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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

1973 yılı Bütçe kanunu tasarısının (1/734) 
(S. Sayısı : 844) tümü üzterinde bir süre görü
şüldü. 

17 Şubaıt 1973 Cumartesi günü saat 9.0ı0ı'd/a 
toplanılmak üzere Birleşimle son verildi. 

1. — 1973 tyılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/734; Cumhuriyet Senatosu 1/124) (Millet 
Meclisi S. Sayılı : 844; ) (1) 

BAŞKAN — 1973 m'alî yılı Bütçe Kanunu 
tasarısının tümü üzerindeki müzaıklerelere devam 
ediyoruz. 

Demokratik Parti Grubu, Adalet Partisi 
Grubu, Millî Güven PartiM grupları adına büt-
ç/enlin tümü üzerindeki görüşmeler yapılmıştır. 

Sayın Zekeriya Kürşad, Sayın Musa Doğan, 
Sayın Hüsamettin Başer tarafından ver/ilmiş bir 
-önerge vardır. Bu önergede, bütçemin tümü 
üzerinde grupları ve şahısları adına söz istıeyen-

(1) 844 S. Sayılı basmayam 59 ncu Birleşim 
tutanağının sonundadır. 

Başkam Başkan 
Sabit Osman Avcı Baışjkaınvelkiii 

NuretMn Ok 

Kâtip Kâtıip 
Bilecik Tunceli 

Sadi Binay Hüseyin Yenipınar 

ler Başkanlıkça davet edildiği ve Genel Kural
ıda baılunmadıkları, bu sebeple tümü üzerindeki 
mıüzalkerfenikı sonuçlandığı, maddelere geçilme
si hususu Başkanlığa ifade edilmektedir. 

Başkanlıkça, tümü üzerindekli müzalkerelle-
rin sonuçlandığı hususu beyan edilmediği gibi, 
bumdan ıewelki bütçe müzakerelerimde! de grup
ların sözcüleri bukınjmadığı ahvallerde... (O. H. 
P. sıralarından gürültüler, «Kim verdif bu öner
geyi» sesleri) 

MUSA DOĞAN (Kars) — B'en verdim... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Amîkara) — 
Zihnliyet kötü... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Savın Yo
rulmaz. 

Grup sözcülerinin bulummıaması halimde mü
teakip birleşimlerde grup sözcülerime söz veril
diği, taikdilm tehir yapıldığı tatbikatımızın 
müteaddit safhalarımda görülmektedir. Biiırleş&m 
de grup sözcülerimin bulunmaması hasebiyle 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 9.00 

BAŞKAN : BıaşIkanVelkEiı Fiknet Turhaaı^il 
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BAŞKAN — Millet Meclisinin 68 nci Biırleşiminıi açıyorum. 
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kesilmiş bulunmalktadıi'. O itibarla, takriri1 

muameleye koymama imkân yoktur. 
ZEKERİYA KÜRŞAD (Kahraman Maraş) 

— Sayın Balkanım, müsaade eder misinizi 
BAŞKAN — Çok rica edeceğim efendüım. 

Bugüne kadar 11 yıllık bir tatbikatımız var. 
Tatbikat böyle devam edegdlmakitedir. 

ZEKERİYA KÜRŞAD (Kahraman Maraş) 
— Sayın Başkan, müsaade ederseniz tekMıf üze
rinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Teklifi muameleyle koymuyo
rum ki, konuşma hakkı vereyim. Teklifi mua
meleyle koymama ilmikân yok, diyorum. 

ZEKERİYA KÜRŞAD (Kahraman Maraş) 
— Dün biz gece toplantısını bu maksatla yapa
madık Sayın Başkan. Zamanımız zaten az... 

BAŞKAN — Bugün İnşallah, saat 2'ye ka
dar çalışmak suretiyle bitiririz. 

Maksadımız, Meclisimizde bulunan görüşme 
habkma sahip bütün sliyasî partilerin görüşle-
ırinji rahatlikla ifade etmeleri hususudur. Maksa
dımız budur; Başkanlığın hizmetinin maksadı 
bundan ibarettir. 

Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grubun
dadır. Buyurun Sayın Bülent Ecevit. (C. H. P. 
(sıralarından alkışlar) 

(Kars Milletvekili Musa Doğan ile C. H. P. 
anlil'etvekillerî arasında karşılıklı lâf atmalar) 

BAŞKAN — Sayın Çalıkoğlu, Sayın Do
ğan, çok nioa ederim. 

MUSA DOĞAN (Kars) —• Mebus musunuz, 
haydut musunuz?.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Doğan, .Sayın Doğan... 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Seni gönde

rende kabahat, yüz karası... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ecevit. 
C. H. P. GRUBU ADINA BÜLENT ECE

VİT (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın mil-
letveMllieri; 1973 Bütçesinin açığı ilk başta gö-
i'ünebildiğiinden daha büyüktür. Ancak, son 
dakikada imdada yetişen dolar devalüasyonu, 
bu açığa blir ölçüde yama olabilecektir. Faikat, 
tabiî bunum da, ekonomimiz için bir bedeli ola
caktır. 

Bütçenin açığı şu kadar olabilir, bu kadar 
olabilir. Bu, kendi başına,, ço'k önemli değdi. 
Önemli olan bütçe açığının niteliğidir. 

Eğer gelişmıekte olan bir ülkenin bütçesi, 
üretken bir bütçe ise, o bütçenin açığı büyük 

sakınca taşımayabilir. Neden taşımayabilir?.. 
Çünkü bütçenin üretkenliği, kısa zamanda, o 
açığı kapatacak gücü ve büyümeyi ulusal ekoai'o-
mliye kazandırır. 

1973 Bütçesinin sakıncalı yöne, bu bütçe
nin üretken bir bütçe olmayışıdır. 

Üretken bütçe olmaz, ama istikrar sağla
yıcı bir bütçe olur. Gelişmeyi hızlandırmaz, 
ama kısa dönemde büyülk bunalımlara da yol 
açmaz... Bu bütçe öyle de değildir. İstikrar 
bütçesi de değildir, vereceği açıktan toplum' 
hesabına Mır yarar sağlaniabilecek bir bütçe de 
değildir. 

Bu bütçenin açığı, cari giderlerin aşırı Öl
çüde olmasındandır. Gelişime carilerinden bile 
değildir bu açılk; gelişime üzerinde itici değil, 
tutucu etkisi otlan bâzı cari harcamaların ka-
(barılklığı yüzündendir bu bütçenin büyük açığı... 

Bu ısıavıımızm dayanağı ço'k sade ve açık: 
Yaklaşık 26 milyarlıik kamu yatırımları için

de gerçekten üretken sayılabilecek yatırımliar-
la ilglili yeni projelerin 1973 yılma ait olan öde
nekleri 900 milyon liranın altındadır. 

Yani bu bütçenin ekonomik: gelişımıemize ye
ni katkısı bundan ilbaret olacaktır. O da, yıl 
sonuna doğru duyulacak kısıntı ihtiyacı, yatı
rımlardan karşılanmazsa... 

Sayın milletvekilleri: 
1972 yılı uluslararası ekonomlik ilişkiler açı

sından bir bunalım bekleyişi dönemi olmuştur. 
Bu arada iktisatçıları ve politika uygulayıcıila-
rıını zaman zaman şaşırtan sonuçlarla, bazan 
gelişime içinde istihdam daralmaları, bâzı kez 
durgunluk içinde fiyat yükselmıeleıii il© karşı
laşılmıştır. Bütün dünya milletleri bendi ara-
larındabü dengesiz yarışın ürünlerini bendi ül
kelerine çekebilmek için büyük çaba içindedir
ler. 1973 başında bu uğraşın ortaya çıkardığı 
bunalımlardan birisi daha patlak vermiş, do
ların değer kaybı uluslararası ekkm'omik ve ma
lî ilişkileri yeni sarsıntılarla karşı karşıya bı
rakmıştır. Bu konuşmamı yaptığım sırada 
dünya uluslarının hepsi para'larının altına göre 
olan değerline yeni ölçüler vermenin hesapla
ttım yapıyorlar. 

Türkiye'ye gelince, 1972 yılı sonunda eko
nomimizin genel görünüşü üzerinde şunları dü
şünüyoruz: 

1972 yılında Türkiyel in GSMH's&nde % 
7'yî aşan bir büyüme olduğunu görmekteyiz, 
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Hiç kuşkusuz hepimizi sevlimdinen bu oranın 
arkasındaki gerçekleri, bu gerçekleırim ekono
mimizle güç kazandıran ya da ekonomimizin 
kemdi gücü ile ilgisi olmayan yönlerini iyi b'il-
ımemiz gerektir. 

Bunları iyi tilımck gerektir. Çünkü, gelecek 
için uygulanacak politikaları hazırlarken bu 
(gerçeklere ihtiyacımız varıdır. 

1972 yıllımda Türkiye'de büyük artışlar gös
teren ve tapılaim büyüme oranını % 7'nin üstüne 
çıkaran sckitörler sanayii, hizmetler ve dış âlem 
gelirleridir. Bu.nla.pdan sanayi sektöründeki ca
li fiyıatlairla gelişime ile sabit fiyatlarla gelişime 
ama-sı .uda iki fark, ağır bir enflâsyon döneminin 
e'ikisiini yamısi'tmafetadır. Hizmet sektörlerinin 
hacmi dikkati çekecek büyüklüklere varmak
tadır. Sanayi sektörünü geliştiren talebin ar
kasındaki dış âlem gelirlerinim ekonominin ken
di ür!eıt!kleınLiğiyll& ilgili olmadığını unutmamalı
yız. Bunlara karşılık, tarım sektörü cari fiyat
larla büyümemüş, sabit fiyatlarla ise küçülmüş
tür. Tümü ile 1972 yılında arz ve talep dengesi
nin yüksek düzeyle rde oluştuğunu, fakat bu
nun ekemomdnrn potansiyel üretkenliği kadar 
enflâsyon cu baskının ateşi ile ilgili olduğunu 
eyi bilmeliyiz. Yatı ramlara gelince : Son 2 yılın 
yatırımlarının artış ortalamasının sabit fiyat
larla % 5,5'tan ibaret kaldığımı da unutma'inah-
yız. Bu durum, Türkiye'nin öniimüizdeki yıllar
da üretim kapaisilteıslml olumsuz biçimde etkile
yecek niteliktedir. 

1972ide dış ticarette önemli artışlar olmuş
tur. Büyülk ölçüde işçi gelirlerinden ve kısa va
deli boııçlanmalandian sağlanan dövizlerle kar
şılanan ithalâtımuz önemli ölçüde artmıştır. Biz, 
bu artışın sınai üretime girdi sağlamak: bakl
anın/dan. yararlılığı yanında, uygulama yöntem
leri yüzünden kendi ulusal yatıran malı sana
yiimizi ciddiyetle sa.rstmaıya başlamasından en
dişe ediyoruz. 

İhracatıa gelince, önemli başarılar gibi gös
terilen artışların arkasında, dünya konjonktü
rünün yanaitltığı talebin etkisini görmezlikten 
gelemeyiz. Gerçekte durumu olduğundan çok 
başka göstermek bize hiçbir şey kazandırmaz. 
Büyülk kısmı tarıma dayalı ilk ürünlerden olu
şan sanayi malları haricindeki artışı değerlen-
dıiiüiTtken gereksiz albartmalara yer vermemek 
doğru olur. 

Parasal alamda 1972 ciddî başarısızlıklar 
içinde geçmiştir. Para arzı % 25 aptarak 55 
milyara, yaklaşmış, emisyon, % 18 artışla 20 
milyarı gelmiştir. Bu oluşumun başta i gelen ne-
denleranden birisi 'Türk piyasasını işgal etlen 
kısa vadeli borçlanma, karşılığı başılbqş Avrupa 
dövizlerinin dmrumıudur. Bu durum daha 1971 
yılı sonunda anlaşıldığı halde 1972 yllı sonuna 
kadar bu alamda gerekli tedbirler alııimamış ve 
hızlr bir kredi enflâsyonuna olanak \ ha.zırlain-
mıştır. 

Malî yılbaşında 8 milyar açıkla haızırlanan 
konsolide bütçeninr, yıl bitenken sonuçları şöy
ledir : Bütçe 4 milyar edvarında açık verecek
tir. Aslında açığın daha çolk olması beklenebi
lirdi. Bu sonuç yaitırımlıarda ve yatırımlarla il-
ıgıili transfer harcamalarında çok büyüjk ölçüler
de kısıntılar yapmak suretiyle elde edilmiştir. 
Öte yandan verıgilendirme sistemindeki adalet
sizlik 1972 yılı boyunca bütün kavtiruculuğu 
ve ağırlığı ile sürüp gitmektedir. Bu haliyle 
1972 bütçesi uygulaması istikrarın sağlanması-
n:a gereği kadar yardımcı olmadığı güibıi sosyal 
açıdan geriletıtiricü iktisadî açıdan ; gelişmeyi 
ağırlaştırıcı oimuşıtur. 

1972'de toptan eşya fiyatları yıllık} ortalama 
olarak bir önceki yıla oranla % 18,5 şartmıştır. 
Bu oran, 1971'de % 15,9 idi. 1970 yılı! sonunda-
fki fiyatlarla bugünün fiyatları arasında % 40'-
111 üstünde bir fark oluşımuşltur. Bu oluşumda 
artış onanının, bu yükiselk düzeye çekçin etkenin 
dalha çok sanayi mamulleri endeksi 'olduğunu 
da belintmeik gerekecektir. Geçinme îendeksle-
rindekli artışlar, görünüşte biraz daha- düşük
tür. Ancak 'biz, narh fiyatlarına göre; düzenle
nen bu endeksleri gerçekçi kabul ekmiyoruz. 
Biz, pirinç fiyatını altı haftada kilod^ 1,5 lira 
yüksielten fiyat yapısının endekslerde; görülen
lerin çak üstünde oluştuğu kanısındayız. Bıiz, 
Millet Meclisinde bu tartışmaları yaparken han
gi zümre vatandaşlarım gelirlerinin bu ölçüde 
artitığını sormak, araştırmak sorumluluğu içim
deyiz. Buna karşılık, istihdam hacminde gerçek 
istihdam bakımından meydana geleiı artışın, 
Türkiye'nin gereksindiği ölçüler açısından ye
tersiz olduğunu düşünüyoruz. Aldatıcı! istihdamı 
artışlarını, tüketim alanını zorlayarak,; kut kay-
naıklan raıstgele harcayarak hizmetlere -sektörü
nü doldurarak yaratılan ve üretken obmayan is-
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tibidam- artışlarını bize gerçek artış diye kabul 
ettirmek olanağı yoktur. 

1973 m;alî yılına girenken; uygulaman ikti
sat politikalarımın genel bir tahlilini yapmakta 
yarar görüyorum. Bu politikalar, Türkiye'nin 
kendi kotşulları, içinde bulunduğu ortanı, gele
cekteki bekleyişleri ve özlemleri bakımından ne 
ölçüde yararlı ve tutarlıdırlar! Bu konu bir büt
çe yılının başımda Türkiye'yi yöneten politik 
topluluk ile onun karşısındaki muhalefet, (ki, 
bunu yalnız C. H. P. temsil etmektedir) arasın
da açık - seçik ve kesin şekilde ortaya konul
malıdır. 

.1973 yılına girerken, para politikamızın da
yandığı temellerde eskiden farklı yeni bir şey 
görmüyoruz. Bu politika Türkiye'nin ekonomik 
gerekleri bakımımdan yararlı, selefctif yöntem
lere yönıe'lnıek istidadında değildir ve olamaz. 
(Bu politikayı, Türkiye için. gerekli bir ekono
miye yararlı finarısraanr sağlayacak nitelikte 
bulmuyoruz. Aislımda tüketimi kamfçılamayı esas 
alan bu politika, Batıda, Batının gelişmiş ve bol 
kaynaklı, üretim âmillerinde yüksek mobiliite 
olan ülkelerinde anlamlı ve yararlı olabilir. 
Türkiye'de böyle midir? Bunun böyle olmadı
ğım 1972 yılının uygulamalarında gördük.. Bu 
alanda 1973'te önemli değişikliklerin yer alaca
ğıma uımut beslemiyoruz. 

Dış ticaret politikasında, 1973 başında bizi 
tedirgin eden makta, Türkiye'deki yatırım malı 
imal elden sanayiin, uygulanan ithal rejiminden 
ne ölçüde yararlandığı ya da sakatlandığı ko
nusudur. Bıı konuda ciddî incelemeler yapılacak 
ulursa, Üçüncü Beş Yıllık Plânın ve yıllık prog
ramın öngördüğü yatırım ve asra malı sanayii 
kurulması almaçlarından uzak düşüklüğü sonu
cuna vanlaeağmdan korkulur. 

Bu arada, son kez doların devalüe edilme
siyle ilgili olarak meydana çıkan duruma da 
değinmek istıeriım. 15 Şubat 1972 tarihimde 
Türk parasının dolara olan paritesini sürdürme 
kararı alınımıştiır. Böylece, Türk parası altıma 
ve paralarının değenini koruyan Alman Markı 
ve benzeni paralara oranla % 10 devalüe edil
miştir. Bu işlemin Hazineye karşılıksız gelir 
sağlayacağını r e bu ölçüde emisyon yapılması 
sonucunu vereceğimi biliyoruz. Bu arada, top
lam fiyat düzeyi de bundan % 2 oranımda etki-
lenebileöektir. İki yıl üstüsıte % 20 kadar ve 

toplam % 40'm üstümde fiyat artışları olan bir 
•ekonomide % 10 devalüasyon yapılırsa, bunun 
uzun boylu incelenecek ve değerlenecek yanı 
da yoktur. 

ISanayileş'me konusunda ciddî kuşkularımız 
vardır. 1973 yılı başında, Türkiye'nin önemli 
sorunlarımdan birinin, kullanılabilir fanların 
tülkefbim sanayi yatırımlarına yığılması olduğu
nu düşünüyoruz. Bu oluşum, Üçüncü Beş Yıllık 
Plânın yapısı ve alnaçları bakımından üzerinde 
durulacak bir sorun olarak belirmektedir. Bu 
açıdan önerilen teşvik tedbirlerinin sanayii teş
vik yerine, ulusun kaynaklarını sınırlı belli el
lerle yönelteceğinden kuşku duyuyoruz. 

'Böyle iken, son kez faiz farıkları, kredilere 
ilişkin komisyonlar Ye masraflar konularında 
11 Şubat 1973 tarihinde yayımlaman kararlar 
(karşısında kuşkumuz daha da arıtıyor. Bizim dü
şünceliniz, sanayiin ucuz ve yeteri ölçüsünde 
finansman sağlamak suretiyle desteklemmesidiır. 
Bir bakımdan 11 Şubat tarihli kararların bu 
amaca yöneldiğimi söyleyebiliriz. Lâkin, bu ka
rarlar sanayi yanında ticareti de teşvik edecek
se, ticaret kesitindeki aşırı kârlara yenileri ek-
leneeekse, buna herkesin karşı çıkması gerekli
dir. 11 Şubat talihli kanarlardan bir tanesi, ya
tırımların ve ihracatın teişviki amacıylıe orta ve 
uzun vadeli kredilerin maliyetlerinin ucuzlatıl
ması için bunlarla ilgili teşebbüslere Devletlin 
'% 6 faiz farkı iadesini öngörmektedir. Bundan 
yararlanacak olan teşebbüsler ise, yıllık prog
ramlarda, genel teşvik tablolarında gösterilen 
faaliyetler olacaktır. 1973 yıllık programına 
ekli genel teşvik tablosunun 3/A bölümünde 
(Büyük gıda mağazaları, büyük mağaracılık) 
türümün yer aldığını görüyoruz. Büyük gıda 
mağazası, büyük mağazacılık ticarî nitelikte 
bir teşebbüstür. 

ıSianayiloşımıe politikası üzerimde özellikle du
rulması genelken noktalardan bir başkası, sana
yiimizin dışa bağlılığın m, giderek arıtmakta olu-

. şudur. Bu oluşum, tüketim sanayiini gerek ta
lep, gerekse yatırımlar yönümden böylesine teş
vikte devam etmienin kaçınılmaz sonucudur. 

'Türkiye^de, içimde yaşadığımız dönemde, fi
yatlar, ücretler ve gelirler konusundaki politi
ka uygulamalarının, tutarlı ve yararlı değil ak
sine, sakıncalı ve sakatlayıcı politikalar oldu
ğunda rsrar ediyoruz. 
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Bunun en büyük delili Türkiye'de fiyat ya
pısındaki keşmekeş ve yıkıcı gelişmedir. Ve hu 
durum, Türkiye'de uygulanmakta olan tüketi
mi artırma politikalarının sonucudur. Sanayi-
leşmemiş, üretim kapasitesi yeteri ölçüde geliş
memiş, kaynakları kıt'bir ülkede talebi ve tüke
tim hacmini! rasgele artırarak, ekonomiyi canlı 
tutmak gayretinin dramı buradadır. Bu dram, 
kamu gelirlerinin, dipteki toprakları ancak ör-
tebilen baraj suları gibi azaldığı bir ekonomik 
'bunalım içinden, personel harcamalarını büyük 
ölçülerde artırarak talebi şişinmek, tüketim 
kalıplarını değiştirerek, vatandaşları güçlerinin 
üzerinde para sarf etmeye zorlamak, tüketim 
sanayiine ayrılan fonlara ölçü dışı kârlar sağ
lamak suretiyle ve elektriği, suyu olmayan 
kentler halkını alabildiğine dayanıklı tüketim 
malı kullanmaya yöneltmekle onanmaktadır. 
Bonucunda, fiyatlar her yıl % 20 oranında ar
tınca, bir yandan işçinin, öte yandan çiftçinin 
emeğinin karşılığının verilmemesine çalışılmak
tadır. Bu konuda şunu özellikle belirtmek isti
yoruz : Türk ekonomisinin yönetiminden sorum
lu olanların açıklamaya çalıştığım bu tutumla
rı 1973 yılında fiyatların 1971 ve 1972'lerde 
olduğu gibi, yüksek düzeylerde oluşmaları so
nucunu verecektir. Bu tutumla gerçek ya da 
yararlı bir istikrar ortamına erişmeyi ummak 
saflık olacaktır. 

Türkiye'de 1973 bütçesiyle getirilen yeni yatı
rım çabaları sonucunda yaratılacak ek istihdam 
olanağı 260 bin kişi dolaylarındadır. 1971 -1972 
dönemindeki % 8,8'lik istihdam artış hızının 
1972-1973'te % 5,5'a düşeceği hesaplanıyor. Bu 
arada, artışların daha çok hizmetler ve inşaat 
sektörlerinde yer aldığını görüyoruz. Şimdiden 
şunu söyleyebiliriz ki, tüketim talebinin etkisi 
altında gelişecek bir sanayileşme ve özellikle 
tüketim sanayiindeki sermaye yoğunlaşması, 
giderek tarım dışı sektörlerde çalışan insangü-
cünün açık işsizliğe dönüşmesi sonucunu verme 
eğilimindedir. 

1973'te gelir dağılımındaki! adaletsizliğin 
giderek, daha da artacağını düşünüyoruz. Vası
talı ve sosyal açıdan sakıncalı, vergiler enflâsyon ve 
rasgele değiştirilen tüketim kalıpları işçi ücret
lerinin ve ürün fiyatlarının artırılmayışı, ta
bandaki düşük ve değişmez gelirleri daha da 
küçültürken, teşvik tedbirleriyle varlıklı sınıf -
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j ların kâr ve kazançları, artırılmaktadır. Bu 
arada 1973 bütçesinde üzerinde ciddiyetle du
rulması gereken bir nokta bulunduğunu düşü
nüyoruz. Sayın Maliye Bakanı, Vasıtalı ve Va
sıtasız vergiler 'karşılaştırmasının önemini yi
tirdiğini ve bunun yerine iyi ve fena vergiler 
karşılaştırmasının aranılması gerektiğini söy
lüyor. Vasıtalı, Vasıtasız vergiler karşılaştır
ması, vergi sistemlerini hem. ekonomik gereklere 
hem de sosyal adalet ilkelerine göre düzeltmiş, 
ıslah etmiş ülkelerde önemini yitirmiş olabilir. 
Fakat Türkiye'de değil. Biz, Türkiye'de Vası
talı ve Vasıtasız vergiler karşılaştırmasının 
önemli olduğunda ve bunun, bozuk düzeninin 
gerçek bir göstergesini teşkil ettiğinde ısrar 
ediyoruz. Türkiye'deki' bunca sosyal 'bunalım.-
ların arkasındaki gelir ve refah adaletsizliğin
de, vergilendirme sisteminde günahı büyük
tür. 

I 'Sayın milletvekilleri; 
I Türk ekonomisinin temtel büyüklükler ve 

politikalar açısından genel görünüşüne ilişkin 
I ' düşüncelerimizi burada tamamlamış bulunuyo

rum. Şimdi izin verirseniz, bir noktayı daha 
I açıklayacağım ve bu noktadan hareketle, Türki

ye'nin ekonomik ve sosyal ortamı içindeki te-
I mel sorunlarına açıklık; getirmeye çalışacağım. 

Bütçeler, özellikle altyapı ve geliştirme har-
I camalarma büyük ihtiyaç gösteren bizim ülke-
I lercle, ekonomik ve sosyal politikaya egemen 
I grupların görüşlerini sadakatle yansıtırlar. 1973 

bütçesinin cari harcamalarındaki artışlar, trans-
I derlerdeki gizli ödeneklerle birlikte 7 milyarı 

aşmaktadır. Yatırım Harcamalarındaki artış
lar ise, ancak 3,4 milyardan ibarettir. 1972-1973 

I yıllarında toplam 12 milyarlık cari harcama ar-
I tısına karşılık, yatırım harcamalarındaki artış, 
I bunun yarısına bile erişememiştir. Hemen şunu 
I da ekleyelim ki, cari harcama!ardaki bu artış

ların geliştirme harcamalarıyla da ilgisi yok-
I tur. 
I Cari hareamalardaki, yönetimle ilgili sarfi-
I yattaki artışın, en başta, personel reformundan 
I doğduğu ileri sürülebilir. Fakat bu da kabul 
I edilebilecek bir özür değildir. 
I Nelerdi bu reformun amaçları : 

1. Devlet yönetimini daha etkin duruma, 
daha iyi işler duruma getirmek; öylelikle Dev-

I let hizmetinin ve yatırımlarının hızını ve verim-
I liliğini artırmak... 
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2. Devlet personelinin geçim sıkıntısını ha
fifletmek; gelir dağılımında bir ölçüde adalet 
sağlamak... 

Oysa bu amaçların ikisine de ulaşılamamış
tır. 

Personel reformuyle Devlet Bütçesinin bü
yük yük yüklendiği doğrudur. Sayın Başbakan 
bu yükün 10 milyar lirayı bulduğunu söylüyor... 
O ölçüde değildir gerçi... Çünkü bu 10 milyarın 
yaklaşık olarak 4 milyarını, Devlet, vergi ve 
başka kesintiler yoluyla, memurundan geri al
maktadır... Fakat gene de personel reformunun 
Hazineye yükünün ağır olduğu kabul edilebilir. 
Ona rağmen, iki yılda % 40'ı aşan hayat paha
lılaşması sonucunda, devlet memurlarının büyük 
çoğunluğu, reform öncesini arar duruma düşü
rülmüştür. Birçokları, gelirlerinin arttığı, arta
cağı umuduyla, açılmak, borca girmek duru
munda da kalmışlardır ve ellerine geçen fazla 
parayı, kısa sürede, enflasyon burgacı, onlar
dan alıp varlıklı çevrelere aktarmıştır. 

Personel reformuyla devlet işletmelerinde 
beklenen iyileşme sağlanamamıştır. Devlet yö
netimi daha iyi işler duruma getirilememiştir. 
Devlet hizmetinin ve yatırımlarının hızı ve ve
rimliliği artırılamamıştır. Bunların tam tersi 
olmuştur. Çünkü, personel reformundaki ada
letsizlikler ve bozukluklar nedeniyle, birçok de
ğerli teknik personel, birçok değerli uzman, 
devlet yönetimindeki, kamu iktisadî kuruluşla
rındaki görevlerinden ayrılmağa başlamışlardır. 
O yüzden kamu kesiminde personel açığı hızla 
büyümektedir. Ayrılanlardan birçoğu geçimleri
ni yurt dışında aradıkları için, bunlardan özel 
kesim de yeterince yararlanamamaktadır. Böy
lelikle kalkınmamız önemli ölçüde aksamakta
dır. 

Adaletsiz ve aksak bir personel reformuyla 
maddî bakımdan güç duruma düşürülen, bazen 
de onurları incinen devlet personeline, o ara
da teknik personele, uzmanlara, manevî huzur 
verilse, belki içlerinden bir çoğu, bir süre sı
kıntıya katlanmayı göze alırlar ve devlet hizme
tinde kalırlardı. Fakat memurda manevî huzur 
da bırakılmamaktadır. 12 Mart 1971 sonrasının 
hükümetleri açıkça, Devlet memurları arasında 
jurnalciliği teşvik etmişlerdir. Meclis ve Senato 
kürsülerinden, devlet memurları hakkında MİT 
raporlarına göre karar verildiğini, verileceğini 

açıklamışlardır. Bugün bütün bakanlıklarda, 
Devlet dairelerinde, kamu iktisadî kuruluşla
rında, Devlet işleri büyük ölçüde bir yana bıra
kılarak, Devlet personelinin siyasal sicilleri, fiş
leri tutulmaktadır, incelenmektedir. Dişliler, 
fişlileri birbir yieımeiktedir. (GHP sıralarınSdan 
alkışlar.)1 Hele büyük çıkar çevrelerinin baskı
larına karşı direnen kamu personelinden hiç bi
ri geleceğine güvenle bakamamaktadır. Bütün 
güçlüklere ve baskılara rağmen ülkelerine hiz
met etmeğe çalışanlardan bir çoğu kendilerini 
kısa zamanda Devlet kapısının dışında bulmak
tadırlar. 

Böyle bir cadı kazanı içinde en kusursuz 
personel reformuyla bile, Devlet görevlilerinden 
hizmet beklenemez, Devlet işlerinin iyi yürümesi 
beklenemez. 

Personel reformuyla ilgili eleştirilere karşı 
Hükümet diyebilir ki - diyor ki -, bu reformu 
kendisi hazırlamamıştır. Adalet Partisi iktidarı 
hazırlamıştır. Bu bizi hiç ilgilendirmez. Çünkü, 
Adalet Partisi Grubunun bağışlamasını dileye
rek söyleyeyim, ekonomik, sosyal, siyasal ko-. 
nularda, Melen Hükümetinin temel felsefesiy
le, Adalet Partisinin temel felsefesi arasında 
biz, önemli bir ayrılık görmüyoruz. (CHP sıra
larından «Bravo» sesleri ve alkışlar.) 

Devlet kesiminin, devlet dairelerinin, yete
nekli ve dürüst Devlet personeli için cadı kaza
nı haline getirilmesinden de, yalnız bugünkü 
Hükümet değil, başka bâzı partilerin, o arada 
Adalet Partisinin, bu cadı kazanı altındaki ateşi 
sürekli körüklemeleri de rol oynamaktadır. Jur
nallere göre tasfiyeler yapıldıkça; 

Bu kadarı yetmez denmekte, daha çok baş 
istenmektedir. 

Bu Hükümet, aslında, bir yazarın belirttiği 
gibi, «Millî Güven Partisinin partiler üstü Ada
let Partisi Hükümeti» dir. (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri ve alkışlar.) 

Ne Millî Güven Partili Başbakanın Adalet 
Partisinden ne de Adalet Partisinin Başbakan
dan ve Hükümetten fazla şikâyetçi olmağa hak
ları vardır. Önemli konularda hepsinin aynı 
doğrultuda* bulunduklarını, sırası geldikçe gös
tereceğim. 

Kaldı ki, Hükümetin eline bir fırsat veril
miştir. Kanun gücünde kararnameyle, personel 
reformundaki aksaklıkları düzeltme olanağı sağ-
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lanmıştır. Ona rağmen olumlu sonuç alınama
mıştır; Devlet personel rejimindeki adaletsiz
likler, aksaklıklar giderilememiştir; hattâ yeni
leri ortaya çıkmıştır. 

Sayın milletvekilleri, 
Fiyatların son yıllarda kontrol altına alma-

mayışı ve olağanüstü hızla yükselişi de, bütçe
leri geçersiz kılacak ölçüye varmıştır. O kadar 
hızlı yükseliyor ki, fiyatlar, evden çıkıp çarşıya 
gidinceye kadar, evdeki hesap çarşıya uymaz 
oluyor... Bütçe hazırlanıp uygulanmaya başla
yıncaya kadar maliyetler büyük ölçüde yüksel
miş oluyor. Bunun sonucu olarak da, yıllık 
programda ve Bütçede öngörülen yatırımlar ve 
hizmetler büyük ölçüde aksıyor. 

1972'dc de fiyat artışlarının % 18'den aşa
ğıda kalmadığı anlaşılmaktadır. Bunlar resmî 
belgelere dayanılarak ortaya konan artışlar... 
Gerçekte ise fiyat artışlarının daha yüksek ol
duğunu, herkes kendi, günlük yaşamında kolay
ca görmektedir. 

Melen Hükümetinin programında; 
«Vatandaşlarımızı, istikrarlı bir fiyat politi

kası içinde, sunî fiyat artışlarına karşı koruma
yı en başta gelen görevlerimizden biri saymak
tayız», denilmişti. 

Hükümet, bu en başta gelen görevlerinden 
birini yerine getirememiştir. 

1970'de yaptığı Bütçe konuşmasında - muha
lefette iken - Sayın Melen, yılda % 6 - 7 dolay
larında fiyat artışlarını «zararlı» göstermişti, 
o yüzden geçim sıkıntısının, (üç yıl önceki ken
di tabirini kullanıyorum) «âfet hâlini» aldığını 
söylemişti. Şimdi, kendi Başbakanlığı zamanın
da, bunun üç katma varan geçim sıkıtısı artışı
nın hangi sözcüklerle nitelendirilebileceğini. Sa
yın Başbakanın takdirine bırakıyorum. Çünkü, 
yüzde 6 oranındaki yükselişler için «âfet» keli
mesi kullanıldıktan sonra, % 18 artışı belirlemek 
için ben kelime bulamıyorum. 

Fiyatların kontrolü bakımından 1972'nin ba
şarılı bir yıl olmadığını Hükümet yetkilileri de 
itiraf etmektedirler. 

Artık enflâsyon burgacı bütün hızıyle hare
kete geçtiğine göre, bu yıl, ekonomide köklü 
değişikliklere girişilmezse, fiyat artışlarının da
ha da çok olacağından korkulur. Ekonomide 
köklü değişikliklere ise, Sayın Başbakanın bili
nen tutumu, ekonomik ve sosyal anlayışı el ver
mez. 

Neye rağmen olmuştur bu olağanüstü artış
ları?... İşçi ücretlerindeki artışın büyük ölçüde 
frenlenmesine rağmen olmuştur... Taban fiyat
ların, birçok ürünler için sabit tutulmasına rağ
men olmuştur. 

Saym Başbakan, Senatoda, ürünlerin taban 
fiyatlarım genel olarak sabit tuttuklarını itiraf 
ederken ve bu konuda eleştirileri cevaplandırır
ken şunları söylemiştir : 

«Bu fiyatlarda bir frenleme yapma zarureti
ni içimiz sızlaya sızlaya duymuşuzdur. Adalet 
Partisi bunu yapmamıştır denemez...1» Eski A. P. 
İktidarından bahsediyor ve devam ediyor Sayın 
Başbakan: «1966, 1967, 1968, 1969'da fiyatlar; 
yani başlıca hububat fiyatları, aynıdır, değiş
tirdiniz mi? 4 sene aynı parayı verdiniz, bütün 
'maliyetler arttığı halde. 1970'de bir - iki fiyat 
değişikliği yaptınız, ama 1965'ten 1969'a ka
dar maliyetler arttığı halde, siz de hububat fi
yatlarını artırma cesaretini göstermediniz. Yan
lış, demiyorum, ama yapmadınız. Başkasından 
ne istiyorsunuz ?» 

Başbakan Sayın Mel en'in, Adalet Partisine 
bu meydan okuyuşta büsbütün haksız olduğu 
her halde söylenemez. 

Biraz önce belirttiğim gibi, iki partinin temel 
iktisadî ve sosyal felsefeleri arasındaki yakınlık 
Adalet Partisi Hükümetlerini de Melen Hükü
metini de, bir türlü sağlayamadıkları : istikrarı, 
hep köylünün, işçinin, dar gelirlinin 'sırtından 
sağlama çabalarına yöneltmiştir. 

Ne var ki, 1970'de, Sayın Melen, Senato kür
süsünden, Adalet Partisi Hükümetine : 

(«Sizin yüzünüzden köylümüz, müstahsilimiz 
ç'ok perişan hale gelmiştir» diyordu. 

Şimdi de Adalet Partililer Melen Hüküme
tine, buna benzer sözler söylüyorlar. Fakat 
Mecliste Hükümetin bu bakımdan denetlenme
sini istediğimiz vakit onu da kabul etmiyorlar. 

Göremedikleri, veya görseler bile itiraf ede
medikleri gerçek şudur ki, Türkiye'nin bozuk 
ekonomik ve sosyal düzeni böyle devam ettiği 
sürece, Millî Güven Partisi de Hükümet kursa, 
Adalet Partisi de, bu düzeni sürdürmek iste
yen herhangi bir başka parti de Hükümet kur
sa, Sayın Melen'in tabiriyle köylü «perişan ol
mağa» işçi «perişan olmağa» devam edecektir. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar). 

Memurlara milyarlarca liralık zaım yapılsa, 
enflasyon çok geçmeden o zammı da memurla-
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rın elinden alıp varlıklı zümrelere aktaracak
tır. 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, A. P. 
Hükümetlerini de, Melen Hükümetini de suçla-
mıyoruz; düzeni sucluyoruz... Karşımızdaki 
partileri de, bu düzeni sürdürdükleri içitı eleş
tiriyoruz. 

özellikle büyük iş çevreleri, maliyet yükse
lişlerinden, hızlı fiyat yükselişlerinden, toplu
sözleşme düzeniyle işçi ücretlerinde saptanan 
artışları sorumlu tuta gelmiştir. Hükümet de İm 
görüşü benimseyerek, Başbakanın Senatoda 
açıkça ifade ettiği gibi, - kendi sözlerini tekrar
lıyorum - «ücretler mevzuunda sıkı durmuş
tur»... 

Oysa gerçek hiç de iddia edildiği gibi değil
dir. 

İşçilerden bir bölümü, yani toplusözleşme 
yapabilecek güce ve örgütlenme olanağına ka-
vuşabilenler, her ne kadar görünüşde ücretle
rini arttırmakta iseler de, arası çok geçmeden 
fiyat artışları, ücretlerdeki yükselişi etkisiz bı
rakmaktadır. 

Toplusözleşme grev ve lokavt kanununun 
yürürlüğe girdiği 1963 yılı rakamlarını esas 
alırsak, ortaya çıkan durum şudur : 

1971 yılında, carî değerlerle işçi ücreti or
talaması 38,35 liradır. Fakat 1963 rakamlarını 
esas kabul edersek, gerçek ücret 23,38'e düş
mektedir. Buna göre, 1971'de işçilerin geçim 
düzeyi, satın alma gücü, 1969'un gerisine git
miş olmaktadır. 

1972'nin ilk sekiz aylık ortalamasına göre 
ise, işçi ücretleri, carî değerle, yani görünüşte, 
47,57 lira olmuştur; fakat 1963 rakamları esas 
alınırsa, bu, gerçekte 21,12'den ibarettir... Ya
ni, işçilerin satın alma gücü, yaşama düzeyi, 
gerçekte 1967'nin gerisine düşmüştür. 

Böylece, son iki yılda işçilerin geliri, görü
nüşte artmış, fakat gerçekte 1970'lerden geri
ye doğru gerilemiştir. 

Huzur, sükûn, asayiş sağlama gerekçesiyle 
grevlerin büyük ölçüde yasaklanması ve Başba
kanın açıkça ifade ettiği Hükümet politikası, 
bu gerilemede başlıca etkenler olmuştur. 

İşçi ücretlerinde gerçek artış yokken, sana
yideki maliyet artışlarından işçileri ve toplu
sözleşme düzenini sorumlu göstermek büyük 
haksızlıktır. Hele maliyeti etkileyen başka et-

1 kenler yanında, işçi ücretlerinin sözü bile edil
memek gerekir. İstatistik bilgiler ülkemizdeki 
büyük sanayide, ücretlerin, maliyet içinde yak
laşık olarak ancak beşte bir kadar yer tuttuğu
nu göstermektedir. 

Gene istatistik bilgiler, sanayi ürünleri fi
yatlarının artışını ücret artışlarına bağlayan 
görüşleri, verimlilik açısından da yalanlıyor. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün imalât sana
yii anketlerine göre, sanayiimizde ücret artış
ları, verim artışından çok geride kalmaktadır. 

10 ve daha çok işçi çalıştıran ve büyük ku
ruluşları da kapsayan imalât sanayii işyerlerin
de, verimliliğin yükselmesiyle kişi başına kat
ma değer artış oranı, 19601a 1969 arasında % 
99'u bulmuştur. Buna karşılık ücret artış ora
nı c/c 51'de kalmıştır. 

Demek ki, 1960'la 1969 arasında işçiler, ima
lât sanayimizde, yaratılan katma değer artışı
nın ancak yarısı kadar ücret artışı elde edebil-

I mislerdir, öbür yarısı işverene kalmıştır. Böy-
likle, işçi ücretlerindeki artışı verimlilikdeki 
artışa bağlayan ilke plânlarda yer aldığı halde 
ve o ilke bile aslında adaletsiz sayılmak gerek
tiği halde, toplusözleşme düzeni de işlediği hal
de Türkiye'nin genel ekonomik ve sosyal dü
zeni bozuk olduğu için, işçi ücretleri verimlilik
teki artışın bile çok gerilerinde kalmaktadır. 
Üstelik son yılların olağanüstü hayat pahalılı-

I ğı, bu kadar geride kalan ücret artışını da fii
len, işçinin elinden almaktadır. Alıp da kime 
vermektedir?.. Varlıklılara vermektedir. Geliş
me halindeki bir ülkede, bozuk ve adaletsiz bir 
ekonomik düzende uygulanan enflasyonist kal
kınma politikasının kaçınılmaz sonuncudur bu.. 

I 'Türkiye'de aşın fiyat yükselişlerinin talep 
şişkinliğinden ileri geldiği; yani halktaki refah 
artışını, satın alma gücü artışını yansıttığı yo
lundaki iyimser iddialar da bir ölçünün üstün
de geçerli değildir. 

Deniliyor ki : 
«Halkın geliri yükseliyor, satın alma gücü 

yükseliyor, sanayi ve tarım ürünleri arzı, bu 
şekilde artan talep karşısında yetersiz kalıyor; 
aşırı pahalılık o yüzden oluyor.» 

Oysa, gerçekte Türkiye'de aşırı fiyat yükse
lişlerinin temel nedeni, halktaki satın alma gü
cünün aşırı ölçüde yükselmesi, öylelikle talebi 

I ekonomimizin kaldırmayacağı ölçülere vardır-
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ması değildir. Bunun temel nedeni, birçok mal
lar, ürünler konusunda arzın kapiteden çok 
aşağıda kalmasıdır, yani sanayide de tarımda 
da, mümkün olanı üretimin yapılmamasıdır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plân bu konuda ilginç 
ip uçları veriyor. Örneğin 1971 yılında, tüke
tim malı sanayii, kapasitesinin yaklaşık olarak 
ancak % 80'i oranında üretim yapmıştır. Ara 
mallarında bu oran % 77'e, yatırım mallarında 
% 68'e kadar inmektedir. İmalât sanayiinin tü
münde kullanılan kapasite, yaklaşık olarak % 
77'de kalmıştır. 

Kapasite kullanımındaki bu düşüş trendi 
1968 da başlamakta ve küçük iniş çıkışlarla sü
rüp gitmektedir. 

Bir ülkede imalât sanayii, kapasitenin bu 
kadar altında çalışırken başlıca sanayii ürünle
rinin arzı o yüzden, Türkiye olanaklarının al
tında kalırken, pahalılığı sadece talep şişkinli
ğine, yani vatandaşın eline fazla para geçtiği, 
fazla satın alma gücü geçtiği iddiasına bağ
lamak büyük insafsızlıktır. 

Üstelik bu insafsızca yargı, işçi ücretlerini, 
tarım ürünleri fiyatlarını, memur aylıklarının 
kat sayısını düşük tutmanın da gerekçesi sayıl
maktadır. 

İmalât sanayiimizde kapasite kullanımının 
bu kadar düşük olmasında, zaman zaman ve 
yer, yer, ham madde, ara malı, yatırım malı ve
ya altyapı ve eğitilmiş insan gücü yetersizliği 
rol oynadığı gibi, zaman zaman ve yer yer, ar
zı suni olarak düşük tutup fiyatları yükselt
mek, öylece, fazla işletme masrafına ve fazla 
rizikoya girmeksizin aşırı kârlar sağlamak he
vesi de etken olmaktadır. 

