kavuşması 

Uİ952 Ö : İ 
j için. kurulmuş bir vasıta olduğuna göre, he? 

şeyden evvel milletin menfaatini ön plânda tut
mak zorundadır. Hele bizim gibi siyasi irikilâp-
larmı yapmış ülkelerde bundan daha tabiî bir* 
şey tasavvur etmek mümkün değildir. 

| Aziz arkadaşlarım; Hükümetimiz, büyük bir 
cesaretle, çiftçiye âzami kredi sağlamak gibi 
yaptığı hudutsuz hizmetler sayesinde de hubu
bat fiyatlarını tesbit etmekle çiftçiyi tam mâna
siyle canlandırmış ve ona adeta bir rönesans 
devri açmıştır. Yani yeni ekim sahalarının açıl
ması,' tarım âletleri ile suni gübre gibi tarım 
alanında iki mühim faktöre rağbetin artması 
bu faaliyetinin en büyük delilleri ve ifadesidir. 
Bu kabîl hareketlerini her sahada gösterebiliriz. 
Bilhassa Maarif Bakanlığının ilkokul, dolayısiy-
lo köy okulları politikasını ele almasını memle
ketin umumi kültürünün yükselmesi bakımın
dan çok isabetli bir kültür politikası olarak 
vasıf landırabiliriz. 

Burada temas etmek istediğim ikinci hu
sus da; Maarif Bakanlığı bu faaliyetinde, şim
diye kadar her sahada olduğu gibi, mektep sa
hasında da geri kalmış mahrumiyet bölgeleri
ni ön plânda tuttuğundan sayın Bakan arkada
şımıza bu yüksek kürsüden teşekkür etmeyi vic
dani bir borç addederim. 

Memleketin sağlık dâvasının da önemle ele a- • 
lmdığmı müşahede etmekle zevk duymaktayım. 
Bugün hemen hemen memleketin her tarafın
da hastane, klinik ve sanatoıyum gibi sağlık 
müesseselerinin açılmış ve açılmakta olması re
alitesi bunu ispata kâfidir. Gerek yüksek Mec
lisimiz ve gerekse Himmetimizin l vatandaşın 
sağlığını korumakta hiçbir fedakârlıktan çekin-
miyeceğine eminim. . ' ;' 

Sevgili arkadaşlarım, Bayındırlık; Bakanlığı-
I mız memlekette karayolu şebekesi'-.Örmek için 

durmadan çalışmaktadır. Topyekfınv' kalkınma-
ı daki anahtarı yol dâvasının teşkil ettiğine kim-
I so şüphe edemez. Bu hususa ne kadar önem ve

rilse yeridir. 1952 Bütçesinde bu saha için yüz 
kırk milyon lira tahsis edilmesini memnuniyet
le görüyoruz. Bu keyfiyetin milletimizin yüzü
nü güldüreceğine eminim. 

Yalnız karayolu meselesinde iki noktaya te
mas etmeme müsaade buyurun : 

Birincisi; bugün elde mevcut yol şebeke
leri memleketin ihtiyacına cevap vermekten u-
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zaktır, . Kanaatime , göre bu yol şebekelerini i 
esaslı bir revizyona tâbi tutmak lâzımgelir. 

İkinci nokta; memleketin bütün karayolla
rını tçk bir rejime, tek bir sisteme ifrağ, etmek 
ve bunların idaresini tek .bir ele vermektir. 

Hepinizin malûmu olduğu gibi, bugün Dev
letin bütün nimetlerinden istifade eden bakım
lı, .güzel Devlet yolları yanında her türlü ni- I 
metten mahrum, perişan, harap yollar da vardır. 
Birkaç büyük ve zengin vilâyetimiz hariç, .ge
ri kalanlar kendi kazalarına muntazam yollarla 
bağlanmak imkânından mahrum bulunmakta
dır, (Doğru sesleri) 

Memnuniyetle .müşahede. ettiğim gelişmeler-
.derrbiri deı sudan enerji istihsal etme dâvası
nın da büyiik bir ciddiyetle ele alınmış olması
dır» 
. .Sevgili arkadaşlarım, beyaz kömür diye anı

dan bil mevzu kadar* önemli bir mevzuu bende
niz görmüyorum. Zira burada tükenen ve har- I 
canan bir hammadde dâvası yoktur. Ele alınan 
kuvvet santrallerinin memleketin yüzünü ya- j 
kında güldüreceğine eminim. j 

Arkadaşlarım; dış siyasetimizin her türlü te
reddüt ve şüpheye mahal bırakmayacak kadar 
dürüst, vazıh ve müstakar olması sayesinde mem
leketimiz birçok hayırlı neticeler elde etmiş ve 
dışr itibarımız kat kat yükselmiştir. Şunu da 
ifade edebilirim ki; yakın bir maziye kadar mem
leketimiz dış âlem için meçhullerle, hattâ ma
kûs bilgilerle dolu kapalı bir durum arzediyor-
du. Siyasetimizin dürüstlüğü, isabetliliği kar
şısında bizi medeni dünyadan ayıran bu esra
rengiz perde yırtılmıştır. Milletçe hakettiğimiz 
meyMe ulaşmak için bütün imkânlar sağlanmış
tır. Bu bakımdan Dışişleri Bakanımıza da te
şekkür etmeyi bir borç bilirim. 
• Sevgili arkadaşlarım, geçen yılın icraatını bu 
şekilde kısaca -.hulâsa ettikten sonra şimdi bâzı 
temennilerde bulunmama müsaade buyurmanızı 
istirham ederim.: 
- Bejim inkilâbını iktisadi ve malî sahada mü
him bir kalkınma takip etmedikçe esaslı bir şey 
yapıldığı iddia olunamaz. 

Muhterem arkadaşlar, filhakika bir arada ya-
şıyan,. meflîûreleri. bölünmez bir bütün olan VÖ 
bir millet teşkil eden bin. insan, topluluğunun 
yüksek bir, hayat seviyesin e, ulaşmak istemesini 
çok taj)iî;karşilamâlıdır. j 

1952 O : 1 
Memleketimiz hayat,seviyesinin muasır mem

leketlere nazaran düşük olduğunu inkâr etmek 
mümkün değildir. Bu muasır devletlerle aramız
da olan mesafenin büyük olduğunu, bunu kat* 
edebilmek için yürümenin .kâfi gelmediğini, koş
manın icabettiğini bu yüksek kürsüden ifade et
mek istiyorum. Bu hususta alınacak tedbirler ve 
yürünecek yol bizim, fertçe, milletçe elimizdeki 
bütün imkânların şuurlu bir kalkınma plânı için 
harcamamızı icabeder. 

Evet bizim memlekette bakir bir mevzu ola
rak telâkki edilebilecek millî kalkınma mevzuu-
ııun kâ'bili tatbik olup olmadığı, kabili tatbik ise 
ne dereceye kadar netice verebileceğini derin bir 
etüde tâbi tutmamız iktiza eder; bunu kabul edi
yorum. 

Sevgili arkadaşlarım, onun içindir ki, şöyle 
bir yoldan yürümek akla gelebilir: Hükümet ve 
Meclis çerçevesini aşan memleketin tanınmış bâ
zı ilim, tan ve kürsü adamlarını ve serbest mes
lekte muvaffak olmuş, sivrilmiş bir kısım vatan
daşlarımızı ihtiva edecek bir yüksele şûra kurul
malı. Ve bir sene müddetle mevzuu bahis-millî 
kalkınma plânının bizim memleket için kabili tat
bik olup olmadığının ve şayet kabili tatbik ise 
bunun ne dereceye kadar netice verebileceği hu
susunun etüdünü bu şûraya vermeli. 

Aziz arkadaşlarım, topyekfm ve şümullü bir 
millî kalkınma plânının lüzumsuzluğuna veya 
güçlüğüne veyahut da imkânsızlığına hükmedil-
se bile, bugün sanayi sahasında mühim bir ham
ile yapmanın zamanı gelmiş hattâ geçmiştir. He
piniz kabul edersiniz, bir ülkenin en mühim kuv
vet ve kudret ölçülerinden biri o ülkenin toı ve 
sanattaki derecesidir. Tarih baştan'başa misal
lerle doludur. Bu mühim ve ana Jfaidc, dün ol
duğu gibi bugün de, kıymetini muhafaza etmek
tedir ve yarın da edecektir. 

Sanayi sahasında mühim ve esaslı bir hamle
den bahsederken belki bâzı sayın arkadaşlarını 
benim devletçilik şekline kaçmak istediğime] hük
medeceklerdir. Hayır arkadaşlar, . mcvzııubahs 
olan hamlede esaslı vazife vatandaşa düşecektir. 
Devlete düşecek vazife sadece vatandaşa bu' yolu 
hazırlamak, vatandaşın muvaffak olması için ha
len mevcut olan maniaları bertaraf etmek ve ya
pılması icabeden mevzuatı yapma Han ibaret ka
lacaktır. Yani vatandaşın vazifesi iiktif, .Devlotin 
vazifesi ise pasif olacaktır. Devletin tek bir oto
rite olarak bu kadar ağır bir sanayi manzumesini 
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tfişıyamıyacağma ve; yüriitemiyeceğine biz şahit l 
olduk.. Bugün vatandaşımız, gayet haklı olarak, 
tarüıtetf/kajan acı hâtıralar dolayısiyle servetini 
eiıçlüstıû skhasına dölnnek istemez. 

Çünkü âkibetinden şüphelidir. Binaenaleyh 
Devlet olarak, Hükümet olarak bize terettüp 
eden vazife, vatandaşın bu şüphesini izale etmek 
ve bu hususta zayıf olan vatandaşımıza da, tıpkı 
çiftçiye yaptığımız şeyi tatbik etmekten ibarettir. 

Aziz arkadaşlarım; zürraa yapılan yardıma 
paralel olarak, sanayiciye de elimizi uzatmalıyız. 
Haddi zatında millî ekonominin iki mühim fak
törü, ziraat ve sanayii ayrı mevzular olarak mü
talâa edemeyiz. Bunlar birbirine girifttir ve bir
birini destekliyerek ileri iyebilirler. Bir memle
kette sağlam ve modern bir ziraat, ancak o mem
lekette kuvvetli bir yerli sanayi manzumesinin 
mevcut olmasiyle yaşıyabilir. Aksi takdirde zi
râat da. yürüyemez. Bu itibarla ziraat sanayie 
İıammedde yetiştirdiği gibi. sanayi de ziraatin 
yetiştirdiği hammaddeyi daha mühim bir hale 
ifrağ" ede*. 

Memleketimizde makinalaşmaya karşı rağbe
tin büyük olduğunu, maruzatımın başında kay
detmiştim. 

Yalnız bu tâbirin üzerinde dahi dursak sana
yileşmenin zaruri olduğunu görürüz. Makineleş
me demek, insan emeği yerine makine emeğinin 

, geçmesi demektir. Bunun tevalisi neticesinde köy
lerde hatjrı sayılır muazzam bir işsiz kitlesi doğ
muş oluyor. Son zamanlarda şehirlerde gördü-

> ğiimüz işsizlik kesafeti işte buradan doğmakta
dır. Patronu motor aldığı için artık ona ihtiya
cı kalmıyan zavallı fakir köylü şehirde iş ara
maktan başka bir çare bulamıyor. İşte bu muaz
zam ve hatırı sayıdır işsiz kitlesini barındırmak, 
sefaletten kurtarmak için dahi olsa sanayileşme
de mühim bir hamle yapma zamanı gelmiştir. 

Sevgili arkadaşlarım; hiçbir memleket hiçbir 
zaman yalnız hammadde istihsali ile iktifa ede
mez. Zira bunun neticesi o mamleketin ham
madde hamallığını yapmış olması demektir. Fil
hakika muazzam emekler neticesinde elde ettiği 
hammaddeyi gayet ucuz bir fiyatla dış piyasa
ya akıtmak mecburiyetindedir. 

Gayet-ucuz bir fiyatla dış piyasaya akıtmak 
mecburiyetinde olduğumuz hammaddeler , dış 
memleketlerde birkaç manipülasyona uğradıktan 
«onru,.gayet farklı fiyatlarla memleketimize gir
mektedir. Aym .zamanda...... bugünün durumunu I 
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düşünmek bizi tatmin etmiyor. Bugün Devletler
arası münasebetler; gayet iyidir; arzu ettiğimiz 
herşeyi kolayca ithal edebiliriz. Ancak bu şera
itin ilelebet devam edeceğini kim garanti ede
bilir! Bizim kendi yağımızla kendimizi kavur
mak mecburiyetinde kalacağımız günler olacak
tı?.- • . ; , : • 

Sevgili arkadaşlarım; sanayileşme hususun
daki mâruzâtımı arzederken ufak bir hususa daha 
temas etmeme müsaadenizi rica edeceğim. Hükü
metimiz, büyük bir hüsnü niyetle çalışmasına 
rağmen, sıkıştığı zaman zam politikasına baş vur
maktadır. Ben buna taraftar değilim. Gelir kay
naklarımız kıt ve .kısırdır. Şu hale'göre; dün ol
duğu gibi bugün de, mecbur oldukça ve sıkıştık
ça direkt ve endirekt vatandaşın yüküne bir yük 
daha katmak mecburiyetinde kalıyoruz. Arkadaş
larım; meselenin asıl mühim tarafı" buradadır. 
Vatandaşa bir şey vermek isterken, onu başka 
bir yoldan almamalıdır. Zira vatandaşlarımız, 
bütün tarih boyunca kâfi miktarda soyulmuş 
ve kâfi miktarda, vereceğini vermiştir. Bu mâru
zâtımla gelir kaynaklarının aktif kaynaklardan 
aranması ve pasif kaynaklara baş vurulmaması 
icabettiğini kaydetmek isterim. Çünkü bu zahiri 
ve aldatıcıdır. Buna ufak bir misal verebilmek, 
bıı yolla fikrimi ..açıklamak için geçen senenin 
bütçe müzakerelerini hatırlatmak isterim. İşlet
meler Bakanlığı Batman rafinerisi için beş mil
yon liralık bir tahsisat koymuştu. Bunun üzerin
de vâki uzun görüşmeler neticesinde Yüksek 
Meclisiniz bunu kâfi görmiyerek, bu tahsisatı 
10 milyon liraya çıkarmıştı. Yüksek Meclisin 
bu fedakârlığına karşı, gönül isterdi ki, hiç ol
mazsa bu on milyon lira ile Batman rafinerisinin 
temelleri atılmış olsun. Aradan bir sene, hem de 
bir senei kebise geçtiği halde hiçbir ilerleme kay
dedilmemiştir. 

Sevgili arkadaşlarım; bu. sözlerimle Hükü
metimizi muahaze etmek istemiyorum, yalnız 
dikkat nazarını çekmek istiyorum. Yüksek Heye
tiniz takdir eder ki, günde 750, 1000 ton arasın
da ham petrol işlemeye müsait olan Batman 
Tasfiyehanesi, ki işliyecegi petrolün tortusu 
asfalttır, yani memleketin en mühim dâvası olan 
yol malzemesidir, bu, memleketimiz için büyük 
bir gelir kaynağı olacaktır. Arzettiğim' bu gibi 
mevzuları ele alıp bir neticeye bağlarsak bütçe
mizde bundan böyle açik olmıyacalctır. 

Aziz arkadaşlarım; yine uf ak bîr misal vermek 
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.için Raman petrollerinin 60 kilometre ötesinde 
bulunan bir mahaldeıi' bahsedeceğim. Buradaki 
sondajlar iyi neticeler vermiştir. Fakat şimdiki 
süratle bunları bir asır içinde dahi işletmeye aç
mamıza maddeten imkân yoktur. 

Aziz arkadaşlarım, bu mâruzâtımla gene bi
rinci maddede arzettiğim Millî kalkınma plânına 
dönmek istiyorum. Plânın leh ve aleyhinde sene
lerden beri birçok hipotezler ortaya-atılmıştır. 
Aleyhinde serdedilen en mühim esas, otoriter 
bir karakter taşımasıdır. 

Sevgili arkadaşlarım, bendeniz bu faraziyeye 
iştirak ediyorum. Evet, plâna birçok diktatörler 
tevessül etmiştir. Fakat demokrasinin şahikası
na yükselmiş devletlerin de buna tevessül etti
ğine sık sık şahit olmaktayız. Bugün bizi de ilgi
lendiren Marshall plânı bir kalkınma plânı değil 
midir? Plân, bir memlekette her hangi bir işin 
ne zaman başlıyacağını, ne zaman biteceğini ve ne 
zaman işletmeye açılacağını gösteren ve emreden, 
bundan başka, onu tatbikle mükellef olan devlet 
memurlarını o yolda hareket etmeye mecbur eden 
bir esastır. Böyle bir plânın otoriter karakterini 
burada aramak lâzımdır. 

Yüksek Meclisimize, Hükümetimize, millete ve 
vatandaşımız için hayırlı başarılar diler, hepini
zi hürmet ve sevgilerle selâmlarım. (Şiddetli al
kışlar) 

HALİL AYAN (Bursa) — Muhterem arka
daşlarım; 1952 yılı Bütçesi Yükselk Meclîste 
münakaşa ve müzakere olunurken ben de mü
talâalarımı arzetmek istiyorum. Bütçe nıevzu-
unun bu Mecliste konuşulacak işlerin en mü-
Mmlerîhden birisi olduğuna işaret etmek hepi
mizin bilmekte olduğumuz bir hakikati yeniden 
ifade etmekleri başlka bir şey değildir. Tarihte 
parlâmentoların esas itibariyle âmmeye ait mal
ların idaresini murakabe eylemek ihtiyacından 
doğmuş olduğu düşünülürse mevzuun ehemmi
yeti daha iyi anlaşılmış olur. 

Buna rağmen ben bütçe üzerindeki konuş
mamda bir taraftan benden evvel (konuşan ar
kadaşlarımın mâruzâtını nazara alarak teker
rürlerden sakınmış oltma'k ve diğer taraftan 
(benden sonra konuşmaJk isliye cek olanları ge-
eilrtirmemek'için Yüksek Meclisin vakitlerini 
mümkün olduğu kadar az almıya çalışacağım. 

(Bu sebeple temas edeceğim mevzular fikrim
ce en esaslı saydığım birkaç noktaya münhasır 
kalacaktır.: -."• ' 

Arkadaşlar, fcaMir bÜyurursminz ki, Devlet 
işi, heyeti umumiyesi ile, bir bütünlük teşkil 
eder. Bunun'için d e-mâli sistem Devlet işlerinin 
diğer kısımları ile ahenkli ve insicamlı olmak 
lâzınıgelir. •••'••• /-';''i 

'Malî sistemin tatbik" mevİuin'de olan siyasi 
ve iktisadi rejim ileolan. kuvveti]!.alâka ve mü
nasebeti aşikârdın*. Malî sistemin en mühim 
Ikısmını teşkil eden vergi'sistemi (SysttVue Vis-
cal) ise iktisadi rejim ile pek yaikmdan alâka
lıdır. Biraz daha ileri gidereik diyebiliriz !ki, 
malî .sistem iktisadi sistemin üzerine bina. edil
mek lâzınıgelir. '-F, (-

Bizde halen tatbik edilmekte olan malî sis
tem anta hatları ile bundan hemen, 40 sene ev
vel meşrutiyet devrinin başlanigıcm'da tesis edil
miş tir. Cumhuriyet idaresi1 bunun üzerinde bâ
zı tadiller, yapmıştır. Ezcümle aşarın ilgası, 
Garp memleketlerinde gtf rduğümlüz örneklerine 
uygun bir Gelir Vergisi sistemi tesisi meşruti
yette kurulmuş olan malî sistemin yergi sistemi 
bakımından eöaslı tadiller j olarak mütalâa edi
lebilir. ', ; /-[ 

Bu mühim tadilleri zikrederken hemen şunu 
da ilâve etmek lâzitogelir ki vergi sistemimiz 
muhtelif tarihlerde, bazen.de. muva'kkaıt kay-
diyle, yahut fevkalâde hâller ilçesiyle yapılmış 
olan ele ve tadillerle hem <?pk karışık ve hem de 
insicamsız bir hale gelmiştir. Biz teknik tâbir 
ile vergi sistemi dediğimiz zaman tatbik olun
duğu memleketin iktisadi-bünyesine ve şartla
rına uyguıı* ona intilbalk eıtmek İçinvMfi elasti
kiyeti haiz ve •memMtetin umumi ihtiyarlarını, 
teklif adaletini de nazara.1 alarak en uygun bir 
tarzda temin eden, bir mevzuat mecmuiyesini 
kastediyoraz. : Yoksa zaman zamtaır yapılan ek 
ve tadillerle memleketin ^iktisadi . bünyesine 
uyarlığını kaybetmiş, vergi adaleti • bakımın
dan, içtimai adalet bakımından tetkik ve tah
lile tahammülü olmıyan! bir vergiler man
zumesini (vergi sistemi) diye vasıflandırmak 
mümkün değildir. 

Bundan başka iyi bir yergi sisteminin mem
leketin iktisadi ,• bünyesinin inkişafına mâni 
olmaması, iktisadi sahada .-varmak istediği he
defler için mâni teşkil etmemesi de lâzımdır. : -. 

: Bizim vergi sistemimizin bu bakımlardan 
•M • . ;;t 

kusurlarını' ortaya koymak !için uzmf tahlillere 
girişmeye lüzum yoktur. Üzerinde kısaca tevak-
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kul etmek büyük nol^anlarım;c meydana; koymı-
ya kâfi gelir. ;• , : ...... 

1. 1950 yılından itibaren ?-, yürürlüğe koydu
ğumuz Gelir Yergisi sistemi evvelâ kendi bün
yesi içinde noksandır. . Sonra da memleketimi
zin iktisadi karakterine uyarlık bakımından za-
iftir 1 Şimdiye kadar yapılabilen millî gelir 
hesap ve tahminleri yuvarlak hesap (10) mil
yarlık gelirimizden (4.5) milyarının zirai mem-
balardan elde edildiğini gösterdiği halde bu 
saha tamamen Gelir Vergisinin şümulü dışında 
bırakılmıştır. Bu noksanlık tatbikatta Gelir Ver
gisi sisteminin' muvaffakiyetini sekteye uğrat
tıktan ve vergi kaçakçılıkları için mazeret te
min eyledikten • başka vergiye karşı mukavemet 
pisikolöjisi yaratacak derecede büyük bir ada
letsizlik de doğurmaktadır. Memleketin en fa
kir tabakalarına mensırfj seyyar satıcıları ve 
esnafı bile teklif eden ve en zaruri gıda madde
lerinden bile (şeker gibi) yüksek istihlâk ver
gileri istiyen ve alan bir vergi, sisteminin için
de bu boşluğun izahı hiçbir veçhile mümkün 
değildir/ 
..;•' ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Bakan 
iken de böyle düşündünüz mü? 

HALİL AYAN (Devamla) — Bakan iken 
düşündüklerimi o zaman arzetmiştim. 

Gelir Vergisinin zirai kazançlara teşmili me
selesini bizde basit zirai usullerle geçimini an
cak .temin ve tedarik edebilen köylülerden Ge
lir. Vergisi alınacağı mânasında tefsir etmemek 
lâzımdır. Bu zümre zaten kanunun kabul 
eylemiş olduğu asgari geçim tenzilâtının hudut
ları içindedirler. 

Zirai kazançların Gelir Vergisi içine alınma
sı yolunda milletvekili arkadaşlarımız tarafın
dan Büyük Millet Meclisine verilmiş kanun tek
lifleri vardır. Hükümetin, bu tekliflerle alâka
lanması temenniye lâyıktır. 
. ;,<. 2. Her yıl bütçe muvazenesini tesis yolun
da türlü malî tedbirler aranırken bina inşaa
tını teşvik edeceği mülâhazasiyle kabul e-
dilmiş olan (10) senelik bina vergisi muafiye
tini ne vergi nazariyatı ile ve ne de vergi ada
leti ile telif eylemek mümkün değildir. Bu mu
afiyet meselesi de dâhil olduğu halde Bina 
Vergisi mevzuunun ele alınması lâzımdır. Malî 
darlık içinde kıvranan il özel idareleri de böy
le bir ıslahtan faydalanacaklardır. 
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3. Bizde Muamele ye,.İstihlâk,. Vergisi .ka

rakterini taşıyan birçok vergi ve resimler muh
telif tarihlerde ve ayrı ayrı kanunlarla tesis o-
lunmuşlardır. Bunların sistemleri nispet bakı
mından, istisnalar/bakımından , insicam arzet-
mekten uzaktır. , 

4. Cumhuriyet idaresi ile birlikte başlıyan 
ve kanunlarla himaye olunan sanayileşmemizde 
artık temerküze doğru gitmenin zamanı gelmiş 
bulunmaktadır. Buna rağmen halen tatbik e-
dilmekte bulunan Muamele Vergisi Kanunumuz 
birçok hallerde sanayi büyümeye ve birleşme
ye doğru değil bilâkis bölünerek küçülmeye 
doğru sevkedecek hükümleri havidir. Bu vergi
de bir taraftan iktisadi, mahzurlarını önliye-
bilecek ve diğer taraftan kaçakçılığı teşvik et-
miyecek nispet değişiklikleri yapmanın âcil bir 
zaruret olduğuna işaret etmek yerinde olur. 

5. Ferdin iktisadi faaliyetini engelliyen ve 
ona hemen her adımda mâniler çıkaran, ceza 
tehdidi altında bulunduran Damga Resmi ile 
mümasil kıymetli kâğıtlar sistemini de gözden 
geçirmek lâzımdır. 

Vergi sistemimizin yeniden gözden geçiril
mesi neticesi olarak adetlerinin azaltılması müm
kün olursa hem mükellefler bakımından ve hem 
do tatbikatçılar için hayırlı neticeler elde edile
bilir. 

Vergi sistemimiz hakkındaki mütalâalarıma 
son verirken mevcut vergi sistemimizin millî ge
lirin muhtelif kısımlarım ne suretle teklif eyle
mekte olduğunun daima göz önünde bulundu
rulması meselesine de temas etmek isterim. İsta
tistik Umum Müdürlüğü daha 1949 seneninde 
millî gelir hesaplarını tesis edecek surette teç
hiz-edilmişti. 1952 yılı Bütçemizin tetkiki sıra
sında bunun neticelerinden faydalanamiyoruz. 
No Hükümet gerekçesinde ve no de Bütçe Ko
misyonumuzun raporunda bu mühim noktaya 
temas edilmemiş olması esaslı bir noksanlıktır. 

Para ve ona temas eden meseleler : 
, Arkadaşlar benim üzerinde durmak istedi

ğim ikinci mühim mesele millî para ve onunla 
yakından alâkalı olan mevzulardır. Para mev
zuu millî iktisadi sembolize eden bir mevzu ol
mak itibariyle ehemmiyeti izahtan müstağnidir. 
Bugünün parası bizi en ziyade kıymeti bakımın
dan alâkadar ediyor. Altından yapılmış olmı-
yan ve altına tahvil şartları da henüz kanunla 
tâyin edilmiş bulunmıyan bir para sistemi üze-
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rıöde eü tiiıihim liökta elbet de fcüdıır, Bugünün 
parasi bir taraftan bütçeler ve açıkları ile diğer 
taraftan tediye muvazenesi ve açıkları ile ve ni
hayet memleket dâhilinde gerek serbest piyasa
nın ve gerek bizdeki şekliyle oldukça geniş bir 
sahayı işgal eden Devlet İktisadi Teşekküllerinin 
finansmanı mevzuları ile alâkalıdır. 

Beri bu mevzuda Hükümetin bütçe gerekçe
si ile Bütçe Komisyonumuzun raporunda yazılı 
mütalâalar arasında esaslı farklar görmekteyim. 
Hükümet gerekçesi son bir sene zarfında para-
bacınında müşahede olunan artışı bir taraftan 
Toprak' Mahsulleri Ofisinin büyük ölçüdeki hu
bubat mubayaalarına hamlederek yakın bir âti
de zail olacak imiş gibi göstermekte ve diğer 
taraftan da memlekette iş hacminin genişleme
si neticesi olarak piyasa ihtiyacının bir ifadesi 
gibi telâkki eylemektedir. Gerekçeden çıkan 
mânaya göre muvakkat mahiyette olan bu ar
tıştan, endişe etmeye mahal yoktur. 

Halbuki komisyon raporu bu mevzuu bambaş
ka bir şekilde mütalâa eylemektedir. Rapora gö
re lıarb iktisadiyatına giriş neticesi olarak Garb 
memleketlerinde baş gösteren fiyat artışları ve 
enfilâsyön temayülleri bizde de tesirini göster
miştir, içinde bulunduğumuz yılda da göstere
cektir. (Salüfe : 308, 3 ncü bent ve devamı), ra
porda bizi bu artışa alıştırmaya çalışan bir ifade 
tarzına rastlıyoruz. Hattâ fiyat ve tedavül hacmi 
artışlarını hoş karşılıyan ve teşvik etmek istiyeri 
fıkralar bile vardır. 

Komisyon raporu böylece fiyat artışlarını 
beynelmilel fiyat şartlarının memleketimize za
ruri bir sirayeti meselesi gibi telâkki eyledikten 
sonra dâhilde tedavül hacminin artışını da ikti
sadi ilerleyişin zaruri bir ifadesi ve hattâ teşvik
çisi gibi kabul eylemekte ve fakat bunun avakıbi 
ile meşgul olmaktan vareste görünmektedir. O 
kadar ki içinde bulunduğumuz yılda erifilâsyöh 
ile mücadele etmenin Garb memleketlerinin baş
lıca meşgalesi olarak ileri sürüldüğünü zikreden 
komisyon raporunda bizde yapılacak mücadeleye 
veya alınacak koruyucu tedbirlere dair hiçbir 
işaret yoktur. 

Para hacmi bahsinde ben komisyon raporunu 
mevzuu her bakımdan mütalâa etmiş görmek is-
t erdim. Yukarda bir nebze işaret eylediğim gibi 
altına tahvil kabiliyeti olmıyan bir para herşey-
den evvel miktar nazariyesine göre ve o zaviye
den mütalâa olunmalıdır. Amerika'da dolar hac-
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mrnin ârtişl ile bizde'tedavül İiacnıııiin artışiiıift 
neticeleri birbirinden ayrı olduğunu bilhtssâ •be-
lirtmek isterim. Bizdeki rejime göre para lıSe-
minin devamlı şekil ve surette artışı bu bahirde 
en ziyade hassas olan altın fiyatlarından başlıydı-
rak bütün eşya fiyatlarında yükseltici t&sirter 
yapar. Bu bakımdan • memleketimizde mevcudiye
ti raporda ifade olunan fiyat artışlarını' müriha^ 
sıran beynelmilel şartlara atıf ve istinat eyledik
ten sonra öte tarafı ile meşgul olmamak hatalı 
bir hareket tarzı olur. Yurdumuzda altın"• fiyatla
rının.'Ağustos 1951 den itibaren tedavül hacmiy
le mütenazır olarak yuvarlak kısım % 20 civa-
rındıi" yükselmiş olması hâdisesi komisyonun na
zarından kaçmamalı idi. Halbuki komisyon rapo
runda bundan hiç bahis yoktur. Nihayet Bütçe 
Komisyonunun Hükümet gerekçesinde hiç olmaz
sa şeklen tevakki edilir gibi gösterilmek istenilen 
neticeleri ondan daha geniş ve serbest bir hare
ketle tasvip eder görünmesi ihtiyatkârlıklâ da 
telif olunamaz. Bütçe Komisyonumuzun istenilen
den daha fazlasını verir ve tasvip eder bir vazi
yette olması bence isabetli bir hareket değildir. 

(Bütçe Komisyonu raporunun fiyatlara ve 
para mevzuuna temas eden kısımlarının uyan
dıracağı mahzurları iztale bakımından Hükümet 
nokltayi nazarının bilinmesine ihtiyaç vardır. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri'nden bir çokla
rı sermayeleri bakımlından halen ctahİ sıfkintılı 
durumdadırlar. Bir kısmı bütün .seranayelıerihi 
sabit tesislere yatırarak mütedav'il sermayeden 
'mahrum bir vaziyete gelmişlerdir. Hattâ bâ
zılarının sâibit tesis kıymetleri sermayelerindim 
de fazladır. Bu teşekkülleıin mütedaviİ serma
ye ihtiyaçları normal olarak bütçelerimize ko
nulacak . tahsisat ile bütçe kaynaklarından te
min edilmek lazımıgölirken daima Merkez Ban
kasından elde edilen reeskont kredileri ile temin 
olunmaktadır. Hal böyle iken aynı teşekkül
lerin yeni finansman ihtiyaçlarının 1952 yılı 
zarfında ne suretle temin olunacağına dair ne 
bütçe tasarısında ve ne de komisyon raporun
da hiçbir işaret yoktur. 

Reeskont kredileri, mahiyetleri itibariyle 
şahit tesisler vücuda getirmek için kııliam'bna-
ya elverişli d.cjplİ'erdir. 'Meğer ki bu yoldali .'te
davül hacminin yeniden ve devamıli surettte artı
rılması ve bunun âkibetlcri göze alıriıriış oîsuıi. 
Para bahsinde takip olunan: hareket hat/tinm 
hizi Merkez Bankası KariuM ile tahalİckük et?ti-
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rilmesi beklenilen bir para istikrarına hiçbir 
zaman götüremiyeceğini bilhassa ifade etmek 
isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Ben, mühim saydığım vergi adaleti ve para 

hacımı mevzularma temas eden şu maruzatım
dan sonra iki meseleye daha temas edeceğim. 
Bunlardan birisi şudur : 

1. Toprak Mahsulleri Ofisi öteden beri İs
tanbul ile diğer bâzı muayyen şehirlerde mali
yet fiyatından aşağısına yani zararına hububat 
satmaktadır. Bu sebepten ofisin mâruz kaldı
ğı zararlar hesaplarında toplanmaktadır ve gü
nün birinde Hazine tarafından ödenecektir. Bu 
demektir ki, günün birinde vergi yoliyle halk
tan' toplamakta olduğumuz paralarla muayyen 
şehirler halkının ucuz ekmek yemelerinden, mü
tevellit zararları ödemek zorunda kalacağız. 
Böyle bir tarz muamelenin adaletsizliğine bil
hassa işaret etmek isterim. Evvelce kok kö
mürü satışında da böyle bir hal varken 1951 yı
lından itibaren ıslahı cihetine gidildi. Acaba 
zararına buğday satışı işi 1952 yılında da devam 
edecek midir? Bu cihetin Hükümet tarafından 
belirtilmesini rica ederim. 

'2. Bütçelere mütaallik hesabı katı kanun
larını Millet Meclisine büyük taahhürlerle ve 
ekseriyetle taallûk eyledikleri senelerden 6 - 7 
sene gibi uzun müddet sonra gelmektedir. Bu 
hal esas itibariyle Sayıştaym mutabakat beyan
namelerini • vaktinde Meclise .takdim edememe
sinden ileri gelmektedir. 

•Taahhürlerle Meclise 'gelen hesabı katî ka
nunlarının Yüksek Meclisin alâkasını çekmiye-
ceği bir hakikattir. Üzerinde daima uzun mü-
nakaşialar cereyan eden bütçelerin tatbikatının 
teşriî ve nihai kontrolü demek olan hesabı katî 
kanunlarının Meclise vaktinde yani Muhasebei 
Umumiye Kanunu hükümlerine göre teallûk ey
ledikleri yılın hitamından itibaren en geç 23 ay 
sonra gelmesini temin etmekliğiniiz yerinde bir 
tedbir olur. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; aynı 
mahiyette mütaaddit takrirler vardır, bunları 
okutarak reyi âlinize arzedeceğim. 

Başkanlığa 
Bütçe Kanunu .tasarısının tümü üzerinde sı

rada olan arkadaşların hepsinin konuşabilmesi 
için onar dakikadan fazla konuşturulmanıasına 
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karar verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Erzurum Çorum 
E. Nutku Meeit Bumin 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe müzakereleri neticesi bütçenin kabulü 

Mart iptidasına yetişebilmesi için konuşmaların 
on dakika olarak tahdidini arz ve teklif ederiz. 

Eskişehir Bilecik Çorum 
M. Başkurt İsmail Aşkın , H. Yemeniciler 

Yüksek Başkanlığa 
Sekiz gün zarfında bütçe müzakeresini bitir

mek zaruretindeyiz. Buna göre muhtelif bütçele
rin müzakereleri sırasında şimdiden söz almış 
yüzlerce arkadaşlarımız vardır. Binaenaleyh söz 
söylemek istiyen sayın arkadaşlarımızın on daki
ka söylemelerinin teklifini arzederim. 

Afyon 
Dr. Avni Tan 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçenin tümü üzerinde söz alan arkadaşla

rın sayısı pek çoktur. Zamanımızın dar olması 
hasebiyle konuşmaların on dakikalık müddete 
bağlanması hususunun oya konulmasını arz ve 
teklif eyleriz. 

I izmir Aydın Denizli 
Pertev Arat Şevki Hasırcı Eyüp Şahin 

İstanbul Udf a 
C. Türkgeldi Reşit Kemal Timüroğlu 
Sivas Urfa Ankara 

İlhan Dizdar Celâl öncel Cevdet Soydan 

Sayın Başkanlığa 
Bütçe müzakerelerinin muayyen zaman zar

fında bitirilmesinin mecburi olması ve yalnız tü
mü hakkında otuza yakın milletvekilinin söz al
mış olması karşısında, bütün hatiplerin görüşle
rini belirtmelerine imkân bırakmak için, Grup 
adına konuşanlaı müstesna, heı konuşmanın on 
dakikadan fazla sürmemesi keyfiyetinin karara 
bağlanmak üzere reye arzım teklif ederim,, 

Zonguldak M. V. 
Cemal Kıpçak 

BAŞKAN —• Efendim, bu takrirlerin aley
hinde konuşmak için bir arkadaşımızın söz al
ma hakkı vardır. Eaif aybara söz veriyorum. 

BAİF AYBAR (Bursa) — Muhterem arka
daşlar, şimdi okunan takrirler; bu memleketin 
hayatî ve büyük meselelerinin topyekûn müza-

— 407 — 



B : 43 21. %\ 
kere edilmesine fırsat veren bütçenin heyeti 
uımmıiyesi üzerindeki müzakereleri onar daki
kada kesmekten ibaret olan bir maksadın ifa
desini taşımaktadır. Böyle,mühim bir mevzuda 
konuşmak istiyen arkadaşların, bir fikir vermek 
vo bir izahta bulunmak için yapacakları konuş
mayı. 10 dakikaya sığdırabilmeleri, mucizevi bir 
komprime üstatlığına bağlı olsa gerektir. 

; Bunun dışında ya konuşulan şey bir. heyeti 
umumiyenin, bir bütün fikrin ifadesi olmaktan 
uzak olacak veya sadece bir nokta üzerine mün
hasır kalacaktır. Binaenaleyh bilhassa bütçenin 
heyeti umumiyesi üzerindeki konuşmaların bu 
hadde indirilmesini bâis olacak böyle bir takri
rin kabulünden Büyük Meclisin hazer etmesini 
hassaten rica ederim. 

Bilâhara zamanımızın kısalığı nazarı dikka
te alınarak, bakanlıklar bütçelerine ve fasıllara 
geçildiği zaman şu veya bu şekilde bir konuşma 
tahdidine gidilmesi mecburiyeti derpiş olunarak 
bu yolda bir karar verilebilir. Fakat bütçenin 
heyeti umumiyesi üzerindeki konuşmaların, bir 
fikir beyanı, mahiyetinde olması haysiyetiyle, 
ifadeye imkân verecek bir zaman içerisinde ya
pılabilmesine müsaade edilmesini rica ederim. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

SİNAN TEKELÎOĞLTJ (Seyhan) — Reis 
Bey, daha.konuşacak kaç kişi var? 
, BAŞKAN —- Mevcut arkadaşların sayısını 

vo adlarını oturumun başında arzetmiştim, 17 
arkadaştı, sonradan iki kişi daha söz almıştır. 
Henüz ikisi'konuşmuş, yine 17 arkadaş kalmış
tır. (Reye, reye sesleri) 

BAŞKAN — Bir takrir daha vardır, müsaa
de ederseniz onu da okutuyorum. 

'•"'.'••• " Başkanlığa 
Heyet i Umumiye konuşmalarının 15 dakika 

olmasının reye konmasını arzederim. 
Çorum. 

Ahmet Başıbüyük 

B A Ş K A N — E n aykırı teklifi ihtava eden, 
konuşmaların 10 dakika ile takyidi talebini mu-
tazammm olan takriri kabul edenler... Etmiyen-
ler... Anlaşılamamıştır, bir kere daha sayacağım. 

Konuşmaların on ' d akika ile takyidi talebini 
kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edil-

: mistir. (Alkışlar) . ' 
1 Fahri Ağapğlu, buyurun. 
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ABDÜRRAHMAN FAHRİ AĞAOĞLU ^ 

(Konya)—- Muhterem arkadaşlar; 1952 • Bütçe
sinde gelir tahmininin geçen sene bütçesinden 
200 küsur milyon lira fazla olduğunu ve bu faz
lalığın da daha ziyade memleketin imarına, mil
letin refah ve saadetini artıracak yerlere ve vatan 
müdafaasına tahsis edilmiş bulunduğunu görü
yoruz. Bütçenin gider kısımlarında yapılan zam
ların hepsi de yerindedir. İsabetlidir. Personel 
masraflarında görülen 70 küsur milyon liralık 
fazlalık da bundan mütevellittir, ki, bunu bir 
tenkid mevzuu yapmak yerinde değildir. 

Bilâkis ve maalesef bu zamlara rağmen bize 
dünden intikal etmiş olan bâzı ağır ve lüzumsuz 
inşaat taahhütleri ve birçok bakanlıklarda ve 
umum müdürlüklerde olduğu gibi verimsiz ve 
faydasız yerlerde lüzumsuz geniş kadrolar yüzün
den, hakiki ihtiyaçlar karşılanamamıştır. 

Şüphesiz okul, hastane, adalet ve diyanet işle
ri gibi teşkilât] mızdaki noksanlarımız ikmal edil
dikçe personel masrafları da artacaktır. 

Bundan üzülmek değil sevinmek ve diğer 
taraftan da 1952 Bütçesinde ancak birer istihlâk 
yeri olan bâzı dairelerde personel giderleri, de 
dâhil olmak üzere az çok tasarruflar sağlanmış
tır ki, bundan da memnun olmak icabecler. Bizim 
daima şikâyet ettiğimiz kadrolar bunlardır. 
Yoksa memlekette muallim, doktor, vaiz ve ha-
demei hayrat sayısı elbet artacak terfih ve ter
fihleri de şüphesiz sağlanacaktır. Şüphesiz yeni 
yeni mahkemeler de açılacaktır. Her sahada mem
leketin kalkınması ve halkımızın ihtiyaçları 
karşılanacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, maalesef lüzumsuz kad
rolarda tasarruf kolay olmamaktadır. Önümüz
deki senelerde bu tasarruf temin edilirken diğer 
taraftan Halk Partisinden kalma lüzumsuz inşa
at işleri azalacak ve bitecek ve daha mühim ol
mak üzere de Hükümetimizin iyi çalışması ve al
dığı iyi tedbirler sebebiyle istihsal ve binnetice 
Devlet gelirleri artacak ve memleketin hakiki ih
tiyaçlarının daha iyi karşılanmasına imkân hâ
sıl olacaktır. İstikbale emniyetle bakabiliriz. 

Muhterem arkadaşlar, 1952 Bütçesinde gör
düğümüz iki yüz milyon lirayı geçen, gelir fazla
sının mühim kısmı, milletin hakiki reyi ile iktida
ra getirdiği partimizin Hükümeti ile her yerde 
tam bir itimat ve emniyet içinde çalışmalarının 
bir neticesi, Hükümetimizin muvaffakiyetli icra
atının rakamla bir ifadesidir. Partimiz iktidarı 
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Devlet gelirlerini sarf etmekte, eskiden kalma 
kanuni ve fiilî mâniler haricinde, artık lüks ve 
israfa ve istihlâk yerlerine, kuru ve mânâsız in
şaata değil, milletin huzur ve rahatını ve geliri
ni artıracak yerlere ehemmiyet vermektedir. 
Memleket baştan başa bir inşa ve kalkınma ça-' 
lışması içindedir. İşte bu çalışmalarladır ki, kısa 
bir zamanda her sahada istihsalimiz ve dış tica
retimiz artmış ve bütçeye tesir etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bu mesut neticeden 
Halk Partisine bir iftihar vesilesi bulmaya çalış
mak beyhude bir gayrettir. Henüz yirmi aylık 
bir zaman iş başında tuttuğumuz demokrat ida
re; memleket yararına otuz yıla yaklaşan eski 
iktidar zamanında yapıldığından çok işler yap
mış ve j^apmaktadır. Bunun maddi ve mânevi 
eserleri her tarafta görülmektedir. 

Memleketin tabiî zenginliklerine ve milletin 
fikrî kabiliyetine göre yirmi beş seneyi geçen bir 
zamanda bu memlekette neler yapılamazdı! 

Yirmi aydan beri ara sıra bâzı tereddüt anları 
geçiriyor ve daha iyisini yapamadık diye üzülü-
yorsak hiç şüphesiz bunun mesuliyeti de dünkü 
iktidar partisine aittir. Çünkü devraldığımız gi
rift bir manzumeyi, kanunları, teşkilâtı ve zihni
yeti ile bu kısa müddet içinde değiştirmek elbet 
mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlar, 1952 Bütçesi ile alâkalı 
vergi zamları iktidara geldiğimiz günden beri 
ilga veya tenzil ettiğimiz vergilerden daha azdır. 
Hal böyle iken varidat artmıştır ve daha da ar
tacaktır.- Çünkü varidat; çeşitli, ağır ve iktisadi 
hayatı ve hususi teşebbüsleri sıkan vergilerle art
maz. Bu gibi vergiler ancak günlük tedbirlerdir. 
Memleketin iktisadi buhrandan. kıvrandığı sıra
larda, Halk Partisi işsiz vatandaşları su ve elek
trik işleri, madenler, yollar ve saire gibi memle
keti kalkındıracak işlerde çalıştırarak, hem buh
ranın zararlarını önliyeceği ve hem de memle
kette istihsal ve tedavül hacmini genişleteceği 
yerde, İktisadi Buhran ve Muvazene Vergisi ih
dası suretiyle günlük tedbire baş vurdu. Bununla 
da memlekete şüphesiz iyilik etmediler. Çok ucuz 
ücretlerle memleket hayrına muazzam işler yap
mak imkânı bakımından ele geçmez senelerin, 
yokluk ve ıstırap içinde yok olmasına sebep oldu
lar. 

Bunlarla mı iftihar etmek istiyorlar?. 
Hiç değilse 1929 dan 1934 senesine kadar de

vam eden buhran senelerinde iyi bir iktisat poli-
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i tikası takip edilmiş ve hiç değilse ucuz ücretlerle 

memleketin su işleri hallolunmuş ve hususi te
şebbüse, emniyet içinde kurulma ve çalışma im
kânları sağlanmış veya hiç değilse 939 dan sonra 
akıllı bir siyaset takip edilmiş olsandı, siç şüp
he yok ki, İkinci Cihan harbi içinde Türkiye 
dünyanın oldukça zengin memleketleri arasında 
yeı* alırdı. 

Fakat ne yazık ki Halk Partisi, İmparator
luktan fakir ve harap olarak devraldığı memle
keti, üstelik, manen de harap ve fakir bir halde 
devretti. (Sağdan, «aferin, şimdiye kadar nere
de idin» sesleri). 

A. FAHRÎ AĞAOĞLU (Devamla) — Millet 
bunların hepsini biliyor, unutmadı, unutmaz. 
Bunlarla mı öğünmek istiyorlar? 

Muhterem arkadaşlar; benim asıl meyzuum 
bunlar' değildir. Bu itibarla mevzu harici sözü 
daha fazla uzatmak istemiyorum ve asıl mevzu-, 
ma geçiyorum. 

Hükümetimiz Devlet varidatını sarfederken, 
her şeyden evvel millî gelirimizin artmasını te
min edecek yolları bulmuştur. Diğer taraftan 
hususi teşebbüs sahasını geniş Ölçüde daraltan 
şeklin kısmen veya tamamen ilgası, sınai kalkın
mayı daima baltalamış olan Muamele Yergisinin 
esaslı şekilde değiştirilmesi veya ilgası, Gelir ve 
Esnaf vergilerinin tâdili de millî gelirimizin 
ve binnetice Devlet gelirinin artmasını mucip 
olacaktır. 

Burada kısaca Gelir Yergisi üzerinde durmak 
istiyorum: Gelir ve Esnaf vergilerinin ıslahı 
şarttır. Bunda şüphe yok. Ticari icaplara göre 
defter tutmak zorunda olmıyan mükellefleri, def
ter tutmaya zorlamak tabiî değildir. Buna alış
mamış olan mükellefleri buna alıştırmak ve bil
hassa defter tutmak ticaretleri bakımından da 
faydalı olduğunu anlatmak, ve doğruluk temin 
eylemek kanundan evvel bir eğitim ve bir ahlâk 
işidir. 

O halde defter tutma ve beyannameye tâbi 
olma mecburiyetlerinin ölçüsü nazari mülâhaza
lar değil ticari mülâhazalar olmalıdır. 

Müeyyidesi de cezadan ziyade ticari menfaat 
vo zaruretler olmalıdır. 

Ticari zaruretle defter tutmak mevkiinde olan 
mükellefleri beyannameye, diğerlerini de maktu 
vergiye tâbi tutmak en iyi ve kestirme yoldur. 

! Devlet gelirlerinin de çok artacağı muhakkak-
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tır. Bu suretle esnaf muaflığı kaldırılmış olur. 
Zamanla defter tutma ve beyanname ile teklifin 
sahası genişletilir. Bir müddet ' sonra ve meselâ 
30 - 40 sene sonra bu usulün bütün mükelleflere 
teşmil edilmiş olduğu görülür. Aksi takdirde 
yâni ticari icaplarla değil kanun zoriyle defter 
tutma ve beyanname mecburiyeti devam ettikçe, 
hüsnü niyet sahibi mükellefler endişe ve korku
dan, tazyikten ve ceza .tehdidinden ve hiç değil
se üzüntüden kurtulamıyacaklar, vergi kaçakçı
ları ile serbest rekabetten daima mahrum kala
caklar, suiniyet sahibi mükellefler ise daima ken
dilerine yardım edecek memurlar da bularak 
vergi kaçırmakta devam edeceklerdir. Gelir Ver
gisinin zirai gelirlere de teşmili doğru olur mu? 

Muhterem arkadaşlar, • • 
Hemen hemen bütün gelirlerimizin temeli zi-

raattedir. Diğer gelirlerimizin büyük kısmı zi
rai gelirlerin inikasından ibarettir. Hal böyle 
iken on milyar lira raddesinde olan millî geli
rimizin ancak yarısı zirai gelirlerdir. Bu de
mektir ki, on yedi on sekiz milyon çiftçi vatan
daşların geliri diğer üç milyon kadar vatanda
şın geliri kadardır. Yani bir çiftçiye düşen va
sati gelir miktarı diğer vatandaşlardan birisi
ne düşen vasati miktarın beşte birinden azdır. 

Kaldı ki, çiftçiler haricindeki vatandaşlar 
içinde sabit gelirliler, küçük tacirler, ve esnaf 
büyük bir yekûn teşkil.eder. , Geriye kalan beş 
on bin kişinin gelirleri ise bütün memlekete be
deldir. Ve maalesef Gelir Vergisindeki nispet
ler bunları himaye etmektedir, İşte asıl fazla 
vergi bunlardan alınmalıdır. 

Çiftçilerimiz umumiyetle borçludur. Gelir
leri ağır çalışmalarının mahsûlüdür. Ve birta
kım tehlikelerle başbaşadırlar. Hububat gibi 
ancak Hükümetin ihraç edebildiği mahsûllerde 
ise Hükümet dolayısiyle vergi alıyor demektir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Toprak Mahsûlleri Ofisinin muazzam mas

rafları ve kazancı nereden çıkıyor? 
Dün dikkat ettim; arkadaşımız Ekrem Ali-

can'm zirai gelirlerin kısmen de olsa Gelir Vergi
sine tâbi tutulması hakkındaki mütalâası muha
lefet sıralarında daima tasviple karşılanıyordu. 

Arkadaşlar; bu tasvip sebepsiz değildir. 
1942 - 1944 senelerinde Halk Partisi zirai istih
salden vergi almıştı. Bunun o zaman ne büyük 
yaralar açtığı hâlâ unutulmuş değildir. O za-
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man ceza mahkemeleri ve hapishaneler köylü
lerle dolup taşmıştı. 

Simdi de vergi yüzünden karakolların, Ma
liye dairelerinin ve nihayet mahkemelerin ve 
hapishanelerin köylülerle dolup taşması mı ar
zu ediliyor? Birkaç bin kişi pamuktan ve tütün
den ve saireden zengin oldu diye bütün köylü
leri bir yük altına almak doğru mudur? 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) —• Abdürrahman bey, büyük işletmeler
den. 

ABDÜRRAHMAN FAHRİ AĞAOĞLU (De
vamla)— Kaldı ki, bütün zengin çiftçiler bir a-
raya gelseler bir tek zengin tacirin yerini tu
tamazlar. 

Denebilir ki, köylülerin büyük bir kısmı mu
af tutulacaktır. Evet, ama bu .muafiyetin hudu
du nedir ve nasıl tâyin edilecektir? Hükümet 
memurlarının köylü üzerindeki muameleli nasıl 
'tecelli edecektir? Köylü ımükellefiydt vazifesi
ni veya muafiyet hafldnnı nasıl 'tes'bit eyliyecek-
ti'r? Bu sistemin köylünün ahlâkı üzerindeki 
menfrtesirleri1 nasıl önlenecektir? 

Muhterem arkadaşlar; nazari olarak zirai 
gelirlerin de vergiye tâbi tutulması teklifi ca
ziptir. Fakat hakikat öyle değildir. Bırakalım 
köylü rahat rahat çalışsın, zengin olsun, borçtan 
kurtulsun.' Köylü ne kadar zengin olursa Dev
let de, şehirliler de o kadar çok zengin olur. 
Unutmıyalım ki, bu memleketin refahı zirai 
gelirlerin artmasına, köylünün her türlü endi
şeden ve kayıtlardan azade çalışmasına ve zen
gin olmasına bağlıdır. Halik Partisinin facia
larla dolu 'bir tecrülbesini asla tecrübeye kalkış-
'mıyalım. Kaldı ki zirai gelirlerin vergiye tâbi 
tutulması programımıza da muhaliftir. 

;Muh terem arkadaşlar; 1952 Bütçesi Hükü
metin muvaffakiyetli icraatının açık bir delili 
olduğundan Hükümetimizi tebrik ederim. 

Ancak bu bütçe ile her lişin bitmemiş oldu
ğunu, idarenin henüz iyi ve mükemmel olma
dığını da söylemek isterim. Bu münasebetle 
1951 Bütçesindeki terikid ve temennilerimi de 
tekrar eylerim. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı. 
ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU (De

vamla) — Arkadaşlar, büz vergi mevzuunda İn
giltere 'deki usulü: kabul etmeliyiz. Bütçede ra
kamlar üzerinde bir görüşme yapılırken bütçeyi 
kabul Hükümete itimat demektir, Heyeti Umu-. 



B : 43 21.2 
miye Hükümete itimat ederse bütçeyi kabul 
eder. Biz de bu sistemi kabul edersek seneler
den Iberi içimizde kalan büyük 'bir derde çare 
bulmuş oluruz. 

Sözlerime Iburada nihayet veriyorum. (Al
kımlar). 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Bütçe 
müzakereleri senede bir defa milletvekillerine Hü
kümetin umumi siyaseti üzerinde görüşlerini 
açıklamak fırsatını vermektedir. Ben de bu. fır
sattan faydalanarak Hükümetin çeşitli sahalar
daki faaliyetlerini gözden geçirmek, iyi taraf
larını göstermek, kötü cihetlerini de muhterem 
huzurunuza sermek isterdim. Fakat vergilere zam 
kanunlarının çıkmasına intizaren Bütçe Ko
misyonumuzun uzun müddet bütçenin gelir kıs
mını bağlıyamaması ve neticede bu kanunların 
çıkacağını farz ve kabul ederek bütçeyi tetkikım-
za geç arzeylemesi yüzünden bizler de Heyeti 
umumiye üzerindeki konuşmalarımızı mümkün 
mertebe kısmak zorunda kaldık. 

Tenkitler arasında kaybolmaması için evvelâ 
Hükümetin başarılarından söz açmayı daha fay
dalı buldum. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümetin yalnız ge
çen bütçe yılındaki değil, fakat D. Partinin ik
tidarı ele aldığı günden beri vâki olan icraatı 
arasında takdir ve tebriklerimi kazanan ancak 
iki hareketini zikredebileceğim: Bunlardan birin
cisi, ilk gündenberi zirai istihsale makine ye
tiştirmek ve hakikaten mühim dencek miktar
larda krediler açmak suretiyle ziraati teşvik 
etmesi ve onu hakiki istihsal takatımıza doğru 
ilerletmek için mühim adımlar atmış olmasıdır. 
Tabiatın lütuf ve ihsanının her zaman bereketli 
olmasını temenni etmekle braber hububat, pa
muk, tütün ve sair toprak mahsulleri sahasında 
istihsalimizin mühim miktarda artmış olması
nı sadece tabiata hamletmek insafsızlık olur. (Bra
vo sesleri) Bu tempo ile gidersek topraklarımızın 
bolluğu ve bereketi sayesinde memleketimiz üç 
beş sene içinde Avrupanm hububat ambarı haline 
gelebilir. 

Hükümetin medhe lâyik bulduğum ikinci ha
reketi, Türkiye'nin Atlantik Paktına girmesini 
temin etmiş olmasıdır. Demokrat Parti Hüküme
tinin diplomasi sahasında temin ettiği bu ilk 
muvaffakiyetle dünya sulhuna ve her şeyden 
evvel Türk Milletinin harici emniyet ve huzu
runa büyük hizmette bulunduğuna kaaniim. 
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(Bravo sesleri) Bu itibarla Hükümete teşekkür
lerimi arzederim., Pazartesi günkü birleşimde 
kifayeti müzakere takriri dolayısiyle sıram gelme
diğinden ifa edemediğim bu vazifeyi, bütçe müza
keresinden faydalanarak eda etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar; Hükümetin haricî si
yasetinde ve tarım sahasındaki başarılarını böy
lece övdükten sonra müsaadenizle tenkitlerime 
geçeyim. 

Bütçenin tahlilini C. H. Partisi adına Muh
terem Cemal Eyüpoğlu arkadaşımızdan alâka ile 
dinledik. Ben de bir nebze bütçeden bahsetmek 
isterdim. Fakat bilhassa Muhterem Ekrem Ali 
Can arkdaşımızm etraflı ve vukuflu tahlil ve 
tenkitlerini dün akşam istifade ile dnledikten 
sonra tekrar bu mevzua dönmeyi zait addederek 
bugün bendeniz yalnız Hükümetin iç. siyaseti 
işleri tutuşu ve idare zihniyeti üzerinde duracak 
bu husustaki fikirlerimi açıklamaya daha doğ
rusu kısa olmak için-sadce tenkitlerimi maddeler 
halinde yapmaya çalışacağım: 

1. Eski muhalefetin sözcüsü ve bugünkü 
.Hükümetin Başkanı dört yıllık mücadele devre
sinde eski iktidara mütemadiyen bütçede büyük 
tasarruflar yapılabileceğini hatırlatmış ve 1949 
Bütçe nutkunda başta Cumhurbaşkanlığı mas
raflarından, Milletvekilleri ödeneğinden, millî 
saraylar ve resmî otomobiller tahsisatından in
dirmeler yapılması; makam tahsisatlarının kal
dırılması, Çalışma, Ulaştırma ve Gümrük ve Te
kel bakanlıklarının lâğvi gibi tasarruf kalem
leri saymıştı. Demokrat Parti, vaktiyle Mecliste 
Başbakanlık Yardımcılığı ile Devlet Bakanlığı
nın kuruluşuna da itiraz etmişti. Aradan bu gö
rüşlerini unutturacak kadar uzun zaman geçme
den iktidara gelmiş olmasına rağmen Hükümet 
vaktiyle yapılmasını istediği hiçbir tasarruf ve-. 
ya lâğvi tahakkuk ettirememiştir. Devlet ve İş
letmeler Bakanlıklarının üç aydan fazla bir za
mandan beri, Anayasaya aykırı olarak münhal 
tutulması bile bâzı vekâletlerin lüzumsuzluğunu 
göstermektedir. 

Ayrıca bakanlıkların yayın - basın evleri, 
taşıt ve mefruşat ve kırtasiye giderlerini kısmak, 
kadroları tedricen daraltarak, memur sayısını 
normal haddine indirmek ek görev ve vekâlet 
maaşlarını, iki üst derece tazminatını ve emir 
erlerini kaldırmak suretiyle gider fasıllarında 
mühim tasarruflar yapılabileceğine kanıyız, 
Halbuki A/l câri giderlerle kısmında hiçbir 
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indirme yapılmamış aksine olarak maaş ve üc
retlerde bu sene de mühim artışlar kaydolun-
mtıştuı?. •••"•- ; '•' :-

2. Hükümet, programlarında açıksız, yurt 
ve dünya görüşüne uygun bir bütçe getireceğini 
ve hattâ hayatı ucuzlatacağını taahhüt eylemiş
ti. Fakat bu sene de karşımıza hem büyük açık
lı- bir bütçe getirmiş hem de hayatı ucuzlataca
ğına pahalılaştırmı§tır. Bütçe Komisyonunun 
tetkikatma göre toptan eşya endeksleri 1951 
Ağustosunda 446 iken 1951 sonunda 494 de çık
mıştır.-

Sayın Mâliye Bakanının eşya endekslerinin 
mukayesesini 1949 ile 1951 arasında yapmasını 
doğru bulmam. Bu mukayeseleri D. P. iktidarı
nın geçen ve bu seneki endeksleri arasında yap
masını , dilerdim. 

Meclise getirilmiş bulunan vergilere zam ka-
nıtnlariyle hayatın daha da pahalılaşacağmı 
söylemek, pek de bedbin bir görüşün ifadesi ol-
mıyacaktır. Hükümetten, ucuzlatmak mümkün 
değilse, hayat pahalılığını hiç olmazsa sabit tut
masını istemek hakkımızdır. 

3. İktidara geldiği ilk günlerde Hüküme
tin; hemen bir millî iktisat plânı hazırlatarak 
onun tatbikine çalışması icabederken anlaşılan 
nispeten güç olan bu yola gidemediğinden dola
yı, bütüîı vaktini zaten dersini almış bulunan 
eski iktidarı kötülemekle ve âdeta parti çekiş
melerini ihdas etmekle geçirmiştir. Hayret et
tiğim nokta, bir iktisadi plân hazırlanmasını 
ve bunun için müstakil bir teşekkül kurulmaz
sım yıllarca (Türk Ekonomisi) Dergisinde mü
dafaa etmiş bir Ekonomi ve Ticaret Bakanı ile 
böyle bir lüzumu külliyen inkâr eden ve plân 
ve programın ne demek olduğunu anlamadığını 
açıkça söyliyen zevatın aynı kabinede çalışabil-
mesidir. 

4. : Hükümet, mensup olduğu partinin 4 se-
nö müddetle haklı olarak mütemadiyen şikâ
yet eylediği antidemokratik kanunların kaldı
rılması hazırlıklarını bu sene de bitireni emiş 
sadece bu • maksatla kurulmuş' bir ' komisyonun 
çalışmakta olduğu haberlerini zaman zaman 
etrafa yaymakla iktifa, etmiştir. 

Arkadaşlar, taranacak aha kanunlar 'sayı
sının, iddia edildiği gibi altı bine.' yakın olma
yıp ancak 700-800 ü bulduğunu, bu işle alâkalı 
zevata bildirmek isterim. Bugüne kadar 5880 
numara almış olan kanunların 'eh az beşte dör-
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dü, hükümleri derhal veya bir. sene içinde tat
bik edilmiş bütçe, münakale, ek ödenek, barem 
cetvelinde tadilât, malî ve cezai af, ticaret anlaş
maları gibi hususlara inhisar etmektedir. Bu
nunla şunu söylemek istiyorum ki, antidemok
ratik hükümleri tarayıp çıkarmak üç kişilik 
bir komisyonun ancak üç dört ayını işgal ede
bilir. Nitekim D. P. nin muhterem mesul şah
siyetleri vaktiyle bunun işten bile olmadığını 
iddia eylemişlerdi. 

Hükümet partisinin muhalefeti zamanında 
hiç tatbik görmiyeh 161 nci maddenin, tadil 
teklifine rağmen, yürürlükte bırakılmış ve as
kerî mahkemelerin emirlerle meşguliyetini artı-"] 
rılmış olmasını esefle karşılarım. Sivil vatandaş
ların istisnasız olarak bütün âdi suçlardan yalnız 
adlî mahkemeler önünde yargılanacakları günleri 
hasretİo beklemekteyiz. . 

5. Anayasanın 47 nci maddesindeki saraha
te dayanarak Demokrat Partinin 1946 ve 1Q49 
Bütçe tenkitlerinde çıkarılmasını istediği «Ba
kanların görev ve sorumları» hakkında bir.ka-, 
nuhJ tasarısı hâlâ Meclise sevkedilmiş değildir., 

SİNAN TEKELİOÖLU (Seyhan) —.Vardır, 
Meclistedir. , . • . . . . , . 

KEMAL: TÜRKOĞLH, (Devamla) - . Acaba 
D. P. iktidara geçince bu memlekette mesuliye
ti gerektirecek bir halin kalmadığı kanaati mi • 
hâsıl oldu? ' ' 

. Arakadaşlary bu ' memleketin çektiği ıst ırap- ' 
ların başlıca sebebi, her devirde suçların ceza
sız kalmış, mesullerin aranmamış olmasıdır. '•.- • 

6. Radyo ajans gibi Devlet parasiyle işli-
yen haber «müesseseleri âdeta halk hizmetinden 
alınarak parti emrine verilmiştir. Millet; rad
yodan Sayın Başbakan Yardımcısının seyahat 
ve günlük sağlık haberlerini duyunca memnun 
olmakla beraber, çatlâlk sesli meddahlar yeri
ne memleket dâvalarının objektif tahlil ve ten-
kidlerind yapan vatandaşları dinlemeyi tercih 
eder. Radyo, tamamen politik bir zihniyetle 
idare edilmektedir. 

Kânunda yeri "olrnıyan mecburi izin almak 
(korkusu altında büyük memurlar da ses çıka
ramamakta ve vaziyeti düzeltememektedir. Rad
yoda seviyenin bu derece düşürülmesine Hükü
met "" âzalarının nasıl tahammül ettiğine hayret 
eitm ekteyim. - ' • ' 

BAŞKAN ~ : Emrullah Nutku. ^ 
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KEMAL TÜRKO&LU (Devamla) — Muhte

rem Başkanım; iki dakika rica edeceğim. 
BAŞKAN — Müddetiniz -dolmuştur. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Vaktin 

daraltılmasının sebebi yazılı beyanların müte
bakisinin zapta geçmesi (içindir.. Okuyamadı
ğım kısımları zapta geçmek üzere veriyorum. 
- FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Olamaz. Kürsüde beyan edilmiyen zapta geç
mez. 

'BAŞKAN — Zabıt 'bu 'hususta vazifesini ya
pacaktır. 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Söz 
istiyorum. '(Gürültüler). 

Muhterem arkadaşlar, 1952' Bütçesi elimize 
geldikten başka, ıSaym Maliye Bakanımız da 
bütçemiz prensipleri hakkında vazıh ve mukni 
izahatta bulundular. 1952 Bütçemiz, mevzuatı
mızın, otoriter müdahaleci ve inhisarcı birçok 
kanunlarımızın hâlâ yürürlükte olmasına rağ
men,: cidden yapıcı ve cesaretle :öle alınmış bir 
bütçedir. Hükümettin,- bütçe vesilesiyle, yap
mış olduğu icraatı hakkındaki beyanından an
lıyoruz İki, memleketin esas bünyesini kalkın^-
dırmak için lâzımo'lan millî ekonomik teşebbüs
lerin, her sahada imkân dâhilinde, ele alınmış 
olduğu bir hakikattir. Bilhassa millî ekonomi
mizin temelini teşkil eden zirai istihsalin: artı
rılması hususundaki büyük haımle ve bunların 
yanında bu istihsali istihlâke arzedecek münaka
le yollarının ve kara yollarının, buna mütena
zır olarak liman'larm hakikaten büyük süratle 
denecek İbir tarzda ele alınmış bulunması, mem
leketin iktisadi bünyesi üzerinde büyük inkişaf
lar kaydetmekte ve bunun, neticelerini yakın 
.zamanda-'göstereceğinle, ben şahsan kaani bu
lunmaktayım. 
, .. ; Arkadaşlar, muhalefetin de ve bizim arka
daşlarımızın da üzerinde durmuş oldukları plân 
ve proje meselesine gelince; 

Hakikaten devlet hayatımızda, idari hayatı
mızda bir plânın yapılması.ieabettiğine kaaniiz. 
Ancak, benim görüşüm şudur: ' 

Memleketimiz bu safahatı ile henüz sıfırın 
.altındadır. Onu sıfıra çıkarmak azmi ile, ikti
sadi, durumunu düzelttikten sonra, onu idari, 
malî ve iktisadi istikâmetlerini tâyin edecek 
.plânlara .bağlamak hakikaten doğrudur. 
• Vergilere zam yapılması- tenkid- edilmekte
dir. Hakikaten vergilere yapılan zamlar hiç 
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şüphesiz memlekette mahsûs derecede bir hayat 
pahalılığı doğurmaktadır. 

'Fakat arkadaşlar, şunu bilmek lâzımdır ki; 
bu memlekette henüz (tabiî hayat seviyesi stan
dart . hale 'gelm emiştir. Bu im emlekette yapıcı 
ve envestismanlı, yatırımlı bir bütçe hazırlar
ken hiç şüphesiz bunun varidat kaynaklarını 
da bulmak üzere bâzı zamlar yapılmak zarureti 
vardır. O itibarla Hükümeti bugün mazur gö
receğiz. Ancak iarkadaşların hassasiyetle üze
rinde durdukları ve Hükümetin, Maliye Baka
nının ağzından, va'dettiği şekilde vergi sistemi-
ımizi daha rasyonel, randımanlı bir hale getir
mek mecburiyetinde olduğumuz da muhakkak
tır. Hakikaten malî bir reforma ihtiyacımız var
dır ve bunu yapmak lâzımdır. Hükümetimiz
den, bu malî reformu ve vergi sistemi inkılâbını, 
pek yakın bir zamanda getirmesini bilhassa ri
ca ederiz. Bu meyanda Barem kanunlarının da 
ele alınmış olduğunu ifade buyurdular. Hakika
ten sevindirecek bir müjde halinde bunu.telâkki 
ettik. Hükümetin, bilhassa idari mekanizmada 
çok büyük aksaklıklar ve engeller teşkil eden 
Barem kanunlarının ıslahını düşünmesi zaruri
dir. Aksi takdirde, bugün şikâyet etmekte oldu
ğumuz, memurların rasyonel çalışmadan mah
rum oluşlarından, kırtasiyeciliğin eskisi gibi.de
vam. etmekte bulunuşundan, verimsiz bir ademi 
merkeziyet sistemi içerisinde halâ dönüp dolaştı
ğımızın ıstıraplarından, her ,gün biraz daha 
duyduğumuz, bu idari durumdan kurtulmasına 
imkân yoktur. Bu itibarla dâva, yalnız Barem 
kanunlarının tashih ve tâdilinden ibaret değil
dir. Hükümet mekanizmasını idare edenlere, bi
liyorsunuz ki bir tefsir karariyle, bir tasfiye 
mekanizması vermiştik. Bununla Hükümetin me
mur kadroları üzerinde tasarruf temin etmesini 
temenni etmiş ve Hükümet de bu tasarrufu bize 
vâdetmişti. Görüyoruz ki bu seneye kadar bu ya
pılamamıştır. Ancak arkadaşlar şunu bilmek 
lâzımdır ki bu, kolayca hallolunacak bir dâva 
olmadığı için ben Hükümeti, meşagili arasında 
biraz gecikmiş olmasından dolayı mazur görüyo
rum. Arkadaşlar, bundan başka yine bâzı jarka-
daşlarm işaret ettiği gibi, bâzı bakanlıkların bir
leştirilmesi ve kadrolarının daraltılması müm
kündür. Bilhassa Ulaştırma Bakanlığını ele ala
lım, üç tane işletmesi olan bir bakanlık; demir
yolları, denizyolları ve posta, bunlar işletme ol-

ı duğuna göre niçin müstakil bir Ulaştırma Bakan-
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ligi tarafından idare ediliyorlar da,. îşletme Ba
kanlığına verilmiyorlar? Benim görüşüme göre 
Ulaştırma Bakanlığının bu işletmeler üzerinde 
yapmış olduğu basit bir murakabe vazifesini 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına bağlı bir müs
teşarlıkla idare etmek pekâlâ mümkündür. Hattâ 
İşletmeler Bakanlığının dahî yine Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığına, bir müsteşarlık olarak, bağ
lanması mümkündür. 

Arkadaşlar, hulâsa olarak şunu artzedeceğim: 
.Bütçenin heyeti umumiyesinde konuşmak fırsa-
tiylo arzediyorum İd; Hükümetin önümüze getir
miş olduğu bütçe hakikaten yapıcı, nikbin ve 
cesaretli bir bütçedir. 1951 yılı Bütçesinin tat
bikatı hakkında aldığımız malûmata istinaden 
1952 Bütçesinin Hükümeti hedefine götürece
ğine kaniim ve bâzı eksik taraflarma rağmen 
Hükümeti böyle bir bütçe getirmiş olmasından 
dolayı tebrik ederim. 

Arkdaşlar, sözümü bitirirken teşbih olarak 
şunu da arzedeyim; Hükümet, bugün umumi 
yapımız içinde memleketin cılız bünye
sini gürbüzleştirmekle meşguldür. Bünyeyi 
gürbüzieştirdikten sonra onun hareketine, is
tikamet vermek üzere yapacağı çok işler 
vardır ve ben, nikbin bir arkadaşınız sıfa-
tiylc Hükümetin bunu yakın zamanda başaraca
ğını ve yeni reform kanunları ile geleceğinden 
eminim. En mühim işlerimizden birisi de, kal -
kurmamızı engelliyen mevzuat çengellerini bir an 
evvel bertaraf etmektir. Mâruzâtım bundan iba
rettir. 

BAŞKAN — Ahmet Başıbüyük. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Arka

daşlar, esasa girmeden evvel burada ne komisyon 
sözcüleri ne de alâkalı bakanlardan kimse olma
dığı için bu sözlerimizin ne kadar müessir ola • 
cağını ve ne kadar dikkate alınacağını tahmin 
edemediğimi arzetmek isterim. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Onlar 
zabıttan alır okurlar. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım; iki seneye yakın zamandan 
beri Türk milletinin Demokrat Partiye tevdi ey
lediği iktidar emanetini omuzlarımızda taşıyoruz. 
Ulaşmak istediğimiz hedeflere henüz varmış ol
mamakla beraber, azim ve imanımızla en kısa. 
yoldan bu hedeflere yaklaşmakta gecikmiyeceğiz. 
-'..'•• İktidarın yeni muvaffakiyetlerle beslenmek 

.1952 O : 1 
istiycn bir ejder olduğu hepinizin malumudur. 
Bu itibarla geçen zaman içerisindeki şu veya bu 
muvaffakiyetlerimizle övünmekten ziyade hal ve 
istikbalde millet ve memleket yararına yapacağı
mız hususları düşünmek, karara bağlamak ve 
icraya koyulmak yolunda olmalıyız. 

Nasıl ihtiyaçlar tatmin edildikçe artmakta 
ise, iktidarımızın muvaffakiyetli hamleleri de biz
leri daha ileri ve katî adımlar atmaya ve kararlar 
almaya sevkedecektir. Samimî olarak arzedeyim 
ki, şu ana kadar yaptıklarımızı, tahakkukuna ça
lıştığımız gayelerimizin bir parçası olarak kabul 
edersek bu telâkki bizleri sadece muvaffakiyete 
götürür. : 

Arkadaşlarım; partimizin hedef ve gayeleri
nin başında top yekûn köyü ve köylüyü kalkın
dırmak, geçim zorluğu çeken fakir vatandaşları
mızın yüzlerini güldürmek dâvası gelmektedir. 

Dünün «her yol Ankara'ya gider», «Türki
ye'nin kalbi Ankara'dır» sözü artık tarihe karış
mıştır. Bugün artık Ankara'dan her yol köye 
gidiyor, Türkiye'nin kalbi köyde çarpıyor, nabzı 
ise daima biz mümessillerinin elinde bulunuyor. 
Artık köylerin ye fakir yurttaşların her derdi 
bizler için bir ana dâva olmuştur. İktidarımız 
çilekeş vatandaşların makûs tarihini yendiği ve 
yüzlerini gündürdüğü nispette tarihî ve mukad
des vazifesini ifa etmiş olacaktır. 

Yurdun iktisaden kalkınması, kış ve yaz me
deni vasıtaların geçeceği emniyetli ve süratli bir 
yola kavuşması, içme ve sulama işlerinin tahak
kuku,. sağlık teşkilâtının nimetlerinden vatandaş
ların yerinde ve zamanında istifade edebilmeleri 
mesken dâvasının mahrukat dâvasının halli, 
hulâsa bir tek kelime ile yurttaşların insanca 
yaşamasını temin dâvası, ulaşmak istediğimiz 
gayelerin başında gelmektedir. Köy dâvamızın 
bir kısmı tahakkuk yolundadır. Fakat kabul ye 
itiraf etmek mecburiyetindeyiz ki, malî imkân
sızlıklar ve muazzam ihtiyaçlar karşısında çok 
vakit acı acı düşünmekten başka bir şey yapa-, 
mıyoruz. Şu halde parti olarak, Meclis olarak, 
Hükümet olarak, evvelce ortaya koyduğumuz 
esas ve taahhütlere sadık kalmak şartiyle bâ
zı malî tedbirlere baş vurmak zorundayız. Ancak 
bu yolun güzergâhını tesbit ederken çok hassas 
olmak mecburiyetindeyiz. Esas itibariyle bütün 
vatandaşlara sirayet edecek,, vergi adaleti ile 
kabili telif olmıyâcak vergilere elbette taraf
tar olamayız. ' . 
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Şu anda bütün vatandaşlarımızın bi2İerden 
vergi adaletini bir an önce tahakkuk ettirmek 
için ileri ve katî adımlar atmamızı bekledi
ğini söylersem bir hakikati ifade etmiş olurum. 
Esasen denk bütçenin tahakkuku için de böyle 
bir yola girmemiz zaruridir. 

Vergide adalet olabilmesi için âmme hizmet
lerinden faydalanan bütün vatandaşların ka-
zâttçlariyle mütenasip olarak Devlet masraf
larına iştirak aetmeleri şarttır. 

Bugün işi ve gücü nikel veya gümüşten yü
zük ve bilezik yaparak harman veresiyesine 
satmaktan ibaret olan ve senelik safi geliri 
beş yüz lirayı bulmıyan bir kuyumcu 180 lira, 
günde bir lira kazancı zor temin eden bir kun
dura yamacısı ve emsali küçük sınıf erbapları, 
48 lira Esnaf Vergisi verirken senede 175 bin li
ralık pancar istihsal eden bir ziraatçi Devlet 
masraflarına iştirak olmak üzere Hazineye beş 
kuruş vergi ödememektedir. Pamuk, üzüm, in
cir/ zeytin, sebze, narenciye ziraati ile meşgul 
olup da senede yüz binlerce lira kazanç temin 
edenlerin âmme hizmetlerine yardım olarak 
hiçbir vergi vermemeleri elbette ki, memleketi
mizde bir huzursuzluk ve adaletsizlik mihrakı 
olarak devam edecektir. Şu halde en kısa zaman
da bir taraftan Esnaf Vergisini âdil bir şekle 
sokmak, diğer taraftan da Gelir Vergisi Kanunu
nun muaf tuttuğu yüksek zirai gelirleri vergi
ye tâbi tutmak mecburiyetindeyiz. 

Zirai 'Kazanç vergilerinin tarh ve tahsilinde 
bâzı zorluklar olduğu ileri sürülebilirse de baş 
başa vererek bu zorlukları bertaraf edecek for
mülleri bulacağımız tabiîdir. Bu nevi verginin 
ziraati baltalıyacağı ve istihsali azaltacağı yolun
daki müdafaalar ise tamamen mesnetsizdir. Zira 
bizim üzerinde bulunduğumuz ziraat sahası sene
de birkaç bin liralık istihsal sahaları değildir. 

İm aşağı on bin veya yirmi bin lira
lık zirai gelirlerin vergiye tâbi tutulmasını 
istiyoruz, ki artık bunun ele alınması zama
nının geldiğini teslim ederek harekete geç
mek icabeder. Hazineye yüz milyon lira temin 
edeceği tahmin olunan bu gibi mühim vergi kay
naklarını bir kenara bırakarak fakir yurttaşların 
ışığını bir İnsim ziraatçilerin de muharrik kuv
vetini teşkil eden gaza veya parti programımız 
hilâfına ve adaletin pahalılaşması pahasına mah
keme harçlarına zam yapmak kanaatimizce salim 
bir yol değildir. Yurdumuzu kalkındırmak, asır-
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larca yüzü gülmiyen yurtdaşlanmizı memnun et
mek için yukarda arzettiğim şekilde' bir taraftan 
vergi adaletine uygun olarak bâzı kaynaklardan 
faydalanmayı düşünürken, diğer taraftan da âm-, 
mo hizmetlerini aksatmadan zaruri ve mecburi 
bâzı tasarruf yollarını tutmak mecburiyetindeyiz. 

Müsaade buyurursanız bu mevzuda birivaç 
noktayı arzetmek istiyorum : ' ' /;;;* 

1. Ötedenberi Devlet dairelerinde çatışan 
memurların fazlalığından, bunların bütçeye ve 
millete yük olduklarından şikâyet etmekteyiz. 
Bunun yanında binlerce memurun çoluk, çocu
ğunun mukadderatını ve topyekûn bir tasfiyenin 
doğuracağı faciaları düşünerek bu kadrolara do
kunmamaktayız. 1952 Bütçesinin personel mas
raflarından bir tasarrufa gidilmemiş olması ter 
essürümüzü mucip olmuştur. , 

Bugün birçok dairelerde tekaüde sevkedilmiş 
kimselere yeniden vazife verilmekte olduğunu te
essürle müşahade etmekteyiz. ... . 

Yine bugün esefle gördüğümüz realitelerden 
birisi de şudur : Ölüm, doğum, istifa ve tekaüde 
sevk gibi sebeplerle inhilâl eden memuriyetlere 
senelerden beri devam edegeldiği şekilde yine ha1 

riçten memurlar tâyin edilö gelmektedir. Hattâ 
şu veya bu sebeple açıkta kalmış, açık maaşı al1* 
makta olan ve kanun hükümlerine göre ilk mün-
hallere tâyinleri icabeden memurlara bir taraf
tan açık maaşı verilirken diğer taraftan hariçten 
yeni yeni memurlar alınmaktadır. Görülüyor.ki; 
iktidarımız bunca şikâyetlere rağmen bir türlü 
bu dâvayı halletme yoluna girmemiştir. 

Hükümetten rieamiz ve beklediğimiz şudur : 
Salahiyetli zatlardan: icabeden teknik malûmatı 
alsınlar. Kendi teşkilâtlarının çalışma tarzlarını 
bizzat tetkik etsinler, günde bir iki imza ile gü
nünü geçiren uyuklamaya, gazete okumaya, kitap 
yazmaya, dantel örmeye müsait masaları'bulup 
meydana koysunlar ve böylece ileride kaldırılma
ları icabeden memuriyet ve masaları bir plâna 
bağlasınlar. • ^ 

Bunlar yapıldıktan sonra aynı teşkilâtın her 
hangi bir kademesinde bîr memuriyet açıldığı za
man eğer doldurulması zaruri ise kaldırılması 
plânlaştırılan masalardan memurları oraya nak
letsinler. 

Ayrıca her vekâlet veya sair resmî müessese
ler hazırladıkları bu plânların birer suretini Baş
bakanlığa versinler. Her hangi bir resmî: dâirö 
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veya müessesede münhal vukuunda Başbakanlık I 
elindeki plânlara göre lüzumsuzluğu sabit olan 
memurları oralara dağıtsın. 

Bilhassa hâzı bakanlıklarda işsiz güçsüz otu
ran birçok memurlar,böyle tasfiye edilmiş ye ça
lışır bir, fhale sokulmuş olur. Dâhiliye Vekâletin-
deki lüzumsuz bir memurun taşra teşkilatındaki 
adlî veya idari bir vazifeye gitmemesi için hiçbir 
fiilî veya hukuki sebep ileri sürülemez. 

Başbakanlıkta teşkil olunacak bir büronun 
(bu vazifeyi mukemmelen ifa edeceğine ve çok 
kısa bir zamanda milletçe arzu edilen kadro 
tasfiy,elei"inin her hangi bir mağduriyete mahal 
kalmadan halledileceğine eminiz. Ye terki Hü
kümet bu yola girmiş olsun. 

Her nasılsa dairelere tekrar alınmış olan mü
tekait memurların hiç beklenilmeden vazifele
rine son vermek ve yerlerini de mutlaka doldur
mak gerekirse yukardaki prensiple doldurmak 
bir ayda halli mümkün basit bir meseledir. 

Arzettiğimiz yola girdiğimiz gün personel 
ımasraflarmdan milyonlarca lira tasarruf edile
ceği aşikârdır. 

Eski idare zamanında vücuda getirilen bâzı 
Devlet teşkilâtının da personel masraflarından 
tasarruf temini maksadiyle gözden geçirilmesi 
zamanının geldiğine kaaniiz. Meselâ, yegâne va
zifeleri mıntakaları dahilindeki tapu teşkilâtın
dan gelen bâzı yazılara ve itirazlara mütalâa 
yazmaktan ibaret olan tapu grup müdürlükleri
nin bugün için hikmeti vücutları müdafaa edi
lemez. Bu teşkilâtın çok mahdut vazifeleri esa
sen umum müdürlükçe de yapılagelmektedlr. 

Bu itibarla teşkilâtın lâğvedilerek memurla
rının yeni teşkil edilmekte olan tapulama ko
misyonlarında çalıştırılması Ihalinde bütçede 
'mühim bir tasarruf sağlanacağı aşikârdır. Hü
kümetin bu nokta üzerinde durmasını temenni 
ederim. 

Bakanlıkların muhasebe •teşkilâtlarının kak 
dırılarak bu işin Maliye Vekâleti tarafından 
daha az kadro ve masrafla Ibaşarılacağı da bir 
'hakikattir. 

Her vekâlet ve 'bâzı umum müdürlüklerin 
bünyelerinde yer alan inşaat servislerinin kal
dırılarak, /bunların Bayındırlık Bakanlığınca 
'tedviri halinde bütçede mühim tasarruflar sağ
lanacağı da aşikârdır. • '• 

Bugün birçok umum müdürlüklerle, hakan
lıkların ve bilhassa başta Genel Kurmay Baş- | 
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kanlığı olmak üzere ' bütün ordu müessese ve 
kıtalarındaki subay tabldotlarının h'ava (gazı, 
kömürü, odunu, tezeği, o daire, kıta veya mü
esseselere umumi bütçeden verilen ısıltma tah
sisatlarından sarf o Ilınmaktadır. Bunlar ©eza 
kanunları muvacehesinde; 'birer suç olmasına 
ırağmen senelerden Iberi ibir gelenek halinde de
vam etmektedir. Memur ve subayların ' şahsî 
yemeklerini kendi paralariyle pişirtimcye mec-
ıbur olduklarını izaha lüzum yoktur. 

Yaptığım hesaplara göre bu israf ve suiisti
mal önlendiği takdirde'bütçeden bir milyon 800 
ıbin lira tasarruf mümkün olacaktır. Bu ttemen-
nizimi bir ihbar mahiyetinde olarak arz ve neti-
tesini de takip edeceğimizi (beyan eylerim. 

Ordu mensuplarının münasebet ve irtibatını 
temin ve mesleki ve içtimai' İnkişaflarını 
kolaylaştıracak vasıtaları hazırlamak, aile 
toplantıları; hususi ve resmî ziyafetler ve 
müsamereler için büyük garnizonlarda tesis edi
len ordu evleriyle, küçük vilâyetlerdeki askerî 
gazinoların bütçe masraflariyle hiçbir alâka ve 
münasebetleri bulunmadığı ve masraflarının te-
berruat ye kendi hasılatından ve üyelerinin as
li maaşının % 1 inden temin edileceği İç Hiz
met 'Talimatnamesinin 197 nci maddesinde sa-

1 rahaten zikredilmiş olmasına rağmen bugün or
du evlerine ve askerî gazinolara senede 100 bin
lerce lira tutarında Millî Müdafaa Bütçesinden 
mahrukat v.s. verilmektedir. Bunların tama
men kesilemesi' ve 1 nci sınıf lokanta ve otelle
rin fiyatları üzerinden bir ticarethane gibi ça
lışmak yolu tutulmuş olduğundan kazançlarının 
da bir disipline alınması zaruridir. Böylelikle 
bütçenin yükü azalmış olur. 

Ankara'da birçok resmî daireler yüksek ki
ralar ödemek suretiyle icarda oturmaktadırlar. 
Ezcümle Basın Yayın - Turizm Genel Müdürlü
ğü işgal ettiği binaya senede 60 bin lira kira 
ödemektedir. 

Buna mukabil hemen her bakanlıkta şube 
müdürlerine varıncaya kadar herkes müstakil 
bir oda işgal etmektedir. Bilhassa şube müdür
lerinin birkaçının bir odada oturmalarında hiç
bir mahzur ve mâni tasavvur olunamaz. Bu yo
la gidildiği takdirde: hemen her vekâlette veya 
umum müdürlük ve müesseselerde, kiralarda 
oturan resmî dairelerden birisini istiap edecek 
kadar yer boşalmış olur ve binnetice bütçede 
bii' hayli tasarruf sağlanabilir kanaatindeyiz. 
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Vilâyetlerde hukuk işleri müdürleri boş otu- I 

ruflarken, Hazine avukatlarına ayda yüzlerce I 
lira verilmektedir. Bunun tetkik ve bir formü
le bağlanması halinde bütçede bir tasarruf sağ
lanacağı muhakkaktır. -

Resmî dairelere ait otomobillerin suiistimal
lerinin önlenmesi ve ayrıca bütün teşkilâtın is
tifadesini sağlıyacak bir şekilde çalıştırılmaları 
halinde bütçede mühim tasarruflar sağlanaca
ğına inanıyoruz. 

Devlet dairelerine şu veya bu iş için gönde
rilen tahsisatlar birçok hallerde sarf olunamaz. 
Buna rağmen bu tahsisatların iade edildikleri 
de görülmemektedir. Alınacak sıkı tedbirlerle 
bu iş önlendiği takdirde mühim tasarruflar te
min edilebiLir. 

Netice itibariyle Hükümetin yüksek huzuru
nuza getirdiği bütçenin memlekete ve millete 
hayırlı olması temennisi ile sözlerime son veri
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Suad Hayri Ürgüblü. 
SÜAD HAYRI ÜRGÜBLÜ (Kayseri) — Muh

terem arkadaşlar; müzakeremizin şeklinden ev
velâ kıymetli Bütçe Komisyonu arkadaşlarımızın 
teessür duyduğuna eminim. Çünkü 3 Aralık 
1951 de verilip 15 . II . 1952 de Meclise intikal 
eden bütçe üzerinde, Bütçe Komisyonu 2,5 ay
lık çok ciddî ve övünülecek bir mesai s^rfet
miştir. Ben arzu ederdim ki Bütçe Komisyonu 
bize bu azizliği yapmasın ve bizim o arkadaşla
rın mesai mahsullerini ve bilhassa bütçeye ekli 
olan kıymetli raporlarını tetkik imkânı bulma
mıza yardım etsin. (Bravo sesleri) 

Bundan mahrum kaldığımız için ben şahsan 
çok.üzülüyorum. Galiba bu gidişle Hükümete 
tâyin ettiğimiz, bütçeyi Meclise muayyen bir 
zamanda vermek mükellefiyeti gibi, Bütçe Ko
misyonunu da Meclise raporunu vermeyi bir 
müddetle tahdit etmek mecburiyetinde kalaca
ğız. Bir memleketin varlığını, bir memleketin 
malî ve iktisadi istikbalini tetkik ederken bü
tün arkadaşların emeklerini, Hükümetin ve Büt
çe Encümeninin emeğine katması kadar tabiî 
ve faydalı; bir şey olamaz. Ben yalnız bu dü
şünceyle kendi fikirlerimi ve memleketimizin 
malî gücünü ne şekilde kuvvetlendirmek müm
kün' olduğu hakkındaki mülâhazalarımı, bir 
harç" getirir gibi, bu mesaiye arzetmek vazifesi
ni duyuyorum! Sözlerimi çok kısa kesmeye ve 
bir «oklarını da bırakmıya mecbur kalacağım. | 
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Bütçe Encümenimiz memleketin umumi, ma

lî manzarasını bize şu şekilde tasvir eder : Harb-
şeklen sona ermiş, fakat harb şartları devam et
mektedir. Mali darlıkları buna bağlıyarak' tees
sürle ileri sürüyorlar. . Bence realite bu şekilde 
mütalâa edilmekten çok uzaklaşmıştır, arkadaş 
lar. Bugün bütün dünyada vaziyet aynıdır. 1945 
ten sonra artık iki âlem, iktisadi ve malî ni
zamlarla karşı karşıya dikilmişlerdir. Ve bizim 
safımız da belli olmuştur. Daha evvelki gün ka
bul ettiğiniz ahdî iltihakımız bu savunma gücü
nün artırılmasını icabettirecektir. Binaenaleyh 
eski literatür ifadesiyle «harb bitti, fakat harb 
şartları devam ediyor» demiyeceğiz, «Yeni 
şartlara nasıl Uymak mümkündür» diyeceğiz, ye* 
ni malî esaslar bulacağız. Bunları hangi me
totlarla tatbik edeceğiz? Bunları ayırmak lâzım
dır. Civar memleketler böyle çalışıyorlar. Bi
zim gelirimiz giderimizden az! oldukça ve boraları
mız arttıkça şikâyet devam eder, gider. Raporda 
«istihlâk emtiası istihsalâtı azaltmaktır» diye e-
saslı bir prensip ortaya konduktan sonra, fiyat 
artışında korkulacak bir vaziyet bulunmamak
tadır ve dünya artış endekslerini verirken de 
bizim lehimizdo tahliller ileri sürülmektedir. 
Yanılmıyorsam altın. ıstoku hakkında başlıkta 
bir ifade olduğu halde, raporda bir izahata tesa
düf etmedim. Maliye Bakanının ifadesinde bu-
miktarı buldum. 

İthalât ve ihracat mevzuunda temelli hiçbir 
tavsiyeye de tesadüf etmediğimi arzederim. 

Liberasyonun niçin % 60 da tutulduğunu ra
por izah etmez. 

Personel masrafının artışında cezri bir ted
bir ve çareyi bulmuş değilim. 

Fiyat zammını ayarlama diye ifade ederken; 
onun malî ve ekonomik inikaslarını verirse ö 
zman ayarlama mıdır, fiyat zammı mıdır? müta^ 
lâa ve tetkik edilebilir. Bunu vermedikçe fiyat 
ayarlanması, fiyat zammı ifadesini taşır. 

Benim, bütçenin umumi manzaralında kendi 
malı vaziyetimizi tetkik ederken:- gördüğüm vö 
hepimizin birlikte mütalâaya mecbur olduğumuz 
şu nokta mevcuttur. Biz malî inkişafımızı: dünya 
iktisadiyatı ile sıkı sıkıya bir arada mütalâa eder
sek çarelerini buluruz. Bu münasebette ise.,: A^ 
rupa istihlâk' pazarı, Amerika'nın istihsal kud
retiyle beslenmektedir. Avrupa Birleşik Ameri
ka'nın, nüfus itibariyle ve yüz: Ölçümü' itibariyle 
'iki'.midi olduğu halde, gerek ham madde ve gerek 
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gıda maddesi bakımından fakirdir ve açık ver
mektedir» Ayrıca buna dolar darlığı diye telâfisi 
çok müşkül bir faktör de ilâve edilmiştir ki; Ame
rika'nın hem büyük müstahsil, hem büyük ima
lâtçı hem de en büyük ihracatçı olması'bakımın
dan.' bu dolar darlığının izalesi çok güç bir vazi
yet arzediyor. 
.; Şimdi Avrupa kıtası içinde yüz ölçümü en 

geniş, memleket, ham madde ve gıda maddesi ba
kımından en müsait memleket, Türkiye olarak 
gözükür. Şu halde • biz hangi cepheden emek 
sarfedeceğiz? Bu kendiliğinden meydana çıkıyor. 
Toprak altı ve toprak üstü kıymetlerimiz üçte 
bir eksik-randıman verdiği halde, biz eğer millî 
bütçemizi dağıtmazsak, en kısa, zamanda en iyi 
neticeyi yerecek membalara sevkedersek, o takdir
de, yalcın zamanda, geniş âmme hizmetlerini ta
hakkuk ettirecek bir mesaiyi karşılayacak bir 
bütçe ile gelebiliriz. Bir taraftan da tasarruf esa
sına riayet etmek lâzımdır diğer memleketlerin 
tasarruf üstünde yaptıkları çalışma metodu bu
gün yalnız budur. Bunu da, bizim dairelerimizde-
ki kıymetli birçok elemanlarımız bilirler ve bu 
ejemanlar, bütün bunların esaslarını bildikleri 
için her türlü yardımı yapmaya muktedirler. 
; Fiyat artışı; muvazenenin bu kadar ağır şe

kilde bozulmasını biz, mâkul sebeplere istinat 
ettiriyoruz diye düşünürsek, çaresini bulmak gay
retimizi azaltır. Çünkü dahilî sanayiimizin bü-
tütu ham;maddeleri bizde olduğu halde pahalıya 
mal okuyor, el emeği bizde, her memleketten çok 
olduğuna göre, randıman düşüklüğü bu pahalı
lığa ancak bir faktör ilâve ediyor ve. zannediyorum 
kî-fiyat* ayarlaması diye yaptığımız zamlar, az 
veya hiç înikâs göstermez, bu zamlar, biribirine 
b.ağndır,: Bir defa başladı mı arkasından diğer 
bütün, zamları göze almak ve hayat pahalılığını 
milletin ,ve ferdin alım kabiliyeti ve hayat sevi
yesiyle ölçmek lâzımgelir. O zaman meseleleri
miz daha ağırlaşır. - Altın istoku eski ehemmiye-
tihhkaybetmiştîr. Bugün milletler altın istekun^ 
dan 'ziy^db millî güç, vatandaşın çalışma kabili
yeti-ve el .emeği randımanına daha çok ehemmiyet 
vermektedirler.' Bizim'memleketimizde ise bir 
vatandaş", 3 ay çalışarak kazandığını, .12 ayda sar-
feder.f," Vatandaşı asıl bu asahada iş sahibi kılıp 
çalışmaya; sevketmek îcabeder. , Amerika yardı-
minın •kesilebileceğini daima düşünerek kullan
maya ve bunu düşünerek hazırlanmaya mecburuz. 
,- Birçok:memleketlerde iktisadi , yardım kesil-
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mistir ve yakında kesilecektir de. buna hazır ola
rak, buna fazla bel bağlamamak mecburiyetinde
yiz. Ve imkânlarımız da vardır. İthalât ve ihra
catta İngiltere'nin 120-150 milyon isterlinlik 
bir tahdit plânı hazırladığını arkadaşlarıma ar-
zetmek isterim. Fransa'da aynı karara gitmiştir. 
Bunlara bakarak Hükümetimizin de şimdiden 
tedbir almasını zaruri telâkki ederim. Liberası-
yon bu sebeplere % 75 e çıkmamış, ^6 60 da da 
nazari olarak kalmıştır. 

Mâruzâtıma bir iki kelime eklemek mecburi
yetindeyim. Millî Savunma Bütçesi dolayısiyle 
temas etmek isterim ki; yeni harb yeni silâhlar
la yapılır, bunun içinde bu yenilikler nazarı iti-
bare alınarak bütçeye konan tahsisatın bu yeni 
prensibe göre tanzimi bize çok ferahlık verir ka
naatindeyim. 

BAŞKAN — Suad HayriBey müddetiniz 
bitmiştir.1 

SUAD HAYRI ÜRGÜBLÜ (Devamla) ~ 
Yeni bütçenin samimî olduğunu Maliye Baka
nının ümit verici ifadelerinden anlıyoruz. Mem
lekete hayırlı olmasını dilerim. (Alkışlar). 

, BAŞKAN — Şıra Nurettin Ertürk 'ündür.. 
Ancak Avni Doğan Bey usule mütaallik söz isti
yorlar., 

. Usule mütaallik söz meselesi nizamnamenin 
89 ne\ı maddesine dayanır, Bu da, müzakereye 
mahal olmadığı, nizamname veya ruznameye ri
ayet edilmediği veyahut tehire ait mevzulardır. 
Usule riayet edildiğine göre ne hakkında konuş
mak istiyorsunuz! 

AVNl DOĞAN (Yozgad) — Nizamname ah
kâmına aykırılık görüyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Muhterem ar

kadaşlar; usul hakkında söz istememenin hikmeti 
şu noktaya inhisar etmektedir: . 

Bütçe; millet murakabesinin en çok tebarüz 
ettiği ve memleket için en hassas olan bir mev
zudur. Biz, Anayasamıza göre,-Meclis müzakere
lerini tüzük hükmü dairesinde yaparız. Tüzük; 
yazılı olan nutuklar hariç, milletvekilinin konuş
masının tahdit edileceğine dair bir kaydı ihtiva 
etmez. Kaldı ki, bu kadar ehemmiyetli bir mevzu 
üzerinde. - milletvekillerinin, görüşmelerini ve 
millî murakabenin tani olarak yapılması imkânı
nı ortadan kaldıran böyle bir tahdit; bizzat,* 
şimdi iki hatibin nutuklarım dinlerken dahi, hc-
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piniizm ıstırabını öne süreceğine kaniim. Bu iti
barlabu kararın kaldırılmasını ve eğer gereki
yorsa muvakkat bütçe yapılarak, bütçe müzake
relerinde milletin sesini memlekete aksetmesini 
ve millet murakabesinin tam olarak yapılmasının 
imkân dâhiline sokulmasını rica ediyorum. Bu
nun için de bir takrir takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; nizam
namedemevcut olmıyan mesail hakkında Meclis 
her türlü kararı ittihaza salâhiyettardır. Nizam
namede yazılı nutuklar için kabul edilen 20 da
kikalık tahdidi esasen tezyide salâhiyetimiz 
yoktur, fakat konuşmaların şu kadar devam 
edeceği veya etmiyeceği hakkında mevcut, ol
mıyan bir husus Heyeti Celilenizin daima ka
rarma tâbi olabilir. Maamafih bundan evvel it
tihaz buyurulan bir karar da nizamname hüküm-
îetine uygun olarak reye konmuş ve ona göre ko
nuşmalar onar dakika cereyan etmiştir. Şimdi 
Avni Doğan Beyin bir teklifi vardır, onu oku
tup reyinize arzedeceğim. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) — Ondan evvel söz rica etmiştim. 

BAŞKAN VT Buyurun. 
ABDÜRRAHMAN - BOYACIGİLLER (Zon

guldak) —- Muhterem arkadaşlar, Sayın Avni 
Doğan'm fikrine iştirak ediyorum. Anayasa 
ve binnetice . İçtüzük ahenk halinde mütalâa 
edilmiş, ve öyle tanzim edilmiştir. Bütçe gibi çok 
önemli, teşriî hayatın en ehemmiyetli mevzu
unda tahdide gitmek1 millî murakabeyi zede
ler. Kaldı ki, Tüzüğün 88 nci maddesi gayet 
sarihtjr, okuyorum: «Kürsüden, yazılı söylev 
okunmak veya kâtibe okutmak olur. 