Ülkemizde büyük özel sanayideki kârların 
ticaretten elde ettikleri asıl büyük kârlar dışın
da % 301a % 100 arasımda oluştuğu, bazen da
ha yüksek oranlara vardığı bilinen bir gerçek
ken, bu büyük iş çevrelerinin bâzı sözcüleri, ka
muoyunun karşısına geçip, ancak % 5 kâr elde 
ettiklerini söyleyebilmektedirler ve halktan da 
devletten de, bir avuç büyük sermayedar hesa
bına, daha çok fedakârlık isteyebilmektedirler. 
Elde ettikleri aşırı kârla yetinmeyip, bundan 
sonra yapacakları yatırımlarla sağlayacakları 
kârlardan yıllarca vergi ödememeyi de bir hak 
olarak görebilmektedirler. Daha garibi Hükü
met de onlara bu hakkı ve daha nice hakları ve 

ayrıcalıkları tanıyan bir teşvik tedbirleri tasarısı 
hazırlayıp Meclise sunabilmektedir.... Vergi ge
lirlerinden daha ilk yılda en az bir milyarı bu
lacak fedakârlığı göze alabilmektedir. 

Büyük ve güçlü firmaları, küçük ve orta boy 
işletmeler karşısında alabildiğine kayıran teş
vik tedbirleri tasarısı yasalaşırsa, o firmalar, 
şimdiye kadar olduğundan daha büyük bir hız
la tröstleşeceklcrdir; ülkemizdeki küçük ve or
ta boy işletmelerden birçoğunu iflâsa sürükle
yeceklerinden, kapanmak durumunda bıraka
caklarından, atıl kapasitenin daha da artması
na yol açacaklardır; ve arzı suni olanak düşük 
tutup fiyatları suni olarak şişirme, öylece daha 
yüksek ve daha kolay kârlar elde etme olanağı
nı, şimdiye kadar olduğundan daha geniş ölçü
de bulabileceklerdir. 

Kamu kesimindeki kötü personel politikası
nın, birçok nitelikli işçileri, teknik personeli 
yurt dışına kaçırması da, son zamanlarda âtıl 
kapasitenin artmasında önemli etkenler araşma 
girmiştir. 

İleri ölçüye varan enerji ve su yetersizliği 
ilse, âtıl kapasitedeki artışı bundan sonra daha 
yüksek ölçülere vardırabileceklerdir. 

Tarım kesiminde de durum sanayidekinden 
farklı değildir, hattâ daha kötüdür. 

Bir yandan tarımdaki düzen bozukluğu, kre
di azlığı, araç ve gereç pahalılığı ve sulama ye
tersizliği verimi ve üretimi düşük tutarken, 
öbür yandan, ülkemizin bozuk pazarlama düze
ninde, büyük aracılar, rizikosuz ve zahmetsiz 
olarak spekülatif kazançlar sağlayabilmek 
için, pazara sürülen ürün miktarını, yani tarım 
ürünleri arzını, birçok durumlarda büsbütün 
kısmaktadırlar. 

Bir yanda köylü yer yer, sömürü düzeni 
karşısındaki çaresizliğinden ötürü, yetiştirdiği 
domatesi, sebzeyi, elmayı, şeftaliyi, üzümü bü
yük kentlere gönderemez, bağında bahçesinde 
çürümeğe bırakırken, öbür yanda büyük kent
lerin işçileri, küçük memurları, arz düşük tutu
lup fiyatlar ateş pahasına çıkarıldığı için, o 
ürünleri alamamaktadırlar. Bunun da izahı; 
halkın geliri ve satınalma gücü yükseldiği için, 
arz geride kalıyor, tarım ürünleri ihtiyacı kar
şılamağa yetmiyor, olmaktadır ve hemen ardın
dan, aman ücretler düşük tutulsun, ürünlerin 
taban fiyatları düşük tutulsun ki talep daha 
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çok artmasın, daha fazla pahalılık olmasın, enf
lasyon olmasın! çağrıları gelmektedir. 

Aslında Türkiye'nin gelişme potansiyeli, kı
sa zamanda büyük sıçramalar yapmasını sağla
yabilecek düzeydedir... Yeraltı kaynakları ba
kımından olsun, toprağı ve toprak örtüsü ba
kımından olsun, sanayi envanteri ve dış pazar 
bakımından olsun, büyük olanakları vardır ül
kemizin... Bozuk bir eğitim düzeni içinde de ol
sa, ve ihtiyaçlarımıza göre yetersiz de sayılsa, 
gereğince ve yeterince değerlendirilmese de, ge
lişme halindeki bir ülke için küçümsenemeye
cek sayıda ve düzeyde eğitilmiş insan gücü 
vardır. Üstelik Türkiye'nin insanı, hem de en 
eğitilmemiş insanı bile, çağımızın ileri teknolo
jisine ve o ileri teknolojiye dayanan toplumla
rın yaşama biçimine ve çalışma temposuna ne 
kadar kolaylıkla intibak edebileceğini çalışma
ya gittiği ülkelerde göstermektedir. 

Bu olanaklara sahip olan Türkiye, üstelik, 
gelişme iktisatçılarının deyimiyle, gelişme pis
tinde kalkış noktasına vanmıştır. Kalkışa geç
meye hazırdır, fakat Türkiye'nin çağdışı kal
mış düzeni, bu noktada artık, Türk toplumuna 
ayakbağı olmaktadır. 

Bu düzeyde döviz bolluğu gibi nimetler bi
le ekonomimize yük olmaktadır... Kalkınma 
için en çok muhtaç bulunduğumuz eğitilmiş in
sanlar yurt dışına gitmek zorunda kalmakta 
veya bilgilerini, görgülerini gereği gibi değer-
lencliremeyecekleri biçimde ve işlerde çalışma
ğa zorlanmaktadır. 

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal düzeninde, 
zaten Anayasamızın da gereği olan,, demokrasi
mizi ikide bir kayalara çarpmaktan koruyabil
menin de geıeği olan değişiklikler yapılırsa, 
Türk ekonomisi, kalkışa geçebilecek ve Türkiye 
kısa zamanda gelişmiş ülkeler katma yüksele
bilecektir ve bunu, demokrasiden de sosyal 
adaletten de fedakârlık yapmaksızın, ikisini de 
ertelemeksizin başarabilecektir. 

Sayın Milletvekilleri; «Kalkış noktası» na 
gelen Türk ekonomisinin bir türlü kalkışa ge-
çemeyişi, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal bu
nalımlardan kurtulamayışı ve bunalımların gi
derek rejim bunalımlarına da dönüşmesi, Tür
kiye'deki bâzı egemen güçlerin, Batı ülkelerin
de bile artık geçerliğini yitirmiş,, büyük ölçüde 
nitelik değiştirmiş olan, ilkel bir kapitalist kal
kınma yöntemine özenmeleridir. 

Bu özenti, Hükümetin Meclise sunduğu 
«özendirme» tasarısıyla, teşvik tedbirleri tasa
rısıyla, büsbütün açığa vurulmuştur. 

Bâzı kimseler şöyle düşünürler : 
Evet, çağımızın Batı dünyasında eski kapi

talist kalkınma yöntemi geçerliğini yitirmiştir, 
ama, kalkınmış Batı ülkeleri,, bugünkü düzey
lerine o yöntemle, o yoldan geçerek varmışlar
dır. O bakımdan kalkınmanın belli bir düzeyi
ne varıncaya kadar Türkiye'de o yoldan yürü-
melidir. 

Oysa bu düşünce de geçerli değildir... Neden 
geçerli değildir!.. Plân görüşmeleri sırasında 
anlatmağa çalışmıştım, şimdi de kısaca tekrar
lamak isterim : 

Geçmişte Batı ülkelerinden birçoğunun izle
miş olduğu kapitalist kalkınma yolu, çalışan 
halk toplulukları için çilelerle, sıkıntılarla, yok
sunluklarla dolu bir yoldu.. O yol boyunca işçi 
sömürülürdü, köylü sömürülürdü. Sosyal adalet 
düşünülmezdi. Çalışanların sosyal güvenliği dü
şünülmezdi. Çalışanlar da bu yolun kahrına, sa
bırlarının son noktasına kadar, patlama nokta
sına varıncaya kadar katlanırlardı. Yoksulluğu 
kader saymalarının etkisi vardı bu katlanışta... 
öbür dünya hayalleriyle avutulabilmenin etkisi 
vardı... Yeterince örgütlenmemiş olmalarının et
kisi vardı... Okumamış, bilinçlenmemiş olmala
rının etkisi vardı... Başka ülkelerdeki çalışan 
halk topluluklarının durumlarının kendilerinden 
daha iyi olmayışının, olsa bile bunu bilebilecek 
durumda, bilip de o ülkelerin çalışanlarına öze
necek durumda bulunmayışlarının etkisi var
dı... 

Fakat şimdi çağ değişti. Çağımızın insanı ar
tık yoksulluğu kader saymıyor... Çağımızın in
sanı, halkın almterinden biriktirdiği servetlerle 
dünya nimetlerini kendi aralarında bölüşen sı
nırlı zümrelerin, halkı öbür dünya hayalleriyle 
avutma oyununa gelmiyor... Çağımızın işçisi ör
gütlenmiştir... Çağımızın köylüsü de örgütlen
meye başlamıştır... İşçiler, birçok ülkelerde top
lu sözleşıme, grev haklarını elde etmişlerdir; ör
gütlerinden ve bu haklarından yararlanarak da
ha iyi yaşama koşullarına erişebileceklerini bil
mektedirler... Çağımızın insanı, okumamış olsa 
bile, çok şeyi bilmektedir, dünyanın başka yer
lerinde, kalkınmış ülkelerinde, kendi durumun
daki kimselerin nasıl yaşadığını bilmektedir... 
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Bir yandan bunları bilmek, öbür yandan tüke
time özendirici reklam kampanyaları, insanlar
da daha iyi yaşama isteğini sürekli kamçılamak
tadır. Üstelik çağımızda demokrasi yaygınlaş
mıştır, oy hakkı geneli esmiştir. Demokrasinin 
işlediği ülkelerde, işçi de, köylü de oy hakkım 
kullanarak, iktidarları değiştirme veya belli po
litikalar izlemeye zorlama olanağına, gücüne 
1)iiyük ölçüde kavuşmuştur. Bu gücü de elbet
te, sömürülmelerini önleyecek, kendilerine da
ha iyi yaşama koşullarını sağlayacak iktidarla
ra kavuşabilmek için kullanmaktadırlar... Bir 
kez, iki kez, üç kez aldatıl salar bile, giderek al
danmam ayı da öğrenmektedirler ve sonunda 
kendi iktidarlarına kavuşabilmektedirler... 

Henüz bizim parlâmentomuzun çoğunluğu, 
solun her türlüsünü umacı gibi görmekte ve 
umacı gibi gösterme çabasında direniyor, ama, 
en yakın dostlarımız, müttefiklerimiz durumun
daki ülkelere baktığımızda, o ülkelerden birço
ğunda, demokratik sol partilerin ya iktidara 
gelmiş ya da gelme olanağına kavuşmuş olduk
larını görürüz... 

İsveç'te, Norveç'te, Danimarka'da, demokra
tik sol partiler uzun süredir iktidardadır. Fe
deral Almanya'da bir demokratik sol parti, ge
çen yıl iktidarını daha güçlenerek yenilemiştir. 
Holanda'da demokratik sol güçlenmiştir... İn
giltere'de, Belçika'da, İtalya'da, Avusturya'da, 
demokratik sol partiler,, bazan tek başlarına, 
bazan karma Hükümetler içinde iktidara gel
mektedirler. Kanada'da demokratik sol güçlen
mektedir ; Fransa'da güçlenmektedir. Daha 
uzaklardaki demokratik ülkelere giderek, Yeni -
Zelanda'da, Avusturalya'da demokratik sol par
tiler geçen yıl iktidara gelmişlerdir. 

Sorunları bizim sorunlarımızdan çok daha 
ağır olmasına rağmen, özgürlükçü demokraside 
direnen Hindistan'da gitgide güçlenen bir de
mokratik sol parti, Devletin kuruluşundanberi 
iktidardadır. Pakistan'da halk, demokratik so
lu iktidara getirme kararını vermişti; demokra
si kurallarının dışına çıkılarak buna engel olun
ması, Pakistan'ın büyük bir ulusal felaketle 
karşılaşması sonucunu doğurmuştur. Şimdi Pa
kistan'da da bir ılımlı sol iktidar vardır. 

İsrail'de iktidara ötedenberi demokratik sol 
partiler hâkim durumdadır. 

Türk toplumu da kendi haline bırakılsa idi, 
iktidarları ilkel kapitalist yoldan ayrılmağa 

zorlayacaktı. Zorlamağa başlamıştı bile. O tür
lü bir kapitalizm anlayışının siyaset alanımızda 
baş savunucusu olan Adalet Partisinin oylarını, 
halk, 5 yıllık ilk iktidar döneminin sonunda, 
% 52,9'dan % 46,53'e düşürmüş ve ikinci ikti
dar döneminde Adalet Partisi, halktan gelen bu 
bilinçli baskıya, çok yavaş ve isteksiz de olsa, 
uyma zorunluğunu duymağa başlamıştı, fakat 
normal siyasal gelişmemi/deki 12 Mart kesintisi, 
Türk toplumu için geçerliğini yitiren ilkel ka
pitalizmin iktidar süresini sunî olarak uzatmış
tır. Adalet Partisi de, sorumluluğunu taşımadı
ğı Hükümetlerin perdesi ardında ilkel kapita
lizme dönüşü körüklemek olanağını bulmuştur. 

Eğer Türkiye'de ilkel kapitalizmin ömrü böy
le sunî teneffüslerle daha çok uzatılırsa; ve ik
tidarda olan veya olmayan bâzı çevreler, bir sü
re daha, demokratik solu, ılımlı solu, bir uma
cı gibi görüp gösterme ve komünizmi önlemek 
bahanesiyle demokratik solu engelleme, her tür
lü «sol yayınları» suç aletleri olarak ilân etmö 
tutumlarını sürdürürlerse, çok geçmeden Tür
kiye, dünyada kendini yapayalnız bulacaktır. 
(O. II. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Komünizmi önleyebilmenin, hele demokra
tik rejim içinde önleyebilmenin, en etkin ça
resinin de demokratik solu güçlendirmek oldu
ğu, artık bütün dünyada bilinen bir gerçektir. 

Ortanın solunun açtığı kapıdan komünist
ler geçti gibi safsataları, bizim bâzı resmî kişi
lerimiz, bâzı siyaset adamlarımız dışında ciddî
ye alacak aklı başında aydınlar dünyada hemen 
hemen kalmamıştır artık. (CHP sıralarından 
«Bravo.» sesleri, alkışlar) 

İskandinav ülkelerinden Hindistan'a kadar 
nereye bakılırsa bakılsın görülür ki, demokra
tik solun iktidardaki başarısı ve süresi ile ters 
orantılı olarak, komünizm gerilemektedir. Daha 
açık söyleyelim : Bir ülkede demokratik sol ne 
kadar güçlü ise, komünizm o kadar güçsüzdür. 
Dünyada, bunu doğrulayacak pekçok örnek gös
terilebilir; fakat bunu yalanlayacak bir tek ör
nek gösterilemez. (CHP sıralarından «BraVo» 
sesleri, alkışlar) Hele, ılımlı solun, demokratik 
olmayan sola kapı açmasını önlemek bahane
siyle demokrasiyi sona erdirmek ve yozlaştır
mak, büsbütün akılsızca bir davranış olur. 
Çünkü komünizm hiçbir zaman demokratik re
jim içinde iktidara gelemez, gelse bile komünizm 
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olarak kalamaz... Fakat buna kargılık, demokra
si kapısının kapatıldığı yerde, komünizme de 
kapı açılmış olur. Çünkü komünizm, ancak dik
ta ortamında ve dikta yoluyla iktidara gelir. 

Özgürlükçü demokratik ülkelerde ve genel
likle az gelişmiş veya gelişme hâlindeki ülkeler
de sola yönelişin nedeni, artık kapitalizmin ça
ğını doldurmasının sonucudur. Çağımızda kapi
talizm, ancak solla uzlaşarak ve büyük ölçüde 
sola dönüşerek, sola yatarak, yani eskisine göre 
yön ve nitelik değiştirerek süresini uzatabil
mektedir. Çünkü çağımızın uyanan insanı, hak
larının bilincine varan insanı, yoksulluğu kader 
saymayan, sömürüye boyun eğmeyen insanı, hal
kın sömürülmesi pahasına bir kalkınmayı kabul 
etmemektedir. 

Çağımız devletinin sosyal devlet olduğu ger
çeğini, artık ülkemizdeki bâzı tutucu partilerin 
aklı eren kişileri bile yavaş yavaş anlamağa 
başlamaktadırlar. Bunun gereğini henüz yap
masalar bile sözünü etme zorunluğunu duymağa 
başlamışlardır. Bu da sevinilecek bir gelişmedir. 

Bâzı büyük iş adamlarının, Batı ülkeleri geı-
çen yüzyılda hangi yoldan kalkınıp san'ayileşti-
lerse, biz de bir süre o yoldan yürümeliyiz, tar
zındaki düşünceleri çağımız gerçeklerine ters 
düşmektedir. 

Böyle düşünen iş adamları, nasıl geçen yüz
yılın Avrupa Sanayiinin ilkel m akmalarını kul
lanamazlarsa ; soğutma aracı diye, buz kutula
rını, aydınlatma aracı diye fitilli lâmbaları, elek
tr ik girmiş yerlerin halkına sataşmazlarsa, cağı
mızın devleti de halka, yüzyıl öncenin, yarım 
yüzyıl öncenin kalkınma ve sanayileşme yolunu, 
sermaye birikimi yöntemini kabul ettiremez. Na
sıl çağımızın sanayii, ufak tefek ayrılıklarla ça
ğımızın teknolojisini uygulamağa mecbursa, ça
ğımızın devleti de, çağımızın sosyal politikasını 
uygulamağa, çağımızın sosyal devleti olmağa 
mecburdur. 

Kapitalizmin, hele eski biçini kapitalizmin, 
artık geçerliğini yitirmekte olduğu yolundaki 
sözlerimden, devlet kapitalizmi anlamında bir 
devletçiliği savunduğumuz anlamı çıkarılmama
lıdır. Güçlü bir devlet bürokrasisine dayanan 
devletçilik, tek partili dönemde, Türkiye'nin 
ekonomik kalkınmasına uzunca bir süre büyük 
katkılarda bulunmuş olmakla beraber, bir nok
tadan sonra, devlet bürokrasisinin özellikleri, 
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ekonomide bir durgunluk etkeni olmağa başla
mıştır. Üstelik, bir yandan ç'ok partili demokra
tik rejim, öbür yandan gitgide güçlenen bir ti
caret ve sanayi burjuvazisi, devlet bürokrasisi
nin etkinliği azalmıştır. Daha sonra, kapitalist 

• birikim hızlandırılarak ekonomiyi canlandırma 
i girişiminin devlet politikası olarak benimsendi-
i ği döneme geçilmiştir. Büyümeğe devam eden" 
i devlet kesiminin, değişen koşullara ve ihtiyaç-
I lara göre modernleştirilmesi ve daha etkin du-
j runıa getirilmesi yerine partizanlıkla büsbütün 
| bozularak, özel sektörü desteklemek için kulla-
\ mlmağa başladığı 1960 sonrası dönemde, ;lkiu 
[ ekonomiye bir nisbî canlılık gelmiştir; halk 
j toplulukları da bu nisbî canlılıktan, gelirleri-
I nin yükselmesi ve iş bulma olanaklarının artma

sı ile yararlanabilmişlerdir. Fakat canlılığın so-
i luğu birkaç yılda kesilmiş ve hızla yoğunlaşan 
j bir ekonomik ve sosyal bunalım dönemine giril-
| mistir. Ekonomik ve sosyal bunalım da, birkaç 
! yıl içinde, siyasal bunalıma ve patlamaya dö

nüşmüştür. 

Aynı deney, 1965'dcn sonra, plânlı ekonomi 
kuralları içinde yenilenmiştir. Plânlı ekonomi 
kurallarına bir ölçüde uyulması, ikinci deneyin 
sakıncalarını nisbeten azaltmıştır; fakat sonun
da yeniden ekonomik ve sosyal bunalımlar içine 
düşülmüştür ve rejim bir kez daha tökezlemiştir. 

İlkel kapitalist yöntemle kalkınma çabaları
nın, her seferinde, birkaç yılda bir çıkmaza sap
lanmasının nedeni açıktır : Ekonomisi büyük 
ölçüde ihracata dönük olmayan, dış ticarete da
yanmayan veya zengin doğal kaynaklardan ya
rarlanmayan bir ülkede, kapitalist yoldan ser
maye birikimi, ülkenin kendi iç. pazarından ve 
tarım kesiminden sağlanır. Oysa, tarım kesimin
de verimliliği ve üretimi arttıtaCi büyük atılım-, 
lar yapılmayınca ve halkın satmalma gücünde 
gerçek ve sürekli bir yükseliş sağlanamayınca, 
tarım da iç pazar da cılız kalmaktadır ve ekono
mik gelişmeyi uzunsüre destekleyememektedir. 

Küçük ve cılız bir iç pazara dayandığı için 
sürümü az ve maliyeti yüksek bir yüzeysel sa
nayii, bir takıp takıştırma sanayii doğmaktadır. 
Pazarı dar ve cılız, sürümü az olduğu için. bu 
aan'ayi, aşırı kârla ayalkta durma yoluna gitmek
tedir. Aşırı kâra dayandıkça da, gelişmiş ülke
lerin, düşük kârla, fakat bol sürümle yaşayan 
sanayii karşısında rekabet gücü kazaumamakta, 
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dış pazarlara açılamamaktadır. Yatırımlar, en 
kolay kurulabilen, en az rizikolu ve başlangıç
ta en kolay kâr sağlayan tüketim sanayiine veya 
hizmetler alanına yönelmektedir. Fakat böyle 
bir ülkede uygulanan kapitalist yönetim kaçınıl
mam gereği olarak, halkın elindeki, avucundaki 
kısa zamanda, birkaç sermayedarın cebine gi
dince ve halkın sun'i olarak ve kısa süreler için 
şişirilen satmalma gücü tükenince, ekonominin 
soluğu kesi'liveranekıtedir. Enfılasyonllia, yami sunıi 
teneffüsle, soluk, bir zaman daha sürdürülmek
tedir, fakat onu da daha büyük sıkıntılar, çö
küntüler, bunalımlar izlemektedir. 

Ekonomiyi, iç olanaklar böylece tükendik
ten sonra da ayakta tutabilmek için son çare 
'olarak destek aranmaktadır. Yani dışardan, 
Ckredi veya sermıaye olaralk, tasarruf itlhâl edil-
nrektedir. Ülkemizde buna son yıllarda, işçi ta
sarrufları hattâ, yüksek faiz ödenerek Türk 
(bankalarına çekilen öziel yaJbancı .tasarrufları da 
eklenmiştir. Fakat yabancı kredisi, yardımı ve
ya yatırımı, öyle güç zamanlarda, ülkenin eko
nomisine, dolayısıyle siyasetine yön vermeye kal
kışır. Cılız bir iç pazarı olan, yani büyük serma
ye için çekici bir yönü olmayan bir ülkeye 
(dışardan kredi, yardım ve yatınım, gitgide da
ha nazlı gelir, daha pahalı gelir ve daha çok 
siyasal amaçlı gelir. 

İşçi dövizleri veya yüksek faiz ödenerek 
bankalarımıza çekilen özel yabancı tasarrufla
rı ise, bunlar Türkiye'deki üretimin karşılığı 
olmadığı ve düzensiz bir ekonomide sağlıklı ve 
verimli yatırım alanlarına da yönelemediği için, 
süratle, piyasadaki para şişkinliğini ve enflas-
yaniist eğilimleri artırma sonucunu vermekte
dir. 

Bu nedenledir ki, aylarca süren bir tered
dütten sonra ve bâzı büyük sermaye grupları
nın itirazlarına rağmen, özel yabancı tasarruf
ları bankalarımıza davet etme politikasına son 
verme zorunluğu duyulmuştur. İşçi dövizlerin-
cleki artışı ise, soluğu daralan ekonomimizi taşı-
yamadığı için, devleti yönetenlerin bir kaygı 
kaynağı olmağa başlamıştır. Ona rağmen genel
likle büyük sermaye çevrelerinde ve onların et
kilediği bâzı siyasal çevrelerde, henüz uyanış 
belirtisi yoktur. Hattâ, demokrasiye bir ölçüde 
ara >verileıı şu geçici dönemin sağladığı olanak
lardan yararlanarak; ilkel kapitalist kalkınma 

yönteminde daha derine gitme hevesleri ortaya 
çıkmaktadır. 

Demokrasi kurallarının tam işlediği bir or
tamda, ülkenin kaynaklarını, bir avuç iş adamı
nın eline, doğrudan doğruya ve açıktan aktarma 
olanağı yoktur. Çünkü, oy gücüne kavuşmuş 
olan ve etkin örgütlere dayanan halk, buna izin 
vermez. Onun içindir ki, Türkiye'de, demokratik 
rejime geçildikten sonra iktidara gelen sağcı 
partiler, kapitalist kalkınma yöntemini benim
semiş partiler, halkın hakkını ancak dolaylı ve 
örtülü olarak büyük iş çevrelerine aktarmak, 
sermayeyi ancak o şekilde belirli ellerde yoğun
laştırmak yolunu seçmişlerdir. Bu yoldan gide
rek, halkı enflâsyonla avutmuşlardır: geçici ve 
yüzeysel refah dönemleriyle, aldatıcı satm
alma gücü enjeksiyonlarımda avutmuşlardır. Pi
yasaya karşılıksız bol para sürmüşlerdir. Bu pa
ranın bir bölümü, bir süre için halkın eline ge
çirilmiş, ve tüketim eğilimleri sürekli kamçıla
narak, o paranın halktan, büyük iş çevrelerine 
akması, aktarılması sağlanmıştır. Halk, eline 
para geçiyor diye açılmış, elindeki avucundaki-
ni kaptırmıştır. O arada ülkemizin geniş olanak
larına rağmen üretimde gereken artış sağlanma
dan, Türk toplumu, yanlış tüketim alışkanlıkları 
içine itilmiştir. Sonra, devre devre, hızla artan 
hayat pahalılığı karşısında, dar ve orta gelirli 
halk toplulukları, eskisinden daha sıkıntılı du
rumlara düşürülmüştür. 

Bu yolu izleyen iktidarlar, ekonomik istikra
rın sözünü çok etmekle beraber, bunu hiçbir za
man içtenlikle istememişlerdir. Daima, enflas
yonu ve aşırı tüketimi kamçılamışlardır. 

12 Marttan bu yana iktidarda bulunan hükü
metler de, anlatmağa çalıştığım bu tutumu sür-
düre gelmişlerdir. 

Fakat büyük sermaye çevreleri, artık, ken
dilerine dolaylı servet • aktarılmasıyla da yetin
mez olmuşlardır. Toplu sözleşme düzenine ve 
grevlere tahammülsüzlükleri, lokavtları yaygın
laştırmaları, tarım ürünleri fiyatarmm düşük 
[tutulması yolundaki baskıları; hep, ibu yeıtitn-
mezliğin belirtileridir. Hazır demokrasi kuralları 
bir ölçüde işlemez olmuşken, hazır başta halk 
desteğine dayanma zorunluğunu duymayan bir 
Hükümet varken, Devletin, varını yoğunu doğ
rudan doğruya kendilerine vermesini, halkın 
elinden geçirmeksizin, cebinden dolaştırmaksızın, 
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kestirme yoldan kendilerine vermesini istemek
tedirler. 

Son teşvik tedbirleri tasarısı, işte, Hükümet
çe bu isteğe boyun eğilmesinin sonucudur. 

Teşvik tedbirleri tasarısı, Hükümetin getir
diği ve istediği gibi yasalaşırsa ne olacaktır?.. 

Bir kere bunlardan, ancak büyük yatırım-
llar yapabilecek güçte üş adamları ve finmalar 
yararlanacaktır. Ancak üç - beş mlilyoııluık ya
tınım! ardan itibaren bu tedbirler işlemeye baş
layacaktır, fakat asil, yüz milyon liranın üs
tünde yatırımlar için geçerli olacaktır. 

Bu tedbirlerden yararlanma hakkını kaza
nabilecek kadar varlıklı iş adamları, firmalar, 
yeni yapacakları yatırımların kazancından, 10 
yıla kadar Uzanan bir süre, bir kuruş vergi öde
nmeyeceklerdir. (Mir Vergisi de, Kurumlar Ver
gisi de ödemeyeceklerdir... Yanlarında çalış
tıkları dar gelirli işçiler vergi ödeyeceklerdir. 
Fakat kendileri vergi ödemeyeceklerdir. 

Dışardan veya içerden satın alacakları ya
tırım malları için ödeyecekleri paradan, o mal
ların İstlihsal Vergisi düşülecektir. 

Banka ve sigorta işlemlerinden on yıl hiçbir 
vergi ve resim ödemeyeceklerdir. 

İstedikleri personeli eğitme gerekçesiyle, 
görgü ve bilgi artırma gerekçesiyle, yurt dışı
na gönderebileceklerdir; onlar için yapacakla
rı bütün masraf Devletçe karşılama çaktı r. Dar 
gelirli bir işçi veya köylü kendi çocuğuna yük
sek öğrenim yaptırabilmek için Devlete, Re
formcu Hükümetin hazırladığı yeni tasarıya 
göre, yılda binlerce lira para ödeyecektir; bü
yük iş adamı üse, yakınlarını yurt dışında eği
time gönderdiği zaman, bütün masrafını Dev
letten alacaktır. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Aynı 'iş adamları, dilerlerse, içeride çalış
tırdıkları Türk personelinin % 2'si oranında 
yaibancı personel getirtip çalıştırabileceklerdir. 
Onların da yarı masrafını Devlet karşılayacak-
/tır. 

Bu firmaların yatırımlarınla, elektrUk, su, 
teşvik tedbirlerinden yararlanabilecek kadar 
güçlü olmayan sanayi kuruluşlarına, işyeilleri
ne veya sıade vatandaşa verildiğinden çok daha 
ucuza verilecektir. Aradaki! farkı Devlet kar
şılayacaktır. 

İhracat dolayısıyle getirecekleri dövizin Türk 
Lirası karşılığı üzerinden kendilerine Gelir ve 

Kurumlar Vergisi indirim hakkı tanınacaktır. 
Teşvik tedbirlerinden yararlanabilecek bu 

güçlü gurbetlerin çıkaracakları hisse senetle
rinden satınıalacak yurttaşlar, o hisse senet
lerinin geliri üzerinden vergi ödemeyecekler
dir. Böylelikle, küçük tasarruflar da, ancak o! 

büyük şirketlere akacalktır. 
Anadolu'da halkın kuracağı şirketler, koo

peratifler, böylece daha doğmadan baltalana-
caJktır. 

İhraç mallarında kullanacakları ürünlerden 
kamu kuruluşlarınca üretilenleri, Devlet, gere
ğinde maliyetin altına inerek, gelişmiş ülke
lerdeki rayiç üzerinden büyük firmalara vere
cektir. 

İç ve dış sermaye piyasasından temin ede
cekleri kaynaklar için, doğrudan doğruya Dev
let teminat verecektir. 

Diyelim ki, Devlet bir yatırım yapacak. 
Bunun için bâzı mallar alması gerekiyor... Teş
vik tedbirlerinden yararlanabilecek kadar güç
lü firmalardan biri Devlete bu malları teklif 
edecek olursa, Artırma ve Eksiltme Kanununa 
hükümleriyle bağlı olmaksızın, Devlet onların 
malını allaeaktır. 

Bir yılda en az 15 milyon liralık ihracat ya
parlarsa, bu ihracatla ilgili kazancılarından; 
Devlete gelir ve Kurumlar Vergici ödemeyecek-. 
lerdir. 

Kullanmak istedikleri analların Türkiye'de 
uygun kalite, miktar ve fiyatta imal edilmedi
ğini gösteren bir belgeyi Hükümete gösterir
lerde, «herhangi bir inceleme yapılmaksızın»1 

kanundaki deyim bu, ithalât için istedikleri 
Ikadar döviz kendilerine taihsis edilecektir. 

Külfetini göze almak isitemezllierse, yapacak
ları yatırımların projelerini bile kendileri ha-
zırlamayaeaklardır. Devlet istedikleri projeyi 
parasız olarak hazırlayıp kendilerine verecek
tir. (C. H. P. sıralarından «Devletle ortaklık 
yapılıyor» sesleri) 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — İşte Reform 
Hükümeti bu. 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Hükümet 
de ortak mı? 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Görülü
yor ki; Hükümetin tasarısını hazırlayıp Mec
lise gönderdiği teşvik tedbirleriyle, Devletin 
Hazinesi, ülkenin bütün kaynakları, halkım 
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eli değdirilmeksizin, balkın elinden, cebinden 
dolastınlmaiksızm. doğrudan doğruya,- büyük 
varlıMı bir (avuç iş adamına ve firmaya akta
rılmak istemmeiktedir. 

Böylece, o iş adamları ve firmalar sürümle
rini artırmak, daha iyi işletmecilik düzeni 
kurmak gibi kaygılar duymaksızın, şimdiye ka
dar ettiklerii kârın çok daha üstünde kârları 
rahatça ,olde edeniılecaklerdir. Bu yüzdem, bı
rakınız Ortak Pazar ülkelerinin sanayi kuru
luşlarıyla rekabet edebilmeyi, büsbütün atalete 
.sürükleneceklerdir. Kendilerinin de, itiraf et
tikleri giibi bütün bu teşvik tedbirlerime rağ-
ımen, ger] kalmış bölgelere de gitmeyecekler
dir. Gidip, örmeğin Sayın Başbakanın kemdi 
höilıgesi olan Güney - Doğuda, Van'da fahrika-
lar- kunnıa zorunluğunu da duymayacaklardır. 
Küçük ve orta boy sanayii rekabet gücünü yi
tireceği için, yam sanayi ve küçük imalâtha
neler ayakta durma gücünü yitinecelkleıri içim, 
piyasadan çekilip gideceklerdir. Eskişehir'in 
uyanık sanaylicilıeri bu tehlike'lerii .açıkça belirt
mişlerdir. Meydan, büyüklere boş kalacakta. 
Büyüklerde büsbütün tröstleşeceiklerdir. 

Fakat bu noktada hırsın ölçüsünü kaçırmış 
olmaJktadırlar. Henüz birçoğu farkımda görün
müyorlar ama, bu noktada, teşvik tedbirleri, 
artık kendilerinin de aleyhine işllemieye bavşlıya-
c afeti r. 

Çünikü bütün kaynaklar', halkın eli! değdi-
rilmelksizin, şimdiye kadar olduğu gibi, hal
kın ceminden doilaştiırılimaksızm, doğrudan doğ
ruya kendilerine verileceği için, ne Devlette 
sariayileşmıe bakıımrndan zorunlu oton altyapı 
yatırımlarını yapacak güç kalacaktır, ne dıeı 
halfada sanayi ürünlerini satmalıma, gücü kala
caktır. 

iSonuç olarak; susuz, eleiktriıklsiz ve müşteri-
siz, fakat alabildiğinle varlıklı bir büyük sana
yi oligarşisi çıkacaktır ortaya... Ve bu büyük 
sanayi oligarşisi, üstüste yığılarak çevrie kir
lenin esini zehirleyici ölçüye çıkardığı bölgeler
de kendi başına boğulup ikalacaktır. Geçenlerde' 
bunlardan birisi «Edirne'ye gitmeyi düşündük
lerini söylemişti. Dün aildığım bir haber 2 000 
işçi çalıştıracak bir tekstil fabrikası Edirne'de 
kurulmalk üziene iken elefktrik verilefmıeyecıeğli 
kendilerine bildirildiği için, bu projeden vaz
geçmek: zarımda kalmışlardır. 

Böylesine bir kazanç hırsı, insana, ister is
temez, hikâyedeîki, her tuttuğunun altın olma
sı için dua eden ve bu duası kalbul edilen ada
mım trajedisini hatırlatıyor... 

Hikâyeyi bilirisiniz: Servete doymayan bir1 

adam, her tuttuğunun altın olması için dua 
ıctlmiş; duası kabul edilmiş; fakat yiyeceği, içe
ceği, giyeceği bile altın olunca, adam, yasaya -
Ibilme olanağını yiıltirmiş. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

Bu yaptığım benzetmede hiçbir abartma 
yoktur. Genellikle büyük iş çevreleri, Türki
ye'nin, çıkmaza saplamam bozuk düzenime dört. 
elle sarılmışlardır; düzeni büsbütün bozuk ve 
adaletsiz hâle getirmeye uğraşmaktadırlar; bu
ma yardımcı olmaya hevesli bir or tan ve Hükü
met bulmuşlar, ona da dört elle sanılmışlar
dır... O Hükümet iş başındayken daha ne kopa-
ıPalbilirlers'e koparmak istemişlerdir... 

Hem yeraltı kaynakları sömürülmeye devanı 
leitsin isterler, hem bu sömürünün de rolü bu
lunan maliyet yüksekliğinden yakınırlar. 

Hem mal satabilmek isterler hem de nüfu
sumuzun üçte ikisine yakın olan köylülerim 
satınalma güoünü yükseltecek bir tarım fiyat 
politikasına 'karşı çıkarlar.. Tanımda verimi 
yükseltip malliyeti düşürecek, köylünün refa
hını artıracak bir toprak reformunu deısteıkle-
ımezler. 

Hem gerçek bir plânlamaya karşı çıkarlar, 
hem de plânsız şehir!eşmıeniiın ve yerleşmenin 
yarattığı çevre sorunlarından bunalırlar. 

Hem Anadolu'da sanayiin gelişmesini en-
gelleyıeıceik bir teşvik politikasını İsrarla ister
ler; hem de «artık İstanbul'da, susuzluktan, 
elektriksizlikten, Çevre kirlenmesinden barı
namıyoruz» diye dert yanarlar. 

Hem Ortak Pazara her türlü taviz veril
sin isterler; hemı de o tavizler karşısında yok 
olmaktan kurtulabilmek için, Deviliet başka her 
işi bırakıp kendi yardımlarına koşsun isterler. 
ıSonria da, elinde avucunıda bir şey kalmayan 
Devletin, kendilerine yeterli su ve elektrik 
ısağlayamamasmdan şikâyetçi olurlar. 

Sayın Başkan, birtakım rakamlar vererek 
Türkiye'nin hızda kalkınmakta olduğundan söz 
ediyor. O arada, gayrisâfi ımiJİî gelirdeki in
san başına artışın % 7,5'ğu bulduğunu söylü
yor. Yükselişin nasıl sağlandığını, 'bu yükse
lişte ulusal ekonomi dışı etkenlerin ılolünü bir 
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yana bırakıyorum - konuşmamın başında bir 
ölçüde değindim - ancak bir yabancı ifetisatçı-
mn bir sözünü hatııüatmak isttiyorum: 

«İnsanllar yalnız gıayrisâfî millî hâsıla ile, 
bu hâsıladaki artışdan nazari olarak hisseleri
ne düşen payla yaşiayabilselerdi mutlu olabil
selerdi, sıhhatli olabilselerdi, Ankaralıların, 
İzmirlilerin susuzluktan perişan olmamaları ge
rekirdi... 

Fakat adam başına % 7,5 gayrisâfi millî hâ
sılayı su yapıp yıkanamıyor insanlar... İSu di
ye fabrikada kullanamıyor, sanayiciler... 

Gayrisâfi millî hâsıladaki artış eğer insan 
yaşamını daiha aydınlık kılmaya yetseydi, Sayın 
Enerji vıe Tabiî Kaynaklar Bakanı, yurttaş
lara, «Elektrik enerjimiz tükenmek üzeredir, 
üç lâmbanızdan ikisini söndürün.», demezdi. 

Gayrisâfi mi l î hâsıladaki artış sağlıklı bir 
yaşantıya yetseydi. Bâzı Arikana eczanelerinde 
gaz maskesi satılmaya başlamazdı; İstanbul'un 
büyük sanayicileri çevre kirlenmesinden yakın
mazdı. 

Bozuk ve adaletsiz bir tarım düzeninin her 
yıl milyonlarca insanı, henüz yeterince iş 
alanları açılmayan büyük kentlere göç etmeye 
zorlandığı; bozuk bir arsa, konut ve yerleşme 
düzeninin büyük kentleri üstüste yığılmış ya
pılarla ve yoğun dumanla doldurduğu, nefes 
almayı zorlaştırdığı bozuk bir enerji ye yakıt 
düzeninin sanayiimizi enerjisiz kalmakla teh
dit ettiği, tümüyle bozuk bir ekonomik ve sos
yal düzenin, milyonlarca insanı işsiz bıraktığı, 
aç Ve soğukta bıraktığı, paralı hale getirilen 
yüksek öğrenimden yararlanamaz duruma sok
tuğu, gelir dağılımındaki! adaletsizliği yıldan 
yıla büyütüldüğü bir toplumda, gayrisâfi millî 
hâsıladaki artış neye yarar, kime yarar?... 

Kalkındıkça ısusuz kalındıktan, ışıksız ka
lındıktan, enerjisiz kalındıktan, aç kalındık
tan, öğrenimsiz kalmdılktban, dumana boğul
duktan sonra kalkınma neye yarar? (C. H. P. 
.sıralarından alkışlar «brom» sesleri) 

Kalkınmanın niceliği kadar niteliğini de 
düşünmek zorundayız artık. Kalkınmanın top
luma, kalkınmanın genliş, halk topluluklarına, 
Ikalkmmanın insanlara ne getirdiğini ve neler 
getirebileceğini1 de düşünmeliyiz. Sosyal poli-
ttika bunu gerektirir, bunu sağlar... Ama Tür
kiye'nin bozuk düzeninde gerçek bir sosyal 

I politikanın ve insan mutluluğuna öncelik ver
menin yeri yoktur. 

I Denilebilir 'ki, 
Ankara'da gaz maskesi satılmaya başlamış 

ama, Japonya'nın bâzı şehMerinde de ins&n-
I 1ar artalk gaz maskesi takmak zorunda kalıyor-

larmış... Demek ıkü, smaileşmenin kaçınılmaz 
•bir sonucu bu... 

Japonya ileri ölçüde sanayileşmiş bir ülke.. 
Haydi o ülkede o kadar ileri bir sanayileşmenin' 
bedeli gaz maskesi takmaya mecbur kalmakla 
ödensin. Fakat Ankara gibi, sanayii değil, 

I resmî daireler yeri olan, hizmet sektörü yeri 
I solan, gizli işsizlik merkezi olan bir şehirde, 

hangi kalkınmanın hangi sanayileşmenin bedeli
dir bu susuzluk, bu duıman?.. Bizde bu durum 

I sadece, bçzuk bir düzende başıbozuk bir kal
kınmanın, şehirleşme hareketinin bedelidir. 

Kaildi ki, Japonyasından Amerikasına ka
dar bütün ülkeler antik çevre sorunlarına eğil-

I mek zorunda kalıyorlar... Onlar da bir bakı-
I ma kapitalist kalkınmanın bedelini ödemekte 

olduklarımı yavaş yavaş lanlaanaya başlıyorlar. 
Ülkemizde, çevre sağlığı sorunlarıyla, ener-

I ji ve su yetersizliğiyle sanayileşmenin daha ilki 
basamaklarında, böylesine ağır biçimde kar-

I şılaşırsak, sanayileşme ve şehirleşme yolunda 
ilerledikçe nelerle karşılaşacağımız kolayca 
tahmin edilebilir. 

İleri ölçüde kalkınmış bâzı ülkeler, iş işten' 
I geçtikten sonra çevre sağlığı sorun uüzerine 

eğilmek, bu yüzden gelişime hızlarını kısmayı 
bile düşünmek zorunluğunu duymaya başla
mışlardır. Oysa biz henüz işin başındayız... 
Sanayileşme ve şehirleşme hızımızı kısma zorun
luğunu duymaksızın, çevre sorunlarına, top-

' lum yaşamını tehdit eden başka sorunlara ça-
\ Her arayıp uygulayabilecek aşamadayız henüz... 
; Fakat sanayileşme, şeniıfteşıme, yerleşme hareket-
I ilerini özel girişimin ve bireylerin keyfine bı

rakılırsa, daha yolun başımida ayağımıza dola
nır. 

Bozuk bir düzen içinde başıbozuk kalkınma 
çırpınışlarının bizi bugünden getirdiği1 noktada 

I tehlike çanları çalmaya başlamıştır artık. 
i Türkiye'nin ekonomik ve sosyal düzeni üze-
M rine eğilmenin zamanı gelmiş de geçımektedıiır. 
; Doğa (doğadan söz ediyorum diye kimse 
]| gene dehşete kapılmasın lütfen) doğa kendi 
1̂ içinde büyük ve yetkin bir düzendir... Kal-
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ıkınma ve sanayileşme hareketi ise, bir anlamda, 
kısanın doğaya bir ölçüde karşı çıkışı, onu de
ğiştirme uğraşıdır... Bu uğraş, kaderidir in
sanlığın... Doğanın da gereğidir... Fakat do
ğa kadar yüce bir düzemin, üstün bir düzemin 
karşısında toplum olarak: takınacağımız tavrı, 
dikel bir kapitalist kaOkınma anlayışının başı
bozukluğu içlinde saptayanlayız. Bireylerin key
fi ardından veya büyük özel girişimin kazanç 
ihırsı ardından sürüklenerek doğayla başa çı
kamayız. 

Görülüyor kj kalkınma hızlandıkça, sanayi
leşme ilerledikçe, teknoloji ilerledikçe doğanın 
direnişi sertlleşiyor, tepkiye dönüşüyor. 

Görülüyor ki, teknoloji ne kadar ilerlerse 
ilerlesin, doğa yenilmiyor. Doğa yenilemez; 
doğayla ancak uzlaşılaibilür. Bu uzlaşma da, 
ancak, toplum yararını bireylerin çıkarma üs
tün tutan, insan mutluluğunu, sağlığını, esen-
liğliin'i özel girişiiminiin kolay kazanç isteğinden 
önce gözeten, ekonomik ve sosyal yaşıamı top
lum yararına etkin biçimde plânlayan bir. dü
zenle Sağlanabilir... 

Bu da ancak toplumcu bir tutumla gerçek-
leştirilebüliır. Toplumcu anlayışın ve tutumun 
(bütün dünyada güçlenip yaygınlaşması, çağl
ımız insanının haksızlığa, adaletsizliğe, sömü
rülmeye katlanamayışının sonucu olduğu ka
dar, doğa düzenliyle bıaşika türlü başa çıkılama
yacağının artık anlaşılmaya başlıannıasının da 
sonucudur. 

Bütün ımesele, toplum yararını bireylerin 
çıkarından; inısıan mutluluğunu, sağlığını, esen
liğini özel girişimin kolay kazanç isteğinden ön-
(de gözetirken, özgürlüğü de feda etmemenin 
yolunu bulabilmektedir... Kişi özgürlüğünü de, 
İnsan kişiliğini' de geliştirebilmıenin yolunu bu
labilmektedir. 

Bu da ancak, özgürlükçü demokrasinin ku
ralları Ve sınıırları içimde bir sıol anlayışla olur. 
Türkiye için bu kuralları ve sınırları, yürür
lükteki Anayasamız belirlemiştir. Bozuk bir 
sosyal ve ekonomik düzen yüzünden, ve Anayasa
yı, Anayasanın sosyal ve ekonomik hükümlerini1 

yeterince uygulamamak yüzünden çözülemeyen 
sorunlar karşısında, bâzı çevreler, hırslarını Ana
yasadan ve demokrasiden çıkarmaya, Anayasa
mızı da, demokrasimizi de yozlaştırmaya uğraşı
yorlar. 

Bu, çıkar yol değildir., 

I Hızlı kalikmalbilmek için de çıkar yol değil-
I d,ir. 
I Toplumu huznra kavuşturabilmek için de çı

kar yol değildir. 
I Demokrasiyi yaşatmak için de çıkar yol d e 

ğildir. 
I Hele bir yandan Anayasamızı budayıp, öbür 
I yandan demokrasimizi askıya almak, sonra da o 
I askıya alırimıış demokrasinin kolunu kanadını 
I budamak, yapılmak istendiği iddia edilen re-
I formların gerçekleşnıesi için, çıkar yol olmak 
I şöyle dursun, bu reformlar önümdelki engelleri 
I büsbütün aşılması güç duruma getirmektedir. 

I Türkiye, hızlı, sürekli ve sağlıklı bir kalkın-
I ma yoluna girebilmek için de, güvenli, istikrarlı 
j bir demokratik rejime kavuşabilmek için de ar-
I tık kapitalist kalkınma yolunu bırakmak zorun-
I dadır. 
I Türkiye gibi bir ülkede kapitalist sermaye 
I biııiıkimiylle kalkınma yolu, demokratik rejimin 
I üstümde onu sürekli tehdit eden bir demıoikles 
I kılıcı gibidir. 
I Belirli ellerde sermaye yoğunlaşması sonucu-
I mı doğuran bu yol, giderek, siyasal gücü de ay-
I nı eıllieılde yoğıınlaşltırır. 

I Fakat bu oluşumun yanısıra, demokrasi, hal-
I k m da siyasal gücünü ve etkinliğini artırır. 
I Halk, toplum;dak!i çıkar ç'elişktilerdiiıiıı, aıdaletsiz-
I lüklerin ve sömürülmekte olduğunun farkına 
I vardıkça, d'emjofcrasindn kendisime sağladığı güç-
I ten, o araJda en başta örgütlenme ve oyuyla ik-
I tidar değiştirebilme olanağından yararlanarak, 
I varlıklı çevrelerin siyasal gücünü demgeleme-
I ğe çalışır. 
I (Bu aşamaya varılmcaya kadar iş : kolaydır. 
I Bâzı siyasal partiler, «Bizim yelpazede yerimiz 
I yoktur», «İBiz herkesin çılkarmı gözetiriz» giıbi 
I sloganlarla 'bir süre, halktan oy alarak iktidara 
I gelip, halkı sömürenlerle hizmet etme: olanağını 

bulurlar. Fakat halk billinçlendlkçe, halik top-
I lumda(ki çıkar çelişkilerinin farkına vardıkça ve 
I bu bilinçlenıişi yansıtan siyasal örgütlenmeler, 
I paritiler ortaya çıkmaya başlayınca, büyük- çıkar 
I çevrelerinde demokrasiye karşı bir tedirginlik, 
I hoşnutsuzluk uyanır. 
I Bir yolu bulunup da demokrasi askıya alı-
I nır Ve yozlaştıtrılır, halikın sesi ve etkisi kısı-
I lırsa, yönetimde kendi ağırlıklarının daha ağır 
I basabilecıeğini düşünürler ve demokrasiyi yoz-
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laştırmak için, gerekirse dinamitlemek için ba
haneler ve çareler aratmağa koyulurlar. 

Demokrasiye açıktan karşı çıkamazlar elbet
te... Halkın buna nasıl tepki göstereceğini bilir
ler. Fakat halikın Sesinin çıkmayacağı, ağırlığı
nın duyulmayacağı, demokrasiye benzer faika* 
demokrasi olmayan bir rejim oluşsun isterler. 
Halk ve özgürlükler öyle kısılsın ki, demokrasi 
bir görüntüden, bir sahne dekorundan ibaret 
kalsm ve o dekorun önünde başka bir oyun oy
nansın isterler. 

Yalnız onlar değil taıbiî, o çevrelerle özdeşleş
miş partiler veya siyasal çevreler de bunu ister
iler. 

Örmeğin, toplantı ve gösteri yürüyüşü özgür
lüğü gene olsım ama, bir mülkî âmir bunu 30 
'gün erteleyebilsin isterler. Ne olacaktır o za
man?.. Tütün için taban fiyatın yü'kselımesini is
teyen köylüler, bu isteklerini topluca dile getir
mek üziere, dilerlerse genie toplanabilecekleridir; 
Ege'deki gilbi üreticiler kurultayı düzenleyebi-
leceklerdlir ama, bir vali de o toplantıyı, tütün 
(kampanyasının açılışından 10 gün, 20 gün, 30 
'gün sonraya yani iş işten geçtikten sonraya er-
teleyeıbileoekltir. 

Bir sendika, toplu sözleşme göriişmelerinde 
ileri sürdüğü isteklerin haklılığını kamuoyuna 
anlataibilmjek için gene bir açık hava toplantısı 
düzenleyebilir isterse... Fakat oradaki mülkî 
âmir, bu toplantıyı 30 gün. erteleyebilecek, yani 
toplu sözleşme olup bittikten sonraya bıraktıra-
bileeekltir. 

Elbette gene dernek özgürlüğü olsun, der
ler. Faikat gene derler ki, hem de millî güven
lik uğruna, devletin milletiyle bölünmezliği uğ
runa, kamu düzeni uğruna, genel ahlâk uğru
na, kısacası vattan - millet uğruna derler ki, der
nek özgürlüğü olsun ama her derneğin o arada 
örneğin bâr sendikanın, bir baronun, barolar bir
liğinin bildirisini önceden savcı ile mülkiye âmi
ri bir kez görsün... Anicak onlar gördükten ve 
gördüklerini bildirdikten sonra bildiri basımda 
ve radyo ile televizyonda yaymlanaJbilsin!.. Ya
ni daiha açıkçası sansürden geçtikten sonra ya
yımlanabilsin. 

•Böylelikle güçlü çevreleri, ekonomik ve si
yasal bakımdan güçlü çevreleri, tedirgin edici 
örneğin işçilerin, köylülerin mağdur edildiğin
den söz edici bir bildiri yayınlanmak istenirse. 

buna zamanında engel -olunabilsin!.. Bildiri ge
ne çıksın ama, kamuoyuna duyurulmasın. 

Özgürlükçü demokrasinin bir sahne dekoru 
haline nasıl indirgemebileeeğini, demokrasinin 
*adı ve görüntüsü korunurken özünün nasıl yo>-
edilebileceğini göstermek için verdiğim şu bir « 
iki örnekte mübalâğa olmadığını sayın Meclis 
üyeleri tabiiî takdir edecek durumdadırlar. 
Çünkü bu hükümler ve buna benzer daha nice 
hükümler son haftalarda Meclislerde görüşül
müştür. Kimi kanunlaşmıştır, kimi de kamun-
laşnıak üzerledir. 

Ekonomimizin henüz çak geri olduğu yıllar
da, büyük ve güçlü iş çevrelerinin bulunmadı-
ğı, devlet bürokrasisinin ise çok güçlü olduğu 
yıllarda iş çevreleri bürokrasinin yetkilerini ve 
kendilerine yerli - yersiz müdahalesini sınırla
yabilmek için tek çare olarak demokrasiyi gö
rürlerdi ve demokratik rejime dört elle sarılır
lardı. Faikat Türkiye'nin bugünkü ekonomik dü-
z'eyinde artık, devlet bürokrasisini etkileri altı
na alabilmek için demokrasiye ihtiyaçları yok
tur. Tam tersine demokrasi bunu güçleştirmiş
tir. Çünkü şimdi demokrasi bürokrasiyi halkın 
büyük ölçüde etkilemesine yol açmaktadır. Öy
lelikle halk devlet yönetiminde büyük sermaye 
'çevrelerine karşı, gitgide ağırlığını artıran bir 
demgie unsuru olmaktadır. 

İşte bu dengeyi bozmak için, demokrasiyi 
yozlaştırmak gerekir. 

Bu denge bozulursa, demokrasinin kolu ka
nadı kesilerek devlet yönetiminde halkın etkisi 
ve ağırbğı kısılırsa, günümüzün güçlenmiş çıkar 
çevrelerine karşı devlet bürokrasisinin direne
cek hali yoktur artık. 

Direnmeğe kalkışanların vay haline! Devle
tin gizli istihbarat örgütlerimde açılan dosyala
rı hızla kabarmağa başlar. İftiralar, fısıltılar yeı-
terli kanııt sayılır o dosyalarda. 

Bir genel müdür, örneğin Ekonominin can 
damarı olan elektrik enerjisinin kamu kuruluş
ları elinde toplanacağına dair Hükümet progra
mına ve kalkınma plânıma girmiş bir hükmü, 
ama lâf olsun diye girmiş, «reformculuk» ol
sun diıye girmiş bir hükmü, fazla ciddiye mi 
alıyor?. Yoksa enerji sorununu çözmek için Tür
kiye'yi dışarıya bağımlı kılacak çözümler öne
ren bâzı büyük iş adamlarının oyunlarını boz
maya, kalkınma plânının da buyruğuna uyarak, 
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ciddî bir caba mı gösteriyor? Hemen dosyası 
kabarır o genel müdürün. İlkin uyarılır, uyarı
lar etkisiz kalınca tutuklanır. Beraet etse bile 
'kurtuluş ydktur artık o milliyetçi deıvleıt memu
ru içiin. Afıaroz edilmiş bir günahkâr gibi genel 
müdürlük kapısının dışına, bırakılır. (OHP sı
ralarımdan alkışlar.) 

•Bir müsteşar, hükümetin kanıuoyunu avut
mak için sözünü ettiği, benimser göründüğü, 
yeraltı kaynaklarıyle ilgili, madenlerle, petrolle 
ilgili, bunların kamulaştırılmasıyle ilgili reform
ları içtenlikle benimseyip gerçekleştirilmeye mi 
uğraşıyor?. Yani görevini ve ülke yararını cid-
idiye mi adıyor?. İlk fırsatta onun da hesabı gö-
rülüverir, o da görevinden uzafclaştırılıvıerir. 

Bu verdiğim örneklerin de muhal olmadığı
nı, ıMiilelt Meclisinin sayın üyeleri hiç kuşkusuz 
bilmektedirler. Türkiye'de bugün bunlar ol
maktadır, Türkiye bugün bu durumdadır. 

12 Mart Muhtırasında, Hükümet proıgraimla-
rınlda, kalkınma plânında zorunluğu belirtilen 
reformları ciddiye alan yüksek memurlar için, 
iAJbdülhamit dönemini aratmayan bir jurnalci
lik ve kıyıımcılık mekanizması işletilmeye baş
lanmıştır. (ÖHP sıralarından alkışlar ve «Bra
vo» sesleri.) 

Memurların gözleri büsbütün korksun diye 
de Sayın B:aşlbakan, devlet personeli hakkımda 
jurnallerle kaıbarmiış giizli istihbarat dosyalarına 
göre, fişlere 'göre işlem yaptırdığını ve yaptıra
cağını Türkiye Büyüik Millet Meclisi kürsüle
rinden açıılkca söylemektedir. 

Bir haşika hükümet üyesi is'e öğünereik Sena
to kürsüsünden kendi kıyıcılığını ilân edeibil-
nijekıteıdlir. 

Bu ortam içinde, bu koşullar altında, Anaya
sanın sosyal Ve ekonomiık amaçlarına uygun bir 
plân yapmak da, öyle hir plânı gereği gibi uy
gulamak da oiıddi reformları gerçekleştirmek de, 
toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak bir bütçe 
hiaizırlayalbillmieik ve uıygııkya(bİlimek de, dar ge
lirli halikın, işçinin, köylünün, esnafın ve halkı 
düşünen, milletli düşünen, memurun haklarını, 
özgürlüklerini koruyabilmek de büyük ölçüde 
zorlaşmaktadır. Eğer büshütün olanaksız olma
dıysa, halikın gerçJeJk demokrasiyi, özgürlükçü 
demokrasiyi kurtarmakta ve yaşatmakta karar
lı olmasındandır bu. 

•Fakat büyük çıikar çevrelerinin ve onlar 
doğrültusıunda düşünüp davrananjliarm henüz 
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I görüp kavrayamadıkları ıbir gerçek vardır. Bu 
: ortam(da Türkiye'deki elkonomik ve sosyal dü

zenin çarkı halkı daha çiolk ve daha uzun süre 
yoiksulluğa ve yoksunluğa mahkûm edecek bi-

; çimde işlemektedir ve düzenin çarkı böyle işle
dikçe, büyük sermaye birikimlinin kaynağı da 
kurumaktadır. 

•Çünkü üretim düşük kalmakta, halkın satın-
, alma gücü bir noktaya gelip dayanmakta, dev

letin ait yapı yatırımlarını ge'rçeikleşjtirine, ka
mu hizmetlerini yerine getirme gücü tüken
mektedir. 

(Sonuç olarak ülkemizde halik kitlelerinin 
yoksul bırakılması, devletin ekonomik i balkımdan 
güçsüzleştirilmesi pahalsına sermiaye; barakimji 

I esasına dayanan kapitalist model, sosyal buna-
lımlaıra yol açtıktan başka demokrasiyle karışı 
bir ciddî tehlike hâline geldikten bjaşka, eitoo-

| nomiyi de çııkma,za sürüklemektedir. I Büyük iş 
I çevrelerinin de kaynaklarını kurutup; pazarları

nı daraltmaktadır. 
I Özetlersek, sosyal adalete gereken önemi ver

meyen, geniş halk toplulukların]n relahmı ön-
I plânda gözetmeyen bir kalkınma yöntemi ile, 

sürekli ve sağlılklı kalkınma da olamamaktadır. 

I 'Onun için solsyal adaletle ekonomik kalkın
manın bir arada yürütülmesi, yalnız insan mut-

I luluğu ve eşitliği açıısmdan istenir bdr şey ol
makla kalmıyor; yalnız demokrasinin.gereği ol-

I ırmakla kalmıyor; aynı zamanda sürekli, sağlıklı, 
I hızlı bir ekonomik kalkınmanın da vazigeıçül-
I mez 'koşulu oluyor. 

Ancak, ekonomik kaılkınmayla sosyal ada-
.1 let Mr arada yürütülmelidir defken, ekonomiye 

yük olacak, ekonomik gelişmeye ayaklbağı olar 
cak bir sosyal adalet politikası da düşünülemıeiz 

I elbette. Ülkemizde uygulanacak sosyal adalet 
politikası eJkonomıik gelişmenin ayaikbağı değil, 

I tam tersine itici gücü olmalıdır. 

I Sayın milletvekilleri, ekonomik geıliişmemi-
zi sürekli kılabilmek ve huzlandıraibilmek için; 

I gelişmenin yarattığı sosyal sorunları ve eev-
I re sağlığı, insan sağlığı ve insan mutluluğu so-
I runlarını gecikmeden çözebilmek için; Türk 
I toplumun birkaç yılda bir ekonomik, sosyal 

ve siyasal bunalımlara sürüklenmesini önle
yebilmek için, nasıl bir yol ve yöntem izleme-

I bileceğini saptamadan önce, kalkınmayla ilgili 
I bâzı yanılgılardan kurtulmak gerekir. 
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Bu yanılgılardan biri, ekonomik gelişmey
le sosyal adaletim çeliştiği sanısıdır. Üçüncü 
Beş Yıllık Plân bu yanılgı üzerine kurulmuş
tur. - Şimdi görüşmekte olduğumuz 'bütçe bu 
yanılgıya göre hazırlanmıştır. - Hükümettin tu
tumu bu yanılgıya dayanmaktadır. 

Bü'tün dünyanın gidişine rağmen kapita
list yolda direnmenin gerekçesi de bu yanılgı 
olmaktadır., 

Plân görüşmeleri sırasında da belirttiğimiz 
-gibi1, Hükümet, sosyal adaleti ve işsizlik so
rununun çözümünü en az 22 yıl sonraya erte
lerken; yine Hükümet, hayat pahalılığındaiki 
artışın Türkiye'de görülmemiş ölçülere var
masına, maliyeti etkileyen girdi fiyatlarında 
büyük yükselişler olmasına rağmen, ürün
lerden bir çoğunun 'taban fiyatlarını düşük 
tutarker ve işçi ücretlerini baskı altına olma
ya uğraşırken, yeni teşvik tedbirleriyle gelir 
dağılımındaki adaletsizliği büsbütün bozma, 
vergi adaletsizliğini daha ileri ölçülere var
dırma yolunda adımlar atarken, hep bu ya
nılgıdan, gelişme halindeki .'bir ülkede kalkın
mayla sosyal adaletin çeliştiği, birlikte gerçek-
ılegtirıilemeyeeeği sanısından hareket et m ekte-
tedir. 

Oysa, tam tersine, daiha önce de belirtme
ye çalıştığıım gibi, sosyal adaleti ihmal edil
diğinde, hem ekonomik atılımların soluğu kı
sa zamanda kesilmektedir, hem de toplumu 
olumsuz yönde etkileyen sosyal ve siyasal bu
nalımlara yol açılmaktadır.. 

Bizim inancımıza göre, ekonomik gelişme
yi, hem de şimdiye kadar sağlanabilenden daha 
hızlı ekonomik gelişmeyi, sosyal adaletle bir
likte gerçekleştirmek mümkündür, mümkün 
olmanın da ötesinde zorunludur. 

Zorunludur, çünkü, yine daha önoe belirt
tiğim gilbi, çağımızın insanı, sosyal adaletsizli
ğe, sümürülmeye katlanamamaktadır. Hele 
genel oya dayanan ve çok partili özgürlükçü 
demokratik rejimi benimsemiş bir ülkede, 
yurttaşın, sosyal adaletsizliğe uzun süre kat
lanacağını beklemek hayal olur. 

jSosyal adaletsiz kalkınmayı, o da bir nok
taya kadar yürütebilme olanağı, plân görüş
meleri sırasında da belirttiğimiz gibi, ancak 
bir dikta rejiminde bulunabilir; fakat o da, 
eninde sonunda, patlamalar doğurur. 

Kurtulmamız gereken ikinci yanılgı, sana
yie öncelik vermenin, tarıma önem vermekle 
çeliştiği sanısıdır. Bu sanıya saplananlar, ta
rım ile sanayi arasında bir seçme yapmak, sa
nayileşme seçilirse tarımı ihmal etmek gerek
tiğini düşünürler. 

(Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı, bu plâ
nın görüşmeleri sırasında da belirttiğimiz gi
bi, böyle bir yanılgıya da dayanmak'tadır. Hü
kümetin tutumu ve bütçesi, bu yanılgıyı da 
yansıtmaktadır. 12 Mart öncesi iktidar da, ay
nı açıklıkla ifade etmemiş olmaıkla beraber, 
tutumunu bu yanılgıya dayandırmak idi. 

Oysa, sömürgesi olmayan gelişme halindt -
ki bir ülke, kalkınması vıe sanayileşmesi içrı 
gerekli kaynağı, en başta tarım kesimlinde ya
ratabilir. Ancak, gelişmiş bir tarım ekonomi
sinin, verimi bir tarım düzeninin sağlam ta
banı üzeninde sanayi toplumunu kurabilir. vS %-
nayide hem maddelerden bir çoğunun m ı-
liyıeıti, ileri ve verimli bir tarım kesimiyle bü
yük ölçüde düşürülebilir. Yerli sanayi için g e-
rekli olan doyurucu bir iç pazar, ancak tanı
mı adaletli bir düzen içinde ıgeliştirereik k( y-
lünün gerçek geliri, satınalma gücü yüksel
tilmekle oluşturulabilir. Dış ticaret açığın iz, 
en başta ileri bir tarım kesiminin ürünleri de 
daraltılabilir. Gelişme ilerledikçe ağırlaşan 
beslenme ve sağlık sorunu, ancak ileri bir ta
rımla çözülebilir. İşsizlik ancak, tarımda y eni 
iş alanları açacak verimli ve çok yönlü işlet
meciliği geliştirmekle hafifletilebilir. Sanayi 
toplumuna geçişin yarattığı sosyal ve kültürel 
sorunlar, yerleşme sorunları, ancak tanımda 
verimli ve adaletli bir düzen kurularak çözü
lebilir. 

Eğer, sanayileşme uğrunda tarımı, feda et
me gerektiği yanılgısına kapılıp da tarım ihmal 
edilirse, Türkiye bırakınız sanayi ürünlerini, 
tarım ürünleri için bile Ortak Pazarı durumu
na gelir. Simidi düşünüldüğü gilbi, bir yandan 
geçimi besiciliğe bağlı milyonlarca köylüsü 
sııkıntı içindeyken, sanayiimiz için gerekli dö
vizler, Türkiye'nin et ihtiyacını dışardan sağ
lamak içıhı harcanır. 

Kısacası, tarım ihmal edilirse sanayileşme
nin de soluğu ve hızı çok geçmeden kesilir. 

Ortak Paraza intibak edebilmek için, tarı
mı geri bırakmak pahasına, köylüyü yöksullaş-
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tırmaık pahasına, temelsiz ve pazarsıız bir özel 
sanayi oluşturmaya çalışan, Devletin bütün 
gücüyle büyük özel sanayi firmalarını destekle
meye kalkışan Hükümet, Ortak Pazarda en bü
yük Devlet desteğinin tarıma ve çiftçiye yönel
diğini bilmez görünmektedir. 

.Kurtulmamız gereken üçüncü bir yanılgı, 
kalkınmamız önünde en önemli darboğazın 
dış ticaret açığı olduğu sanıısıdır. Bu görüşü 
yıllardır ülkemizde bir çok iktisatçılar da po
litikacılar da öne sürmüşlerdir. Çünkü, dış ti
caret açığı yüzünden yeterli döviz sağlayama
dığımızı ve smayileşme atılımları için gerekli 
döviz ihtiyacını karşılayamadığımızı, o nedenle 
sınayıileşme hızının yükselemediğini düşünmüş-
'l'erdir. 

Bu düşüncenin yanlışlığı da son yıllarda 
ortaya çıktı. 

Bunu söylerken, dış ticaret açığının eko
nomimiz için taşıdığı sakuneaları hafife: al
mıyorum. Dış ticaretimizi geliştirmek, ihraca
tımızı artırmak zorunluğunu elbette kabul 
etmiyorum; fakat yeterli dövize salhip olmak
la smaileşme hareketimizin en önemli dar 
boğazdan kurtulmuş olacağı yolundaki sanı
ların yersizliğimi, yanlışlığını; belirtmeye çalı
şıyorum. 

Nitekim, birkaç yıldır yurt dışındaki işçi
lerimizin gönderdikle ti döviz, Türkiye'nin dö
viz ihtiyacını karşılayıp da artıyor; fakat ona 
rağmen Türkiye'nin ekonomisi birtakım ciddî 
dar boğazlardan, sıkıntılardan kurtulamıyor. 

Eğer bir ülkenin olanakları, yapılmak is
tenen yatırımların fizik kapasitesini sağlaya
bilecek düzeyde değilse, döviz 'bolluğunun faz
la bir işe yaramayacağı, hattâ ekonomide bâzı 
sıkıntılara yol açabileceği, özellikle şu günler
de, açıkça görülmektedir. 

Dövizimiz var, fakat enerjimiz yoksa; fab
rika nasıl kurulur, kurulu fabrika ne işe ya
rar? 

Dövizimiz var, fakat makineleri kuracak 
ve işletecek nitelikle yeterli insangücü yok
sa; makineler nasıl kurulur, nasıl çalıştıırılırl 

Türkiye'nin sanayileşmesi önünde, eğitimin 
altyapı ve enerji yetersizliğinin; döviz kıtlı
ğından daha ciddî bir dar boğaz olduğu artık 
gözle görülür duruma gelmiştir. 

Aslında, sanayi için en yararlı, en etkili 
özendirme tedbiri de, yeterli altyapı, yeterli 

enerji, nitelik bakımından yeterli insangücü-
dür. Bunlar yeterince sağlanıamadıktan sonra, 
dünyanın dövizi, Devletin tüm geliri sanayicile
re sunulsa, kurulabilecek, işletilebilecek fabri
kaların sayısı Edirne örneğinde olduğu gibi 
bir yere gelip durur. 

Yatırımları geri kalmış (bölgelere çekebil
menin, bütün ülkeye dengeli olarak dağıtab il
menin de yolu, altyapıyı ve enerjiyi, kalkındı-
rılmak istenen yerlerde yeterli ölçüye ulaştır
maktır. 

Bırakınız geri kalmış bölgeleri, Türkiye' 
nin başlııca sanayi ve madencilik yönlerinden 
biri olan Zonguldak'a bugün bir büyük fabri
ka daha kurmaya kalksanız, yapı malzemesi, 
iki kamyonun yanyana geçemediği virajlı, ueu-
rumlu toprak yollarda tıkanır kalır. 

'Nitekim, bu yüzden Zouguldak'da sanayiin 
gelişme hızı kesilmektedir. IBüyük sanayi ku
ruluşlarının, hele hammadde, ara mal yatırım 
malları üreten kuruluşların, kendi yörelerinde 
yeni sanayiler yaratmaları doğal olduğu halde, 
başta yolsuzluk yüzünden, Zonguldak'da bu ge
lişme olamamaktadır. 

Zonguldak merkeziyle Karadeniz - Ereğli-
si arasındaki, yani Türkiye'nin en büyük kö
mür İşletmesiyle en büyük çelik işletmesi ara
sındaki 65 kilometrelik yol, virajlı, bozuk ve 
dar bir toprak yoldur. Bu iki merkez arasında 
yapılacak modern standartlara uygun bir 
yolun 20Ö milyon liraya çııkması mümkündür; 
fakat bu yol hâlâ yapılmadığı: için, sık sık ölüm
le sonuçlanan trafik kazalarında, bâzan ölü
leri kaldırmak, yaralıları kurtarmak olanağı 
bile bulunamamaktadıır. Grizu patlamalarında 
yaralanan işçiler, mühenklisler, büyük merkez
lere nakledil'ememektedir. Devlet ve özel ke
sim yatırımlarının taşıma giderleri yılda 
160 000 000 lira ibu yüzden yüksek olmaktadır. 
Araçların çabuk yıpranması yüzünden, yüz 
milyonlarca liralık zarar doğmaktadır, kö
mür fiyatı yükselmektedir. 

Hepsinden de acısı, her yıl bir çok insan 
ölmektedir. 

Neden olmaktadır bunlar? Zonguldak'm 
anayolunu bir yana bırakıyorum.. Sadece Zon
guldak'la Ereğli arasındaki 65 kilometrelik yo
lun yapımı için gerekli 200 milyon lirayı Dev
let ayıramadığı için. Oysa yeni teşvik tedbir-
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leri tasarısı yasalaşırsa, Devlet her yıl 'bunun 
birkaç mislini, büyük özel firmalara, verigi in
dirimi' olarak bağışlayacaktın*. 

,Faka!t, Devletin gerekli altyapı yapma gü
cü o yüzden büsbütün azalacağı için, özel gi
rişim, o vergi indirimlerinle rağmen, geri kal
mış yörelere gitmeyecektir. Geri kalmış yö
releri bırakınız, Zonguldak'a bile gitmeyecek
tir. 

Üçüncü Beş Yıllık Plân, altyapı yatırımla
rına huz vermenin önemini kaibull etmiştir. Ya
tırımlar bakımından Devlete en büyük ödevi 
bu alanda vermiştir. Fakat altyapısız kurula
mayacak, hiç değilse dengeli .olarak dağılama-
yacak olan sanayiin teşviki için her fedakârlı
ğı göze alan Devlet, bütçede, genellikle yatı
rımlar için, .o arada altyapı yatırımları için, ih
tiyaçlara oranla sion derece yetersiz kaynak 
ayırabilmiştir. 

Sanayileşmek ve sanayii yurda dengeli ola
ra'k yayabilmek bakımından öncelikle ihtiyaç 
duyulan unsur enerjidir. 

Bu alandaki darboğaz, sanayiimizi boğacak 
kadar daralmıştır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plân görüşmelerinde; 

«Enerji eksikliğinin fizik kapasite bakı
mlından büyük bir engel olarak ortaya çıktığı 
anlaşılmaktadır.» demiştim ve «Türkiye'deki 
elektrik üretimine ıel verişti su potansiyelinin 
ancak % 2,3'ünün kullanılmakta» olduğunu be
lirtmiştim. Devletin yetkilileri ise ancak buna
lım kapıya dayandıktan sonra, ürkerek ve hâ
lâ da tereddütler göstererek konuya değin
meye başlamışlardır. Bu ürkekliğin ve tered
düdün ilginç, örnekleri son günlerde görülmüş
tür. Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
nın alarm çanlarını çalmasından, elektrik sar
fiyatımızın. yarısını, üçte ikisini kısmami'zı is
temcisinden birkaç gün sonra, Sayın1 Başbakan 
fonda, Sarıyer Barajının suları çekilmiş zemi
nini gösteren televizyon kameralarının karşı
sında; «Önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin elek
trik sıkıntısı çekmeyeceğini öğrenmekten mem
nun oldum, ferahladım» diyebilmektedir. Bir
kaç dakika sonra, aynı yerde, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı ise ;«S'0ın üç yıllık kuraklı
ğın önümüzdeki birkaç yıl daha sürmesi ihti
mal de ollsa düşünülecek bir noktadır» dernek
te, bu aksi tesadüf devam ederse, şimdiki sı

kıntılımı gelişen ihtiyaçlar karşısında daha 
da şiddetli 'olabileceğini belirterek, öyle olma
ması İçin bütün tedbirlerin alınmakta olduğu
nu söylemektedir. 

Bu durumda yurttaş, Başbakanı dinleyip 
ferahlamak mı, birkaç dakika sonra Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanını dinleyip kara kara 
düşünmek mi gerektiğini kestirememektedir. 

Sayın Bakan da gerçi umut vermeğe çalışı
yor; ama bu umut ancak, Nasreddin Hoca'nın, 
çitten atlayacak koyunların bırakacağı yün
leri eğirip borcunu ödeyeceğine dair verdiği 
umut kadar avutucu olmaktadır. (CHP şurala
rından gülüşmeler.) Dağlara daha çok kar ya
ğarsa, birkaç ay sonra o karlar eriyip de su 
olursa vesaire, vesaire... Fakat enerji kıtlığı 
Hükümet üyeleri tarafından aksi tesadüflere 
bağlanırsa, enerji bollaşmasının da 'ancak böy
le iyi tesadüflerden beklenmesi doğaldır. Evet 
yağışların iyi gitmemesi aksi tesadüftür. Ke
ban Barajı) arazisinin altında büyük mağaralar 
çıkması da diyelim ki aksi tesadüftür; fakat 
1970'de bitirilmesi gereken Hopa Santralinin 
19'73'de ancak tecrübe üretimine geçebilmesi 
de aksi tesadüf müdür 1 

1971'de (tamamlanması gereken İSeyitûmer 
teisisinin hâlâ devreye sokulamamış olması ak
si tesadüf müdür? 

Gökçekaya'daki 3 yıllık gecikme aksi teisa-
düf müdür? 

Enerji açığını kapatma bakımından büyük 
etkisi olacak Elbistan termik santrali proje
sini gerçekleştirme yolunda hâlâ ciddî adımlar 
atılmamış olması aksi tesadüf müdür? 

Tunçibilek 2 santralinin henüz ihalesinin bi
le yapılmamış olması; 3 yıldır programlara 
alman Soma 2 santrali için hâlâ harekete bile 
geçilmemiş olmaisı aksi tesadüf müdür? 

iSioma'da kurulabilecek santral için yılda 
1,5 - 2 milyon ton kömür gerektiği halde, bir
çok değerli yatakları uzun yıllardır ellerinde 
tıttan özel girişimciler yılda ancak 600 - 700 
bin ton kömür üretiyorlar. Bunların elindeki 
kömür yataklarının devlet işletmesine geçiril
mesinden bugüne kadar kaçınılmış olması da 
aksi tesadüf müdür"? 

Bizim bu konuda kamuoyunun enerji bakı
mından duyarlı) bulunduğu bir dönemde «mu
halefet» için muhalefet yaptığımız kuşkusu 
belki uyanabilir. Öyle olmadığını göstermek 
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için, şimdi Hükümetin resmî belgesinden, Üçün
cü Beş Yıllık Kalkınma Plânından bâzı sözleri 
hatırlatmakta yarar görüyorum, 

Plânın 17 nei sayfasında, 33 ncü paragrafta 
şu sözler yer almaktadır: «Elektrik enerjisi 
iletim tesisleri, pılân hedefle nine uyıgun olarak 
gerçekleştiği halde, üretim telislerinin gecik
mesi, gerçek bir darboğaz olmuştur.,» (Görülü
yor ki aksi tesadüften, yağmurlarım azlığın
dan bahis yok burada. 

Gene Plânın1 6119 ncu sayfasındaki paragraf
tan okuyorum: «İletim ve dağıtım tesislerin
deki fizikî hedeflerin gerçekleşmiş olmasına 
karşılık, üretim tesisleri zamanında bitirileme
miş ve bu durum plân dönemi başında dikkate 
alınmayan pahalı, dışa bağlı üretim kaynakla
rını kullanan nispeten kı'sa ömürlü Ibâzıı yeni 
tesislerin ele alınmasını gerektirmiştir.» 

Plândaki bu iki paragraftan çıkan anlam, 
bir benzıetme yapmama izin verirlerse, şudur1: 
Kaynak artırılmadan çeşme sayısı artırılmış
tır. Çünkü Plân açıkça söylüyor: Enerji üre
tim tesisleri geciktiği halde ile'tiim ve dağıtım 
tesislerinin hızlandığını belirtiyor. 

Gene Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı, 
«'teshin amacıyle linyit kullanımı plânlarda 
öngörülen ölçüde artınlmadı» diyor. 

Plân; «Hampetrol üretiminde Birinci Plân 
dönemindeki önemli artışa rağmen, İkinci Plân 
dönemindeki duralama nedeni ile talebin kar-
şılanmıasunda dış enerji kaynaklarına bağlılık 
artmıştır» diyor. 

Plân; «Haıvagazı üretimindeki artış sınırlı 
kalmış, buna karşılık petrol kaynaklı fuel -oil 
ve LPG kullanımı büyük ölçüde artmıştır:» di
yor. 

Yani petrol üretimimiz duraladuğma ve 
petrol ihtiyacımızın giderek ar tan 'b i r bölümü 
dışardan karşılandığına göre, enerji üretimin
de dışa bağlılığın arttığı böylece doğrulanmış 
oluyor. 

Gene Plân, «Toplam üretim içindeki hidro
lik enerji payı plânlı dönemin başında ve so
nunda aynı kalmış, bu alandaki plân hedefleri 
gerçekleşememiştir» diyor, yağmurdan bahset
miyor. 

(Böylece, Hükümetin kendi hazırladığı plân
da verilen bilgiler, enerji alanındaki büyük ih
malleri, bir yandan enerji üretiminin gereken 
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ölçüde artmaması, bir yandan da enerji içiş, 
yani sanayiin candamarı için dışa bağlılığın 
artması. sonucunu veren gecikmeleri açık açıfk 
ortaya koyuyor. Türkiye için asıl aksi tesa
düfün' hu durumdan sorumlu o/lan iktidarlar 
elinde kalmak olduğunu .gösteriyor. 

Bundan ne ölçüde bugünkü Hükümet, ne 
ölçüde daha önceki hükümetler sorumludur? 
Bunun tartışmasını Hükümetle Adalet Partisi 
kendi aralarında yapadursunlar. Bizim için 
hangisinin daha çok sorumlu olduğu önemli de
ğildir. Çürikü daha önce de söylediğim gibi, 
Ibiz biliyoruz ki, Melen Hükümetiyle Adalet 
Partisinin temel iktisadî ve sosyal anlayışları 
ve tutumları arasında .büyük bir ayrılık yok
tur ve sanayileşme yolunda, gelişme yolunda kar
şılaştığımız darboğazların yeterince açılama
masından bu ortak anlayış ve tutum sorumlu
dur. | 

(Bugünkü Hükümet de Adalet Partisi de, 
özel sektör karşısında fazlasıyle yumuşaktırlar. 
Devletin enerji üretimi konusundaki görevleri
ni ihmal etmesi sonucunda ortaya çıkacak ener
ji kıtlığının, özel girişime; .«Devlet bu işi ba
şaramıyor, hırakın biz yapalım» deme hakkını 
kazandırmasını ikisi de, iki parti de umursa
mazlar. Nitekim sön Plân görüşmelerinde Ada
let Partisinin bu konuda özel girişime kapıyı 
açma önerisini kahul etmekte MJelen Hükümeti 
hiç bir tereddüt göstermemiştir. 

Ne olacaktır? Devlet yüz milyonlar harca
yıp, milyarlar harcayıp barajları yapacaktır, 
iletim - dağıtım sistemlerini kuracaktıır; özel 
sektör de çok az bir masrafla lenerji santralle
rini 'kurup hazıra konacak devletin ve vatan
daşın sırtından en kolay, en güvenli, en sü
rekli bir kâr olanağına kavuşmuş olacaktır. 

Gene bugünkü Hükümet olsun, Adalet Par
tisi olsun, yalbancu sermaye karşısında da faz
lasıyle yumuşaktırlar. 

Sudan ve kömürden enerji üretimi projele
ri ihmal edilip, gecikip, ülkede büyük bir ener
ji tıkanıklığı ortaya çıktığında, Hükümet de, 
Adalet Partisi de, yabancı sermayenin Türkiye' 
deki ortaklarına; «Başka türlü olacağı yok, 
gelin fuel - oil ile, LPG ile çalışan tesislerini
zi kurun diyeceklerdir» ve Türk ekonomisinin 
iyiden iyiye dışa bağlı kalması sonucunu do
ğuracak bu tesislerin yapılmasına yol açacak
lardır. Nitekim açmaktadırlar. 
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Melen Hükümeti olsun, Adalet Partisi ol
sun, petrol kaynaklarımızı yaJbancıların işlet
mesine karşı değillerdir. 

Cumhuriyet Halk Partisinin, karma hükü
metler zamanındaki yarım iktidarı şurasında, 
devletleştirilme kuşkusu, yalbancı petrol şirket
lerinin üzerinde demoikles kılıcı gibi asılı dur
duğundan, Birinci Plân döneminde yerli pet
rol üretiminde, yeni Plânın da belirttiği gibi, 
önemli artışlar sağlanmıştı; fakat gene son Plâ
nın itiraf ettiği gibi, Adalet Partisi iktidarı 
zamanında o'lfeun, 12 Mart sonrası hükümetler 
zamanında olsun, yerli petrol üretiminde dura
lama olmuştur. 

İNİeden olmuştur? Çünkü yahancı petrol şir
ketleri artık, üstlerindeki dıemokles kılıcının 
kalktığını hissetmenin rahatlığına, rehavetine 
kavuşmuşlardır. Neye rağmen? Demekki bu 
iddiaları yabancı şirketler de fazla ciddiye al
mamışlar., 

Enerji alanındaki ihmaller, gecikmeler böy
lesine apaçık ortada dururken, sorumluluğu sa
dece yağış azlığındaki aksi tesadüfe bağlamak, 
umutları da bol kar yağmasına vıe bahar gelip 
o karların erimesine bağlamak, ciddî devlet yö
netimiyle yeterince bağdaşmasa gerektir. 

Sonuç olarak, gelişmemizi ve smayileşme-
mizi hızlandıırâbilmıek ve sürekli kılabilmek için 
aşılması gereken darboğazlardan biri, enerji 
darboğazıdır; fakat eğitimle ilgili darboğaz bu
nun da üstümde önem taşır. 

iînsan, kalkınmanın hem başta gelen amacı
dır, hem de başta gelen aracıdır. 

Oysa Türkiye'nin ekonomik ve sosyal dü
zeninde ve bu düzenin böyle sürüp gitmesi il
kesine göre hazırlanan Plânda ve bu Plâna gö
re hazırlanan Bütçede insan, amaç olarak da, 
araç olarak da çok gerilere ütilmektedir. 

Bosyal adaletin bir kuşak sonraya, 22 yıl 
sonraya ertelenmesi, halk çoğunluğunun uzun 
süre yoksulluğa, yoksunluğa mahkûm edilmesi, 
kalkınmadan amacın insan mutluluğu ve refa
hı olduğu unutulduğu içindir. 

Kalkınma için gerekli eğitim, personel ve 
güç politikalarının bir türlü ortaya çıkmayışı 
da, insanın kalkınmada temel araç olduğunun 
unutulduğunu göstermektedir. 

Cumhuriyetten sonra eğitime ayrılan bü
yük kaynaklara rağmen ve 1960'tan bu yana 

kalkınma plânlarında yer alan ilkelere rağ
men, kalkınma ve sanayileşme hedefleriyle uyum
lu bir eğitim politikası izlenmemiştir, örgün 
eğitimde de yaygın eğitimde de izlenmemiştir. 
Yaygın eğitimde önemli bir unsur olan çırak
lık, bugüne kadar bir düzene sokulmamıştır. 

1964'de, Cumhuriyet Halk Partisi Hükümet
te bulunduğu sırada hazırlanmış olan işjbaşında 
sanayi eğitimi işçi eğitimi tasarısı bugüne ka
dar ele bile alınmamıştır. 

Zaman zaman ihtiyaçtan söz edilmiştir. Ör
neğin, 1969 programında, bu en önemli sorunlar
dan. biri olarak belirtilmiştir, fakat bu en önem
li sorunlardan biri buıgüne kadar ele alınma
mıştır. 

9 yıldır hazır bekleyen tasarı unutularak, 
şimdi, yeniden, öyle bir tasarı hazırlanmasın
dan söz edilmektedir. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı, teknik 
eğitime, temel eğitime, meslek eğitimine ve sa
nayi toplumuna geçişte hayatî yeri olan yay
gın eğitime nispî bir ağırlık verileceği umudu
nu uyandırmıştı. Fakat yıllık program ve büt
çe bu bakımdan hayal kırıklığı uyandıracak 
niteliktedir ve plânla açık bir tutarsızlık için
dedir. 

Plân, temel eğitime bu yıl için 756 milyon 
lira ayrılmasını öngörmüştü, program ve büt
çe ise bunu 654 milyona indirmiştir. Plân, mes
lekî ve teknik orta öğretime bu yıl için 520 mil
yon ayrılmasını öngörmüştü, programda ve 
hütçede bu 414,9 milyona indirilmiştir. 