; Fakat okuma süresi 20 dakikayı geçemez» 
demek ki„ 20 dakikadan az olabilir çok olamaz, 
20 dakikayı geçmemesi, yazlı nutuklara mahsus 
olmak üzere, bir tahdidi- esas olarak kabul edil
miştir. Yalnız 20 dakika yazılı nutuklar için 
kabul edildiğine göre. şifahi sözler için her han
gi, bir tahdit yok demektir, sözleri tamamen 
serbest bırakmıştır. Binaenaleyh Meclisi Âlinin. 
böyle bir tahdide salâhiyeti yoktur. (Gürültü
ler) Verilmiş olan karar da Anayasaya ve İç
tüzüğe aykrıdır arkadaşlar. (Gürültüler) 

BAŞKAN •— Heyeti Celilece malûmdur ki, 
Parlâmento ; hayatımızda bu hususta teessüs 
etmiş yüzlerce teamül -vardır.Fakat verilmiş bir 
takrir var, onu okuyup reyinize arzedeceğim. 
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(Söz istiyoruz sesleri) Hayr arkadaşlar, söz 

bir kişiye verilmiştir. Sıra takririn okunmasna 
gelmiştir. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin da

kika ölçüsüyle tahdit edilmesi Anayasa ve 
Tüzük hükümlerine aykırıdır. 

Bu kararın kaldırılmasını Yüksek Meclisin 
tasvibine arz ve teklif ederim. 

Yozgad Milletvekili 
Avni Doğan 

ABDULLAH GEDİKOĞLU (Ankara) — 
Aleyhte söz istiyorum. 

Efendim, on dakika müddetle konuşulması hu
susu biraz evvel, 25 dakika evvel reye konmuş ve 
kabuledilmişti. Kıymetli Avni Doğan Bey arka
daşımız o zaman kendisi bulunmadığından bu 
karara şimdi muttali olduğu için bu takriri ver
miş bulunuyor. 

Bence 25 dakika evvel karar altına alman bir 
husus hakkında Reis Beyin aksine bir karar iste
ğini reye koyması doğru değildir. 

İkinci nokta, Avni Bey diyor ki, millî mura
kabeyi tam mânasiyle tebarüz ettirebilmek için 
on dakikalık konuşma kâfi gelmez. Arkadaşlar, 
bir mevzu üzerinde tamamen fikir edinmiş bir 
arkadaş, değil on dakikada, beş dakika içinde da
hi istediği tenkidi yapabilir. Bu itibarla alman 
kararın millî murakabeyi haleldar edecek bir ta
rafı yoktur. Bunu arzediyorum. 

BAŞKAN — Abdullah Bey arkadaşımızın, 
takririn reye konulmaması hakkındaki mülâhaza
sına riyaset şu şekilde arzı cevap eder: 

Konuşmaların tahdidini istemek arkadaşların 
salâhiyeti cümlesinden olup Meclisin' bu hususta 
karar vermesi derkâr bulunduğu gibi artırıl
masını istemek de mümkündür. Bu itibarla tak
riri reyi âlinize arzediyorum. . , ; 

Konuşmaların on dakika olarak yapılmasını 
tesbit eden müzakereyi mütaakip Avni Doğan 
Bey arkadaşımız, konuşmaların takyidine müta-
allik kararın refedilmesini arzu ediyorlar. 

KEMAL TÜRKOÖLU (Mardin) — Söz isti
yorum. (Gürültüler) Efendim; arkadaşımız aley
hinde konuştu, lehinde de konuşmak mümkün
dür, niçin böyle yapıyorsunuz! 

BAŞKAN — Efendim, şimdi söylüyorsunuz 
(Evvelden söyledi sesleri) Buyurun efendim. • 
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KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Muhte

rem arkadaşlar; bizzat kendileri; ifade buyurdu
lar. Meclis konuşmalarına İçtüzük hâkimdir. Şu 
vaziyet karşısında İçtüzük hükümleri ihlâl edil
miştir. İçtüzüğün tesbit etmiş bulunduğuna göre 
yazılı konuşmaların hududu ancak 20 dakika 
sürebilir. Binaenaleyh buiıa muhalif olarak ve
rilmiş olan, önergelerin İçtüzüğe «aykırı olduğu 
için, riyaset tarafından reye konmaması icabe-
derdi. Fakat riyaset bir zühul dolayısiyle veya 
yanlışlıkla tahmin ediyorum, reye koymuştur. 

BAŞKAN — Riyaset zühul etmemiştir. 
KEMAL TÜKOÖLU (Devamla) — Zühul ne

ticesinde zannediyorum, reye konmuştur. Ve 
Meclis ekseriyetiyle konuşmaların 10 dakikaya 
indirilmesi kararlaştırılmıştır. İçtüzük gereğince 
sayın Avni Doğan söz almış ve bir önerge ver
miştir. Bu önergenin reye konması icabeder. İç
tüzükte mevcut olan hükmü 10 dakika ile tahdit 
etmemek lâzımdır. Bütçe, senede bir defa-millet
vekillerine, Hükümetin icraatını tahlil ve tenkid 
etmek ve iyi taraflarını göstermek fırsatını ver
mektedir. Heyeti umumiyesi üzerindeki konuş
maları 20 dakikadan daha az bir zamana indir
mek doğru değildir. 

Takdir Yüksek Heyetinize aittir. 
BAŞKAN — Avni Doğan Bey arkadaşımızın 

Heyeti Celileee malûm olan takririni reyinize 
arzediyorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmemiştir, takrir reddedilmiştir efendim. 
(Reyler sayılmadı sesleri, gürültüler) 

Söz Nurettin Ertürk'ündür. 
NURETTİN ERTÜBK (Sivas) — Muhterem 

arkadaşlar; geçen sene bütçe müzakereleri sı
rasında söz almış ve son olarak, «biz Adnan 
Menderes Hükümetinden büyük işler bekliyoruz. 
Dünya şartlarının çok karışık ve bozuk olduğu 
şu zamanda, getirdiği ilk bütçe ile bu ümitte ne 
kadar haldi olduğumuzu gördük. Bütçenin iyi 
tatbikiyi» memleket dertlerinden büyük bir kıs
mının giderileceğine de inanıyoruz» demiştim. 

Bu ümit ve inançta ne kadar haklı olduğu
muzu bugün daha iyi anlıyoruz. Memlekete, par
ticiliğin deveyi pire kadar küçük ve her şeyi 
puslu gösteren gözlüğü ile bakmıyan her insaf 
rahibi;: iktisadi hayatımızdaki esaslı gelişmeleri 
kolayca görür. Bu gelişmeler iktidar değişikli--
ğinin tabiî bir neticesi değildir. Bu, iktid'ardaki-
îerin* memleketi * daha iyi tanımalarının; çok ça-
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I lışmalarınm ve daha dirayetli olmalarının:ese

ridir. Halk Partisi iktidarları zamanında bütçe
leri denkmiş, dünya şartlarının bugüne benze
diği senelerde sanki fiyatlar daha düşük ve ge
çim de bugünkünden daha kolaymış gibi bütçe 
açığını, fiyat yükselmenini ve geçim zorluğunu 
ileri sürerek tenkide kalkıyor. Ve bunları mo
dası geçmiş gülünç kılık ve kıyafetlere bürüne
rek köylere kadar yayıyor. Denk bütçe yapaca
ğım diyerek esaslı âmme hizmetlerini yapmamak 
yerine bu hizmetleri yapmak suretiyle bütçenin 
açıkla getirilmesini yerinde ve cesur bir hare
ket telâkki'etmek lâzımdır. 

Bütçeyi açığından dolayı tenkid etmek için; 
tesbit edilen gelir kaynaklarından hangisini 
zorlamak veya nasıl yeni bir gelir kaynağı bul
mak veyahut hangi işin yapılmasını geri bırak
mak lâzımgeldiğini de söylemek icabeder. 

Memleketin kısır durumundan mesul bir 
partinin bütçe açıktır diyecek mesnetsiz ve yer
siz konuşmasına tenkid denmez. Bütçenin en iyi 
taraflardan birisi de her iyi şeyde olduğu gibi 
Halk Partisinin tasvip etmemesidir. 

Muhterem arkadaşlar, Demokrat Parti ikti
darının bütçeleriyle Halk Partisi iktidarının 
bütçeleri arasındaki bariz farklardan birisini 
de Demokrat Partinin köylüye ve köye doğru 

I gitmesi teşkil ediyordu ki; bu gidişin mesut ne
ticelerini daha şimdiden görmekteyiz. 

Yapılan işlerin birçoğu semerelerini bir iki 
sene sonra verecek işlerdir. Bu itibarla, istikba-

I le haklı bir ümit ve emniyetle bakmak yerinde 
olur. Geçen sene de gelir tahminlerini artırmaya, 
çıkardılar. Bütçenin hakiki açığı (500-900) mil
yon liradır, diyorlardı. Geçen bütçenin bu ra
kamların onda biri gibi küçük bir açıkla sona 

I erdirildiği malûmdur. 
Açıktan korkmamalıyız. Bu küçük açıkları 

icabettiren masraflar o kadar yerli yerince har
canıyor ki, çok kısa bir zamanda bu açıkların 
kat kat fazlasiyle kapatılacağı inkâr edilmez 

I bir hakikattir. Komisyon raporundaki 1950 yılı 
I Mayıs ayı 100 itibar olduğu takdirde toptan fi

yat endekslerinin Türkiye, Birleşik Amerika, İn
giltere, İsveç, Batı Almanya, Belçiloı, Fransa, 
İtalya ve Yunanistan 'daki 1951 inkişaf seyrini 
gösteren cetvelini tetkik edenler memleketimiz
de şikât edilir bir fiyat yükselişi olmadığını der
hal kabul edorler. Bir malın. pahalılığıVsırf satış 

• fiyatın^i^yükMdiği ileölçülürse bu doğru olmaz. 
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yatandasın alını kabiliyetinin rolünü de birlikte» 
mütalâa etmek lâzımdır. 
. Bir misalle arzetmek ieabederse denebilir ki. 
bir malın piyasadaki satış bedeli 50 liradır, İmim 
almak istiyenlerin cebinde yetecek paraları yoksa 
ve vatandaş parasızlığından bu malı alamıyorsa 
satış bedeli ne olursa olsun o mal pahalıdır. O 
inalın, .^tış bedeli 50 lira yerine faraza 75 lira 
olsa vatandaşların bu maldan istedikleri kada 
rmı almak için yetecek paraları varsa o mal pa
halı sayılmaz. Nüfusumuzun yüzde 82 sini teş
kil eden köylü vatandaşların yüzde 80 i zaruri 
ihtiyaçları olan malları satmalırken ceplerinde 
yetecek paraları bulunuyor. İki sene evvel bu 
nispet kanaatimce yüzde 20 yi geçmiyordu. 

Topraksızlık ve işsizlik yüzünden alım kabi
liyeti mahdut ve kısır -olanı ve yüzde 20 yi teşkil 
eden vatandaşları! da iç iskân yolu ile toprağa ve 
sanayii ilerletmek ve genişletmek suretiyle işe 
kavuşturabilirsek Allah huzurunda da millet 
huzurunda da vazifelerini bihakkın yapmış in
sanların gönül ferahlığını duyabiliriz. 

Arkadaşlar; bütçenin beğenmediğim tarafı 
gelirine taallûk eden bâzı kısımlarıdır. Bütçe 
Komisyonunun Hayvanlar Vergisi mevzuundaki 
mucip sebepleri, bir çoklarınız gibi bendenizi de 
tatmin etmedi. 

Saynı Devlet Başkanının yıllık nutuklarında. 
yer almış, Hükümet programında kati ifadelerle 
peyderpey kaldırılacağı tasrih edilmiş ve geçen 
sene de u z u n uzun tartışılmış ve neticede bü
yük başhayvanların vergiden muafiyetiyle kal
dırılmasına- başlanmış ve bu yıl da muayyen bir 
nispette indirilmesine veya tamamının kaldırıl
masına Meclisi olarak, Hükümet olarak angaje 
olduğumuz bu vergiden yüzde yirmi beş indir
meye ait -bulunan Hükümet teklifinin komisyon
ca reddi doğru değildir. 

Geçen seneki sözlerini hatırlatarak Sayın 
Maliye, Bakanından teklifinde ısrar ederek Mec
liste müdafaa etmesini bekliyoruz. Vatandaş 
Bütçe Komisyonu raporundaki mucip sebebi 
okumaz o tatbikata bakar. Sonu ne olursa olsun 
vergide taahhüt ve kabul edilen indirme yapıl
madı mı, bunlar da eskiler gibi sözlerinde dur-
mıyoıiar der. 

Arkadaşlar; muvaffakiyetimizin en büyük 
amili ve sırrı büyük vatandaş kitlesinin bize ve 
bizlerin de onlara olan karşılıklı itim atlarımız -
dır. Bu itimat çok zor kurulur fakat çabuk sar-
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sılır. Her ne bahasına olursa olsun karşılıklı 
bir şekilde teessüs eden bu itimadı sarsmıyalım. 
Halk Partisinin, millet nazarından düşmesinin 
başlıca sebebi yapacağım dediği şeyleri yapma
mak VÖ yapnııyacağım dediği şeyleri yapmak 
suretiyle bu itimadı yok etmesiydi (Bravo ses
leri) Netice malûm.. Adaletsiz ve iptidai bir ka-
rekter taşıyan Yol Vergisinin kaldırılmasından 
dolayı Hükümeti tebrik ederim. 

Arazi Vergisine gelince; gerekçede; arazi 
kıymet lerindeki yükselme, mezruat arazisinden 
elde edilen mahsulün para değeri, araziden elde 
edilen mahsullerin fiyatlarında görülen artış
lar, zammın mucip sebeplerini teşkil ediyor. 

Arazinin satış fiyatlarının artması üç sebe
be. dayanır. Ya arasri kuvvei imbatiyesi bakı
mından değerlidir, yahut o mmtakada arazi 
darlığı vardır veyahut da cinsi itibariyle de
ğerli mahsul yetiştiren bölgededir. Darlık yü
zünden arazi fiyatlarının artması halini arazinin 
vergisini artırmaya mucip sebep göstermek 
doğru olmaz. 

Araziden çıkan mahsulün para değeri ve fi
yat artışları da 'hakiki Ibir sebep olamaz. Bun
lar ârizi sebeplerdir, Ibu 'sebeplerin Vergiye 
mesnet olması içim modern ziraatı uzun .zaman 
evvel bünyelerine sofomuş cemiyetlerde görüldü
ğü gibi tabiata hâkim olmak -lâzımdır. 

Meselâ yağmur olmadığı zaman1 sulamaya 
gidebilmelidir. Arazinin muhtaç olduğu (hakiki 
veya suni gübrelemeyi yapmalıdır. Zamanın
da ekip, zamanında kaldırmalıdır. Hastalıkla
ra (karşı ciddî tedbirler 'tatlbik ve sel felâketle
rini önliyebilımelidir. 

Kurak senelerde yağmur duasına çıkan, ha
kiki gübreyi tezek yapıp yalkmaktan 'başka ça
resi1 olmıyan, suni ıgubreyi bulaımıyan ve bulsa 
da astarı yüzünden pahalı olan bu memlekette 
120 - 80 (bin traktör bulunmakla modern ziraati 
tatbik ediyoruz, demek yalnız 'kendimizi kandır
mak olur. Bu memleket, yalnız 20 - 30 bin trak
törü İmllanian insanlardan müteşekkil değildir. 
Ziraatçilerimizin en büyük kısmı hâlâ karasa
ban kullananlardır. 

Arkadaşlar; birçok bölgelerimizde toprak 
vasati bire üç ımalısul verirken ve, sekiz on nü
fuslu bir ailenin otuz dönüm toprağı yokken 
Arazi Vergisini artırmak ve 'bele iki mislini ilâ
ve etmek en büyük adaletsizlik olur. Vergi re
formu yaptık diyerek tatlbik ettiğimiz Gelir 
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, Velfgisi Cftanunıında Mr hadde kadar aylık g& j 
lirleri, vergiden muaf tutmak gibi bir yol takip 
tidilmişjken tarlasiyle, tumbuyla, malı, davariy-
le yıllık gelirleri Ibeş yüz lirayı bulmıyau çok 
fakir köylünün Arazi Vergisini artırmak doğru 
mudur? Bütçe Komisyonunda Başkaiıın bulun-
düğıi tarafın' ekseriyeti teşkil etmesi sebebiyle 
aıicak- kâbu'l 'edilen bu; zammı, yüzde doksanı 
'köyleri gezerek Iburaya gelen sayın milletvekil
lerinin tasvip edeceğini zennetmiyorum. 

İktisadi kalkınma için her külfeti bir neslin 
sırtına yüklemek de âdil bir usul değildir. Baş-
Ifcrt türlü çare bülaımıyorsak kalkınma masraf
larının bir Fkişmım. ıgeleıeek nesillere intikal ede
cek şekilde uzun vadeli"istikraz yoluna 'gitmek 
'dâim doğru ölıtr sanırım. .-* , 

(Bir taraftan yaptığımızı dîğer taraftan yı-
ıkacaksak emeklere yazık olur. Vilâyet vilâyet 
dönühı başına alinaıi. vergi birbirleriyle muka
yese edilirse en az Yol Vergisi kadar iptidai ve 
igayriâdil olduğu anlaşılır. 

BAŞKAN — Müddetiniz dolmuştur. 
BÜTÇE K. SÖZCÜSÜ EMİN KALAFAT 

(Çanakkale)' — Efendim, şu ana kadar cere
yan! eden konuşmalarda geçen noktalar hakkın
daki söz hakkımızı mahfuz tutmak şartiyle, şim
di yalnız Nurettin arkadaşımızın temas etmiş 
olduğu Arazi Vergisi hakkındaki durumu açık
lamak suretiyle şimdiden sonraki konuşmalara 
yardımı olur diye birkaç söz söyliyeeeğim : 

Arazi Vergisinin, malûm olduğu şekilde, iki 
misli artırılması ve tutarı olan 25 milyon lira
nın bütçe masraf tahminleri karşılığı olarak alın
ması sırasında hakikaten verginin bünyesindeki 
adaletsizliği kısmen ve muvakkat bir zaman için 
de olsa tadil edebilmek için, Bütçe Komisyonu
nuz geceli gündüzlü çalışmıştır. Fakat vardığı 
netice kendisini dahi tatmin etmediği için Hükü
metin teklifini kabul etmek durumunda kalmış
tır. Fakat iki, üç gün devam eden bu konuşma-* 
lardan mülhem olan Hükümet, sevketmiş olduğu 
şeklin hakikaten tatminkâr olmadığı neticesine 
varmış olduğ\ı içindir ki, bütçede 25 milyon lira
lık bir tahmin ile yer almış olmasına rağmen, 
teklifini geri almış bulunmaktadır. (Alkışlar). 

Bu itibarla bunun tenkidine matuf olan ko
nuşmaların tasarruf edilmesi lüzumunu rica 
ederimi \ • '" -

BAŞKAN — Necip Bilge.. 
: NECÎP BİLGE (Niğde) —- Sayın Maliyi i 
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Bakam dünkü beyanatında, bir asra yakın bü-
zamandan beri ilk defa olarak bu memlekette 
istikraz tahvillerinin başabaş, yani itibari kıy
metleriyle satışa arzedildiğini ve tahvillerin müd
detinden önce tamamiyle halk tarafından satın 
al indiğim söylemişti. Bu> hakikaten övünülecek 
bir vakadır. Buna bendeniz aynı mahiyette ol
mamakla beraber şunu da ilâve etmek isterim: 
Cumhuriyet kurulalı beri hemen hemen ilk defa 
olarak Bütçe Kanunu ve cetvelleri, Anayasanın 
95 nci maddesinin "tâyin etmiş olduğu tarihte, 
yani bütçe yılından üç ay evvel tam olarak Mec
lise sunulmuş bulunmaktadır. Bu bakımdan 1952 
bütçesi malî tarihimizde bir dönüm noktası teşkil 
edecektir. Çünkü eski yıllarda bütçenin gönderil* 
diğine dair tezkere zamanında Meclise gelir, fa
kat asıl bütçe ve cetvelleri muayyen tarihten 
çok sonra Meclise sunulabilirdi. Amiyane bir tâ
birle; islim arkadan gelirdi. 1952 yılı bütçesi
nin zamanında gelmesi dolayısiyle Hükümeti 
takdir etmek yerinde bir hareket olur. 

1952 bütçesi, bütçe tekniği bakımından ha
kikaten yenilikler getirmektedir. Fakat ben bun
lar üzerinde de durarak vaktinizi almak istemem 
zaten zaman tahdidi karan da buna mânidir. 
İkaz mahiyetinde aşağıdaki noktalar üzerinde 
durmayı faydalı buluyorum. 

1. Bu yıl bütçesi Hükümet tarafından Mec
lise tam zamanında geldiği halde, tasarının he
yeti umumiyeye gelmesi biraz gecilonig sayıla
bilir. Bu gecikmenin sebebi de gelir kanunların
dan bâzılarında yapılması düşünülen değişik
liklere ait tasarıların, Meclise geç tevdi edil
miş olması dolayısiyle, henüz kanuniyet ikti
sap edememiş bulunmalarıdır. 

Tahattur buyurulacağı üzere, Aakar Yakıt 
Vergisine, harçlara, Arazi Vergisine zam yapıl
ması hakkındaki kanunlar Meclise Ocak ayı
nın sonlarına doğru gelmiş bulunmaktadırlar. 
Hükümetin bu tadilleri sevk etmezden evvel ge
rekli tetkikatı yapmak üzere zamana muhtaç 
olduğunu kabul ediyorum. Fakat Meclisin ve 
komisyonlarının da etraflı tetkikte bulunacağı
nı Hükümetin kabili etmesi ve bu itibarla bu 
gibi tasarıları geniş tetkika imkân verecek bir 
zamanda Meclise tevdi etmesi lâzımgclir kanaa
tindeyim. 

Bu itibarla bütçenin gelirleriyle ilgili olan 
bu gibi kanun tadillerine ait tasarıların büt
çeden evvel veya hiç olmazsa bütçe ile birlik-
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te Meclise verilmesi bütçe tekniği bakımından 
zaruri olduğu gibi, . işleri de kolaylaştırır. Bu 
münasebetle şu noktayı hatırlatmak isterim : 
Bütçe Komisyonu raporunun incelenmesi sonun
da, komisyonun pek doğru hareket etmemiş ol
duğu kanaatine vardım. Çünkü Bütçe Komis
yonu henüz kabul edilmemiş bulunan birtakım 
tasarıları da nazara alarak bütçeyi bağlamış 
bulunmaktadır. Hattâ raporun bâzı yerlerinde 
âdeta bu kanunlar çıkmış gibi gösterilmiştir. 
Bundan' başka komisyon istikraz tahvilleri do-
layısı ile, hâdiselere takaddüm eden ifadeler 
kullanılmıştır. Bu istikraz tahvillerinin, dün 
bakanın vermiş olduğu beyanata ve gazetelerde 
çıkmış olan yazılara göre 19 Şubatta satışına son 
verilmiş bulunmaktadır. Halbuki 15 Şubatta 
yazılmış olan raporda bu tahvillerin tamamen 
plase edilmiş olduğu zikredilmiş bulunmakta
dır. Bütçe Komisyonu raporunda bu gibi eksik
liklere veya hâdiselere takaddüm ifade eden 
cümlelere yer verilmemesi lâzımgcldiği kanaa
tindeyim. (Bravo sesleri) Komisyon sözcüsü, ara
zi vergisi tasarısının geri alındığını söylemek 
suretiyle, komisyon raporunu tekzip etmiş du
rumdadır. 

2. Bütçede biraz evvel de arzetmiş oldu
ğum gibi takdire şayan bâzı yenilikler bulun
makla beraber masraf bölümlerinde eski itiyat
lara devam olunmaktadır. Ben tertiplerin yeni
den bir incelemeye tâbi tutulması, meselâ merkez 
ve iller büro giderleriyle; merkez ve iller P. T. T v 
giderleri gibi yönetim masraflarını ihtiva eden 
üçüncü kısımda illere ve merkeze ayrılan ödenek
lerin taksiminde yeni bir tetkik yapılması gerek
tiği kanaatindeyim. 

Zira merkez teşkilâtı bu bölümlere ait mas
rafların karşılanmasında tatbikatta hemen hiçbir 
sıkıntı çekmediği halde bütün Devlet dairelerinin 
iller teşkilâtı bu hususta büyük bir sıkıntı içeri
sindedir. Meselâ merkez teşkilâtının bâzı bürola
rında soğuk havalarda kömür sobası veya kalori
ferlerden başka yalnız olarak elektrik sobaları 
da kullanıldığı vâkıdır. Fakat iller teşkilâtında 
birçok daireler yakacak odun veya kömür bula
mazlar; kırtasiye için aynı şey söylenebilir. Pos
ta ücretleri bakımından vaziyet daha iyi değildir. 
Taşrada yargıç, savcı, kaymakam, maliye memu
ru veya Hükümet doktora posta parası kalmadı
ğından şkâyet eder ve bu yüzden yazışma, haki
katen. sekteye uğrar. Fakat bakanlığa bu hususta | 
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I yapılan müracaatlara bir taraftan tahsisat olma

dığı cevabı verilirken, diğer taraftan da bakanlı
ğın başka bir dairesi yazılarına çabuk ve hattâ 
telle cevap verilmesini bildirir. 

Gerçi sene sonundaki aktarmalarla derde bir 
parça, merhem sürülmek istenir fakat - yine amiy
ane bir tâbir kullanayım - göle su gelinceye kadar 
kurbağa da can kalmaz. Bu gibi hallere tekrar 

i meydan vermemek maksadı ile, gelecek yıllar büt
çelerinin tanziminde bu hususları nazarı dikkate 
almasını Hükümetten rica ederim. . . 

3. Geçen yılda temas etmiş olduğum gibi, 
memurların tâyin, terfi ve nakillerinde şahsi te
sirlerin rol oynamasına artık son verilmeli, mem
leketin iklim şartları nazara alınarak kış ayla
rında zaruret olmadıkça nakil yapmaktan vaz'-
geçilmelidir. Çünki kış ayları bütçenin de son 
aylarına tesadüf ettiği için, yapılan nakillerde 
çok zaman zaruri harcirahlar dahi verilememek
tedir. O halde, harcirahmı alamıyan, nakil mas
raflarından başka vardığı yerde yeniden ev bul
mak, odun kömür tedarik etmek zorunda kalan 
bir memurun çalışmasından ne derece verim 
beklenebileceğini takdirinize bırakıyorum. Har-
cirah verilmesi meselesinde de il memurlariyle 
merkez memurları veya yüksek dereeçli memur
larla küçük maaşlı memurlar arasında tefrik ya
pılmaktadır ve ekseriya küçük maaşlılar harcı
rah alamamaktadırlar. Eğer bu hususta bir tef
rik yapılmak gerekirse bunu az maaşlı memur
lar lehine yapmak gerekir. Burada tebarüz etti
reyim ki, harcirah hükümleri kifayetsizdir. Bu 
hususta Hükümetin yeni bir tasarı getirmesini 
ümit etmek isteriz. 

Memuriyet bölgelerinde hizmet görmek mec
buriyeti müşterek bir esasa bağlanmamıştır, 
İçişleri ve Millî Savunma Bakanlıklarında uy
gulanan esasların diğer bakanlıklar tarafından 
da kabul edilmesi hattâ bu meselenin umumi ve 
müşterek bir esasa bağlanması birçok dediko
duların ve huzursuzluğun önünü alabilir. 

Memur meselesine dokunmuşken şunu da 
arzedeyim : 

Okuldan yeni çıkan kimselerin derhal müs
takil vazifelere verilmesi âmme hizmetlerindeki 
verimi kemiyet bakımından azalttığı gibi kalite
yi de düşürmektedir. Meselâ bir Öğretmen oku
lu mezununu derhal tek öğretmenli bir köye ve
rilmekte veya hukuktan yeni mezun olan birisi 
derhal tek hakimli bir yere tâyin olunmaktadır. 
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Nazari bilgileri iyi olsada bunlar tecrübesiz ol
dukları için tatbikatta şahsen zorluklar çekmek
te oldukları gibi hizmet de bundan müteessir 
olmaktadır. Bunlar ilk önce tecrübeli bir arka
daşın yanında bir müddet çalıştırıldıktan son
ra müstakil vazifelere girerlerse daha verimli 
olabilirler. 

4. Hükümet işlerimizde koordinasyon ve 
program meselesi çok önemlidir. Bu meselenin 
hal yoluna girmekten çok uzak olduğunu ve hat
tâ ilk tetkiklere bile başlanamadığını esefle' 
kaydetmek mecburiyetindeyiz. Hükümetin bu 
hususta daha enerjik hareket etmesi zaruridir. 

Sözlerimi Hükümete ve Bütçe Komisyonuna 
bir sual tevcihi ile bitirmek istiyorum. Bütçe 
Komisyonu tediye muvazenemizin 1952' de 88 
milyon lira açık vereceğini tahmin etmiştir. 
Halbuki dün Maliye Bakanı 1952 de bu muva
zenenin 80 milyon lira kadar bir fazla ile ka
panması muhtemel olduğunu söyledi. Bu tah
minlerden hangisi doğrudur ve neye istinat et
mektedir. Beni böyle bir soruya sevkeden se
bep son beş yılda ticaret ve tediye muvazeneleri
nin, aşağıdaki cetvelde görüleceği üzere daima 
açık vermesidir. 

Ticaret muvazenesi Tediye muvazenesi 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

59 
219 
118 
62 
234 

62 
230 
216 
182 
200 (altı aylık) 

SABBÎ EKDUMAN (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlar, 1951 yılı bütçesinin sonunu al
mış, 1952 yılı bütçesine başlamaktayız, iktidarı
mızın 1951 yılı bütçesi ile umumiyetle memleket 
içinde başlanmış olan işlerin hemen çoğunu müs
pet neticelere bağlamış olduğuna şahit olmakta
yız. 1952 yılı bütçesinin ise daha itinalı, geçen 
yıl bütçesine nazaran daha esaslı şekilde hazır
lanmış olduğunu görmekteyiz. Kıymetli Maliye 
Bakanımızın huzurunuzda okumuş olduğu büt
çe hulâsası bizi az çok tatmin edici şekildedir. 

Adalet işlerimizin köye doğru götürülmekte 
olduğuna da şahit olmaktayız. Bu seneki bütçe 
ile bucaklarda 50-60 tane hâkimliğin ihdası, 
gerek kırtasiyeciliği önleme bakımından, gerekse 
kasaba halkını mahkeme için uzak mesafelere 
gitmekten kurtarma bakımından, işlerini nahi-
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yelerde kolaylıkla görmek imkânları vermiş ol
ması bakımından şayanı şükrandır. Bâzı kaza
larımız hâkimsiz bulunmakta idi, bugün Hü
kümet bunu da ele almış, her kazayı hiç olmazsa 
bir Cumhuriyet Savcısına kavuşturmaktadır. 
Bu, şayanı memnuniyettir. 

Sağlık işlerimiz de hakikaten büyük bir dâ
vadır. Yalnız şunun üzerinde durmak lâzımdır 
ki, Sağlık Bakanlığı daima hastanelerin adedini 
çoğaltmakla meşguldür. Şahsi kanaatime göre, 
hastaneleri çogaltmaktansa, mevcut hastanelerin, 
esaslı bir kadroya, esaslı bir mütehassıs sınıfına 
kavuşması daha faydalı olacaktır. Birçok il, ilce 
hastanelerimizde doktor yoktur, mütehassıs bu
lunmuyor. Onun için halk vaktini beyhude kay
bederek gidip gelmekte ve zaman kaybetmekte
dirler 

Üzerinde duracağım meselelerden birisi de, 
köy davasıdır. Hakikaten Hükümetimiz iktidara 
geldiği günden bugüne kadar bütün işler köye 
doğru çevrilmekle beraber, Cumhuriyetin kuru
luşundan bugüne kadar köyün mesken dâvası 
ele alınmamış bir dâvadır. Binalarımızın tarzı 
mimarisi bozuktur. Hükümetten şunu temenni 
ederiz ki; şehirlerde nasıl belediye fen-dairesi 
mevcutsa, köylerimizde de, inşa tarzı mimarisi 
plânlamaya tâbi tutulsun. Mevcut imkânlardan 
istifade ederek bina şekillerinin değiştirilmesine, 
hiç olmazsa, bölğc bölge gidilirse, iyi bir netice
ye varacağımıza kaniim. 

Köy yolları, hakikaten, ele alınmış büyük 
'bir meımleiket davasıdır. Yalnız şunu tebarüz 
ettireyim ki, köy yolları hakiki şekilde Bayın
dırlık Bakanlığına bağlanırsa ve Bayındırlık 
Bakanlığı da bu (işi ele alırsa, o zaman bizini 
tahsis ettiğimiz 25 - 30 milyonluk köy yolları 
tahsisatı yerinde kullanılmış olacaktır. Elmin 
olunuz iki, 'bugün1 (bu köy yollarına tahsis edilen 
paralar mahalline sarfolunmamakta ve diğer 
•tâ'li işlerde heba edilmektedir. Bu itibarla bu
nu • Bayındırlık Bakanlığına (bağlamak çok ye
rinde 'bir iş olacaktır. . : 

Köy içme suları : Köylümüz hâlâ kuyu su-
ları içmektedir. Fakat 1951 den 'bugüne kadar 
Ibirçok köylerimiz sıhhi içme suyuna kavugîmuş 
bulunmaktadır. Bu sıhhi sular neslimiz üzeri
ne, dahi tesir yapacak vaziyettedir. Ehemmi
yetine binaen bu yolda devam olunmalıdır. . 

'Tarım işlerine gelince : Bu hususta, hakika
ten mem'leket şartları, kültürü ve ihtiyaçları na-. 
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zara alınarak ele alınmış bir plânlaşma şekli I 
yoktur. Her bölgede hangi nevi buğday yeti
şir, bunun hakkında Tarım Bakanlığının kati 
bir tetkiki yoktur. Memleketimizin en büyük 
dâvası olan tarım işlerine ehemmiyet vermemiz 
lâzımdır. Bölge, bölge tetkikler yapılmalıdır. 

Tarım mevzuunda bir de hayvancılık dâvası 
vardır. Bugün birçok büyük bölgelerimizde ve
teriner noksanlığı vardır. Tarım Bakanlığı bil
hassa bu mühim mevzu üzerinde durmalıdır. 
Köylünün hayvan servetini koruma bakımından 
veterinerlerin büyük hizmeti .olacaktır. 

Yol dâvasına gelince; memleketin yollarını 
insan vücudundaki kan damarlarına benzetebi
liriz. Eğer bu kan damarları vazifelerini lâyıkı 
veçhile görmezse birçok uzuvlarımızın hareketi 
muattal kalır. Köylü şehirde işini takip ede
bilmek için yola muhtaçtır. Köylü, yolsuzluk 
yüzünden şehirdeki mahkemede bulunan dâva
sını takip edemiyor. Şehre gidip gelirken yıp
ranıyor, hasta oluyor. Onun için hastaneleri 
artırmaktan ziyade, birçok doktorlar istihdam 
etmekten ziyade, köy yollarını yapmak, şehir 
yollarını yapmak ve bunları birbirine bağlamak 
f aide temin edecektir. 

Yollar tahsisatı; 1950 yılında 60 milyon, 
1951 yılında 80 milyon, 1952 yılında da 143 
milyona çıkmıştır. Bayındırlık Bakanlığı bu 
işte hakikaten büyük bir inkişaf gösteriyor. Bu 
suretle çok yakın bir zamanda köy ve şehir yol
ları ikmal edilebilecektir. Fakat diğer taraftan 
bir nehirden, bir sudan geçmek için üç tahta
dan yapılmış bir köprü dahi bulunmıyan bölge
lerimizin ihtiyaçları temin edilme'den 6 milyon 
lirayı asfalta yatırmak doğru bir şey değildir. 
Evvelâ halkımızın mübrem ihtiyaçlarını temin 
edelim ve ondan sonra asfalta gidelim. 

Ticaretimize gelince : Hakikaten iktidara 
'geldiğimiz günden itibaren memleketin bütün 
kapıları dış ticarete açıktır. Bilhassa memleke
te büyük bir döviz temin eden hayvancılığımız, ı 
iktidara geldiğimiz günden beri büyük bir in
kişaf göstermiştir. 

İktidara geldiği günden itibaren ihracat 
kapılarını açtığımız için, 1950 yılından 1952 yı
lının Şubat ayının 20 sine kadar, hiçbir suretle 
hayvan fiyatları ani bir düşüklük veya yükse
liş göstermemiştir. Hayvancılık büyük varidat 
membalarımızdan birisidir, fiyatlarını bu müd
det içinde normal olarak muhafaza etmiştir, i 
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Tüccarlarımız da ihracat kapısının açılmış olma
sından memnundur. 

Evvelki Hükümetler zamanında biz hakikaten 
birçok maddelerde pahalılığa şahit olduk. 
Emin olunuz ki, bugünkü yaşayışımız normal bir 
durumdadır. Dünya devletlerinin yaşayışlarını 
göz önüne getirecek olursak, bizdeki pahalılık 
göze çarpacak durumda değildir. Biz öyle za
manlar gördük ki, bir teneke gaz 100 lira, bir 
okka ekmek bir lira ,bir kilo şeker 6 liraya alın
dı satıldı. Bir metre bezi iki liraya her zaman 
ald-k. Bir de dar gelirli, sabit gelirli diye millet
le memurlar arasında sınıflar ihdas edildi. Fa
kat bugünkü iktidar hamdolsun bunu tamamen 
ortadan kaldırmış, bütün vatandaşlar aynı hak 
ve aynı salâhiyeti haizdir ve bütün haklarını rer 
yerde aramakta ve almaktadır. Onun için bugün 
memlekette pahaklık denilen şey esasen mev
cut değildir. Öyle zamanlar oldu ki, pahalılıktan 
başka bir de bulamamak hallerini gördük. 1939 
da İkinci Cihan Harbi başladığı zaman memle
kette bir çift otomobil lâstiği 4000 liraya, bir 
teneke gaz 100 liraya bulunamıyordu. Bez bu
lamadığımız için ölülerimizi hasırla gömdüğü
müzü biliyoruz. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kalmıştır. 
SABRI ERDUMAN (Devamla) —Bugün 

memlekette pahalılık yoktur, ihtiyazlarımızı 
bulamamak vaziyeti de yoktur. Hükümete başa
rılar dilerim. 

BAŞKAN •— Sinan Tekelioğlu. 
SINAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar, 1952 senesi bütçesi müzakere edilir
ken konuşma tahdidatına uğradığım zdan dolayı 
her sene olduğu şekilde konuşma yapamıyacağız. 

Yalmz Hükümete, bütçeyi zamanında getir
diğinden dolayı teşekkür ettikten sonra, Bütçe 
Komisyonuna da, bütçeyi bu kadar geciktirdiğin
den dolayı, bir daha bu sekide hareket etmeme
sini söylemeyi bir borç bilirim. Bir hafta zar
fında Devletin bütün bütçesinin müzakeresine 
imkân olmadğı muhakkaktır. 

Bizim burada yapacağımız iş, bütün memle
ket işlerini senede bir defa millet muvacehe
sinde, bütçe müzakereleri dolayısiyle, konuşmak 
hakkımız iken bu hakkımız da zamanın darlığı. 
yüzünden elimizden alınmış oluyor. 

Bir haftaya kadar bütçe Meclisten çıkmazsa 
maaş bekliyen memurlarımız .maaşlarını, alamı-
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yacaklardır. Bu bakimdan biz böyle bir külfe
te katlanmak zorundayız. Gitti bizim 2 dakika. 
(Gülüşmeler) Bu hesaba dâhil edilmez tabiî. 

Arkadaşlar, ben 12 seneden beri bu kürsüden 
söylediklerimi her zaman tekrar ediyorum. Bun
ları maalesef ne C. H. P. ne de D. P. hükümet
leri bir defa olsun zabıt ceridelerinden okuya
rak bunları yerine getirmediler. Benim ricam 
ve istirhamım şunlardır : 

Lüksten vazgeçelim, dairelerdeki elektrik 
abajurları kısalım, maroken koltukları kaldı
ralım, dağınık daireleri bir araya getirelim. 
Memur kadrolarını kısalım ve sonra memurların 
telefonları, meselâ bir memur İstanbul'la görü
şür veya şura ile görüşür. Bunun kontrolüne 
imkân yoktur. Her dairede bir merkez ittihaz 
edilse de oraya bir- telefon konsa ve başına da 
bir memur konsa Devlet daha kârlı çıkar; zan
nediyorum. 

Bunlardan sonra, asıl bahsi memleket müda
faası meselesine intikal ettireceğim. Maliye 
Bakanı burada konuşurken, petrolü bu sene 
memleketin ihtiyaçlarını karşılıyacak derecede çı
karacağız diye söyliyeceğini bekledim. Bundan 
başka yalnız Zonguldak'a inhisar eden, bir kö
mür bölgemiz vardır. 

Arkadaşlar, bir harb olursa, . geçen umumi 
harbi bilen arkadaşlarımız çok iyi bilirler ki, biz 
ormanları tamamen imha etmek suretiyle öküz 
arabası gibi trenleri yürütmüştük. Yine bir 
harb olursa ve Amerika'dan benzin gelcmezse, 
Zonguldak'tan kömür çıkaramazsak arkadaşlar 
halimiz ne olur? Hükümetin yapacağı bütün iyi 
iş; şuraya bu kadar lira verdim, buraya bu ka
dar lira verdim demesin, bütün Devletin vari
datını, membalarını toplasın, bu petrolü bir 
an evvel çıkarsın. (Bravo sesleri) 

Arakadaşlar, bizim Adana'da bir petrol a-
rayışı. var. Senelerden beri bu devam edip gider, 
fakat orada su dahi yok ki petrol çıksın. Yıl
lardan, beri aradıkları halde daha kokusunu bile 
alamadılar. Halbuki biz; o iş için her sene 5-10 
milyon lira veriyoruz, onlar her sene harcırah
larını maaşlarını alırlar, fakat petrolü bir türlü 
bulamazlar. 

Arkadaşlarım, yine bu Mecliste rahmetli Re
fik Saydam bir gün keyifli olarak kürsüye çık
tı, bize bir müjde verdi ye hepimizi • sevindir
miş petrolü bulduk dedi, Aradan bu kadar.se-
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I ne geçtiği halde biz hâlâ petrolü dışarıdan ge-
I tirmekle meşgulüz. 

Yine Maliye Bakanı burada, 20 bin traktö
rün memlekete girdiğini söylediler. Güzel, 
ama bunların bizde yedek edevatları, parçala
rı, bu traktörleri yürütecek akar yakıtı yok
tur. Yarın bir harb olursa acaba ne olacaktır? 
ordu da motorize edilmiştir, hayvanlar elden çı
karılmıştır. Bizim Adana'da gübre bulunamı
yor. Hayvanlarımız kalmadı. Ne olacak bu 
milletin hali böyle? Her işi bırakalım, ne köy 
yolu lâzım, ne#de 47 milyon lira verdiğimiz 
mefruşat v. s. lâzım. Ne olacak bu mefruşat 
mefruşat?Yeter artık. Gidin bir askerlik şube
sine, koskoca bir miralay kuru ve kırık bir is
kemle üzerinde oturur. Memurlarımızı da kol
tuk yerine iskeinİeye oturtalım; biz fakir bir 
milletiz. Süsü, alâyişi bırakalım. Benim ricam, 
Hükümet bu personel işini ehemmiyetle ele al
malıdır. Yarın, öbür gün, bir ay, altı ay sonra 
harp çjkmıyacağmı bana temin edebilir mi Hü
kümet? 47 milyonluk müteferrik masraf, yok 
harcıralımış, bilmem ne imiş, bunları bir yoluna 
koymak lâzımdır. Sonra müfettiş işlerini de bir 
yoluna koymak lâzımdır, mesela Adana'ela bir 
icra memuru suiistimal yapmış, buradan bir 
müfettiş gönderiyoruz. Harcırah alıyor. Orada 
hâkim yok mu, savcı yok mu, ağır ceza reisi 
yok mu'i Oraya gidiyor ne oluyor? Misal olarak 
soyuyorum, adalet cihazına sözüm yoktur. Hiç
bir şey olmuyor? Bugüne kadar hangi hâkim, 
hangi vali ceza görmüştür? Lütfen gösterin. Hiç. 
yoktur. Şuhalde teftiş heyetini Başbakanlık em
rinde toplamak lâzımdır. Bir daire içinden ye
tişmiş olan bir insan kendi arkadaşını maalesef 
müşkül vaziyete sokmuyor. Bu, ötedenberi tea
mül halindedir. Teftiş heyetini birleştirmek 
lâzımdır. 

Geçalim Yüksek Murakabaya, C. H. Partisi 
buraya hep kendi ' adamlarını yerleştirmiştir. 
Kimisi, mektep muallimidir, kimisi şuradan bu
radan yetişmiş insanlardır. Sorarım size bir 
muallim bir fabrikayı teftiş edebilir mi? Ediyor 
ama... Binaenaleyh Yüksek Murakabe Heye
tinin tasfiye edilip, diğer bakanlıkların teftiş 
heyetleriyle birlikte Başbakanlığa, alınması lâ
zımdır. , 

Her hangi bir hâdise zuhur ettiği vakit vilâ-
j yetlere, • kazalara merkezden müfettiş gitmemeli; 
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İçişlerinin, Maliyenin, Adalet Bakanlığının ora
daki en büyük âmiri bu işi yapmalıdır. 

Biz'eğer o adamları zengin etmek için müfetti] 
yapmışsak buna bu memleketin tahammülü olma
dığını da unutmamalıyız. 

Arkadaşlar; yine tekrar ediyorum, petrole ve 
kömüre şiddetle ihtiyacı olan bu memleketin bu 
ihtiyacını her işte muvaffak olan Adnan Mende
res bu sahada da çalışarak bunu da halletsin, 
petrolü, de çıkarsın. 

Arkadaşlar; Atlantik Paktına girdik. Hükü
meti tebrik ederim. Bu mesele hakkında birçok 
sözler söylendi., Fakat maalesef kifayeti müzake
re takriri verildi, esaslı olarak milletin, memle
ketin arzularının nelerden ibaret olduğunu söyle
me]?: hakkına sahip olamadık. 

Arkadaşlar; millet birçok kötü propogandala-
rm tahtı teshindedir. Onlar, o propagandalar 
Demokrat Parti aleyhindedir. Bunun doğrusunu 
millete duyurmak lâzımdır. Millet zannediyor ki; 
Atlantik Paktına girmekle Türk Devleti Avru
pa'ya ordular gönderecek, sununla bununla har-
bedecek. Hayır öyle değil. 

Ondan başka; Kore'ye gönderilen askerler 
hakkında da bir sürü dedikodular olmuştur. 
Şimdi yapılacak iş: Hükümeti tebrik ettikten 
sonra, Atlantik Pakti tatbikatı için Konseye 
gönderilecek zevatı gayet iyi seçmektir. Millet 
adamı, memleket adamı göndermeli, seçmelidir. 
Bu memlekette acaba iyi adam yok mudur. Çok 
vardır. Arı yalım, bulalım ve gönderelim. Eğer 
iyi adamları göndermezsek biz fena vaziyete 
düşeriz ve eğer iyi adamları seçer ve gönderir
sek petrolümüz, kömürümüzü arayacak adam
ları da oradan getirebiliriz. Hattâ bana öyle 
geliyor ki ; iyi ve kıymetli zevat gönderirsek 
bir bütçe parasını dâhi Amerika'dan alabiliriz. 
Bu suretle memleketin yükünü biraz daha hafif
letmiş oluruz. 

Zannediyorum ki, benim do söz vaktim bura
da bitiyor. 

BAŞKAN — Daha iki dakikanız var, başlar
ken saati tesbit ediyorum. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — O hal
de ben de devam edebilirim. Arkadaşlar; memur
lar meselesine de biraz parmağımı koymak iste
rim. Memurlarımız bu milletin kendi evlâtları
dır. Binaenaleyh memurlar Devlette vazife alır
larken, Devletle zımni bir mukavele yapmışlardır. 
Demokrat Parti iktidara geldiğinde bir hukuk 
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I Devleti esasını koymuştur. Otuz senelik kötü du

rumun ıslahını deruhde etmiştir. Binaenaleyh me
murların tasfiyesi işinde elde mevcut kanunlar 
vardır. O kanunlara göre bu tasfiye işini yapma-

I lıdııiar. Bu itibarla da Barem Kanununu, Me
murin Kanununu yeniden ıslah etmek lâzımge-
lir. Kanaatime göre hâkimler de memurdur, on
lar da Memurin Kanunu içerisine girmelidir. 
(Memur değil sesleri) Bu söz adliyecilerin hoşu
na gitmiyor ama bizim hoşumuza gidiyor. 

Arkadaşlar, Anayasa, memurlar için yazdı
ğını aynen adalet cihazı için de yazar. İsterse-
hiz okuyunuz. Binaenaleyh onlar da memurdur
lar. Hâkimler müstakil değildir, müstakil olan 
mahkemelerdir. Binaenaleyh memurları tasfiye 
ederken elde mevcut kanunlara göre hareket et
mek lâzımdır. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) - Bil

seydim adalet cihazına dokunmazdım. 
PARKAN — Abdürrahman Boyacıgiller. 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon

guldak) — Muhterem arkadaşlar, sözüme her 
şeyden önce Bütçe Komisyonu namına konuşan 
arkadaşın Arazi Vergisi Kanununun geri alınma-' 
sı hakkındaki nıüınl.'-asına işaretle baslıyacağım. 
Bu tasarı komisyonlardan lehte geçmiştir, yani 
Hükümetin getirdiği şekilde müzakeresi yapılmış
tır. Fakat birden bire bunu Hükümetin geri al
dığını görüyorum. Bendeniz burada muhalefetin 
hissini belirtmekle mükellef bulunuyorum. (Bra
vo sesleri). 

i İkinci temennim aynı işin akar yakıt kanun 
tasarısının da geri alınmasından bütün memleket 
memnun olacaktır. Bunu huzurunuzda belirtmek 
isterim. 

Geçen gün Türkiye'nin Kuzey Atlantik Pak
tına iltihaka dair tasarının müzakeresi esnasın
da Hükümetten bir sual sorduğum zaman,". Muh
terem Dışişleri Bakam cevap vermek tenezzülün
de bulunmadılar. Bu ademitenezzül, kendileri
nin bu işte hazırlıklı olmamasından ileri geliyor 
kanaatindeyim. Onun bir Devlet adamına yakış-
mıyacak şekilde işi başka sahaya, his sahasına 
götürmesini bendeniz doğru bulmadım. O zaman 
Millet Partisi adına konuşmuştum. Değil bir par-

• ti, bir milletvekili olarak dahi, suallerime nezaket 
ve nezahatle cevap vermesini beklemek hakkım-

] dır; arkadaşlar, . . ' • • - , 
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Şimdi bütçe hakkındaki tenkidlerimc geçiyo-

• rum. Parti bu hususta bana bir yetki vermemiş
tir. Bu itibarla sözlerim tamamen şahsıma aittir. 

Sayın arkadaşlar; 
Büyük vaitlerle iş başına gelen demokrat 

parti iktidarının ikinci bütçesi de öncekisi gibi 
açıklı olarak incelenirken, Millet Partisinin bir 
üyesi olarak yapacağım tenkitlerimi bu zaviye
den hareket ederek samimî ve objektif olarak ifa 
etmeye çalışacağım. Konuşmam Millet Partisi 
adına değil şahsıma racidir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hepiniz iyice hatırlarsınız, ki Demokrat Par

ti kurucularının ve parti başındakilerinin 1946 
dan iktidara geçiş tarihine kadar gerek Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde ve gerekse halk toplu
lukları önünde ve gazete sütunlarında C. H. P. 
hükümetlerinin, bütçede tasarruf yapmamak, 
acıklı bütçe getirmek, israfları önlememek, dö
viz tasarrufunu sağlıyamamak, hayat pahalılığı 
ile mücadele etmemek işçi ücretlerini artırma
mak, mesken dâvasına el atmamak otomobil sal
tanatı ile savaşmamak, adam kayırma, sistemli 
programlı rasyonel bir devlet idaresi kurmamak 
gibi binlerce mevzularında tenkit etmekte ve ik
tidar kendilerine tevdi edilirse altı ay içinde her-
şeyi güllük gülüstanlık haline getireceklerini 
açıkça iddia eylemekteydiler. 

Hayal olan vaitler: 
Bütçe Kanunu tasarısının, sistematik ve tek

nik, bir şekilde tenkidine imkân bırakmayacak 
kısa bir zaman içinde Meclise verilmesi ve millet
vekillerine dağıtılması, etraflı, konuşmamıza yol 
vermem ektedir. 