Plân, yaygm eğitime bu yıl için 450 milyon 
öngörmüştü. Programda ve bütçede bu, büyük 
bir sıkıntıyle, 79,4 milyona indirilmiştir. Buna 
karşılık genel lise öğretimine ayrılan ödenek, 
plâna göre bir ölçüde artırılmıştır. 

Böylelikle Hükümet, bir yandan sanayie ön
celik verdiğini ileri sürerken, öbür yandan sana
yileşme amacıyle taban tabana zıt bir bütçe ge
tirmiş olmaktadrı. 

Ayrıca, kalkınma için gerekli teknik perso
nelin eğitimi hızlandırma zorunluğunda (bulunan 
Türkiye gibi bir ülkenin çocukları, gençleri, her 
türlü öğrenim için önleri açılmak şartıyle, 
biran önce teknik öğremine, meslek Öğreninime 
yöneltmek gerekirken, bâzı gelişmiş ülkelere 
özenilmiş ve bizim için henüz lüks olduğu halde, 
8 yıllık ilköğretim uygulanmasına geçilmiştir. 
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Kalkınma için gerekli eğitilmiş insangüeü 
sorununu, personel politikasından ve yurt dı
şına göç politikasından ayrı düşünme olanağı ' 
yoktur. Fakat Türkiye'de hâlâ, bu üç sorunun 
ele almışında, hızlı kalkın abilmenin gereği olan 
uyum sağlanamamıştır. Sağlanmaya çalışıldı
ğını gösterir bir belirti de yoktur. 

Eğer Hükümet, teşvik tedbirleri tasarısın
da öngörüldüğü gibi, büyük özel firmalara, di
ledikleri elemanlarının eğitim için Devlet sır
tından yurt dışına gönderme hakkını, ayrıca
lığını tanımakla, sanayi için gerekli insangüeü 
ihtiyacının karşılanacağını düşünüyorsa, bunun 
astarının yüzünden daha pahalıya geleceği açık
tır. 

Türkiye'de sanayi için eğitilmiş insangüeü 
yetersiz olmakla beraber, az değildir. Ama bu 
'eğitilmiş insangücünün, teknik personelin ço
ğu, ya da gereğince değerlendirilememekte-
dir. 

Yurt dışına işçi gönderme olanağından ya
rarlanılması elbette iyi şeydir. Türkiye böylece 
işsizlik sorununu hafifletebilmektedir, döviz el
de etmektedir ve birçok yurttaşlarımız değerli 
ıbir hayat ve iş tecrübesi edinme olanağını bul
maktadırlar. Fakat bu arada yurt dışından ge
len eğitilmiş insangüeü isteklerinin de Hükü
metçe kabul edilmesi, Türkiye'yi kalkınmanın 
temel unsuru, temel aracı olan nitelikli in'san-
güeünden yoksun bırakmaktadır. 

Eğitilmiş işçiyi, teknik personeli Türkiye'de 
tutmak ve Türk ekonomisinde değerlendirmek 
için, bu gibi işçilere ve personele gelen istekle
ri reddetmek elbette yeterli değildir. Zaten, he
le Avrupa Ekonomik Topluluğu ile bütünleşme 
yolunda ilerledikçe, bunu önleyebilme olanağı 
daha çok ortadan kalkacaktır. Yapılması gere
ken, onları Türkiye'de maddeten ve manen tat
min etmektir. 

Denecek ki, Türkiye'nin gücü, Türk ekono
misi buna yetmez!.. 

Türkiye'nin, Türk ekonomisinin gücü buna 
yetmez de, büyük firmaların diledikleri eleman
larını, eğitim gerekçesiyle, yurt dışına gönder
melerine ve onlar için yapılacak bütün masrafı 
Devletin karşılamasına Türkiye'nin, Türk Dev
letinin gücü yeter mi?.. 

Personel politikasındaki aksaklığın ve ada
letsizliğin ne ölçülere vardığını, kömür işletme

lerinden bâzı ilginç örneklerle gözler önünde 
canlandırmağa çalışacağım. 

Ereğli Kömür İşletmelerinde işe yeni başla
yan, hiçbir eğitim görmemiş genç kazmacı işçi
nin eline ayda net 2 300 lira geçmektedir... Us
talaştığı zaman aylık net kazancı 3 500 lirayı 
bulmaktadır. Yeni bir nezaretçinin eline geçen 
aylık net kazanç 2 970 liradır. 

Toplusözleşme ve grev hakkı Zonguldak ma
den işçisine bu olanağı kazandırmıştır. Dünya
nın en güç ve en tehlikeli işini yapan kömür iş
çileri elbette bu aylık gelirleri ve daha çoğunu 
halletmektedirler. 

Fakat şimdi bir de, aynı kömür ocaklarında 
çalışan, yüksek düzeyde eğitilmiş teknik perso
nelin gelirlerine bakalım : 

Bir genç jeologun eline ayda geçen net pa
ra 1203 liradır; mühendisin eline geçen ayda 
net 1253 lira, yüksek mühendisin eline geçen 
ise ayda net 1405 liradır. Hiçbirisi ocağa yeni 
girmiş 'genç kazmacının eline geçen paraya eri-
şememektedir. 

Bu adaletsizliğe ve dengesizliğe en başta, iş
çiler, nezar etçil er isyan etmektedirler... 

Biz, yarımız kadar ücret alan bir mühendis
ten, yüksek mühendisten, ocağa inip canını 
tehlikeye atmasını nasıl isteyebiliriz 1. demek
tedirler. 

Bu durumun sonucu ne olmaktadır?... 

Bu durumun sonucu, düşük üretim olmak
tadır, dünyanın en yüksek kaza oranı olmak
tadır... 

Üstelik teknik personelden esirgenen para
lardan çok daha fazlasını Devlet kötü işletme
cilik yüzünden artan iş kazaları nedeniyle taz
minat olarak ödemektedir. 

Sayın Milletvekilleri : Türk ekonomisinde, 
aynı zamanda Türkiye'nin sosyal düzeninde ve 
siyasal rejiminde önemli bir ye.ri bulunan ka
mu iktisadî kuruluşlarının, görevlerini gereği 
gibi yapamamaları, ekonomik, sosyal ve siyasal 
yapımıza gereken ölçü ve nitelikte katkıda bu-
lunamamaları, elbette, sadece Ereğli Kömür İş
letmelerinden verdiğim örnekte görülen denge
siz personel ve ücret politikasıyla ilgili değil
dir. ,Fakat bu da, temelden ve yapıdan gelen 
sakatlıkların yüzeydeki önemli belirtilerin den
dir. 
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Kamu iktisadî kuruluşlarının Türk ekono- I 
misinde ne kadar ağırlığı olduğunu belirtmek 
için bâzı rakamları hatırlatmak yeter sanırım. 

1971 sonunda bu kuruluşların toplam var
lıklarını değeri 130 milyar lirayı bulmuştur. 
Aynı yılı gayrisâfi millî hâsıladaki payı ;% 11,1' 
dir. 1963 - 1971 arası dönemde 33,6 milyar li- I 
ralı'k yatırım yapmışlardır. Yani bu dönemde
ki toplam yatırımların % 20,6'smı yapmışlar
dır. 

Kamu iktisadî kuruluşlarının ülke toplanı 
yatırımlarındaki payı 1963'te % 16.4 iken, 1971' 
de !% 22.5'e çıkmıştır. 

Fakat, kamu iktisadî kuruluşlarının yatı
rımlarından birçoğu, yalnız rakam olarak ifa
de hacimleriyle, yalnız nicelikleriyle değil, asıl 
nitelikleriyle büyük önem taşımaktadır. Çünkü, 
sosyal görevleri vardır. Üreticiyi destekleme 
görevleri vardır. Aşırı fiyat yükselişlerini fren
leme görevleri vardır. Kamu hizmeti görevleri I 
vardır. Ayrıca, sanayi toplumuna geçişte önem
li unsurlar olan ağır sanayii, ara malları sana
yiini, yatırım malları sanayiini, büyük ölçüde 
kamu iktisadî kuruluşları kurmaktadırlar. 

Bütün bunların dışında kamu iktisadî kuru
luşlarının üretim hacminin fazlalığı, istihdam 
sorununu hafiflettmesi, nispeten ileri teknoloji 
(kullanması, işgücünü eğitmesi nedeniyle de 
Türk sanayileşmesinde büyük katkıları vardır. 

Simidi, daha da büyük bir görevi üstlenmek 
durumundadır bu kuruluşlar: Türk ekonomi
sinin, özellikle Türk sanayiinin Ortak Pazarla 
uyumunu, ortak pazar sanayileriyle rekabet gü
cünü kolaylaştırmak, çabuklaştırmak bakımın
dan, bu kuruluşların büyük katkısı olaibilir. 

Kamu iktisadî kuruluşlarımızdan bâzıları, 
yalnız Türkiye ölçüsüyle değil, (bütün sakatlıkla
rına rağmen, Avrupa ölçüsüyle de büyük sayıla
bilecek kuruluşlardır. O bakımdan bu kuruluş
lar, Türk sanayii için, Ortak Pazara sıçrama 
tahtası olarak değerlendirilelbilir. 

Fakat bu Hükümette, bu olanaktan yarar
lanma eğilimi görülmüyor. Tersine, elde hazır 
bulunan 'bir sıçrama tahtasını, bir büyük ola
nağı değerlendirme yerine, Hükümet, kamu ik
tisadî kuruluşlarının ve tümüyle devletin ikti
sadî güçlerini tüketmek pahasına, özel kesimin 
kolay ve aşırı kâra alışmış, daha çok tüketim ve 
takip takıştırma sanayiinde karar kılmış bir ke- | 

I simini, dünyada eşi görülmemiş bîr cömertlikle 
destekleme yoluna gitmektedir. 

Ekonomik bakımdan sağda olan herhangi 
(bir parti iktidara gelse, yapacağı, derece farkıy-
le budur. 

Kamu iktisadî kuruluşlarının verimliliğini, 
Türk toplumuna, Türk ekonomisine katkısını 
artırabilmek için, Hükümet, gerçi bâzı hazırlık
lar yapmaktadır. Fakat bu hazırlıkların iddia 
edilenlerden çok ters sonuçlar vereceğini kes
tirmek için kâhin olmak gerekmez. 

Kamu iktisadî kuruluşlarının, Türk ekono
misine ve toplumuna, olanakları ölçüsünde kat
kıda bulunamamasının nedenleri, şimdi öngörü
len yeniden düzenleme tedbirleriyle giderilmiş 
lolmayacak, bâzı bakımlardan büsbütün ağır-
laştırılaeaktır. 

Kamu iktisadî kuruluşları sahipsizdir, yeni 
açıklanan stratejiyle daha da sahipsiz olacak
tır. 

Sahipsiz olmasına rağmen karışanı çoktur. 
Şimdi karışanları daha da çoğalacaktır. 

(Siyasal müdahaleye açıktır. Daha da açık 
olacaktır. 

Enflâsyonun yükü, öteden beri bu kuruluş
ların üstüne yıkılır. Şimdi daha da çok yıkılabi
lecektir. 

Nazlı bir özel girişimin yükünü taşımakta-
I dır. Bu yük daha da ağırlanacaktır. 

Uzun süredir bu kuruluşları, verimsiz, kâr
sız, yüksek rizikolu faaliyet alanlarına hapset
me eğilimi vardır. Bu eğilimin açıkça resmî po
litika olarak benimsendiği, Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Plânında ilân edilmiştir. 

Devlet bu kuruluşların yeterince kaynak ya
ratmalarını, kâr sağlamalarını önleyici her tür
lü müdahaleyi yapar, sonra da verdiği finans
man açığını Devletin kapatması, özel girişimin 
diline dolanır ve teşvik tedbirlerinin gerekçesi 
olarak kullanılır. 

I Oysa unutulur ki, örneğin haberleşme ve 
ulaştırma ile ilgili bâzı kamu iktisadî kuruluş
larına, pek çok bedelsiz hizmet yükü yüklen
miştir. Sivil Savunma, âfetler, gecekondu fon
larına, Millî Prodüktivite Merkezine, Türk Stan
dartlar Enstitüsüne, Yüksek Denetleme Kurulu
na, bu kuruluşların ödediği katılma paylarını 
özel kesim ödemez. Sermayesinin bütünü Dev-

[ lete aidolan kamu iktisadî kuruluşları yatırım 
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indiriminden yararlanmazlar. Üstelik, bağlı bu
lundukları Bakanlıklar, ıbâzı yüksek ücretli- per
soneli bu kuruluşların sırtından çalıştırırlar. 
Birçok anaçlarını, gereçlerini bu kuruluşlardan 
alırlar. Kokteyl partilerinin, ziyafetlerinin fa
turalarım bile bu kuruluşlara ödetirler. 

Şimdi, kamu iktisadî kuruluşları için Hükü
metin benimsediği yeni stratejiye ıgıöre, bu kuru
luşların yönetim (biçimi nasıl olacaktır? 

Stratejiye .göre, bu kuruluşların Devlet yö
netimiyle ilişkisini düzenlemek üzere bir üst 
organ kurulacaktır. FakaJt bu üst organın görev 
ve yetkileri çok dar olacaktır. Bu organ yanında, 
(hattâ üstünde, bafcanliklarm gözetim ve denetim 
yetkisi devam edecektir; üstelik yeni yetki sür
tüşmelerine yol açarak devam edecektir. 

Kuruluşlar iki ıbaşlı olacaktır. Kurulacak 
yüksek kurul, bu başlar arasında uyum ve iş
birliği sağlayamayacaktır. 

Bu kuruluşların rahat çalışa/bilmelerine ola
nak verilmeyecektir. Çünkü bakanlıklar her 
türlü siyasal müdahalelerini sürdürebilecekler
dir. 

Yeni stratejide, sorumlular çoğaltılarak so
rumluluk yok edilmektedir. 

Strateji, üç ayrı hukuik yapısı, üç ayrı dene
tim sistemi ve üç ayrı personel rejimi öngörmek
tedir. Bu, şimdiye kadar süregelen kargaşa
lığı aratacak kadar 'büyük kargaşalıklar ya
ratacaktır. Sistem içinde personel değişimi engel
lenecektir. 

Gerçi bu kuruluşların personelinden bir bö
lümünün büyük ölçüde özel hukuk hükümleri
ne başlanmaları şimdi olduğu gibi ilk bakışta, 
işletmecilik açısından iyi bir şey gibi görünür. 
Soyut olarak öyledir de.. Fakat bu kuruluşların 
eömüt koşulları içinde bu da çok kötü sonuç
lar verecektir. Çünkü partizanca adam kayırma
lar artacaktır. Siyasal görüşleri beğenilmeyen 
ıbâzı personel, ne kadar değerli olursa olsun, 
işten atılabilecektir. Siyasal eğilimleri iktidar 
dögVultusUnda olan kimseler, ne kadar işe yara
maz da olsalar, bu kuruluşlarda çok yüksek üc
retli görevlere getirileceklerdir. Öylece, kötü 
bir sistem içinde, iyi bir tedbir de kötü sonuç
lar vermiş olacaktır. 

Aslında bu Hükümetin, kamu iktisadî kuru
luşları için gerçekten yeni ve iyi bir sistem ge
tirmesi beklenemezdi, çünkü bu Hükümetin ha

zırladığı Üçüncü Beş Yıllık- Kalkınma Plânı, 
açıkça bu kuruluşlarda yapılacak «reform»un, 
«Türk kamu hukuku ve özel hukuku ilkeleri 
gözlönünde tutularak» haşlatılıp yürütüleceğini, 
«sisteme yabancı ve aykırı olan tedbirlerden» 
kaçınılacağını belirtmişti. 

Bu, Plân görüşmeleri sırasında da anlatmaya 
çalıştığım gibi, kamu iktisadî kuruluşları için-
öngörülen «reform»u, daha başlangıçta ölüme 
mahkûm etmek oluyordu. Çünkü, yürürlükteki 
sistem temelinden sakat olduğuna göre, bu «sis
tem yabancı ve aykırı tedbirlerden» kaçınmak
la, sistemin düzelemeyeceği açıktır. 

Bizim düşüncemize göre bu kuruluşların, 
herşeyden önce sahibi, patronu belli olmalıdır. 
O patron da, hiç değilse ekonomik faaliyeti ağır 
basan kuruluşlarda, millet adına, o kuruluşlar
da çalışanlar olmalıdır. 

Çalışanlar, bu kuruluşların yönetiminde ger
çek söz sahibi olmalıdırlar. İşletmeler kötü ça
lışırlarsa bunun zararını en başta kendileri duy
malıdırlar, fakat iyi çalıştığı zaman da, bun
dan en başta kendilerinin yararlanacaklarını 
bilmelidirler. Böyle bir kamu sahipliği düzeni
nin iyi işleyebilmesi için de, siyasal müdahale -
tabiî, bu kuruluşların Plâna uygun çalışmasını 
ve yatırım yapmasını sağlayabilmek için gerek
li müdahale dışında - tüm ortadan kalkmalıdır. 

Denebilir ki, 
— Şimdi de kamu iktisadî kuruluşlarında 

yönetime katılıyor işçiler!.. 

Evet, 440 sayılı Kanuna göre bir ölçüde ka
tılmaları gerekiyor. Fakat çalışanların yönetime 
katılması ilkesini benimsemeyen iktidarların elin
de, bu katılma, son derece biçimsel ve yüzeysel 
kalmıştır. Ancak, işçinin seçmediği bir sendika 
yöneticisi, kuruluşun en üst kurulunda, mü
dürler kurulunda üye olmaktadır. Üstelik, ge
rek özel sektör bu kadarından bile tedirgindir. 

Oysa yönetime gerçek katılma, en küçük 
atölyeden, en küçük işletme biriminden başla
yıp, zincirleme, en üst kurula kadar geçerli 
olmalıdır. Hattâ yönetime katılmanın da öte
sinde, doğrudan doğruya yönetme biçimini al
malıdır. Ancak o zaman, beklenen verim sağla
nabilir. 

Gene denebilir ki, 

— Şimdi de, bâzı kamu iktisadî kuruluşla
rında kârdan pay alıyor işçiler.. 
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Fakat nasıl alıyor? 
4 yıl, 5 yıl öncenin kârından payını bu yıl 

alıyor.. Oysa 4 yıl, 5 yıl önceki kârın oluşma
sında katkısı bulunan işçilerden çoğunluğu bel
ki de bambaşka kimselerdi.. Belki birçokları 
şimdi o kuruluşlardan ayrılmışlardır. 

Dünyada bu kadar anlamsız bir «kârdan pay 
alma» sistemi düşünülebilir mil Böyle bir kâr
dan pay dağıtma sistemiyle işçinin çalışma şevki 
artırılabilir mi? 

Kârdan pay dağıtımı için genellikle seçilen 
tarihler de çok ilginçtir. Genellikle Hükümet
ler bu tarihleri, tam seçim öncelerine rasgetir-
mektedirler; böylece, kanun gereği olan, üstelik 
yıllarca geciktirilmiş olan bir işçi hakkını, iş
çiye, oy toplamak için iktidarın atıfeti gibi da
ğıtmaktadırlar. 

Yeni stratejinin en büyük sakıncası da, yer
li ve yabancı sermayenin, kamu iktisadî kuru
luşlarına ortaklığının resmî politika olarak 
benimsenmesidir. 

Biz, parti olarak karma ekonomiden yanayız, 
fakat karma girişimciliğin karşısındayız. Kar
ma girişim, hem özel sermayeyi parazitliğe alış
tırır, hem de Devlet politikasına yerli ve ya
bancı sermaye müdahalesine açık duruma geti
rir. 

Bunu yalnız biz söylemiyoruz. Birleşmiş Mil
letlerin bu konuda düzenlediği bir büyük se
minere katılan birçok Batılı uzmanlar da, kamu 
iktisadî kuruluşlarına yerli ve yabancı özel ser
mayenin ortak edilmesinden hiçbir yarar sağ
lanmadığını fakat büyük zararlar sağlandığını 
örnekleriyle ortaya koymuşlardır, 

Kamu iktisadî kuruluşları, Devletin en et
kin ekonomik ve sosyal politika araçlarıdır. 
Hele yabancıların bu kuruluşlara ortak, edilme
siyle, yabancı sermaye, dolaylı olarak yabancı 
devletler, Türk Devletinin ve ekonomisinin en 
önemli ekonomik, sosyal politika, hattâ savun
ma politikası araçlarının kullanılışında söz 
sahibi olacaklar demektir. 

Biz buna, yalnız işletmecilik açısından de
ğil, milliyetçilik acısından da, Devletin güven
liği ve bağımsızlığı açışımdan da karşıyız. 

(C. H. P. sıralarından alkışlar ve «Bravo» 
sesleri). 

Çalışanlar karışamayacak bu kuruluşların 
yönetimine, fakat yabancılar karışacaık.. Biz bu
nu kabul edemeyiz. 

Ama çalışanların karışmasını da sağcı ikti
darlar, demokrasinin yozlaşmasını isteyen ikti
darlar kabul etmezler... Çünkü öyle bir demok
ratik çalışma düzeninin, işçilere büyük siyasal 
ıgüç kazandıracağını da bilirler ve bunu asla is
temezler. 

Hükümet, Ortak Pazarda tam üyeliğe geçiş
te büyük önem taşıyacak büyük kamu iktisadî 
kuruluşlarını baltalamak, özel kesim için bir 
sömürü alanı haline getirmek yolunda herşeyi 
yaparken; bunun yanısıra, özel kesimde de, kü
çük ve orta boy sanayinin büyümesini engelle
mek istemektedir. 

Eskişehir Sanayi Odasının çok yerinde bir 
deyimiyle, Hükümet, öngördüğü teşvik tedbir
leriyle, özel sektördeki sanayinin «büyük doğ-
ması»nı istemektedir. 

Oysa özel sanayinin asıl gelişme potansi
yeli; bâzı dinamik küçük kuruluşlardadır. Bun
lar bütün bütün baltalanacaklardır. 

Küçük sanayiii bırakınız, küçük esnaf da 
balıtalanacakltır. Çünkü Hükümet teşvik tedibir-
lerinıi, yalnız büyük sanayi kuruluşlarını des
teklemek içdn değil, daha önce de belirttiğim 
gıiıbii; büyük mağazalar kurulmasını teşvik içdn 
de kullanacaıktır. Öylelikle en. varlıklı iş aklaımi-
ları, devlet yardımıyle, büyük mağazalar kura
caklardır. Yani, büyük sanayici, büyük serana-
yddar, feöşelbaşmıdaJki bakkalın, manavın, kasa
bın, kunduracının işini bile onun elinden ala
caktır. 

Böyle bir tutumun, ekonomik balkımdan yan
lışlığı bir yana, Türkiyetâe işsizler ordusuntu ne 
ikanlar büyülteceği de açıktır. 

Eğer büyük mağazalar lmnılması gereki
yorsa ÖHP'si, bunları da çalışanlara ve özel-
Mklıe, birleşmelerini kolaylaştıracağı küçük es
nafa kurdunma düşüncesindedir. 

Sayın ımiilletvefkillerıi; 
Konuştrmaımida yer yer Ortak Pazara değin

diğim için bir hususu belirtmek isterim: 

öHP'sS, Ortak Pazarın karşısında değildir. 
Tersine, Ortalk Paaara üyeliğimiz yolunda ilik 
adamları atan partüdir. Fakat GHP'si Ortak Pa
zara verilen büyük ve zamansız tavizlerin ve Or
tak Pazara intibak için alman bâzı ekonomik 
tedbirlerin karşısındaıdır. 

Doğrudan doğruya üyelik ilişkisi bulunma
yan bâzı ülkeler bile, Ortak Pazardan, Türiki-
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ye'nin elde edebildiğinden daha çok tavizler, 
•olanaklar elde edebilmişlerdir. 

ıCHP'si Ortak Pazarda tam üyeliğe doğru 
adımlar atılmasını, fakat sağlam zemin üzerin
de ve hesaplı adımlar atılmasını, yalnız ekono
mik nedenlerle değil, siyasal nedenlerle de iste-
îneiktıediı,. Geçenlerde bir gündem dıgı konuş
mamda değindiğim için, üyeliğin bu siyasal yö
nü üzerinde fazla dunmayacağıım. Ancak şunu 
belirtmekle yetinmek; işitiyorum: Dünyadaki ye
ni isliyasal yumuşama karşısında, Ortak Pazar, 
Türkiye için siyasal yönıden, belki giderek 
NATO'nun da çok üstünde önem kazanacaktır. 

Falkat biz, bir yandan aşırı tavizler vereriek, 
kendi sanayileşme hızımızı kesecek tavizler ve
rerek, tanım kesimimizi ihmal ederek, kendimi
zi Oritak Pazarın pazarı durumuna sokma yo
lunda yürümeğe devam edersek; öbür yandan 
demıokratik rejimimize gölge düşürücü eğilimle
ri sürdürürsieik; lıiiçibir zaman Ortak Pa>zar üye
liğinden gereken yararları sağlayamayız. Eiko-
rnoımiiik balkımdan da, siyaısal baıkımidan da sağ
layamayız. 

Dış ilişkilerimize değinmişken, ulusal güven
liğimizi ve savunmamızı yakından ilgilendiren 
bir gelişme üzerinde de kısaca, durmak: istenilin: 

Bilindiği gilbi, Amerika ve başka bâzı NATO 
(üyeleri, son zamanlarda uluslararası müzakere 
konusu olan güç indiriminin yalnız Orta Av-
rıupa^da yapılmasını istemektedirler. Bu dunum
da telhlike ve savunma gücü kanatta bulunan 
iTlürkiye üzerinde yoğunlaşaoaiktır. Bunun sa
kıncaları, tehlikeleri açılktır. Hükümeti, bu eği
limin değişmiesi için yaptığı ve yapacağı giri
şimlerde desteklemeyi görev sayıyoruz. 

Bu eğilimin sonucu olaralk Türkiye'nin, büs-
'bütün artacak ulusal savunma yüikünü hiç ol
mazsa NATO'nun daha büyük ölçüde karşıla-
ımjası gerekirken, bu yönde umujt verici bir be
lirti de yoktur. 

Hem savunma yükümüz artıyor, hem bu 
artışı NATO gereken ölçüde paylaşmıyor... Bu 
durumda, Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden 
kısıntı yapmanın ziorunluğu da kendiliğimden 
ortaya çıkmış olmaktadır. 

İlke olarak doğru bir karar olmakla beraber, 
Bütçe ve Plân Karma Komisyonunum yaptığı bu 
kısıntıdan, karşı karşıya bırakıldığımız güç, du
rum karşısında vazgeçmek kaçınılmaz olmakta
dır kanısındayım, 

I Fakat, bunun yanı sıra, kendi gerçek ihtiyaç-
I larımıza ve olanaklarımıza daha uygun bir sa-
I vunma politikasını süratle oluşturma aorunlu-
I ğu da ortaya çıkmaktadır. 
I Kıbrıs'da, Türk Toplumunun ve Türküye'min 
I vazgeçilmem haklarını güvence altına alma yıo-
I kındaki Hükümet girişimlerinin hızlandırılması 
I gerektiği kanısındayız. Rum topluluğun bugün 
I içinde bulunduğu durum, Türkiye'min barışçı ve 
I adaletli bir çözüme ulaşabilmesi için, çok eive-
I rişli bir ortam yaratmaktadır. Fakat, müzake-
I neler uzadıkça, iş gevşek tutuldukça, tarihî fır-
I satın kaçırılabileiöeğimden kaygı duyarız. 
I Kıbrıs soıruııunun barışçı ve adaletli bir çö-
I .züme bir an önce ulaştırılması, Türk - Y u n a n 
I ilişkileri ve bağlı bulunduğumuz ortak güven-
I lik sistemi bakımından da zorunludur. Türkiye 
I ile Yunanistan'ın ilişkileri güven verici bir ha-
I le gelmedikçe, bölge güvenliği de yeterince sağ-
I lanamamış demektir. Üstelik bu yüzden Türki-
I ye ile Yunanistan arasımda haliyle ortaya çıkan 
I ve tırmanmaya dönüşen silâhlanma yarışı, etoo-
I nomim'izi de çok olumsuz yönde etkilemektedir. 
I OHP'si Kıbrıs sorununu, bu bakımdan, 
I Türk dış politikasının gündemindeki ilk mad-
I delerden biri olarak görmektedir ve öncelikle 
I ele alınmasını iıstemıeiktedir. 
I ÖHP'si Kıbrıs'a yaptığımız yardımın, (mad-
I dî yardımdan söz ediyorum.) Kıbrıs Türk Top-
I luluğunun ekonomik gücünü artıracak biçimde 
I kullanılmasını da zorunlu saymaktadır. Oysa 
I şimdiye kadar bu yönde gerekenler yapıl^a-
I mıştır. 
I Dış ilişkilerle ilgili sözlerimi bitirmeden ön

ce, bir üzüntümüzü de belirtmek isterim. Av-
I rupa'da sürdürülmekte olan görüşmelerde, ha-
I ber ve bilgilerin serbest dolaşımını sağlamak 

için gösterilen çabaları Türk Hükümeti desıtefc-
I leımemelkteıdir. Bu bakımdan kendi müttefikle-
I rinden ayrılıp âdeta komünist ülkelerle bir pa

ralele girmektedir. Heım demıokratik Batı Avru
pa Ülkeleri Topluluğunun şerefli bir üyesi ol
mak istiyoruz, hem de Batı demokrasisinin t&-

I 'mel unsurlarından olan bir özgürlüğü, haber ve 
bilgilerin dolaşım serbestliğmi istemiyoruz. 
Bunun kabul edilebilir mazereti yoktur, fakat 
ne çare ki, iş başımda bulunan Hükünııetin öz-

I gürlük anlayışlımdan, bu konuda başka türlü 
I davranış da beklenemezdi. (CHP sıpalarından 
| alkışlar.) 
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Sayın milletvekilleri; 
Osmanlı çağında matbaayı dine aykırı sa

yıp uzun süre ülkemize sokmayan bağnazlıkla, 
dünyada haber ve bilgilerin serbest dolaşımı
na karşı çıkmak arasında fark yoktur. (CHP 
sıralarımdan alkışlar ve «Bravo» sesleri.) Hele 
kitabı, teksir makinesini, yer yer de karbon kâ
ğıdını suç âleti sayan, falanca kimsenin evinde 
«sol yayınlar» bulunduğunu suçmuş gibi ilân 
eden zihniyet, Osmanlı Devletinin karanlık ça
ğında, matbaayı ülkeye sokmayan zihniyetin tı
patıp eşidir. (ÖHP sıralarımdan alkışlar.) 

«Anayasa'yi tağyir, tâdil, tebdil» gibi suç
lardan çokça söz edilen günlerde, kitap düşman
lığı ile, düşünce özgürlüğünü kısıcı tedbirlerle, 

«Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sa
hiptir; düşünce ve kanaatlerini söz, yazı ve re
sim ile ve başka yollarla tefe başına veya toplu 
tolarak açıklayabilir ve yayabilir» diyen Anaya
sa hükmü; 

«Herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme 
ve öğretime, açıklama, yayma., hakkına sahip
tir» diyen Anayasa hükmü açıkça, «tağyir, tâ
dil ve tebdil» edilmiş olmakta değil midir? 
(ÖHP sıralarımdan alkışlar ve «Bravo» sesleri.) 

Anayasamız üniversitenin özerk olduğunu 
belirttiği 'halde, bir «reform» kanunu çıkarıp, 
üniversitenin yönetsiel özgürlüğünü de, bilimjs'el 
özgürlüğünü de kaldırmağa kalkışmak, «Ana-
yasa'yı tağyir, tadil ve tebdil» çabası değil de 
nedir? (ÖHP sıralarımdan alkışlar ve «Bravo» 
«leşleri,). 

Anayasamızı özünden zedeleyici ve bâzı Ana
yasa ve yasa değişiklikleri konusunda, gitgide 
kanaat ölçüsüne varan bir izlenimimizi bu ve
sileyle belirtmek isterim... 

Hükümet, Anayasayı özünden zedeleyici bâzı 
Anayasa ve yasa değişikliklerini, partilere ve 
Parlâmentoya, «Ordunun istekleri» süsünü vere
rek kabul 'ettirmek istiyor. 

İşlerine gielmıeyen konularda «Ordunun. istek
l e r i n e karşı çolk duyarlı olan bâzı partiler de, 
işlerime gelen konularda, «eh, madem ki Ordu
muz öyle istiyormuş, kaıbul etmeliyiz» davranı
şı içine girmekte sakınca görmüyorlar... (CHP 
sıralarımdan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Oysa ben, ÖHP olarak karşı çıktığımız, şi
kâyetçisi olduğumuz, demokrasiyi tahrip edici 
nitelikte gördüğümüz Anayasa ve yasa değişik-

1 liki/erinde Ordunun bir ısrarı olmadığı inancın-
I dayım. (ÖHP sıralarından alkışlar.) 
I Onun için, Sayın Başbakandan ve Adalet Ba-
I kanından artuk, kendi yozlaşmış demokrasi an-
I layışlarınm, Anayasayı tahrip kasıtlarının so-
I nuçlan olan bâzı istekleri gerçekleştirebilmek 
I için, Ordu gölgesine sığinmaiktan vazgeçmeleri-
I ni istiyorum. 
I Bu konuda Adalet Partisinin de zihniyetinin 
I ve tutumunun çok farklı olmadığı ortadadır. 
1 Defalarca milletten istediği bir yetkiyi, Ana-
I yasamızı değiştirme yetkisini, Türk Milleti Ada-
I let Partisine vermemiştir. Fakat, şu dönemde 
I Milet iradesinin tam işlemeyişinden yakınmak-
I ta herkesten önde giden Adalet Partisi, ne ga-
I riptir ki, böyle bir dönemi, millet iradesine 
I rağmen, Anayasada düşünmüş olduğu ye düşü-
I nemediği bâzı değişiklikleri yapıvermök için fır-
I sat olarak değerlendirmekte hiçbir sakınca gör-
I mıemıektedir. 
I Sayın milletvekilleri; 
I Biz, Türkiye'de huzur ve asayiş sağlamak 
I için, iç güvenlik sağlamak için, kanunsuz hare-
I ketleri önlemek için, Anayasamızın ve yasıaları-
I anızın yetersiz olduğu iddiasını kabul etımıijyo-
I ruz. Anayasamızda da, yasalarımızda da yeterli 
I hükümler, hattâ daha çoğu vardır bunlar için... 
I Şimdi şu sözlere lütfen dikkat buyurunuz: 
I •«Biz mevzuatımızda kanunsuz hareketleri 
I önlemeğe yeter müeyyidelerin meveut olduğu-
I na inanıyoruz. Hükümetin ve Devlet vazifeMle-
I rinin yetkileri kaııaatımızca yetersiz değildir. 
I Bütün mes'ele, bunların cesaretle önlenmesinden 
I ibarettir.» 
I Kim söylemiş bu sözleri?.. Sayın Ferid Me-
I ten söylemiş... Ne zaman?.. 1970 Bütçesi dala-
I yısıyle Senatoda Adalet Partisi Hükümetini 
I eleştirirken söylemiş. 
I ıŞimidi, Sayın Melen, aynı Adalet Partisiyle 
I ele'le vermiş, Adalet Partisinin iktidardayken 
I yapamadığı Anayasa değişikliklerini ve dalha 
I çoğunu, «huzur» gerekçesiyle, «kanunsuz hare-
I ketleri önleme» gerekçesiyle ve biıibiri ardımdan 
i gerçekleştirmeğe uğraşıyor. 
I Bu Hükümet döneminde, Adalet Partisi, hu-
I fcukî sorumluluğunu taşımaksızın, kendi başı-
I na tam uygulayamadığı,. kendi politikasını uy

guluyor. 
I Bâzı kimseler, sırf kendi iktidarları için bu 
I dönemin bir an önee sona ermıesini istiyorlar. 
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ÎBiiz ise, ÖHP olarak, herşeyden önce, deımoıkra-
&iyc inançla bağlı olan Tür.k Ordusunun iyi ni-
yıeti istismar edilerek, Ordumuzun arkasına sı
ğınılarak, demokrasinin yıkılması yolunda sar- •• 
fedilıen gayretler artık bitisin diye bu döneimin 
bir an önce sona ermesini istiyoruz. 

'Geme biz, kendi iktidarımız için değil, hal- : 
kın iktidarının gerçekleşmesi için, bu dönemlin : 
bir an önce sona ermesini ve seçimlerin aama- ! 

nında yapılmasını istiyoruz. 
tAidialöt Partisinin Sayın Geıiiel Başkanı, «(Sı- i 

kiyoneitiiim.de' de seçim yapılabilir» dedi... Biz, 
sıkıyönetimi! seçim istemiyoınız. Ordumuza, gü- ; 
Vens'izliıktoen ötürü istemiyor değiliz bunu. Or- I 
dıımuza güveniyoruz. Fakat tutucu güçlerin, • 
ordumuzu sorumlu gibi gösterme olanağı bul- ; 
dnklan bir ortamda yapalbileçekleri baskılar I 
kalkmış olaralk seçime gijdelbiilmek istediğimiz î 
içimdir kd, sıkıyönetimsiz seçim işitiyoruz. Ordu j 
hepimizindir ve hepimizin de üstündedir. Or- j 
iduya dayanıyor.m.uş, Ordu öyle istiyormuş gibi f 
»davranarak, Ordu'muızun da halkımızın da iste- [ 
ğıine aykırı bir siyasal rejim oluşturulmasını | 
.relddeltıtiğimiz içindir ki, seçimlerin zamanında [ 
ve sıkıyönetimsiz yapılmasını istiyoruz. (CHP j 
sıralarından alkışlar.) i 

Ama sıkıyönetim olunca kanunsuz hareket
ler olmuyormuş... Gıidin Başkentitıe, Ziraat Fa-
ikıültelsiine, Veteriner Fakültesine, kanunsuz ha
reketler, kaba kuvvet gösterileri oluyor muy
muş, olunuyor muymuş, görün!.. 

(«Milliyetçi», «haımiiyeıtli» gençler olarak 
ilân edilen «komandolar», 12 Miarlt 1971'dıen ön-
•cesünin resmî himayesinden daha büyük ve 
açık bir resmî himaye altında buigün, Türkiye' 
nin başkentinde sıkıyönetim bölgesinde her tür
lü taşkınlığı yapabilmektedirler. Fakat Sayın 
Başbakan, tabiî, bunu «kanunsuz hareket» say
mamakta, kenidi siyasal zihniyeti açısından ma
zurdur. 

Sayın Milletvekilleri; 
12 Mart sonrası dönemde, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi, kendi hak ve özgürlüklerine, bü- j 
yıülk ölçüde s'ahip çıkmıştır. Kendi hak ve özgür- j 
lükleri üzerinde titizlikle durmuştur. Bu, çok iyi j 
bir şeydir, fakat yeterli değildir. Çünkü, TBMM 
üyelerinin büyük çoğunluğu, kendi hak ve öz- I 
gürlükleri için gösterdikleri duyarlığın onda bi- ! 
rini, milletin vatandaşların hak ve özgürlükleri ! 

için göstermemektedirler. Tersine, o hak ve öz
gürlükleri kısmağa uğraşmaktadırlar. 

Milet özgür olmasın, fakat biz, milletin ve
killeri özgür olalım... 

Böyle şey olmaz... Özgür olmayan bir top
lumda özgür parlâmento da olmaz. Olurdu ama, 
eski çağlarda olurdu... Genel oyun bulunmadığı 
çağların soylular meclislerinde olurdu ancak.. 

Sayın Milletvekilleri, bu sözlerimi yadırga
mayın. Çünkü biz, CHP, yalnız bu Hükümetin 
muhalifi değiliz. Biz, bu Meclisteki tutucu ço
ğunluğun muhalifiyiz. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Fakat milletin, tutucu ol
mayan bir Meclis çoğunluğu günlerin uzak ol
madığını göreceksiniz... Bizim muhalefetimizin 
Milletten alacağımız oylarla iktidara dönüşece
ği günlerin uzak olmadığını göreceksiniz. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Bizim iktidarımız, halkın iktidarı olacaktır. 
Konuşmamın başında bu bütçenin üretken 

bir bütçe olmadığını söylemiştim.. Olamazdı da... 
Üretken bütçe ancak, halikımız iktidara yeterin
ce ağırlığını koyduğu zaman olacaktır. 

Ve Türkiye, gerçek kalkınma sürecine, yal
nız kuru rakamlarla değil, insan mutluluğuy
la da, insan özgürlüğüyle de ölçülen bir kaHun-
ma sürecine, o zaman girmiş olacaktır. 

Bu Bütçeye vereceğimiz oylar kırmızıdır. 
Ak oylarımızı, Türkiye'nin ak günlerine sak

lıyoruz. 
Saygılar sunarım. (CHP sıralarından «Bra

vo» sesleri, sürekli alkışlar.) 
BAŞKAN — Cumhuriyetçi Parti Grupu adı

na sayın Kemal Satır, buyurun. 

CUMHURİYETÇİ PARTİ GRUPU ADINA 
KEMAL SATIR (Adana) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin değerli üyeleri, 

Bütçe müzakerelerinin parlamenter Demok
rasilerde ülke sorunlarının enine boyuna konu
şulmasına imkân verdiği hepimizin malûmudur. 
Ancak, 1973 Bütçesinin görüşülmesinde, yurt 
sorunlarının genel bir açıdan ele alınmasını ge
rektiren özel sebepler vardır. 

1969 Seçimlerinden buyana, gerek Türk De
mokrasisinin oluşumu bakımından, gerek siyasal 
partilerin bünyelerindeki gelişmeler açısından 
önemli olaylar baş göstermiştir. 

1973 Seçimlerine yaklaştığımız bugünlerde 
siyasal konuları ön plâna almak, hattâ 100 yıl-
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lık bir demokrasi süreci içinde gözden geçirmek, 
kanımızca yararlı olacaktır. 

Değerli ankadaşlarım. 
Türkiye'de insan hak ve özgürlüklerinin 100 

yılı aşan bir mücadelesi olmuş ve siyasal özgür
lükleri kazanıp millî iradeyi egemen kılmanın 
uğraşısı 1876 lardan bu yana sürüp gelmiştir. 

Ancak, gerek birinci, gerek ikinci Meşruti
yet yıllarındaki iyi niyetli çabalar, ekonomik si
yasal ve sosyal yapımızın yarattığı dar boğaz
lar nedeniyle başarılı olamamış; ve millî ege
menlik kavramı, ancak, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi döneminde gerçekleşme olanağı bulabil
miştir. 

Yeni Türkiye Devletinin kurucusu Büyük 
Atatürk, müstevli kuvvetlerin varlığımızı teh
dit ettiği en buhranlı günlerde, istiklâl Savaşı
mızın gerçek gücünü, Türk Milletinde bulmuş ve 
onun temsilcileriyle toplanan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, millî hâkimiyet prensibini temel 
ilke kabul etmiştir. İşte bu ilkenin sonucudur ki, 
Cumhuriyet ilân edilmiş, daha sonraki yıllarda 
da Ulusumuzun, siyasal kararlarda etkili ve söz 
sahibi olmasını sağlayacak yollar aranmıştır. 

1923 - 1930 yıllanılın çek partili hayata, ge
çiş denemeleri, yapısal koşulların elverişsizliği 
ve bunun yanışıra özel çıkarlarını, bir orta çağ 
karanlığında gören şer kuvvetlerinin direnmesi 
yüzünden başarılı olamamış, vatanperver parti 
lider ve kurucularının iyi niyetlerini aşan tutucu 
•gelişmeler, devrimleri ve Cumhuriyeti telıtit eden 
bir nitelik kazanmıştır. Ancak, bütün bu güçlük
lere rağmen, demokrasiyi tam ve kâmil bir şekil
de geliştirme çuhalarına son verilim em iş; hudut
larımızı saran İkinci Cihan Harbi yangınından 
hemen sonra, çcik partili hayata geçilmiştir. 

Başta, Cumhurbaşkanı Sayın İnönü okn°.k 
üzere, o dönemin sorumlu kişileri, demokratik 
hayata geçişin kesin kararını almış ve 1949 yı
lında en ileri ve gelişmiş demokrasilere yara
şır bir seçimi kanununu, yürürlüğe koymuşlar
dır. 

Türk Ulusunun, özgürlük ve egemenlik bi
lincini yansıtan bu siyasal oluşum, demokrasi 
tarihinde eşine ender rastlanan bur olay teşkil 
etmiş; tek partili hayattan, çok partili hayata, 
kendi iradesiyle son veren 27 yıllık bir iktidar 
partisi, Devlet yönetimini gönül rahatlığı ile 
bir başka partiye devredebilmiştir. Böylece o 
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partinin lideri, şerefli bir geçmişin kendisine 
kazandırdığı tarihî kişiliğine, bu defa da, mu
halefet lideri olarak yeni değerler katabilmiş-
tıir. 

Sayın milletvekilleri; 
1930 seç-iımlem, tarihimizde, halk iradesiyle si

yasal partilere, milletimiz tarafından, iktidar ve 
muhalefet görevlerinin verildiği bir yeni döne
min başlangıç noktasıdır. Bu itibarla, demokra
tik hayatımızın o günden bu yana geçirdiği 
aşamaları ve karşılaştığı dar boğazları kısaca 
hatırlamak, genç demokrasimizin geleceği ba-
ıkiımından yararlı olacaktır. 

Hepimizin bildiği gibi 1959'lerin ilk yıllan, 
de;n.okrasiye kavuşmanın umutlu heyecanı ile 
yaşanmış, siyasal kararlarda halk iradesinin 
ağırlığını duyuran bir rejimin sevinci, milletçe 
paylaşılmıştır. 

•Xe var ki, bu durum, yapısal nedenlerin ya
nı sıra, hatalı siyasal davranışların da sonucu 
olarak, uzun sürmemiş, 1960'lara gelirken Tüılk 
ds'incikrasisi, özgürlükler rejimini tehdideden 
bir çıkmaz sokağa sürüklenmiştir. 

İşte, o zaman, demokrasiye içtenlikle bağlı 
Türk Ordusu, Cumhuriyet döneminde ilk kez kış
lasından çıkarak, hürriyetler rejimini koru
mak amacı ile, yönetime el koymak zorunda 
kalmıştır. Daha sonra, hiçbir ihtilâle nasip ol
mayacak kaklar kısa bir süre içinde, askerî ida
reye son veııilercik, yep yeni bir Anayasa ile tek
rar' çok partili hayata geçilmiştir. 

Bu suretle Tüılk Silâhlı Kuvvetleri, bir yön
den, devrimin demokratik amacını belirgin bi
çimde ortaya koyanken, bir yönden de, 1961 
Anayasası ile 1950 - 19G0 dönemimde görülen ak
saklıkları giderecek tedbirler getirilmiş ve yet
ki tecavüzlerini önleyecek organlar arası bir 
denge kurulmak istenmiştir. Gerçekten de, 1961 
Anayasasının getirdiği tedbirler, insan hak ve 
hürriyetlerini teminat altına almış; bunun ya-
nısıra, Türkiye'nin sosyal uyanışına büyük 
katkıda bulımaıfoi fon iştir. 

Uakat, bu defa da- özgürlükleri suiistimal 
etmek isteyen tehlikeli eğilimler ba,şgö,stenmiş 
ve 1970'lere gelirken, kanun hâkimiyetinin 
sağlanamadığı, güvenlik kuvvetlerinin çaresiz
lik içinde kıvrandığı anarşik bir ortamda, iç ve 
dış güvenliğimizi tehdideden gelişmeler başgös-
termiştir. İşte, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, 
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Cumbuıliyet tarihimizde yönetime ikinci müda
halesini teşkil eden 12 Mant muhtırası, bu ne
denle verilmiştir. 

12 IMJarlt muibtıraisının, 27 Mayıs devrimiyle, 
gerek veriliş nedeni, gereik müdahale biçimi yö
nünden taşıdığı farklılık, Tüılk Milletinin de
mokratik gelişiminde, kafetrtitiği mesafeyi açık
ça ortaya . koymaktadır. 

1970 yıllarımda, artık, ülkemizde temel so
run, pantileraraısı çekişmenin ötesinde bir an
lam taşımakta; Cumhuriyeti korumak ve kolla
makla görevli olan ordumuzun müdaihal'esımi 
ıgeneıkıtiren selbep, bu kez, ulusal güvenliğimizde 
ve ülke bütünlüğümüze ilişkin bulunmaiktadır. 
Yani, 12 Mart muhtırasının ağırlık maktası öz
gürlükler • rejimi olmayıp, aksine, özgürlükler 
rejimini ve millî bütünlüğümüzü imha etniıek 
istidadı taşıyan anarşik ve bölücü eylemleridir. 

Bunun içindir ki, bize göre, 12 Mart müda
halesi, yönetime el koymak yerine, Parlâmen
to - Ordu beraberliğini esas alan bir uyarı ola
rak değerlendirilmelidir. Nitekim, J 2 Marttan 
bu yana, sıkıyönetime rağmen cereyan eden 
olaylar, bu uyarının haklılığını ısrarla doğrula
mış, bütünlüğümüzü tehdit eden tahriklerin 
vahameti yeterince ortaya çıkmıştır. Yine bunun 
içindir ki, 12 Martı, Silâhlı Kuvvetlerimizin ik
tidar özlemine, bağlama yolunda yapılan tahrik
ler veya duyulan endişeler yersizdir ve gereksiz
dir, 

D eğeri i arkadaşl arım, 

Son yılların olaylarını, bu açıdan değerlen
dirirken, gücünü Türk halkının özgürlük ve ba
ğımsızlık bilincinden alan ve onun tek temsilcisi 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisine duyduğu
muz sarsılmaz güveni belirtmek isteriz. Bu 
inancımız Türkiye Büyük Millet Meclisinin ta
lihi temellerini oluşturan büyük olaylara dayan
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, güçlükler, hattâ, uçu
rumlar, milletleri, Meclisleri ve önderleri yoğu-
ran çileli imtihanlar gibidir. 

Kökenini Kurtuluş Savaşından alan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, bağımsızlığı uğruna, ken
dini savaş meydanlarına kıyasıya atabilen bir 
ulusun temsilcisi olarak kurulmuş ve Atatürk'ün 
önderliğinde Birinci Cihan Savaşının bütün im
kânsızlıklarına rağmen, her güçlüğün üstesinden 
gelebilmiştir. 

i Bu mukaddes çatının kuruluşu bir bakıma, 
j milletimizin hür yaşamak inanç ve azminin ya

rattığı şerefli bir direniş; bir bakıma da, yeni 
bir düzenin, yeni bir Devletin temellerini atan 
büyük bir devrimdir. Fakat onun kuruluşu ne 
bir isyandır, ne de sadece silâh gücüne dayanan 
bir Hükümet darbesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, sosyal patla
maların bir anda şekillendirdiği ani bir ithilâl 
hareketi değil, gücünü milletinin bağımsız yaşa
ma karar ve iradesinden alan ulusal bir savaş 
ve toplumsal yapıyı değiştiren bir inkilâp hare
ketidir. 

Ama bir başka yönü ile de Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin teşkili, kendine özgü bir ihti
lâldir. Yani, zora dayanmayan; «Hâkimiyet 
bilâkaydüşart Milletindir.» ilkesinde gerçekleşen 
bir fikrin ihtilâli. 

Nitekim, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile 
birlikte, yurdumuzda asırların Devlet telâkkisi 
bir anda yıkılıp «Millî Egemenlik», Devletin te
mel yasası olurken, bu öncü fikrini Atatürk şöy
lece belirtmiştir : 

«Meclis bir nazariye değil, bir hakikattir ve 
hakikatlerin en büyüğüdür» 

İnancımız odur ki, ulusal egemenliğin en yü
ce temsilcisi ve Atatürk'ün belirttiği gibi haki-

ı katlerin en büyüğü olan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, tarihin derinliklerinden aldığı güçle 
bugünde karşılaştığımız zorlukları, kendi hür 
iradesiyle yenecektir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Toplumların yaşamında zaman unsuru, kişi

sel ölçülerimizi aşan bir derinliğe sahiptir. Sos
yal değişmeler ve büyük yenilikler, yapısal ko
şulların ve geleneklerin oluşturduğu bir pota 
içinde şekillenirler. Bu nedenledir ki, bazen en 
iyi niyetli çabaların ve en güçlü devrimcilerin 
dahi kolayca yenemediği zorluklar birden bcliri-
verir. Ancak, bütün bunlara rağmen hiçbir 
toplumu muayyen bir sosyolojik çizgide durdur
mak mümkün değildir. Her toplum, karşılaşı
lan güçlükleri er veya geç. yenmenin yollarını 
arayacak, daha ileri, daha müreffeh bir yaşama 
düzeyine erişmenin çabasını gösterecektir. Bu
rada önemli olan, bu ileriye yönelişin gerçekleş
me süresini kısaltabilmek, yaşadığımız olayların 
bize sunduğu tecrübelerden yararlanarak yapı
sal güçlükleri, özgür bir ortamda reformcu atı-

I lımlarla yenebilmektir. 
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Rejim sorununa ilişkin konularımıza işte bu 
sebepledir ki, karamsar bir gözle bakmıyor ve 
1950 yılından bu yana karşılaştığımız güçlükleri 
birer aşama kabul ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yüce Meclisin, ulusal egemenliği temsil 'eden 

en büyük organ olduğuna inancımızı ifade eder
ken, millî iradeyi tam bir şekilde yansıtmak yö
nünden önemli gördüğümüz bir diğer konuya da 
değinmek, seçim sistemlerinin demokratik me
kanizmanın işleyişi yönünden taşıdığı büyük an
lam üzerinde kısaca durmak istiyorum. 

Kanımızca halk oyumun siyasal ağırlığını 
duyuran önemli b'in unsur, vatandaşların se
çimlere katılma oranı ve temsilcilerini en ge
niş şekilde tercih olanağına sahip bulunarak 
scçlebilm'esidir. 

Ülkamizde uygulanmakta olan daraltılmış 
önseçim sistemi, seçÜımlere olan ilgiyi azalttığı 
gibi, seçmenlerin hür iradesini de, mahdut sa
yıda siyasal hiziplerin inhisarına terk etmek
tedir. 

Bu nedenledir ki, geçmiş tecrübelerden ya
rarlanmak: suretiyle seçim mekanizmasını tek
rar gözden geçirmek ve mevcut aksaklıkları 
gideren yollar arayıp builmaık zorundayız. 

Bize göre bu yol, (temsilcisini seçerken, seç
meni, doğrudan doğruya söz sahibi laflan, yani 
aracıları ortadan baldıran tercihli oy sistemidir. 

Böyle bir sistem, yurttaşların sadece se
çimlere olan ilgisini artırmakla kalmayacak, 
layni zamanda, millî iradeyi en iyi şekilde te
celli ettirmek suretiyle, Parlâmentoya daha 
çok itibar kazandıracaktır. 

Sayın milletvekilleri, 
Son yıllarda kamuoyunu yakından ilgilen

diren bir konunun da, üniversite ve gençlik 
olaylarıma ilişkin olduğu hepimizin mıalûmudur. 

12 Mart öncesinde üniversitelerimizin, yük
sek okullarımızın devamlı bir huzursuzluk için
de çalkalandığı; hattâ bu huzursuzluğun orta 
eğitim seviyesindeki kuruluşlarımızı dahi etki
lemiş olduğu hatırlanacaktır. 

O zaman hepimizi endişeye düşüren husus, 
3 yıl önceki bir konuşmamda belirttiğim gibi, 
bu huzursuzlukların artık öğretim düzeni ve 
reform tartışmalarının ötesinde, bir anlam 
kazanmış, kanlı çatışmalara yol açan bir bu
nalıma dönüşmüş olması idi. 

Bu durum, geleceğimizin teminatı olan 
gençlerimizin sadece eğitim ve öğrenimi ak
satmakla kalmıyor, aynı zamanda Türk ekono
misine de pahalıya mal oluyordu. Bu maliyetin. 
faturası, elbette üniversitelerin kapalı kaldığı 
gün sayısından ibaret görülemezdi'. Öğrenim, 
çağındaki gençliğin üretici hale geçişimdeki, 
süre uzamasının topluma olan maHiyeti bugün 
ödenirken, gençlerin eksik eğitim görmeleri
nim bedeli ise, gelecek yıllara yükleniyordu. 
Bunun içindir ki 12 Mart sonrasındaki geliş
melerin belki de en önde gelen başarısı, ekono
mik ve kültürel maliyeti çok yüksek ve üzücü 
olan bu duruma son vermiş olmasıdır. 

Artık bu vesileyle son yıllarda, kamuoyunda 
beliren haksız ve yanlış bir eğilime işaret ett
in ok ; ve ezici çoğunluğu ile Atatürkçü olan 
Türk gençliğini, bir avuç anarşiktin bölücü ve 
tahripkâr eylemlerinden tenzih etmek isterim. 

Türkiye sorumlarının sokakta çözümlenmesi
ne, gençlik olaylarının ekonomik, sosyal ve 
kültürel kalkınmamıza zararlı yönde gelişmesi
ne, özellikle, vuruşma ve çatışmalara elbette 
seyirci kalamayız. Fakat, kanımızca bunu ön
lemenin yolu, gençleri ağır suçlamalarla kar
şımıza almak değil, onları toplumla kaynaş
tı nmak ve kalkınma sürecimizde, yapıcı yar
dımlarından yarar kınıma yollarını arayıp bul
maktır. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri; milletlerarası 
ilişkilerin yeni bir istikamete yöneldiği hepimi
zin malûmudur. Bu nedende dış poltika üze
rindeki görüşlerimizi de kısaca arz etmek iste
rim. Dünyada milletlerarası ilişkiler çok ilgi 
çekici bir düzeye ulaşmıştır. Bloklar arasında 
barış ve güvenlik açısından dikkatle izlenmesi 
gerekli görüşmeler, uzlaşmalar ve anlaşmalar 
olmaktadır. 

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ni-
xom'un, geçen yıl Pekin ve Moskova'ya yaptı
ğı seyahat yeni bir oluşlunun belirtisi niteliğini 
(almıştır. İki Almanya arasında buzların çözül
mesi, Vietnam savaşının sona erdirilmesi yeni 
gelişmelere bir başlangıçtır. Şimdi, Avrupa'da 
güvenliğin sağlam temellere oturtulması için 
görüşmeler sürdürülün ektedir. 

•Salt müzakereleri ile girişilen davranış ge
lişin elittedir. Viyana toplantısının bâzı başlan
gıç güçlüklerime uğraması umutları kırmama-
lı hattâ zayıf'tatmamalıdır. Kanaatimizce Av-
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rupa Güvenlik Konferansı için harcanan gay
rettiler olumlu bir sonuca ulaşacatır. 

Kısaca ifade etmek gerekirse, dünya yeni 
bir milletlerarası aşamadadır. Şahidi olduğu
muz çabalar başarılı sonuçlara ulaştıkça, barış 
isağlamlaşacak, milletler, daha üstün bir yaşan
tı düzeyine ulaşımak için, daha verimli çaba
lar içinde bulunacaklar ve böylece silahlanma
ya harcanan paralar, barış içinde kalkınmaya 
ayrılmış olacaktır. 

Ancak, stratejik bakımdan tarih boyunca 
kilit noktası sayılan bir yerde bulunan Türki
ye'nin, bu sırada çok dikkatli, ihtiyatlı bir 
dış politika izlemesi her zamandan ziyade zo
runludur. İttif aklanımıza, dostluklarımıza, her 
t iMü milletlerarası taahhütlerimize sonuna ka
dar bağlılık ilkemizi titizlikle korumalıyız. 

Türkiye Cumhuriyeti yarım yüz yıllık ha
yatında daima barışçı bir politika takip etmiş
tir Milletlerarası anlaşlmazihkların hukuk ve ba
rış yolundan çözümlenımesine çalışmış, kom-şu-
larıyle hep iyi geçlıiimiek, dostça ilişkiler için
de bulunmak istemiştir. Ülke bütünllüğüımüze, 
(bağımsızlığımıza saygılı olan her devletle kar
şılıklı güven verici bir tutum içinde olmaya 
son derece itina göstermiştir. 

Bundan dolayıdır ki, doğu ve batı blokla
rı arasındaki ilişkilerin düzelmesini, gelişme
sini, güvenlik temellerine dayanmasını büyük 
bir nıemnunlukla karşılayacağız. Yaratılmak
ta olan bu yeni ortamda bütün komşularımızila 
daha verimli ve yalkm bir dostluğu geliştirme
yi ümit edebiiliriz. 

Dış politikadan söz ederken şu noktaya Hü
kümetin dikkatini bilhassa çekmek isteriz. Bir 
kaç yıldan beri ülkemizi rahatsız eden anarşik 
ve tethişçi olayların, kökü dışarıda örgütler
ce besHiendiğ'irii, yürütüldüğünü delilleriyle 
(bilinmektedir. Sabotajlar, silâhlar ve cepha
neler dışarıdan sağlanan milyonlarca lira ile 
yürütülmektedir. Hükümet bu konuda açık 
ve kesin olmalıdır. Türkiye'deki anarşik ve' 
tethilşçi olayları teşvik eden, tertiipd'eyen ör
gütlerle uzaktan yakından ilgili1 komşumuz ve
ya diğer devletler varsa, bunlar Türkiye ile 
samimî dostluk şartlarından yoksun kalacakla
rını unutmamalıdırlar.. Hükümet, bu gerçeği 
bütün çıplaklığı ve içtenlikle milletlararası iliş
kilerinde belirtmelidir. 
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Sayın milletvokileri, 
Bütçe kanunları, toplumların ekonomik, 

sosyal ve kültürel gerçeklerini, ve hükümetle
rin siyasal tercihlerini yansıtan (belgelerdir. Bir 
yönden çözüm bekleyen sorunları ortaya koyar
ken, bir yönden de, iktidarların bu sorunlara 
ibaikış açılarını tespit ederler. 

1973 Bütçe tasarısı bu açıdan elle allındığl 
zaman, ülkemizii, toplumsal ve ekonomik ma
liyeti oldukça yüksek soranların beklediği gö
rülecektir. Bunlar geçmiş yılların birikimleri 
olduğu kadar, önümüzdeki yıllarda erişilmesi 
istenen ileri aşamaların da, çözümlemeğini zo
runlu kıldığı hususlardır. Bunun içindir ki, 
tasarı üzerindeki görüşlerimizi genel hatları ile 
ele almak, yurt soranlarının bütünllüğü içinde 
ifade etmek istiyoruz. 

Üzerinde konuştuğumuz bu bütçe, son yıl
larda huzurunuza getirilen diğer bütçelerden 
pek farklı değildir. 

Tasarının ilk göze çarpan özelliği, toplanı 
harcamalar içinde, cari harcamaların çok yük
sek ofluşudur. öari harcamalları bu kadar yük
sek olan bir bütçede, yatırımların zorunlu 
olarak düşük bir düzeyde kaldığı hemen göze 
çarpmaktadır. 

Oysa, halkımızı bunaltan koşulları süratle 
değiştirebilmek, ekomom'ilk dar boğazları aşa
rak ileri ve uygar bir yaşama düzeyine bir an 
önce erişebilmek için, elimizdeki kaynakiları 
daha yüksek oranlarda yatırımlara ayırmak zo
rundayız. 

Yine her yıl bütçesinde olduğu gibi, bu yıl 
da gelirlerle harcamalar arasındaki denklik 
kâğıt üzerinde kalmış görünmekte, özellikle. 
geilıir tanminlerindeki yüksekli!: gözden kaçma
maktadır. Bu iyimser tahminlerin, fiyatların 
kızla arttığı bir o itamda gerçekleşebileceği bir 
an düşünülse bile, böyle bir varsayımın, bera
berinde getireceği sosyal ve ekonomik sorunHar 
unutulmamalıdır. Kaldı ki, yine böyle bir var
sayım, ya fiyat istikrarının sağlanacağı yo
lundaki sorumlu kişilerin beyan ve iddialarına 
son ayarlama muvacehesinde ters düşecek, ya 
da, nispî fiyat istikrarının kurulabilmesi halin
de, gelir tahminlerinin gerçekleşmesi mümkün 
olmayacaktır. 

Bu durumun sorumluluğunu hiç şüphesiz, 
yalnız bugünkü Hükümete yüklemek gerçekçi 
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olamaz. Bu durum, son yıllarda yürütülen 
yanlış ekonomÜk politikaların kaçınılmaz sonu
cudur. Bunu ve bunun yanı sıra içinde bulun
duğumuz şartları da dikkate alarak, bütçe ra
kamlarının ayrıntılarına inmeyi gerekli görmü
yor, onun yerine Türkiye'nin kısa ve ıızun dö
nemde karşılaşacağı ve mutlak çözüm bekleyen 
bazı konular üzerinde kısaca durmak istiyoruz. 

Sayın milletveküllleri, 
Türk toplumu yüksek bir kalkınma ve ya

tırım düzeyine ulaşmamın özlemini duymakta; 
köylerden kentilere akan milyonlarca insan, ulu
sal gelirden daha fazla pay istemektedir. 

Belirli tarihsel koşulların bir ürünü olan 
Türk ekonomisi, bugünkü yapısıyle, bu istekle
ri ancak sınırlı bir ölçüde karşılayabilmekte; 
aynı zamanda bu sınırlılık, istekler arasında 
tercihler yapılmasunı da zorunlu kılmaktadır. 
Tercihlerin yaratacağı etkiler, işçi, köylü ser
mayedar ve esnaf ve sabit gelirliler gibi çeşitli 
sınıf ya da tabakalar üzerinde hiç şüphesiz ay
rı nitelikte sonuçlar doğuracaktır. 

Ekonomik, sorunların sosyal etkilerini' du
yurduğu bir kritik noktada, artık, politik so
runlara dönüşeceği de biliılenen bir gerçektir. 

Konu bu açıdan değerlendirilecek olursa, 
üzerine eğilmek zorunda olduğumuz ilk sosyal 
ve ekonomik problem, «Enflasyon sorunu» ola
caktır. 

Yurdumuzda 1965'ten bu yana, önceleri 
nispeten yavaş gelişen fiyat hareketleri, son iki 
yılda tam b'ir enflasyona dönüşmüştür. Yılda 
ortalama % 20 civarında seyreden fiyat artış
ları, uzun bîr bekleyişten sonra Personel Ka
nunu dolayısıyle, maddî olanaklarını bir mik
tar düzeltmiş otlan memur kitlesinin durumu
nu, tekrar acıklı haline getirmiş, bunun yanı 
Bira toplu iş sözleşmelerinin- işçilerimize sağla
dığı imkânlar da, aynen memurlarda olduğu 
igibi, hayat pahalılığının baskısı altında değe
rini yitirmiştir. 

Bu suretle enflasyoııkt baskı, dar gelirli va
tandaşlarımızın geçimini zorlaştırırken, büyük 
bir kitlenin satmalma gücünde gerçek bir ar
tış sağlamak şöyle dursun, 1970'lerden de ge
riye gidilmiştir. Kısacası belirtmek istediğimiz 
husus, bu dönemde dar gelirli geniş bir (kit
lenin millî gelirden aldığı nispî payın artmayıp 
azalmış olduğudur. 
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Tarım kesimindeki taban fiyatlar konusun
daki uygulamaya da bakacak olursak, tütün 
mahsulü hariç, diğer üreticilerin durumunda 
da her hangi bir düzelme olmadığı kesin şekil
de ifade edilebilir. 

Anlatmaya çalıştığımız bu gerçekler enflas
yonun sadece bir alandaki olumsuz etkisini, ya
ni gelir dağılımını dar ve sabit gelirlilerle, kü
çük müstahsil aleyhine nasıl etkilediğini orta
ya koymaktadır. Ancalk, hızlı fiyat artışla
rının tek sakıncasının bu olmadığı açıktır. 

Sayın milletvekilleri, 

Bilindiği gibi ülkemizde iki buçuk yıl önce 
bir devalüasyon yapılmış, paramızın değeri, ya
bancı ülke paralarına göre önemli ölçüde düşü
rülmüştü . 

Devalüasyon gerektiği zaman elbette yapı
lır, ama bu işlem sakıncalarını da beraberinde 
getirir. Son yıllarda karşılaştığımız fiyat ar
tışları iç fiyatilarla, dış fiyatlar arasındaki den
geyi kısa zamanda bozacak, ihracat güçlükleri
ni artırarak Türkiye'yi yakın bir gelecekte bir 
kere daha devalüasyon çıkmazı ile bir kez daha 
karşı karşıya bırakabilecektir. Bu durum fi
yat istikrarını sağlayıcı tedbirlerin alınamadı
ğı bir ortamda, iktisadî koşulların yarattığı 
kaçınılmaz bir sonuçtur. 

Nitekim doların devalüe edilmesini hemen 
takiben, Türk parasının da % 10 oranında de
ğer kaybetmesinıün gerçek nedeni budur. Yani, 
son para ayarlaması milletlerarası para hare
ketlerinin bir sonucu olmaktan önce, kendi eko
nomik .bünyemizde başgö-steren güçlüklerin, 
özellikle fiyat artışlarının gerektirdiği bir zo-
runluiktur. Bunun içindir ki, milletlerarası 
para hareketlerini, güçlüklerimizi! örtecek bir 
vesile kabul etmek yerine, iktisadî dar boğaz
ları açıkça ortaya koyarak radikal tedbirler al
mak daha inandırıcı olacaktır. Saklanması 
mümkün olmayan gerçek, paramızın, 1970'ten 
bu yana iki defa değerinin düşürülmüş olduğu 
ve 14 Şubat kararının, aslında açık bir deva
lüasyon teşkil ettiğidir. 

Her ne kadar bu ayarlamanın bâzı olumlu 
yönleri olduğu kabul edilse bile, kesin kanaa
timiz, bugünkü tutum ve davranışımız devam 
ettiği takdirde, paramızın üzerinde yapılan 
operasyonların bununla da kalmayacağı, kar-
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§ıilaşacağımız ekonomik dar boğazların bizi ye
ni devalüasyonlarla iteceğidir. 

Değerli arkadaşlarım, 
1970 bütçesini konuştuğumuz bir tarihte, yi

ne bu kürsüde iktidar sorumlularını uyararak, 
ibir devalüasyon eşiğinde bulunduğumuzu kesin 
şekilde ifade etmiştim. O zaman gereğince dik
kate alınmayan bu uyarımın, kısa bir süre son
ra gerçekleştiğini görmekten üzüntü duymuş
tum. Şimdi de tekrar ediyorum: Gerekli tedbir
ler alınmadığı ve fiyat istikrarı sağlanmadığı 
takdirde yakın bir gellıccekie tekrar yeni bir de
valüasyonun çaresizliği ve ıstırabı içinde kala
cağımızı belirtmek isterim. 

Sayım milletvekilleri, 
Yalnız ekonomik yönüyle değil, sosyal yö

nüyle de derin yaralar açacak, bir önem taşı
yan enflâsyonist baskı karşısında Hükümetin 
tutumunu tasvip etmediğimizi belirtmek iste
riz. Hükümet bu konudaki çaresizliğini kabul 
etmekte, zaman zaman yetkili üyeleri tarafın
dan enflâsyonun önümüzdeki yıllarda da ağır
lığını duyurmaya devam edeceği açıkça ifade 
edilmektedir. Oysa fiyat artışları karşısında 
köklü ve güçlü tedbirler alınması zamanı çok
tan gelmiş ve hattâ geçmiştir bille. 

Bu konuya değinmişken, bâzı Hükümet 
üyelerinin gazetelere de intikal eden bir tutu
mu üzerinde durmak istiyorum. Enflâsyon gii-
;bi zor ve hassas bir konuda, Hükümetin bir 
bütün halinde ciddî kararlar aüarak bunları 
(topluca uygulayıp izlemesi gerekirken, bunun 
yerine ilgili bâzı bakanların, Başbakana âde
ta memarandum verircesine, birtakım rapor
lar verdiğini, icranın başında olduklarını unu
tup sanki birer müşavirmiş gibi tavsiyelerde 
bulunduklarını, basma yaptıkları açıkilaımalar
dan hayretle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Örneğin bir Sayın Bakan, Hükümet Baş
kanına verdiği böyle bir raporda, yleni vergi 
alınmamasını ve İktisadî Devlet Teşekkülleri 
mamullerine zam yapılmamasını önermiştir. 
"Böyle bir 01161%!, belki gerçekleri yansıttığı 
için saygı ile karşılamak, hattâ Bakanın bu 
suretle görevini yaptığını düşünmek mümkün-
-Idür. Ancak, bizim görev anlayışımız bu gribi 
bir uyarının kamuoyuna açıklanabilmesi için:, 
Hükümet üyelerinin öncelikle kendi yetkileri-
~ni kullanmalarını, yetkilerini aşan konularda 
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ilse, Bakanlar Kurulundan çözüm istemelerini' 
gerektirir. Ancak, beklenilen çözümün sağlanıa-
ımaıması halindedir ki, Balkan, siyasal 'tercihini 
kullanacak, ya icra organının kararına uyarak 
Hüküm et üyeliğini muhafaza edecek, ya 
'da uygulanmasında zaruret gördüğü önerisinin 
reddedildiği gerekçesiyle 'istifa edecek ve an
cak bu takdirde kamuoyuna açıklamada buluna
bilecektir. 

Bu konu üzerinde ısrarla durmamızın mede
ni, bu tür davranışların Hükümetin çalış
ma ve icra gücündeki verimliliği azaltacağı yo
lunda duyduğumuz samimî endişelerimizden ile
ri gelmektedir. 

•Sayın miilletvefkillleni, 
1972 yılında olağanüstü bâzı gelişmeler ol

muş ; ihracatımız ve yurt dışında bulunan işçi-
lenilmizin gönderdiği dövizler, daha önceki yıl
larda görülmıomiş ölçüde artarken, tarım ürün
leri de, iyi hava şartlarının etkisiyle 1971 yı
llını da aşan bir seviyeye ulaşmıştır. Bu olum
lu gelişmeler, Hükümetçe alınan tedbirlerle 
ilgili olmayıp, başka faktörlerle dayanmakta
dır. Ancak, bu memnuniyet vericü gelişim, 
bâzı ekonomik sorunların gerçek ağırlıklariy-
le kendini hissettirmesine engeli olmuştur. Bun
dan sonraki yıllarda da aynı şartları sağlamak' 
(elimizde olmadığına, daha /bugünden maalesef 
ters belirtiler ortaya çıktığına göne, 1973 ve 
sonrasında karşımıza çıkacak sosyal problemle
ri daha iyi görüp değerlendirmek zorundayız. 

Değerli arkadaşlarını, 

Bizi bekleyen başlıca sorunlar arasında iş
sizlik sorununun özel bir yer İşgal ettiği unu
tulmamalıdır. İşsizlik konusundaki problem, 
3 ncü Beş Yıllık Plânda da kabul edilmekte, 
ancak, işsizliği giderecek gerekli tedbirler ge
reğince alınmış bulunmamaktadır. Oysa, özel
likle büyük şehirlerde işsizlik sorununun önü
müzdeki yıllarda artan >bir şiddetle kendini du
yuracağı aşikârdır. 

İki milyona yaklaşan bir işsiz kitlenin ya
ratacağı sosyal ve ekonomik problemleri karşı
lamak her halde kolay olmayacaktır. Nüfusu
nun önemli bir bölümünün işsiz olduğu; daha 
-büyük bir bö/lümünün de çok düşük gelir ge
tiren alanlarda çalıştığı bir toplumsal yapı ve 
şehirleşme düzeninde, milletçe özlemini eekti-
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ğimiz huzur ve siyasal istikrarı sağlamanın 
.güçlüğü unutulmamalıdır. 

Aziz arkadaşlarım; 
İş ve işsizlik konusu ile irtibatlı bir diğer 

hussu ise, yurt dışında çalışan işçilerimizin 
içinde bulunduğu durumdur. 

Yapılan araştırma ve anketler, yabancı 
ülkelerde büyük fedakârlıklar pahasına çalışan 
işçilerimizin, cani harcamalarını, gelirlerinim 
% 40'ı gibi düşük bir düzieyde tutarak, geriye 
kalanını ailelerinin ihtiyacını karşılamak üzere 
yurda gönderdiklerini, veya geleceklerini te
minat altına alabilmek için tasarruf ettikleri
ni göstermektedir. 

1961 yılından bu yana lıüküniietlerimiz, yurt 
dışı işçi sorunlarıyla ilgilenmiş, işçi tasarrufla
rının ödemeler dengesine olan katkısını artıra
cak tedbirler aranmış, bunun neticesi olarak 
ela, yurda gelen işçi dövizlerinin 700 milyon 
gibi çok üstün bir seviyeye eriştiği görülmüş
tür. 

Ancak, bütün bu tedbirler malî disiplin so
runu ile sınırlı kalmış, işçilerimizin aile ihti
yaçlarını gidermek amıaoıyle yurda gönderdik
leri dövizler dışındaki tasarruflarını değerlen
dirmek üzere, yeterli hizmetler kurulamamış
tır. 

Oysa yukarıda da belirttiğimiz gibi, enflâs-
yonist baskı ve yemi devalüasyonlar eşiğinde 
bulunan bir ülkede işçi dövizlerinin aynı yük
sek seviyeyi koruyabilmesi mümkün değildir. 

Kaldı ki, burada asıl sorun, yurt dışı ta
sarrufların sadece bir döviz kaynağı olarak 
görühneyip, gerelk işçilerimiz, gerek ulusal çı
karlarımız yönünden en iyi şekilde değerlendi
rilerek, verimli bir yatırını alanına yöneltiile-
bilmesidir. 

Araştırmalar, ekonomiye doğrudan doğru
ya katkıda bulunarak üretim kapasitesini artı
racak, bu değerli kaynağın nasıl israf olun
duğunu yeterince ortaya koymaktadır. 

Dış ödemeler dengemize büyük katkıda bu
lunan ve tüm ihracatımıza eşit alan bu 700 mil
yon dolar, yurt dışımda bulunan işçilerimizin 
tasarruf kapasitesinin ancak yarısına yaklaş
makta; diğer yarısından fazlası ise, ya Türlü
ye'de pazar bulan otomobil, televizyon ve buz
dolabı gibi tüketim maddelerine harcanmak
ta, ya. da yurt dışında bırakılmaktadır. 

İç ve dış kaynak değeri taşıyan böylesine 
önemli bir tasarrufun, yeterince ve gereğince 
değertlendirilemeyiişi, sadece bugünün ekono
mik gerçekleri ve kalkınma gerekleri yönünden 
değil, geleceğin sosyal sorunları yönünden de 
büyük önem taşımaktadır. 

En gelişmiş ülkelerde dahi karşılaşılması 
bazan kaçınılmaz olan ekonomik bir durgunluk 
halinde, yurda dönecek olan <işçilerimizin geti-
tlreceği sorunları, bugünden düşünmek zo
rundayız. 

Bu itibarla, yurt dışı işçi tasarruflarını ya
tırımlara dönüştürecek tedbirleri süratle almak 
kesin bir ihtiyaç olduğu kadar, bölgesel kal
kınmanın da gerektirdiği ulusal bir görevdir. 

ıSaym milletvekilleri, 
Bilindiği gibi Türkiyıeımiz dünyada nüfusu 

en çok artan ülkelerden birisidir. Bu hızlı nü
fus artışı yanında, köyden kente akışın da so
nucu olarak, şehirlerimizin nüfusu % 7'ye 
yaklaşan bir hızla büyümekte, bâzı büyük şe
hirlerimizde ise bu artış, % lOı'u bulmaktadır. 

Bu hızda bir ş'chirleşmiede, daha önce değin
diğim işsizlik sorunu tek başıma gelmekle kal
maz, beraberinde başka problemi de getirir. 
Bu problemlerin bir kısmı kapımızı çalmıştır, 
ufukta • görülen diğer bir kısmı ise, kapımızı 
çalmak üzeredir. Yaşadığımız gerçekler, be
lirttiğimiz bu meseleleri karşılamaya hazır ol
madığımızı, açık seçik bir biçimde ortaya koy
maktadır. Daha şimdiden .başlıca büyük şehir
lerimiz, medenî bir toplumun oturacağı yer 
olmaktan çıkmıştır. Bu görüşümüzü böylesine 
ifade ederken, karamsarlığımızın nedenini an
latabilmek ite'in fazla uzağa gitmeye ihtiyaç gör
müyor, Başkenti örnek göstermeyi yeterli sa
yıyoruz. Büyük Atatürk'ün kurduğu ve mo
dern Türkiye'nin sembolü saydığımız Anka
ra'yı, kısa bir sürede sadece bir çirkinlikler 
şehri haline getirmekle kalmayıp, aynı zaman
da sağlık bakımından da yaşanmaz bir hale ge
tirmiş olmamız, bu konunun somut ve yakın 
örneğidir. 

Yapılan çalışmalar ve hazırlanan raporlar, 
Ankara havasının tüm canlıları tehdit ettiği
ni ortaya koymaktadır. Yalnız Ankara değil, 
bütün Türkiye susuzluktan kırılırken, bizler 
tevekkül içinde seyirci kalmaktayız. Muhak-
Ikak ki bu kişisel imkânlarımızı aşan bu durum; 
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re gelmiş geçmiş bütün- siyasal iktidarlar da
hil gereikli tedbMerin zamanında alamaması
nın ve biir plansızlığın sonucudur. 

Biz burada istediğimiz 'kadar büyük konula
rı tartışıp, büyük lâflar edelim, artık vatan
daşlarımız, siyasal çekişmelerin ötesinde bir 
ilgi içinde bulunmakta, asgarî temizlik ve sağ
lık şartlarına 'biran ö'nce kavuşmamın- üzlemini 
çekmektedirler. Şehirlerimizin acı gerçeği, en 
büyük Devlet hastanelerim!İzd<e dahi ısıtma ih
tiyaçlarının bir günlük kömürle karşılandığı 
ve susuzluk yüzünden hayatî ameliyatlarım er
telenip yapılamadığıdır. 

Benzeri durumun enerji konusunda da orta
ya çıktığı, Sayın Bakanın verdiği bir demeç
le belirgin hale gelmiştir. 

Gelişmekte olan bir ülkede sanayileşmenin 
ve ileni bir tarım düzeyine, ulaşmanın enerji 
sorununa nasıl .bağlı olduğu bir an iç'in unutul
sa birle, enerji ile ilgili elektrik, gaz, kömür gi
bi sorunların, yakın bir gelecekte şehirlerimi
zi! nasıl tehdit edeceğimi ve ne gibi büyük hu
zursuzluklara yol açacağını asla unutmamalı
yız'. 

Sayın milletvekilleri, 
Bütün bu gelişmeler karşısında Hükümetin 

tutumunu yermemek, yahut daha hafif bir ta
birle, aldığı tedbirleri eksik bulmamak müm
kün müdür? 

Yukarıda da belirttiğim üzere, şüphesiz 
şimdiki Hükümet bu durumun ne .hazırlayıcısı, 
ne de tek sorumlusudur. 

Şehirlerimizi bunaltan çevre sorumlarımız
da olduğu kadar, diğer sorunlarımızda da geç
miş bütün hükümetlerin payı vardır. 

Ancak, bugünkü Hükümetten şikâyetimi
zin başlıca nedenli, deneylerden gereğince ve 
yeterince yararlanmaması ve köklü tedbirler 
almakta gecikm esidir. 

Bu vesile ile şunu da belirtmek isterim ki; 
şayet partiler üstü Hükümet kendisini geçici 
sayıyorsa, bu anlayış yanlıştır ve onu sorumilu-
lulktan (kurtaracak bir mazeret değildir. Zira 
(birkaç gün için dahi iktidarda bulunacak ol
sa, esas olan, her Hükümetin, her soruna eğil
mek zorunda olduğudur. 

'Sayın milletvekilleri, 
Politika, dünü, bugünü ve yarımyle birbi

rini tamamlayan ve sürekli bir dinamizm için-
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de akıp giden bir bütündür. Siyasal tarih, ile
ri adımların her zaman kolayca başarıya, ula
şamadığını, bazan, çok büyük fedakârlıklara 
ihtiyaç gösterdiğini yeterince ortaya koymakta
dır. Bu nedenledir ki esas olan, sorunlarımı
za, ulusal bütünlüğümüz içinde bakarak, yapı
cı çözümler getirerek, devrimci ve ilerici bir 
çizgide Parlâmento olarak millî egemenliği 
gururla ve şerefle temsil etmektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine duyduğu
muz sarsılmaz güveni ve onun milletimizden 
ive tarihî temellerinden aldığı büyük güce olan 
inancımızı, bir kez daha belirterek sözlerime 
son veriyor; Cumhuriyetçi Part i adına saygılar 
sunuyorum. (C. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —• Gruplar adına görüşmeler so
nuçlanmış bulunmaktadır. Kişalsıel görüşlerini 
arz etmek üzıene ıSayın Hilmi Biçer. 

Kifayeti müzakere de gelmiştir. Hükümet 
söz alacak mı yoksa Sayın Hilmi Biçer'den 
sonra mı görüşecek?.. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞ-
LU — Kişisel görüşler de açıklandıktan sonra 
söz alacağım. 

BAŞKAN — Evet, yalnız kifayeti müzake
re gelmiş olduğunu da ifade ettdlm. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Kifayet aleyhinde söz istiyorum ıSaym Başkan. 

BAŞKAN — Daha okutmadım efendim, 
İnşallah okuruz da o zaman söz veririz. 

Buyurun Sayın Hilmi Biçer. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çanları) — 
(Ben söylüyorum, hep böyle oluyor da... 

BAŞKAN — Program uyguluyoruz tabiî. 
Buyurun efendim. 
HİLMİ BİÇER (Sinop) — Sayın Başkan, 

çok değerli arkadaşlarım; 
1973 yılı bütçesi üzerindeki şahsî görüşleri

mi bildirmek üzere yüksek huzurunuzdayım. 

Bütçe, Devletin bir yıllık faaliyetinin içinde 
malî sorumluluğunun sınırlarını tespit ve tayin 
eden bir belgedir. Bu bakımdan, sağlam bir de
mokratik düzen içinde Yüce milletimize gere
ken huzur ve güveni verecek şekilde hazırlan
malı ve bâzı esaslı ölçülere dayanmalı idi. 

Maalesef üzülerek ifade etmek gerekir ki, 
bu bütçenin hazırlanmasında da iktisadî ve 
sosyal yönlerden güven verici bir ortanı mev
cut değildir. Pamuk ipliği ile iktidara bağlı bir 
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Hükümetten başka şekilde bir bütçe de bekle
mek mümkün değildir. 

12 Mart'da iktidardan uzaklaşmak zorunda 
bırakılan AP'nin aldığı tedbirler sayesinde bu
güne kadar gelebilen Hükümetin takati bitmiş. 
artık iş yapamaz hale gelmiştir. Böyle, halkın 
güvenine dayanmayan bir Hükümetin bu büt
çe ile de istikrarı temin edemeyeceği muhak
kaktır. 

1973 yılı bütçesi de her türlü samimiyetten 
uzaktır. 1972 yılı denk bütçelerinden '% 10 ke
sinti yapılmış olmasına rağmen, 6 milyar açıkla 
kapandığı söyleniyor. Buna kıyasen bu bütçe
nin daha fazla açıkla kapanacağını söylemek 
kehanet olmaz. 

Dünkü görüşmelerde bütçeyi tenkit eden 
GP'nin sayın sözcüleri AP sözcüsünün tenki
dinden pek fazla alınmış olmalılar k i ; Parlâ
mentoda hem" ekseriyette olacaksın, Hükümet 
kuramayacaksın, hem Hükümete iştirak edecek 
güvenoyu vereceksin, hem de bütçeyi kötüle-
yeceksin gibi acayip bir tenkitte bulundular. 

Hükümeti destekledik ama, Sayın Melen'iıı 
meddahlığı görevini üzerimize almadık. 

Bütün dünya, bütün milletler .çok iyi bil
mektedir ki, 10 yıllık jurnal 27 Mayıs'ı, 10 yıl
lık jurnal da 12 Mart'ı getirdi. Şurası iyice bi
linmelidir ki, bu ortamı meydana getirenler sa
dece anarşistler değil, bugünün kuzu postu 
içindekilerdir de. Bugünün Hükümeti ufak bir 
fiske ile dahi yıkılacak (kudrettedir. AP'nin 
15 kişilik iktidarı desteklemesi, vatanseverli-
ğiııdendir. 

Hükümeti kurmamakta utanacak kişi A. P. 
değildir. Şurasına inanıyorum ki A. P. içinden 
bugünkü Hükümet gibi 15 tane Hükümet çı
kar? A. P. her zaman millî iradeye 'dayalı Hü
kümetini kuracak kudrettedir, bunu inşallah 
çok yakın zamanda göreceğiz. 

Bu kısa sapta'rnadan sonra bütçenin tenki
dine geçiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bilindiği gibi 1962 den itibaren plânlı bir 

çalışma devresine girdik. Her türlü tenkit ve 
şikâyetlere rağmen, 1970 yılma kadar Hükü
met edenler,, vasat olarak '% 6'nm üzerinde bir 
kalkınma hızına ulaşabilmişlerdir. Normali % 
7 okluğuna göre, bu rakam, uygun ve münasip 
bir rakamdır. 1970 den sonra bu rakam çok 

düşmüş, 1973 de daha da düşeceğinden korku
lur. 

Hülâsa olarak şunu söylemek istiyorum : 
Halkın güven ve itimadını kazanacak Yüce 
Meclislere dayalı bir Hükümet kurulmadıkça, 
hangi hesap içinde ve hangi şekilde olursa ol
sun, yapacağınız bütçe klâsik bütçe de olsa, 
program bütçe de olsa, bu bütçe ile istenilen 
kalkınma hızı 'da, arzu edilen istikrar da geti
rilmeyecektir. 

Sayın milletvekilleri; 
Bütçenin teknik yönlerini grup sözcüleri de

tayları ile tenkit ettiler. Bu bakımdan' teknik 
yönleri üzerinde daha fazla durmayı zait görü
yorum. 