Bütçe Komisyonunun çalışmasında, zaman 
israfı, olur olmaz suallere zaman kaybı, bütçe 
»gibi en hayati bir işin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde inceleme, tenkit zaman ve imkânını 
.daraltmıştır. Bu durum karşısında, muvakkat bir 
bütçe yapılmasını ve müzakere ve tartışmaların 
geniş bir şekilde ifası zımnında, Marta, yetiştir
mek endişesinden uzakta kalınarak, Mart ayı 
içinde de çalışılmasını teklif eylerim. 

Bu teklifimizin ademikabulü halinde, bütçe
nin genel esasları üzerindeki tenkitlerimizi arzet-
memize müsaadelerinizi rica ederim. 

Muhterem arkadaşlar; Demokrat Parti mu
halefette iken; bu partinin başında bulunanlar, 
Mecliste, gazete sütunlarında, mitinglerde, ikti-
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dara geçtikleri takdirde denk bütçe prensibini 

i tahakkuk ettireceklerini iddia etmişlerdir, ikti
dara geçmiş olmalarına rağmen rasyonel, sistem
li, programlı, tasarruflu, âmmo hizmetlerinin 
görülüşünde koodinasyonsuzluk, ekonomik, sos-

I yal, zirai alanlarda olduğu kadar Bayındırlık, 
Ulaştırma, Millî Eğitim ve Sağlık branşlarında 
birbirini tamamlıyan ve bir vahdet temin eden, 
(ekonomik-sosyal) kalkınma plânının yapılma
ması, günlük politikaya göre değişen çalışma 
sisteminin Devlet adamlarında alışkanlık ha
line gelmesi denk bütçe va'dinin ademitahak-" 
kukuna yol açmıştır. 

I 1951 yılı Bütçesinde söz alan Maliye Bakanı 
I ile Başbakan, bu bütçenin önceki iktidar bütçe

lerinin tesiri altında olduğunu ve ancak hakiki 
Demokrat Parti bütçesinin 1952 yılında ha
zırlanacağını ve Demokrat Parti markasını taşı
yacağını ve Sayın Başbakanın izmir'de söyle
diği bir nutukta : Açıklarımızı santimi santi
mine kapatacağız demesine rağmen bilindiği 

' üzere bu bütçe 234 770 502 lira açıklı olup 1952 
yılı Bütçesi ise Bütçe Komisyonunun kabul 
ettiğine göre Hükümetin teklifinden biraz nok
san olmak üzere 190 886 053 liradır. 

Bütçenin az açıklı olması için, genel mas
raflarda yüzde beş indirme yapılması hakkın
daki genelgeye bütün Devlet daire ve mües
seseleri uyduklarına göre, bunun bütçeye akset-
miyen miktarı nazara alınırsa, bütçe açığının 
tutarı anlaşılmış olur. 

Bunun yanında, üzerinde durulacak birçok 
..noktalar, zamanın darlığı sebebiyle elerin ve et

raflı mütalâatımızm serdine imkân bırakmamış
tır. Bu suretle iki yıllık Demokrat Parti ikti
darının açıklı bütçeleri muhalefette denk bütçe 
yapacağız diyenlerin ne kadar gayriilmî, esas
sız ve mesnetsiz konuştuklarını göstermesi iti
bariyle dikkate şayandır. Bu müşahede de De
mokrat Parti başındakilerinin samimiyetsizlik
lerinin en güzel bir Örneğidir. 

Demokrat Parti programının 73 ncü mad
desinde zikredilen prensibin, tatbikatta bir ha
yalden ibaret kaldığına da işaret etmeden geçe-
miyeceğiz: 

İncelediğimiz iki yıllık bütçelerde, tasarruf 
zihniyetinin zâhirilikten kurtulmadığını, en 

: güzel örneğinin de, personel masraflarının 1951 
yılında olduğu kadar 1952 yılı Bütçesinde-de 
'arttığıdır. v 
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; Bütçe'Komisyonunun tanzim ettiği raporun ' 

315 nei sayfasında belirtilen gerekçeye şahsan ı 
iştirak etmemekteyim. Zira, Demokrat Parti 
hükümetleri rasyonel, sistemli, koordinasyona 
imkân veren bir Devlet idaresi tesis edememiş
ler ve hemen hemen Devlet İdaresinde bir re
form dahi yapamamışlardır. ; 

Demokrat Parti programının 22 nei madde
sini ibretle temaşa etmeniz için aynen arzediyo-
rum : 

(Devlet hayatında, bütün idare şubeleri için, 
siyasi tesirler dışında ihtisas heyetlerince umu
mi plân ve programlar hazırlanmasını ve bun
ların usulü dairesinde kanunlaştırılmasını lü
zumlu görmekteyiz) denilmekte ve aynı progra
mın 21 nei maddesinde de il genel kurulları ve 
belediye için de beşer senelik çalışma plânları 
ihzarı prensibi kabul olunmaktadır. 

Bunun yanında sanayi alanındaki vâ'de de 
işaret etmek isterim. Bakın Demokrat Parti 
programının 44 ncü maddesi aynı konu üzerinde 
no diyor: 

(özel teşebbüs ve sermayenin istikrar ve gü
venle çalışması bakımından Devlet iktisadi faa
liyetlerinin hudutları kesin olarak belirtmelidir. 
Bunun için de : 

a) Devletin ele alacağı işlerin, uzun vadeli 
umumi bir plâna bağlanmak suretiyle önceden 
herkesçe bilinmesi imkânının temini, 

b) Devletin iktisadi hayatı tanzim yolunda 
alacağı tedbirler ile, gümrük, tekel, para politi
kası gibi iktisadi hayatla sıkı sıkıya ilgili konu
larda takip edilecek ana istikametlerin, yine 
herkesçe bilinmek üzere, önceden tâyin ve ifa
desini lüzumlu görmekteyiz). 

İki yıllık Demokrat Parti iktidarının vatan
daşlar tarafından beğenildiği, itimada lâyık ol
duğu iddiası, aşağıda arzedeceğimiz sebepler 
muvacehesinde, ne kadar mübalâğalı ve haki-
katlarla taban tabana zıt olduğunu söylemekle 
iktifa etmeyi yeter buluruz. 

Bizim görüşümüze göre; bunun biricik sebe
bi, Demokrat Partiyi sevk ve idare eden kurucu
ların, bu dâvanın yürütülmesi için elzem olan | 
samimiyete, tecrübeye, tarafsızlığa, tenkide ta
hammül edememeye, ekonomik, sosyal memleket 
dâvalarına vukuf peyda etmemelerine ve dar bir 
zaviyeden hareket ederek, Devlet idaresini hu
kuk Devleti anlayışına uygun olmıyan bir zih
niyetle yürütmek istemelerine, Demokrat Part i I 
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programındaki umdeleri bir tarafa atarak, şah
si hareketlerine ve ilim ve iktisat bilginlerinin, 
ekonomik kalkınma heyetlerinin raporlarını ra
fa atmalarına atfetmekte isabet görmekteyiz. 

Açık bütçelerin denk hale getirilmesinin im
kânsızlığı ancak, iktidara geçtikten sonra an
laşılmıştır ki bu hal, bu zevatın muhalefette 
iken Devlet idaresinin hususiyetlerine ne kadar 
bigâne olduklarını bugün teyit etmiş bulunmak
tadır. Milletin olmıyacak vaitlerle kandırılma
sının, milletin maşerî varlığında açtığı yara, öy
le kolay kolay geçmiyecefc derinliktedir. 

Demokrat Part i programınııı 73 ncü madde
sinde işaret edildiği üzere, bütçenin âdi /masraf
ları için açık veya kapalı istikraz yoluna. gidil
memeli ve yeni emisyonlardan kaçınılmalıdır.) 
.(şeklinde ifade edilen vait de, diğerleri gibi ha- • 
yal olmuş ve 1951 yılı Bütçesinin açığı iç istik
razla kapatılmaya çalışıldığı gibi, 1952 yılının 
açığını kapatmak üzere yine bu yola tevessül 
olunacağı kabul edilmiş olmakla, parti progra
mının dayandığı Ibir esas daha yıkılmış ve yok 
olmuştur. Diğer bölümlerdeki vaitlerin de 
aynı âkibete mâruz kaldığını görmüş bulundu
ğumuza göre Sayın Başbakanın tezatlardan te
zatlara düşmesini tabiî karşılamak icabecler. 

Yine aynı programın 77 nei maddesinde : 
Hayat pahalılığının âmillerinden olan vergi ve 
resimlerde değiştirmeler ve indirmeler yapıl
masına taraftarız, denilmesine rağmen bütçe 
açıklarını muvazenelendirmek üzere, harçlarda, 

•çeşitli İstihlâk vergilerinde, Arazi Vergisinde 
artırmalar yapılmasına tevessül olunması, De
mokrat Parti Hükümetinin bu işin ehli olmadı
ğını ; ve yerlerini kendilerinden daha ehliyetli, 
tecrübeli, daha samimî demokrat bir Hükümete 
terketmelerini zaruri kılmıştır. 

'Sistemli, plânlı ve programlı, koordine bir 
Devlet idaresi tesis etmekte âciz olduğu:sabit 
olan ve açıklı:bütçe getirmiyeceğini iddia ey
lediği halde iki yıldır açıklı bütçelerle Meclis 
huzuruna gelen Adnan Menderes Hükümetinin 
iş başından çekilmesi zamanı 'gelmiş ve hattâ 
geçmetkedir. 'Başka memleketlerde olsa, böyle 
hükümetler kendiliklerinden istifa ederler ve 
yerlerini daha ehil hükümetlere terkederler. 
Fakat bizde nedense ibu parlâmento teamülü 
maalesef bir Uürlü yerleşememiştir. Bunun da 
politik sebepleri konumuzun dışında : kaldığı 
için üzerinde durmamayı uygun görmekteyiz,; 
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£am politikası ve ıh ay at pahalılığı : 
Daha dün, Demokrat Parti dışında olup Hü

kümette yer alan muhterem zevat, hemen her 
yerde C. H. P. sinin zam politikasını ağır şekil
de tenkid ediyorlar, iş 'başına geçince vergiler
de adaleti tesis edeceklerini söylüyorlardı. Ver
gilerde ve resimlerde, mülhak bütçeli -daire ve 
müesseselerin tarifelerinde girişilen zam reka
betinin hayatın 'bütün ekonoimi'k branşlarına de-
ırece derece yaptığı akislerle hayatın bilhassa 
dar gelirli köylü, işçi, memur ve esnafı hayat 
yükünün ağırlığı altında ezdiğini, veremin git
tikçe yayılmakta ve genişlemekte olduğunu 
bugün iktidar milletvekilleri sık sık Grupta, 
Mecliste söylemek suretiyle kabul ettikleri 
gibi Hükümet de, Bütçe Komisyonu da, iktida
rın nimetleriyle beslenen ve geçinmeye çalışan 
gazeteleri de açıkça söylemekten fariğ olmuyor
lar ve sebep olarak da dünya siyasi şartlarının 
ağırlığında buluyorlar. Bu ağırlık C. H. 
Partisi iktidarda iken daha büyüktü. Bugün si
yasi anlaşmalar, Kuzey Atlantik Paktı, Marshall 
ve karşılıklı yardımlar dünya güvenliğini dü
ne göre daha çok salaha yöneltmiştir. C. H. Par
tisi iktidarda iken, biz tek başımıza bulunuyor 
ve elimizdeki iptidai korunma vasıta ve dar 
malî imkânlarımızla savaşa hazır bir durum 
»arzediyorduk. O zamanlarda da şartlar bugün
künden daha iyi değildi. Görülüyor ki, bir par
ti tenkid ederken bir gün iktidara geçeceğini 
düşünmeli ve olmıyacak vaidlerle vatandaşları 
aldatmaya, kandırmaya çalışmamayıdır. 

Paranın satmalma gücü her gün biraz daha 
düşüyor. 

Bütçe Komisyonu raporunda olduğu kadar 
bütçe tasarısının gerekçesinde de, enflâsyon zih
niyetin ve bunun neticesi olan para hacminin 
artışının korkulacak bir şey olmadığı belirtil
mektedir. 

Tanınmış Maliyecilerle, Milletlerarası imar 
ve Kalkınma Bankasının Türkiye Hükümetiyle 
biliştirak finanse ettiği Barker Heyetinin raporu 
ile Max "VVeston Thornburg'un raporlarında yer 
alan bu konuya ait bölümler şayanı dikkat bir 
karakter arzetmekte ve Türkiye'nin malî ve ik
tisadi sahadeki geriliğini ortaya kesin çizgilerle 
koymakta ve yerinde tavsiyelerde bulunmakta-
dir. Barker Heyeti raporu sahife 68, 69 da: 

(Türkiye'de Bütçe, bu büyük önemine rağ
men, ehemmiyetiyle mütenasip bir tekâmüle 
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I kavuşamamıştır. Gerçekte bir programlaştırma 

ve murakabe mekanizması olma bakımından. 
ciddî bir surette ihmal edilmiş bulunmaktadır. 

Türkiye'de bütçe dairesi, Maliye Bakanlığı
nın bir bir kısmıdır. Burada daimî olarak ancak 
altı veya sekiz teknik eleman çalıştırılmaktadır. 
Bütçenin B.'M. Meclisine takdim edilmek üze
re hazırlanmakta olduğu sıralarda Bakanlığın 
diğer dairelerinden muvakkaten personel celbe-
dilmekte ve bu işin tamamlanmasını mütaakıp 
bütçe dairesi yine mahdut sayıdaki daimî ele
manlarından ibaret kalmaktadır.) denilmekte, 
malî murakabe bakımından olduğu kadar büt
çenin hazırlanması, tatbiki, gelir ve gider hak
kında daimî etüd, tahlil ve plânlaştırma işleriyle 
iştigal etmek üzere daimî bir kadronun tesisi 
lüzumuna işaret olunduğu gibi, malî ıslahattan 
da geniş ölçüde bahsedilmiş bulunmaktadır. 

Raporda, ekonomik koordinasyonun ıslahı 
için : 

1. Bütçemin ihzar ve idaresine dair olan 
salâhiyet ve mesuliyetin sarih şekilde tesbit ve 
muayyen bir makama tevdi olunması icabeder. 
Bütçe dairesi, bütçenin mesuliyetini yüklenecek 
olan makama kifayetli bir yardım yapabilecek 
surette takviye ve tevsi olunmalı ve bu daire
nin yeri de bu fonksiyona göre tesbit edilmili-
dir. 

2. Türkiye Büyük Millet Meclisi, ekonomik 
kalkınmaya dair olarak uzun vadeli müessir bir 

I program izhar (D. P. Programının 21, 22, 44 
ncü maddelerindeki hususu teyid etmektedir) 
ve tatbik edebilmesi bakımından gerekli salâhi
yetleri Başbakana vermelidir. Hiçbir âmme 
müessesesinin Başbakanın hususi müsaadesi ol
madıkça Başbakan tarafından kabul olunmuş bu
lunan yatırım programı dışında yatırım yapma-' 
sına müsaade edilmemelidir. 

Başbakanın, bu fonksiyonların ifası bakımın
dan kendisine salâhiyet verebileceği ekonomik 
koordinasyon işleriyle muvazzaf bir Başbakan 
yardımcılığı ihdas etmesi lâzımdır. (Bizde iki 
tane varsa da ne iş gördükleri belli değildir) 

I 3. Bu işlerin ifasında ehil bir koordinas
yon kurulunun Başbakan veya yardımcısına 
yardımda bulunması lâzımdır. Bu kurulun kat
ma bütçelere taallûk eden ve Başbakan veya 
yardımcısı tarafından tasvip olunan tavsiyele-

I ri, Devlet bütçelerinin ihzarı sırasında bütçe 
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dairesini takyit etmelidir. Ekonomik koordinas- | 
yon kurulunun kendisi ile1 muntazaman istişa- i 
relerde bulunabileceği bir istişare grupunun ih
dası lâzımdır. 

4. İstatistik Genel Müdürlüğünün ekono
mik koordinasyon kuruluna bağlanması icabe-
der, Devlet teşkilâtında yapılan bilûmum ihsai 
çalışmalara müessir standartlar ve politika bu 
daire tarafından tesbit olunmalıdır. 

5. Merkez Bankasının liderliği altında, mem
leket banka sisteminin ikraz politikası Başba- ı 
kan tarafından tesbit edilecek umumi yatırım 
politikası ile koordine edilmelidir. Denilmekte 
ve diğer kısımlarında para ve kredi" üzerinde 
isabetli tavsiyelerde bulunulmaktadır. 

Beş maddede zikredilen tavsiyelerin ortaya 
koyduğu hakikata rağmen, Demokrat Parti hü
kümetleri, parti programının 21, 22, 44 ve di
ğer maddelerinde de yer alan umumi kalkın
ma plânı tanziminden ve İmar ve Kalkınma 
Bankasının tavsiyelerinden daimî olarak ka
çınmakta ves hattâ plânlı ekonomiyi dahi in-* < 
kâr etmektedirler. »Bunun dayandığı mantıki 
bir sebep bugüne kadar ortaya atılmamış ve 
resmen de izah olunmamıştır. Bu hal, Demok
rat Parti hükümetlerinin, günlük politika ile 
uğraştıklarını, memleketi kısa zamanda kalkın
dıracak, plân Ve programları tanzim ve ekono
mik koordinasyonla muvazi olarak Devlet ida
resinde rasyonel, teknik, koordine çalışmaya el
verişli zor, güç işlere girişmek cesaretinde, eh
liyette olmadıklarının açıkça itirafı teşkil et
mektedir. 

Barker Heyetinin Hükümete takdim ettiği 
raporun X I X ncu bölümü malî organizasyon ve 
malî politikadan bahsetmekte ve (Türkiye'nin 
devamlı bir , surette ekonomik inkişafı, ancak, 
kalkınma ameliyesi sırasında umumi nakdî is
tikrarın idame edilmesi halinde verimli bir 
şekilde başarılmış olur) denilmekte ve memleke-
ketimizde on yıllık bir enflâsyonun meydana 
getirdiği hayat pahalılığı ve diğer ekonomik te
sirleri üzerinde tahliller yapılmakladır. 

Enfilâsyonun neticeleri, izah olunurken deni- . 
yoî ki: 

(Enfilâsyon seyrinin şümullü tesirleri mem
leket ekonomisi üzerinde zararlı olmuş ücretliler 
ve sair değişmez gelirliler bunun şiddetle tesiri
ni hissetmişlerdir. Aynı zamanda seri ve devamlı 
fiyat • yükselmelerine intizar edilmesi, müsmir | 
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projeler için uzun vadeli yatırımlar yapılması 
yerine, istifçiliği ve spekülatif yatırımları hare
kete getirmiştir. Bu da kısmen memleketteki ta
sarruflardan nispetsiz derecede fazla bir mikta
rın, lüks ikametgâhlar ve Devlet dairelerinin in
şasına aktarılması neticesini doğurmuştur. Bu 
hal binnetiee tediye muvazenesi üzerinde de 
menfi bir tesir yaratmıştır.) denerek yaraya par
mak basılmıştır. ' • 

Netice olarak; Türkiye'nin kendi imkânlariyle 
mütenasip sağlam bir ekonomik kalkınmayı ta-, 
hakkuk ettirebilmesi için, son on senenin enflâs- . 
yona yol açan politikasının devamı önlenmek 
üzere, bütçe ve maliye politikalarının hep bir 
arada isabetle seçilmesini ve lâyıkı veçhile yek
diğerine uydurulmasını icap ettirmektedir deni
lerek tavsiyelerde bulunulmaktadır.-

Bütçe, âmme borçları, malî politikanın mes- , 
nedi bahislerinde verilen teferruatlı bilgi, mali
yemiz, bütçemiz hakkında isabetli görüşlerdir. 
Bu bilgi Bütçe Komisyonunun 1952 yılındaki 
raporu muvacehesinde hakikatin aydın bir .şe
kilde tecelli etmesine imkân vermekte ve Bütçe 
Komisyonunun görüşlerino mutabık bulunma
maktadır. 

Raporun para ve banka politikası kısmı, Mer
kez Bankası ve Hazine garantisini haiz senetler, 
ticari senetlerin reeskontu, kredi kontrolü me- . 
totları faiz hadleri, ticaret bankaları, bankala
rın murakabesi bahislerinde verilen izahat, bütçe 
açığını mazur gösterecek şekilde hazırlanan 
Bütçe Komisyonu raporunu tekzip etmektedir. 

Malî reformun bütün esaslarını ihtiva eden 
bu değerli raporun da C. H. P. İktidarı zama
nında olduğu üzere bakanlıklar arşivlerinde yer 
aldığını beyan etmek acı bir hakikati ifade et
mek demektir. 

Emisyonun devm etmekte olduğunu, Toprak 
Mahsulleri Ofisinin mubayaaları ile izah etmek 
ve bonoların işe karıştırılması şeklinde izaha 
kalkmak isabetli bir malî görüş değildir. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin kredi ihtiyacını, 
Ziraat Bankasından sağlanması ve onun 
da muayyen hadler dâhilinde Merkez : 

Bankasından' reeskont yaptırmak imkânı
na malik olması tavsiyesinde olduğu kadar Mer
kez Bankasının durumu üzerindeki tavsiyelerin 
yerine getirildiğini maalesef görmemekteyiz. 

Emisyonun kabarmasının sebepleri, bu bakım-
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dan bizi tatmin eden kuvvetli malî delillere ve 
zaruretlere tekabül etmemektedir. 

Para hacminin eski haline ircaı, para değe
rinin artmasını intaç edeceğinden binnetice ha
yat bahalılığı da nispi şekilde de olsa tezahür. 
edecektir. Bu hal, ekonomik alanda hareketli bir 

. çığır açacak, banka mevduatlarının ekanomik 
alanlara akmasına dahi yol açabilecektir. 

İhtikâr ve fiyat artışları: 
Memlekette fiyat kontrolünün olmaması, bin

netice ihtikârı kamçılamaktadır. Bugün bir
çok maddelerin saklanması, depo edilmesi netice
si, makine yedek parçaları, ziraat aletleri yedek 
parçaları, çeşitli ithal mallan ve birçok gıda 
maddeleri, meselâ sadeyağı fiyatları üzerinde 
karaborsa ve ihtikârın şiddetle hüküm sürdüğü
nü ve bunu önleyici ekonomik, idari ve beledi 
tedbirlerin alındığını görmemek acıdır. Bunun, 
fakir halka, geçim zorluğunu artırmak bakımın
dan intikal eden şekli, yürekler acısıdır. 

İşsizlik her gün artmaktadır : 
Türkiye'nin topyekım kalkınması üzerinde 

çalışılmaması, umumi, uzun vadeli, sosyal ve 
ekonomik kalkınmaya tevessül olunmaması, bir
kaç bakanlıkta tanzim edilen programlarla iktifa 
edilmemesi, bunlar arasında dahi koordinasyonun 
tesis edilememesi, memlekete giren ziraat makine
lerinin, ziraat işçisini işsiz bırakması1, Devletin 
ekonomik faaliyetlerinde olduğu kadar sınai ça
lışmalarında dahi önceden bilinen bir umumi, 
uzun vadeli kalkınma plânının olmaması, bizza-
rurc memlekette bir taraftan münevver diğer ta
raftan ziraat ve sanayi sahasındaki durum muva
cehesin de işsizliği artırmakta ve işsiz Vatandaş 
sayısını günbegün çoğaltmaktadır. İşsizlikle mü-
cadele için Hükümetlerin sistemli, programlı, 
plânlı bir çalışmaya iltifat etmemesinin acı neti
celerini, memleket çok ağır bie şekilde çekecektir. 
İdeolojik sapıklıklara ve komünizm propaganda
sının kucağına düşen temiz münevver ve gayri 
müııe\ver vatandaşlarımızı, ancak plânlı bir (İş
sizlikle mücadele) ye girişmek kurtarabilir. Ceza 
tehditleri, aç insanları bu yola sapmaktan alı
koyamaz. 

Komünizmle, kanunen olduğu kadar iktisadi 
yollarla da mücadele etmenin zamanı gelmiştir. 
Ahenkli bir sosyal - ekonomik çalışma tesis edil
mediği, ekonomik kuvvet ve kaynaklar koordine 
edilmediği müddetçe memlekette sosyal sefaletin 
derecesi artacak, verem dâhil olduğu kadar çe-
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I şitli hastalıklar, ekonomik ve sosyal bünj'eyi ke

mirmekte devam edecektir. 
Kemeri biraz değil çok sıkmak lâzım : . 
Ekonomik iflâsa gittiğini iddia eden Fran

sa'nın yanında İngiltere ve daha birçok memle
ketler kemeri adamakıllı sıkmışlardır. Fransa'da 
bizde olduğu gibi modern, pahlı, lüks taksiler, 
kaptıkaçtılar görülmez. İngiltere 'de lordlarm hiz
metçileri yoktur. Herkes kendi işini kendi gör
meye başlamıştır. İngiltere ekonomik iflâstan 
kurtulmak için sınai rekabet yoluyla dünya pa
zarlarına' mal satmaya dolar toplamaya çalış
maktadır. Buna mukabil biz, ekonomik kalkın
mamız için olduğu kadar sosyal ve idari kalkın
mamız için elzem olan dolarlarımızı lüks, ültra 
lüks taksi, kaptıkaçtılara, lüks eşyaya, vererek 
israf etmekte ve bunu önleyici hiçbir tedbire ter 
vcssül etmemek gibi gaflet içinde yaşamaktayız. 
Biz, ne İngiltere'den zengin ne de Fransa'dan 
müreffeh bir milletiz. 

İşç gündelikleri* : 
s Bi r dereceye kadar, her memleketin yaşama 

standardı o memleketin ekonomik ve sosyal 
şartlarının neticesidir. Amerika, Fransa, îngil-

j tere ve bize benziyen ekonomik ve sosyal karek-
terdo olan memleketlerde işçi yevmiyeleri haya
tın değişen şartlarına ve fiyat artışlarına göre 
ayarlandığı halde bizde bu husus bugüne değin 
ayarlanmamıştır. Her sahada ayarlamalar; zam
lar yapıldığı halde. 

Dünyada en az ücret alan işçi sınıfı Türki
ye 'de yaşamaktadır. Ciddi çalışmalara tevessül 

I edilmiş, sistemli ve programlı bir ekonomik kal
kınmaya tevessül edilmiş, iki yıl içinde rasyonel 
bir Devlet idaresinin tesisine başlanmış olsaydı, 
işçi sınıfı olduğu kadar memur sınıfı da sıkıntı
dan kurtarılmış olurdu. 

Memur maaş ve ücretleri azdır : 
Fiyat artışı, emisyona gidiş, sistemli ve pro

gramlı, koordine ekonomik çalışmalara tevessül 
edilmemesi neticesi, hayat bahalılaşmaktadır. 
Bu hal bilhassa az gelirli, küçük maaşlı memur
ları olduğu kadar esnafı, köylüyü, hayatın yükü
ne tahammül edemez bir hale koymuştur. 

Zamanın müsaadesizliği sebebiyle diğer mem
leketlerde memur maaş ve ücretlerinin seviyesi 
ile bizimkileri mukayese imkânı kalmamıştır. Bu
nunla beraber arzu eden arkadaşlara huzurunuz
da bu hususta izahat vermeye de amadeyiz. 

j Her sahada olduğu gibi, ekonomik kaynakla-
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' rı geliştirme ve gelir kaynaklarımızı artırmada 
gösterilen ihmal memleketimizde ağır malî bir 
durumun tekevvün etmesine âmil ve saik olmuş
tur. 

Petrol sahasındaki ihmal : 
Rafineri tesisatının ihalesinde gösterilen ih

mal memleketimizin dövizlerinin tasarrufuna mâ
ni olmuştur. 

Memleketin, istikbale matuf bir kayıt politi
kasının mevcut olmaması; ormanlarımızın harap 
olmasına, milyonlarca dövizin heba olmasına yol 
açmıştır. Yalınız, Ereğli Kömürleri İşletmesinde 
denize ve derelere akıtılan ve değerlendirilmiyen 
sılam kömür tozundan memleketin gördüğü za
rar on yıl içinde en az 20 000 000 liradır. Lâv-
varlarm ıslah edilmemesinin istilzam eylediği za
rar en az 100 000 000 liraya baliğ olmaktadır. 

Umumi Murakabe Heyeti 1950 yılı raporu sa
hile 66. 

Mesken politikasının olmaması :. 
Ne eski ne de yeni iktidarın mesken politika

sının olmamasının acılarını hâlâ çekmekteyiz. Bu
na Zamimeten iç ve dış iskân konusunun iki yıl 
geçmesine rağmen ele alınmaması ve iskân plâ
nının tanzim edilmemesi, geçen yıllar bakımın
dan bir ziyadır. Bütün bunlar Demokrat Parti 
iktidarı için kaçırılmış büyük fırsatlardır. 

Müreffeh Türkiye ideali ve D. Parti : 
Demokrat Partinin dört yıl sürecek olan ik-
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tidarmda, müreffeh Türkiye ideâlinin gerçekleş
mesi için, bütün unsurlar mevcuttur. Fakat, bu 
unsurları, genel bir plân içinde mütalâa etmek 
ve bunu başarmak için, her şeyden önce, realist 
ekonomi sahasında memleketimizin ihtiyaçlarına 
uygun bir kalkınma plânına muhtacız. îş başına 
gelen D. P. hükümetleri, Barker Heyetinin tavsi
yelerinde belirtilen böyle bir yola gitmedikçe, ba
şarıları bölük, pörçük olacak ve memleketin bir 
köşesi kalkınmaya çalışırken diğer köşelerinden 
feryatların yükselmesi devam edecektir. Umumi 
ve bütün memlekete şâmil sosyal ve ekonomik 
kalkınma, ancak yukarıda arzettiğimiz üzere ça
lışmakla mümkündür. 

Muhterem arkadaşlar, işçi gündelikleri azdır, 
memur ücret maaşları azdır. Petrol sahasında 
gösterilen ihmal dolayısiyle memleket milyonlar
ca döviz kaybetmiştir. Rafineri tesisatı 1950 de 
ele alınmış olsaydı bugün memlekette... 

BAŞKAN — Abdürrahman Bey vaktiniz dol
muştur... 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (De
vamla) —- Bugün memlekette... 

BAŞKAN— Efendim, ittihaz buyurduğunuz 
karar gereğince bugün saat 15 te toplanılmak 
üzere birinci oturuma nihayet veriyorum.. 

Kapanma saati : 13,00 

Î K İ N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Muhlis Tümay 
KÂTİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), Füruzan Tekil (İstanbul) 

«ÖSS» 

BAŞKAN— Oturumu açıyorum. 
Bütçe üzerindeki umumi görüşmelere devam 

ediyoruz. Söz, Nuşret Kirişcioğlu'nundur. 
NUSRET KİRÎŞCÎO^LU (Çanakkale) — 

Muhterem arkadaşlar, muhalif, muvafık hepi
mizin üzerinde ittifak ettiği bir nokta var ki, 
o da,, bu memlekette henüz sistemli bir vergi
ciliğin teessüs etmemiş olması keyfiyeti ile bu
nun geniş bir vergi adaletsizliği doğurmuş ol

duğu hususudur. Ancak, üzerinde ittifak edi-
lemiyen nokta; bunun vebalinin kime ait oldu
ğu noktasıdır. 

Halk Partisi namına konuşanlar cesurane 
bir tecahülü arifane ile bunun vebalini Demok
rat Partiye yüklemek istiyorlar. Fakat hakikat 
bunun tamamen aksinedir. Belki, hattâ muhak
kak, 27 senede bu memlekette âdil bir vergi sis
temi tesis edilebilirdi, Fakat iki senede bunun 

433 



B : 43 21. 
yapılmasına asla ve k a f a imkân yoktur. 

Evet arkadaşlar, bu memlekette bir vergi 
adaletsizliği bütün şiddetiyle hissedilmektedir. 
Gelirinden az vergi verenler, geçiminden çok 
vergi ödeyenler bulundukça nasıl bu adaletsiz
liğin ademimevcudiyetinden bahse imkân yoksa 
her nevi geliri muayyen ve muhik bir nispet 
tahtında bir külfet altına sokmak ciheti ve, vergi 
kaçakçılığım önliyecek tedbirler nazara alınma
dıkça bu adaletsizliği kökünden kaldırmaya da 
imkân yoktur.. Eğer bünyevi aksaklıkları ol
masa idi, Gelir Vergisi Kanunu vergi reformu
muzda ileri bir adım olarak kabul edebilirdik. 
Fakat maatteessüf yine her keşçe kabul edil
diği veçhile, bu vergi münhasıran mükelleflerin 
hüsnü niyetine ve vicdanlarına hitap eden bir 
vergi olarak kaldıkça icabeden.ve ümit edilen 
randımanı vermesine imkân yoktur. ' Halen 
.mevcut hükümlere göre Gelir Vergisi; meselâ 
esnaf in kendi vergisinden kurtulmak veya da
ha az vergi,ödemek için defter tutmaması haline 
veya büyük masraf göstererek muazzam çark
larla çalışan bir değirmenden Devlet Hazine
sine akıtacağı birkaç damlayı kısmasına mâni 
olacak durumda değildir. Bunun için ilk tedbir 
olarak bünyevi aksaklıkların düzeltilmesi ica-
beder .ki hükümetin bu ciheti ele almış olduğu
nu memnuniyetle müşahede etmekteyiz. 

İkinci husus ": Kıymetli arkadaşımızın 
benden evvel temas ettikleri gibi, kaçakçılığın 
önlenmesi hususudur. Ancak bendeniz bu hu
susta bir fikir olarak* kaçakçılığı önliyecek mü
eyyidelerin vâz'ı sırasında ticaretten meni hu
susunun nazara alınmasını arz ve teklif etmek 
istiyorum. Hattâ şöyle bir hal çaresi dahi dü
şünülebilir; bir fabrika mütemadiyen zarar 
ederse fabrikatörün bu işin ehli olmadığı 
ve sanatını bırakması icabettiği düşünülebilir. 
O halde mademki zarar ediyorsun, bu işten 
vazgeç gibi bir mâni tedbir dahi akla gelebilir. 

Aziz arkadaşlar, Gelir Vergisinin tam bir 
adaletle tatbik' edilebilmesi için bir de tarım 
muafiyetinin tahdit edilmesi lüzumuna kaaniim. 
Kıymetli arkadaşlarımızın geçen sene ve bu 
sene bahsetmiş bulundukları bu nokta üzerin
de bertafsil durmayı doğru bulmuyorum. 

Esnaf Vergisine gelince; aziz arkadaşlar, bu 
konuda iki aksaklık vücut bulmaktadır: ; . 

1. Matrah bakımından : Birkısmı irat üze
rinden vergi ödediği ha,lde; mal sahibi 'esnaf, 
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I iradıgayrisâfi üzerinden vergi ödemektedir. 

Bunun neticesinde yanyana iki dükkân tasav
vur buyurun, biri imal sahibidir, iradıgayrisâ
fi üzerinden olduğu için az vergi vermektedir, 
diğer tarafta 'kiracı olan esnaf, mal sahibi olan 
esnafa nazaran daha kötü durumda bulunduğu 
halde daha çok vergi vermek 'mecburiyetinde 
bulunmaktadır. Bu adaletsizliğin önlenmesi 
için Hükümetten istirhamımız, bina tahririne 
başlandığı zaman, dükkânları ve şehir, içinde-' 
ki binalardan esnafların işgal etm'ekte olduğu 
yerleri tahrirde birinci plânda tutmaları key
fiyetidir. 

Esnaf Vergisinde ikinci adaletsizliği, 1950 
sayımları neticesinin hâlâ ilân edilmemiş ol
ması vücuda getirmektedir. 

, Filhakika arkadaşlar, nüfusu azalan şehir
lerde nüfus nispetine nazaran daha az vergi 
verilmesi icabettiği halde, sırf sayım neticele
rinin ilânının gecikmesi.yüzünden, yani mükel
lefe ait olmıyan bir sebepten dolayı, mükellef 
fazla Vergi ödemek mecburiyetinde kalmakta
dır. Binaenaleyh 1950 sayımları neticesinin bir 
an evvel ilân edilmesini bu vesile ile Hükü
metten rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Arazi Vergisi husu
sunda Hükümetin, öğleden evvel haber aldığı
mız kanun teklifini geri almak vaziyeti hepi
mizi, mükellefler namına, memnun etmiştir. An
cak yine Arazi Vergisinde her halde bir mua
fiyet nispetinin kabul edilmesinde ve aynı za
manda, Gelir Vergisinde olduğu gibi, -Arazi 
Vergisinde de mütezayit bir nispet usulünün 
kanunlaştırılmasında zaruret görmekteyiz. 

Arkadaşlar, bilhassa Hayvan Vergisi mev
zuunda yapılması va'dedilen tenzilâtın yapıl
mamış olması bu hususta kontjşmuş olan arka
daşları her halde çok üzmüş ise de, şimdilik 
bu vergi ipka edildiğine göre, tedbir olarak 

| iki noktayı arzetmek istiyorum : Bina başına 
bir hayvan adedinin bu vergiden muaf tutul
ması her halde faydalı olacaktır. 

BAŞKAN - 1 iki dakikanız kaldı. 
NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — 

Vaktim daraldığı için sözlerimi hulâsa edece
ğim. . 

Hayvan Vergisinde teklif edeceğim ikinci 
Husus; cibayet usullerinden şikâyet edildiğine 
göre, cibayet zorluklarını önleyici hükümlerin 

j Meclise bîr an önce sevkedilmesi, • 
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Vergi reformunda, Yol Vergisinin kaldırıl- I 

masını hayırlı bir adım olarak kabul etmekteyim. 
Bundan başka harçların tevhidi, yeni ve esaslı 
bir malî sisteme bağlanması memnuniyet verici
dir. Ancak mahkeme masraflarına olan itirazı- ı 
mı, bu kanun tasarısı görüşülürken ayrıca 
arzedeceğim. 

Vergi reformunda iki esaslı unsurun mevcu
diyeti şarttır: -

Birincisi, Maliye teşkilâtını nispeten tas
fiye etmek ve Devletin verdiği maaşla kifafı 
nef seden memur sayısının biraz daha çoğaltıl
ması hususu. 

Biraz da tevhidi kazayı ilgilendiren ikinci 
husus ise, vergi ihtisas mahkemelerinin kurulma
sı ve itiraz komisyonlarının bir kaza camiası 
içinde bir teşekkül haline getirilmesidir. Kıy
metli vakitlerinizi fazla israf etmemek için he
pinizi hürmetle selâmlar, Hükümete muvaffa
kiyetler dilerim. 

ALİ RIZA SAĞLAR (Çoruh) — Muhterem 
arkadaşlar, Hükümetimizin Büyük Meclisin 
tasvibine sunduğu 1952 Bütçesi yeni iktidarın; 
kendi tertip ve tanzim ettiği, tatbikatını ve ve
rimliliğini, bütün açıklığı ve samimiyeti ile 
milletin huzuruna serdiği birinci bütçesi olan 
1951 Bütçesinin temposuna ve müspet yürüyüş 
ahengine tamamen uygun bur bütçedir. 

1951 Bütçesiyle giriştiği çeşitli memleket 
dâvaları üzerinde'başarılarından yalnız şu bir
kaçı; meselâ: yol, su ve zirai istihsal kapasitesi 
gibi konulardan bu sene içinde: 

1. 1170 kilometre yeni yol yapmış bulunu
yor., 

2. 1100 köyümüze; insanca ve sıhhi şartlar
da içme suyu getirilmiştir. I 

3. Bugün, Maliye Bakanımızın daha dünkü ı 
en yeni izahiyle Büyük Meclisi tenevvür etmiş 
bulunmaktadır k i : 20000 traktör memleket top
raklarını işlemeye başlamıştır! 

4. Buğday ve hububat rekoltemiz 10 milyon 
tonu bulmuştur. Dünün buğday satmalan mem- | 
leketi yerine, bugün .1951 mahsulümüzden 
800 000 ton buğday satmaya hazırlanıyoruz. I 

B) Uzun yıllar boyunca 300 bin balvayı 
geçmiyen pamuk mahsulümüz bu sene 800 000 
balyaya yükselmiş bulunmaktadır. 

5. 1951 yılında ilk defa 100, bin ton harice j 
kömür satmış bulunuyoruz. İkinci bir yüz bin . 
tonun satışına hazırlanmaktayız. 1 

1952 0 : 2 
Diğer daha birçok müspet işler arasında: 

Nihayet; en son çıkarılan 60 milyonluk tahvil
lerin bir haftadan daha az bir zamanda kapışı-, 
lırcasına satılmış olması gözlerimiz önünde 
canlı birer vakıadırlar... 

Bu bakımlardan bendeniz bir cümle ile; 1952 
Bütçemizi şöyle vasıflandıracağım: Bu bütçe 
enerjik, tamamen yapıcı bir karakter taşı
maktadır. H . 

Bu vesile ile Hükümetimizi bütün kalbimle 
tebrik ederken üç mevzu üzerinde ehemmiyetlo 
durarak temennilerde bulunacağım. 

Toplu kalkınma enerjimizin başında gelen 
zirai kalkınma 'safında bir gübre politikamız 
olacağını ve bir 'gübre endüstrisi kuracağımızı 
öğrenmiş bulunuyoruz. DBu "itibarla, bununla 
alâkalı iki mevziin şöylece ortaya 'atacağım. Bu 
yaz tatilinde seçim mıhtakamdan - Erzurum'a 
uğrıyarak - döndüm. Yirmi yıl önce içinde dört 
yıl vazife aldığım Erzurum'da bugün hâlâ ya
kacak olarak yine hayvan gübresi kullanılmak
tadır. Orada 'şu incelemeyi yaptım. Erzurum'
un 1034 köyünde 61 705 hanesi senede 379 524 
tîon 'hayvan gübresi yakmaktadır. Erzurum'un 
60 kilometre yakınında Oltu'nun Balkaya lin
yiti mevcuttur. M. T. A. nın bu sene yaptırdığı 
tetkika göre bu linyitin kalorisi 4500 dür. Cev
her rezervi 3 milyon ton olarak hesaplanmıştır. 
Erzurumlu vatandaşlarımız bu 'gübreyi toprağa 
atıp yerine linyit yakacak olursa bugünkü ra
yiçle 6 milyon liralık linyit parası ödiyecektir. 
(Buna ımukabil bu gübre 'tarlasına atılsa yine bu
günkü para tutariyle gayrisafi olarak Erzurum 
toprakları 25 milyon liralık hububat ve. buğday 
istihsal edebilecektir. Bunun 6 milyon unu lin
yite mahsup edince bu vilâyette «afi 19 milyon
luk bir gelişme -ve zirai .kalkınma tahakkuk 
edecektir 

Bu; gübre politikamızın.yürütülmesi ve ba
şarısı bakımından ehemmiyetle üzerinde dur
maya değer bir konudur. Kanaatimce bu sade
ce 'bir Tarım Bakanlığı dâvası değildir. Bu
günkü zihniyetimiz ve rasyonel iş görme yönün
den tamamen" koordine olarak çalışılacak, 3 - 4 
bakanlığın ve nihayet Hükümetin toplulukla be-
nimsiyeceği 'bir mevzudur. Bu konuda İşletme
ler Bakanlığının, yolunun inşası bakımından 
bayındırlığın ve nihayet, gübreyi, muntazam ka
lıba dökme şırasında bununla çalışan zavallı 
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ikadm veya' çocukların el ve ayak sıyrıkların
dan giren tetanos - kazıklı humma - mikrobiyle 
ölüp gitmesi gibi feci akıbetlere sürüklenmesi 
sebebiyle de Sağlık Bakanlığını, yakînen ilgilen
dirmektedir. İBu fakir ve masum vatandaşlar 
'bugün yok yere eceli m ev 'udiyle ölmüştür diye 
'gösterilmektedirler. 

1 Sayın Hükümetin bu mevzuu bir tüm halin
de, kalkınmamızın m'üspet ve verimli kanaatle
rinden biri saymasını ve benimsemesini istirha/m 
ediyorum. 

İkinci bir temennini şudur : 25 - '26 sene ka
dar evvel Karedeniz'in Çoruh, Rize, Trabzon ve 
'Giresun illerinde mevcudiyeti meydana çıkarı
lan nekator - kancalıkurt hastalığı o gün bugün
dür nüfusu 1 100 000 ni geçmiyen bu iller hal
kını pençesinde kıvrandırmaktadır. 

Yıllar boyunca bu illerimizde esaslı ne bir 
mücadele ve ne de her hangi bir şekilde bu has
talığı önleyici bir çalışma yapılmamıştır. Bil
hassa sahil bölgesindeki halkımız da derin bir 
kansızlık ve sonunda ölüme götüren veyahut 
hastalıkla ölüm arasında vereme yakalanmak 
suretiyle öldüren bir âkibet hazırlamaktadır; 
sebepleri arasında bu bölgenin jeolojik durumu 
mühim bir föktördür. Arazi bu havalide çok dar 
ve dik yamaçlar halindedir. Esasen hayvan mah
sulü azdır. Gübresi de o nispette çok fakirdir. 
Yağan yağmurlar bu cüzi gübreyi veya funda 
toprağını alıp götürmektedir. Bu yüzden halk 
en iptidai yaşamak mücadelesi ve azmi pahasına 
insan gübresini tarlasına atmaktadır. Yalın ayak 
dolaşan bu fakir halkın ayakla rındaki sıyırık-
lardan bu mikrop girmekte ve devamlı olarak 
hastalığı artırmaktadır. Hükümetimiz bu hava
li halkım toptan ofisçe mısırı ucuza verdirmek 
gayreti içinde fedakârlıklar yapmaktadır. Bu 
dört vilâyetin çok fakir halkına, sağlık dâvası 
olarak ele alınıp tarım dâvası halinde tamam-
lıyacağımız bir inanç ve ehemmiyetle bu Neka
tor yazın, Sağlık Bakanlığının mücadelesinin 
muvaffak olduğu müddete münhasır kalmak 
üzere meccanen suni gübre dağıtılmasının Hü
kümetimizce, (sağlık ve mısır istihsali rantabli-
tesini artıracak rasyonel bir iş olarak) ele alın
masını istirham edeceğim. Böylelikle bir taşla 
iki kuş vurmuş olacağız. Hem vatandaş sağlığı
nı ve hem de mısır zîraatini kalkmdırmış ola
cağız, 

1952 0 : 2 
Son temennim : 
Hükümetimizin çeşitli alandaki enerjik çalış

malarını geniş vatandaş kitlesine ve nihayet 
köye kadar ulaştırmamak suretiyle emeklerimiz 
yeter derecede ve değerlendirecek şekle sokula-
mamaktadıi'. 

Bugünkü propaganda yayınımız cılızdır. Me
selâ Sağlık Bakanlığının, Millî Eğitimin, Tarım 
Bakanlığının, Basın - Yayının propaganda teş
kilâtı vardır. Ayrıca bu sene yaz aylarında Do
ğu illerinde propaganda ekibiyle çalışmalar ya
pan Hava Kurumumuzun propaganda servisi 
mevcuttur. Ancak bakanlıklarımızdan mahdut 
bir kaçının; Umum Müdürlük kadrolariyle işli-
yen propaganda faaliyetleri, ayrı ayrı bütçeye 
birçok malî külfetler yüklemesine rağmen ve
rimli olamamaktadırlar. Meselâ yalnız Sağlık 
Bakanlığının 25 memurlu propaganda Umum 
Müdürlüğünün memur maaşları hariç 30-40 bin 
•liralık umumi bir masrafı vardır. 

Millî Eğitim Bakanlığının küçücük bir film 
stüdyosu ve öğretici filmler , merkeziyle Millî 
Kütüphanede yine küçük bir filim makinesi mev
cuttur. Bunlarla ancak şimdilik yalnız tek, An
kara'nın mekteplerinde kültür filimleri göstere
bilmektedirler. Bakanlık teşkilâtımızın hiç bi
risinde elektrojen gurubu motorlu bir kamyonetle 
elekti-.iği olmıyan ilce, bucak ve köylerimize; yap
tığımız müspet iş ve çalışmalarımızın propagan
dası yapılamamaktadır. Bugün bu tip kamyonet
ler nihayet 20 bin liraya satm alınfabilinekte-
dirler.Son zamanlarda bu teknik daha ileri götü
rülerek o kadar basitleştirilmiş ve ucuza maledil-
mekledir ki, bunlarla çalışmazsak emekleri
mize yazık olacaktır. Arzecleyimki: iki kilovat-
lık âz'ami 75 - 80 kilo ağırlığında grup jeneratör
ler vardır. Yalnız sinema makinesini işletebilecek 
bu grup jeneratör, sesli sinema makinesiyle 
beraber üç bin liraya mal olabilmektedir'; böylece 
hepsinin ağırlığı ; Grup jeneratör 75, sinema ma
kinesi 15.kilo ki: hepsi yalnız 90 kiloluk bir ağır
lıkla Türkiye'nin elektriği bulunmıyan her kö
yüne kolaylıkla sinama halinde, projeksiyon ha
linde filmi ve filimle propagandayı yapabilece
ğiz ve bu artık çok basit teknik bir iş haline gel
miş bulunmaktadır. Böylece her bakanlığımızın 
yaptığı müspet, yüz güldürücü ve hamleli çalış 
malarım ayda iki, olamazsa ayda bir olarak filme 
çekilebilecekleri, Başbakanlık emrinde kuracağı
mız bir stünyoda filme alarak sistematik şekilde 
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bunlar] teksir etmek suretiyle en uzak köyleri 
mize kadar yayabiliriz ve yaymalıyız. Bu bugü
nün artık en klâsik ve kuran yayın vasıtası ol
muştur. Bu yeni organizasyon bununla birlikte 
küçük gazete, mecmua, büroşür ve afişler yapa
rak da Hükümet faaliyetini canlandırır ve köylü
nün ayağına süratle götürür buna çok muhtacız, 
geç kaldık. Saym Hükümetimizden bunun ta
hakkukunu sağlamasını hararetle beklediğimi arz 
ve temenni ederim. 

ABBAS GÎGÎN (Çoruh) — 1952 yılı Bütçe
sinin tümü üzerinde görüşülürken bilhassa üze
rinde durmak mecburiyetinde müttefik olduğu
muz mevzulardan birinin de ferdî ve içtimai ah-. 
lâkımız olduğu muhakkaktır. Bugünkü panora
ma ise itimat ve inşirah verici manzara olmaktan 
çok uzaktır. Bu durum geçirilen inkilâplarm 
her ne kadar neticei tabiîsi şeklinde vasıflandırıl
mış olmak istenmişse de fert ve millet karekter in
deki aslından şaşmış inhirafların bundan daha 
başka mâna ve ifadede olduğu bir gerçektir. 

Cemiyetlerin tâbi oldukları örf, âdet ve 
anane bünye tesanütleri için ne kadar zaruri îse 
icra mevkiindeki hükümetlerin bu hususlara âza
mi hassasiyetleri de o derece şarttır. Maalesel! 
no bu cihetlere, ne de din ve dil bahsine gereği 
veçhile alâka duymuş sabık hükümetler yaşaya-
madı. Bunu teessürle ifade etmek bir icap ve va
zifedir. Millet mukaddesatı kıymetlerimize gere
ken elzem itina ve teyakkuz hattâ kasdi diyebile
ceğimiz ve ancak ihmal adında icmal ve tavsif 
eyliyebileceğimîz alâkasızlıklarında sabık hükü
metleri töhmetli görmeme mümkün değildir. Bu 
üzüntülü devri 14 Mayısla tarihin sinesine gö
merken Türk Milleti kendi iktidarına bu hamle
nin tahtında müstedir 'anlamı da aynı zamanda 
ihsas etmiş bulunmaktadır. Maşeri vicdanı sız
latan dertlerinden onu halâs eylemek bugün bi
zim vazifemiz olmuştur. 

Millet kendi iktidarından bunu itimatla bek
liyor. Cemiyetimiz bağlı kaldıkları Müslüman 
akaidi fezailiyle huzur içinde yaşarken garip 
temayül ve tavsiyelerle yöneltilmeye sây olun
duğu Garp âlemi ihata edemediği ve adapte 
olamadığı başkalıklariyle ona inhirafa mecbur 
olduğumuz yine sarsıntısını getirmiş ve her 
sarsılan ş'eyde olduğu üzere kendisine pek çok 
fedakârlıklar mecburiyetini itham eylemiş ve 
yine mânevi değerlerinin istemiye istemiye fe
dakârlıklarını tahmil etmiştir. Telâkkileri çü-

.1952 O : £ 
I rütülmüş, birer kıymet diye tanıdığı ve yaşat

tığı inançlariyle istihza edilmiş ve şeref ve 
hasletlerine durmadan darbeler indirilmiştir. 
Münevver zümrenin sarıklı olanlarının topuna 
birden softa 'muamelesi yapılmış, zelil kılın
mıştır. Memleketin uleması ve fazlı sindirilmiş 
ve avrupai benliklerin uğruna heder edilmiştir. 