Ancak; her sene bütçe tenkitlerinde sayın 
üyeler Devletin tüm olarak her yönünde gör
dükleri iyi veya kötü taraflarını belirtmeyi 
âdet haline getirmişlerdir. İşte bendeniz de, bu 
cümleden olarak 'gördüğüm aksaklıkları belirt
meye çalışacağım. 

Bu bütçenin kısmen de olsa muvaffakiyeti 
aşağıda arz edeceğim hususların tahakkukuna 
bağlıdır. 

1970 yılından sonra fiyatlar anormal bir şe
kilde yükselmekte, Sayın Hükümet de buna 
seyirci kalmaktadır. Sermaye piyasası ile ilgili 
kanunun çıkarılması için özel bir gayret sarfe-
dilmemiştir. Bu hususta 1973 yılında da tedbir 
alınmazsa, halkı sefaletin kucağına tam anla
mıyla teslim etmiş olacağız. 

Bilindiği gibi büyük bir potansiyel işgücü
müz dış ülkelerdedir. Bu vatandaşlarımızın hiç
bir derdine çare bulunmamakta, onların serma
yelerinin yurda sokulması hakkında müessir 
tedbir alınmamaktadır. Bu evlâtlarımız üç -
beş vurguncu ve dolandırıcının eline bırakıl
maktadır. Bu hususa eğilmeli, Devlet eliyle hal
ka açık anonim şirketler kurularak bunların 
sermayeleri mutlak surette yurda getirilmeli
dir. 

Bu vatandaşlarımızın dış ülkelerdeki sosyal 
meselelerine daha yakından eğilinmelidir. 

İşçi - memur ücretleri arasında anormal bir 
fark vardır. İşçinin asgari ücreti 705 lira iken, 
memurun ki 490 lira olması gibi acayip manzara 
artık görmeyen gözlere batmalıdır. Her türlü 
ücret artmasında bir istikrar temin edilmeli en 
kısa zamanda grev ve lokavt kanunları günün 
şartlarına göre gözden geçirilmelidir. 
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Bütün insanlara eşit süreli is görme imkân
ları sağlanmalıdır. Gece - gündüz elbisesi ile iş 
yerinde yatan kara gün dostu itfaiyeciler fasıla
sız 24 saat çalıştıklarını söylerler. Hapishane
lerde çalışan gardiyanlar, iş zamanlarının belir
siz olduğunu bildirirler, ama kimse bunları gör
mez. Angarya ve işkencenin Anayasa ile yasak
landığı da unutulmamalıdır. 

Her sınıf halkımız sosyal güvenliğe kavuştu
rulurken, çilekeş köylümüze de bu yönden el 
uzatılmalıdır. Tarım sektöründe çalışanlara te
minat getirilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
1956 yılında çıkarılan 6831 sayılı Orman Ka

nununun 13 ncü maddesinde orman içi köyleri
nin kalkındırılması için genel bütçeden 50 mil
yonluk bir tahsisat ayrılacağına dair âmir hü
küm vardır. Her gün ve her yerde ormaniçi 
köylerinin kalkındırılması edebiyatını yaparız. 
bugüne kadar bütçeye bu fasıldan bir tek kuruş 
konmamıştır. Gene şu anda, Orman Kanununun 
müzakeresini yaptığımız bir sırada, bütçeye bu 
paranın tekrar konulmadığının üzüntüsünü du
yuyoruz. 

Vergi kanunlarının uygulamalarındaki ak
saklıklar giderilmeli, mükelleflere işkence yeri
ne insanca muamele edilmelidir. Tahsilatta, tak
side bağanına v. s. gibi suhulet gösterilmelidir. 
Vergi daireleri öcü olmaktan çıkarılmalıdır. Per
sonel Kanununun yarattığı huzursuzluklar yeni 
kararnamelerle daha da çok artmıştır. Buna da 
mutlak surette bir çare bulma zamanı gelmiştir. 

Hayat seviyesinin bu kadar yükselmesine 
rağmen, kat sayının gene de 7'do bırakılması, 
ücretliler ve memurlar arasında bir huzursuzluk 
yaratmıştır. 

Bütçe Kanununun 30 neu maddesi ile her 
sene kabul edilen 10 liralık çocuk zammı, artık 
gülünç haldedir. Bu, memurlar arasında alay 
konusu olmaktadır. Bu miktar ya arttırılmalı 
idi veya tüm bütçeden çıkarılmalı idi. 

Keza, diğer sosyal yardımlar da çok sembo
lik bir rakam olarak ve bir âdetin muhafazası 
şeklinde bütçelere intikal etmektedir. 

'•% 99'u müslüman olan memleketimizde bir 
de imam ve vekil imam problemi vardır. Hemen 
her gün hepimizi rahatsız eden bu probleme bir 
açıklık getirilmeli ve bir çözüm yolu bulunma
lıdır. 
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Nihayet, son günlerin önemli olaylarından 
biri de maaş farklarının ödenmesi meselesidir. 
Sayın Hükümet, bunu, taksitlerle ödeyeceğini 
açıkladı. Ancak; günlük gazetelerimizden bi
risi, maaş farklarının ödenmesi hususunda bü
yük puntolarla herkesi rahatsız edecek şekilde 
her gün acayip bir neşriyat yapmaktadır. Öde
necek ilk taksidin Emekli Sandığına kesileceğini 
bildiriyor ve memurların borçlu çıkarılacağını 
anlatıyor. Sayın Hükümet de bunu görmemez-
likten ve duymamazlıktan geliyor. Bu ise, me
murlar arasındaki huzursuzluğu artırdığı gibi, 
bir nevi de alay konusu oluyor. 

Bu hususta da sayın Hükümetin en kısa za
manda bir açıklama yaparak ortalığı huzura ka
vuşturması lâzımdır. 

Bunlardan ayrı bir de işsizlik problemi var
dır. 1970'den sonra yatırımların yavaşlaması, 
Türkiye'deki işsizlik sorununu büyük bir felâket 
haline getirmiştir. Bu konuda Hükümetin hiç
bir müessir tedbiri yoktur. 1973 yılı bütçesinin 
ne şekilde uygulanacağını şimdiden kestirmek 
mümkün olmadığına göre, bu işsizlik problemi
ne de mutlak surette bir çare aranmalıdır. 

Bu kısa zaman içinde söylenebilecek önemli 
gördüğüm noktalara kısaca temas ettim. Tak
dir Yüce Meclisin ve Sayın Hükümetindir. 

1973 yılı bütçesinin hazırlanması ve çıkarıl
masında emeği geçenleri kutlar, bu bütçenin 
memleketimiz ve milletimiz için hayırlı ve uğur
lu olmasını diler, Yüce Meclisi en derin saygiylc 
selâmlarım. (A. 1\ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanımızın gö
rüşmeleri ne kadar sürecek acaba, öğrenebilir 
miyim; 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
— Sayın Başkan, 1,5 saat kadar konuşacağım ve 
muhtemelen Sayın Başbakan da konuşacaklar. 

BAŞKAN — Yalnız, Meclis çalışmalarımızın 
usulüne biraz ilgi rica ederiz. Kifayeti müzake
re takriri geldiği takdirde Hükümetin konuşma 
hakkı kalmaz. O bakımdan bendeniz bu husus
ta biraz müsamahakâr davranmayı uygun görü
yorum, kifayet önergesi önümde bulunmasına 
rağmen. Sayın Yazıcıoğlu'na söz vereceğim; hal
buki «Kifayeti müzakere geldi» dendiği, zaman 
Hükümetin söz alması gerekir. Malûmuâliniz 
ibütçe bir program içinde yürüyor. Bingim de 
rötarlı çalışmaktayız. Ben Hükümetten istir-
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ham edeceğim, mümkün olduğu kadar kısa ve 
veciz ifadeleriyle Riyasete yardımcı olurlarsa, 
programı yerine oturtma imkânına bu akşam 
sahilbol'aibiliriz! 

Buyurun, Sayın Yazıcıoğlu. 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 

Teşekkür ederim, Sayın Başkanım. 
1973 malî yılı Bütçesi üzerinde kişisel görüş

lerimi sunmak üzere huzurunuzda bulunuyo
rum. 

Bütçelerin denkliği, klâsik bütçelerde konu
dur. Modern bütçelerde, özellikle İsveç bütçe 
sisteminde telâfi edicilik niteliği etkilidir. Bu 
tip bütçede ekonomik durum bilimsel yöntem
lerle bir haftanın kalbi gibi incelenmektedir. Fi
yat artışları aşırı yükseldiği sırada, yine bi
limsel ölçülerle bir miktar para piyasadan çe
kilip, belli bir fonda toplanır. Fiyat artışları, 
modern istatistiklerde, hesaplarda bilinen bir 
ölçü olan normal eğilimin gösterdiği bu nok
tasından aşağı düşmeye başladığı zaman, bu çe
kilen para piyasaya enjekte edilir ve böylelikle 
o çizginin bir plato şeklinde olması, düz bir 
çiziği şeklinde olması sağlanır. 

Bu açıdan bizim bütçemize bakacak olur
sak, bugünkü bütçe klasik bütçe midir, modern 
bütçe midir, proıgram bütçe midir, tartışma 
konusudur. Çünkü, bütçe üzerinde ne siyasal 
bir partinin görüşleri hâkimdir, ne bilimsel bir 
görüş hâkimdir, ne de Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Plânının öngördüğü strateji hâkimdir. 
Türkiye'de gelirler bir yere toplanmış, giderler 
bir yere toplanmış, hangi gidere ne kadar gelir 
verileceği hesalbedilmiş; bunların içinde yatırım 
giderleri ne kadar olacaktır, carî giderler ne 
kadar olacaktır, bunlar hesabedilmiş, önümüze 
ta Osmanlı İmparatorluğundan kalma sistemle 
bir bütçe gelmiştir. Bunun artık denk olup ol
madığı önemli değildir. Bu seneki bütçenin bir 
program bütçe olması için çaba harcanmıştır. 
Fakat, bu görüşe ulaşılamamıştır. 

Bütçede esas olan şudur: Bütçenin halka 
ıg'etireeeği hizmet nedir, kalkınma için ne ölçü
de etkili olacaiktır? 

ıSaym arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, bütçe 
müzakereleri bir ölçüde gensoru niteliği taşır. 
Bu bakımldan bütçe müzakereleri sırasında bu 
bütçeyi getiren iktidarın tutumları, çeşitli 
yurt sorunlarına bakışları burada eleştirilir. 
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Bu açıdan hareket ederek Sayın Melen Hü
kümetinin tutumlarını huzurunuzda eleştire
ceğim. 

12 Mart Muhtırasından sonra partilerüstü 
nitelikte bir Hükümet kurulması öngörülmüştür. 

Bunu tekrar ediyorum, birçok yerlerde bu 
eleştirilmiştir: Partilerüstü kişilerden değil, 
partilerüstü nitelikte, zihniyette bir Hüküme
tin kurulması istenmiştir. 

Bu özelliği ne Birinci, İkinci Erim Hü
kümetlerinde, ne de Melen Hükümetinde bula
mazsınız. Bilhassa İkinci Erim Hükümetiyle 
Melen Hükümeti Muhtıranın amaçlarına tama
men ters bir yönde uygulama yapmışlardır. 

Muhtıra ne diyordu? Bu muhtırayı kürsü
den ben akudum, arkadaşlar; hatırlarmızdadrr. 
Muhtıra ne diyordu: 

«Anayasanın öngördüğü reformlar en kısa 
zamanda yapılacaktır.» 

Şimdi, elimizi vicdanımıza koyalım, otura
lım, Anayasanın öngördüğü reformlardan han
gisinin yapıldığına bakalım: 

Anayasa ne diyordu? Toprak Reformu ya
pılacak, maden reformu yapılacak, eğitim re
formu yapılacak, işsizlik önlenecek ve benzeri 
sosyal güvenlik tedbirleri getirilecek. 

Bu reformların yapılması bir yana, 12 Mart 
'öncesi iktidarlarının Anayasa düşmanlığına, 12 
Mart tan sonra kurulan sözde partilerüstü Hü
kümet alet olmuştur. 

Yıllar yılı «Mecliste verin bana 301 sandal
ye, Anayasayı değiştireceğim. Bu Anayasa bir 
tepki Ana yasasıdır. Bu Anayasa lükstür» diyen 
iktidarların yapamadığını, 12 Marttan sonra 
«partilerüstü nitelik» adiyle iktidara gelen 
veya getirilen Hükümetler, Demirel'den, A. P. 
İktidarından çok büyük ölçüde başarmışlardır. 

Üzücü tarafı şudur: Bunun sorumlusu kim
dir? Bir gün bunun sorumlusu aranacaktır. 
Muhtıranın sahibi kimdir? Muhtırayı nasıl uy
guluyorlar, buna ne zaman «Nereye gidiyorsu
nuz» sorusu sorulacaktır, bunu bekliyoruz. 

1961 Anayasası, ölçüye göre nitelik ve özel
lik taşır. Eğer, 27 Mayıs 1960 öncesinin tutum
larını tasvibediyorsanız, o zihniyette kişiyseniz, 
'bu Anayasa sizin zihniyetinizde tepki Anayasa-
sıdır. Eğer, Atatürkçü bir görüşle, eğer gerçek 
anlamıyle milliyetçi ve bu toprağın insanı ola
rak düşünüyorsanız, bu Anayasa ne tepki Ana-
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yasasıdır, ne de lükstür. Hiçbir memleketin 
Anayasasından kopya edilmemiştir ve hiç kim
seyi de hedef almamaktadır. Ancak, bu mem
lekette demokrasiyi yıkmak isteyenleri, bu 
memlekette faşizmi kurmak isteyenleri hedef 
almıştır ve bu amaçla Türk Milletinin direnme 
'gücünden doğmuştur. 

Özgürlükleri bu denli kısıtlamaya hiçbir ik
tidarın gücünün yenemeyeceğini biraz önce söy
lemiştim. Mevcut Hükümet, kuvvetlerini çeşitli 
yerlere dayıyor, Meclisin kürsüsüne geliyor, şu
radan hoş karşılanmıyor, buradan iyi haber al
mıyor, arkadaşlar son günlerde dikkatli konu
şalım, aman ağzınızdan bir şey kaçırmayın.. Bu
nu diyen, benim Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metimin başında bulunan kişiler. 

(Sayın arkadaşlarım, kimden korkuyoruz, 
hangi ülkedeyiz, istilâ altında mıyız, ne olmuş? 
Eğer Türkiye'de Ordudan endişe varsa, Ordu 
ihepimiziz, Türk Ordusundan endişe yok. Türk 
Ordusu bu memleketin mutluluğunu ister. Ben 
orduyum, siz ordusunuz, herkes ordu, daha he
pimiz askeriz, geçen sene Ağustos ayında üs
teğmenliğe terfi ettim, devam ediyorum, gide
ceğim yarın düşmana karşı savaşacağım. Milleti 
böyle, ordu, asker, millet, köylü, işçi diye böl
menin lüzumu yok. Bâzı noktalara geliyorsu
nuz sınıf yok, diyorsunuz. Bir noktaya geliyor
sunuz Ordu böyle istiyor diyorsunuz. Olmaz öy
le şey. 1960 öncesi iktidarının getirmiş olduğu 
tahkikat komisyonuyla, bugün getirilmek is
tenilen güvenlik mahkemelerinin pek büyük 
farkı yoktur sayın arkadaşlarım, hukukçular 
bunu daha iyi bilirler. 

Ayrıca, 12 Mart sonrası iktidarları; Erim 
ve Melen hükümetleri döneminde sosyal - eko
nomik yönden güçsüz durumda olan yurttaşlar, 
çok daha kötü duruma düşmüşlerdir. Daha 
Birinci Erim Hükümeti iktidara geldiğinin ilk 
15 günü içinde kömürü 600 liraya çıkarmıştır. 
Bu kürsüden ilk defa Erim Hükümetine muha
lefet konuşmasını şahsım adına bendeniz gün
dem dışı yapmıştım, hatırlarsınız. Halkın yaka
cağı en önemli maddeyi (Kok Kömürünü) 600 
liraya çıkardı ve geçim imkânlarını her geçen 
ıgün daralttı, vunguncu alabildiğine vurdu, pi
yasa fiyatları kontrol edilemedi, bunun sonucu 
vurguncular güçlendi, ondan sonra iktidara sa-
ilıip çıkmaya başladılar. Dikkat edin, iktidar 
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memlekette aşırı zenginler üzerinde en ufak bir 
hareket yaparsa, bakarsınız diyelim ki, petrol 
millîleştirilmek isteniyor. Hemen İstanbul Ti
caret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri bir bil
diri yayınlar; Ankara buna katılır, İzmir de
vam eder. Milletvekili ve senatörlerin dolapla
rına,- kuşe kâğıtlara basılmış broşürler atılır: 
Aman memleket batıyor, aman gidiyor, Türkiye 
Devlet olarak bu potrolü işletemez, madenleri 
işletmez yaygarası devam eder, ama teşvik fon
ları çıktığı zaman hiç o taraftan ses gelmez. Siz 
'bunu eleştirmeye kalktığınız zaman, televizyona 
çıkar bâzı kişiler, doluyum, bu zaman yetmez, 
iboşalmak istiyorum der, ama kendisine soruldu
ğu zaman, beyefendi, teşvik fonları İsitan'bul dı
şına yatırım yapanlara verilse deyince, 
İstanbul'un 70 kilometre dışına, İstanbul' 
dan daıha bu tarafa ulaşamaz. Halkın sa-
ıtınalmak gücü her geçen gün düşmektedir. Üre
tici zor duruma gıelmiştir, tarım , girdilerinde 
fiyat artışları üreticiyi bitirmektedir. Tohu
mun kilosu, buğdayın kilosu 106 kuruştur, güb
re 130 kuruştur - bunun daha fazla olanları 
da var - tarım araçları fiyatı artmıştır. Geçen 
gün burada bir arkadşımız, yanılmıyorsam Sa
yın Şemsettin Sönmez, traktörün İngiltere'de 
kaça mal olduğunu, Türkiye'ye kaça satıldığını 
•gündem dışı bir konuşmayla anlattılar. Gayet 
güzel, katılıyorum: Buyursunlar sayın arkadaş
larımız, bunun neden doğduğunu hesabedelim. 
50 0O0 liraya İngiltere'de mal olan bir traktör 
Türkiye'de neden 115 000 liraya, satılıyor? He
sabı var, gayet açık, aracıyı kaldırıverelim bir
likte, Türkiye'de 60 000 liraya herkes bunu al
sın. Yo,' o zaman sermaye düşmanı olursunuz, 
o zaman komünist olursunuz. Kim komünist, 
kim değil, kim hainlik ediyor; işte hesap orta
da. Tarım araçları el değitşirdikçe fiya'tlanır. 
Yakıt her geçen gün fiyatlanmaktadır. Bütün 
ıbunlarm sonunda, köylü buğdayı yetiştirir, 
Ofis kilosunu 96 kuruşa alır. Ekmeğin gra
majı her geçen gün düşer. Artık elimize alıp 
götürdüğümüz ekmek çocuk oyuncağına benzer
di ve bunun sonunda ekmek pahalandı demek 
istemez Hükümet veya o yerin belediyesi. Ne
den : Ekmeğin pahalanması politik olarak za
rarına olur; ekmeğin gramajı düştü. Yani, bu 
ülkenin insanları o kadar aptal ki, dün aldığı 
ekmekle bugün aldığı ekmeğin ağırlığını farke-
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demez. İnsanları bu kadar hakir görmeye kim
senin kakla yoktur. 

Pirincin durumunu görüyorsunuz. Arka- . 
daşlar lütfen bir sabah erken halkın, Toprak 
Mahsulleri Ofisinin önündeki büfeye bir ba
kın. Geçen sabah bir arkadaş anllatıyordu, saat 
7,30'da oradan geçmiş, kuyruk yüz metreden faz
laydı diyor. Neden? Bakkaldakinden 1 lira 
veya 50 kuruş ucuz satıldığı için. Pirincin kilo
su GimaYla 775 kuruştur arkadaşlar. Çeltik ka
ça alındı köylüden: 175 kuruşa alındı. 10 ku
ruştur bunun değirmemde işlenme ücreti veya 
dinkte. 10 kuruş da kiloda ulaşım bedeli bin
sin 195 kuruş. 50 kuruş da bunu satana kâr ve
relim 245, bilemediniz 250 kuruş olur bu. 775 
kuruş bunun neresinde, halk ne yiyecek arka
daşlar ? Açık, önünüze seriyorum. 

Bu yöntemlerle kalkınmanın olacağına kim
seyi inandıramazlar sayın arkadaşlarım. Aslın
da, kalkınmanın amacı bir ölçüye bağlıdır. Biz 
niçin diyoruz, geri bırakılmış - veya o biraz do
kunuyor - kalkınma yolunda ülke dij^oruz ken
dimize? Neden? Demek ki, bizden daha yukarı
da birisi var, onun düzeyine ulaşacağız. Önce 
dış ülkelerle bir kıyaslama bu. Bir de içte kal
kınma, yurt içinde yurttaşın kalkınması bunu 
sağlayacaktır. Bel i adamları sivrilt, belli adam-' 
lara para ver, teşvik fonu ver. Biraz önce bu
rada geniş ölçüde eleştirildi. Halk ne olacak? 
Efendim diyor, o fabrika açar, o apartman yap
tırır, halk da onun kapiismda geçinir.. Bunun 
adına sosyal adalet denmez. Olur mu, ona Al
lah vermiş diyor, o zengine. Teşvik fonunda mı 
Allan veriyor? Bizim bütçeye verin diyen bir 
emir, bir âyet, bir hadis var mı? Yok. Fakirin 
günahı ne, Allah niçin fakire vermesin. Bu gibi 
işleri, bu gilbi konularda mistisizmi alet eden 
iktidarlar bunun cezasını çekerler. 

ıBölgelerarası dengesizlik, kişilerarası den
gesizlikten daha ağır ölçüde Türkiye'de uçurum 
yaratmıştır. Tartışma konusu görüyorsunuz. Ya
tırımlar İstanbul'a, Ankara'ya İzmir'e ve ben
zeri yerlere yapılırsa ne olur? Önce, basit hava 
kirlenmesi, ondan sonra sosyolojik olarak köy 
boşalmaları, yorganını sırtına alan iş aramaya 
gidiyor. Okul buraya yapılıyor, üniversite bura
ya yapılıyor, hastane buraya yapılıyor... O za
man, köy boşalmalarını önlemienin tek yolu iş
yerini, hizmet alanlarını, altyapı hizmetlerini 
halkın ayağına götürmek olmalıdır. Bu götü-

rülnıüj^or, onun sonucu teşvik fonu İstanbul'un 
dışına, verin Hakkâri'ye fabrika yapsın, Anka
ra 1dan Batıya, Konya'dan Güneye fabrika yap
sın verelim teşvik fonunu, Çankırı'ya yapsın. 
Çankırı'ya hangi özel teşebbüs parasını gömer 
sayan arkadaşlar? Akıllı bir özel teşebbüs ol
sanız Çankırı'ya fabrika kurarmıydmız ? Ata
türkçülükten bahseden iktidara sesleniyorum; 
Atatürk fabrikayı nereye kurmuştur, buyurun 
hesap edelim: 7 hanelik Karabük'e Demir - Çelik 
fabrikasını kurmuştur. Bugün 90 OOO'in üstün
de nüfusu var, vilâyet olmak istiyor. Karabük'e 
kimse gitmezmiş, Karabük sıtmalı bir yermiş, 8 
hane olmaz denirmiş; bugün 90 000 nüfusa 
çıktı. Kırıkkaleye, o günün iktidarı Makina 
Kimya Endüstrisi Kurumunu kurmuştur. Ni
çin kurmuştur? Halk ekmeği ayağında bulsun 
diye. 

Kayseri'ye bez fabrikası kurmuştur, uçak ta
mir • fabrikası kurmuştur Uşak'a şeker fabrikası 
kurmuştur. Fabrikalar yurt alanına dağıtılmış
tır. 

Burada sık sık Türkiye'nin jeopolitik duru
munu söyleyen beylere sesleniyorum: Neden 
ekonomik konuda jeopolitiğe dokunmuyorlar? 
Türkiye'nin hesabını birkaç, atom bombasıyle 
bu türlü görmek mümkün. Üç tane İzmit'ten 
öbür tarafa atarsınız, iki tane de Ankara'ya 
atarsınız, temizler gider. Dağıtın yurdun alanı
na. Yok. o zaman jeopolitik yok. Ya ne zaman 
jeopolitik var? «Haksız var, aç var, memlekette 
fakir var, özgürlükler kısıtlanıyor» dersen, bi
zim jeolojilitik uzmanları buraya çıkar jeopo
litikten bahsederler ve ondan sonra rejim kah
ramanı olurlar. Haklan arayanlar, gözlerinde 
komünisttir, hakları alanlar milliyetçidir. Mil
liyetçilikte ölçü, önce vatanın insanlarıdır, on
dan sonra bu vatanın zenginlikleridir. 

Vatanın insanlarının huzur içinde olmalarını, 
vatanın insanlarının refah içinde olmalarını, va
tanın insanlarının özgür olmalarını istemeyen 
kişi milliyetçi olamaz arkadaşlar. Vatanın altın
daki petrolün, madenlerin, boraksın bu ulusun 
öz malı olmasını istemeyenler milliyetçi olamaz 
sayın arkadaşlarım. Vatanın üstündeki orman
ların, vatanın üstündeki ağaçların, vatanın us
tanın üstündeki bitkilerin halkın yararına, halk 
için kullanılmasını istemeyenler milletçi ola
mazlar. Artık yarasalar gibi, belli kelimelerin 
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arkasına saklananların gerçek yüzlerini ortaya 
koyalım. Saklan. Milliyetçilik; efendim «Ata
türk'ün ilkeleri yoktur. Atatürk'ün bir tane 
ilke'si vardır: Hâkimiyet kayıtsız şartsız mille
tindir. O halde Atatürk ilkeleri üniversite öğ
rencilerine öğretilemez.» Bu, Adalet Partili 
hukukçu bir hatibin Bütçe Plân Komisyonunda 
söylediği bir sözdür. 

Atatürk ilkeleri belli bir partinin malı ol
muştur, bunu kaldıralım. Binaenaleyh, ne di
yelim? «Atatürk devrimleri» diyelim.. Yo dev
rim denmez, devrilir, devirmek var. Zamanında 
'devrim denmişti, «İnkılâp» diyelim.. Bu da Millî 
Eğitim Komisyonunda Adalet Partili sözcülerin 
önerileri ve tutumlarıdır. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, Atatürk ilkeleri 
vardır ve Atatürk ilkeleri bir bütündür. Ata
türk devrimcidir, Atatürk lâiktir, Atatürk, mil
liyetçidir. Bu altı ilke falan partinin ilkesidir, 
efendim, «lâiklik din düşmanlığı değildir» diye 
Millî Eğitim Temel Kanununa hüküm koyalım. 
Bu olmazsa, «Devlet din düşmanlığı yapamaz» 
diye hüküm koyalım. 13u, önergeyle istenmiş
tir ve hayret vericidir. Bugüne kadar ki, bütün 
iktidarların din düşmanlığı yapmakla itham 
etmektir. Siz de alın bu ilkeleri, Atatürk ilke
lerini. Sizin ilçenizde de bulunsun, hepimizin 
ortak olsun. İşimize geldiği zaman Atatürk'ten 
yararlanıyoruz, buluyoruz. İzmir'deki ziraatçi-
lerle yaptığı konuşmada şöyle demiş: «Toprak 
•reformu niçin olamazmış'?». 

Arkadaşlar bunları bırakalım.. 

BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğhı, vaktiniz ta
mam efendim. 

NURİ ÇELİK YAZIOIÜĞLU (Devamla) — 
Bitiriyorum efendim. Bugün Türkiye hangi nok
tadadır? Bugün Türkiye ne gibi ihtiyaçlarla 
karşı karşıyadır? Ne tip insana ihtiyaç var, ne 

tip fabrikaya ihtiyaç var? Nasıl kanunların gel
mesi lâzım? «Ben iktidar olursam bunu nasıl 
kullanırım ?» ı bir tarafa atalım. 

Rahmetli Çakmak, Demokrat Partinin ilk 
yılarında, komünistlik ithamlarına karşı güzel 
ibir cevap vermiş. Demiş ki «Arkadaşlar, bı
rakalım falan şu kadar sol tarafa gidiyor, filân 
şu kadar sağ tarafa gidiyor, bu malzeme ile 
ne yapabiliriz? Bunun hesabını yapalm» 

Arkadaşlar, bu ispiyonculuğun, jurnalcili
ğin sonu gelmez. Artık Türkiye'de vatandan, 
komünistliğin ilk yayıldığı yıllarda, ihtilâlin 
ilk yıllarında Rusya'da - Bir misalini şimdi ve
receğim. O fıkradaki olaya.. 

BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğhı, misali ver-
' meyiniz, bağlayınız lütfen. 

NURİ ÇELİK YAZICIOÖLU (Devamla) — 
Misal, pek üzücü misal değil Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hep misallerle geçti de Sayın 
Yazıcıoğhı, lütfen bağlayınız. 

NURİ ÇELİK YAZICIOÖLU (Devamla) — 
Somut olması lâzım. Peki. 

Sayın arkadaşlarım, burada eleştirilerle bu 
bütçenin şekli değişmeyecek biliyorsunuz. Büt
çede gider artırıcı veya gelir artırıcı önerilerde 
bulunulamıayacaktır. Ancak, şurada konuştuk
larımızın içtenliğine saym Hükümetin inanma
sını ve yönetimde, tutumlarında, davranışların
da buradaki eleştirileri dikkate almalarını rica 
eder, hepinize saygılar sunarım, Saym Başkana 
da teşekkür ederim. (C. II. P. sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Efendim, kifayeti müzakere 
önergesi gelmiştir. Hükümetin görüşmesinin 
uzun süreceği gerekçesiyle saat 14,30'da toplan
mak ve ilk sözü Hükümete vermek üzere Bir
leşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12,55 

»e<t 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saaitli : 14,30 

'BAŞKAN;: iBaıjkanve^iîi Fikrıst Turîıaugil 
KÂTİPLER : jŞadi Baıııay (Bilesiik), TOıibi Meşhur (Amasya) 

BAŞKAN — 60 ncı Birleşimin ikinci oturu
munu açıyorum. 

1973 yılı Bütçe Kanunu tasarısının tümü üze
rindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Sayın Maliye Bakanı Ziya Müezzimoğlu, bu
yurunuz. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNÜĞLU 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

1973 malî yılı Bütçe tasarısı üzerinde grup
lar adına yapılan ve kişisel konuşmalarda ileri 
sürülen tenkidlerd cevaplandırmak ve bâzı açık
lamalarda bulunmak üzere söz almış bulunuyo
rum. 

•Her şeyden öncıe, yeni yıl bütçemize katkıda 
bulunmak için yapılmış olan bu tenkitçilerden 
dolayı, Hükümetimiz adına Yüce Heyetinize te
şekkürlerimi ara etmek isterim. 

Bütçe aslında bir yrllıSk bir iktisadî program 
olmakla birilikte, bu iktisadî yönü yanımda siya
sî yönü ele ağırlık taşıdığı için, bütçe müzake
releri parlâmentolaTida hükümetlerin bir yıllık 
faaliyetinin gözden geçimim esi ve değerlendi
rilmesi gibi bir nitelik kazanmıştır. Bu gelene
ğe uyularak, bu defa da yapılan tenkidlerde; 

•'bütçenin yalnız iktisadî yönü değil; fakat aynı 
zamanda öteki yönleri üzenimde de genişlikle 
durulduğunu ve bu arada niıcmkvk-e'timizıin bu
gün içinde bulunduğu koşullar nedeniyle siya
sî yönüne ağırlık verildiğini gördük. 

'Türkiye bugüne nasıl gelmiştir1? 12 Mart 
niçin ve nasıl olmuştur? Bunlar üzerinde uzun 
boylu durmakla fayda olduğunu sanmıyorum. 
O kanaatteyim ki, bugün ülke veya topluım ola
rak karışı karşıya bulunduğumuz asıl mesele, 
siyasî alandaki asıl mesele; bu şartları müm
kün olan süratte normale dönüştürmekte top
la nniiaktadır. 

Hüküm>eİL,:,n nasıl kurulmuş okluğu Yüce He
yetinizin malûmudur. Hükümetimiz programını 
Yüce Meclislere sunduğu zaman; ilik görevlini, 
memleıketlte bozulmuş olan asayişi kurmak, hu
zur ve sükûnu tesıis etmekte gördüğünü açıkla

mıştı. Yine bu programda, bu çerçeve içinde 
Hükümetin en mühim görevinin, huzur ve sükû
nun temininin başlıca araçlarından olan reform
ları gerçekleştirmek, bu konuda. gayret sarf ct-
ımek ve böylece şartları normale dönüştürmek 
suretiyle Anayasada öngörülen zaman zarfında 
seçimlerin yapılması için zemini hazırlamak 
okluğu, da açıklanmıştı. 

Hükümetimizin şimdiye kadar olan faaliyeti 
bu yönde ve bu istikamette cereyan etmiştir. 
Bunların neticeleri ortadadır. Türkiye bugün 
huzur ve sükûn'bakımından, huzur ve sükûnun 
bozulduğu tarihe nazaran, hiç şüphesiz ki, ileri 
bir noktada bulunmaktadır. 

Reform konusunda da Hükümet yaptığı ça
lışmaların neticelerini parça parça Yüce Meclis
lere sunmuş bulunmaktadır. 

Böylece Hükümet, programında öngördüğü 
hususları gerçekleştirilmek için samimî bir gay
ret içindedir. Bu gayretlerin değerlendirilme
si, hiç şüphesiz ki. Yüce Heyetin takdiri mese
lesidir ve Yüce Heyetinize sunmuş okluğumuz 
bütçe, bu bakımdan yeni bir aşama teşkil ede
cektir. 

Sayın Başbakanımız - öyle sanıyorum ki - bu 
konuda simidi veya Başbakanlık bütçesinin mü-
zalkeretti sırasında Heyetinize daha fazla bilgi 
arz edecek ve tenkid konusu olan noktalar üze
rinde etraflıca durmak imkânını bulacaklar
dır. Bu itibarla ben, konunun siyasî yönü hak
kındaki tenkidler üzerinde Hükümet adına bu 
hususları belirtlinkten sonra, şimdi bizzat büt
çe ile ilgili konulara geçmek istiyorum. 

Bu konuda da önce bir hususu Yüce Heye
tinize arz etmek islterim: 

Hülkümıetimüzin kuruluşu olağanüstü şart
lar içimde okluğu gibi, - malûmunuz olduğu üze
re - teşekkül ve terekküp tarzı da, şimdiye ka
dar olan hükümetlerden farklı bulunmaktadır. 
Bu itibarla, 1973 malî yılı Bütçesini hazırlar
ken, objektif olmayı bilhassa lüzumlu bulduk. 
Bütçe gerekçesi ve bütçe dolayısıyle yapılan 
açıklamalar göstermiştir ki; Hükümet 1973 büt-
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çiosini hazırlar ve takdim ederken; herhangi bir 
devri kötülememeye veya herhangi bir devri 
övmemeye özel bir itina göstermiştir. Bunu, 
Hükümetin teşekkül tarzının tabiî bir neticesi 
ve de kaçımlma<z bir zorunluğu olarak gördük. 
'Aynı nedenledir ki; verilen bilgiler ve yapılan 
karşılaştiTimalarda da oibjektif 1 ük kaidesine tanı 
bir içtenlikle uymaya çalıştık. 

Bütçeler üzerimdeki tenkidler, bir yandan 
bütçenin hazırlık ve takdim ediliş şeklime, bo
yutlarıma, yöneldiği amaçlara ve uygulanma po
litikalarına; öte yandan da çeşitli bakanlıkla-
i'in faaliyet sahalarına giren humuslara yönıel-
mıiş buluuuyordrL 

İligiild baıkanlrkların faaliyet sahalarına giren 
tenkid ve temenniler, hiç, şüphesiz ki; bütçe 
uıüzalkerıelerlmin bumdan sonraki safhasında 
çok daha etraflı bir şekilde tartışılmak ve belli 
sonuçlara varılmak mümikün olacaktır. 

Bu halkımdan ben bu. maruzatımda, zaman 
darlığımı da .gözönüne alarak, açıklamalarımı 
ıdaıha çok birinci nokta üzerimde toplamak ve 
'heyetimize bütçenin hazırlanış şekli, boyutları, 
yöneldiği amaçlar ve uygulanma politikalarıylc 
ilgili olarak yapılan tenkidler hakkımda cevap 
arz etmek istiyorum.. 

Bütçeler değe rkmdiril irken hiç şüpheyiz ki, 
üzerimde en çok durulacak noktalar, yeni büt
çemin millî gelire yapacağı veya yapması öngö
rülen katkı, bu açıdan, yatırımlar, bunların hac
mi, yörnekliği istilkaımietler, beraberimde getire
ceği istihdam imkânı ve böylece istihdam so-
ranumum çözümlenmesine yapabileceği katkı, 
»dış, ticaret alanındaki etkileri, fiyat hareket
leri baikımınidan değerlendirilmesi ve nihayet 
sosyal yönü olmak gerekir. 

'Nitekim, gerek grupları adına yapılan ko
nuşmalarda s ayın millet veki 11 e rl yaptıkla rı 
tenkkilerde, gerekse şahsı adına konuşan sa
yın milletvelkilleri ele bu noktalar üzerinde dur
dular. 

1972 yılımda sabit fiyatlarla millî gelinimiz
de kaydedilen % 7,7 oranındaki artış genellik
le terik'd konusu oldu ve bu artış oranının öte
ki yıllarla mukayesesi yapılarak yeterli bulun
madığıma işaret edildi. Bu noktada bilhassa Sa
yın Sezgin ısrar etti, ayrıca Sayın Eeevit de 7,7, 
oranındaki artışta dış dünya gelirlerimin ve hiz
met gelirle ilimdeki artışın büyük payı olduğu-
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na işaret ederek, «rakam olarak önemli olsa bi
le ekle edilen neticenin sanıklığı kadar önemli 
olmadığını» belirtti. 

Öyle sanıyorum ki, 1971 yılında tarım ala
nında elde edilen olağanüstü neticelerle bes
lenmiş bulunan o yıla ait millî gelir artışından 
sonra 1972 yılımda elde edilen netice; bu yıl için
de tarım alanındaki gelirin hemen hemen şahit 
kalmış okluğu g-özönünde tutulacak oluma, 
önemli sayılmak gerekir. 

Böylece kalkınma plânımda öngörülmüş olan 
% 7 kalkınma hızının bu yıl aşılmış olması da 
hu önemi artıran ikinci bir unsur teşkil eder. 

Hiç şüphesiz ki, bu artışta dış dünya geliriyle, 
hizmet sektöründeki programda öngörülenim 
üstündeki artış, başlıca âmillerinden biri olmuş
tur. Faikat, heımen ilâve etmek gerekir ki, bir 
an için bu rakamı bir başka yöne çevirmıdk isti
dadı gösteren bu artış yanında sanayi alanın
da kaydedilen olağanüstü gelişme daha büyük 
bir âmil teşkil etmektedir. 

1972 yılı nida, mitelkim, sanayi alanında elde 
edilen artış % 11,9 olmuştur. Bu ra/kamı iki beş 
yıllık, kalkınma döneminde elde edilen en yük
sek artış oranlarından biridir. 

.•Millî gelirden sonra, yatırımlar, yine yapı
lan. trnlkidlerde çeşitli yönleriyle en çak eleş
tirilen konulardan bini oldu ve sayın milletve
killeri» yatırımı hacmimde 1)eklenen artışın gö
rülmediğimden, buna karşılık cari giderimin 
artmış olduğundan:» bahisle, bunun önümüzde
ki yıllarda gellşımieımî  üzerindeki olumsuz et-
ıkileri üzerimde durdular. 

Elimizdeki rakamlar 1972 yılında yatırım
lar alanımda son yılların em iyi neticelerinden 
birinim alınmış okluğunu göstermıektedir. Bu 
rakamlara göre, cani fiyatlarda 1988 yılında 11 
milyar 156 milyon lira olan kamu sektörü yatı
rımları, 1972 yılında 21 milyar 400 milyon lira
ya. çıkmış biilummaiktadır. 1968 - 1972 dönemin
de, yalnız 1971 yılında bir miktar azalma gö
rülmektedir, ki, bu azalma da aslında sabit fi
yatlarla olan bir azalmadır. Aynı artışı özel 
söktür yatırımlarında da izliyoruz. 1968 yılında 
9 milyar 100 milyon lira olan özel sektör ya
tının hırı, 1972 yılında 20 milyar 849 milyon 
1 ira y a ulaşmı ştı r. 

Cari fiyatlarla görülen bu gelişmeyi şahit 
fiyatlarda olarr rakamlar da teyidetmektedir. 



M. Meclisi B : 60 17 . 2 1973 O : 2 

Bu rakamlara göre de 1968 senesinde - ki, arz 
ettiğim rakamlar 1971 yılı bazı olarak hazırlan-
ııııış rakamlardır - umumî yatınım seviyesinin 
özel ve kamu sektörü birlikte 28 milyar 570 mil
yon lira okluğunu, bunun 1972 yılında 38 mil
yar 131 milyon liraya yükseldiğini ortaya koy
maktadır. Bu rakamlara göre, biraz önce de arz 
ettiğim gibi, kamu sektörü yatırımlarında yal
nız 1971 yılında bir miktar düşüş olmuş, bunun 
oranı % 8,5'tur. Fakat bu düşüş 1972 yılında 
'% 19 oranında bir artışla geride bırakılmıştır. 

Bu arada, özellikle Sayın Sezgin tarafından 
önümüzdeki yılların «yatırımlar bakımından 
durumunun parlak görülmediği ve o yıllar için 
şimdiden elle tutulur bir hazırlık bulunmadığı» 
ileri sürüldü. 

1973 yılı başından itibaren yürürlüğe kon
muş olan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
yatırım hedefleriyle ilgili çalışmalar zamanında 
yürütülmüştür. Gelecek yıllara yansıyacak yatı
rımların hazırlığının yapılmasının bir ölçüsü 
olarak 1971, 1972 ve 1973 yıllarında yıllık prog
rama alınan yeni proje, yatırım tutarları bir fi
kir verecek niteliktedir. 

1971 yılında 15,1 milyar lira, 1972 yılında 
19,1 milyar lira ve 1973 yılında ise, 53,1 milyar 
liralık yeni proje programlanmıştır. 1971 yılın
da bu söz konusu olan 53,1 milyar liralık proje 
toplamının 9,1 milyar liralık kısmı, 1973 progra
mında yer almaktadır. Böylece, 1973 uygulaıma-
sı ile birlikte Türkiye'de, 53,1 milyar liralık ye-

,ni bir yatırım programının tatbikatı da. başla
mış olacaktır. Biraz önee arz ettiğim bu değer
ler, 1969 yılının 11,8 ve 1970 yılının 7,5 milyar 
liralık yeni proje tutarlarıyle karşılaştırıldığın
da eski yıllara nazaran önemli sayılabilecek bir 
gelişme içinde olduğumuz görülebilecektir. 

Bunun yanında, Üçüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Plânının 1995 yılına kadar uzanan bir pers
pektif çerçeveısinde hazırlanarak bu dönemde 
gerçekleştiriinTesi düşünülen tarım, madencilik, 
imalât, enerji ve ulaştırma gibi sektörlere ait 
182 milyar Türk lirası tutarında projelerin ön-
hazırlıkları çeşitli safhalara getirilmiş ve dış 
finansman ihtiyacı m karşılamak üzere de ge
rekli tertipler millî ve milletlerarası açıdan ha
zırlanmak yoluna gidilmiş bulunmaktadır. Bun
lardan yakın tarihte gerçekleştirilmesi plânla
nanların fizibilite çalışmaları yoğun bir şekilde 

yürütülmektedir. Beş yıllık plân dönemi bir 
yana, gelecek 20 yıla ait bu çapta bir proje ha
zırlaması çabası içimde bulunulan bu devrede, 
Öyle sanıyorum ki, önümüzdeki yıllara güvenle 
bakmak için nedenler bulmak mümkündür. 