BAŞKAN — Bütçe üzerine mi konuşuyor
sunuz? 

ABBAS GlGlN (Devamla) — Tümü üzerin
de konuşuyorum. 

Bu hareket tarzı hazmedilemiyen icraat aza-' 
i rcıetiyle manen zaıfa uğramaklığımız suretin

de tecelli etti. Bugün babasına küfreyliyen, ho
casına kem nazarla bakan nesil bu sistem gay
retinin hasılasıdır. Halk Partisi nice tenkidle-
rinde memlekette mevcut gelişmelerin teme
linde kendi harçlarının da bulunduğunu söyler
ken ben zihinlerine Türlük haslet vfe mezayatı-
nın gururu işlenmemiş neslimizin feryadını duy
dum. Türk Milleti böylece verdiklerini şimdi 
geri almak istiyor. Kendi akaidinin prensibin
de bulduğu sosyal itimada avdet etmek duy
gu ve arzusu içindedir. Onu bu haktan nezey-
liyemeyiz. Adapte edilmiş yabancı telâkkiler 
kokusundan tiksiniyor. İsviçre ve İtalyan kay
naklı kanunlar onu tatmin etmiyor. Nev'i ken
dine mahsus olacaklar ile amel eylemek zarure
tini tıklım tıklım dolmuş hapishaneler misali 
ile cevaplarken bu bahiste devam eden ıstırap
larına artık ve mutlak bir son verilmesini de 
bilhassa bekliyor. Millet olarak Türk - İslâm 
Devleti vasfiyle mütenasip ımezayaya tekrar sa
hip kılınması dileğindedir. Kendi gelenekleri
ne nakise getirecek hususatı reddediyor. Dinî 
ve terbiyevi içtihatlarında musirdir. Otuz yıl
lık baskı altından bugün bu duygu ile kalk
mış bulunmaktadır. Büyük Milletimizi icraa
tımızda bihakkın temsil etmek kudret ve ica
bını göstermeliyiz. 

Çok kıskanç olduğu iffet ve ismet bahisle
rinde duçar olduğu ahlâki sukuttan onu kur
tarmalıyız. Namus telâkkimizle oynıyacaklar 
için şedit hükümler vaz'etaıiş olmaklığımız bu
günün zaruretidir. Başka iklimlerin kavaidi 
bizi tatmin etmiyor ve hiçbir zaman etmiye-
cek de. 

Her güri tesadüf ettiğimiz rüşvet, irtikâp 
ve iltimas gibi hâdiseler de bizim olmıyan ka-r 
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Vaninin büyük dahli bulunduğunu itiraf etmek I 
lâzımdır. 

Hazreti Ömer'e kılıç kaldıran vakur el bu
gün bileğinden kopmuş vaziyettedir. Dürüst 
vazifeliler devam eden dünün zihniyetinde hâ
lâ esir ve mağdurdurlar. Hükümet olarak bun
lara hukuk devleti itimadını ulaştırmakta da- j 
ha fazla gecikmemelidir. Gönlünde yalnız ve 
yalnız vatan aşkı ve endişesi yaşıyan temiz na-
fliyeli insanları iş başına getirmekle, başara
cağımız inkılâpta kifayetli devlet kadrolarını 
tanzime muktedir olacağımız ümidindeyim, iki 
senemizi itmam üzereyiz. Henüz tatminkâr 
adımları atmış değiliz. Bunun için de üzgünüz. 
Üzüntümüz bunu kuvveden fiile çıkarabilece
ğimizin şüphesinden değil, Hükümetin bu mev
zuu yeter gayrette ele almamış olmasını gör
mekten geliyor. Fakat ne yapıp yapıp gerekli 
mevzuatı getirerek bir salâh yaratmak zaruridir, j 
Bugünkü Devlet icraatı daha müspet gidişle 
idealimizin tahakkukunu tezce mümkün kılmış 
olabilecektir. 

Vaktim vardır, bu arada gördüğüm bâzı hu
susları da izah etmek istiyorum. Benden evvel 
konuşan arkadaşlarım petrol, kömür ve sair yer 
altı servetlerinden bahsettiler. 

Bütçe Komisyonunda petrol mevzuunda 
kendilerine daha fazla tahsisat vermek is
tediğimiz sorumlu kimseler, hayır biz faz
la tahsisat istemiyoruz gibi garip bir zih
niyetle karşımıza çıktılar. Bugün çok faz
la döviz sarfetmek suretiyle hariçten temin 
etmiş olduğumuz .petrol dahilde mevcut olduk
tan. sonra bu hareketin bir hata olduğu mey
dandadır. Devletin bu noktaya teksif etmiş o-
lacağı gayretin memleketin hayrına olacağı ! 
da bir hakikattir. 

Bir de bir otomobil sefahati sürüp gitmek
tedir .. Meclisin kapısında yırtık pejmürde el
biseleriyle memleketin işsiz güçsüz ve karnı aç 
insanları bizden, iş dilenmeye gelmişler, biz on
ların karşısına lüks otomobillerle çıkarak, dert
lerini katiyen anlamaktan uzak lüzumsuz ifa
desinden kurtulamayız, isveç Kiralı bisikleti 
ile gezerken şerefine bir nakise gelmemiştir. 
Bunlara ödenek mi vereceğiz, ne vereceksek ver 
relim. Bizi bu dertten, böyle fuzuli gösterişten 
kurtarmış olsunlar. Hükümetten bunu bilhassa 
rica ediyorum, bir kanun yapsınlar getirsinler. 
Biz de tasdik edelim. (Alkışlar) | 
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BAŞKAN — Mecit Bumin. 
MECİT BUMÎN (Çoruh) — Muhterem ar

kadaşlar; 19552 yılı Bütçe kanunu tasarısı da 
bizzarure mevcut eski kanunların tesiri altında 
hazırlanarak, yüksek Meclisi huzuruna gelmiş 
bulunmaktadır. 

Bu kanun tasarısında samimi tasarruflara 
riayet edildiğini gördüğümden, Hükümete teşek
kür ederim. 

Muhterem arkadaşlar, ben de mümkün oldu
ğu kadar kısa olarak, Hükümetten birkaç te
mennide bulunacağım. 

1. Herhangi bir bakanlığa bağlı genel .mü
dürlük ve onların şubeleri arasında veya bi
lûmum bakanlıklararasmda daha sıkı iş birliği
nin yapılmasını; 

, 2. İstatistik bilgisine muhtaç bütün bakan
lıkların, istatistik bilgilerini, istatistik Genel 
Müdürlüğünden temini ile, diğer bakanlıklar da 
bu iş için tahsis edilen dairelerin lağvını, 

3. Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 
natamam bulunan ve hattâ vatandaşın ihtiyacı
na cevap veremiyen, telefon tesisatının, Posta 
Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğüne devrini, 

4. Memleketimizde Devlete ait yapılacak 
bilûmum bina inşa ve tamiratının bizzat Ba
yındırlık Bakanlığı tarafından yaptırılmasını; 

5. Bakanlıklar merkez ve mülhakat kadro 
teşkilât kanunlarının birbirine sıkı ilgili şekilde 
hazırlanarak, 1953 Bütçe kanun tasarısının ha
zırlığından evvel, yüksek Meclise sunulmasını, 

6. Bu yıl Bütçe kanun tasarısında, vatan
daşların işlerini daha suhuletle görmek maksa-
diyle, personel tahsisatının artırıldığı gözük
mektedir. Şüphesiz bu tahsisatla kanun gerek
çesinde adları geçen' bakanlıklara yeniden me
mur alınacaktır. Bu yeni memur alınmasından 
evvel açıkta bulunan veya mutasavver bakan
lıklar yeni kadro teşkilât kanununda açığa çı
kacak memurlardan tâyin edilmesini. 

7. Bakanlıklar ve vatandaşlara verilecek 
meteorolojiye ait bilgilerin Meteoroloji Genel 
Müdürlüğünden temini ile diğer bakanlıklarda
ki meteoroloji teşkilâtının lağvını. 

8. istikşaf ve keşif projelerinde ve bilû
mum haritadan istifade edilecek mevzuların 
Haritacılık Genel Müdürlüğünden temini ile 
bu teşkilâta daha faydalı olabilme veçhesinin 
verilmesini. 
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,9. Normal hallerde vatandaşlara karşı bü

tün bakanlıkların iş. birliği şeklinde çalışa
cakları gibi zarar ve tehlike anlarında da da
ha sıkı iş birliğinin yapılmasını, meselâ deprem
de olduğu gibi sürekli yağmurlarda.mahsulünü 
içeri alamıyan köylülere bütün zirai vasıtalar
la birlikte bakanlıklar malzemelerinden istifade 
edilmesini, 

1G. Başka bakanlıklara bağlı hastane ve 
doktorlarından o mmtaka halkının âzami isti
fade etmesi hiç olmazsa hasta muayene etmek 
suretiyle bulaşıcı ve alelûmum. hastalıkların 
mücadele ve tedavisinde Sağlık Bakanlığı teş
kilâtına sıkı yardım yapılmasını, 
. 11.. Insaıi hastalığına ait bilûmum müca

dele vasıta ve lâboratuvarlarınm mümkün oldu
ğu kadar Sağlık Bakanlığı emrine verilmesini, 

12. Bilûmum Devlet memurlarının mesai
lerini daha samimî olarak halka tevcih ederek 
vatandaşların işlerini zamanında yapmalarını, 

13. Merkez ve mülhakata tahsis edilen kır-
tasi, mefruşat, tenvir ve teshin ödeneklerinin 
merkezde fazla sarf edilmekte olduğu halde mül
hakata yetmiyecek derecede gönderilmektedir. 
Hakiki ihtiyaçlıyı göz önüne! alarak bu tevzi 
işinin âdilâne yapılmasını, 

14. Devlet daireleri merkezde fevkalâde, 
mülhakatta, il ve ilçelerde normal derecede 
Devlete ait binalara yerleşmiş olduğu halde bir
çok ilçelerimizde devlet daireleri birbirlerin
den çok uzak, dağınık şekilde kulübelerde ba
rınmaktadırlar. Aynı zamanda bu kulübelerin 
değerine nazaran çok fahiş fiyatlarla oturulan 
bu yerlerin mahrumiyet dereceleri göz önüne 
alınarak bir an evvel Devlet tarafından müte
vazı yapılmış binalara kavuşturulmasını Hükü
metten rica eder, Hükümete başarılar dilerim. 

BAŞKAN — Muharrem Tuncay. 
MUHARREM TUNCAY (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlar; huzurunuzda dünden beri 
tetkik edilmekte bulunan 1952 senesi Bütçesinin 
samimî çehresine nüfuz edebilmek için, teferru
atından kaçınarak, zamanın da darlığını göz 
önünde tutmak suretiyle, ana hatlarını bu gö
rüş zaviyesi içerisinde ele alıp bu samimî çeh
reye bir göz attığımız zaman şöyle bir mâna 
ile karşı karşıya bulunacağız: 

Artık bu aziz milletin birçok fedakârlık
lara katlanarak verdiği paralar bir miras yedi 
hovardalığı içinde sarfedilmiyecektir. <•••'••' 
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Yine bu çehreye göz attığımız zaman anlıya-

cağımız şey, aziz Türk milletinin vermiş oldu-
duğu paralar santimine varmcıya kadar kont
rol altında tutulacağı, şu zatin veya şu züm
renin, orman köşklerine sarfedilmiyeceğidir. 

Yine bu çehreye bakılarak alınacak ilham; 
artık bir bakanın beyaz tirenlere binerek sırf 
kendi mmtakasını memnun etmek için ve sırf 
rey toplamak maksadiyle şarkın, garbın, şura
nın buranın ıstırabına asla göz atmadan, bir 
keşmekeş içinde bu Türk milletinin parasını 
sarf etmesi halinin sona erdiği hususu olacaktır. 

Diğer taraftan bu 1952. Bütçemize göz attı-, 
ğımız zaman şu izahla karşı karşıya kalıyoruz: 
Aziz milletin parası artık ancak ve ancak mem
leketin iktisadi kalkınmasına, . sosyal inkişafına 
ve nef'ine sarf edilecektir. Bunu şu anda huzuru 
kalble burada, bu kürsüde açıkça iddia edebiliriz. 

O halde arkadaşlarım; Aziz Türk milletine 
bu mukaddes kürsüden gururla şunu ifade et
mek imkânına malik olabilirim : «Aziz milletim 
müsterih ol, artık senin verdiğin paralar şuraya 
buraya sarfedilirken onu son santimine kadar 
kontrol etmek cesaretine sahip bir Büyük Mil
let Meclisin vardır. Senin verdiğin paralar, se: 

nin hizmetinde kullanan ve senin inkişâfın için 
çalışan bir Hükümetin vardır!» 

'Aziz ve muhterem arkadaşlar, bunu böylece 
ifade ettikten sonra siyasi tarihimizde Atlantik 
Paktı gibi büyük bir hâdiseyi yaratan ve siyasi 
tarihimize şanlı bir sayfa ilâve etmesini bilen ve 
gene iç hayatımızda iktisadi bakımdan, sosyal 
bakımdan ve köy dâvası bakımından büyük 
hamleler yapma imkânına malik bulunan 
Adnan Menderes Hükümetinin 1952 Büçtesini 
tatbik ederken daha ileri hamleler sağlamasını 
ve bu bütçenin aziz milletimiz için uğurlu olması
nı temenni ederim (Alkışlar) 

Şimdide memurlara taallûk eden bir noktaya 
temas etmek ve bu noktada şefkatli hareket et
miş olan Hükümetin nazarı dikkatini çekmek 
istiyorum i 

Arkadaşlar, müsaade ederseniz, mevzua inti
kal edebilmek için, memurları 3 grupa ayırmak 
mecburiyetindeyim : Birinci .grup, namus yolun
dan ayrılmiyan, eğilmiyen niemur. Onun yeri 
başımızın üstünde. Onun hasretini çekmiş insan
larız, onlar bu memlekette ekseriyeti teşkil etmek
tedir. 
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İkinci kategoriye giren memurlar, eski iktida
rın baskısı altında kalmış ve şaşırmış zavallılar
dır. 

Bunlar bugün yaratılan hürriyet havası için-
de ellerini kaldırarak : «Allah'a şükürler olsun 
bu güzel havayı teneffüs etmek imkânına malik 
olduk» diyen insanlar... 

Ama bunun yanı başında üçüncü kategoriye 
giren insanlar yar. Kırk senelik kani olur mu 
yani?... Bununda sebebi var arkadaşlar. Bu 
grup insanlar Halk Partisinin mezarını kazan in
sanlardır. 

' Arkadaşlar, bu üçüncü katagoriye ayırdığım 
insanlar niçin hâlâ bu şaşkınlık içinde bulunu
yorlar biliyor musunuz?... Samimiyetle şunu ifa
de etmek isterim ki, bunlar vatandaşa kırbaç 
kullanmasını bilmiş insanlar, para almadan iş 
yapmaktan çekinmiş olan insanlardır. Hattâ va
tandaş hakkını müdafaa ettiği zaman «Vazife 
esnasında hakaret» suçundan dolayı onu mahke
meye sevketmek zevkine nail olan insanlardır. 
Böyle bir haleti ruhiye içinde bulunan bir insa
nın şüphesiz ki, bugünkü zihniyete intibak et
mesine imkân yoktur. 

îşte muhterem arkadaşlarım, Hükümet bu 
nokta üzerinde hassasiyetle durmak mecburiyetin
dedir. Hükümet bu nokta üzerinde hassasiyetle 
durduğu zaman ekseriyeti teşkil eden namuslu 
memurlar da bu ithamdan kurtulacaklardır ve 
Allah razı olsun bu iktidara diyeceklerdir. 

Bu itibarla bütün dokümanlara malik olan 
Hükümet bu tip memurları doğru yola sevket
mek ve vatandaşların hizmetlerinde sevkedebil-
mek için bir kanun tasarısı ile Büyük Millet Mec
lisinin karşısına çıkmalıdır. 

Temennim bundan ibarettir arkadaşlar. 
BAŞKAN — Hasan Ali Vural.. 
HASAN ALÎ VURAL (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlar, 1952 bütçesinin ve bütçe hakkın
daki mütalâamın arzında, bu bütçenin mahiyeti
ni medhetmek maksadiyle konuşmıyacağım. An
cak bizim iktidarımızın da böyle bir medhiyeden 
hoşlanmadığını takdir etmiş olan bir arkadaşı
nızım, 

Arkadaşlar, 1952 bütçesi bir defa parti idea
limiz bakımından, ikincisi milletimizin bu bütçe
den umduğu yenilikler halamından, üçüncüsü 
de bu bütçenin takip ettiği sistem bakımından 
kâfi ve mukni vaziyet taşımamaktadır. Şöyle ki: 

Bir bütçenin tekâmülünü gösteren, kıstas bu 
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bütçedeki memleketimizin ana dâvalarına tahsis 
edilen meblâğlar ve kalkınma yolundaki tahsisat
lar ve bunların nispetleridir. Tekâmülü bu su
retle ölçmek mevkiindeyiz. 

Arkadaşlar, bugün aha dâva olarak ele aldı
ğımız ve bütün milletvekillerinin üzerinde hassa
siyetle durduğu yol dâvası, su dâvası, zirai dâ
vamız ve ağaçlandırma dâvası, nihayet memle
ketimizde iskân. dâvası gibi kuesusların ve kala
kalmamıza medar olacak bu cihetlerin ehemmi
yetle nazara alınması icabederdi. 

Yol dâvasında mükemmel bir tekâmül gör
mekteyiz, bunu inkâr edecek vaziyette değiliz. 
Ancak yol dâvasında Türk milletinin ve Türk 
köylüsünün kendisine teveccüh eden vazifeleri 
ve mükellefiyeti bihakkin ifa ettiği halde ve 
(bugün kendi mmtakamız olarak Çorumdan bah
setmek icabederse) tamamen köy yollarının tesvi-
yei türabiyeleri bizzat köylü tarafından ikmal 
edilmiş olduğu halde kışın ve yağmurun tahri
batına terkedilmiş, Hükümet tarafından buna 
kâfi derecede zamanında yardım edilmemiş ve 
zamanında icabeden tedbirler alınmamıştır. Bu 
şunu gösteriyor ki, halkın çalışması ile Hükü
metin zamanında yardımı yekdiğerine mütena
zır ve mütenasip bir vaziyette değildir, işte bu 
cihet .şayanı tenkiddir. Bunu söylemek mecburi
yetindeyiz. 

ikincisi su : Bilhassa köy içme suları dâvası 
bugün hepimizin içinde bir ıstıraptır arkadaş
lar. Oeçen yılda tanzim edilen bütçeden evvel 
köy içme sularına bir milyon lira tahsis edildi
ği halde geçen seneki bütçede beş milyon lira 
tahsis edilmişti. Bu bize ümit vermişti. Bire 
karşı beş. Bu seneki tahsisat 7,5 milyon lira
dır. Dikkat buyurulursa bugün köy içme suyu 
ihmal edilecek bir Iteyfiyet değildir. Bugün 
sağlık dâvasiyle meşgulüz, köyün sıhhatiyle 
meşgulüz. Sağlık dâvasında birinci derecede 
içme suyu gelir. Köylülerin pis suları içmek su
retiyle hastalandıkları salahiyetli arkadaşları-
mızca tesbit edilmiştir. 

Nihayet arkadaşlar; zirai dâvamız gelir. Bu 
ana dâvada memeleketimizde mahsul çeşitlerini 
mıntakayi olarak nazarı itibara almak mecbu
riyetindeyiz. Bu hususta Ziraat Bakanlığı ça
lışmaktadır. Fakat bu çalışmalar kifayetsizdir. 
Memlekette bir parselaj yapmak suretiyle her 
mıntakanın mahsul çeşidini, toprağının kuvvei 
imbatiyesini tesbit etmek lâzımdır. Buna göre 

m 
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her mmtakadaki mahsul;: vaziyetine : yeni çeşit
ler ilâve etmek' ve toprağı yeni mahsullerle 
zenginleştirmek gerektir. Halkın kalkınmasına 
yardım etmek 'mecburiyeti karşısındayız. 

İhracat mevzuu olan maddelerin çoğu tahdit 
edilmiştir. Tütün, pancar, pamuk gibi... Bu tah
didat millî servetimizi tahdit etmek demektir. 
Geniş düşünürsek millî serveti tahdit etmeye 
hiçbirimizin hakkı yoktur. Bilâkis <onu tekem
mül ettirmek ve genişletmeye mecburuz. 

Memlekette bir de orman dâvası ile karşı 
karşıya bulunuyoruz. 

Arkadaşlar, ormanın korunması için ımaden 
kömürü mevzuunu, linyit kömürü ve kömür 
mevzuunu 'ele almak mecburiyetindeyiz. Bina
enaleyh bunun için de ayrıca tahsisat konması 
gerekirdi. 

Memleketin en mühim dâvalarından birisi 
de ağaçlandırma davasıdır. Bu dâvanın tahak
kuku memleketi kurtaracak ve ferah verecek 
yegâne yoldur. 

-Arkadaşlar, bir ciheti daha ilâve ediyorum, 
vaktin kısalığı daha tafsilâtlı izahatta bulun
mama maalesef mâni oluyor. 

Memleketimize Marshall Yardımı adı altın- i 
da yapılan yardımdan büyük istifadeler etmek
teyiz. Fakat Ibu Marshall Yardımının kullanıl-
dığı cihet, tahsis mahalleri ve yerleri mucibi 
tetkiktir. Bugün, kulaklarımıza kadar gelen 
ıbirçok hâdiselerle karşı karşıyayız. Bu Mar- | 
shall Yardımının lüzumsuz birçok yerlere sar- ı 
fedilmekte olduğu istihbar edilmektedir. Bu
nun üzerinde bilhassa Hükümetin hassasiyetle I 
durmasını ve bu yardımdan bilhassa kalkınma-
ya muhtaç olan vilâyetlerimize tahsis yapması- ı 
m rica ediyorum. 

Tenkidlerim yerindedir ve memleketin kal- , 
kurmasına matuf olan sözlerimin samimî telâk
ki edilmesini arzederim. 

BAŞKAN — îzzet Akçal. 
ÎZZET AKÇAL (Rize) — Aziz arkadaşlarım, 

1952 yılı Bütçesinin zamanında Büyük Millet 
Meclisine ve umumi heyete tevdi edilmiş bulun- ı 
masını Hükümet ve Bütçe Komisyonu için mu
vaffakiyetli bir başarı addedenlerdenim. 

1. Bütçe açığı olarak gösterilen miktarı, 
millî gelir kaynaklarının tezayüdü nispetinde 
artacak olan gelirlerle ve alınması derpiş olunan ; 
tedbirler muvacehesinde para politikamız ve I 
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• masraf mahalleri bakımından zararlı görmemek-
, teyim, 

Harçlar Kanunu ile akar yakıttan alınacak 
harçlara, ait kanun tasarılarının Bütçe Kanunu-
nun varidata taallûk eden kısımlarından evvel 
konuşularak aynen veya tadilen kabul edilmesi 

i halinde de usule mütaallik arkadaşlarımın hak-
lı tenkidleri giderilmiş olacaktır. Bu iki tasarı 

! ile derpiş edilen varidat fazlasının mükelleflere 
I intikali bakımından onları sıkacak ve umumi 
j hayatta pahalılık ve fiyatların baş yukarı git-
| meşine sebebiyet vereceği yolundaki mütalâala-
j ra bu vergilerin matrah ve mükellefleri bakı-
I mmdan iştirak etmemekteyim. Ancak gelir sağ-
! lıyan büyük çiftçinin gelirleriyle mütenasip 

olarak Gelir Vergisine tâbi tutulmam asında ıs
rar gösterilmesini yerinde bulanlardan değilim. 

Arazi Vergisinin artırılması hakkındaki ta
sarıyı tam ve isabetli bir kararla geri alan Hü
kümetten, bu konuda ciddî tetkikler- yaparak 
zirai sektörden varidat teminini sağlıyacak bir 
tasarı ile Büyük Millet Meclisine gelmesini te
menni etmenin zamanı geldiğine işaret etmek 
isterim. 

2. Bütçe tasarısı ile yatırımlar için göste
rilen rakamlar ve yatırım mahalleri iktidarımı
za övünmek imkânını vermektedir. Bu yatırım
ların daha ziyade faydalı olmasını tcminen, 
mahrumiyet bölgesi, nüfus kesafeti ve bilhassa 
geri kalan ve ihtiyaç içinde bulunan bölgeleri
mizin kalkınmaları imkânım sağlıyacak husus
ların mütalâası suretiyle yapılmasında, Hükü
metin basiret göstermesini ve iktidarımıza ta
kaddüm eden zamanlarda olduğu gibi vatanın 
muayyen bölgelerine teksif edilmemesini temen
ni etmek yerinde olur. 

3. Din adamlarını yetiştirmek ve bunları 
lavzif etmek hususundaki gayretlere bütçe ile 
daha fazla imkân sağlanmış bulunmasını gör
mek isterdim. Kırk.binden fazla köy nahiye ve 
kazada bulunan, vilâyetlerimizde 4807 din ada
mının halen tavzif edilmiş bulunduğu ve birçok 
kaza nahiye ve köylerimizde, vatandaşın mâne
vi varlığına hitap ve dinî vazifeleri ifa edebile
cek muvazzaf din adamlarımızın bulunmadığı 
bir hakikattir. 1952 yılı Bütçesinde 502 kadro 
verilmiş olmasını vatandaşlarımızın çok asıl ve 
mübrem olan bu ihtiyaçları bakımından kâfi 
bulmamaktayım. 

Hükümetin % 99 u müslüman Türk olan va-
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tandaşlarimızm maceracı ve menfaatçı şahıslar 
arkasından koşmalarını Önlemek bakımından din 
adamı yetiştirmek ve tavzif etmek hususunda 
daha ciddî tedbir ve rakamlarla B. M. Meclisine 
gelmesini istemek hakkımızdır. 

4. Vatanın birçok mahallerinde milyonlarca 
dekarlık arazi boş bulunduğu halde Karadeniz 
gölgesinde şerit halinde uzanan arazilerde sı
kışık durumda olan vatandaşlarımızın arazisi 
geniş olan sahalarda topraklandırılması için 
bu hususun ehemmiyetiyle mütenasip faaliyetle
re imkân verecek rakamlara yer verildiğini 
bütçe tasarısında görmek isterdim. Bilhassa 
Rize, Çoruh ve Trabzon ile Giresun vilâyetlerinde 
topraksız ve toprağı kâfi bulunmıyan vatandaş
larımızın en kısa bir zamanda topraklandırıl-
maları için Hükümetten esaslı bir program 
ve,çalışma beklemekteyiz. 

İntihap dairemin süratle artan nüfusunun 
üçte birine yakın kısmının gurbet uşağı oldu
ğunu ve bunların ailelerinden uzak yaşamak 
mecburiyetinde kaldıklarını hatırlatmakta fayda 
mülâhaza ederim. Türkiye'de dekar itibariyle 
en fazla. Arazi Vergisi ödemekte olan Rize 
bölgesinde arazisi ve geliri geniş olan vilâyet
lere muvazi olarak taplama faaliyeti göstermek 
ve arazisiz veyahut yeter arazisi olmıyan şahıs
ları tesbit ederek iklim ve diğer şartları uygun 
mahallere göçmelerine imkân sağlanmasında 
bir zaruret müşahede ederim. Karadeniz vilâyet
lerimizin kalkınması, halkın bir an evvel se
faletten kurtarılması bakımından dahilî kolo-
nizasyona yer vermekle beraber toprağın verimi
ni artıracak tedbirlere ,baş vurmak ve hidro 
elektrik tesisleriyle ucuz sanayii tesis ve inki
şafını, madenlerin işletilmesini sağlamak ge
rekir. Bu yolda yapılması gereken programın 
en kısa bir zamanda tanzim edilmesini ve icra
ata geçilmesini temenni etmek yerinde olur. 

5. Deniz yoluna muvazi olarak Karadeniz 
sahil yolundaki faaliyetlerin son zamanlarda 
durmuş bulunmasını ve makinelerin muattal 
kalmasını bu bölgenin süratle' kalkınması yö
nünden sarfı gereken faaliyetlerle parti ve Hü
kümet politikası bakımından aksaklık telâkki 
etmekteyim. 1952 Bütçe yılında buna meydan 
verilmemesi için tedbir alınmasına işaret etmek 
faydalı olur. 

6. Müstahsili himaye eden Hükümet politi
kacının misr müstehliki Karadeniz bölgesi için 
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I aldığı tedbirlerin bu bölgede husule getirdiği 

huzura işaret etmeyi de vazife telâkki ederim. 
, Bu basiretli çalışmaların daha müsmir ve emni
yetli olabilmesi için limanı yapılan bir sahil 
vilâyetinde on bin tonluk silonun en kısa bir 
zamanda yapılması lüzumuna işaret etmeyi de 
faydalı bulurum. 

7. Evkaf İdaresinin gerek yardım ve ge
rekse yatırımları bakımından mahrumiyet böl
gelerini ön plânda tutması icabedeceğine kaniim. 

8. . Adalet bütçesi konuşulurken üzerinde 
uzun uzadıya duracağım ve görmekte olduğum 
bâzı aksaklıkları tebarüz ettireceğim. Ancak bun
lar arasında şimdi temas etmek zaruretinde 
bulunduğum bir hususun Bütçe Kanuniyle dü
zeltilmesi yerinde olur. 

Adalet kadrosunda mevcut ücretli mübaşir
lerin maaşa geçirilmesini sağlıyan kanun Ma
liye Komisyonunun tetkiki na imkân verilme
den Bütçe Komisyonundan geçmiş ve müktesep 
haklar nazara alınmamış bulunmaktadır. İlk 
mektep mezunu olan veya diploması bulunmı
yan ve fakat senelerden beri dürüst hizmet ya
pan ücretli mübaşirlerin aynen maaşlı kadroya 
alınması icabettiği halde, yeniden Devlet memu
riyetine almanlar gibi, tahsil vesikası aranması 
gerektiğinin Adalet Bakanlığınca C. savcıları
na tebliğ edilmesi yüzünden bunların bir çok
larının vazifelerine son verildiğini işitmekte-* 
yiz. Bütçe Komisyonunun tasarıya ilâve edeceği 
bir madde ile bu şahısların aynen maaşlı kad
rolara alınmasının sağlanması mümkündür. Büt
çe Komisyonunun harekete geçerek hakların zi
yama meydan verecek olan tatbikatı önlemek 
bakımından tasarıya vuzuh vermesini talep et
mekte isabet bulunacağı kanaatini taşıyorum. 

BAŞKAN — Müddet bitmiştir. Söz Mehmet 
Daim Süalp 'mdır. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — tiîü£ 
terem arkadaşlarım; bütçenin tümü hakkındaki 
müzakerelerde . söylenmedik hemen hiçbir şey 
kalmadı. Görüş ve kanaatime göre her şeye te
mas edildi. 

Yalnız şu hakikati tebarüz ettireyim ki, biz
zat kendim de şahit olmuş vaziyetteyim, bâzı 
arkadaşlarımız gayet mühim bâzı konulara «Ben
den evvel konuşan arkadaşlarım, buna , temas 
ettiler, binaenaleyh benim temas etmeme lüzum 

j kalmamıştır,» düşüncesiyle temas etmekten çe-
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kiniyorlâr. Fakat öyle haller oluyor ki, icra | 
mevkiinde olan arkadaşlarımız, şu mülâhaza ile i 
bizim ehemmiyetli gördüğümüz o noktaları kü
çümsüyorlar ve diyorlar ki, «bu, nihayet iki üç 
arkadaşın görüşünden ibarettir.» işte bu mülâ
hazaya yer vermemek için diyorum ki, lüzumuna 
kaani olduğu noktalarda her arkadaş çekinme
den faydalı olduğuna kanaat getirmiş olduğu 
fikirlerini aynı düşünce ve mülâhaza ile müte
madiyen tekrar etmelidir. Nitekim meşhur söz
dür. «Ettekrarü ahsen velev kâne yüz seksen!» 
Yüksek affınıza sığınarak ben de temas edilen 
bâzı noktalara tekrar temas edeceğim. Çünkü | 
sözlerimin başında dediğim gibi, temas edilme
miş bir nokta kalmamıştır. ı 

Muhterem arkadaşlar, yurdumuzun, Demok
rat Parti iktidarında geçirdiği 1951 yılının 
muhasebesini yapan arkadaşlarımız partimi
zin muvaffakiyetlerini bir bir tebarüz ettirerek 
sevap hanesinde söylenecek sözlerin hepsini söy- I 
lediler. Bu itibarla bendeniz bütçenin ana hat
larına temasla bâzı tenkidlerde bulunacağım, j 
Esasen teknik ve teferruata mütedair mülâha- j 
zalarımızı daire bütçelerinin fasıl ve maddele
rinde ayrıca arzedeceğiz ve hepsinin üzerinde I 
birer birer duracağız. 

Muhterem arkadaşlarım, malî sistemlerin 
iktisadi sistemler üzerine bina edildiğini .mali- j 
yeciler müttefikan kabul etmektedirler. Bu 
İtibarla günden gün'e değişen iktisadi sistem
ler muvacehesinde eskimiş ve günü geçmiş ' 
malî sistemimizi bir reforma tâbi tutumak ve 
yeni iktisadi sistemlere ayak uydurmak mec
buriyeti kendisini "hissettirmiş bulunmakdır. Bi
naenaleyh, malî bir reform yapmak artık bir j 

. zarurettir. Şu halde bâzı vergilerimizde ısla
hat yapmak ve bâzı zaruretler icabettirirse ye
ni vergiler de ihdas etmekten Hükümet çekin- j 
memelidir. Meselâ, 'bütün arkadaşların ela ka- I 
bul ettikleri gibi, büyük zirai işletmeler Gelir 
Vergisine tâbi tutulmalıdır. Çünkü başka me
deni memleketlerde millî gelirin her sektörü 1 
Gelir Vergisine tâbi tutulmaktadır. Binaen- j 
aleyh bu usule bizim de baş vurmamızın zama- i 
nı gelmiştir denildiği halde 'menfi tesir yara
tır mülâhazasiylo Hükümet buna yanaşmak is- j 
tememektedir. j 

Diğer taraftan, meselâ bundan 30 - 40 se
ne evvel o zamanki rayiç, kıymetler üzerinden 
ılıdaş edilen Arazi Vergisini ve dolayısiyle ka- | 

.1952 O : 2 
| nunlarmı değiştirmek bir zaruret olduğu, hal-
ı de maalesef bâzi' arkadaşlar his cephesine ka

çarak, vatandaşlar üzerinde menfi tesir yara-
j tır düşüncesiyle, bu tasarıyı geri aldırmışlar-
I d ı r -

Arkadaşlarım, şunu kabul etmek lâzımdır 
ki) âmme hizmetleri günden güne artmakta ve 
bunu karşılamak mecburiyeti üzerimize ağır 
mesuliyetler yüklemektedir. Bu itibarla zaru
retine kaani olduğumuz bir verginin ihdas ve 

j. ıslahı şarttır. Elbette ki her yeni vergi menfi 
bir tesir yaratır. Fakat bu hususta Hükümete 
müzahir olarak elimizden geldiği kadar gayret 

.gösterip lüzumlu yeni vergiler ihdas ve eskile-
j rini ıslah etmekten çekinmemeliyiz. Gelir hak

kındaki düşünce ve görüşüm bundan ibarettir. 
Şimdi, tasarruf hanesine temas edip bu hu

sustaki düşüncemi arzedeceğim : 
Muhterem arkadaşlar, vergi kavakçılığı bir 

j hakikattir. Filvaki müeyyideleri artırdık, fa
kat bence nakâfidir, daha zecrî tedbirler alm-

I ması icabeder. 
j Memur kadrosuna göz attığımız zaman 

personel masraflarının artmış olduğunu görü-
I rüz. Tasarıda, bâzı yeni vazifeler ihdas edil

miş olduğu için artmıştır deniliyorsa da, ben
deniz müessese zikredebilirim, orada vazife ar-

j tısı olmamasına rağmen memur artışı vardır. 
Diğer taraftan 'emekliye ayrılan bâzı me-

I mur vatandaşlarımız tekrar görevlendirilmek-
J tedir. Bir daire onu emekliye ayırıyor, başka 
I daire ise ona vazife veriyor. Emekliye ayrıl

mış olan bir vatandaşı hiçbir veçhile ne devlet 
dairelerinde, ne de İktisadi Devlet Teşekkül
lerinde, yevmiyeli dahi olsa, görevlendirmenin 
doğru olmadığına kaaniim. 

Ek görevler, tazminat ve yolluklar suiistimal 
j edilmektedir. İkramiyeyi kaldırdık, Devlet da-
| irelerinde ikramiye yoktur. Fakat ona mümasil 

bâzı dairelerde fevkalâde ikramiye vardır. İkti
sadi Devlet Teşekküllerinde prim, temettü ve 

j buna benzer şeyler Devlet daireleri arasında mü-
! savatsızlık doğurmaktadır. Birçok kıymetli ele-
j manlar İktisadi Devlet Teşekküllerine geçmek 

için her çareye baş vurmakta ve muhtelif yolla-
j ra tevessül etmektedirler. Bu itibarla Devlet Ba-
J remini tevhit etmek zamanı gelmiş ve geçmiştir 

kanaatindayim. 
Memur sayısını azaltmak fakat o nispette 

I rasyonel iş gören yüksek kaliteli memurları da 

-r- 4 4 3 — 
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doyurmak mecbüriyetihdeyiz. Birçok arkadaşlar 
rüşvetten şikâyet etmektedir. Rüşvetin birinci 
sebebi ihtiyaçtır, maaş azlığıdır. Binâenaleyh iyi 
vâsıfta, iyi kaliteli çok maaşlı memur yoluna 
gidilmesi çok yerinde bir hareket olur. 

BAŞKAN^--îki dakikanız kaldı.1 r 

MEHMET DAİM —SÜALP (Devamla) — 
Kadın memurlar için geçen seneki görüşmelerde 
arzetmiştim. Muhtaç olmıyan kadınları çalıştır
mamak ve hiç olmazsa, çalışanları çıkart
mak mümkün değilse, yeniden alınacak kal
dın memurlar için bu şartları aramak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar; mesken buhranı mem
leketin her tarafını kasıp kavurmaktadır. Em
lâk Kredi Bankası vatandaşlara kredi açmakta
dır. Fakat bendenizin kanaati şudur ki; bu veri
lecek kredi sadece meskenlere tahsis edilmeli, 
apartmanlara da teşmil olunmamalıdır. Bâzı va
tandaşlarımız Bina Vergisinden istifade ederek 
yüz binlerce liralık kredi ile muazzam apartman
lar dikmekte ve on sene vergi vermeden o nis
pette yüz binlerce lira kâr temin etmektedirler. 
Bu itibârla vergi muafiyetini kaldırmak ve tica
ret maksadiyle yapılan binalara kredi açmamak 
lâzımdır. Zira vatandaşlarımız mesken yapmak 
için kredi talepleri yaptıkları zaman kredinin 
kâfi gelmediği cevabiyle karşılaşıyorlar. Bu iti
barla eğer kredi sırf meskene tahsis edilecek 
olursa bu işde de biraz daha ferahlatıcı tedbir 
almış oluruz kanaatindayim. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

BAŞKAN — Gazi Yiğitbaşı buyurun (yok 
sesleri), Baha Akşit burada mı.efendim? (yok 
sesleri), Kemal Türkoğlu, buyurun. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Muhte
rem arkadaşlar, öğleden evvelki oturumda Hü
kümetin başarılı politikasının bir kısmını zik
retmiştim. Bâzı âcizane tenkidlerde bulunmuş
tum. Vaktim bittiği için tenkidlerimi bitireme-
miştim. Şimdi on dakika müddet içinde bitir
meye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar, öğleden evvel radyo 
ve ajans üzerindeki Hükümet salâhiyetinin, 
idaresinin iyi kullanılmadığı, kötü kullanıldı
ğından bahsetmiştim. Onunla mütenazır olan 
bir meseleye geçiyorum. Bu da ilân tevzii me
selesidir. 

7. Muhterem arkadaşlar, Hükümet takdir 
hakkının kanunla kendisine bırakılmış olduğu. 
bahanesiyle resmi ilânları tatbikatta en adalet-
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siz bir şekilde tevzi: etmiş ve en az okunan 
fakat en çok, metheden gazetelere bol ilânlar 
verilmek suretiyle seciyeli; kaliteli ye milliyet
perver matbuat âlemi içine düşük seviyeli in
sanlar sokulmuş veya böyleleri beslenmiştir.. 
(Yok canım... böyle şey yok sesleri). 

KENAN AKMANLAR (Çanakkale) — Na
sıl düşük seviyeli dersin kardeşim sen? 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Evet, 
ilânların tevzii şeklini, takdir hakkı bugünkü 
hükümlere göre Hükümetindir. Fakat bu tak
dirin behemehal suiistimal edilmesi şart değil
dir. Hem salâhiyetlerin hüsnü istimali asıldır, 
lâzımdır ve mümkündür. Hükümetin bu sa
lâhiyeti hüsnü istimal yoluna girmesini temen
ni ederiz. Aksi takdirde Meclisin buna bir çare 
bulması lâzımgelecektir. 

8. Hükümet bütçenin, istikraza lüzum kal
madan tekmil açığını fazlasiyle kapatabilecek 
olan bir yola gitmeye, Gelir Vergisi Kanununun 
büyük ziraat erbabına teşmiline bir türlü cesa
ret edememiştir. Eğer bunun sebebi 1954 seçim
lerinin kaydedilmesi korkusu ise, bundan mem
leket ve millet hesabına eza duyarım. Gelir 
Vergisi Kanununun büyük ziraat erbabına teş
mil edilmemesinin malî sebeplerini Sayın Mâ
liye Bakanının burada'izah etmesini rica ede
rim. 

Muhterem arkadaşlar; Hükümet adamları, 
memleket hayrına gördükleri bütün tedbirleri, 
politik neticelerini asla düşünmeden, almak ce
saret ve faziletine malik olmalıdırlar. . 

9. Muhterem arkadaşlar, Hükümet, Devlet 
teşkilâtının düzenlenmesi, iltimasların önlen
mesi, suiistimallerin şiddetle cezalandırılması, 
işlerin doğru ve çabuk görülmesi, kırtasiyeci
liğe son verilmesi, memurların siyasetle uğraş
maması, idare âmirlerinin iktidar partisi ocak 
ve bucak başkanlarının arkasında yürümekten.. 
(Böyle şey yok sesleri) onların nüfus ve tahak
kümünden kurtulması, memur tâyin ve nakille
rinin milletvekillerinin müdahalesinden azade 
bir hale getirilmesi ve ilâ... hususlarında hiçbir 
cezri karar alamamış ve harekete geçememiştir. 
Ben 14 Mayıs 1950 de iktidarın değiştiğini zan
netmiştim. Fakat halkın kendini döğdürme-
mek cesaretini elde etmiş olmasından başka hiç
bir değişiklik ..görmemekteyim. (Allah Allah 
sesleri, gülüşmeler) Taşranın küçük vilâyet ve 
kazalarında memurlar, ocak bucak başkanları-

— 444 — 



& : 43 21.2 
nm tezviratından çekindikleri için, muhalefet j 
gazetelerini ancak evlerinde gizli okuyabilmek
tedirler. Bugün de maalesef memleketin büyük 
bir kısmında memurları muhaliflikle damgala
mak-'zihniyeti, hâkimdir. Bu, iktidarın lehine 
değil, aleyhinedir. Gizli büyüyen husumeti seçim
de patlak verir. Her dört yılda bir iktidarın 
el değiştirmesi memleketin hayrına değildir. 
İleriyi görebilen vicdanlı ve faziletli D. Partili 
arkadaşlarımın nazarı dikkatini celbederim. Ge- ı 
riye iki senelik bir faaliyet devresi kalmıştır. 
D. P. Hükümetlerinin, idare tarihimizde zayıf, 
idarei maslahatçı ve olalayıcı olarak vasıf lan-
dırılmaktan kurtarılmasını temenni ederim. 

10. Muhterem arkadaşlar; Hükümet, mille
tin en fakir ve en çok ıstırap çekmiş bir kısmı 
olan Doğulu vatandaşlara hâlâ şefkat nazarla
rını çevirmemiş, memleketin bu harap illerine 
hâlâ el uzatmamıştır. (Soldan insaf sesleri, afe
rin sesleri) Müştereken beğenmediğimiz ve ken
disiyle mücadele ettiğimiz ve birçok hatalarını | 
hâlâ affedemediğimiz eski iktidarın son iki se- I 
nesinde 1949 Bütçesine 10 ve 1950 Bütçesine 
13 milyon lira gibi az da olsa "küçümsenmiyecek 
derecede ek ödenek ayırmak suretiyle, mahru
miyet bölgelerinin sağlık, bayındırlık ve sosyal 
bakımlardan kalkınmasına çalıştığını ve semt 
semt bâzı imar hareketlerine başlamış olduğunu 
insaflı bir insan olarak söylemek mecburiyetin
deyim. 

Doğu illeri bütün baskı ve tehditlere rağmen 
dört elle sarılıp iktidara gelmesine yardım et
tiği Demokrat Parti idaresinden daha çok alâ
ka, daha fazla yardım beklerken maalesef; bu 
Hükümetin ilk bütçesinde Şark yardım faslının 
tamamen kaldırılmış olduğunu gördüm. (Soldan 
Şark Garp yok sesleri) Var, şimdi arzedeceğim. 
Faslın tekrar ihyasını geçen sene encümende 
tekliften çekinmedim. Fakat reddedildim Hükü
metten sebebini sordum, bakanlıkların faaliyet
lerini esasen mahrumiyet bölgelerinde teksif 
edecekleri cevabını aldım. Bu münasebetle üste
lik bir.de, şimdi sizin yaptığınız gibi, bölgecilik
le itham edilmek haksızlığına uğradım. Fakat 
ben öyle zannediyor ve inanıyorum ki vatanın 
bütünlüğünü, parçalarının eşitliğini de bütün 
vilâyetlerinin aşağı yukarı aynı seviyede olma
sını da icabettirir. Buna rağmen belki bir şey 
yapılır diye bekledik ikinci kabine programın- 1 
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da buna bir işaret gördük, ama hâlâ bir §ay 
yapıldığı yoktur. : 

Muhterem arkadaşlarım, tenkidlerimin son 
noktası olduğu için müsaadenizle bu mevzu 
üzerinde biraz daha durayım, 

Arkadaşlar; çoğu Doğu illerinde bulunan 
mahrumiyet yerlerinin; nispeten ilerlemiş diğer 
vilâyetlerimizin ümran derecesine ulaştırılması 
maksadiyle, umumi bütçedeki hisselerinden ay
rı olarak bir ek ödenek ayrılmasını ve münhası
ran mahalline sarfolunmasını lüzumlu görmekte
yim. Fakat bugünkü Hükümetçe yapılan va'din 
Demokrat Parti iktidarı tarafından takkabül edil
miş bir taahhüt olduğunu farz eyliyerek bu uğur-. 
da sarf edilmiş faaliyetlerin ve yapılmış işlerin 
neler olduğunu gelecek seneler ve bilhassa devre 
sonunda sormak üzere bu bahsi kısa keseceğim. 
Ancak hemen şu kadarını söylemeliyim ki, benim 
mütemadiyen ve İsrarla bu mevzu üzerinde dur
mam asla bir rejyonalist zihniyet ihtiva ve ifade 
eylememektedir. Zaten böyle olduğu içindir ki, 
bu bahis üzerinde konuşmaktan çekinmiyorum. 
Çok arzu ederdim ki, bu ihtiyacı büyük vilâyet
lerimizin vekilleri müdafaa etsinler de bize söz 
düşmesin. Ben doğu veya mahrumiyet bölgeleri 
dediğimiz yerlere hususi bir ihtimam gösterilmesi 
lüzumunu âdeta sıhhatli fakat diğeri hasta bulu
nan iki çocuklu bir babanın, evlâtlarına karşı 
olan sevgisinde hiçbir fark olmadığı halde, hasta 
çocuğunu kurtarmak için ona diğerlerinden fazla 
itina göstermek daha fazla gıda vermek mecburi
yetine benzetmekteyim. Doğu; çok ihmal edilmiş 
bir vatan parçasıdır. Doğulular muztarip ve çok 
fakir vatandaşlarımızdırlar. Bölgecilik ifade eder 
gibi sakat bir mülâhaza ile mahrumiyet yerlerini 
Devletin şefkatinden mahrum bırakmak doğru. 
değildir. Şark, yani demokrat iktidardan, en az' 
eski iktidarın son yıllarda gösterdiği alâkayı bek
lemektedir. ve bunda haklıdır. 

Muhterem arkadaşlar; aranızda alâka duyan
ları ve vakti olanları bu Mart veya yaz tatilinde 
bizim taraflara davet ediyorum. O, gözü trahom
lu, karnı dalaktan şişik, sıtmadan benzi soluk ço
cukları, mağaralarda yaşıyan aileleri, % 99 dan 
fazlası okuyup yazma bilmiyen seçmenlerimizi 
görünce muhakkak' gözleriniz yaşaracaktır. 

Muhterem arkadaşlar; her keşçe malûm olan 
bu on noktadan dolayı Hükümete maalesef âde-
miitimat oyu vereceğim. Bu ademiitimat reyini 
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bütçeye değildir, Hükümetin işi iyi tutmaması se
bebiyle Hükümete veriyorum. 

1952 Bütçesinin millete: hayırlı olmasını te
menni ederim. 

BAŞKAN — Şükrü 'Kerimzade. (Yok sesleri) 
Abdürrahman Boyacıgilleri 

ÂBDÜRRAIİMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) -^-Muhterem arkadaşlar;' on dakikalık 
zaman; fikirlerimizi, tenkidlerimizi söylemeye im
kân vermediği için, ben de Türkoğlu arkadaşı
mızın açtığı yoldan/yürüyerek tekrar söz aldım. 
Af finizi dilerim. 

Bütçe üzerindeki genel tenkidlerimizi bitirme
den Önce, iç politika üzerindeki görüşlerimizi de 
arzetmek isteriz. 

Demokratik gelişme D. P. zamanında durmuş
tur. O. H. P. si iktidarının son yılları demokratik 
gelişmede tedrici bir tekâmül arzeder ve bu yol
da yürünürken Demokrat Partinin iktidara geç
mesiyle bu gelişme durmuştur : 

Türk Ceza Kanununun...161 nci maddesinin 
tadili hakkındaki teklifin reddedilmesi, basın 
hakkında resmî ilânlarda, Hükümetin yetkisini 
suiistimal etmesi neticesi, tenkid yapan gazetele
re ilân verilmemesi veya çok az verilmesi, iktidar 
partisinin basın organlarına tirajları (200 -
10 000) arasında değişen ceridelerine altı ayda 
276 901 liradan başlıyarak 34 000 liraya kadar 
ilân kanalından yardım edilerek muhalefet or
ganlarının malî baskı altında tutulması, kâğıt 
dağıtımında posta ücretlerine zamda, nakil üc
retlerinin tezyidinde gösterilen aleyhte durum 
hiç de iyi tezahürler değildir. Büyük iddialarla 
iş başına gelen ve hürriyet misakını gerçekleştir-, 
mek için (Hürriyet, hürriyet) diye mücadele 
eden Demokrat Partinin, başındakilerin bu kötü 
politikasının Demokrat Partinin her gün biraz 
daha vatandaş gözünden düşmesine, itibarını kay
betmesine müncer olduğunu görmemek mümkün 
müdür?. 

Demokratik gelişme, nispî seçim sistemi ile 
mümkündür. Demokratik gelişmemiz için, nispî 
seçim sisteminin kabulü, Devlet Başkanının 
halk tarafından seçilmesi, Anayasa mahkemesi
nin tesisi, Anayasanın tadil edilerek çift mec
lis sisteminin kabulü,, islâm cemaat teşkilâtı
nın kurulması ve laisizmin tam ve kâmil bir şe
kilde tatbik edilmesi, partilere ve partililere 
eşit muamelede bulunulması; siyasi sebeplerle 
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memur, müstahdem, yargıç ve savcıların yer 
değiştirmemesi lâzımdır. 

Görünüşe ve D. Partinin tutum ve gidişine 
bakılırsa, bütün bunların gerçekleşmesi müm
kün değildir. Bunun için de meşru yollardan^ 
mücadeleye girişmek ve memleketimizin lâyık 
olduğu demokratik tekâmüle ulaşması için bü-r 
yük gayretler sarf etmek lâzımdır. 

Basın suçlarından dolayı gazetecilerin askerî 
j mahkemelere sevkedilmekte devam edilmesi, ; 

S aradan iki yıl geçtiği halde hükümetlerin 
| bunu ortadan kaldıracak teşriî bir harekete te-' 

vessül etmemesi, D. Partinin iktidara gelmeden 
önce, şikâyet ettiği İller Kanunu, Yargıçlar Ka-

; nunu, Memurin Muhakemat Kanunu, gibi anti-
' demokratik kanunları ilga etmemesi, askerî mah

kemelerle Devlet Şûrası hakkındaki va'dini ye- .. 
! 'ı-ine getirmemesi ve getirmek istememesi §a-
| yanı dikkat olup yatandaşlarm gözünden kaç- : 
j mıyan mühim konulardır. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri : Aradan iki yıl . 
gibi uzun bir zaman geçtiği halde İktisadi Dev-

\ let. Teşekkülleri zarar etmekten kurtarılamamış 
| ve bunların ıslahı yoluna gidilememiştir. Tam 

tersine, eskiden çok sıkı yapılan murakabe bu . 
yıl çok gevşek gitmiştir. -

j Bütçenin gerekçesinde, Ereğli Kömürleri İş- • 
; letmesinin zarardan kurtarıldığı iddia edilmekte 
; ve Sayın Devlet Başkanımızın yıllık nutukla- -

rında bu husus teyit edilmekte ise de,.-, 
1950 yılı bilançosunun 7 milyon küsur lira 

I zararla kapatan bu müessesenin dışarıya, Av
rupa kömürleri maliyetinden daha ucuza (îşçi-

I lere ye personele az yevmiye , düşük ücret veril
mesi neticesi) kömür satılmasından dolayı 1951 
yılı bilançosunu 5- 6 ve 1952 yılı bilançosunu 
da en az 10 - 15 milyon lira zararla kapatacağı 
aşikârdır. 

Toprak Ofisin 1950 yılı bilançosu (7) mil
yona varan bir zararla kapatıldığı gibi diğer
lerinin birçoğu da aynı durumdadır. Hattâ 
Ereğli Kömürleri İşletmesinin ödenmiş sermaye
sinden on yıl içindeki zararı 41 milyon liraya vâ
sıl olup 1951 yılındaki zararla sermayesiz kala
cağı muhaldsak gibidir. 

Mülhak bütçe ile idare edilen müesseseler : 
Zararla çalışanlar Bütçelerinde gösterilmek
tedir. Bütçe Komisyonu raporu ve bütçenin ge
rekçesinde yalnız Devlet Demiryollarının yıllık 

I zararının on milyon lira olması ve Denizbankın 
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tesis ile: de * • olsa zarardan Irartulmasmet: < imkân 
bulunmaması ve I diğerlerinin de aynı âîdbete 
mânız kaldıkları aşikârdır. 

' Netice olarak: Bu bakımdan D. Pi ^İktidarının 
1952yıliBütesini başarılı açılcsız bir bütçe olaralc 
kabııl etmek mümkün değildir. 

Bütçeler, binnetice verilen reylerin Hüküme
tin iş basanda kalması veya iş başından ayrılma
sını intaç edeceğinden, bütçe hakkındaki görü
şümüz muvacehesinde kırmızı rey vermek sure
tiyle Hükiimete güvensizliğimi arzediyorum. 
(Gülüşmeler, gürültüler) 

' Hepinizi saygıyla selâmlarını. 
SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar, söze başlarken, arzedeyim, hissi 
hareket etmiyeceğime inanmanızı «bilhassa rica 
ederim; Bundan 15-20 gün evvel ne isem, aynı 
şekilde kanaatlerimi açık ve samimî olarak söyli-
yeeeğim. Arada hiçbir fark yoktur. 

' Muhterem arkadaşlar, benden evvel söz alıp 
konuşan arkadaşlar belki temas etmişlerdir ama 
bön tekrarında fayda umduğum için söyliyeceğim. 

' Demokrat parti iktidara geldiği günden beri 
Büyük Millet Meclisini devamlı olarak emrivaki
ler karşısında bulundurmaktadır. Bütçe gibi çok 
hayati ehemmiyeti haiz olan bir kanunda dahi, 
Büyük Meclise tetkik fırsatı dahi verilmemiştir. 
Nereden gelirse gelsin, artık bu gibi olup bitti-
lere bir son vermek zamanı gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, kaide olarak söylene
bilir ki, bir hükümetin muvaffakiyeti, bütçe im-
kâniyîo siki sıkıya alâkalıdır. Ancak bir hükü
metin vazifesi, âmme işlerinin tedvini için eline 
verilmiş olan parayı gelişi güzel harcamaktan 
ibaret değildir. Bilhassa bizim gibi fakir ve kal
kınmasını tamamlamamış olan milletlerde hükü
metlerin-gündelik işlerinden evvelâ ele alacağı 
çok mühim memleket dâvaları vardır. 
" Hükümet öyle bir zirveye oturmuştur ki; 

memleketin bütün ihtiyaçlarını ve imkânlarını 
toplu olarak vazıh olarak görmek imkânına ma
likti*. 

Bugün D. P. iktidarı ikinci senesini bitirmek 
üzeredir. Böyle olduğu halde D. P. nin bu yola 
girdiğine dair en küçük bir emare yoktur. 

Millî gelirlerimiz hangi şartlar altında yük
selecektir? Bir suyun menbaım kazıp, eşeleyip 
suyunu çoğaltmak en esaslı bir tedbirdir. Hal
buki Sayın Menderes Hükümeti o membaı ge
nişleteceği yerde yoldaki birikinti suları kürekle 
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Devlet Hazinesine aktarmakla meşguldür. Böyle ;: 
devam ettiği takdirde günün birinde çok büyük.; :: 
inkıtalarla .'karşı . karşıya kalacağız. (Bir ses :' 
«meselâ» ) .,"* ',' 

Sayın Maliye'Bakanı dün uzun uzun konüş: 
tular ve bittabi kemali dikkatle dinledik. Böyle ; 
uzun sözler, dinliyenleri birşey düşünemez hale ; 
getirmeyi hedef tutan bir taktiğin esas .unsurla- \ 
rmdandır. (Gülüşmeler) Saym Bakan ne derse > 
desin, ben vicdanen şuna kaniim, ve hakikat, to 
şudur ki; Hükümet halkın gücünü, kudretini 
hesaba, katmamış olduğu içindir ki bugün mem
leket büyük bir istırab içindedir. (Allah, allalı ı 
sesleri). Hükümet birtakım küçük .esnafın yata-. " 
ğını ve yorganını sattığının her halde farkında 
değildir arkadaşlar. Seçim bölgelerinizde bunla- : 
rm emsaline her zaman rastlamak mümkündür. 
Hakikatleri görmeli ve bunlardan korkmamalıdır. 

1952 bütçesini kendisine emanet edeceğimiz 
Hükümetin 1951 senesinde ne iş yaptığını hafifçe 
kurcalamak lâzımdır, . 

Arkadaşlar, 1951 Bütçesi iyi şekilde isti- . ^ 
mal edilmemiştir. Demin bir arkadaşımın da ' 
işaret ettiği gibi, bir kısım, vilâyetlere istisnai ; . 
muameleler yapılmıştır. Size bir misal vere
yim : Eskişehir almış olduğu ilaçlanmış to
humluk buğdayı pazarlarda sattığı halde, Çh---
nakkale'ye ancak Şubatta tohumluk verilmiş, \ • 
müstahsil yiyeceğini ekim sırasında tohumluk 
olarak kullandığı için bu verilen tohumluğu yi- • 
kayarak yemeye başlamıştır. .. 

ABİDİN POTTJOÖLU (Eskişehir) — Bn- : j 
nun bütçe ile ne alâkası var? . . . . . ^ 

SÜREYYA ENDİK (Devamla) --Hüküme
tin icraatı ile alâkası var 'efendim. Size" do-' 
kundu galiba Abidin Bey, Eskişehir dediğim • :-
için? Olabilir. ;.'; ; 

Yeni bütçede bir sürü fuzuli ve mânâsız 
masraflar vardır. Bende yeni bütçenin bırak
tığı intiba şudur ki; fakir Türk Milletinin ' 
vergi olarak verdiği ve gelir namı altında top- v; 
lanan paralar gider namı altında birtakım va-. ; 
zifelilerin yaşamasını temine tahsis edilmiş bu- •• 
Ilınmaktadır. Bunun yanında memleketin kal- -• 
kınmasma yarıyacak esaslı hiçbir tahsis yok- • ^ 
tur arkadaşlar. Bugün yalnız köy yollarının ;^ 
•yapılması için, alâkalıların söylediğine göre 1! 

iki milyar liraya ihtiyaç vardır. Biz bu işi bu, "'•" 
bütçeyle seksen senede. tamamlıyabileceğiz. Bu-

— m — 



arzecle-

Eİli iki, 

B : 43 21 . 2 
işler yapılırken bir taraftan da yollar bozul
maktadır. -Stabilize denilen kumla çakılın' karış
masından meydana gelen bu yollar çabuk bo
zulmaktadır. "; 

Arkadaşlar; vaktimi? yok, kısaca 
yim ki; en kısa bir zamanda koy yolları, şe
hirlerarası yolları, içme suyu, sağlık şartları... 
hulâsa her şeyi tamamlanmış, iktisaden kal
kınmış, bir millet halinde dünya arasında va
ziyet almak istiyoruz. Hükümet bunıi yâpabi-
lcöeksö kendisine.* itimat »etmekte devam ede
ceğiz. Fakat iki senelik bir mazi Küküm'etin 
bü kudrette olmadığını göstermektedir.-. Buna 
muhalif iki üç 'arkadaşım gibi 'ben de 1950 
Bütçesini tasdik etme vebalini omuzlarıma al-
mryacağım.. 

EMİN KALAFAT (Çanakkale) ̂  
elli iki. Elliyi tasdik ettin. 

BAŞKAN — Behzal Bilgin, buyurııiı. 
BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Muhterem ar-' 

kadaşlar, bundan evvel konuşan birkaç arka
daşın kötümser- beyanları hilâfına olajrak İlen
deniz önümüze gelmiş olan bütçede nefsimize 
itimadımızın artması lâzımgcleecği kanaati ve 
intibaı altında "bulunuyorum. Bu bütçenin 1950 
ve 1951' bütçeleriyle mukayesesi açıkça j gösterir 
ki; halka hizmet imkânları artmış, halkın daha . 
doğrusu yük taşıyamiyacak olanların omuzları
na yüklenen mükellefiyetleri kalkması yoluna 
gidilmiştir. Bendeniz bu bütçenin bütün temen
nilerimize aynen cevap verdiğini iddia edecek 
değilim. Zaten bu olamazdı da. Fakat temen
nilerimizin büyük bir kısmının tahakkuk etti
rilmekte olduğu bir emrivâkidir. Memlekette ya
pılacak olan yol, okul, hastane, liman yev diğer* 
âmme tesisleri gittikçe artar durumdadır- ve 
bu lîizıhetler yalnız Hükümetin getirdiği gibi 
olmakla kalmamış Bütçe Komisyonunda daha 
da genişletilmiştir. 

Bir misal olarak, Hükümetin getirdiği tasa
rıda 200 yataktan ibaret olan yeni verem has
taneleri tesislerinin 1200 yatağa çıkarılmış ol
duğunu ifade etmek mümkündür. Bunun gibi 
diğer tashih ve tadiller de vardır. Bu da bir 
bütçe mesaininin Hükümetle ilgili komisyon ara
sında lam bir- iş birliği havası içinde 
ettiğini ve komisyonda bâzı arkadaşlarımızın 
zannettikleri gibi vakit kaybedilmemiş olfluğunu 
ifado edebilir. 

Nefsimize itimadımızı artıran huşu ilardan 
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birisi de bu iş birliğidir. Meselâ bâzı teklifler 
gelmiştir ki; bugün için halkın takatini aşabile
cek hadde, görülebilirdi." , Mçselâ Tuz Resminin 
iki misline çıkarılması, hizmetleri karsılıyacak 
varidat aranırken elbette düşünülmüştü. Fakat 
bü artışın memleket umumi menfaatlerine; uy-
niıyiıcağı görülünce Hükümetimiz o tasarıyı ge
ri almak faziletini gösterdi. Demokratik haya
tın yeniliği işte buradadır, bir Hükümetin: lâ-
alettayin kararlar üzerinde ısrar etmemesinde, 
kendi ekseriyetiyle adım, adım mutabık kalarak 
hareket etmesindedir. Bunun gibi Arazi Vergi
sinde yapılmak istenilmiş olan üç misli zammın 
geri alınmış olması da Hükümetin aynı hassa
siyetine, encümenle, Meclisle Hükümet arasın
daki iş birliğinin sıkılığına bir delildir. Bun
dan dolayı da Hükümeti bendeniz şahsan tebrik 
etmek isterim. 

Yol Vergisini kaldırmak, bizim vergi siste
mimizde büyük bir adalet adımı olacaktır. Bu
nun diğer, adımlarla tamamlanması zaruretini he
pimiz takdir etmekteyiz. Ümit ederim ki, gele
cek sene bütçesi hazırlanırken Hükümet, huzu
runuza vergileri topyekûn daha adilâne ve daha 
isabetli bir sisteme irca edilmiş tekliflerle getir
miş olsun. Meselâ Arazi Vergisinin • artırılmama
ğından bütçe kaybı 25 milyon liradır. Önümüz
deki sene bunu karsılıyacak daha mâkul ve da
ha az külfetli kaynaklar bulmak mümkündür. 
Bu mey anda bendenizin gördüğüm kayıiaklar-
dan biri şudur: Memlekette ithal edilmekte 
olan ve senelik tutarı 86 milyonu bulan,otomo
bil, kamyon ve emsali nakil vasıtalarının itha
linin bir İstihlâk Vergisine tâbi tutulması pek 
âlâ mümkündür. Bunların dışında diğer lüks 
maddelerin ithali sırasında bir miktar İstihlâk 
Vergisi almak suretiyle bütçeye yeni- bir gelir 
ve Hükümete de iş hacmi imkânlarım sağlamak 
mümkündür. Bunun yanı başında Arazi Vergisi 
münasebetiyle şunu tesbit etmek icabeder ki, 
zirai gelirlerden bir vergi almak zarureti var
dır. Fakat bu zirai gelirlerin vergiden muaf ola
cak kısmı ile vergiye mütehammil olan kısmını 
birbirinden tefrik etmek icabeder. Bütçe. görüş
meleri sırasında böyle bir şeyin tetkikına imkân 
olmıyacağı aşikârdır. Yalnız bendenizin anladı
ğıma göre -muhterem Meclisin ekserisi şunu te
menni ediyor: Önümüzdeki bütçeye kacfar bu 
zirai Gelir Vergisi meselesi kâfi tetkik süzgeç
lerinden geçmiş ve tatbikat sahasına intikal 

44S 



B : 43 21.2 
edebilecek vaziyette olsun. Bunu bendeniz j 
mümkün telâkki etmek ve ummaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, bizim iktidarımızın 
halka hizmeti yalnız bu bütçede görülen rakam
lardan ibaret değildir. Şunu da yine vazifemizi 
yaptığımıza kani olarak ifade edebiliriz ki, büt
çe dışında kredi yoliyle halka yapmakta oldu
ğumuz yardım, vâitlerimize uygun olarak,' eski 
devirlerde yapılagelmiş olan yai'dımların iki sene 
içinde iki mislini aşmış bulunmaktadır. Ziraat ı 
-Bankasının ikrazatı 350 milyon liradan 700 mil
yon liraya çıkmış, Emlâk Bankasının ikrazatı 
70 milyon lira da 140 milyon liraya yükselmiş/ j 
Sanayi Bankasının ikrazatı da yeni bir unsur 
olarak 50 milyon lirayı bulmuş bulunmaktadır. 
Bütün bu hizmetler bütçe üzerinde görülmiyen ., 
halkın istihsalini doğrudan doğruya kalkındı
ran hizmetlerdir. 

Bu münasebetle bâzı arkadaşlarımızın teınas 
ettikleri emisyon meselesine bendeniz de dokun
mak isterim. Halil Ayan arkadaşımız bu müııa-. 
sebetle Bütçe Komisyonunun âdeta emisyonu 
mazur gösterici ve teşvik edici bir rapor hazır
ladığını iddia etti. Komisyon raportörü cevap 

"verecektir.' Bendeniz de şahsan diyorum ki, 
meseleyi bu şekilde mütalâa etmek her halde. 
yanlıştır. Bir memlekette emisyon miktarının 
istihsal hacmiyle mukayeseli olarak mülâhaza 
edilmesi icabeder. 1949 senesinden 1951 senesine 
kadar yalnız zirai istihsalâtımız 5 milyon ton
dan 10 milyon tona yükselmiş, yani iki misli ol
muştur. Yalnız 1950 yılı ile 1951 yılı arasında 
7, milyon tondan 10 milyon tona yükselmiş yani 
bir yılda 3 milyon ton artmıştır. Bunun karşı
lığının ise 750 milyon lira olduğunu derhal 
• görebiliriz. Hububat ve diğer maddelerdeki bu 
artış dolayısiyle millî gelirimize halen bir mil-. 
yar liralık bir kıymet ilâve edilmiştir. Millî 
gelirdeki bu artış nispetinde emisyonun artmasın
dan endişe etmemek lâzımdır. Aksi hal yani 
millî gelir arttığı halde emisyonun sabit tutul
ması bir deflasyon neticesini verir ki, o zaman 
da çiftçinin malının fiyatları dü^er. 

Bendeniz son mâruzât' olarak; memur mese
lesinin, birçok arkadaşlarımızın da temas et-
•tikleri gibi, ele alınmasını rica ediyorum.'Zaten 
.Hükümetin de bunun üzerinde olduğunu ve 
mütehassıslarla meseleyi tetkik ettiğini, yeni 
barem kanunu hazırladığını biliyoruz. Me-
ımırlarm ihtiyaç nispetinde dairelere tevzi edil- J 
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meşinin, diğer vatandaş^rfkadaıyr; çalışmasının 
temin olunmasını ve fazla memur yükünül;-şü 
veya bu suretle bertaraf edilmesinin lüzumuna 
kaani olduğumu arzederek sözlerime son veri
yorum. .. ;•. ' :;}ş ' . • 

BAŞKAN — Şevki Yazman: "(Yok, sesleri) 
Necdet Açanal. 

NECDET AÇANAL (Urfa) — Müstakil bir 
komşu milletvekilinin bâzı sözleri; sizleri bu
radan tasdi etmeme sebep oldu. 

Ankara Hükümetini metropol, Fırat'tan 
itibaren Şark'a doğru uzanan araziyi müstem
leke durumuna düşüren bir zihniyeti, bir da
ha avdet etmemek üzere kafalardan söküp 
atan Demokrat Parti Hükümetine, bir Şarklı 
Milletvekili olarak, sizin huzurunuzda, millet 
huzurunda, hemşerilerim namına teşekkür et
meyi-bir borç bilirim. (Soldan bravo seslen). 

Bu sebepledir ki koloniyi metropole min
nettar kılmak endişesini taşıyan ve bütçede 
göze çarpsın diye ayrılmış olan bir Şark tah
sisatının tamamen çıkarılmasını muvafık bul
maktayız. 

Şark kalkınması tahsisatının kalkmasına 
rağmen Şark'ı Garp'a bağlıyan en büyük köp
rü, Demokrat Parti zamanında kurulacaktır. 
Bu köprü miitaahhitlere ihale edilmiş ve in
şaata: başlanmıştır., Bu, Şark'ı Garb'a bağla
mak için yapılan en büyük nimetlerden biridir. 
Bunu kalbimizden gelen bir minnettarhltla 
karşılarız. 

Diğer taraftan bütçenin içinde kalıp ayn 
bir şekilde Şark tahsisatı diye gösterilmiyen 
birçok hizmetler ve birçok tahsisat mevcuttur. 

Garp ve Şark bir bütün olarak imar 'edil
mekte ve yükseltilmektedir. (Soldan alkışlar). 

BAŞKAN — Fehmi Çobanağlu, 
FEIIMÎ ÇOBANOĞLU (Erzurum) —Aziz ar

kadaşlarım, bütçeyi içine alan şu kitabı elimize 
verdikleri zaman aklıma bir şey geldi: «CemaT 
at ne derse desin imam bildiğini okur». (Gülüş
meler) Onun için bir taraftan Hükümet bir 
taraftan da Bütçe Komisyonu karşımıza oturmuş 
bizi imtihana çekiyor. (Kim kimi seslen) tin 
senelik Hükümetimiz zamanında ve işe başladi-
ğımız ilk zamanlarda şu' kürsüden demiştim ki: 
«1950 Bütçesini iki buçuk milyar liralık borçla 
üzerimize aldığımız vakit şu Hükümet bu bUtçe 
ile milleti memnun edecek bir iş göremez, 0 ha|-

— m — 



B : 43 21.2 
v: j 4e; milleti memnun etmek neye mütevakkıf ise 
- ' onu- yapalım.» Bunım için kulağına safa, gön-
* - lünc zevk verir diye ezan okuttuk. Ondan her-
•• kes memnun oldu, ondan sonra milleti hürriyete 
- kavuşturduk, herkes serbestçe konuşuyor. 

:.r. ;J.Şimdi bi^âz Kemal Türkbğlu arkadaşıma do
kunacağım ;' • Erzurum Milletvekili olmam hase
biyle ikimiz de Şark'lı sayılırız. Erzurum'da 5iel-
zqle oldu, felâkete uğradık, bütü millet koştu, 
Sayın Devlet Başkanı da koştu. Millet memnun 
ve minnettardır. , ! 

Diğer yol ve imar işlerine gelince; bizim 
Şark'lılar diyorlar ki: «Biz vicdan hürriyeti 
isteriz, mukaddesatımıza dokumayın,'dürüst me-

'mur gönderin, sizden başka bir şey istemiyoruz.» 
Mesele bitmiştir arkadaşlar. , . . ' 

Bizim Halk Partili arkadaşlar diyorlar ki, 
Sulakları çınlasın, burada yok galiba Âvııi Do
ğan... «Halk Partisini ağzınıza, almadan bir bar
dak su içmiyorusnuz» diyordu. İki buçuk mil
yar borcu Demokrat Partinin omuzlarına koy-

*dükfân sonra ne bekliyor artık?.. Canım biraz 
"irisiafİı olsunlar! 
,v. Şimdi hep bütçenin yatırım tarafından bah-

'"'*'::'*!şeimiyelim, birz da kaldıralım/Bizim memleket 
';• •'ziraat memleketidir dedik. Doğru... Allah'a bin 
;' '^ükür, bize (Sağdan «o da mı Demokrat sesleri») 
" ,;y^ da demokrat... Geçen sene am-
'''';ibarliM*i' doldurdu, bu sene1 de dolduracaktır. 
; : gülüşmeler) 

'"''"'""•''Şimdi Ziraat Bakanından benim bir ricam 
var. Güney bölgelerimizde yabani zeytin orman-

';\";;,lajci; löktür. ,r4 sene evvel Ziraat Enstitüsü pro-
J;t "feşör ve memurları bîr şirket kurdular. O za-
j"^''-^anîlî Hü'kum«t';onlara kocaman bir orman sat-
", ti. Bunlar; yabani zeytinleri aşıladılar, kömür 

yaktılar sattılar ve nihayet bu işibeceremediler 
..;; ve neticede iflâs ettiler. Şu halde yabani zeytin 

%''•* ^rma^lai'îni-.aşılamak, işletmek bir şirket işi de-' 
!%Hg$, bir -Hükümet işidir. Bûria Hükümet el koy-
;;^^-suii. Biz .zeytincilikte İspanya'ya, İtalya'ya na-
^'-^arau çok geriyiz^ , " 
'̂  •, v;îkincisi; 1935 senesinde Sayın Celâl Bayar 
i;"n:tIiondrafya:lktidat Kongresine giderken, Ber-
'•"] vliri'deûHitler bağırdı: . «TiüMeri sana,yileştir-
•'••; -meyin. I Türkiye bii* ziraat ve maden memleketi-
<;4 .dır*' dedi; Biz buna karşılık fabrikalar yaptık. 
''-' iYapitik; 'ama;• 'aleyhimize işlediler. Bir varidat 
5 •;: f temin .etmiyorlar/ Arta bütçe ile işliyorlar. Bun

ları hiç olmazsa' gelirli hale sokmak' lâzımdır. 
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Bizi zengin edecek/ parayı^ ' para tgetiren'^yere 
yatırmak:için bir petrol işimiz vardır; Fakat, 
Maden Tetkik:ve Arama' Enstitüsüne'-geçen sene 
20 milyon lira verelim1 dedik; sarfedemoyiz; dedi. 
E baba, ne yapalım, ecnebi şirket mi getirelim 
de oiıaj yaptıralım, bu işi? 

Gelir yatırımları için Maliye Bakanından 
şunu rica ederim: Emekli Kanunu çıktığı zaman 
camilerde 40 yaşını aşmış ihtiyarlar vMrmiş. 
Bunlar tevdiatçı idi. Bunlar artık namaz da kı
lamıyor ; ezan da okuyamıyor. 80 yaşma gelmiş. 
Bu kanun mucibince haydi sen evine git dene-
•••bilir mi.'ŞOO aile ıstırap içinde ve dilenmektedir. 
Bu kadar camiye hizmet etmiş olduğu halde 
Diyanet İşleri bir kanun teklif etti, fakat Mali
ye kanun şubesinden kanun çıkmaz ki.. Çıksay
dı şimdi burada onları kurtaracaktık. 

Şimdi gelelim Bayındırlık Bakanlığına: Bi
zim Erzurum'da bir Balkaya maden kömürü 
var. Madene gidiyoruz, yolumuz yok. Ben çıkar-
sam bile nasıl taşıyacaksınız. Etibank, çıkara
yım, fakat evvelâ yolunu yapsınlar diyor. 

Arkadaşlar bizim Erzurum tezeklerinin tonu 
70 liraya çıktı. Demin Rıza Sağlar arkadaşımı
zın dediği gibi şu kömürleri çıkarsınlar da, bu 
tezekleri tarlaya dökelim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Mahmut Goloğiu. 
MAHMUT GOLOĞIJÜ (Trabzon) — Muhte

rem. arkadaşlar; huzurunuzu fazla işgal etmiye-
ceğim. Benden evvel konuşan kıymetli maliyeci 
arkadaşlarımız1 bütçenin malî bakımdan tenkid-
lerini lâyıkı veçhile yaptıkları için bu nokta üze 
rinde fazla durmayı münasip görmüyorum. Ben
deniz uumi manâda bir, iki noktaya temas ede
ceğim : 

Bir kere bu bütçeyi hatasiyle savabiyle kabul 
etmek... Fakat itiraf etmek lâzimdır ki, iki senfe-
den beri çıkardığımız bütçeler ve bunlara müste
niden yapılan tatbikat bize Hükümet icraatının 
halka ve köylüye doğru gittiğini realite ki eserler
le göstermiştir. (Bravo sesleri) Ama bu hususta 
noksanlarımız elbettekî vardır ve yapılan ten-
kidlerdon bir kısmına biz de iştirak ediyoruz. Me
selâ henüz kanunları çıkmamış olan vergilere 
müsteniden bütçeye varidat rakamlarının kon
muş oîmasıuı biz de doğru bulmuyoruz. Yalnız 
berideniz vaziyeti' umumi hatlariyle mülâhaza, 
etmişken' "ğu noktaya da' temas etmeyi lüzumlu 
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göı^üfei;Bu;d^nîomleketm;;halkıua ve^köylüsünc 
doğru .giden bir icraatta ıuahrumiyet bölgeleri
nin evvelce nazara alınmış, olupta: şimdi unutul-

. duğuıyolunda^bâzı: mütalâaların .serdedilmiş ol
masıdır. v, .vvf ;..,,.,,.. ,::,.;;— . .'• ,;.,... 

Muhterem arkadaşlar, hakikaten, ;aevyelki 
iktidarın sön yıllar bütçesinde (Doğu kalkınma
sı) diye bir fasıl ve orada da birkaç lira vardı. 
Fakat bu fasıldaki rakamın, bendeniz bütün .sa
mimiyetimle söylüyorum ki, bir gösterişten ileri 
gitmediğine o zaman da bugün de inananlarda
nım; Doğu mmtakası için konulmuş olan bu pa
ra acaba Doğu mıntakasmda ne gibi bir kal
kınmaya sebep olmuştur?. Hiç. Gerçi bütçede 
böyle bir fasıl yardı, ama Doğu mmtakası yine 

•eski mahrumiyetr ve eziyet içinde yuvarlanıp 
gitmekteydi. Yeni iktidar zamanında, Doğu kal
kınması denen bu fasılla karşılaşmış olmamın 
ayrıca hazin bir macerası da vardır. Buraya gel
diğimiz zaman kendi bölgemizde bir kazanın 
mektebinin damını örtmek için beş bin liraya 

1 ihtiyaç hissedlerek bütçeyi aradık, taradık, fa
kat hiçbir fasılda para bulamadık. Nihayet bir 
Doğu kalkınması faslı olduğunu ve burada da 
bir miktar para bulunduğunu öğrendik. Trabzon'
un da şimalin doğusu olduğunu nazara alarak bu 
5 000 lirayı temin etmek için müracaat ettiği
mizde ; işbu fasla hudut şehri olmak itibariyle 
Edirne'nin de dâhil olduğunu, fakat Trabzon'
un dâhil bulunmadığını, çünkü mahrumiyet 
bölgesinden olmadığını söylediler. Trabzon gi-

• bi yıllar yılı maddeten mahrumiyet içinde kal
mış bir şehrin buraya ithâl edilmemiş olması da 
gösteril" ki; bu fasıl sadece bir gösterişten iba-

; rettir. 
Bugün vakıa Doğu kalkınması diye bütçede 

bir fasıl yoktur ama, iftiharla söylüyorum ki; 
çok miktarda veremli bulunan bu bölgede 1 000 
yataklı bir hastane yapılmasını Hükümet düşün
müş ve ihalesini de'yapmıştır. (Bravo sesleri). 
O • halde.mukayeseyi" yüksek takdirlerinize • bira
larım. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerime başlarken, 
hakikaten gidişin halka ve köylüye doğru, yani 
memleket ihtiyaçlarına doğru olduğunu söyle
miştim, 
- Yalnız, benim burada bir endişem var. O da 
'memleket ihtiyaçlarının' hâlâ lâyıkiyle bilin
memiş, tesbit; edilmemiş ve plânlaştırılmamış 
•olmasıdır.' Buna misal olarak arzedeceğim bir 

.1952 0 : 2 
husus şudur : Bugün Jı âlâ, yıllardan beri söy
leyip durduğumuz bir balık sanayiinin bu mem
lekette kurulup kurıılmıyacağını bir türlü bil
miyoruz.Bu hususta her hangi bir hattı hare
ket tâyin etmiş de değiliz. 

^Halbuki muhterem arkadaşlarını, |, bu ba
lıkçılık sanayii sadece benim bölgemi ilgilen
dirmez. Bütün memleketin iktisaden kalkın
ması bakımından mühim bir hâdise teşkil eder. 
Yine bu meyanda bölgemi ilgilendirmesi itiba
riyle ve fakat umumi bir memleket meselesi 
olarak arzedeyim : İç iskân hususunda da he
nüz tesbit edilmiş bir hattı hareketimiz.yoktur. 
Demek oluyor ki istikametimiz halkın ihtiyacı
na, köylüye doğra olmasına rağmen, henüz 
bu sahada harekâtımızı tam, berrak ve salim 
bir şekilde tesbit -etmiş bulunmuyoruz. Eğer 
bu eksikliğimizi de taımamlıyacak olursak he
defe daha çabuk ve daha kolaylıkla varacağı
mızı ümit ediyorum. 

Yeni bütçenin millete hayırlı, olmasını te
menni ederim. (Alkışlar). " • 

HAKKI GEDİK (Kütahya) — Sayın arka
daşlar, 1952 yılı Devlet bütçesinin tümü üzerin
de konuşmak arzusunu izhar eden arkadaşlar 
arasında söz almış değildim. Fakat Cumhuriyet 
Halk Partisi Meclis Grupu adına yapılan konuş
madan sonra söz almak lüzumunu bu memlekette 
14 Mayıs 1950 tarihine kadar fasılasız 28 sene 
devam eden bir iktidara sahip. Memleket idare
sine tamamen hâkim olmuş bir partinin ileri 
sürdüğü mütalâayı Ve tenkidİeri dinlerken, duy
dum. Halk Partisi Meclis Grupu adına sayın ar
kadaşın partisinin iktidarda bulunduğu uzun 
yıllar zarfında, bütün vatandaşların malûmu ol
duğu üzere, bu memleketi muvaffakiyetle idare 
ettiğini, devamlı emek ve gayretlerinden feyizli 
neticeler elde edildiğini kaydetmek ve böylece 
öğünmek suretiyle söze başlamış olmasını daha 
ilk adımda haldkatleri tahrif, hâdiseleri, vakıa
ları tağyir etmek, 14 Mayıs'm taşıdığı mâna ve 
mefhumu idrak etmemek yolunda kemafissabik 
yürümekten asla fariğ olmadığının delili olarak 
tebarüz ettirmekte her bakımdan' fayda mülâ
haza etmek yerinde olur. Halk Partisi Meclis 
Grupu, mensup bulunduğu partinin iktidarda 
iken bir milletin, medeniyet seviyesinin şurada 
burada inşa edilen muazzam, lüks, konforlu bi
nalar, parklar, geziler, âbideler, kâşanelerle de
ğil o milletin • sağlık durumiylo, geçim şartları, 
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barınma imkânlariyle, kültür seviyesiyle, istih
sal kudretiyle, iktisadi ve malî kabiliyet ve ka
pasitesiyle ölçüldüğü kaziyesine bir türlü inana
mamış ve bıı hakikati bir tarafa bırakarak sade
ce «biz bize benzeriz» vecizesine bel bağlıyarak 
yürümüş olmasını muhalefette iken de tasvip et
tiğinin, desteklediğinin delilini böylece vermiş 
bulunmaktadır. Bu itibarladır ki ITalk Partisi 
Meclis Grupunun Demokrat Parti iktidarının 
faaliyet ve icraatını, onun hazırladığı Devlet 
bütçesini beğenmemesinin, tenkid etmesini mem
leket menfaatlerini, ihtiyaçlarını, halkı refaha 
kavuşturmak imkânlarını görmek, anlamalî: ve 
icaplarına uymak hususunda iki parti arasında 
mevcut görüş ve anlayış farkına, zihniyet ayrı
lığına hamletmek lüzumu kendiliğinden belirmiş 
olur. 

Sayın arkadaşlar, Halk Partisi Meclis Grupu 
adına yapılan tenkidleri ayrı ayrı ele alarak ce
vaplandıracak değilim. Cevaplar, Demokrat Par
ti iktidarının milletçe tasvip edilmekte olan ic
raatında, muvaffakiyetli başarılarında ve Sayın 
Maliye Bakanının nutkunda mündemiçtir Ben 
sadece birkaç noktaya işaret etmekle iktifa ede
ceğim. 

Halk Partisi Meclis Grupunun sayın sözcüsü 
(harb yıllarının bütçelerinde millî kalkınma sa
hasında ödeneklerde içtinabı imkânsız gerile
meler olmuştur.) demek suretiyle millî, kalkın
ma sahasının ihmal edildiğini itiraf etmekte ve 
fakat hemen harbi takip edeiı yıllarda kalkın
ma hareketlerinin hızlandırıldığını iddia etmek
le de hakikati tekzip yolunu tutmuş bulunmak
tadır. ( 

Sayın arkadaşlar, bu kısma taallûk eden id
dia ve mütalâalar tamamen yersiz ve mesnet
sizdir. Eğer, -Halk Partisi iktidarı, bu memle
kette modern Devlet bütçesi denen mevzuun, 
mefhumun, Devlet gelir ve "giderlerinin hedefi, 
istikameti muayyen ve müstakar bir çalışma 
ve kalkınma nizamı içinde taazzuv ve inkişafı
nı'sağlamış olsaydı, günlük görüşler, muvak
kat ihtiyaçlar, palyatif tedbirler, iç politika ih
tirasım •• destekliyen formüller, sabit fikirler çer
çevesi içinde mahsur kalmamış bulunsaydı, 
harb yıllarında, da kalkınma sahasında faaliyet 
göstermek imkânını sağlamış olurdu. Bütçe gi
derlerinin, hukuki ve teknik mânada her hangi 
bir israfa meydan vermiyen, kalkınma sahasın
da en âcil ve zaruri ihtiyaçlara ön plânda yer 
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veren bir anlayışla; milİî; ekonominin: ııHıâyyeii 
ve müstakar bir nizama prensibe bağlanarak 
yürütülmesi : ^zaruretine,,, sadakatle bağlı bir 
zihniyetle sarfr Kİzumu idrak edilmiş ; olsaydı, 
gel irlerin,sosyâl adalet esasına istinat ettirilme
si, iştilısali destekliyen, ticari ve iktisadi haya
tın seyyaliyetîne, süratle inkişafı imkanlarına 
zemin ve geçit vermiyen iptidai, kaba bir ver
gi manzumesinin devam edip gitmesine imkân 
verilmemesi lüzumu takdir edilmiş bulunsaydı 

I harb yılları içinde de dışında da millî kalkınma 
j imkânlar tahakkuk etmiş ve bihakkın müsmir, fay-
j dalı neticeler elde edilmiş olurdu. 

Sayın sözcü, bugünkü vergi sistemini tenkit 
ederken ve Demokrat Parti iktidarını bununla 
ithama kalkışırken bu sistemin Iİalk Partisi 
iktidarının uzun yıllar tatbik, ettiği ve ıslahına 
teşebbüs etmediği bir sistem olduğunu - hatırla
mamış olmasını üzüntü ile karşılamamak müm
kün değildir. 

Bahsedilen gayretlerin, vergi sistemini yeni
den kurma teşebbüsünün Cumhuriyet idaresin
den evvel mevcut olan Müsakkafat Vergisinin, 
Bina Vergisi, Temettü Vergisinin, Kazanç Ver
gisi, Ağnam Vergisinin, Hayvanlar Vergisi, Â-
şar Vergisinin takviyeli Arazi Vergisi gibi ad 
değiştirmelerden gayrı bir ilerleme kaydetme
diğini unutmamak lâzımgelir. Sayıp sözcü, 
harb yıllarında millî kalkınma sahasında faa
liyet gösterilemediğini gelirlerin, malî kay-
na'kların mahdut olmasına atfederken fahiş ,bir 
hataya düştüğünü takdir edememektedir. Çün
kü harb yıllarında vasıtalı ve vasıtasız Yergi 
yükleri hayli ağırlaştırılmış Millî Savunma; 
Vergisi, Varlık Vergisi . gibi. vergiler ihdas 
olunmuş ve gelirler artırılmış bulunmakta idi. 
Filhakika harb yıllarında 1938 yılma, nazaran 
vergilerde bire 5 ilâ 7 nispetinde • bir tezayüt 
husule getirilmişti. 

Halk Partisi iktidarının."•' millî kalkınma 
sahasında son on senelik iktidarı esnasında 
daha az faaliyet gösterdiğini! ratka.mlarla da 
tesbit etmek mümkündür. Filhakika 1929 -
1938 devresine ait Devlet bütçelerinin giderle
ri yekûnu 2 222 314 000 liraya baliğ olduğunu 
ve bu miktarın 372 milyon lirasının yani gi
derler yekûnunun % 16,73 nün yatırımlara tah
sis edildiğini ve fakat 1939 - 1949 devresine 
ait Devlet bütçelerinin giderleri yekûını 

I 10 415 361 000 liraya ulastıği halde bu mik-
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tarın ancak 1 60:1 000 000 lirasının yani giderici' I 
yekûnunun %••16,23 nün yatırıanlar adını taşı
yan haı^amalarda kullaıiıldığını kaydetnıek su
retiyle hakikati tebarüz ettirmek kabildir. 

Demokrat Pdrti iktidarının 1951 ve 1952 
yıllarına ait Devlet bütçeleri tetkik edilince 
millî kalkınma sah asında yapılan hamlelerin, 
atılan adimlarm - kıymet ve ehemmiyetini, eski 
iktidarın bu mevzuda da ne kadar geride bıra
kılmış ojduğunü takdir etmek zaruretini ihmale 
imkân kalmaz. 

Saym sözcü, 1949 yılı sonunda Devlet borç
ları yekûnunun 2 milyar 149 milyon lira oldu
ğunu ve bugün bu miktarın artmış bulundu
ğunu ifade ederken diğer iki hakikati daha ih
mal etmiş bulunmaktadır. 1938 yılında Devlet 
borçlarının yekûnu 534 milyon lira iken bu 

• miktarın 1949 da takriben beş .misline baliğ ol
muş bulunduğu, diğeri de 7 Eylül 1946 deva
lüasyon kararının neticesi olarak Merkez Ban-
kasnıdaki altın ye döviz kıymetlerinin reeva-
lüme edilmesiyle iç borçlarımızda ve 1949 Ey
lülünde bâzı memleketlerin devalüasyona1 baş 

•vurmaları yüzünden dış borçlarımızda hâsıl 
olaiı ceman 350 milyon liralık bir azalmanın vü
cut bulduğudur. Demek ki tahmil ve tekeffül 
ettiğimiz borç miktarı, iç ve dış devalüasyon
lar vukubülmaimış olsaydı, 1949 yılı sonunda 
2 milyar 500 milyon lira olarak tecelli ve tahak
kuk etmiş olacaktı. 

Sayın sözcünün, (Hükümet bit yandan libe
ral bir zihniyetle! Devlet İktisadi Teşekkülle- ı 
rinin mamul 1erini piyasa fiyatlarına uydur
mak ister, bir yandan müdahaleci bir tutumla | 
bâzı maddelerin fiyatlarını dilediği seviyede 
muhafaza etmeye çalışır. Bütün bunları, Hü
kümetin iktisadi bir plâna sahip oİmamasiyle 
izah etmek mümkündür) cümlesini basit bir 
tahlile tâbi tuttuğumuz zaman C. II. Partisi
nin millî iktisat, plân anlayışında, zihniyetin
de hüküm süren ; basitliği, kifayetsizliği kolay
ca farketmiş oluruz. Millî İktisat, plânv mev-
zuunun İktisadi Devlet Teşekküllerine ait fi
yat hareketleri içinde tahdit edilmiş, mahsur 
bırakılmış bir mevzu gibi mütalâa ve* muhake
me edilmesi ve Hüküm'etin iktisadi bir plâna 
sahip olmadığı iddiasının buna istinat ettiril-
ahesi cidden hazindir. İktisadi icapların zaıııri 
kıldığı şartlara • uyarak bâzı mamullerin fiyat
larını; tanzim 'etmek, ayarlamak ve böylece 
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Devlet işletmelerini, müesseselerini iktisadi in
kişaflara mazhar kılmak bir plansızlık ve mem
leket ekonomisi* ve halkın geçim şartlarım fi
yat artırma çarkının dişlilerine kaptırmak de
ğil sadece modern, hakiki ekonomi anlayışına 
intibak etmektir. 

C. H. Partisi iktidarının plânlı, programlı 
bir iktidar olarak çalıştığını iddia eden sayın 
sözcüye verilmesi lâzımgelen cevap; o iktida
rın son Başbakanı olan sayın Şemsettin Ö-ünal-
tay'm, bu kürsüden (idari ve iktisadi sahala

r a şâmil bir Devlet plânına lüzum bulunduğu 
ve i§ başına geldiği zaman ilk.'hatırına gelen 
şeyin bu olduğu ve böyle bir plânın hazırlan-
masiyle bizzat mezkûr bulunduğu) yolunda vâ
ki beyanatında mevcuttur. Halk Partisi ikti
darının son aylarında bu mevzu hakkında sa
yın Başbakandan . sorduğum suale o günün 
Başbakan Yardımcısı olan zat, bu kürsüden, 
henüz plânın hazırlanmadığını, Amerika'ya si
pariş ettiğimiz mütehassıs geldikten ve rap'o-
runu hazırlayıp verdikten sonra bunun teem
mül edileceğini cevaben bildirmişti. Hakikat-
ları böylece tebarüz ettirmek suretiyle sayın 
sözcüyü müşkül, bir vaziyete, üzüntülü bir 
çıkmaza sokmuş oldum. Özür dilerim. 

BAŞKAN* — On dakikanız bitmiştir. Söz 
Şevki Yazman 'mdır. 

MEHMET ŞEVKİ YAZMAN (Elâzığ) — 
Muhterem arkadaşlar, ben, bir kısa konuşma 
rekoru kırmak üzere kürsüye geldim. 

Hükümetin elinden gelen bütün gayretini 
sarfederek, samimî ve yine elinden geldiği ka
dar iyi bir bütçe getirdiğine 'kaaniim. O iti
barla ne gelir, ne de gider için bir şey demi-
yeceğim. 

Yalnız, Bütçe Kanunu tasarısının 17 nci 
sayfasında vergilerimizin mahiyeti ve bunların 
sağlamakta bulunduğu varidat bahsinde bir 
kayıt vardır. Birinci madde olarak diyor ki; 
(vergilerimizin varidatiyle bu varidatın kay
nağını teşkil eden millî gelir hadleri arasında 
ahenkli bir münasebet mevcut değildir.) Se
bebini ise ikinci maddede izah edip bu ahenk
sizliğin sebebini anlatmaya çalışırken, vergi
lerin ilmî araştırmalarla değil, zaman zaman 
düşülen sıkıntılar neticesinde tarhedildiğine de 
şerhediyor. Bu suretle bakanlık tam bir isa
bet ve samimiyet göstermiştir, teşekkür ede-
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rinı. Ancak koAunı şudur: Acaba gelecek se
ne b|;i zaman da yine böyle bir samimî ifade 
ile mi gelinecektir? Her halde^ dört başı ma
mur, tanı tashih edilmiş olarak gelineceğini 
zannetmiyorum. Ancak temennim şudur ki; 
gelecek sene buraya gelindiği zaman hiç değil-' 
se bu vadide bir miktar yol almış olalım. Bunu 
kaydettirmek, buna işaret, etmek için buraya 
çıktım, Başka mâruzâtım yoktur efendim. 

- BAŞKAN — Konuşmak üzere isimlerini yaz
dırmış olan arkadaşlar konuşmuş bulunuyorlar. 
Şimdi söz, Bütçe Komkyonunundur. 

BAŞKAN — Emin Kalafat buyurun, 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMÎN KA

LAFAT (Çanakkale) -—• Muhterem arkadaşla
rım ; dünya siyasi huzuruna ait ümit ve temen
nilerimizin tahakkuk etmemesinden doğan üzün
tülerimiz yanında, memleketimizin iç huzuru
na ve halkımızın gelip geçmiş senelere nazaran 
daha- yüksek geçim ve refah sağlamasına matuf' 
olan dileklerimizin cevapsız kalmamasından ve 
bu neticeyi doğurmakta büyük hissesi olan 1951 
senesi bütçemize mütaallik tahminlerimizin isa
betinden; doğan bir iç huzuru ve bu huzurun ya
rın için sağladığı ümitlerle huzurunuza çıkmış 
bulunuyoruz. ' 

.1952.senesi Bütçesinin konuşulmasına mu
kaddime sadedinde dünya siyasi, iktisadi ve 
malî durumuna ait olan konuşmalar, Sayın Ma
lîye Bakanının konuşmasında bertafsil işaret 
edilmiştir. Ondan bir gün evvel de, Atlantik 
Paktına girmemiz dolayısiyle, ta İkinci Dünya 
Harbinden bugüne kadar olan bütün olaylar ta-
rihçcWiyle, yine Hükümet ağzından, en ufak 
teferrııatiyle söylenmiş bulunduğu için, bendeniz 
bu vakıaları tekrar etmekten içtinap edeceğim. 

Siyasi, iktisadi, ve malî şartların, malûmunuz 
olan çerçevesi dâhilinde ve onların kaçınılmaz 
(esirleri altında hazırlanmış olan bütçe .üzerin
de've" onun sizlere takdim vesikası olan Bütçe 
Komisyonu raporu dolayısiyle serdedil en müta
lâalara kısaca cevap vermeye çalışacağım. 

Yalnız bu vadide söze • başlamadan evvel, 
1951 Bütçesinin konuşulması sırasında muhale
fet safında yor bulan iki arkadaşımızın iki tane 
cümlesini huzurunuzda arzedip, birisinin tahak
kuk ettiğini ve fakat diğerinin tahakkuku için 
lâzımgelen bitaraflıktan kaçınıldığını işaret et
mek' isterim. 

Geçen sene Millet Partisi namına konuşan 
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ve fakat bugün hasta olduğu için aramrâd&bü-, 
lunmıyan ve •, kendisine âcil şifalar dilemeyi bir : 
zevk ve vazife bildiğim Bölükbaşı «mümkün 
ile gayrimümküıiü tefrik ederek tenkidlcri pna 
göre» ayarlamanın da muhalefet için ahlâki bir 
vazife olduğuna inanmış bulunuyoruz» demişti. 
Fakat maalesef arkadaşlarım bu lüzum ve ifa
denin serdine hâkim olan. samimiyet, 1952 
Bütçesinin konuşulması sırasında, muhalefet; 
tarafından yerine getirilmemiştir. 

Yine muhalefet namına konuşan sayın Ba
rutçu aynen şöyle bir cümle sarf etmişti: «Mem
leketin askerî, siyasi emniyeti bakımından uza
ğı gören, tedbirleri ihmal etmiyen ve millî bir
liğin şartlarını yerine getirmek vazifesini haiz 
bir Hükümet tarafından memleketin idare 
edildiği hissiyat ve imanına muhtacız.» 

Sevgili arkadaşlarım, bu ihtiyaç yeni Hü
kümetçe hissedilmiş ve yerine getirilmiş midir? 
Bitaraf olarak ifade edilmek lâzımğeİrrse, bu
na müspet cevâp vermek lâzımgelir. Hakikaten 
muhalefetin bütün milletle beraber haklı bir 
intizar olarak işaret ettiği bu lüzum bugün ta
hakkuk etmiş bulunmaktadır. Bu itibarla yi
ne şunu ilâve etmek isterim ki, Bütçe Komis
yonumuzun sizlerce malûm olan geceli gün
düzlü çalışmalarına rağmen, bütçenin huzuru
nuza biraz geç gelmiş olmasının haklı olarak 
yarattığı birtakım ' tenkid ve muahezelerin mu
hatabı olmuş bir durumdadır. .'İhtiyarımız ha
ricinde tahassül'eden bu vaziyetten doğan üzün
tülerimizi söylerken bizler için haklı bir maze
ret olarak kabul edeceğinizi ümit ettiğimiz du
rumu da açıklamadan geçemiyeceğim. Yalnız 
kendi şahsını namına konuşmuş olsaydım bel
ki hakikaten bu kadar bir fedakârlığı göze 
alırdım ve müdafaaya geçmezdim. Fakat Mec
lis namına çalişan komisyonun sizlerce malûm 
olan mesai tarzları yanında bu hakikati ifade 
etmeme müsaade buyuracağınızı ümit ederim. 