Yatırımlar yanında, biraz önce de işaret et
tiğim gibi, bütçemizin ağırlığının son senelerde 
cari harcamalara doğru meylettiği ve kamu ge
lirlerinde bu çeşit harcamaların gittikçe artan 
bir pay almak suretiyle gelişmemizin bundan 
sonraki yıllarının güeleşebileccği ileri sürüldü. 
Son yıllarda bütçemiz çerçevesinde, özellikle 
personel reformunun yürürlüğe konması dola-
yısıyle cari giderler bakımından bir artış oldu
ğu gerçektir. Bununla birlikte şunu da ilâve et
mek gerekir ki, hiç olmazsa 1972 yılından 1973 
yılma geçiş bakımından bir karşılaştırma yapı
lacak olursa, 1973 bütçesinde öteki yıllara na
zaran bu yönde bir gelişme olmadığı görülecek
tir. Büiçe gerekçesinde okluğu gibi, bütçe ta
sarılarını Yüce Heyetinize arz ederken de bu 
nokta üzerinde bilhassa durukluğunu ve cari 
harcamaları kısıtlamak yoluna gidilirken geliş
me carisi adı verilen harcamalara ve bunun da 
üstünde yatırım harcamalarına önem verildiği
ni -arz etmiştim. Takdir bııyurulacağı üzere büt
çelerin birbirini ipotek altına alması, hükümet
lere yenli bütçeler hazırlarken islenilen ölçüde 
bir hareket serbestisini maalesef venmeraetote-
dir. Bütün bunlara rağmen, 1973 yılı Bütçesinin 
Öngörülen hacmi ile cari giderler açısından 
1972 yılma nazaran daha küçük bir oranda 
bağlanmış olduğunu arz etmek durumunda bu
lunuyorum,. Elimizdeki rakamlara göre, 1972 
yılında cari harcamalar toplamı 26 397 000 000 
lira idi. Bu, o yıl bütçesinin yani 1972 bütçesi
nin % 50.8'ini oluşturuyordu. 1973 bütçesinde 
cari harcamalar toplamı 29 728 000 000 liradır, 
bu da 1973 bütçesinin % 47.9'unu oluşturmak
tadır. Bu itibarla bir yıl öncesi ile mukayese 
edildiği takdirde bu yönde bir artış değil, mü-
tevazi oranda da olsa bir azalma olduğu sanı
yorum ki, görülmüş olacaktır. Geçmiş yıllarla 
yapılan bir karşılaştırma da aynı sonucu orta
ya koymaktadır. 1966 yılında cari harcamalar 
toplamı 9 112 000 000 lira idi ve o yıl bütçesi
nin % 51.6'sim teşkil ediyordu. Bu yıl bu oran, 
biraz önce de ara ettiğim gibi. % 47.9'a düşmüş 
bulunmaktadır. Bütçelerde bu açıdan bir değer
lendirme ve karşılaştırma yaparken, hiç şüphe-
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siz ki, konuyu sadece yatının ve cari harcama -
lar değil, fakat aynı zamanda transfer harca-
nmaları bakımından da tahlil etmek gerekir. 
Çünkü bu üçündü grup harcamalar, neltice iıfci-
Ibariyle, bazen cari ha re amalara, bazen de yatı
rımı harcaım'alarıria dönüşmek: durumundadır. 
J 973 yılı Bütçesinde bu durum ayrıca bir özel
li'ik arz etmektedir. 1973 yılında İktisadî Devlet 
Teşekküllerinin gerçekleştirecekleri ' yatırım 
hacimi 12 600 000 000 lira olarak tespit edilmiş
tir. Bu yatırım hacmıinin gerçekleştirlletbilmıesi 
için bütçeden 5 800 000 O00 liralık bir yardım 
yapılmıası lâzıımigelmjelktedir. Bu rakamın 795 
milyon liralsı görev zararı olarak İktisadî Dev
let Teşekküllerinle verilecektir, 230 000 000 lira
sı destekleme zararlarının karşılanması için ön
görülmüştür, 338 000 000 lirası özel yardım ni
teliğindedir, 4 400 000 000 lirası ise sermaye 
teşekkülü için öngörülmüş bulunmaktadır. Bi
naenaleyh, 1973 bütçesini ödenekler açısından 

yatırım ve cari harcamalar arasında bir kıy-
nıetlenıdiıimıeye, mulkay eşeye taibi tut arkanı trans
fer hareaımal arını da gözününde bulundurmak 
gerekmektedir ki, bu harcamaların büyük kıs
mı da, en büyük kışımı da, arz ettiğim rakam
lardan anlaşılacağı üzere, yatırımlarla i İlgilidir. 
Gertik yatırıimılar, gerekse öteki çeşit harcanna-
ılar yanında, bütçemizin genellikle israfçı bir 
bütçe okluğu ye kaınıu idaresinde yaygın olan 
israfın bu bütçe ile de durdurulamadığı belir
tildi. Gerçekten memleketimizde kamu idaresin-
de ve bu idare ile doğrudan doğruya veya do
laylı olarak ilgili kuruluşlarda çok yaygın bir 
israf vardır ve bu sebeple bu israfın bir bakı
ma kamu maliyemizle tüm ekonomik kalkınıma-
mız için enflâsyon kadar tehlikeli olduğu söyle
nebilir. Çünıkıü zaten kıt olan kaynaklarımız 
bu yüzıden en iyi şekilde dcğerlendirilenıeımjek-
tc ve kaynak kıtlığı büslbütün arttığı için kal
kınmamızı daima sağlıklı yollardan finanse eft-
ımck imkânı da daralmalktadır. Uzun bir maziye 
mıaliik olan bu gidişin bir bütçe yılında ve bu 
bütçe çerçevesinde alınacak tedbirlerle önlen-
mesi imkânının ne kadar güç olacağı, hiç şüp
hesiz, Yüce Heyetinizde takdir buyurulacakıtır. 
Biz önce bütçenin, şeklini değiştirmek ve şekil 
itibariyle bütçeye israfı önleyoeek bir hüviyet 
vermdk, sonra da israfın nedenlerini tespit 
edip bunları gidermek suretiyle bu yolu bütçe 

tatbikatımıza getirmeye çalıştık. Bütçenin prog
ram bütçe şeklimde hazırlanmış olmasının asıl 
nedcnıi budur. 

Sayın unsal bütçeyi tenklkl ederken program 
bütçe olaraik hazırlanmış olmasının netice itiba
riyle hiçbir yenilik geltinmıeıdiğini ve rakamıları 
bu veya şu şdkilde sıralamanın ve karşılaştır
manın aslında hiçbir anlamı bulunmayacağını 
ileri sürdü. Gerçek şudur ki, program bütçe 
şeklinde bütçeyi hazırlanmak, evvelâ bütçeyi ha
zırlayan ve ona hazırlama safhasında nihaî şek
lini veren kuruluca ve kuruluşlara israfları tes
pit etmek imkânını verdiği gibi, ondan daha 
önemli olarak bütçeyi onaylamak dit.ruim.unda 
bulunan Meclislerimize de israfları tespit et
mek ve bunların önlenmedi için tedbirler almak 
imkânını venmieıktedir. Bu program bütçede hiz
metlerin faaliyet programları şeklinde hazır-
lanmış olması ve ayrıca proje ve altprojeler ola
rak tespit edilmesıinin verdiği bir imkândır. Bu 
şdkülde bir tasnif, kuruluşlar arasında muka
yeseler yapmak ve böylece şişkinlikler varsa, 
bunları kolaylıkla, tespit etmek imkânını ver
mektedir. İsrafın tatbikatta bazen gizlıi israf, 
bazen de belirgin israf olarak yer aldığını gö
rüyoruz. Program bütçe şekli aynı zamanda 
bize gizli israfı, biraz önce arz etmeye çalıştı
ğım tasnif şekli itibariyle, belirgin israf olanak 
-ortaya kıoyımalk ve böylece bunu önlemek im
kânı m verebilecektir. Fakat hiç şüphesizdir ki, 
program bütçe tatbikatı memleketimizde tek ba
şına âmme idaresinde çok yaygın olan israfı ön
lemeye yeterli değildir. İsraf birçok kereler biz
zat kanunlarıım.ızdan ileni gelmekteidıir. Artır
ma, eksıiltmıe kanunu memleketimizde israfın 
başlıca nedenlerinden biri olduğu gibi, şimdiye 
kadar tatbik edilen şekliyle Personel Kanunu 
da bâzı alanlarda yine israf unsuru olabilecek 
nitelikte idi. Bu nedenledir ki, Hükümetimiz 
bir taraftan Personel Kanununu bu anlamda 
tadil ederken, aynı zamanda daha öncıe hazır
lanmış bulunan ve Artırma Eksiltme Kanunu
nun bu açıdan tadilini istihdaf eden tasarıyı da 
benimsemiş bulunmaktadır. Biz şuna inanıyo
ruz ki, bu kanun tadilleri yapılıp ve bunun üs
tünde âniime idaresine bu çerçeve içinde yeııi 
bir zihniyeti bıenimisetmieik imkânı hazırlanacak 
olunsa,, yaygın bulunan ve bugün olduğu gaibi 
ilerde de kaynaklarıımzın en iyi sekilide kulla-
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îiıllmasmı önlemesi dolayısıyle, gelişmemizi güç
leştirecek mahiyette olan büyük bir unsur za
manla ve giderek ortadan kaldırılabilecektir. 

Bütçenin tenkidleri arasında, yine cari gıi-
derlerdelki artıştan, buna rağmen Devlet me
murlarının durumlarında bir iyileştirme yapıl-
maımış olduğundan bahsedildi ve bütçenin tü
müyle sosyal yönü bakımından da bir yenilik 
getirmediği hususları üzerinde duruldu. 

Hükümetimiz 1973 yılı Bütçesini Yüce Mec
lise sunarken, bu bütçe içinde ve bununla bir
icikte uygulanacak politikalar çerçevesinde sos
yal bir seni tedbiri de almayı ihmal etmemiştir. 
Bu tedbirler, bir bakıma toplumumuzun bugün 
bu alanda karşı karşıya bulunduğu sorunlar 
gözöııünde tutulursa yeterli bulunmayabilir. 
Fakat her halükârda bunların bu amaca yönel
miş tedbirler okluğuna şüphe yoktur. Bunlar 
arasında esasen gelirleri kut bulunan ve fiyat 
artışları dolayısıyle satmalma gücü daha da 
azaltmış bulunan Devlet memurlarının durum
larının iyileştirilmeısıiyie ilgili tedbirler başta 
gelir. Devlet Personel Kanununda Kanun Kuv
vetindeki Kararname ile son defa yapılan ta
dillerle 300 bin nıeııruruıı durumlarının bir de
receye kadar iyileşti rihnesi imkânı sağlanmış 
bulunmaktadır. Bunların ellerine, eskiye kıyas
la, geçecek bir miktar fazla gelir yanında, Dev
let Memurları Kanununun tatbikatında ortaya 
çıkan meseleler dolaynsıyle meydana gelen hu
zursuzluğun giderilmiş olmasının da, hiç şüphe
siz ki, önemi vardır. 

1973 bütçe yılı geniş ölçüde toplu sözleşme
ler tatbikatına sahne olan bir yıl olmuştur. Bu 
yılda da bu sözleşmeler sonunda işçilerin gelir
lerinde küçümsenmeyecek artışlar olduğunu ay
rıca ilâve etımeık isterim. Bunun yanında, asgarî 
ücret mevzuunda da yine 1972 yılında önemıli 
bir ilâve olduğunu belirtmek gerekir. Asgarî 
ücnelt miktarı 1970 yılındaki seviyesine nazaran 
- ki, omdan sonra yeni bir ücret tespit etmek 
imkânı hâsıl olmamıştır - bu defa yapılan dü
zenleme ile önemli ölçüde artırılmış bulunmak
tadır. Keza, 1972 yılında başlayan Bağ - Kur 
tatbilkatıyle sosyal güvenlik alanında önemli 
sayılabilecek bir gelişme olmuştur. Böylece ye
niden 650 bin esnaf sosyal güvenlik imkânıma 
giderek kavuşmuş olacaktır. Bunun yanında 
tarım alanında 'çalışan işçilerin iş kanunu çer

çevesine almması - tarım ve orman kesiminde 
ki, bunların sayısı 1 milyonu bulmaktadır - bu 
istikamette önemli bir ilerleme teşkil ettiği gibi, 
yine bu alanda sosyal güvenlik tatbikatının 
genişletilmesi de ayrıca bir ilerleme olarak gvö-
rüleibüdr. 

Bütçe üzeninde yapılan tenfcidlerde, yine en 
çok telkrar edilen hususlardan birisi, bütçe açı
ğı konusu oldu. Esasen, fiyat tazyiki ve enflâs
yon baskısı içinde bulunan bir ekonomide, büt
çe açlıklarının önemli olduğuna şüphe yoktur. 
Bu sebeple ve buna ilâveten bundan önceki 2 
yılda bütçelerimizin önemli açıklarla kapanmış 
olduğunu da gözönünde tutarak, yeni bütçede 
gerek gelirleri ve gerekse giderleri elimizde 
mevcut verilere göre, gerçeıktıen samimî bir şe
kilde tahmin etmeye ve böyle yaptıktan sonra 
ortaya çıkan açığı da mevcut koşullara göre 
en az mahzurlu sayılabilecek bir şekilde karşı
lamak yoluna gittik. Bütçenin güderleri, birçok 
defa tatbikatta olduğu gibi, mevcut bâzı ihti
yaçların sonradan ek ödenekle karşılanması ih
tiyacı anlayışı içinde hazırlanmamıştır. Aynı 
şekilde bütçenin gelirleri tahmin edilirken, bun
da da konjonktürün bugünkü durumu ve önü
müzdeki yıl içinde alacağı seyir gözönünde tu
tularak objektif bir tahminde bulunmak için 
özel bir gayret sarf edilmiştir. Bu şekliyle büt
çenin görünen açığı olan 4 milyar liralık kısmın 
da istikrazla karşılanması öngörülmüş bulun
maktadır. Bu hiç şüphesiz ki, en iyi hal tarzını 
teşkil etmemektedir. Ancak, gelir ve giderlerin 
bugünkü seviyesi ve bunu süratle artırmakta 
karşılanan maddî ve aynı zamanda parlamenter 
müşkülâtlar nazarı dikkate alınacak olursa, öy
le sanıyorum ki, bunlar ellimizde mevcut hal 
tarzlarının içinde en iyisi olarak görülecektir, 

Bütçenin gelirleri üzerinde yapılan tenldsd-
lerde, genellikle gelir tahminlerinin gerçekleşe
cek nitelikte görülmediği ve bu arada ayrıca 
vasıtalı ve vasıtasız vergiler karşılaştırması ya
pılarak, vasıtalı vergilerin ağırlığının arttığına 
işaret edildi ve bu çeşit vergilerin mahzurları 
üzerinde durularak, yeni bütçenin dar gelirli 
vatandaşlar için eskisine nazaran daha. ağır kül
fetler getirmiş olacağı ileri sürüldü. Bu arada 
Sayın Sezıgıin, yeni bütçenin açığının 8 milyar 
liraya varacağını ileri sürerken, özellikle gelir 
tahminleri arasında vergi gelirleri için öngörü-
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leıı rakamlıların gerçckteşımeyecck nitelikte ol-
ıduğunu belirtti. 

1973 yılı Bütçelini hazırladığımız sırada - ki, 
Ekıiını ayma tekabül etmektedir - elimizde mev
cut rakamlar vergi gelirlerinde % 24,1 oranın
da artış olacağını gösteriyordu. Fakat, sonra
dan yaptığıımız tahminler bu artışın daha yük
sek bir düzeyde gerçekleşeceğini göstermiş ve 
% 27'ye ulaşacağını ortaya koymuştur. Şimdi 
gelirlerin ulaştığı seviye o tarihteki rakamıı da 
aşmış bulunmaktadır ve gelirlerin, 1972 Eki
minde hesapladığımız seviyeye nazaran 1 mil
yar lira daha fazla gerçekleşebileceği görül muk
tedir. Böylece 1978 yılı için vergi gelirlerinde 
yapılan tahminlerde öngörülen rakam - ki, bu 
48 milyar liradır - bir yıl öncesine nazaran ver
gi gelirleri batkımından bulunduğumuz bu nok
taya nazaran % 20 oranında bir artış ifade et
mektedir. Gerek daha önceki senelerdeki artış
lar ve gerekse - biraz önce arz ettiğim gibi - son 
üç ayın rakamları bu öle fule bir artışın koiay-
lııkla gerçdkleşelbileeeğini göste rmıclkitedir. 

Vergiler konusunda Sayın Öıısal, memleke
timizde vergi yükü oranının yüksekliğine işa
ret ettiler ve 196-'] yılında vergilerin gayrisufî 
ıiuiıllî hasılaya oranı % 18,1. iken, 1.972 yılında 
% 17,7'ye yükselmiş olduğunu, 1973 yılında, ise 
'% 2ü'yi bulacağını, oysa meselâ kalkınmış ül
kelerde ve bu arada Fransa'da bu nispetin 
ı% 17,4, İtalya'da ise % 17,17 olduğunu ifade 
'ettiler. 

'Bütçemizde öngörülen vergi gelirlerinin top
lamı - öteki gelirleri bir tarafa - bırakarak arz 
ediyorum - 48 252 000 000 lira olduğuna göre 
bu, gayrlsafî millî hâsılaya nazaran - ki, 1972 
yılı gayılsafî ınıillî hâsılası 282 milyar Türk lira
sıdır - % 18 ananında bir vergi yükü ifade et
mektedir. Birleşmiş Milletler istatistiklerinden 
edinilen bilgiler bu yükün, öteki ülkelerle kar
şılaştırıldığı zaman, özellikle gelişmiş ülkelerle 
karşılaştırıldığı zaman çok düşük olduğunu 
göstermektedir. Bu arada örneğin Sayın önsal'-
ın üzerinde durduğu İtalya'da vergi yükü 
% 30,96, Fransa'da ise % 36,39'dur. Bu istatis
tiklerde yer alan 48 ülke arasında vergi yükü 
bakımından Türkiye 22 nci sırada bulunmak
tadır. 

Kalkınma plânımızda ve Hükümet progra
mında vergi reformunu gerçekleştirirken yeni 

I vergiler yerine, mevcut vergi kanunlarını ta
dil etmek suretiyle bu kanunlardaki mevcut 
boşlukların doldurulması ve böylece otokontrol 
nıeka.nizfnıasının işler hale getirilmesi ve vergi 
idarecinde vergi inceleme ve kontrol alanında 
iyi!eştirnıeler yapılmak suretiyle kamu gelirle
rinin aıtırılmasının ananedef olarak alınmış ol
duğu Yüce Heyetinizin malûmudur. Bu husus 
ilmice gerekçesinde de ortaya konulmuş ve bu 
çerçeve içinde vergi alanında yapılan reform 
çalışmalarının son dunumu Yüce Meclise arz 
edilmişti. Bu konu ile ilgili olarak Sayın Vedat 
Öıısal konuşmalarında, aslımda bu çerçevede 
yapılan çalışmalarda yeni vergileır getirmekten 
bahsediliıken Gelir ve Kurumlar Vergisinde 
yapılan tadilâtla vergilerin artırılması yoluna 
gidildiğini ve bunun kalkınma plânında kabul 
edilen ilkeye ve Hükümet programında yer alan 
hususlara ters düştüğünü ileri sürdüler. 

Söz konusu iki kanunda yapılması Öngörü
len değişiklikler bu kanunlar çerçevesinde ön-

j görülmüş bulunan istisna Ve muafiyetlerin bu
günün. gerçeklerine göre yeniden düzenlenmesi 
anlamını taşımaktadır. Bu düzenlemenin asıl 
gayesi, biraz önce de arz ettiğim gibi, bu kanun
larda mevcut boşluğun doldurulması suretiyle 
oto'kouıtrol mekanizmasının işlemesi için imkân. 
hazırlamak noktasında toplanmaktadır. Böyle
ce bu kanunların aynı zamanda vergi adaletine 
daha ç-k yaklaşması imkânı sağlanmış olacak
tır. 

Kurumlar Vergisinde öngörülen nispet artışı 
dağıtılmayan kazançlar için düşünülmüştür ve 
Clelii' Vergisi tatbikafıyle birlikte nazarı dikka
te alındığı takdirde bunun; gerçekte bir vergi 
oranının artışı anlamını taşımadığı görülecek
tir. 

Bu arada yine Belediye Gelirleri Kanunu
nun hazırlanmış olması yeni vergi getirmeme 
prensibe aykırı bir örnek olarak ileri sürüldü. 
Türkiye'de son 20 yıldan beri süratli bir' şehir
leşmenin olduğu malûmudur. Bugün 1 800'e ya
kın belediye teşkilâtına sahip şehir ve kasabada 
16 milyonun üstünde bir vatandaş kitlesinin ya
şadığı bilinmektedir. Belediyelerin gelirle ı i ye
tersiz olduğu için, belediyeler mevcudolmasıua 
rağmen bu beldelerde yaşayan geniş vatandaş 
kitleleri gerçekte belediye hizmetlerinden pek 

I az ölçüde fayda kılabilmektedirler. Bu sebeple^ 
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dır ki, belediye hizmetlerini belli bir düzeye çı
karabilmek için belediye gelirlerini artırmak 
zorunlu olduğundan bu şehirlerde yaşayan va
tandaşların belediyelerden sağlayacakları hiz
metler de gözönünde tutulmak süratiyle bu ka
nun çerçevesinde ölçülü bir mükellefiyet yolu
na gidilmiştir. 

Vergi reformu çalışmaları idinde yer alan 
katma değer vergisi ise, bu çalınmalar belli bir 
noktaya gelmiş olmakla beraber, ancak birkaç 
sene sonra yürürlüğe konabilecek yeni bir ver
gi niteliğini taşımaktadır. Bugün bu alanda dü
şünülen asıl tedbir, finansman kanunu tasaırısı-
nm değişikliği içinde yer almaktadır. Yüce 
Meclisin gündeminde bulunan bu tasarının ka
nunlaşması, bugün yüksek oranda uygulanmak
ta olan bu verginin oranını düşürmek ve aynı 
zamanda daiha yaygın bir hale getirmek suretiy
le gelir vergisi tatbikatında karşı lası İm akta 
olan vergi kayıplarını önlemek imkânım vere
cektir. 

iBu balkımdan, bu vergi üzerinde yapılması 
düşünülen değişiklik, doğrudan doğruya gelir 
temin etmekten çok, öteki vergilerde çok yay
gın olduğu bilinen kayıpları önlemıe maıksadın-a 
dönüktür. Bunun yanında, bu vergi kanununda 
yapılacak değişikliğin beraberinde getireceği 
tahmin edilen 750 milyon lira da bu yılın gelir 
tahminleri arasında yer almıştır. 

Bütçe ile birlikte uygulanacak iktisadî po
litikalar arasında para - kredi politikası bugü
ne kadar olan uygulaınva şekliyle sayın mlUeıt-
vekilleıi tarafından tenkkl edildiği gibi, bu 
alanda son yapılan düzenlemeler de bazen ye
terli bulunmadı. 1971 yılında memleketimizde 
çok belirgin bir hal almış olan fiyat hareketle
rinde ve 1972 yılında yine etkisini sürdüren bu 
harekette para - kredi politikasının gerçekten 
önemli bir payı vardır. Elimizdeki rakamlar 
- Bütçeyi sunuş konuşunıaımdıa da aırz ;ejt|t)iğim .gibi -
1971 yılında para arzının % 23,6 oranında art
mış olduğunu göstermektedir. Bu yıl içinde 
toptan eşya fiyatlarındaki artış da % 23'tür. 
1972 yılında fiyat hareketlerinin hızını kesmek 
için tedbirler hazırlarken, hiç şüphesiz ki, bu 
hususları gözönünde bulundurmak suretiyle 
para arzını ve böylece genel talebi kontrol altı
na alacak tedbirler üzerinde durmak ihtiyacı 
duyuldu. 

Bu nedenle bir taraftan bankaların ellerin
deki mevduat için Merkez Bankasında tesis 
ettikleri munzam karşılıkların oranı ar-
tininken, onun yanında emisyon suretiyle 
para arzının artmasına başlıca nedenlerden bi
rini teşkil etmiş olan dövize çevrilebilir mev
duat hesapları da kontrol altına alındı. Böyle
ce 1972 yılında para arzının elimizdeki geçici 
rakamlara göre % 16,5'a düşmüş olması, genel 
taıleibi tahdidetmek suretiyle fiyatların hızının 
kesilmesine de yardımı etmiş oldu. 

ıSayııı Ecev.it, dış kredilerle ilgili kararın 
çok geç ve güç alınmış olduğundan ve bu şekil
de beklenen neticelerin de elde edilmesinin geç 
okluğuna işaret ettiler. Aslında bu karar Ara
lık ayında yürürlüğe konmuş olmakla beraber, 
dövize çevrilebilir mevduat şeklinde ekonomi
mize katılan geçici mahiyetteki dış kaynakların 
olumsuz etkileri daha önce teşhis edilmiş bulu
nuyordu. 

Bu nedenledir ki, önce bu şekilde gelen mev
duata uygulanmakta olan % 7 faiz oranı % 5'e 
ve daha sonra % 3'c indirilmek yoluna gidil
miştir. Bütün bunlara rağmen, akımın devam 
etmesi - ki, bunda milletlerarası para buhranı
nın hızlanması başlıca âmillerden biri olmuştu -
sonunda bu mevzuun tümünü yeni bir düzenle
me konusu yapmak istikametinde gelişmiştir. 

Yeni kredi ve faiz politikasına gelince; bir
kaç gün önce yayınlanmış olan kararname ile 
biz memleketlimizde iktisadî gelişınııenin yatı
rımlar alanı nida şimdiye kadar belli başlı en
gellerinden birini teşkil etmiş olan iç finansımıan 
meselesini önemli ölçüde çözümlemeye yardımcı 
olacağı kanısındayız. Yakın zamana, kadar orta 
vadeli kredi çerçevesinde düşünülen tedbirlere 
rağmen, orta ve uzun vadeli yatırımlar için ge
rekli olan kredilerde uygulanan faiz hatti • 
% 20,55'i buluyordu. 

Bu şartlar altında yatınım yapmak güç. ol
duğu gibi, yapılacak yatırımların iktisadiliğıin-
den şüphe etmek için de hiç şüphesiz ki, sebep
ler vardır. 

Yeni karanı anı e, müsltakrize beraberinde 
getirdiği fak iadesi mıekahizm asiyle birlikte or
ta ve uzun vadeli kredilerde, bu krediler yıllık 
proıgralınlarda öngörülen teşvik alanlarında kul
lanılacak kredi mahiyetinde olmak kaydıyle uy
gulanacak faiz haddini % 12'ye indirmiştir. Ay-
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m mekanizma tarım kredileri ve ihracat kre
dileri için de uygulana çaktır. 

Bu sebeple, kamu kaynaklarının her zaman 
yeterli seviyeye ulaşmadığı bir sırada ve özel 
sektörün ekonomimiz için de etkenliğini artır
dığı bir dönerinde bu sektörün daha çok yatırım 
yapması, bu mekanizma ile önemli bir ölçüde 
teşvik edilmiş olacaktır. 

Tenkidlerde üzerinde durulan konulardan' 
bir bankası, döviz rezervleri oldu ve döviz re
zervlerimizdeki artış genellikle memnuniyet 
verici bulunmakla beraber, bu rezervlerin uygu
lanan politikalar nedeniyle tam olarak değer
lendirilmediği ve âtıl kaldığı belirtildi. 

Aslında, bütçeyi takdim konuşmamda da 
açıklamaya çalıştığım gibi, rezervlerimizin ra
kam olarak gösterdiği seviyeyi değerlendirir
ken, ekonomimizin ve özellikle dış ekonomik 
ilişkilerimizin gereklerini de, öyle sanıyorum 
ki, gözönünde tutmak zorundayız. 1 milyar 
400 milyon olan rezerv rakamına milletlerara
sı para fonunda zorunlu kaldığımız takdirde te
min edebileceğimiz otomatik imkânlar dahil ol
duğu gilbi, ayrıca mevduat şeklimde Merkez 
Bankasına gelmiş olan, fakat vadeli veya vade
siz şekilde her zaman bitmek ihtimali bulunan 
yabancı paralar da dahildir ve bu sonuncusu
nun toplamı 462 milyon doları bulmaktadır. 

Binaenaleyh, özellik arz eden bu kaynak ve 
bunun yanında milletieraraisi para fonunun im
kânı ve nihayet Merkez Bankasının taahhütleri 
göızönünıde tutulduğu takdirde, net döviz im
kânımız bir yıl öncesine nazaran ancak 60 mil
yon dolar civarımda arıtmış görünmektedir. 

Türkiye'nin dış ticaret alanında ithalât ihti
yaçlarını yürütmek açısından döviz kıtlığının 
beraberinde getirdiği zorluklar ve bu yüzden 
kalkınmamızın son senelerde karşılaşmış oldu
ğu güçlükler gözönünde tutulacak olursa, öyle 
zannediyorum ki, mâkul bir rezerv idare politi
kasına olan ihtiyaç daha kolaylıkla anlaşılacak
tır. 

Ayrıca, böyle bir politikayı tespit ederken 
Devlet borçlarımızın durumu da gözönünde tu
tulması gereken bir unsur olarak kendini gös-
t erimektedir. 

Dış borç ilişkilerimiz her yıl bize Devletle 
ilgili borç şeklinde 200 milyon dolar civarında. 
bir anapara ve faiz ödemesi yüklemektedir. Bu 

r sıelbepledir ki, Hükümet mâkul bir rezerv poliıti-
I kasına taraftarlık etmiş ve döviz rezervlerini 
I arz etmeye çalıştığım bu nedenlerle süratle erit-
I mek gibi bir politikaya taraftarlık etmemiştir. 

Böyle bir politika Türkiye'yi kısa zamanda teik-
I rar bir döviz dar boğazına götürime istidadında 
I olabilirdi, 

ıSaym Başkan, sayın milletvekilleri; konuş-
I mamın başında arz ettiğim gibi, buraya kadar' 
I olan maruzatımda 1973 malî yılı bütçe tasarısı

nın tenkidinde sayın milletvekilleri tarafından 
üzerinde durulan başlıca noktaları cevaplanıdır-

I maya ve bunlarla ilgili olarak bâzı açıklamalar-
I da bulunmaya gayret etmiş bulunuyorum. 

Konuşmamın bu noktasında bir başka huşu» 
I sa müsaadenizle kısaca değinmek istiyorum,. 

Takdir buyurulacağı üzere Türkiye'nin ikti
sadî ve sosyal sorunları kısa dönemde çözüm
lenebilecek .sorunlar değildir. Bunlar, bir çek 
alivalde kökü uzağa giden ve bu nedenlerle 
kalkınma alanında belli bir noktada bulunan 
bir ülkenin sorunlarıdır. Binaenaleyh, Türkiye'
nin .sorunlarını çözmieye çal ışınken bu sorunlara 
yaklaşım özel bir önem arz etmektedir. Bu açı
dan, Türkiye'nin sorunlarının çok kısa zaman
da ve bulunacak bir sihirli formülle çözümle
nebileceğini düşünmek yanlış olduğu gibi, bu 
sorunların çokluğunu ve ağırlığını da düşüne
rek bunların çözümlenmesinin mümkün olmadı
ğını düşünmek de yanlış olur kanısındaynm. 

Türkiye'nin sorunlarını kalkınma plânları 
içerisinde tespit etmiş ve yine bu plânlar çer
çevesi içinde bu sorunların- çözümlenmesine yö
nelmiş bulunmaktayız. 

Bugün iş başında bulunan Hükümetin on 
aydan beri görev yapmakta olduğu Yüce Heye
tinizin malûmudur. On aylık bir dönem, aslın
da iktisadî ve sosyal alanda neticeler almak ba
kımından çok kısa bir dönem sayılmak gerekir. 
Bununla beraber Hükümetimiz, başlangıçta da 
arz elttiğim gibi, bu sorunlara gerçekçi bir zih
niyet içinde yaklaşmış ye programda öngörülen 
çerçeveler içerisinde buna hal tarzları bulmaya 
gayret etmiştir. Hükümetimiz iş başına geldiği 

I zaman, iktisadî alanda karşı karşıya bulunduğu
muz en önemli mesele, yükselen fiyatların tesi
rinden, artan enflasyoriist baskıdan ekonomimi
zi kurtarmak için fiyatların artış hızını k'es-

J mıek gerekiyordu. Bunu başarmış olduğunu, bıı-
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nun ilik safihasının başarılmış olduğunu ifade 
edeıbiilleeek durumdayız. Gerçekten fiyatların ar
tış hızı, bir yıla nazaran önemli sayılalbileeek 
bir ölçüde kesilmiş bulunmalktadir. 

ıŞimdii bu alanda Hükümetin gayreti, hızı ke
silen fiyatları Türkiye'nin şartlarına uygun bir 
isltlikrar ortamına dönüştürmek noktasında top
lanmaktadır. 1973 malî yılı Bütçesi bu anlayış 
içerisiinde hazırlanmıştır. 

Bunun yanımla Hükünıetiımiz kalkınma plâ
nının, yıllık plânın uygula mutasını ve bütçe
min uygulanmasını başarı ile yürütmek görevi 
ile karşı karşıya bulunuyordu. Bunu da gerek
li ^gayreti ıgöstermek suretiyle yerine getirdiği
ni ifade odefeilecelk durumdayız. Millî gelir ve 
özellikle, biraz önce de arz ettiğim gilbi, sanayi 
alanındalki ür'etim artışı bunu göstermektedir. 

Hükümetimiz yine bu program ve bütçe 
çerçevesinde yeni iş sahaları yaratmak mesele
siyle karşı karşıya bulunuyordu. Elimizde mev
cut ralkamlar 1972 yılının bu alanda en başarılı 
yıllardan biri olduğunu göstermektedir. Bu yıl
da ilk defa olarak yeniden yaratılan iş sahaları 
•adedi işigücü artışına nazaran fazla olmuştur. 
Fakat buna rağmen, bilinen nedenlerle istih
dam sorununa önlemli bir iyileştirme getirmiş 
olmaktan uzaktır. 

Hükümetimiz yine bu kısa devre zarfında 
iktisadî meseleler yanında sosyal meselelerin 
ağırlığını ve önemini de gözönünde tutarak bu 
alanda da samimî gayretler sarf etmiştir. 1972 
yılında toplu sözleşmeler alanında elde edilen 
neticeler asgarî ücretlerin artırılması, tarım 
ve onman işçilerinin iş kanunu çerçevesi içeri
sine alınması, sosyal güvenlikten faydalanma 
imkânlarının hazırlanması ve nihayet Bağ - Kur 
tatbikatının başlatılması da Hükümetin bu alan
daki gayretleri arasında yer alır. Bu gayretle
rini Hükümetimiz şimdi 1973 yılı Bütçesi ile 
yönlerini belirtmıelk suretiyle daha ileriye gö
türmek azminde bulunmaktadır. 

Şunu unutmamak gerekir ki, meselelerimiz 
önemli olmakla beraber bu son dönemdeki uy
gulamalarda elde edilen neticeler yanında eko
nomimizin sıon yıllardaki gayretleri neticesinde 
kazanmış olduğu boyutlar dolayısıyle, bu mese
leleri çözmek potansiyelinin mevcudolduğunu 
göstermektedir. 

Ayrıca son gidişmeler yeni boyutlar kazan
mış olan ekonomimizin eski duyarlığını da kay

betmiş olduğunu ortaya koymuştur. Yatırım
lardaki artışlar, sınaî üretimdeki artış, millî 
gelir artışı, dış ticaretteki gelişıme'ler, istihdam 
arJtışı, özel kesim yatırnmıla.rındaki artış ve ile
riyle' dönük eğilimler bunu açıklamaktadır. 

Bununla ilgili göstergeler teker, teker ince
lendiğinde 1972 yılında yatırımlarda sabit fi
yatlarla % 18,3 oranında artış olduğunu, sınaî 
üretimdeki artışın % l l ' i aşıp % 12'ye yaklaş
tığını, dış ticarette ihracatta % 30,8 ithalâtta 
•% 33,4 oranında artış olduğunu, cari sistem
ler açığının 19501den bu yana ödemeler denge
mizde ilik defa en düşük seviyeye indiğini ve ni
hayet 1972 yılında 250 'bin kişiye yeni istihdam 
imkânı yaratıldığını göstermektedir. 

Özel kesimin 1972 yılında gerçekleştirdiği 
yatırımlar yanında toplam olarak 50 milyar li
raya yakın bir proje hazırlığı içinde bulunması 
istikbale dönük bekleyişlerinin ayrıca bu gay
retlere önemli bir katkıda bulunacağını göster
mektedir. 

İşte 1973 yılı Bütçesi ekonomimizin ulaştığı 
bu noktada, biraz önce de arz ettiğim gibi, bu 
gayretlere yardımcı olmak ve bunları daha ile
ri götürmek anlayışı içinde hazırlanmıştır. Bu 
bütçe ile yönelnmiş olan gayretleri bir anlam
da bu bütçenin özelliklerini ifade etmek ve bir 
ikere daiha ortaya koymalk lâzıımgelirse şu hu
susları zannediyorum ki, belirtmekte fayda var
dır : Bu bütçe her şeyden önce istikrara dönük, 
bir bütçedir. 1973 malî yılı Bütçesi öncelikle 
e\kondmimli'zdc bugün her zamandan daha önem
li bir sorun haline gelmiş bulunan fiyat hare
ketlerini mâıkııl bir düzeye indirımeyi ve eko
nomimizi istikra.r içinde geliştirmeyi öngören 
ıbir bütçedir. Bütçenin boyutları bu anlayış için
de tespit edildiği gibi, uygulamasının da bu 
anlayış içinde öngörülen politikalarla destek
lenmesi yoluna gidilmiştir. 

Bu bütçe; aynı zamanda program ve kal-
ıkmma plânına uygun bir bütçedir. Yıllık prog
ramda öngörülen hedeflerin bu bütçeye aynen 
yansiımasında bu husus kendini göstermektedir. 
Devlet harcamalarını istikrarı sağlamak için 
belli bir düzeyde tutmak zorunluğu karşısında 
cari harcamlalanda (evvelce de arz ettiğim gibi) 
kısıtlamaya gidilirken, yatırım harcamalarında 
programda öngörülen ödeneklerin aynen yer 
alm,asmda özel bir dikkat sarf edilmiştir. 
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Bu bütçe; ayrıca reforma dönük bir bütçe
dir. Bütçede clcğıişik safhalarda bulunan re
form çalışmaları yle ilgili teşjkilâtlanıma,, uygu
lamaya başlama ve hazırlık açışımdan 1973 yılı 
idin gerekli bütün ödenekler yer almaktadır ve 
nihayet bu bütçe; hazırlanma şekli itibariyle 
veya getiriliş zihniyeti itibariyle memleketi
mizde yaygın olduğu bilinen israfı giderek ön
lemeye. ve azaltmaya gayret eden bir bütçedir. 

Bir bütçe ile bir ülkenin iktisadî ve sioısyal 
sorunlarrnm çözümlenemeyeceği bir gerçektir. 
Biz şuna inanıyoruz ki, bugünkü koşullar için
de takdim ettiğimiz bütçede öngörülen yönler 
ve bu bütçe bütünüyle uygulanmak yoluna gi
dilirse ve bu sürdürülürse Türkiye karşı karşı
ya bulunduğu meselelerini halletmek bakımın
dan yeniden bir mesafe katletmek imkânını el
de etmiş olacaktır. 

Bütçenin bu anlayış içimde bir uygulamaya 
mazhar olacağı inancı ile Yüce Heyetinizle say
gılarımı sunuyorum,. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergesi 
gelmiştir, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Bütçenin tümü üzerinde beş grup sözcüsü 

konuşmuş olup kifayetin oylanmasını saygıla
rımla arz ederim. 

Gümüşane 
Mustafa Karaman 

BAŞKAN — Görüşme arzusu izhar eden baş
kaca, üye olmadığından dolayı kifayeti müza
kere takririni oylarınıza arz ediyorum. 

Maddelere goçil'meısi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ıSayııı milletvekilleri maddeler üzerindeki 
müzakereye geçmeden evvel bir hususu arz ede
ceğim. Bütçenin maddelerinde ve maddelere 
bağlı bölümde daha önce Cumhuriyet Senato
sunca yapılan ve Karma Bütçe Komisyonrunca 
aynen veya değiştirilerek kabul edilen tadiller
le, katma bütçelere ait değişiklikler ayrı ayrı 
raporlar halinde basılmış ve sayın milletvekil
lerine dağıtılmış bulunmaktadır. Buna göre 
bakanlık ve dair© bütçelerinin bölümlerinde, 
gerek Komisyonca yapılan ve gerekse Cumhu
riyet -Senatosunca yapılıp Karma Bütçe Koımis-
y on unca da. beniimısenen değişiklikle bu cetvel

lere işlenmiş ve düzeltilmiş olup taıshıihll şeklîy
le okunup oylarınıza arz olunacaktır. 

Bu hususu Genel. Kurulun bilgilerine suna
rım.. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

Birinci bölüm : Genel hükümler. 

Birinci kısım : Gider, gelir ve denge. 

•A) Gider bütçesi : 
Madde 1. — Genel Bütçeye giren dairelerin 

harcamaları için bağlı (A) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere, ikinci fıkrada belirtilen şekilde 
kesintiler yapıldıktan sonra 60 953 023 020 
liralık ödenek verilmiştir. 

Genel bütçeli dairelerin bütçelerindeki (A) 
işaretli cetvelin 1 nci kod numaralı ödenek tü
rü altında yer alan 300, 400, 500, 600,700 ve 
800 kod numaralı harcama kalemlerindeki öde
neklerinden '% 6,5 oranında ki, cem'an 
500 000 000 liralık kısmı kesilmiştir. 

Bu hüküm katma bütçeler hakkında da uy
gulanır. 

BAŞKAN —• Genel bütçeye dahil dairelerin 
bütçelerine geçiyoruz. 

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi. 

a) Cumhuriyet Senatosu Bütçesi. 

b) Millet Meclisi Bütçesi. 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçesinin müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyonla İdare Âmirlerinin yerlerini alma
larını rica ediyorunC 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi büt
çeleri üzerindeki müzakereler müştereken cere
yan edecek, oylama ayrı ayrı yapılacaktır. 

Her iki bütçe üzerinde gruplar ve şahısları 
adına söz almış bulunan sayın milletvekillerinin 
isimlerini takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 
Âdil Yaşa, 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Fuat 
Avcı, 

Millî Güven Partisi Grubu adına Sayın Ham
ili Hamamcıoğlu, 

Cumhuriyetçi Parti Grubu adına Sayın Fa
zıl Güleç, 
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Demokratik Parti Grubu adına Sayın Kubi-
lay İmer. 

Kişisel görüşlerini arz etmek üzere Sayın Ya-
zıcıoğlu, Sayın Akova, Sayın Yenipmar, Sayın 
Ataman, Sayın Kürşad söz almış bulunmakta
dırlar. 

İlk söz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adı
na Sayın Âdil Yaşa'da, (buyurun. 

C. H . P . GRUBU ADINA ADİL YAŞA 
(Siirt) — Sayın Başkan, saym milletvekileri; 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 1973 malî 
yılı (bütçeleri üzerinde Cumhuriyet Halk Parti
si Meclis Grubunun görüşlerini arz etmeye çalı
şacağım. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mecisi bütçe
leri, genel bütçeye dahil dairelerin 61 milyar 
lirayı bulan bütçeleri içinde 221 milyon lira gibi 
küçük bir yeıkûn teşkil etmektedirler. Fakat her 
ilki kurum Cumhuriyetimizin ve Devletimizin 
yüce kurumları oldukları için, (bunların Anaya
sadaki yerleri, çalışmaları ve bâzı özellikleri üze
rinde bir nebze durmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Büyük Türk Milleti, 
1961 Anayasası ile ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bir bütün olan, insan haklarına dayalı, millî, 
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti bi
çimi seçmiştir. Bu devlet biçiminde egemenlik 
kayıtsız şartsız Türk Milletinindir. Bu egemen
liğin kullanılmasında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ve yüce iki organı, Cumhuriyet Senato
su ve Millet Meclisi temel unsur teşkil etmekte
dirler. 

Anayasanın 5 nei maddesinde, yasama yet
kisinin Büyük Millet Meclisine aidolduğu ve hiç
bir suretle devredilemeyeceği belirtilmiş, Anaya
sanın üçüncü kısmında Devletin temel kuruluş
ları arasında Yasama Meclislerinin görev ve yet
kileri, Anayasanın 63 ncü maddesinden 95 rıci 
maddesine kadar olan maddeleri arasında sayıl
mıştır. 

1961 Anayasasıyla demokratik parlamenter 
yönetim tarzını tercih etmiş bulunan Türk Mil
leti, bu mutlu sonuca birçok tecrübelerden, mü
cadelelerden ve acılardan sonra gelebilmiştir. Bu 
Anayasa ile kuvvetler ayrılığı, çift Meclis, Ana
yasa Mahkemesi, özerk üniversite, özerk Türki
ye Radyo ve Televizyon Kurumu gibi, birbirini 
denetleyen müesseseler kurulduktan, -kişilere ait 
temel hak ve hürriyetler, sosyal ve iktisadî hak

lar kabul edildikten sonra rejim münakaşaları
nın son bulacağı, demokratik yapı tamamlandığı
na göre yine Anayasamızın öngördüğü sosyal 
adalet ve sosyal güvenliğe dayalı ekonomik ve sos
yal yapının tamamlanmasına çalışılması bekle
nirdi. Bu çabadan sonra Anayasamızın bizim 
için lüks bir Anayasa olduğunun iddia edilmesi, 
Anayasada kabul edilen hak ve hürriyetlerin 
fazla görülmeye başlanması ve bir müddetten 
beri demokratik (bir bunalımın içine girilmiş ol
ması bizim için üzücü olmuştur. 