Huzurunuza sunulacak olan bütçenin gid«r 
ve gelirleri arasındaki rakamlara göre bir bağ
lantı yapılması lüzumu derkârdır. Bunun da 
tahakkuku, " bütçede yer alacak olan •(rakamla
rın, hiç olmazsa tasarı halinde, huzurunuza 
sunulacak olan kanunlara istinat ettirilmiş ol
ması ile kabildir. Muhtelif hatip arkadaşlarım, 
Bütçe Komisyonu namına kaydettikleri kusur
lar yanında,'' bütçede yerini alacak rakamların 
muhâ'kkak surette' mevöut'' olan kanunlara gö-
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re tesbit edilmesi ve hattâ bunun delili olarak 
bütçeye de şu şekilde bir cetvelin raptedilmesi 
lüzumundan bahsettiler. Hiç şüphesiz kendileri 
kadar bizlerce de malûm olan bu lüzum ve za
ruretler karşısında, nispeten müsamaha ile kar
şılanması lâzımgelen ikinci bir durum da şudur: 
Gerek Muhasebei Umumiye Kanunu ve gerekse 
Anayasanın bu mevzudaki maddeleri kanunsuz 
bir vergi tarh ve tahsil edilemiyeceği noktası
na matuftur. Huzurunuza bir tasarı mahiyetin
de sunulmuş olan bütçe, sizin kabulünüzle ka-
nuniyet kesbedinceye kadar tasarı hüviyetini 
muhafaza edecek olan bir vesikadır. Teamülle
rin maalesef hüsnü misal olanlarını istimal et
mek daha normal ve matlup ise de, maalesef 
tatbikat hep bu şekilde tecelli etmemektedir. 
Büyük Millet Meclisine intikaline takaddüm 
eden bir komisyondan çıktıktan sonra o tasa
rıya göre tahmin yapılması ve bilâhara Büyük 
Millet Meclisine sunulması geçmişte de vakıdır. 
Bunu kendi hareketimize bir mesnet olarak gös
terirken buna şu vakıaları da ilâve etmek iste
rim. Arazi Vergisine ait olan kanun tasarısının 
Bütçe Komisyonuna vürut tarihi 13 . I I . 1952 
dır. Harçlar Kanununun geçici komisyona veri
liş tarihi 25 .1.1952 dir. Akar yakıtlardan alı
nacak vergilere ait kanun tasarısı komisyondan 
henüz dün çıkmış bulunmaktadır. Hayvanlar 
Yergisi Kanununun komisyona geliş tarihi -

1 1 . I I . 1952 dir. Bu itibarla, Bütçe Komisyonu
nuzun ihtiyarı haricinde tahassül etmiş olan bu 
durumlardan dolayı, kendisini mazur görmeni
zi rica ederken, bu noktada göstermiş olduğu
nuz hassasiyetin Bütçe Komisyonunuzun şimdi
den sonraki mesaisini teshil edici bir ihtar ol
duğunu (Bravo sesleri) ve fakat bu ihtarın biz
den evvel Hükümete matuf bulunduğunu da 
bilhassa memnuniyetle ve teşekkürle belirtmek 
isterim. (Alkışlar). 

Çok muhterem arkadaşlarım, hakikaten bu
güne kadar alışılmamış olan şekilde mufassal 
ve izahlı olan Sayın Maliye Bakanının izahla
rından sonra bendeniz, demin de işaret ettiğim 
gibi, söylenenleri tekrardan çekinerek doğru
dan doğruya arkadaşlarımın konuşmalarına 
geçeceğim. Yalnız, buraya geçmeden evvel ha
kikaten ve samimî olarak hissetmiş olduğum, bir 
teessürümü ifade edeceğim. 

Cumhuriyet Halk Partisi namına konuşan 
çok kıymetli arkadaşım Cemal Eyüboğlu'nun, 
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kendi mesaisi olduğu kadar partilerinin de bir
leşmiş gayretlerinin mahsulü olarak kabul etti
ğim tenkidleri beklediğimizden çok zayıf bulun
maktadır. Bu zafiyeti kendilerinin bence mü
sellem olan iktidar ve kifayetleri bakımından 
mütalâa ettiğim zaman üzüntüm daha galip ola
cağı için gönlüm buna razı bulunmamaktadır. 
Ben tenkidlerindeki bu zafiyeti kifayet nok
sanlıklarından ziyade ellerine verdiğim bütçe
nin mükemmelliğinde buluyor ve kendimi böy
le teselli ediyorum. Aksi takdirde muhalefetten 
beklenen bilgili, ve yapıcı mahiyette tenkidler-
den mahrumiyeti kabul etmek icabeder ki bu, 
neticesi yalnız bizler için değil, memleket için 
de üzüntülü ve ümit kırıcı olur. Çok az oldu
ğunda bulmakla müteselliyim. 

Sayın arkadaşlarımın, şimdi yaptıkları ten
kitlerine geçiyorum. Arkadaşım bütçe raporu
muzu ve bütçeyi heyeti . ıımumiyesiyle birlikte 
mütalâa ederken elde edilen muvaffakiyetlerin 
ve başarıların son iki seneye, mal edilmesinin bir 
haksızlık olacağına işaretle geride kalmış olan 
27-30 senelik büyük başarılarında, hattâ bugü
nü hazırlıyan birtakım kuvvetli tarafları oldu
ğunu ifade buyurdular. Bu yolda kendilerini 
tenkit etmek için uzun uzun teferruata geçme
ye lüzum görmüyorum. 1950 seçimlerinin ne
ticeleri o tarihe kadar yapılanların kâfi görül
mediğinin bir hücceti değil midir? 

Çok muhterem arkadaşım, Eyüboğlu 1951 
Bütçesinin muvaffakiyetini sağlıyan âmilleri ve 
1952 senesine ait olan tesbit ve tahminleri çü
rütmek için, iktidarımızın devamı müddetince 
zirai sahada aldığımız tedbirler ve bu yolda 
yaptığımız çeşitli yardımlar mahsulü, olan zirai 
kalkınmamızı ve buna ait rakamların ifade et
tiği kıymetleri biraz kçümsemek.için, nerede ise, 
yağmur duasına çıkmış bir insan gibi, Allah'a 
şükretmekte ve bunların Allah vergisi olduğu
nu ifade suretiyle bizim gayretlerimizin mües
sir olmadığı neticesine varmaktadır. Bu vadide 
alınmış olan neticeleri belki biraz kifayetsiz 
bulmak mümkündür. Ancak, kendileri gibi kıy
metli bir arkadaşımızdan haklı olarak • intizar 
ettiğimiz; bu neticeyi sağlıyan her faktör üze
rinde ayrı, ayrı durması ve hepsinin değerini 
ifadelendirmek suretiyle hakikate biraz olsun 
itiraf etmesidir. 

1951 de olduğu gibi, 1952 Bütçesinde de gör
dükleri en büyük noksanlardan biri, bâzı arka-
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daşlarımızın da iştirak etmiş oldukları, plânsız 
hareket mevzuudur. .,, 

Çok muhterem arkadaşlarım; bundan evvele 
ait bir günde kendi aramızda yaptiğımız konuş
malarda da, derpiş ettiğimiz gibi, plân telâkkisi 
düşünceye göre değişir. Bizim telâkkimize göre 
bütçe kanunları haddi zatında bir plân ve prog
ramdır. Salâhiyet sahibi olan bakanların komis
yonumuzda verdikleri malûmatları da hatırladı
ğımız takdirde bunları önemleri bir seneden u-
zun olan bir program ve plân olarak kabul et
memiz de hatalı olmaz. Hükümetin de bu husus
ta gelişigüzel çalışmadığı izahtan varestedir. 
Bunlar el ile tutulur, gözle görünür başarılar
dır. Gece yatakta düşünülen ve ertesi günü tat
bik edilip neticeleri alman, gelişigüzel çalışma
ların neticeleri değildir. 

Çok muhterem arkadaşım, dünya fiyatlarını 
mukayese ederken fiyat politikamıza temas eden 
satırlarımızın biraz müphem ve gayrivazıh oldu
ğuna işaret ettiler. Bütçe Komisyonu raporu
nun tekrarından çekinmekteyiz. Fakat orada ifa
de etmiş olduğumuz dünya fiyatlarına nazaran 
memleketimizdeki durumun biraz lehimize oldu-

zğu, Amerika İktisadi İ ş Birliği teşkilâtının 1951 
senesi sonlarında çıkartmış olduğu bir bülten
deki malûmata istinaden ifade edilmiştir. Müsaa
denizle aynı mehazdan okuyayım. 1939 Haziranı 
100 farzedilmek şartiyle Avusturya, Belçika, 
Fransa, Yunanistan, İngiltere, Amerika ve Tür
kiye'de ki rakamları ifade edeyim: Bizdeki ra
kam 98 olduğuna göre diğerleri sırasiyle 119, 
112, 107, 105, 109 dur. Görülüyor ki ifadelerimiz 
indî değildir, vakıalara ve vesaika müstenittir. 

Kendilerinin kuvvetli olduğu zehabiyle ileri 
sürdükleri noktalardan birisi de, bütçemizdeki 
masraf rakamlarının, bütün vaitlerimize rağmen 
azalmayıp çoğaldığıdır. 

Çok muhterem arkadaşlarım izahtan müstağni
dir ki her medeni milletin, kendi :medeni şartları
na göre ihtiyaçları gün geçtikçe çoğalmaktadır. 
Uzun zamanlar ihmal edilmiş olan hizmetler 
yeniden yeniye ele alınıp vatandaşların ayağına 
götürülmekte ve bunlar da bâzı munzam ;mas-
rafları zaruri kılmaktadır. 

Nitekim bundan çok kısa bir zaman evvel şu 
kadar köyde sulh mahkemesi, asliye mahkemesi 
olmıyan şu kadar kazada asliye mahkemesi tesis 
etmek için aldığımız kadroların istilzam ettiği 
ve bütçeye -yüklediği masrafları hatırlarsınız. 
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Bunun yanında her vesile ile virdizeban' ettiği
miz, millî eğitim sahasındaki hizmetlerin ifası 
için de her sene, bir evvelki seneden üstün bir 
fedakârlık ihtiyar etmemiz tabiîdir, ve matlup
tur da. 

Bunlar gönül hoşluğu ile kabul edilmiş olan 
masraflardır. Ve önümüzdeki senelerde daha da 
artması arzu edilen masraflardır. . ' 

Masraf Bütçemizdeki personele ait 73 mil
yon liralık umumi tezayüdün 40 küsur milyonu 
Millî Savunmaya aittir. Hepimizin hatırında 
olduğu gibi; 1-2 ay evvel Millî Savunma hiz
metlerini gören insanların yetiştirilmesini temin 
ile bâzı kadroların tezyidi sadedinde ihtiyar 
edilmiş olup bu da kaçınılması elimizde olmıyan 
bir masraftır. Bu itibarla 73 milyonun 50.60 
milyonu bu şekilde kıymetlendirdikten sonra 
geri kalmış olan miktarlarını da ifade etmem 
faydalı olur. 

Bir evvelki,sene bütçesine nazaran tarımda; 
sağlıkta, il ve köy yollarında, su işlerinde, li
manlarda, karayolları ve millî savunma masraf
larında 100 milyondan fazla tutan ödenek na
zarı itibara alınırsa bu yoldaki tenkidlerde bi
raz insafsız hareket edildiği kendiliğinden an
laşılır; 

«Hükümetin, icraatına bakarak, ne yapmak 
istediğini ve jnereye gittiğini tâyin etmek güç
tür, bunu tâyin etmekte müşkülât çekiyoruz» 
dediler. İktisadi sahada alınan tedbirlerin ve
rimli neticeleri, masraf sahalarında, ihtiyar edil
miş olan külfetlerin mahalli sarfları bu şekilde 
işaret edildikten sonra bunun da isabetinden, 
ve samimiyetinden şüphe etmek muhakkak ki 
hakkımız olmak lâzımgelir.- -

Sayın sözcünün 1951 senesine ait olan bütçe 
tahminlerimizin yerine gelmediğini işaret eden 
sözleri arasında Gelir Vergisi kendileri için hu
susi bir ehemmiyeti haizdir. Yalnız burada şuna 
işaret etmek isterim : 1951 senesine ait bütçemi
zin masraf kısmında yer almış olan kalemlerin 
isabetine işaret ederek bunun 1951 senesinde 
aktarma, ek ödenek ve olağanüstü ödenek alın
mamak ile sabit olacağını ifade ettiğim zaman 
sayın arkadaşım Ferid Melen müdahale etmiş ve 
«Bu sözünüzün altını çizin» demişti. Hakikaten 
altını çizmiş olduğum -bu söz 1951 senesi içeri
sinde yapılan aktarma ek ödenek ve olağanüstü 
ödeneklere ait nispetin, bütçenin umumi yekû
nuna olan nispetinin ancak !% 1,15 olması ile 
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sabit olmuş bulunmaktadır. Bu seneki masraf 
kısımlarında yer alan rakamlarımızın dahi sami
miyetle ve isabetle tcsbit edildiğini söylerken 
yine Bütçe Komisyonunuzun müşterek bir ar
zusu olarak şunu ifade etmek isterim, bütün in
tizar ve ümitlerimiz, 1952 senesine ait olacak 
olan bu nispetin 195.1 den de daha düşük ola
cağa merkezindedir. 

Çok muhterem arkadaşlarım, hakikaten 1951 
senesi Bütçesi içerisinde tahakkuk etmiyen, yegâ
ne tahminimiz Gelir Vergisidir. Gelir Vergisinin 
taşıdığı hususiyet hepimizce malûmdur. 1951 se
nesine ait olan tahakkukatm azlığında kuvvetli 
bir müessir olduğu kanaatinde olduğum şu 
keyfiyeti bilhassa işaret etmek isterim: 1950 de 
ilk defa tatbikma başlanan bu verginin tatbika
tına başlanılacağı günlerde hakkında cereyan 
eden konuşmalardan bir tanesi de şu idi: ilk tat
bik senesi olması bakımından noksan vermesi 
beklenilen Gelir miktarını fazlalaştırmak için, ilk 
sene için bu vergi tahakkuklarına % 25 ile % 
50 arasında bir zam yapılması mevzuubahis ol
muştu, -Bu vergi ile mükellef olan kazanç züm
resi içerisinde bu endişe 1951 senesi tatbikatına 
kadar yer etmiş bulunmakta idi. yeni gelmiş 
olan iktidarın, tatbikatta yer bulmamış olan bu 
ihtiyatı ihtiyar etmesi hatıra gelen ihtimaller
dendi. Bu itibarla 1950 takvim senesine ait olan 
kazançların - maalesef kelimeyi kullanmak 
mecburiyetindeyim - doğru gösterilmemiş olma
sında bunun tesirini aramak hatalı bir hareket 
olmaz. Kaldıki, yine verginin bünyesinde; mev
cut bâzı imkânların da netice üzerinde menfi 
tesirleri olmuştur: 

1950 senesinde ilk defa beyannameye tâbi 
tutulan mükelleflere defter kayıtlarında, ken
dilerine bahşedilmiş olan müsaade ile envanter 
kıymetlerini diledikleri gibi tesbit etmek, demir
baş addedilen alât ve edevatı diledikleri gibi 
kıymetlendirmek imkân ve salâhiyeti verildiği 
gibi ayni sene içinde yeniden mubayaa edilecek
lerin de tamamen masraf olarak kaydedilmesi 
imkân ve mezuniyeti bahşedilmişti. Ayrıca 1950 
deki menkul sermaye kıymetlerinden mütevellit 
olan kazançların tâbi oldukları vergi, Gelir 
Vergisi değil, o seneye mahsus olmak üzere Ka
zanç Vergisiydi. Bütün bunlara zamimeten, 
hakikaten bir kısım mükelleflerin şikâyetlerini 
celbetmiş olmasına rağmen, muamele ve kesinti 
şeklinde alman vergiler tatbikatında rakamlar-
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I la sabit olduğu gibi, müspet tesiri aşikâr olan 

müeyyideler kanununda 1951 in ancak •• son 
5 ayma inhisar ettiği keyfiyetini dahi hatırla-

I m ak icâbeder. 
Müeyyide kanununa temas ederken,şunu da 

işaret etmek isterim ki; komisyonumuzda cere
yan eden müzakereler sırasında muhtelif arka
daşlar tarafından izhar edilmiş olan arzular mu
vacehesinde bizzat Maliye Bakanı dahi bu mü
eyyideler kanununun hakikaten biraz şiddetli 
tarafları bulunduğunu kabul etmiş ve yakında 
getireceğini va'detmiş olduğu umumi Gelir Ver-

I gisine ait olan tâdiller meyanmda bunun da 
tahfifi cihetine gidileceğini, bu işte kasıtlı olan
larla olmıyanlar arasında bir tefrik gözetilece
ğini ve şikâyetlerin önleneceğini va'detmiş bu
lunmaktadır. 

Hükümetin bu noktaya ait olan va 'dini işa
ret ederken bilhassa bir noktayı da işaret et
meyi lüzumlu addederim: 

Binçok kıymetli arkadaşlarım tarafından, 
bütçenin heyeti umumiyesinde yapılan konuş
malar sırasında, vergi sistemimizin bozukluğu 
ve alması lâzımgelen şekli hakkında temenni
ler izhar ederken; Hükümet bunların birçokla
rının zaten kendileri tarafından da hissedilen 
birtakım ihtiyaçlar olduğunu ve hepsi üzerin
de hazırlıkta bulunduğunu komisyonda söyle
diği gibi, komisyon raporunda da bu husus 
müdellel olarak işaret edilmiş bulunmaktadır. 
Bu itibarla bizzat, Hükümet tarafından da ka
bul-edilen ve yerine' getirilmesi için çalışıldığı-
bahsedilen bu noksanlıkların nelerden ibaret bu
lunduğunu tekrar etmeyi zait addederim. 

Varidat bütçemizde noksan kaydeden ra
kamlardan biri, şekerden alman vergidir. Ha
kikaten 8 milyon lira kadar olan bu noksan^ 
lığın mühimce bir kısmını, maalesef bütün 
tahminlerimizin hilâfına olarak, toz şekerden 
kesme şeker yapılması hususunda keşfedilen 
yeni bir ticaret şeklinin çok kısa zamanda re
vaç bulması neticesidir. Bu suretle Hükümete 
intikal etmesi lâzımgelen vergi farkı muayyen 
bir zümre vatandaşın eline geçmiş bulunmak
tadır ve fakat bütçeye yükletilen külfetler ya
nında yapılmalarmdaki sıhhi mahzurları da na
zarı itibara alan Hükümet, çıkarmış olduğu bir 
koordinasyon kararı ile buna mâni olmuş bu
lunmaktadır. 
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Gtelir Vergisi dolayısiyle şuna da işaret 

etmek isterim ki; sayın muhalefet sözcüsü güm
rüklerdeki artığı ifade ederken bunun Hükü
met için gayrimuntazır bir netice olduğunu işa
ret ettiler. ' N ; 

Sayın arkadaşlar; 1951 senesindeki ithalâ
ta inkişaf verecek olan mu'talar ve imkânlar 
bütçenin bidayeti müzakeresinde huzurunuzda 
bertafsil konuşulmuş olduğu için, bunları sür
priz olarak mütalâa etmenin isabeti yoktur. 
Hükümeti Gümrük Vergisinde ve onunla alâ
kalı vergilerde ihtiyatlı hareket etmeye sev-
keden en birinci âmil Gelir Vergisinin ilk de
fa olarak tatbik edilmesinin melhuz kıldığı bir
takım noksanlıklara buradaki fazla varidatla 
Önlemek gibi çok ihtiyatlı bir düşüncenin 
mahsulüdür. Bu itibarla, tatbikatın dahi te-
yidettiği bu vaziyet karşısında bu tahminleri 
yapanları tesadüfle vasıflandırmak suretiyle 
tenkid değil, bilâkis bu ihtiyatlı hareketlerin
den dolayı, haklı olarak, takdir ve tebrik et
mek icabeder. ' 

Bütçenin gider kısmı üzerinde yapılan mü
talâalar sırasında Hükümetin kara yollarına, ' 
köy yollarına, su işlerine yaptığı fedakârlıklar 
bizim tarafımızdan şükranla, kendileri tarafın
dan ise isabetle kaydedilirken, bunların tevziin-
de mahallî ihtiyaçlardan ziyade politik mülâ
hazaların hâkim olduğunu söylediler. 

Muhterem arkdaşlar; vakıa tamamen bunun 
aksini göstermektedir. 1950 Bütçesinde yedi 
milyon lira olarak yor alan bu tahsisat, 22 Ma
yısa takaddüm eden 2-3 aylık devrede tamamen 
sarfedilmiş bulundu. Yeni iş başına gelmiş olan 
Hükümetin bu fasıllarda bulduğu para.600 -
700 bin liradan ibaretti, ancak yüzde onu idi. 
Hakikaten bu bölüme konmuş olan tahsisatın 
1950 deki sarfiyatı, sayın Eyüboğlu'nun işa-
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ret etmiş olduğu endişe. ve mülâhazalarla sarf 
edilmiş bulunmaktadır. Ve bu fena bir misal o-
lan vakıadır. .-.-».Fakat 1951 senesi için konulmuş 
olan tahsisatın istimalinde rol öynıyan faktör
ler aynen şudur. Bunlar komisyonumuzda bu
lunan Halk Partili arkadaşlar tarafından da 
malûmdur ve Bayındırlık Bakanının bu husus
ta vermiş olduğu etraflı malûmat hazurûn ta
rafından teşekkürle karşılanacak kadar tatmin
kâr olmuştur. Bakan aynen şöyle demişlerdir : 

Bizim bu tahsisatı sarfederken göz önünde 
tuttuğumuz faktörler şudur : 1 vilâyetlerin me-
sahai sat! üyeleri, 2 vilâyetlerin nüfusu. 3 vilâ
yetlerin umumi olarak yol durumu. 4 vilâyet
lerin köy adedi. 5 vilâyetlerin yol inşaatı ba
kımından tabiî arızaları. . Binaenaleyh tama
men afaki bir şekilde, her yer için müşterek öl
çülerle sarfedilmiş olan bir tahsisatın, politik 
mülâhazalarla sarfedildiğini söylemek haksız
lık olur. 

Bu hususu da bu şekilde ifade ederken aklı
ma varit alan ve ilerisi için de tehlike arzedici 
bulunan bu durumu açıklamak isterim : Ya
pılmış ve yapılmakta olan tenkitlerin, kısmı a-
zamı, sırf bu şekilde yanlış ve politik mülâhaza
larla yapılmış bulunmakta ve aynı şekilde de
vam etmektedir. Çok muhterem arkadaşlarım, 
muhalefet tenkitlerinde hep aynı haleti ruhi
ye ve kablî hükümler ile hareket edecek olursa 
günün birinde yapacağı ciddî bir tenkidin sıhha
tinden de bizi şüpheye düşürebilir. Bunun ne
ticesinden de maalesef, yalnız iktidar değil bü
tün memleket zarar görür. (Bravo sesleri alkış
lar) 

' BAŞKAN — 15 dakika sonra devam edilmek 
üzero oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 0.7.58 
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Açılma saati : 18,20 ,, 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 

KATİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), Füruzan Tekil (istanbul) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Söz Bütçe Komisyonu Sözcüsü Emin Kalafat '-

mdır. Buyurun. 
EMİN KALAFAT (Çanakkale) (Devamla) 

— Muhterem arkadaşlarım; şimdi bu kısa ant
rakta ıttılaıma gelen bir vaziyet dolayısiyle ufa
cık bir tashihte bulunmak istiyorum. Zapta da 
geçeceğine göre, Hükümeti ilzam eden bir durum 
yaratmıyayım. 

Gelir Vergisine ait tatbikattan bahsile bil
hassa müeyyideler kanununun temin ettiği fay
dalan işaret ederken bir kısım zümrenin de bun
dan şikâyetçi olduğunu ifade etmiştim. Bütçe 
Komisyonunda cereyan eden konuşmalar sırasın
da Maliye Bakanı Gelir Vergisi için getireceği 
tadiller sırasında bunun da tashihi cihetine gidi
leceğini ifade etmiştir demiştim. Fakat şimdi 
öğrenmiş bulunuyorum ki, Maliye Bakanı ben
den sonra yapacağı bir konuşma ile kendi tara
fından bu yolda sarih bir vaitte bulunulmadığı 
ifade edilecek imiş. Bu itibarla ben de: konuşma
larımın yalnız bu noktasını tashih ediyorum. 
Böyle bir şeyin vait edilmediği tashih olunacak
tır. Yoksa bu vergi hakkında cereyan eden ko
nuşmalar sırasında, müeyyideler kanununun bâ
zı aksak taraflarının bulunduğu ve hakikaten 
maksadı temine çalışırken bizzat bâzı haksızlık
lara sebebiyet verdiği ifade edilmiş ve tashihi 
temennisi ileri sürülmüş idi, Binaenaleyh bende
niz tafsilâtına girmiyeceğim. Her hangi bir bor-. 
dronun, beyannamenin verilmesinde ihtiyar edi
lecek gayrikasdi en küçük bir hatanın dahi 2 500 
Ura ceza ile karşılanması, ve bu cezanın riıüta-
akıp aylarda dahi tevalisi ve bu suretle bir aya 
ait küçük bir hatadan doğan cezanın sene so
nunda 37 500 liraya baliğ olması gibi haksızlık
ları göz önünde bulundurarak kanunun ceza 
müeyyidelerine taallûk eden maddelerinin bir 
kere daha gözden geçirilmesine ait temennilerimi 
tekrar ediyorum. (Bravo sesleri). 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Efkârı 
uıriumiyo de bunu istiyor. 

. EMİN KALAFAT (Devamla) — Efkârı 
ümumiyeye intikal etmiştir, ancak bunu Hükü
met demiştir diye onu ilzam eden bir vaziyet. 
olmasın. 

Muhterem arkadaşlar; muhtelif kıymetli ar
kadaşlarımız tarafından ileri sürülen ve bilhassa 
Cemal Eyüboğlu arkadaşımız tarafından da üze
rinde ısrarla durulan noktalardan biri de va
sıtalı vergilerle vasıtasız vergiler arasındaki, 
vasıtalıların aleyhine olan nispet farkıdır. Na
zariyatını tekrarı bildiklerinizi tazeleme mahi
yetinde telâkki ettiğimden ondan sarfı nazar 
edeceğim. Bu, hakikaten böyledir. Bu vakıa ko
misyonumuzda cereyan eden müzakerelerden 
mülhem olarak Bütçe Komisyonu raporumuzda 
dahi çok kısa bir ifade ile mâkesini bulmuştur. 
BizzatHükümet gerekçesinde dahi bu vakıaya 
işaret edilmiş ve bunun aksi istikamette tashihi 
yolunda çalışmalara girişileceği vadedilmiş bu
lunmaktadır. Vergi kanunlarımızdaki sistemsiz
lik, hakikaten bu konu üzerinde devamlı şekil
de çalışmayı icabettirecek kadar kuvvetlidir 
vö bu husus, hatırlarınızda olduğu veçhile, 1951 
senesi bütçe konuşmalarından itibaren her ve
sile ile tekrar edilmekte ve bu hususta Hükü
metten beklenen icraatın bir an evvel tecellisi 
için temenniler ileriye sürülmektedir. Bugünkü 
vaziyet dünden farklı olmakla beraber Hüküme
tin vergi kanunları üzerindeki çalışmaları bir 
topluluk ifâde etmekten uzaktır ve samimî ola
rak ifade etmek lâzımgelirse, günlük ihtiyaçları 
karşılıyacak düşüncelerin tesiri altında ihtiyar 
edilmiş perakende birtakım çalışmalardan iba
rettir. Hükümet dahi bunu samimiyetle kabul 
etmiş'olup istikbalde ele alacağı çalışma metot
larım gerekçesinde ifade etmiştir. Hükümet ça
lışmalarının temerküz edeceği nokta bütün va
sıtasız vergileri Gelir Vergisi manzumesi çerce-

459 



B : 43 21.2 
vesi etrafında ve vasıtalı vergileri de Muamele 
"Vergisi çerçevesi etrafında toplamak maksat ve 
gayesine matuf olmalıdır. Bunun sümmettedarik 
alınacak karar ve tedbirlerle temin edilemiyece-
ği izahtan vareste olacak kadar aşikâr bir ehem
miyet taşımaktadır. İtiraf etîrıek lâzımgelir ki, 
bugün bütün memleketlerde, müşterek olan ağır 
masraflar karşısında vasıtalı vergiler, kolayca 
varidat temin' eden bir memba olarak kullanıl 
maktadır; Fakat şimdi size arzedeceğim. memleket 
isimleriyle bu-: memleketlerdeki vasıtalı ve vası
tasız vergiler nispeti de gösterecektir ki; bu 
hastalık bize has değildir. Birçok memleketler
de; de bu dert maalesef müşterektir. Bu seneki 
duruma göre bizde vasıtalı vergilerin... nispeti. 
yüzde 72,51 dir. Vasıtasızlar da 27,49 dur. Bu
na mukabil ilk defa söyliyeceğim memleketlerin, 
malî inkişafları bakımından, bizden geri olduğu 
itirazını önlemek için de ilk üç ve dördünden 
sonra; ileri memleketlerden de misaller verece^ 
ğimi işaret etmeyi mukadder bulduğum müda^ 
haleleri önlemek bakımından lüzumlu buluyo
rum : 

Irak : j % 87: vasıtalı 13 vasıtasız, 
İran : !% 79 vasıtalı, 21 vasıtasız; 

• Mısır : j%,82 vasıtalı, 18 vasıtasız. 
Şimdi bunun yanında her bakımdan bizden 

ileri; oldukları kabul edilen; bizlere misal olarak 
öne-sürülen: memleketlerden: 

Fransa'daki vergilerin ]% 70 i vasıtalı;:'%30 u 
vasıtasız, ; 

İtalya'da : ı% 75,52 vasıtalı'% 24,48 vasıtasız, 
İngiltere : vasıtalı olanlar: j % 40 vasıtasızlar 

dav%î60 tır. 
. Dünyanın-yegâne mesut, memleketi, olan 

Amerika bunlardan.hariçtir. Burada vasıtalı ver
giler; % 18 olup buna vasıtasız vergiler f% 82 dir. 
Vakıaları bu şekilde: işaret ederken, hakikaten 
dünyanın tek: mesut memleketi olan Amerika 'yi 
kendimize misal, almak ver ona yetişemezsek bile 
nazarlarımızı: o taraf a çevirerek, memleketimizin 
bünyesindeki hususiyetleri de göz önündö bu
lundurarak, bu husustaki haksızlıkları, nispet
sizlikleri hiç olmazsa 1952 senesi içerisinde, 
vergi .kanunlarında yapılacak; değişikliklerle 
kısmen olsun tashih cihetine ' doğru: yol aldığı
mızı! ğösterccBk çalışmaları da'Hükümetimizden 
beklediğimizi: söylemekle" kendisine bu yolda 
küçük, bir direktif vermek yetindeolur. 

. Tlenİdd mevyAiu olan hususlardan: birisi de 
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tapu, mahkeme ve noter harçları üzerinde olan 
değişikliktir. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bu seneki Büt
çe Komisyonu olarak bu vadideki tenkidleri 
ilerisi için bir ikaz, bir ihtar ve bir yardm ma
hiyetinde telâkki etmiş bulunuyoruz. Raporumu
zu mütalâa edenler görmüşlerdir ki; orada bu
güne kadar Bütçe Komisyonu raporlarımızın 
varidat bölümlerinde mûtat olmıyan biraz ge
nişçe izahat verme tariki ihtiyar edilmiştir. Bu* 
Yüksek Meclisin bu vadideki hissiyatının, .alâka
nın' ve takiplerinin Bütçe Komisyonumuz tara
fından hissedilmiş olmasının neticesidir. Geçen 
seneki Bütçe Komisyonunda ve Heyeti Umu-
miyede uzun boylu mevzuubahis edildiği gibi bu 
rejime ait tarif namelerden kanunlardan birçoğu 
50 - 60 senelik bir Ömre sahiptirler. Bu itibarla, 
vergi kanunlarımız üzerinde beklenen değişikli
ğin yapılması için birisinden olsun harekete 
geçmek:icabetmekteclii'. Bir hizmet mukabili ola
rak alinacak olan bu vergileri yegân yogan bu
rada: tetkik edeceğimiz için-ve kanuna da henüz 
Yüksek Heyetinizce kabul edilmediği için, bu 
vadide uzun:boylu konuşmayı doğru bulmam. 

Nihayet bunun burada cereyan edecek müza
kereleri sırasında, her arkadaş gibi, Bütçe Ko
misyonu olarak biz de düşüncelerimizi söyliye-
ceğiz. Yalnız Hükümetçe yapılmış tadilâtın 
mahalline: masruf olduğunu ve izam edilmemesi 
icabeden. hizmet mukabilleriyim, Devlete gcqen 
sene mevcut olan kanuna nazaran 30 - 40 milyon' 
liralık istisgar edilmiyecck bir varidat temin ede
ceğini: de işaret etmeden geçmeyi doğru bul
muyorum. 

Sayın muhalefet sözcüsü ve onu takiben bir
çok arkadaşlarımız, 1952 senesinde 1951 sene
sine nazaran para miktarımızda 176 milyon li
ralık bir artış olduğunu ileri sürdüler. 

Çok muhterem arkadaşlarım; sayın Maliye 
Bakanı:: bu mevzuu bütün teferruatı-ile izah 
etti; Bu 176: milyon liranın 31 milyon lirası Hâ
zine bonolarına ayrılmış, diğer kısmı • doğru
dan doğruya altın mahiyetinde olduğunda te
reddüt: etmememiz: lâzımgelen buğday mubaya
ası için Toprak Mahsulleri Ofisi ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere çıkarılmış bulunmaktadır. 
Bugüne kadar Toprak Mahsulleri Ofisinin 1951 
senesi: içinde satmış' olduğu; buğday miktarı: 370; 

küsur bin tondur; 320 bin tonu fiilen 
ihraç edilmiş durumdadır, Bugünlerde:ee-
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reyan eçlen , müzakerelere, göre 300 bin I 
tonu daha satılmak .. üzeredir. Bu. vadide 
cereyan eden konuşmalarda bunun, izam edil
memesi lâzımdır. Bunların satılması nispetinde 
bir fazlalığın da zail olacağı aşikârdır. Maliye 
Bakanı tarafından verilmiş olan izahat sırasın- | 
da dahi bahsedildiği gibi geçen sencki 200 kü- { 
sur milyon liralık ticaret açığımızın önümüzdeki 
sene 70 - 80 milyon-liraya ineceği ümidi bizim ı 
raporumuzda da ileriye sürülmüştür. ' Fakat J 
Bütçe Komisyonunuz, bu hususta biraz fazla I 
ihtiyatlı hareket etmek lüzumunu hissetmiş ol
duğu içindir ki, bu hesaplara mesnet ve me'haz 
teşkil eden Ticaret Bakanlığı Konjonktür ser
visinin son neşriyatının, sahih olarak kabul 
edilmesine hiçbir mâni olmadığı halde, istih
salimizin ihraç inkişafını kendi tabii seyrine 
göre hesap .etmiş .olup muhtemel ihraç ve im
kânlarına göre ticaret muvazenesini 40 - 50 mil
yon lehte mütalâa etmekten içtinap etmiş bu
lunmaktadır. 

Bu itibarla bu yönden Bütçe Komisyonunu
za yöneltilen tenkidler yersizdir. 

Maliye Bakanlığının raporunda bahsedildiği 
ve kendi komisyonumuzun raporunda da ber-
tafsil işaret edildiği veçhile 1951 senesine ait 
olan 234 milyonluk açığımızın kapanma şekli 
şöyledir : 

70 milyon pozisyon inisiyalden, 
80 » yeni liberasyondan, 
60 » dahilî istikrazdan, 
24 » muhtelif bütçelerden elde edilen 

tasarruflardan. 
önümüzdeki sene için bu yönden sağlanan 

ve geçen seneye nazaran daha kabarık rakam
lar arzedecek olan haricî yardımlarla bu sene 
60 milyon lira tutmuş bulunan istikraz .miktarı- -
nm İnşallah" gelecek sene .30 - 40 milyonu geç-
miyeceği kanaatindeyiz; 

Muhalefet sözcüsü, borçlarımızı ımütalâa 
ederken, bunun kendilerinin bıraktıkları za
manla bugüne kadarki zaman arasında mühim-

rce farklar^'kaydettiğini söylediler. 
Sayın arkadaşlarım; hepinizce malûm .olan 

bir vakıadır ki, Demokrat Parti Hükümeti
nin ilk sahip : olduğu ve, kendi anlayış ve gö
rüşleri ile ele aldığı bütçe, 1951 .senesi Büt
çesidir. 

Borç vaziyetimizi 1950 - 1951 senelerine gö- | 
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re mütalâa ettiğimiz zaman dış ve iç konsolide 
ve dalgalı borçlarımızın 56 milyon lira gibi bir 
gerileme kaydetmekte olduğunu ;müşahede et
mekteyiz., Komisyon raporumuzda 'belirttiğimiz 
gibi, bu neticenin,, itfa hususunda ve mevcut 
olan borçlara yenilerini ilâve etmemek için ha
kikaten her gün devam eden takipli tedbirle
rin eseri olduğunu kabul etmek lâzım gelir. 
Bunları global şekilde ifade edilmiş bir beyan 
olmaktan kurtararak teferruatlı bir şekilde 
ifade ve hepsinin rakamlarını birer, birer huzu
runuzda arzedeceğim : 

1950 sonunda konsolide borçların miktarı 
743 793 374 lira iken 31.Xtf.1951 de 714 4511.06 
liradır. Aradaki fark, yani azalma miktarı 
29 374 268 liradır. Dış konsolide borçlar : 
3 1 . X I I . 1950 de 557 854 322 lira iken, 
3 1 . X I I . 1951 de 549 842 683 liradır. Arada
ki azalma miktarı 8 011 639 dur. 

Dalgalı dış borçlar kısmından genel bütçe
den : . 

31 .XI I .1950 de 14 079 562 lira iken, 
31 . X I I . 1951 de 7 780 601 liradır. Azalma 
miktarı 6 298 961 lira tutmaktadır. 

Katma bütçeli dairelerle. İktisadi Devlet Te
şekküllerinin konsolide borç miktarı : 

3 1 . X I I . 1950 de 20 137 262 lira iken, 
3 1 . X I I . 1951 de 18 373 334 liradır. Azalma, 
miktarı 1 763 932 dir. 

Dış konsolide borçlar": 31 . X I I . 1950: de 
133 362 838 iken 3 1 . X I I . 1951 de; 127084 399 
dur. Azalma miktarı; '6 278 439 dur . ' 

Dalgalı borçlar: 3 1 . XII .1950 de 69 878 785 
iken 31 . X I I .1951 de 665 232 687 dir. Azalma 
miktarı; 4 646 098 dir. Toplamı : 56 341 337 li
ra" eder. 

Çok sayın arkadaşlarım, hakikati arzularının 
hilâfına dâhi olsa, kabul edip tasvip etmek Hü
kümeti tutmuş olduğu yolda teşvik mahiyetinde 
olacağı için bu kadarlık "bir hizmeti de esirge
memek lâzımgelir. Sayın arkadaşımız «çok mü
him bir mevzua, temas edeceğim.» «Diye başlı-
yarak aynen şu ifadeyle Bütçe Kanunu; tasarı
sının beşinci maddesinin Hazine ihtiyaçları 
için mezuniyet verdiği ve miktarını yüz milyon
la tahdit etmiş olduğu bono ihracî hususundan 
maada çeşitli kanunlar ve katma bütçeli daire
lerle alâkadar kanunların verdiği yetki yekû
nunun 700 küsur milyon lirayı* bulduğunu.;» işa-
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ret ettiler ve bu hususun hakikaten tahdicli: ica~ 
bettiği lüzumunu ileri sürdüler. 

Sayın arkadaşlar, hakikaten 1951 Bütçesine 
- daha doğrusu - 1950 Bütçesinin Mayıstan son
raki tatbikatı tarihine kadar, bu mekanizmanın 
kullanılış şekli cidden endişe verici ve Hükü
metin bu yoldaki salâhiyetlerini tahdit talebini 

• davet edici vaziyet ve mahiyettedir. 1951 senesi 
içinde hiç müracaat edilmemiş olan bir meka-
nizmanin bundan evvelki kullanılış şekli, ver
miş olduğu imkânların istimali ile iktifa edil
meyip bu kanallar ile elde edilmiş olan parala
rın bütçeye varidat kaydedilmesi için ayrıca bir 
takım kanunlar çıkarılması Şeklinde tecelli et
miştir. 1951 tatbikatında buna _ rastlanmış ol
mamakla beraber, bu işi, iş başında bulunan hükü
metlerin şahsi takdir ve tensiplerine terketmek-
tense, bunu kanunlara bağlamanın lüzum ve za
ruretini kabul ederek bu hususun komisyonu
muz da temenni etmiş ve Maliye Bakanı da 1952 
içerisinde bunu temin edecek kanunun Meclise 
getirileceğini va'adetmiştir. Çünkü biz Sayın 
Potuoğlu'nun;• dediği gibi,•>200 sene iktidarda 
kalacağımızı kabul edip alınması lâzımgelen ted
birlerin lüzumundan varesteyiz diyemeyiz. 

1950 senesine kadar arta gelip bizim tevarüs 
ettiğimiz borçlar bir milyarı mütecavizdir. Ve 
evvelki zamanlarda bu şekilde tahassül eden 
borçların itfa şekillerine misal de hepimjz için. 
acı bir hâtırası olan Varlık Vergisinden elde 
edilen 300 küsur milyon liranın buraya tahsis 
edilmiş olmasıdır. Nihayet para ayarlamasından 
sonra elde edilmiş olan 250 küsur milyon lira 
da buraya hasredilmiştir. Biliyorsunuz ki; 
bunlar tek taraflı tasarrufların ifadesidir. Bi
naenaleyh bu durumların bugün için ye tekra-. 
rina imkân yoktur. Gelmek üzere olduğu ifade 
edilen bir kanun ile, 1925 ilâ 1944 seneleri ara
sındaki hesabı katilerle tesbit edilmiş olan büt
çe fazlalıkları buraya tahsis edilecektir. Bu, 
144 milyon lira tutuyor. Bu suretle 1944 -1951 e 
kadar plan hesabı katileriyle de tesbit edilecek 
olan fazlalığın dahi, bu hesabı tamamen tasfiye 
edeceği ifade edilmiştir. Binaenaleyh tenkid 
veya temennilerini izhar ederlerken bu fiilî duru
mu da işaret etmek suretiyle burada olsun bir
az bitaraf hareket etselerdi daha uygun olurdu. 

CEMAL KEŞtT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Biz de onu yaptık. 
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| EMİN KALAFAT (Devamla) — Kendileri 

biz de onu yapdık diyorlar. Hakikaten kendi-
I lerinin malûmu olduğu şekilde ve Eyüboğlu'nun 
i huzurunuzdaki konuşması sırasında açıkladığı 

veçhile, Bütçe Komisyonumuzda bize salahiyetli' 
bakan tarafından bunun bu sene içerisinde hal-

j ledileceği, bu maksadı temine matuf olan kanu-, 
nun geleceği ifade edilmiştir. Fakat anlıyoruz 

I ki, Sayın arkadaşımızın bu baptaki beyanı, Sa
yın Bakan tarafından izhar edilmiş olan vait 
ve beyanın zapta geçirilmesi suretiyle hâdiseyi 
tevsik ve teyitten ibarettir. 

Çok muhterem arkadaşlar, çok kıymetli mes
lek arkadaşım olan Ekrem Alican'm, vergilerin 
bünyelerinde yapılması lâzımgelen ıslâhata ait 
temennilerinde komisyonumuz tamamiyle kendile
riyle beraberdir. Zaten bu husustaki temenni
lerimiz, demin de işaret etmiş olduğum gibi, çok 
kısa bir şekilde raporda yer almış bulunmakta-

I dır. 
Kendilerinin, huzurunuza sunulmuş olan 

bütçenin, Muhasebei Umumiye Kanuniyle Anâ^ 
yasanın ilgili maddelerine muhalif olarak gel
miş olduğu yolundaki düşüncelerine mütaallilf 
beyanlarımı başta yapmıştım. Onlara ilâve eder 
cek bir şeyim yoktur. Kendilerinin tenkit mev
zularından birisi de, muhtelif bütçelerde yer 
alıp yatırım bütçesi olarak ifade edilmiş olan 
mevzularda bakanlıklararasmda bir koordinasr 
yon olmadığı keyfiyetidir. Komisyonunuz 
kendisiyle tamamen beraberdir. Bu hususu te
menniler kısmında sarih bir şekilde biz de iz
har etmiş, bulunuyoruz. Önümüzdeki bütçe ger 
linceye kadar bu hususta bütün vekâletlerde bir 

I prensip beraberliği ifade edecek bir anlaşmaya 
varılacağı ümidindeyiz. Yalnız kendisinin iş
tirak edemiyeceğim bir beyanına cevap yerine
yi vazife telâkki ederim. Kendileri, 19 aylık 
icraatımızın muhassalası olan kanaatlerine görê  
bugünkü şekli idarenin Halk Partisinin deyaT 
mmdan ibaret olduğu mealinde olduğunu beyaû 
ettiler. 

Çok muhterem arkadaşlarım; 19 aya sıkıştı
rılan hâdisat ve bunlardan elde edilen neticeler 
ve 1951 ile 1952 seneleri bütçelerinin kendiler 
rinden evvelki bütçelerle olan zihniyet farkı, 
hizmet taksimatı ve tahsisat serpiştirmeleri gös-S 
termektedir ki, bugünkü icraat hiç de dünün 
icraatının devamından ibaret değildir. Hepiniz-

I co malûm olan bu hakikat üzerinde fazla söz 
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söylemeyi mulıterem arkadaşlara karşı - bilerek 
konuşuyorum - hürmetsizlik telâkki ederim. (Sol
dan, bravo sesleri) 

Çok muhterem arkadaşlarım; yine meslekî 
salâhiyetleri bakımından konuşmalarını derin • 
bir alâka ile dinlediğim Halil Ayan arkadaşımız 
para meselesine temas ederken, para meselesin
de Hükümet görüşü ile Bütçe Komisyonu gö
rüşü arasında bir mübayenet bulunduğunu ifa
de ettiler. Kendilerinin bu şekildeki konuşma
larından sonra raporumuzu bir daha gözden 
geçirdim. Hükümet görüş ve ifadesiyle Bütçe 
Komisyonu görüşü arasında hiçbir mübayenet 
mevcut olmadığım anladım. Hükümet lâyiha
sında, 176 milyon liralık bir artış ifade etmiş 
biz de bunu tekrar etmişizdir. Bu 176 milyon
luk artışın sene içerisinde, ihracat ve ithalât 
hareketlerinin fazla olduğu devrelerde muvak
kat mahiyette, mevsimlik yükselişler kaydetti
ğini ve vasati olarak bâzı aylarda 162 milyon li
raya kadar düştüğünü söylemiştik. Bu itibarla 
Hükümetin ifadesiyle bizim ifademiz arasında 
hiçbir mübayenet mevcut değildir. 

Para miktarındaki artışın,. iktisadi hareket
lerin daha faal bulundukları muvakkat zaman
larda bir üstünlük, bir fazlalık kaydetmiş ol
ması ifadesinin iyi anlaşılmamasından dolayı 
bir iltibasa mahal verilmişse onu da bilhassa 
tashih etmek isterim. 

Komisyon raporunda (memleketimizde iç 
enflâsyon tehlikesi bulunduğu) yolunda mâna-
landırılan satırlarımızın yazılışı, kasdedilen mâ
naları ifadeden uzaktır. 

'. 
Harb ihtimali bulunduğu, yahut harbin için

de bulunulduğu veyahut da bu tehlikeyi karşı
lamak için birtakım, munzam fedakârlıkların 
vo hareketlerin cereyan ettiği zamanlarda zaru
ri olan fiyat yükselişlerini ifade eder ve mal 
ve hizmet karşılıklarının yükselmesi mânasını 
tazammun öden enflâsyonun bütün dünyadaki 
rakamlara müstenit olan ifadelerini yaparken 
nihayet mûtat olan alış, veriş şekilleri içerisin
de de kendi kabuğumuza çekilip, kapanmış bir 
memleket olmadığımıza göre, bunların bize de 
intikal etmesi ihtimali bulunduğunu işaret et
mek ve bu ihtimali belirtmek yerinde olur. Bu 
suretle Hükümete lâzım olan dikkat ve teyak
kuza davet etmek, memlekette enflâsyon mev
cut olduğunu ifadeden ziyade Bütçe Komisyo-
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nuna terettüp eden bir vazifedir. Bütçe Komis
yonu bu vazifesini yerine getirmiştir. 

Yine sayın Halil Ayan Bey, altın stokuna 
temas etmediğimizi ifade buyurdular. Onda 
'zannederim sayın Ürgüblü de müşterektir. Her 
halde gözlerinden kaçmış olacak, 322 nci sayfa
nın başında memleketimiz altın stokunun geçen 
seneki ile kısa bir mukayesesi vardır ve hatı
rımda kaldığına göre 133 tondur. 

Yalnız Halil Ayan arkadaşımız son zaman
larda altın kıymetlerinde % 20 bir fazlalık ol
duğunu işaret ederek Bütçe Komisyonunun bu 
mevzu üzerinde durmamasını tenkid eder ma
hiyette konuştular ve para kıymetimizi miktar 
nazariyesiyle Ölçerek, bu nokta üzerinde dur
ması lüzumuna işaret ettiler. 

İleri şekilde bir enflâsyonun para kıymeti
ne tesir eden bir faktör olduğunu kabul eder
ken, bunun para kıymetinin yükselmesine, alçal
masına âmil olan yegâne faktör olmadığını da 
işaret etmeyi faydalı bulurum. 

Altın bugün hemen hemen bütün dünyada 
evrakı nakdiye karşılığı bir meta olmaktan çık
mış, tıpkı.ticari bir eşya gibi arz ve taleb kaide-
siyle kıymet ifade eden bir meta haline gelmiştir. 
Altın fiyatı ile para kıymetimizi mukayyet kıl
mak tamamen vakıalardan uzaklaşmak demek
tir. Eski bir hâdise olmasına rağmen hepimizce 
malûmdur ki, harbi umumide Almanya'da mark'-
m Avusturya'da kronun akibetlerini mukadder 
kılan şekilde emisyonlardır ki miktar nazariye
sini hatırlatabilirler. Kendilerince de malûmdur 
ki, kıymet nazariyesinin çıktığı günden bugüne 
kadar geçen tarih arasında elde edilen tecrübe 
ve netidelere göre, yeni yeni nazariyeler vücut 
bulmuştur. Yeni nazariyelere ve kendimizin dahi 
kabul ettiğimiz vakıalara göre artık bir memle
ketin parasının kıymeti yalnız Merkez Bankası 
kasalarında bulunan altınlarla mukayyet değil
dir. O memleketin istihsal ve istihlâk sahasın
daki kabiliyet ve iktidarı ile sıkı sıkıya alâkalı 
bir mefhum haline gelmiştir. 

Bu itibarla malûmları ilâm etmekten çekin
miş olan Bütçe Komisyonunun bu hususa kısaca 
temas etmiş olmasını gayrikâfi görerek bu nok
tayı tafsile hususi bir ehemmiyet atfetmenin ta
mamen yersiz olduğu mutalâasmdayım. (Bravo 
sesleri). 

Sayın Halil Ayan arkadaşımızın . tenkidden 
ziyade temenni ifade eden ve hakikaten lüzumu 
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bizce de kabul edilmiş olan bir işaretine, sırf 
kendilerini tatmin etmek için, cevap vermek lü
zumunu hissediyorum. 

Muhasebe! Umumiye Kanuniyle Anayasa Ka
nunumuzda yer bulan ve hakikaten teşriî mura
kabenin icra vasıtası olan Sayıştaya ait vazifele
rin yerine getirilmediği, yani bu kanunlar her 
senenin Hesabı Katî Kanununun o seneyi takip 
eden âzami 28 ayı içinde getirilmesini âmir bu
lunduğu. halde 5 - 6 senelik teehhürle gelmiş ol
masına matuf olan Sayın Ayan'm işareti fev
kalâde yerindedir ve bunun sağlanması, yarm 
için do fevkalâde yapıcı bir mahiyet arzetmek-
tedir. Bu lüzumun tahakkııkundaki ehemmiyeti 
bihakkin idrak eden komisyonumuz teşriî mura
kabeden beklenen faydayı, daha doğrusu hikmeti 
vücudumuz olan bir vazifeyi yerine getirmek 
için, Sayıştay'a evvelce almış olduğu tahsisata 
ilâveten 480 milyon liralık bir para daha ayırmış 
bulunmaktadır. 

Sayıştaym bugün elinde 5 - 6 senelik 'ev
rak birikmiştir. Müruruzamana uğramak en
dişesi ile, yakın tarihli evrak ele alınmış, es
ki tarihli olanlar, tamamiyle metruk bir vazi
yette bırakılmıştır..Bu itibarla Sayıştaym Ana
yasa icaplarını yerine getirmemesinin doğur
duğu mahzurları kısaca belirtmek için şu üç -
dört satırı okumama müsaade etmenizi rica 
ederim : 

«Anayasamızın 99 ve 101 nci maddelerine gö
re, geçen hesap olgunluk bildiriminin iki sene
den fazla teahhür etmemesi lâzımdır. Halbuki 
1952 malî yılma girildiği halde Sayıştay, he
nüz 1947 senesi uygunluk bildirimini dahi ver
memiştir.» 

Demek ki, beş -senelik bir gecikme vardır. 
Muhasip hesaplarına gelince, 1949 hesapla

rına bakmak henüz mümkün olmaktadır. 1950, 
1951 senesi hesaplarına hiç bakılmamıştır. Mu
hasipler, hesaplarına bakılmazsa Mühasebei 
Umumiye Kanununun 126 ncı maddesi gere
ğince otomatik olarak ibra edilmiş sayılırlar. 
Onun için zaman aşımına uğramasına meydan 
vermeden senesi içerisinde veya âzami mütaa-
k:p sene içinde muhasip hesabına bakılması ica-
beder. Bundan maada bugüne kadar mevcu
diyeti mücerret bir lâfızdan ibaret kalan Sa
yıştay, kendisine verdiğimiz .tahsisatın vadedi-
len şekilde sarfını tahakkuk ettirirse, vazifele
rini yerine getirirse, Büyük Millet Meclisinin 
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teşriî bir uzuv olarak kendisinin en mühim va
zifelerinden birisini günü gününe yapmış ol
mak durumu tahakkuk eder ve bu suretle ele 
böyle bir neticeden dolayı Dokuzuncu Büyük 
Millet Meclisi hakkiyle övünebilir. Sayıştaym; 
yapması lâzımgelip de yapmadığı hususlardan* 
bir kısmı da : • 

Devlete ait ikraz, istikraz ve taahhütlerle 
Hazine bonolarım, bütün kefalet, kredi ve Ha
zine avanslarının kayıt ve murakabe vazifeleri
dir ki bunları yapamamaktadır; ayniyat muha
sebesi ve bilançosu verememektedir; müteda-
vil sermaye hesaplarına, belediye ve idarei hu
susiye hesaplarşna bakamamaktadır; tetkiki 
icabeden 10.000 temyiz evrakı vardır, el süre-
memektedir. Emekli aidatlarının devri henüz 
yapılamamıştır; bunlara taallûk eden 18 bin 
evrak da henüz el sürülmemiş bir halde dur
maktadır. 

PERTEV ARAT (îzmir) — Yaptıkları ne
dir? 

EMİN KALAFAT (Devamla) — Yaptıkları: 
Kendi vüsat ve imkânlarının âzamisine çıkarak 
bu iş hacmi altında ezilmek ve bir taraftan da 
müruru zamana uğrayacak evrakı kıyısından 
tetkik etmek.. 14 bakanlık bütçesi bilmem ne 
kadar katma bütçeli, ki adedleri 51 e varan büt
çeleri tetkik ederek neticeleri huzurunuza geti
recek ve biz de o bütçede yer almış bulunan ge
lir ve gider muhammenatmm katî neticelerini 
alarak isabet ve ademi isabetini tâyin edeceğiz 
ve ondan sonra da gelecek seneler için isabetli 
tedbirler alabilmemiz mümkün olabilecektir. Bu 

j itibarla sözüme son verirken Sayın Ayan'm bu 
I husustaki dilek ve işaretlerinin, hakikaten ko

misyonumuz tarafından da hissedildiğini ve 
hattâ bütçe müzakerelerine son vermek üzere 
bulunduğumuz halde, sırf bu mühim lüzümü ye
rine getirmek için, tekriri müzakere, suretiyle 
buna imkân verdiğimizi söylersem, bu işe ver
diğimiz ehemmiyeti bir kere daha ifade etmiş 

'olurum. 
Sayın Ürgüblü arkadaşımız; ingiltere 'nin it

halât tahdidatına gittiği noktasında durmuştur. 
Hakikaten, İngiltere 150 milyon sterlinlik bir 
tahdidat kabul etmiş bulunmaktadır.. 

i Sayın arkadaşlarım, liberasyonun 60 da ipka 
edilip de 70 e çıkmaması şeklinde tecelli eden 

! Hükümet icraatını tasvip eden komisyonumu-
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zım bu yoldaki beyanını, sayın arkadaşımızın | 
bu yoldaki işaretiyle alâkalandırmak pekâlâ ye
rinde olur. Binaenaleyh bu hususda gözümüz
den kaçmış değildir., 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul
dak) — ingiltere'de liberasyon ne nispette?. 

EMİN KALAFAT (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, sözlerime son verirken 1 700 000 000 
liralık bir bütçenin 363 milyonluk kısmını, mem
leketin iktisadi kalkınmasın! temin edecek olan 
ve bugüne kadar alınmış olan neticelerle de ha
kikaten isabeti anlaşılmış bulunan, yatırımlar 
sahasına ayırdıktan sonra geriye kalan 
1 400 000 000 luk kısmı içinden 1 200 000 000 
unu da personel giderleri, daire hizmetleri, borç
lar, yardımlar v. s. teşkil etmektedir. Böyle dar 
imkânlara rağmen Hükümetimizin yapmayı va'-
dettiği işler için kendisine muvaffakiyet te
mennisinde bulunmak muahkkak ki, bizler için 
zevkli bir vazife olmak icabeder. (Alkışlar) 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ENVER 
ADAKAN (İstanbul) — Bütçe Komisyonu na
mına Fethi Çelikbaş arkadaşımız konuşacak ve 

•' bâzı noktaları tavzih edecektir. 
BAŞKAN — Fethi Çelikbaş. 
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Bütçe Komisyo
nu Riyaset Divanı feragatli çalışmalarından 
zevk duyduğu ve müşterek çalışmanın derin 
hazzını duyduğu arkadaşlarına karşı Tüzüğün 
kendisine tahmil ettiği vazifeyi ifa edebilmesi ı 
için komisyonun müşterek eseri olan rapora tev
cih, edilen tenkitler hususunda gerekli cevapları 
vermekİiğimizi lüzumlu teleâki edeceğinizi ümit 
ederim. . 

Raportör arkadaşımız, Muhtrem. Ürgüblü 
, arkadaşımızın bir iki ııoktasm cevaplandırıp, ra
porun mahiyetini büsbütün değiştirecek ma
hiyette olan tenkitlerini cevaplandırmadılar. Bu 
itibarla bendeniz, gerek muhterem heyetini
zin komisyon çalışmalarının hakiki istikametini 
ye raporun mahiyetini izah, gerekse komisyon 
.arkadaşlarına karşı Riyaset Divanının kadirşi
naslık vazifesini yapabilmesi için değerli ra
portörümüzden sonra söz almak mecburiyetini 
duydum. 

Bu ayın birinde Yüksek Heyetinize sevkedil-
mek maksadiyle hazırlanan çalışma programımı
zın, komisyonun ihtiyarında olmıyan sebepler- | 
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den dolayı teehhür ettiğini raportör arkadaşımız 
izah ettiler. Bu itibarla bu noktaya yeni bir şey 
ilâve edecek değilim. Fakat komisyon raporu, 
muhtrem üyelerin, Cumartesinden itibaren elle
rinde bulunduğuna göre, iyi kötü tetkik edilme 
zamanı vardı zannederim. Eğer zaman yok ise, 
Üı;güblü arkadaşımızın, kısa zamanda tetkik 
etme imkânından mahrum bırakıldığı şeklindeki 
iddialarına rağmen tenkidde bulunduklarını 
ifade etmek isterim. 

H(arb şeklen sona ermiş, fakat harb şartları 
devam etmektedir sözü doğru değildir, realite 
bu şekilde mütalâa edilmekten uzaktır, diyorlar 
ve ilâve ediyorlar, fakat harb bitti, harb şartları 
devam ediyor demiyeceğiz, yeni şartlara nasıl 
uymak mümkündür diyeceğiz, yani malî esasler 
bulacağız. 

Arkadaşlar, harbin tahripkâr tesirleri dışın
da, Kore Harbinin zuhurundan beri devletlerin 
malî bünyesine sirayeti aşikârdır. Bütün mem
leketlerde Kore Harbinin cihan şümul bir harb 
olması ihtimalini düşünerek silâhlanma gayre
ti belirmiş ve hattâ bu yüzden, gazetelerde de 
okundğu veçhile, İngiltere İşçi Hükümeti 
içinde dahi silâhlanmak mı, yoksa- içtimai mev
zulara, mı ehemmiyet vermek lâzımdır diye bir 
anlaşmazlık dahi husule gelmiştir. Bu bakımdan 
harbin tahripkâr neticeleri olmamakla beraber 
devletlerin maliyesi üzerinde ve iktisadi hayatı 
üzerindeki tesirlerin her gün biraz daha faz
la şiddetle hissedilmektedir. Bu itibarla komis
yon bu noktaya işaret ederken memleketin ge
lişmesi için muhtaç olan malî sahaları aramama
sı lâzmgelir diye bir kanaati ileri sürmemiştir. 
Bilâkis bu harb tehdidi iktisaden ileri mem
leketleri dahi mevcut vergilere zam yapma veya 
yeni yeni vergi kaynakları arama yoluna sev-
kederken, nihayet iktisaden geri olan memleketi
mizde de bu gidişe uygun hareket olunması 
lâzımgeldiği ileri sürülmüştür. 

Yine izahları sırasında Sayın arkadaşımız, is
tihlâk emtiasının istihsalâtı azalmaktadır, gibi 
bir prensip meselesi konduktan sonra fiyat ar
tış" ndan korkulacak bir şey bulunmadığı yolun
da sanki, komisyonun bir mütalâası varmış gibi 
konuşmştur. Bu, şimdi rapordan okuyacağım 
ve raporun bir iki yerinde temas edilen ve an
latılmak istenen hususata uygun değildir. 

Bilhassa raporun 308 nci sayfasnda: 
«Dış piyasa hareketlerine bağlı olarak sey-
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reden ithalât yeV ihracat fiyatları kaııaüyle, 
memleketimiz fiyat manzumesine inikas etmesi 

1 tabiî olan bu temayüllerine, münhasıran istihsa
li. lin» artmasiyle karşılanacağını:kabili etmekvipek 
C mümkün görünmemektedir."; iMîenfi olan ^haricî 
i: tesirler faktörüne, bütçemi^deki^MIlî Savun-
. ma masraf lariyle, maaş ve ücret tahsisatlarının 

artışları, uzun vadeli yatırımlar, faiz hadlerinin 
indirilmesi suretiyle ticari kredinin ucuzlatıl
ması ihtilaflı ve ihtilafsız işçi ücretlerine yapı
lan zamlar, ücretli hafta tatili ve bâzı istihlâk 
maddeleri fiyatlarının artırılması gibi, enflâs
yon mevzuunda müspet telâkki edilemiyecek 

. faktörler de ilâve olunduğu takdirde, 1952 kon
jonktürünün aynı miktar dâhilinde olmamakla 
beraber bizde de Garbî Avrupa memleketlerin
de müşahede olunan tesirlerin hissedilmek ihti
mali bulunduğu neticesine varılabilir.» 

Ve nihayet bizim neşriyatımıza ve beynelmi
lel neşriyata dayanarak bizde fiyat artışlarının 
dâhil bulunduğumuz camia içerisindeki diğer 
memleketlerin fiyat artışlarına nazaran aşağı
da bulunduğunu ifade, ettikten sonra bir tablo 
verilmiş ve bu tablonun altında şu hüküm ileri 
sürülmüştü:' 

«Enflâsyonun bir memleket iktisadiyatmda-
ki tahribatını, nefsimizde yaşadığımız tecrü
belerle bilmiş olmamıza rağmen, inkişaf halin
de bir memleket olduğumuzu da nazarı dikkate 
alarak enflâsyon temayülüne müncer olmıyacak 
hareketlerin iktisadi inkişafımız bakımından 
zaruri ve fiyatları zorla geriye doğru itecek 
deflâsyonist tedbirlerin ise zararlı olduğunu, 
rakamlara müsteniden izah ve ispat etmek ve 
her hal ve kârda fiyatlara, istihsali tazyik al
tında tutmıyan tabiî bir inkişaf seyri verilme
sini ısrarla istemek durumunda olduğumuzu da 
kabul etmek mecburiyetindeyiz.» 

Huzurunuzu fazla işgal etmemek için kısaca 
şunu arzetmek isterim ki ; raporun muhtelif yer
lerinde aynı zihniyetin, aynı görüşün hâkim 
olduğunu ifade eden cümleler vardır ve bu iti
barla raporu kül halinde mütalâa edip yabancı 
memleketlere ait olanları onlara, Türkiye'nin 
iktisadi ve mâlî vaziyetlerine ait olanını Tür
kiye'ye ait olarak kıymetlendirmek hakikaten 
raporun maksadına uygun düşer arkadaşlar. 

En Sonunda raporun ruhunun ifade ettiği, 
sadece ruhunun değil, bizzat Türkiye'nin içinde 
bulunduğu iktisadi vaziyetinin bize gösterdiği 
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I bir temenni yardır. ^Türkiye bizzat bu temenni

lerin; içerisindedir. İthalâtı.ve ihracat,.mevzuun
da temelli hiçbir tavsiyeye tesadüf etmediğimizi 
îirzedçyim diyorlar. ;! 

Muhterem arkadaşlar; Türkiye 'nin de dâhil 
bulunduğu (Avrupa;Tediye Birliği) nin bizzat 
adı dahi (Avrupa Tediye;İBirliği) ve âza mem
leketler tarafmdan takipb olunacak ticar^şpoli-
tika kaideleri ibaresini taşımaktadır. Btt iti
barla ihracatta, ithalâtta takip edilmesi lâzlmge-
len prensipler, kaideler bizzat bu birliğin anlaş
masında yazılıdır. Bu durum karşısında Birli
ğe dâhil olan memleketler, Birliğin maksadı, 
İkinci Dünya Harbine takaddüm eden konten
jan, kliring ve saire gibi mübadeleleri tahdit e-
dici ve neticede ortaya bir sürü pazarlar çıka
ran nizam yerine bir Avrupa piyasası ortaya 
çıkarmak olduğu için mevcut engelleri bertaraf 
edebilmek maksadiyle, tedricen, merhale mer
hale tek piyasaya gitmek hükümlerini ihtiva et
mekte olup, ilk merhalede üye memleketler it
halâtının % 60 mm serbest bırakılması, ikinci 
merhalede iktisadi bünyesi gayrimüsait olan 
memleketlerin müracaat, ettikleri takdirde % 75 e 
çıkmamak gibi kendilerine bir imkân tanıdıktan 
sonra, vaziyeti müsait olan memleketlerde libe
rasyonun % 75 e ve sonunda Avrupa'da Ame-
rik Birleşik Devletleri kendi piyasasının geniş- ^ 
ligi ve bu suretle maliyet fiyatlarının düşüklü
ğü sayesinde iktisadi inkişafa kavuştuğu için, 
tek bir piyasa kurulması maksadına göre an
laşma tanzim, edilmiş . bulunmaktadır. 

Bu durum karşısında komisyonun sadece 
memleketin realitelerini düşünerek, Hükümetin 
liberasyon mevzuunda, % 60 üzerinde mukave
met göstermesinin yerinde olduğunu ve henüz 
bizim şartlarımız itibariyle bunun % 75 e çı
karılmasının mümkün olmadığını ileri sürmesi 
yerindedir ve kâfidir. 

Yine burada dolar fıkdanından bahseden, 
Avrupa memleketlerinde hakikaten Türkiye'
nin gerek gıda maddeleri, gerekse hammadde
ler bakımından müsait durumda olduğu ifade 
ediliyor. Komisyonun, gerek madencilik mev
zuunda memlekette kaydedilen inkişafa ait ra
kamları, gerekse zirai istihsalâta ait rakamları 
bu camiaya müteveccih olan genişliği ifade e-

l.der. Bu bakımdan Türkiye'nin Avrupa Tedi
ye Birliğine dâhil olan memleketlere ihracat 

I yapması arzu edilmesi yerindedir ve Tediye 

m 
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[i Birliğine üye;)! olduğumuza göre bu yolda yürü

mek .lüzumu kendiliğinden ortaya çıkar zanne-
••••" deriiiıOnnıj; - ' --x ; i ; •/' r'-:>-• 

i .Sözlerime son verirken, memleketimizdeki fi
yat durumuna da temas etmek isterim. Çünkü 

• Raporun o kısmı da tenkid edilmiştir. Elimizde 
3 Avrupa iktisadi i ş Birliğinin Malî istikrar ve 
^Enflâsyonla Mücadele adiyle neşrettiği Kasım 
* 1951 tarihli bir kitap vardır. Bu kitapta Avru

pa iktisadi iş Birliği ile ilgili olan bütün mem
leketlerin durumları teker teker tetkik edilmiş
tir; Türkiye'ye ait kısmında şu cümleler vardır : 

«Türkiye ve Portekiz Kore Harbinden beri 
dünyada beliren enflâsyonist temayüllerin tesi
rini nispeten az duymuşlardır. Hattâ peraken
de fiyatları yükselmedikten başka, raporun ya
zıldığı tarihlerde cüzi bir gerileme dahi kay
detmişlerdir» Nihayet elimizdeki rakamlarla a-' 
mel etmek mecburiyetinde olduğumuza göre, ra
porun şu veya bu yakasına hücum etmek haki
katen Riyaset Divanım, demin de arzettiğ gibi, 
komisyonda âza olan arkadaşlara karşı vazife
sini yapmak ve aynı zamanda muhterem heye
tinize, yapılan tenkidler karşısında raporun muh
teviyatım teşrih etmek mecburiyetinde bıra
karak, bendenizi de raportörümüzden sonra söz 
almaya sevketmiştir. 

Sözlerim bundan ibarettir. (Soldan alkışlar) 
.•••- CEZMl TÜRK (Seyhan) — Efendim, sayın 

sözcü arkadaşımızdan şunu Öğrenmek istiyo
rum : t 

Dünya iktisaden lıarb tehdidi altına giriyor 
buyurdular, (işitmiyoruz, kürsüye sesleri). 
Daha sesli konuşurum. Sualdir 'efendim. 

BAŞKAN — Cevaptan anlaşılır efendim. 
CEZMl TÜRK (Devamla) — Hammadde fi

yatları da artmaktadır, buyurdular. Busene, 
birinci ihraç maddemiz olan pamuğun ihracatı 
gayet aşağıdır. Fiyatlar da istikrarsızdır ve dü
şüktür. Bu durum karşısında pamuklarımızı 

' değeri pahasına satamazsak bunun iktisadi ba
kımdan bütçeye tesiri ne olacaktır? Sayın 

' sözcünün bunu cevaplandırmasını rica ediyo-
• rum. 

ikinci olarak da sorduğum şudur : 3 sene
den beri Bütçe Komisyonuna gelen Hükümet 
gerekçeleri, gerek eski ve gerek yeni iktidar 
zamanında, gerekçelerinde bir programa bağlı 
olması gereken yatırımlar, diyorlar. Bu sene 
de gerekçede aynı cümle geçmektedir. Bu ya-
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tırımların programı hakkında Bütçe Komis
yonu ne düşünüyor? 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem ar
kadaşlar; arkadaşımızın suallerinin Bütçe Ko
misyonuna taallûk • edenleri vardır, Hükümete 
taallûk edenleri vardır. Bizim vazifemiz Bütçe 
Komisyonuna taallûk edenleri cevaplandırmak
tan ibarettir. Bu itibarla birinci mevzuda ge
niş izahatı, Hükümet verecek durumdadır. 
Bizim, komisyon olarak tetkik ettiğimiz va fa
kat aynı şekilde Hükümet gibi âti için, taah
hüt altına girmesini komisyonun vazife ve sa
lâhiyeti dâhilinde bulmadığı bir rapora göre, 
demin raportör arkadaşımızın da işaret ettiği 
veçhile, memleketimizin önümüzdeki mevsim
de ihracatı, ithalâtını tecavüz edecektir. Bu 
rapora göre yapılan etüdlerde pamuk ihracat 
fiyatı 350 kuruş olarak hesap edilmektedir. 
300 kuruşa ihraç edebildiği takdirde yine du
rum müsaittir, denmiştir. Daha fazla izahat ni
hayet Hükümete ait olmak iktiza' eder. 

Yatırını mevzuuna gelince; geçen seııeki 
Bütçe Komisyonu raporunda da işaret edildiği 
veçhile; bütçelerin, âdi bütçeler, yatırım büt
çeleri diye tefrik edilmesinin nazari ve ilmî 
bir maksadı da, yatırını mevzuunda, yatırımın 
vâdesine değin, bir plânın yapılması maksadı
nı emniyet altına almaktan ibarettir. Bu, ya
tırım sektörüne ait bir plândır. Yoksa, mem
leketin iktisadi ve malî hayatının kâffesini 
şümulü içerisine alan umumi bir plân değildir. 
Bunu.da bilhassa.'kaydetmek isterim. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Bir sualim var, 
fakat sualim komisyonadır, Fethi Beye değil. 

BAŞKAN — Yalnız, aynı zatın sualleri te
vali 'ederse karşılıklı münakaşa şeklini alır, o 
bakımdan sual sorma sırasını Suad Hayri Be
ye veriyorum.. 

SUAD HAYRİ ÜRGÜBLÜ (Kayseri) — Çok 
değerli arkadaşım benim bütçe hakkındaki 
umumi ve tamamiyle objektif olan konuşmala
rımı hücum diye telâkki ettiklerini anladım. 
Eğer böyle bir kasıt taşısaydım konuşmamda 
daha başta Bütçe Komisyonundaki kıymetli 
mesaiyi hararetle tebrik etmez, hem de iste
diği tetkikten mahrum bırakıldığımızı ifade et
mezdim. Bu telâkkide bulunuyorsanız bunu 
tashih etmenizi rica ederim. İlmî noktai naza
rımı ise aynen muhafaza ediyorum. 
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.. .FETHİ ÇELİKBAŞ (Deyamla) — Ağzım
dan hücum kelimesi çıkmışsa özür diliyorum. 
Tenkittir. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) ; — Sorduğum sual 
-Fethi Beyin şahsına değildir. Komisyona ol
duğunu tavzih etmek isterim. 

Sayın Maliye Bakanı beyanatta bulunurken 
radyo ilo yayınlanan metinde ithalât ve ihra
cat istatistiklerinin, geçen Temmuza kadar olan
larım verdiler. İstihsal istatistiklerden bahse
derken pamuk istihsalinden bahsetmediler. Buğ
day ihracatından bahsettiler. Ve 800 bin ton 
olarak gösterdiler. Halbuki komisyon sözcüsü 
buradaki beyanatlarında buğday ihracatının 
300 bin ton üzerinde olduğunu ve bunun üze
rinde görüşme yapıldığını söylediler. Bakanlıkla 
komisyon arasındaki bu tezat nereden çıkıyor? 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLl 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — A f buyurun; 
bendeniz takip edemedim. Nihayet hakikaten 
komisyon raporundaki rakamlarla Hükümetin 
beyanatı arasında bir tezat varsa bunun gide
rilmesi beheraahal lâzımdır/Bendeniz yalnız şu 
kadarım ifade etmiş olayım ki, Hükümetin be-
yanatiyle komisyon raporu arasında tezat yok
tur. Bâzı mukayeselerde doğan farklar devre
lerin birbirinden farklı olarak alınmasından 
ileri gelmektedir. Sabahleyin arkadaşlarımızdan 
Necip Bilge'nin konuşmasının bir yerinde mev-
zuubahis edilen aktif durura, ticaret bilançosu
nun bir devresine aittir. Komisyonumuzda mev-
zuubahis edilen pasif durum ise tediye bilanço
muzun dolar sahasına ait olan bir devresine ait
tir. Bu ifibarla islatistik ünitesine riayet edil
meden arkadaşlarım birtakım mukayeseler ya
par ve bunları bir tezat diye ileri sürerlerse, 
buradaki hala rakamlarda değil, mukayeseye 
esas alman devrelerin birbirlerine tetabuk et
memesinin ve ünitelere riayet edilmemesinin bir 
neticesi olur. Yoksa rakamlarda bir tezat yok
tur, arkadaşlar. 

BAŞKAN —. Maliyo Bakanı. 
MALİYE BAKANT HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Bütçenin heyeti umumiyesi üze
rinde bizi tenvir ve ikaz edici konuşmalar yap
mış olan arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. 

Fakat, yapılan bu konuşmaların bir kısmı, bu 
arada bilhassa-muhalefet sözcüsünün konuşması, 
(•ok uzun sürmüş olan bütçeyi takdim nutkumu-
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zu söylemeden önce hazırlanmış olduğu için, bu 
konuşmalarımın içinde tenkid zımnında cümle
ler bulunan veyahut sual şeklinde bâzı nokta
lara temas eden arkadaşlarımız, bilâhara boş bir 
zamanda takdim nutkumuzu okurlarsa tenkit 
veya tereddüt ettikleri noktaların cevabını bul
muş olacaklardır. 

Biz, Hükümet olarak şu bakımdan müs
terihiz ve tahmin ve takdirlerimizin isabe

tine kaniiz ki takdim etmiş olduğumuz bütçe ta
sarısı, yüksek heyetiniz adına Bütçe Komis
yonu tarafından iki buçuk aya yakın bir zaman 
geceli gündüzlü tetkik edildiği halde bu tasarı 
üzerinde yapılan değişiklikler 14 küsur milyon 
ilâve, 2 küsur milyon çeşitli daireler üzerinde 
tenzil olmak ve aynı zamanda akar yakıta ilâve 
dolayısiyle özel idarelere yapılacak ödemelerden 
mütevellit 31 küsur milyon küsur ki ceman 43 
milyon liradan ibaret bulunmaktadır. 

Bu neticeı çok uzun süren vukuflu ve titiz 
tetkikler sonunda, Hükümetin tâyin ve tesbit et
miş olduğu rakamların ne kadar az bir değişik
liğe mâruz] kalmış olduğunu göstermesi bakımın
dan çok mühimdir. 

Bâzı noktalara kısaca arzı cevap edeyim: 
Muhalefet sözcüsü arkadaşımız konuşmasın

da, harbden sonra zirai krediyi biz de takviye 
ettik diyorlar. Halbuki rakamlar bu iddiayı or
taya sürdükleri şekilde, teyit etmemektedir. 

1938 den itibaren zirai ikrazata "bakacak olur
sak bunun ancak 1946 dan itibaren genişçe bir 
değişikliğe mâruz kaldığını ' görmekteyiz. Bu
nun açık mânası, bu neticenin tahassülü Demok
rat Partinin muhalefette yapmış olduğu tenkit
lerdir. (Soldan alkışlar). Eski iktidarın zama
nındaki bu artış, bir buçuk sene evvel iktidarı 
devraldığımız tarihte 300 küsur milyondan iba
ret zirai ikrazlar yekûnunu bugün 700 milyona 
çıkarılması şeklinde ye seyrinde de değildir. Bi
naenaleyh arkadaşımızın bu tenkidini muhalefet 
sözcüsü olduğu için, mecburen söylenmiş bir söz 
şeklinde telâkki ediyorum.. 

Gene arkadaşımız sınai kalkınma bankası 
mevzuunda, bu bankanın temelleri bizim zama
nımızda atıldı şeklinde konuştular. 

Arkadaşlar, millet hayatı devamlıdır. Âmme 
hizmetlerinin yeniden icadı mevzuubahis de
ğildir. Âmme hizmetleri de millet hayatı içinde 
devam-ederler. Acaba, bugün Mitat Paşanın ruhu 
ayağa kalkıp da; ey Halk Partisi ziraikrediyi 
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sen mi* yaptın, onun temelini ben kurdum, derse 
rhuhaleîet sözcüsü ne diyecek? 

Bir millet bayatı içinde yeniden âmme hiz
meti ihdası belki de mevzuubahis bile değil
dir. Ama hizmetin devamı zaruridir. Onun te
siri ve faydası, işin tutumundadır. 
:' Eğer, artık devri geçmiş olan demiryollarına 

kıymet'veriyor da, karayollarına kıymet ver
miyorsam z, eğer birtakım istihsali artırmaya 
matuf! hizmetlere para hareıyacak yerde, âbide 
telâkki edilecek binalara kıymet veriyorsanız, 
kısa zamanda verimi,artıracak olan ve bir vatan 
sathına yayılmış olması itibariyle büyük fayda
sını bütün bir memleketçe idrak edilecek olan 
küçük su işleri yerine işe büyük su işlerinden 
başlıyorsunuz, bu çalışmanız semereli değil
dir; millete tam faydalı değildir, yahut faydası 
•azdır. • 

işte Demokrat Partinin tutumunu hâdiselerin 
bu zaviyesinden mütalâa etmek lâzımdır. Yoksa 
arkadaşım yeni bir icat bekliyorsa âmme hiz
metinde yeni icat yoktur. 

Sayın Cemal Eyüboğlu arkadaşımız diyor ki; 
«1951 yılında idrak ettiğiniz bol zirai mahsul 
iyi hava şartlarından ileri gelmiştir.» (Gülüş
meler) Cumhuriyet devri hububat istihsallerine 
bir göz gezdirdim. Arkadaşın beni af buyursun, 
insanın aklına, çeyrek asır iktidarda kaldınız. 
Bu müddet zarfında hiç mi yağmur yağmadı? 
Bu derece şeametti mi idiniz? (Soldan, bravo-
sesleri, alkışlar, gülüşmeler) 

Ondan sonra muhterem sözcü arkadaşım di
yorlar ki, memleketin % 90 mı aşan küçük 
çiftçinin makine ve alâtla teçhizi, hayvancılık 
sahasında tenviri, suni gübre kullanmalarının 
teşviki, kooperatifler vasıtasiyle teşkilâtlandı
rılması, lâzımdır. 

Arkadaşlar bu sözler hiç iktidara gelmemiş 
olan bir partinin sözcüsüne yakışacak sözlerdir. 
Çeyrek asır iktidarda kaldıktan sonra 1,5 sene 
gibi kısa bir fasılayı mütaakıp çiftçinin maki-
neleştirilmesi,' kooperatiflere bağlanması lâzım
dır, şeklinde bir tenkide hakları yoktur. (Bra
vo sesleri). 

Yine Eyüboğlu arkadaşımız diyor ki, icraata 
bakarak Hükümetin nereye gittiğini, ne yapmak is
tediğini gestirmek güçtür. Ben kendisine, doğ
rusu hak verdim. Şu bakımdan hak verdim ki 
hakikaten kendilerinin bizim tuttuğumuzu ve 
gittiğimiz yolu anlamaları çok güçtür. Eğer ken-
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dileri iktidarda kalmış olsalardı, Meclis b inas ı 
mn yanma Başbakanlık ye, B^kanl^^binalarını 
yaptıracaklardı. Hak veriyorum, bizim:etutujmu^ 
muzu anlıyamıyorlar. Anlamaları; ^ o k ı g ü ç t ü r ^ 
Hükümet ne yapmak istiyor ̂ nereye gitmek vis-ı 
tiyor, anlıyamıyorlar. Doğrudur; r^nlıyamazla^ 

Sonra arkadaşlar, bir muhalefet;sözcüsü için 
hakkı teslim etmek hem kadirşinaslık ve hem 
do vicdan borcudur. Arkadaşım diyor ki, yol, 
su, bunlar doğrudur, iyi şeylerdir. Ama baka
lım yapıldı mı? Hesabı kati kanunları gelince 
anlıyaçağız, onun için tereddüdümüz vardır di
yorlar. Kendine büyük sevgim olan Cemal 
Eyüboğlu arkadaşım bakalım bu işler yapıldı-
mı şeklinde, tebessümü mucip olacak' tarzda bir 
tereddüt izhar edecek yerde teşekkür etseydi 
daha doğru hareket etmiş olurdu. 

Arkadaşım, geçen seneki gelir tahminlerimi
zin isabetine temas ederek diyor k i ; dediğimiz 
tahakkuk etmiştir. Neden? İşte Gelir Vergisin
den 60 milyon, şekerden şu kadar milyon nok
sanlık vardır. Bu, arkadaşımın kıymetli konuş
masının içinde artık çok eskimiş, ilk defa ileri 
sürdükleri tarihten beri modası da geçmiş olan 
bir nokta idi. Keşke bunun üzerinde durmasa-
lardı. Defalarla söyledik ki gelir tahminlerimiz 
lirası lirasına tahakkuk edecektir: Kalenderdeki 
tahminler tahakkuk etmiyebilir, Hükümet için 
mühim olan nokta yekûnunun tahakkukudur. 

Ondan sonra 1952 Bütçesi açıktır, diyorlar. 
Buna konuşmamızda uzun boylu cevap verdik. 
Keski arkadaşım, bütçeyi takdim eden bu ko
nuşmamızı okuduktan, rakamları tetkik ettik" 
ten sonra buraya gelip konuşsa idiler. >0 zaman 
daha insaflı olacaklardı. Dün de arzettim, bu
gün de 'tekrarlıyorum: 1951 yılında 234 milyon 
genel bütçeye, 118 milyon katma bütçelere ait 
olmak üzere 353 milyon liralık açık vardı. Bu 
yıl ise genel ve katma bütçelerin açığı 209 mil
yondan ibarettir. 1951 yılının 353 milyon lira
lık açığı 67 milyon liralık bir bono ve 60 mil
yon liralık bir iç istikrazla kapatılmış bulun
maktadır. 353 milyon liralık-bir açık ancak 127 
milyon liralık bir bono ve istikrazla kapatılmış 
demektir. Mülhak bütçeli idarelerin Hazine ke
faletini haiz bonolar kısmını bırakacak olursak, 
234 milyon liralık genel bütçe açığı sadece 60 
milyon liralık bir iç istikrazla kapanmış ve 1,5 
milyar liralık bir bütçe içinde 60 milyon liralık 
bir iç istikraz yapılmıştır. • Bu, tenkidi mucip 
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bir hal değil, muvaffakiyet sayılmak icabedcr. 

1951 yılında Denizyolları dâhil 437 milyon 
liralık yatırım tahsisatı mevcuttur. 1952 yılında 
yatırimlar yekûnu 462 milyon liradır. Genel ve 
'katma bütçeler açığı 1951 e-nazaran 353 mil
yon liradan 209 milyona indiği halde yatırım
lar yekûnu 437 'milyon liradan '462 .milyon lira: 
ya yükselmiştir. 

Arkadaşımı yatırım'!ardaki Ibıı artışı, açıklar
daki bn azalışı tetkik etmeden ıtenkidlerde bu
lunmuştur. 

(Sonra arkadaşımızın konuşmasının bir nok
tası var, temas etmeden <geçemiye<!eğim: 

Diyorlar ki, yeni verigi ihdas etm'iyeceğinl, 
vergileri vatandaşların malî kudretlerine göre 
ayarlıyacağmı iddia, ederek iş başına gelen Hü
kümet.... 

Arkadaşlar, milletimiz (Demokrat Partiye re
yini böyle bir cümleye aldanmak suretiyle ver
medi. Böyle bir cümleye aldanmak suretiyle 
reylerin verildiğini kabul etmek Türk Milleti
nin düşüncesini, haleti ruhiyesini, inandığı ve 
kıymet verdiği hususları bilmemek demektir. 
(Soldan bravo sesleri). 

Arkadaşısınız müeyyideler meselesine de te
mas ettiler. Bu münasebetle bendeniz bu nok
tada Bütçe Komisyonu ile aramızda hiçbir fikir 
ayrılığı olmadığını bilhassa tebarüz ettirmek 
isterim. Bu müeyyideler meselesinde matbuat
ta son günlerde bilhassa Mart ayının yani be
yanname verme zamanının yaklaşması münase
betiyle birtakım haberler intişar etti, misaller 
ıgösterdiler. Bu misaller tanıamiyle farazi ve 
'hayalidir arkadaşlar. Birkaç igftn evvel Bakan
lık tarafından neşrolunan resmî tebliğde bu ci
het açıkça ifade edilmiştir.' Biz her hangi bir 
kaçakçılık kasdı olmaksızın, sadece birtakım 
basit hatalar yapmış olan mükellefleri bir ceza 
ile cezalandırmak niyetinde değiliz. (Soldan 
bravo sesleri). Bu vaziyette, itirazlara vesile 
veren madde, 2 500 liralık cezayı mucip olan 
maddedir. 'Gelir, Kurumlar ve Eısııaf Vengisi 
kanunlariyle, Vergi Usul Kanununa ait olmak 
lüzere hazırladığımız 200 maddelik bir tasarı da 
bu maddenin tadili de vardır. Bütıçe çalışma
larını mültaakıp Yüksek Heyetinize Ibıı tadil ta
sarısını takdim edeceğiz. (Bravo sesleri). 

Bir de arkadaşlar, Oemal Eyüboğlu Devlet 
borçlarına temas ettiler. Ben Yüksek Heyetin 
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vakitlerini israf etmemek için ıbıı noktaya' tek- .-
rar temas etmiyeceğim. Dünk'u konuşmamda, 
bu mevzuda ıgayet geniş ve etraflı izahat verr 
dim., Cemal Eyülboğlu arkadaşımız o konuşma
mın bu kısmini okurlarsa tehevvür ederler. 

Arkadaşlar, burada Ekrem Alican arkadaşı
mızın konuşmasını Hükümet olarak büyük bir 
üzüntü ile karşıladığımızı ifade etmek isterim." 
Sebebi şudur: Arkadaşımız, iktidar partisinin• 
içinde bulunmaktadır 2,5 ay devam eden bütçe 
çalışmaları sırasında muhterem arkadaşımız', fü 
kir, düşünce ve misalleri varsa, bunları, Bütçe 
Komisyonunda ortaya sürmüş olsalardı hem ko
misyon tenevvür eder, hem de Hükümet bun
dan faydalanırdı. Umumi sözlerle tenkit çok ko
laydı?. 

Muhterem arkadaşımızın konuşmasını aldım 
okudum. Diyorlar ki: Devlet hizmetlerinin ras
yonel bir şekilde tertip ve tevzi ve hizmet kad
rolarının bu tertip ye tevzi e göre makul hadlere 
ircaı, bütçeyi yıldan yıla yükselten personel mas
raflarının durdurulması, iltimas denen ve Dev
let idaresini kökünden sarsan illetin kaldırıl
ması, bürokrasi zihniyetinin ortadan kaldırıl
ması ve mesuliyetlerin bir lâstik top gibi elden 
ele dolaştığını, vatandaşların ellerinde evrak 
daire daire dolaşmakta olduğunu... ve saire ve 
saire...) 

Arkadaşımızın konuşmasında, Demokrat Par
ti Halk Partisinin devamıdır diye iddialar ileri 
sürüldüğüne dair izahatı ihtiva eden *bir kısım 
vardır. Bu kısım biraz önce okuduğum cümlele
rin arkasından gelmektedir. (Onu da okuyun 
sesleri) (İşte 1952 bütçesinden sonra yeni ikti
dar bu çeşit ana meselelerde memlekete yeni bir 
ruh ve zihniyet getirmemiş bulunduğunu bu sa
yede eski gidişin devamını ve Demokrat Parti 
Halk Partisinin devamıdır şeklindeki sözleri.,;) 

Muhterem arkadaşlar; bunlar ağır sözlerdir. 
iltimasa yer vermek suiistimallere., sonuncu bir 
cümlesi daha var; (Devletin, alıcı, satıcı, inşa 
ve imar edici durumda bulunduğu, ekseriyetle 
karşılaştığımız suiistimallerde ihmallerin asgari
ye indirilmesi...) Muhterem arkadaşımızın elinde 
bu bahsettiği hususlara dair misaller varsa bu • 
fikirleri kıymet kazanabilir. Eğer elinde misal 
yoksa bunlar çok ağır cümlelerdir. Ve bir ikti
dar partisi içinde bulunan bir arkadaşa yakışa
cak bir tenkit tarzı değildir. (Bravo sesleri). Bu 
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arkadaşımızın' elinde misâller -varsa, arkadaşımı- j 
zm vicdani borcu1 ve vazifesi, alâkalı bakanlığa | 
veya: daireye giderek bunu haber vermekti. Eğer 
alakalı: bakanlıklar veya daireler alâkadar olmaz
larsa^ Hükümetin kusuru ve kabahati o zaman 
meydana çıkardı. Onun için ben, bu münasebet
le muhterem arkadaşımdan'^ erinde bu tenkidle-

. re taallûk eden vesika varsa, bunları derhal Hü
kümete tevdi etmelerini rica edeceğim.'O. 

•-Sonra;; arkadaşımızın, personel masrafları 
neden artıyor diye ortaya attıkları bir mevzu 
vardır, bâzı arkadaşlarımız da bu mevzua temas 
ettiler. \ 

Arkadaşlar; personel masrafları artışının 40 
milyon lirası,Millî Savunma Personelinin artı
şından yani, er, subay ve gedikli kadrolarının 
artmış olmasından mütevellittir. Altı milyon 
lirası da tamir edilen gemiler için işçilere.başka 
fasıldan ödenen paraların bu kısma alınması ile 
meydana gelmiş bir rakamdır. 

Sonra; bunun 11 milyon lirası Millî Eğitim 
idlerinden ileri gelmektedir ve Millî Eğitimce 
aylığa geçen ştajiyerlerin kadrolarının artma
sından mütevellittir. Bir taraftan mütemadiyen 
okulu bulunmıyan köyİerde okul açılması, öğ
retmen sayısının artırılması, vatandaşların hep
sinin okutulması üzerinde tenkid yapılırken öte 
taraftan öğretmen kadroları niçin artıyor, per
sonel masrafları'neden artıyor?. Bu bakımdan 
1952 Bütçesi 1951 e nazaran şayanı tenMıddir di
ye bir fikir ortaya sürersek tezada düşeriz. 

Şu noktayı açıkça ifade etmek ve belirtmek 
isterim ki, bir âmme hizmetleri bakımından he
nüz vatandaşların tam olarak ihtiyaçlarına ce
vap verebilmiş vaziyette değiliz. Burada tenkid 
yapmış olan ve bundan sonra bakanlıklar büt
çeleri müzakere edilirken belki de konuşacak 
olan arkadaşlarım sıra sıra bu kürsüden okul 
açılmasını, hastane açılmasını ve yol yapılması
nı istiyeceklerdir. Bütün bunlar yeni yeni kad
rolara, yeni yeni personelin işe alınmasına ihti
yaç gösterir. l Doktorsuz hastane öğretmensiz 
okul olmayacağı tabiîdir. Bu ihtiyaçlar için tah
sisat koyduğumuz takdirde bunların personelini 
de düşünmek mecbriyetihefesiniz. I 

Ai'kadaşlar, halk hizmetlerinin görülmesi 
için ne gibi tesis kurarsanız kurunuz bu tesis
ler için persoriel kabul edilmezse işleyemezler. 

Personel kadrosu en fazla olan Millî Savun
ma Bakanlığimızdır. Fakat hiç birimiz daha âz I 

.1952 O : 3 
insanı silâh altında' tutarını;; daha az ; subay ve 
daha az gedikli istihdam edelim' diyemeyiz. Böy
le bir-teklifte bulunulacağını tahmin etmemekte
yim. 

Bundan sonra, konuşan /arkadaşların temas 
ettikleri birçok .noktalar oldu. Bunları,, alâkalı 
bakanlık bütçelerine gelindiği zaman cevaplan
dırmak hem daha kolay ve hem de,, alâkalı ba
kan arkadaşlar daha geniş ve. etraflı izahat 
verecekleri için daha iyi olur. 

Bir arkadaşım otomobil kanunundan: bah
setti. Kanun zannederim, dört, beş aydır yüksek 
Mecliste ve komisyonlarda bulunmaktadır. 

Bir de şu noktaya temas etmek zorundayım, 
Doğu meselesine bazı arkadaşlar veya bir arka
daşımız temas etti. -;. 

Arkadaşlar, Hükümetiniz icraatında ve ha
rekâtında daima samimî ve açık olmayı tercih 
etmiştir. Halk Partisinin geçmişte bir politika 
icabı olarak Doğu kalkınması için koymuş; ol
duğu bir tahsisatın biz, muhtelif bakanlık büt
çelerinde, çok daha f efkinde Doğuya tahsisler 
yapmış bulunuyoruz, yapmaktayız. .Alâkalı ba
kanlıklar bütçesi buraya geldiği zaman, ba
kan arkadaşlarım bunun ne miktarının < Doğuya 

.ayrıldığını ve Doğuda başarılan işleri, rakam
larla size belirtmek suretiyle göstereceklerdir. 

Hükümet olarak biz, mıntakalar arasında ay
rılık hissi yaratacak olan böyle bir tefrike ve 
böyle bir gidişe taraftar değiliz. (Soldan alkış

la r ) •'. .. . • /; . 
Halil Ayan arkadaşım bundan birkaç ay ön

ce yine temas etmişlerdi, ama burada dünkü 
konuşmalarında yine temas ettiler, altın ve pa
ra meselesine. Kıymetli dostum mazur.' görsün

ler , bizim paramızın karşılığı biliyorsunuz al
tın değildir, dediler. Paraların karşılığının ta
mamen altına istinat etmesi nazariyesinin' 1914 
den. önceki zamana ait olduğunu tahmin etmek-, 

' teyim. Arkadaşımın bugün devletlerin parala
rının karşılığı şeklinde telâkki ettiği altın mev
cutları, bizim o eski• nazariyerdeki paralar kar
şılığı- olan altın değildir. Bugün b devir çok ge-

îride kaldı. 
HALİL AY AN (Bursa) — Dikkatinize ar-

zederim, doların altın karşılığı 0,88867 gramdır,, 
ifadesi. (Soldan, kürsüden söyleyin sesleri):'•; 

MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Muhterem arkadaşımız diyor ki, 
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son zamanlarda altın fiyatlarının --yükselmesi 
paranın çoğalmasından mütevellittir. . 

Rakamlara baktım, bunun da doğru .olmadı
ğını gördüm. 

1949 da külçe altının vasati olarak gramı 614 
kuruştur. 1950 de 550 kuruştur. 1951 de 513 

kuruştur. ."•••••.„ 
1951 in birinci ayından 12 nci ayına kadar 

külçe .altının gram kıymeti 5.03, 5.01 . . . 5;25, 
5.36 şeklinde görülüyor. Bu rakamlara baktığı
mız zaman gerek yıl içinde 12 aylık, gerekse 
1949,1950,1951 vasatileri bizi arkadaşınım orta
ya sürdüğü noktaya götürmüyor. 

Muhterem arkadaşımız belki piyasa haber
lerine bakarak tesbit etmişlerdir. Biliyorsunuz 
piyasa işlerinde aîlıri üzerinde bilhassa çeşitli 
muameleler olmakta, dünden bugüne değişik
likler görülmektedir. , 

Bir arkadaş galiba sual sorarken hububat me
selesine 'temas ettiler. 800 bin ton meselesi, 
diye.. Şu ana kadar 440 bin ton hububat fiîlen 
satılmıştır. Cereyan eden müzakereler. 

TUNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul
dak) — Tamamiyle hububat değil mit 

MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eski|ehir) —-Evet, cereyan eden müzakereler bu 
rakamın 800 bin tona ulaşacağı merkezindedir. 
Ondan sonra yeni müşteriler çıkarsa elbette sa
tılacaktır. 60 bin tonu fiîlen bugün satılmıştır. 

Sonra bir arkadaşımız pamuğa temas ettiler, 
pamuk mevzuuna. Pamuk fiyatları ne olacak? 

Arkadaşlar, şu tarzda bunu ifade edeyim. 
IJükümetiniz, pamuk gibi belli başlı ihraç mad
delerimiz arasında, bulunan ve ziraatimizde 
de geniş bir yer işgal eden bir malın hasis bir
takım menfaatler uğruna spekülâsyonlara mâruz 
kalmasına göz yumacak ve seyirci kalacak de
ğildir. (Bravo sesleri) Bunun üzerinde gayet 
katî hareket etmektedir ve birkaç gün önce bu 
hususta eri kesin şekilde karar da verilmiş bu
lunmaktadır. Bu hususta Ekonomi Bakanı ar
kadaşım daha geniş izahat verebilir. 

; CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Ve ihracatı. 
MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 

(Devamla) —- Bütün bunlar ihraç içindir. Yok
sa dahildeki sarfiyata bilmekteyiz Gezmi Türk. 
(Gülüşmeler) 

Diğer kısımlarına, alâkalı Bakalık bütçele
rinde temas olunacaktır, 
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j : Bendenizin mâruzâtım bundan ibarettir. • 

(Soldan şiddetli aykışlar)r _••.,-.; ; v ;;, ^ 
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) ---(Mir Ver

gisinin büyük ziraate tatbiki haikkında'Hüküme
tin görüşü nedir î Niçin onlara teşmil edilme
mektedir. \ 

MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) —-Bu mevzuu Hükümetiniz tetkik et
mektedir.. 

BAŞKAN — Söz istiyorsunuz, buyurunuz. 
, 'CEMAL REŞİT EYÜBÖÖLÜ '(Trabzon) — 

Efendim, ben de 'huzurunum' usul hakkıhdiı bir 
meseleyi arzetıne'k için. geldim. Gerek: Sayın 
Maliye Vekilinin ve gerekse Saym IBülec Ko-

• 'misyonu raportörlerinin (sözlerine cevap verme-
! mıiz ieabeder. 1952' senesi Bütçesinin ' heyeti 
' umıumiyesi oya konmadan, konuşmamız lâzım
dır, onu da yarınki oturumda yapacağız. (De-

j vam, devam sesleri). 
BAŞKAN —- Cemal Bey, söz istediniz ver

dim.. Cevaplarınızı lütfediniz. (Devam, fclevam 
sesleri). 

ICEMAL TÜRKOĞLU ^a rd in ) - - Efen
dim, Meclisin karan yardır. Öğleden sonraki 
müzakere 20 ye kadardır. 

BAŞKAN —. Öğleden sonraki otunımUn sa
at kaçta hitama ereceğine dair Yüksek Mecli
sin îbir kararı olmadığını tekrar ettaefk. isterim. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
'Saym arkadaşlarımı, evvelâ usul hakkındaki 
mütalâalarımı arzedeyim. Y u t a k Meclisiniz 
(b'ütçe müzalkere'leri için fbiır usul vaz 'etmiştir. 
Sabahları saat 10 da ıbaşlıyan müzakereler 13 
te Ibiteri öğleden sonra 'da li5 te fbaşlar ye 20 de 
biter. (Yok öyle bir karar sesleri). 

Müsaade Ibuyurun efendim, saatlerden beri 
burada bütün konuşmaları takip ettik. Şüphe
siz şu anda hepiniz yorigun buluııuyorsunuz. 
(Hayur yorgun değiliz sesleri). Bu itibarla hen-
ıdeniz gerek Maliye Bakanının ve igerekse Büt
çe Komisyonu sözcülerinin, bizim bütçe tenkid-
lerîmize taallûk eden mütalâalarına cevap ar-
zetmek için sizlere hümıetimizin telkini altında 
hazırlıklı bulunmayı tercih edeı-iz. Nitekim ;ge-
rek Sayın Maliye (Bakanı ve (gerekse sözcü ar
kadaşlar, (bizim ikonuşmalarııınızdan bir gün 
sonra cevap arzetmişlerdir. (Bu itibarla sizle
rin huzurunda hazırlıksız (bir duruma dıiştmüş 

J dknamak için yarın cevap araedeceğim. Yok 
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cğçr ısrar buyurursanız şimdi 'd* a m cevap 
edeMl'irlm. (Devamı sesleri), 

(BÂŞKJAN — Cemal Bey, (katiyet ve saraiuıt-
k cevaba 'bulunmak için mehil is.tiyorsaxi.us 
açıkça ifade 1buywrun! ona igöre Meclise arbede
yim. Değilse, Meclisin ttezalıuıfönlü görüyorsu
nuz;, deyam arzusundadır. ÜSFasil fcarar verdiniz* 
se ona göre reye arzedeyim. 

CEMAL EYÜBOÖLU imvmıU) ~~ Men
dim, Yl$ks«>k Heyetin öğleden tfonralki oturum
larının'SaıVt ;20 ye (kadar devamı Mkknıda Jbir 
kararı olduğumu zannediyorum. (Hayır sesleri). 
Mademki ikarar yokmuş, vakfe gecikmiş olma-
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I 'm dolayBİyle BM>eşiöio nilıayet vcrilmeöiiıi. M ^ 

lif ediyoruan. 
•"JRAŞKJAN — Efendim, mıdıil taldbin<te (bulu

nuyorlar. Meclisin (öğleiden.i8onraki oturumu Hîjıı 
l talhdit edilmiş bfojsaaıt olmadığını ibiliyorsımua:, 

#i ıkü Heyeti Celile böyle hiv karar vermedi. 
ı̂feaJdaşiûinK meMl istiyorlar, ibu talebi :ka~ 

ıbul •edenler... Kalbul̂ ^ <stmiyenl)er... " Kabul cdil-
• mis t i r . •• 

*^T«rın -saa/t 10 da fcopianîkna'k üzere Birleş*-
<me son veriyorum. 

Kapanma saati: 00,20 

. • ""lııl'lFl <ı M « M U l | . . 

http://is.tiyorsaxi.us


T, B. \M. Jf. Banmam 