Cumhuriyet Halk Partisi her zaman olduğu 
gibi, bugünkü demokrasi ve özgürlük anlayışı 
açık ve seçiktir. Cumhuriyet Halk Partisinin öz
gürlük ve demokrasi anlayışı Avrupa Konseyi 
ile Ortak Pazarla ve ahdî birçok münasebetlerde 
bağlı olduğumuz Avrupa ülkelerindeki ve Ana
yasamızda öngörülen özgürlük ve demokrasi an
layışıdır. Biz, Türk Milletinin bu hak ve özgür
lüklerinin fazlasına da lâyık olduğuna inanıyo
ruz. Bunlara lüks diyerek Türk Milletine fazla 
görenlerdin de «Cici demokrasi» diyerek hürriyet
leri tahribetmek isteyenlerin de karşısındayız ve 
bunlarla mücadelemize Anayasamızda öngörülen 
düzenin gerçekleşmesine kadar devam edeceğiz. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye de demokratik 
düzeni eleştirenler, komisyonlarda ve Yasama 
Meclislerinde işlerin ağır yürütüldüğünden, ka
nunların geç çıktığından yakınmaktadırlar. Ge
rek bu dönem, gerek 1961 senesinden sonraki dö
nemde Yasama Meclislerinin çok kesif bir çalış
ma gösterdiklerini, memlekete yararlı birçok ka
nunlar kalbul ettiklerine inanıyoruz. Kanunla
rın geç kaflbul edilmelerinin en mühim sebeplerin
den birisi, istisas komisyonlarında çok bekletil
meleri ve Millet Meclisi İhtisas komisyonlarının 
ihtiyaçtan fazla sayıda olması gelmektedir. 

Hal yoluna giren İçtüzük, Millet Meclisin
deki komisyonları uygun sayıda getirmiş oldu
ğundan sürat için bir imkân sağlanmış olmakta
dır. 

Demokratik parlamenter sistemin işleyişiyle 
sıkı sıkıya bağlı bir konu da seçim sistemleridir. 
Halen mer'i olan seçim sistemimizin fayda ve 
mahzurları üzerinde, tartışılan yönleri üzerinde 
durmak istemiyoruz. Partilerarası Seçim Komis
yonunca ele alman bu konunun memleketimizin 
gerçeklerine en uygun bir çözüm yoluna bağlan
masını temenni etmekle iktifa ediyorum. 
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Ancak, yurt dışında bulunan vatandaşlarımı
zın dövizleri'yle memleketin kalkınmasına katkı
da bulundukları gibi, oylarıyla da millî iradenin 
tahakkukunda katkıda bulunmalarını hem fayda
lı, hem adalete uygun buluyoruz. 

Keza seçmen yaşının 18 yaşa indirilmesini de 
gençlerimizin politik görüşlerini belirtmek için 
hukukî bir imkâna kavuşmalarını da memleket 
yararına görüyoruz. 

Değerli milletvekilleri; hemen hemen her büt
çe müzakeresinde bahis konusu edilmesi âdet 
haline gelen birkaç konu üzerinde de kısaca dur
mak istiyorum. 

Hem bina olarak, hem ihtiva ettikleri antika
lar bakımından maddî değerli milyarlık servet 
ifade eden, manevî değerlerine paha biçilmez mil
lî sarayları bina ve eşya olarak muhafaza et-
auiek, yamgımldlaın, slaibdtıajldlalnj vie ıhıaınaibolımiafktatn Ikuır-
tarmak için alınan tedbirler, bunların bakımına 
tahsis edilen personelin gücü ve adedi, ve bütçe
den ayrılan tahsisat kâfi değildir. Saraylar me
selesini bir millî mesele olarak ele almak, (bu ka
dar büyük değer taşıyan bu eserleri hem koru
mak, hem halkın ve turizmin istifadesine arz et
mek imkânlarını araştıracak gelir sağlamak lâ
zımdır. 

Meclislere ziyaretçilerin giriş ve çıkışları ge
çen yıldan (beri disiplin altına alınmış bulun
maktadır. Senelerden heri mücadelesi yapılan Ibu 
konuda başarı sağlayan Başkanlık Divanı üye- . 
lerini ve bilhassa idareci üyeleri tebrik ©derim. 

Söz Yasama Meclisleri üyelerinin Meclis için
deki huzur ve çalışma olanaklarına gelmişken, 
birçok ülkelerde olduğu gibi, bizde de Parlâ
mento üyelerinin ıkendileriden beklenen çalışma 
imkânlarına kavunşturulmaları için gruplara 
tahsis edilen odalar gibi çalışma odaları tahsis 
edilmelidir. 

Bunun için çok geniş bir saha teşkil eden 
Meclis bahçesinden istifade etmek mümkündür. 
Müşterek Başkanlık Divanı böyle bir karar ala
rak ileride seçilecek Başkanlık divanlarına öncü
lük ettiği takdirde çok faydalı ve hayırlı bir iş 
görmüş olur. 

Gerek Cumhuriyet Senatosu ve gerekse Mil
let Meclisi bütçeleri, Bütçe raporunda belirtildi
ği üzere, tasarrufa riayet edilerek ve ilgili mev- I 
zuata uyularak düzenlenmiştir. | 

Bu sebeple mâruzâtıma son verir, teşekkür 
eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına 
Sayın Fuat Avcı, buyurun. 

A. P. GRUBU ADINA FUAT AVCI (De 
nizli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1973 yılı 
bütçesi üzerinde Adalet Partisinin grüöşlerini 
arz ve izah etmek için huzurunuzda bulunuyo
rum. 

Değerli milletvekilleri, 

29 Ekimde 50 nci yılını kutlamak için bütün 
milletçe büyük bir hazırlık içinde bulunduğu
muz Cumhuriyetimizi ve onu şekillendirip, ona 
hayatiyet veren Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin 1973 yılı bütçesi üzerinde yapılmakta alan 
müzakerelerin her zamankinden daha önemli bir 
mahiyet taşıdığı yüksek malûmunuzdur. Genç 
demokrasimiz ve dolayısıyle Cumhuriyetimizin 
korunması yönünden sorumluluğun yalnız siyasî 
partiler ve Parlâmentoya aidolmayıp, bütün mil
lî müesseselerin, hattâ fertlerin dahi mMet ve 
tarih önünde sorumlu oldukları gerçeğinden ha
reketle, Adalet Partisi Grubu olarak Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 1973 yılı bütçesi üze
rindeki görüşlerimizi, bu defa, Cumhuriyetin, ko
runması ve Parlâmentonun haysiyet ve itibarı 
hususlarına bina ederek arz etmeye çalışacağım. 
öncelikle şu hususu belirtelim ki, Atatürk'ün 
«En büyük eserim Türkiye Büyük Millet Mecli
sidir» diye haklı olarak öğünüp gurur duyduğu 
bu Parlâmento, İstiklâl Savaşını yapmış, Cum
huriyeti ilân etmiş, devrimleri yapmış ve modern 
demokrasinin! icabı olan çok partili rejimi benim
semiş bir Parlâmento olarak, Cumhuriyetin 50 
nci yılına, içinde bulunduğumuz şartlara rağ
men yalnız Türk değil, fakat bütün dünya ka
muoyu huzuruna gene milletin tek ve son ümidi 
olarak çıkmaktadır. 

Son senelerde Cumhuriyetimiz, dolayısıyle 
genç demokrasimizin bir bunalım içinde bulun
duğu, yalnız Türk kamuoyunun değil, bütün 
dünya kamuoyunun yakînen bildiği bir gerçek
tir. Adalet Partisi Grubu olarak bugün burada, 
demokrasimizin içinde bulunduğu buhranın se
bep ve saikleri ile, bu sebep ve saiklerle muhte
lif müessese ve zümreler arasındaki illiyet rabı
talarını ortaya koyacak değiliz. Esasen bu sebep 
Ve iaaiifklier hlaikkunldla gclrlcfk millî ve genefc imâşeırî 
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vicdan, hükmünü vermiş bulunmaktadır. Türk 
siyasî tarihinin de, bu hususu objektif olarak 
değerlendireceğine olan inancımız tamdır. An
cak, demokrasi ve Cumhuriyetimizin korunması 
bakımından, detaylarına inmemekle beraber ge
nel olarak bi'r iki hususa işaret etmeden geçeme
yeceğim. 

Sayın milletvekilleri, 

Anayasamızın genel esaslar kısmında ve 1 nci 
maddesinde «Türkiye Devleti bir Cumhuriyet
tir», 4 ncü maddesinin birinci cümlesinde ise 
«Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir» şeklin
deki âmir hükümlerden sonra, aynı maddenin 
yani 4 ncü maddenin ikinci fıkrasında «Ege
menliğin kullanılması hiçbir suretle belli bir ki
şiye, zümreye veya- sınıfa bırakılamaz» dendik
ten sonra, başlangıç kısmının son cümlesi olan 
«Asıl teminatın, vatandaşların gönüllerinde ve 
iradelerinde yer aldığı inancı ile, hürriyete, ada
lete ve fazilete âşık evlâtlarının uyanık bekçiliği
ne emanet eder» şeklindeki hükmü ile, Anayasa
nın, dolayısıyle millî egemenlik ve Cumhuriye
tin korunmasında bütün vatandaşları ve bütün 
millî müesseseleri vazifeli görmüştür. 

Bu sebeple demokrasi, Cumhuriyet ve Parlâ
mento müesseselerinin birinden feragat etmekle, 
diğerlerinden bahsetmenin imkânsızlığı karşısın
da Parlâmentoyu korumanın, yalnız parlamen
terlere ait bi'r iş olmayıp, bütün millî müessese 
ve bütün vatandaşlarımızın en kutsî görevi ol
duğunda şüpheye düşmemek lâzımdır. Zira, de
mokrasilerde, Parlâmento, belli bir grup veya 
zümrenin görüşlerinin tasdik makamı değil, millî 
iradenin tecelligâhıdır. Bu hukukî ve fiilî ger
çek ortada dururken, bâzı çevrelerin veya kimse
lerin, Parlâmentodan çıkan bir kanun veya karar 
sebebiyle Parlâmento düşmanlığı yaptıklarına 
raslandığı gibi, bu durumdan daha da ileri ola
rak, muayyen bir partiye, hattâ bir milletvekili 
veya bakanın şahsına duyduğu husumet sebe
biyle, demokrasi ve Parlâmento düşmanı olanla
rına raslamak mümkündür. Hele bu gibi demok
rasi ve Parlâmento düşmanları içinde, daha zi
yade münevver vatandaşlarımızın oluşu ayrı bir 
üzüntü kaynağıdır. Ancak, söz buraya gelmiş
ken, kanaatimce, münevverlikle okumuşluğun 
aynı şey olmadığını da ifade etmek mecburiye
tindeyim. Zira, bir şahıs, üniversite mezunu ola
bilir, birkaç lisan da bilebilir; hattâ daha yüksek 

etiketleri de ihraz etmiş olabilir ve fakat bu şa
hıs muayyen bir hâdisede, objektif aklın icapla
rına göre hareket edeceği yerde, peşin hüküm 
ve dogmatik kanaatlerle hareket ediyorsa, İm 
şahıs, hiç değilse o hâdisede, münevver olarak 
değil, okumuş; fakat cahil bir kimse gibi hare
ket etmi'ş sayılır. Bu sebeple, objektif akim ica
bı ve hürriyetçi demokrasinin beşiği olan Par
lâmentoya inanmak ve ona sahip çıkmak bütün 
vatandaşlara düşen bir görev olduğu kadar, her
kesten evvel münevverlere düşen bir görevdir 
de. 

Sayın milletvekilleri, 
Yukarıda ifade etmeye çalıştığım genel ko

nulardan sonra, şimdi de, gerek Parlâmento hay
siyet ve itibarı ile ilgili, gerek Cumhuriyet ve 
demokrasimizin güçlendirilmesi bakımından il
gili gördüğümüz hususları izah etmeye çalışaca
ğım. 

Kanaatimizce, Parlâmento haysiyet ve itibarı 
ile ilgili hususları iki grupta toplamak mümkün
dür. Bunlar, 

Parlâmentonun teşekkül tarzı ve işleyişi ile, 
Parlâmentonun, aynı zamanda Anayasa vâzıı 

olması itibariyle ilgili hususlardır. 

Parlâmentonun teşekkül tarzı ile ilgili husus
lardan bugün burada, çift meclis ve gruplar gi
bi durumlardan ziyade, ön seçim sisteminden 
bahsetmek istiyorum. 

Bugün için dikkat edilecek olursa, hemen he
men bütün siyasî partiler, ve kamuoyu, önseçim 
sisteminin değiştirilmesinde ittifak halindedirler. 
Adalet Partisi Grubu da, seçim sisteminin değiş
tirilmesine taraftar ve kararlıdır. Ancak, Ada
let Partisi seçim sisteminin değiştirilmesine; 
«mevcut seçim sistemi ile Parlâmentoya kalite
siz ve kifayetsiz senatör ve milletvekilleri geli
yor» şeklindeki, kökü, Parlâmento düşmanlığın
dan ' başka bir şey olmayan propagandalara iş
tirak edip benimsediğinden taraftar değildir. 
Adalet Partisi, insan hak ve hürriyetlerine ay
kırı olmayan hangi seçim sistemi olursa olsun, 
seçim, bir itibar, bir sevgi ve bir hizmet yarışı 
olduğu cihetle, millete kendisini kabul ettiren 
kimselerin daima seçilebileceklerine kanidir. 
Yoksa, bu seçim sisteminde Ahmet, Mehmet se
çildi veya Z partisi iktidara geldi, o halde sis
tem iyi değildir, şeklindeki, akıl ve mantık yolu 
ile izahı mümkün olmayan görüşlere iltifat et-
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mek mümkün değildir. Adalet Partisi Grubu 
olarak, seçim sisteminin değiştirilmesine iki ba
kımdan taraftarız. Bunlardan birincisi, mer'i 
seçim sisteminin millî birlik ve beraberlik bakı
mından mahzurlar'taşıdığının tatbikatla meyda
na çıkmış olmasıdır. Zira, seçim çevresi olan 
bir ilin ilçeleri, mevcut önseçim sisteminde yek
diğerine dargın hale gelebilmektedirler. Keza, 
mahallî seçimlerde çok az kişinin meydana getir
diği önseçim gurulu ile seçmenler arasında ayrı 
görüşlerin meydana geldiği sık sık görülmekte
dir. 

Saniyen, seçim sisteminin değiştirilmesine, 
mahallî ve millî iradenin kusursuz veya en az 
kusurlu bir şekilde tecellisine yardımcı olmak 
bakımından taraftarız. 

Kabul etmek lâzım ki, Parlâmentomuza yö
neltilen tenkitlerin çoğu, Parlâmentonun işle
yiş tarzına ait bulunmaktadır. Parlâmentonun 
işleyiş tarzına müessir olan faktörler ise, huku
kî mevzuat ile siyasî parti ve milletvekillerinin 
tutumlarıdır. 

Bugün için Parlâmentomuzun işleyişine mü
essir olup, zaman zaman onun çalışmasını engel
leyen hukukî faktörler, bizzat Parlâmentonun, 
geçen sene ve bu sene Anayasada yaptığı deği
şiklikler ve çıkarmakta olduğu İçtüzükle ehem
miyetli bir şekilde ortadan kaldırılmış bulun
maktadır. Bu sebeple, siyasî partiler veya mil
letvekilleri bundan böyle, Parlâmentoyu çalış
tırmamak için eskisi kadar hukukî imkâna sahip 
olamayacaklardır. 

Parlâmentomuzun haysiyet ve itibarı ile il
gili olup, onun işleyiş tarzına yöneltilen tenkit
lerden diğer bir husus da, partilerimizin görüş
lerinin Parlâmentoda hâkim kılınması için ver
dikleri mücadeledir. Ancak, verilen bu mücade
lenin, millî irade ve demokratik esaslara uygun 
bir mücadele olduğunu kabul etmek de imkân 
dahilinde değildir. Geçen senelerde de ifade 
ettiğimiz gibi, Anayasa hükmü gereğince, de
mokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurları 
olan siyasî partiler, hangi seçim sistemi olursa 
olsun, eşit şartlarla ve kazaî murakabe altında 
seçime gitmektedirler. Seçim beyannamelerinde, 
milletin refah ve saadeti ile, memleketin kalkın
ması ve sair hususlardaki görüşlerini ve ikti
dara geldikleri takdirde yapacakları işleri orta
ya koymaktadırlar. Milletin hakemliği netice

sinde muayyen bir parti iktidara gelmektedir. 
Bu durum karşısında iktidara gelen partinin se
çim beyannamesi ve programına aldığı hususları 
memleketin imkânları nispetinde gerçekleştir
mek istemesinden tabiî ne olabilir? Hattâ bu 
husus iktidardaki parti için artık bir istek ol
maktan çıkmış ve bir vazife haline gelmiştir. 
Zira program ve seçim beyannamesi millet ta
rafından vize edilmiştir. İktidara gelen parti, 
demokratik prensip ve usuller gereğince seçim 
beyannamesi ile millete vadettiğl hususları Hü
kümet programına oradan da yıllık bütçelere 
alarak icra etmek mecburiyetindedir. 

İşte Parlâmentomuzun iktidar ve haysiyeti, 
milletçe tasvip edilen bu işlerin, Hükümet prog
ramı, bütçe veya kanun tasarıları şeklinde Mec
liste müzakeresi esnasında iktidar ve millî ira
deye rağmen siyasî partilerin kendi görüşlerini 
hâkim kılmak için verdikleri mücadelede ortaya 
çıkmaktadır. Zira milletçe tasvip edilen 
bir işin millet için hangi hallerde fay
dalı olacağı yönünde teknik konuşmalar 
yapılmak icabederken, bu mantikî netice 
bir yana bırakılarak milletin tasvip gören 
bu işin ya hiç çıkarılmamasına gayret sarf edil
mekte veya kendi görüşlerinin aynen kabulünde 
ısrar edilmektedir. Diğer bir şekilde ifade et
mek icap ederse milletçe benimsenen bir işin 
Parlâmentodan milletin seçim meydanlarında 
reddettiği bir şekilde çıkarılmasına gayret edil
mektedir. . Bu durum karşısında da hâdise, ob
jektif aklın icabı olmaktan çıkmakta ve his ve 
arzuların hâkim olduğu bir sen - ben münaka
şası halini almaktadır. Bundan gayet tabiî 
Parlâmento itibarı ve haysiyeti rencide olmak
tadır. Kaldıki, muhalefetin isteğini aynen ka
bul, iktidarın iktidar olmasına dolayı siyle se
çime ve demokrasiye aykırı düşen bir keyfiyet
tir. 

Bu sebeple Adalet Partisi Gruibu, demokrasi
yi şekillendiren ve ona hayatiyet veren Parlâ
mentoda bu şekilde, demokrasiye uygun olma
yan müzakere ve mücadeleleri D.eımokraısi ve 
Cumhuriyetimizin istikbali 'bakımından yapıcı 
ve olumlu bulmamaktadır. 

Sayın milletvekilleri; 

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, Parlâ
mento haysiyet ve itibarı ile ilgili olduğu ka
dar genç demokrasi ve Oum'huriyetimizm güe-
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lendirilmıesi ve geleceği bakımından da çok 
önemli gördüğümüz diğer bir husus ise Parlâ
mentonun Anayasa vazıı olarak haiz olduğu 
fonksiyonudur. 

Bir Anayasa, Devlet hayatına hâkimdir ve 
onu tanzim eder. Ancak, bu hâkimiyet mutlak 
mânada bir hâkimiyet olmayıp, demokratik 
rejimin temel felsefesi icabı yanıi «Devlet mil
let içindir» düsturu gereğince milletin refahı 
ve saadetini temin mükellefiyeti ile kayıtlı bir 
hâkimiyettir. 

Hukuk ise, zaman ve mekâna göre değişen 
kaideler manzumesidir. Şu halde millî huzu
ru rencide eden bâzı vakıaların mevcudiyeti 
ve bunların izalesi Anayasa mertebesinde de
ğişiklikleri zarurî kılıyorsa elbette Anayasada 
değişiklikler yapılacaktır ve yapılmalıdır. Ka
naatimizce, Anayasamızda geçen sene 35 asıl, 
11 geçici bu sene 5 asıl ve 2 geçici maddede ya
pılan değişiklik ve ilâvelerle, demokrasimiz 
güç kazanmıştır. Kaldı ki, bu değişiklik] e il e 
birtakım çevrelerin iddia ettiği gibi «Hürri
yetler elden gitmiş» değil, aksine; hürriyetle
rin suiistimali önlenerek , bizatihi hürriyetler 
teminat altına alınmış bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Adalet Partisi Grubu olarak, demokrasi ve 

(Cumhuriyetimizin geleceği bakımından çok 
önemli olan ve bu bakımdan Anayasada yer 
almasında büyük faydalar gördüğümüz iki 
mevzua da temas etmek isterim. 

Bunlardan birincisi,- referandum müessese
sidir. Bu müessese demokrasimizin ve millî 
huzurumuzun geleceği bakımından fevkalâ
de önemli bir müessesedir. Memlekette gerçek 
bir buhran mu var, veya sun'i bir buhran mı 
yaratıldı? Parlâmenitoyu da bırakalım, yani 
vekillerini de bırakalım, asd hak ve son söz 
sahıilbi olan millete gidelim. Meselâ toprak re
formu mu deniyor, madenlerin devletleştiril
mesi isteniyor veya daha başika bir husus mu 
ileri sürülüyorsa, formüle ederek millete gi
delim ve soralım «Evet mi - hayır mı?» Millet 
evet diyorsa yapalım, hayır diyorsa yapma
yalım. Bu suretle hem Parlâmentoda çıkma
za giren münakaşalar kesin bir hal çaresine 
bağlamış olur, hem de Parlâmento düşmanla
rının elinden önemli bir silâh daha alınmış 
olur. Bu sebeple refarandum müessesesi de

mokrasilerde buhranların giderilmesinde, em
niyet supabı mesabesinde olduğundan Anaya
samızda yer alması gerek millî huzur gerek 
demokrasimizin geleceği bakımından büyük 
önem taşımaktadır. Diğer taraftan Anayasa
mıza hayatiyet veren müessese refarandum 
olduğuna göre Anayasanın kendine hayatiyet 
veren bir müesseseye açık olmasından tabiî ne 
olabilir! 

İkinci husus ise; kilit madde, şemsiye mad
de veya şapka madde olaralk tesmiye olunan 
Anayasanın 11 nci maddesi geçen sene değişti
rilirken, yani bu madde değişik şekli ile daha 
doğarken bünyesinde tehlikeli bir münakaşayı 
taşıyarak doğmuştur. Deniliyor ki, «Bu Anaya
sa demokrat'ik sosyalizme açıktır,» ve ilâve edi
liyor «Demokratik sosyalizmle sosyal demok
rasi aynı şeydir». Hepinizin yüksek malûmu 
olduğu üzere demokratik sosyalizmle; sosyal 
demokrasi aynı şey değildir. Aksine birbirin
den tamamen ayrı ve çok farklı hususlardır. 
Anayasamızın rejime müteallik maddeleri bir
likte mütalâa edilirse görülecektir ki, Anaya
samız sosyal demokrasiye açık ve fakat de
mokratik sosyalizme kapalıdır. Diğer bir ifa
de, «demokratik sosyalizm kavramı, ile fırsat 
ve imkânlardan istifade eşitliği» kastediliyor-
sa, Anayasamız bu anlayış tarzına açııktır. Yok 
böyle değilde sosyalist ülkelerde bile tatbik 
sahası bulunmayan «riyazi eşitlik» kas'tedili-
yorsa Anayasamız bu anlayış tarzına kapalı
dır. Veya tatbikattan misal vermek icabeder-
se, demokratik sosyalizm kavramı; Avustur
ya, İsveç, Batı Almanya veya İngiliz İşçi Par
tisinin kabul ettiği mânada kabul ediliyorsa 
Anayasamız bu görüşe açık, yok öyle değil
de Yugoslavya, Romanya Çekoslavakya, Maea-
istan veya Doğu Almanya'nın kabul ettiği mâ
nada anlaşılıyorsa Anayasamız bu görüşe ke
sin olarak kapalıdır. 

Bu sebeple yukarda izahına çalıştığını teh
likeli bir münakaşayı bünyesinde taşıyan Ana
yasanın 11 nci maddesine vuzuh verilmesini 
millî huzurumuz bakımından gerekli görmek
teyiz. 

Sayın milletveikilleri, 

Parlâmentomuzun Anayasa vâzıı fonksiyo
nuna müteallik bâzı hususlardaki görüşleri
mizi ifade ederken, yine Anayasa değişikliğini 
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gerektiren ve'Parlâmentonun itibarı ide ilgili 
olması bakımından muayyen bir mevzudaki 
görüşlerimizi de burada dile getirmeyi uygun 
görmekteyim. 

Bu mevzu, siyasî hakların iadesi mevzuu
dur. Şu hususu kesin olarak ifade etmek lâ
zım ki Adalet Partisi siyasî hakların iadesi 
mevzuuna bir siyasî istismar ve bir siyasî çı-
karcılıik yönünden bakmamaktadır. 

Adalet Partisi, siyasî hakların iadesine ev
velemirde Anayasamızın bir çöle maddelerinde 
yer almış bulunan millî bütünlük ve millî hu
zur yönünden bakmaktadır. Saniyen bir mem
lekette mer'i rejime aykırı düşmediği müddet
çe siyasî kanaatlerinden ötürü siyasî hakların
dan mahrum edilmiş vatandaşların bulunmasını 
demokrasimizin geleceği bakımından, mahzurlu 
görmesi bakımından bakmaktadır. Ve nihayet 
bu mevzuun insanî yönünün genel ahlâka uy
gun düştüğüne kaini olduğu noktasından bak
maktadır. Bu sebeple grubumuz Cumhuriyetin 
50 nıcd yılıma bu mesele halledilmiş olarak giril
mesi icabettiğine kânlidir. 

Sayın milletvekilleri1; 
TBMM'si bütçesi üzerinde AP Grubunun gö

rüşlerini izaha son vermeden önce Meclisimizin 
çalışma ve idaresi hakkındaki görüşlerimizi kı
sada olsa ifadede zaruret görmekteyiz. 

1. — Geçen senelerde sık sık tenkit mevzuu 
yaptığımız Meclis İçtüzüğünün bu teşriî yılda 
Meclisimizde müzakereleri yapılarak iki madde
si hariç bitirilmiş olmasından ve bu iki madde-
minde bütçe müzakerelerini müteakip müzakere
leri tamamlanarak yürürlüğe gireceğinden mem
nunluk duymaktayız. 

2. —• Yine geçen senelerde tenkit Gittiğimiz 
Meclis memurlarının tayin ve terfilerinin bir 
espasta bağlanmış olması ve Ziyaretçi Yönetmeli-
ği'nin titizlikle tatbik edilmesinden dolayı Baş
kanlık Divanı'na ve ilgili memurlara burada te
şekkür ötmeyi vazife sayıyorum. 

3. — Bu arada Meclis santral ve telefonla- -
rımn da ihtiyaca cevap verecek şekilde ele alın
masını ayrıca rica öder; 

Yüce Meclisinize, Adalet Partisi Grubu adı
na saygılar sunarım. (AP sıralarından «Bravo*» 
sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu adı
na Sayın Haindi Hamamcı oğlu... Yoklar. 

Cumhuriyetçi Parti Grubu adına Sayın Fa-
rzıl Güleıç... 

CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — Ben 
konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sungur, buyurunuz efen
dim. 

C. P. GRUBU ADINA CELÂL AHMET SUN
GUR (Yozgat) — Sayın Başkan, Büyük Mec
lisin saygı değer milletvekili arkadaşlarım; 

Huzurunuza, Cumhuriyetçi Parti adına, 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 1973 
bütçeleri hakkında Grubumuzun görüşlerini arz 
eltmek üızere çıkmış bulunduğum, şu anda, gö
rüşlerimizi arza sayın Balşkan'ı ve Yüce Mec
lis'i saygı ile selâmlayarak başlamak isterim. 

(Sayın milletvekilleri; 
Her iki Meclisimiızin de bütçeleri dikkatle 

incelendiğinde tasarrufa nnümkün olabilecek 
derecede dikkat edildiğini müşahede etmekle, 
mes'uliyet mevkiinde vazife' gören arkadaşları
mızı bu ciddî davranışlarından dolayı tebrik 
eder, böyle değerli arkadaşlarla vazife gören 
Sayın Başkan ve Riyaset Divanı Üyeleri arka
daşlarımın da mutlu olduklarını ifadeyi bir va
zife addederim. 

Aziz arkadaşlarım; 
Bundan iki yıl önce memleketimizde aşırı 

sol ve aşırı sağ kol (gezmekte; Cumhuriyetimiz, 
güzel yurdumuz bölünmek ve aziz Milletimiz 
ırk ayrılıklarına sürüklenmek, aziız vatanımız 
ikinci bir Vietnam haline dönüştürülmek çaba
ları içerisinde bulundurulmakta idi. Bu durum
lar son haddini bulmuştu, işte, rahmetlik Ata
türk'ün arkadaşları ve aaiz Milletimizle kurdu
ğu ve Büyük Türk Milleti'ne daima yaşatılma
sını emanet ederek bırakıp gittiği bu güzide 
emanetinin, yani Cumhuriyetimizin tehlikeye 
düştüğü ve parlamenter demokratik rejimin yı
kılmak istendiği bir ortamda Içhizmet Kanunu
na göre Cumhuriyetimizi korumak ve kollaımak 
görevinde daima hazır vaziyette, iuyanık halde 
nöbette bekleyen Türk Silâhlı Kuvvetlermin 
vermiş olduğ/u 12 Mart Muhtırası'ndan sonra, 
partüerüstü bir hüviy'et taşıyan bir Hüküme
tin de icrada bulunduğu yurdumuzda, ilkinci keız 
Türkiye Büyük Millet Meclisimin bütçelerini 
görüşüyoruz. 12 Mart'tan sonra görüşülen ilk 
bütçe, geçen yıl Şubat ayında bugünlerde, ikirı-
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ci bütçe de 1973 yılının 17 Şubat'ı olan bugünde 
görüşülmektedir. 

Demokratik düzeni yıkmak isteyen aşırı uç
lar güç kazanmış, idare ve icrada zaaf h Ti sil 
olmuştu ki; bu sebeplerin tahtında 12 Mart 1971 
Ültimatomu verilmişti. Ancak, Türkiye Biiviik 
Milleit Meclisi, meselelerini ve sorumluluğuna 
müdrik olarak demokratik düzene sahip ç'hmış 
ve 'memleketimiz hükümetsiız kalmamıştı. 

Pekçok müesseselere sızmış olan anarşistlerin 
bekledikleri hükümetsiziik ve anarşi devamına 
fırsat verilmedi; Büyük Meclis, büyük çoğunlu
ğu ile yeni bir model hükümet tarzı ile adminis 
trasyona hâkim olarak anarşik olayları kurduğu 
hükümetlerle bastırmaya muvaffak oldu. Böy
lece de, anarşist aşırı solcu ve aşırı sağcıların 
sevinçleri çok sürmemiş oldu. îşte bundan dola
yıdır ki aziz arkadaşlarım; III ncü Dönem Mec 
lis, parlamenter demokratik düzenin yaşatılma
sı bakımından tarihî büyük bir şeref kazanmıştır. 
12 Mart 1971 tarihinden bu yana da bu Meclis, 
50 yıllık Cumhuriyetimizde hiç bir meclise nasip 
olmayacak bir çalışma rekorunun sahibi olarak 
tarihe geçecektir. 

Sayın milletvekilleri; 
Meclis çalışmıyor diyerek parlamenter reji

mi, parlâmento itibarını kırmak suretiyle bu 
parlâmanter rejime son vermek isteyenlerin, 
yani aşırı uçların, anarşistlerin arzu ve iştiha-
ları, bu rejim ve memleket düşmanlarının kur
saklarında bırakılmış, bu büyük başarı da bu 
dönemde bu Parlâmentoda vazife gören şerefli 
Türk Parlâmanterlerinin şeref hanelerine tari
hî bir iftihar vesilesi olarak geçmiştir. 

Biz Cumhuriyetçi Parti Grubu olarak, Gru
bumuzun dikenli yollardan geçmiş, inançları 
uğruna baba ocaklarını, yurtlarını hâsıla her-
şeylerini terketmiş kişileri olarak ve sorumlu
luk bilincine erişmiş kişileri olarak bundan 
sonra da amacımızın aşağıdaki hususlar oldu
ğunu belirtmek isteriz. 

Yurt gerçeklerinin gerektirdiği reformlar 
gerçekleştirilmelidir. Başta, Toprak ve Tarım 
Reformu, Maden Reformu, Petrol Reformu, 
Üniversite Reformu, mutlaka ve mutlaka, ger
çekleştirilmelidir. Ancak, reform yapıyoruz di
ye oy çokluklarıyla reformları deforme etmek 
isteyenlerle daima mücadele edeceğimizi belir
tir, bir reform kanunu çıkarmış olmak için çı-

I karılacak kanunlara da daima kargı olarak mü
cadele edeceğimizi ifadeyi zarurî bir husus ola
rak belirtmek isteriz. 

Reform kanunlarının bugünkü örfî İdare 
ortamına göre değil, yarının gerçek ve ihtiyaç
larına ve hürriyetlerine göre çıkarılması ge
rektiğini bilhassa oy adedi fazla olan partilere 
hatırlatmak isteriz. 

Unutmamak lâzımdır ki, bu memleket dai
ma örfî İdare ile idare edilmeyecektir. Ve keza 
unutmamak lâzımdır ki, birikmeler daima pat
lamalara sebep olmuştur ve olur. Tarih, bunu 
birkaç kere göstererek bize dersini vermiştir. 

Seçim kanunları ıslah edilmeli, Partiler Ka
nununun aksaklıkları giderilmeli, aşırı uçlara 
fırsat veren hususlar önlenmelidir. 

Siyasî partilerde, kongre basmalar, kurul
tay dalavereleri, rey hırsızlıkları, delege sahte
kârlıkları, delege dalavereleri, kongre yolsuz-

I hıkları önlenmelidir. 
Hemen şunu ifade etmek isteriz ki ; «Merke-

I zî Umumî Hâkimiyeti Sistemi» ıslah edilme
dikçe ve Seçim Kanununun seçime girenleri da
lavereler ve tertiplerden koruyacak bir tarzda 
koruyucu hususlar getirilmedikçe ve bu husus
lar temin edilmedikçe, «Merkezî Umumî Kapı 
Kulları» yarışa çıkacaklar ve demokrasi sağ
lam bir zemine oturulamayacaktır. 

Demokratik sosyal Devletimizin bu tedbir
lerin, Büyük Meclisimizce alınmasıyla yaşaya
cağı inancını muhafaza etmekte olduğumuzu 
belirtmekten şeref duymaktayız. 

Sayın milletvekilleri; 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 1973 

bütçeleri dolayısıyle biraz da oto - kritiğimize 
geçmek isterim. 

Kulisler, geçen yıllara nazaran ıslah edil
mişse de nizamlara uymamayı bir kabadayılık 
veya nüfuzlu üyelik zanneden bâzı arkadaşla
rımızın nizamlara uymamalarıyla bâzı zaman
larda kulislerde gene de bir kahvehane havası 
müşahede edilmekte ve Meclis mahremiyeti ze-

I delenmektedir. Sayın vazifelilerden bu hususun 
mutlaka giderilmesini arz ve talep ederiz. 

Hemen şunu da ifade edelim ki, bunun so-
I rumlulan idareci üyeler veya vazifeli memur

lar olmayıp, bizzat biz Parlâmento üyeleriyiz. 
Üyeler tarafından vazife gören polis ve memur-

I lara yapılan hakaretâmiz davranışları asla tas-
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vip etmediğimizi belirtmek isteriz. Parlamen
terlerle vatandaşların konuşmaları mümkün ise 
Türkiye Büyük Millet Meclisi merkez binası dı
şında olmalıdır ki, bu sayede sayın üyeler meş-
•gul edilmeden daha rahatça komisyon ve Ge
nel Kurul çalışmaları yapabilmelidirler. Fakat, 
herşeyden önce, galerileri bir kahvehane görü
nümünden ve parlamenterleri istismar gayre
tinde bulunan al ıskan, yılışkan, şımarık ve sır
naşık, partici geçinen eyyamcı kişilerden ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin etek
lerine tutunarak yükselmek isteyen ehliyetsiz 
bir kısım müziç kişilerden kurtarmak gereğine 
kati olarak inandığımızı belirtmek isteriz. 

Çıkarılmak üzere olan İçtüzüğümüz şimdiye 
dek yapılması gerekip de gecikmiş bir görevin 
zevk ve hazzını bizlere kazandırmaktadır. An
cak, vahim bir hususu burada bahsedip, Sayın 
Başkanlığın cevaplandırmasını ve tedbir alma
sını istirham ediyoruz. O olay da şudur : 

Şu esnada 1973 bütçesi Genel Kurulda gö
rüşülmeye başlanmıştır. Cumhuriyetçi Parti, 
Millî Güven Partisi birer, Demokratik parti ise 
3 üye ile Bütçe Plân Komisyonunda temsil edil
mektedir. Genel Kurulda tüm Devlet bütçesi 
görüşülüp, gözden geçirilirken, üye adedi az 
olan partiler Genel Kuruldan ayrılamamakta
dırlar. 

Diğer taraf tan Bütçe ve Plân Komisyonu 
zorlanarak çalıştırılmak istenmektedir ki, bunun 
anlamı, Komisyondan geçirilecek işlerden Cum
huriyetçi Parti, Millî Güven Partisi ve Demok
ratik Partinin fikirlerinin iştirakten menedil-
mesi, Cumhuriyet Halk Partisinin 1/2 oranında 
iştirak edebilmesi, buna mukabil encümenden 
çıkarılacak herşeyin tamamen Adalet Partisi 
etiketiyle çıkarılması demektir. Bu husus bizim. 
Anayasamızın ruhu ile bağdaşmamaktadır. Zira 
bizim Anayasamız herşeyden önce grupların 
temsil edilmelerine öncelik vermektedir. 

Şu hale göre, 12 yıldır olduğu gibi, bütçe 
müzakereleri Genel Kurulda görüşülürken, ge
çici komisyonlar dışında, normal komisyon ça
lışmalarının durdurulmasına ve bu hususun sa
yın Başkanca cevaplandırılmasını ve tedbirinin 
alınmasını arz ve istirham ediyoruz ve bu hu
susu tarihî bir vakıa olarak zabıtlara geçirtme
yi de vazife addetmekteyiz. Aksi takdirde Büt
çe Plân Komisyonundan geçirilecek kanunlar

da sadece Ve sadece Adalet Partili arkadaşları
mızın fikirleri yansıyacak ve onların oyları ile 
kanunlar Genel Kurula gelecektir. 

Meclislerin kuruluş kanunları çıkarılmamış
tır, biran önce çıkarıl malıdır. Vazifeli Kiyaset 
Divanmdaki arkadaşlarımızdan bu hususun da 
kısa bir zaiman içellisinde teminine gayretlerini 
rica etmekteyiz. 

Sayın arkadaşlarım, Anayasanın 78 nci mad
desi senatörlük ve milletvekilliğiyle bağdaşma
yan işler konusunda önemli hususları kapsa
maktadır. Son fıkrasında, «Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyeliği ile bağdaşmayan diğer görev 
ve işler kanunla gösterilir», dendiği halde, bu
güne kadar bu işler ele alınmamıştır. Bu mese
le de artık mutlaka çözümlenmelidir. 

Meclisler personeline tanınmaları bakımın
dan istisnasız kimliklerini belirten isimli tanıt
ma tanıtaçları takıl malıdır ve bunların haricin
deki kişilere Türkiye Büyük Millet Meclisi içe
risinde, sanki pazar yerlerinde dolaşıyorlarmış-
casma, dolaşma fırsatı, müsaade ve müsamaha
ları verilmemelidir. 

Meclislere!eki helkesin işgal edeceği yerler 
bellidir. Bu yerlere oturtulmalarda, bu yerlerde 
Meclis müzakerelerini takipte imtiyazlı kişile
re, partilicilcre özel muameleler yapılmamalı
dır. Bu sayede parlâmentoda görevli olanlar da 
ortada gayriciddî gezmemiş ve görevleri başın
da bulunmuş olacaklardır ve Meclisteki mesai 
de daha rasyonel bir taı'zda temin edilmiş ola
caktır. Kendileri de rahatlıkla kontrol edilmiş 
bulunacaklardır. 

Meclisler müdürlüklerinin bütün kadroları 
aynı olduğu halde, Karma Bütçe Plân Komis
yonunda bir müdüriyet, Komisyonda verilen 
yanlış bir takrirle, Komisyonun yorgun olduğu 
bir zamanda bir üst dereceli kadroya yükseltil
miştir ki, bu yanlış olmuştur. Eiyaset Divanın
ca bütün müdürlüklerin aynı seviyede muhafa
zasının teminini istirham ederiz. Bu hatanın da 
düzeltilmesini camgönülden, samimiyetle rica 
etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, sayın Parlâmento üye
lerinin kendileri ve bakmakla görevli oldukları 
efradı aileleri, Tedavi Yönetmeliğince, sağlık 
yardımından faydalanmaktadırlar. Halbuki, ay
nı çatı altında çalışan Parlâmentoda vazife ve
ren kişiler bu haktan mahrumdurlar. Sadece 
Meclisteki vazifeliler, yani Mecliste çalışanlar 
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sağlık yardımlarından faydalanmaktadırlar. 
Bunların kanunen bakmakla yükümlü oldukla
rı kişiler bu haktan yararlanmamaktadırlar. 
Bizlerle beraber çalışanlara dahi sosyal adaleti 
temin edemezsek, 36 milyonluk Türkiye'ye sos
yal adalet, sosyal güvenlik ve sosyal barışı ge
tirebileceğimiz çok şüpheli olarak kalacaktır. 

Bu durum keza birikmiş maaşlar mevzuun
da da ayniyle mevcuttur. Parlâmento üyeleri 
olarak biz bu hakkımızı aldığımız şu anda, bi
zimle vazife gören Meclis personeli bu hakkını 
alamamıştır. Aynı çatı altında bulunan bu kişi
lerin bu haklarının da temin edilmesi mutlaka 
zorunludur. 

Meclisimizin bütün müdüriyetleri ve tüm 
personeli, Devlet daireleriyle mukayese edildi
ğinde, iftihar edeceğimiz bir liyâkatin sahibi 
olmalarından dolayı kendilerini tebriki bir borç 
bilirim. Birkaç istisnamın kaideyi bozmayacağı 
ise, çok eski zamanlardan beri bilinen bir kai
dedir. Ancak, kurşun zehirlenmesi, hayat teh
likesiyle karşı karşıya vazife gören matbaa per
sonelinin bir kısmının teknik personel, bir kıs
mının ise teknik personel olmayarak mütalâa 
edilmesi ve ayırıma tabi tutulması cidden büt
çede, Meclisler bütçesinde hazin olarak tespit 
ettiğimiz bir husustur. Meselâ, ciltçiler, tertip-
çi'ler genel hizmetler sınıfına sokulmuşlardır. 
Halbuki diğer Devlet dairelerindeki durum ise 
tamamen değişiktir. Diğer Devlet dairelerinin 
bütçelerini. tetkik ettiğimizde, Devlet daireleri
nin bütçelerinde matbaa personellerinin arası
na bir ayırım sokulmamış, tümü teknik perso
nel olarak faydalandırılmıştır. Bizde de bu hu
sus mutlaka temin edilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Sungur, sonuçlandırma
nızı rica edeceğim. Süreniz dolmuştur. 

CELÂL AHMET SUNGUR (Devamla) — 
İkinci 10 dakikalık süreyi de kullanacağım Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim buyurun. 
OELÂL AHMET SUNGUR (De-vamla) — 

Meclisler bütçesini tetkik ve tenkide başladığı
mız şu anda, acı olan bir hususu da belirtmeyi, 
yüksek huzurunuzda arz etmeyi kaçmılmaması 
zarurî olan bir görev addetmekteyim. 

Meclisler Bütçesine Meclis personeli için iki 
aylık maaşların ödenmesi hakkında bir rakam 
konmuştur. Bu rakamların konulmasında isa

bet olup olmadığında tereddüt muhakkaktır. 
Çünkü bu iki aylık ödemelerde (D) cetvelinden 
ve istisnaî memuriyetlerden ödenecek iki aylık 
farkların hesabına geçildiğinde, intibakların üs
tünde üst derece aldıklarından, bu gibi personel 
arkadaşlarımızın, bu iki aylık ödeme tutarından 
ellerine hiçbir meblâğ geçmediği gibi, bu kabil 
memurların üstelik borçlu çıktıkları da bir va
ka olarak, hesaba müstenidolarak ortada bu
lunmaktadır. Bu iki aylık geçmiş maaş farkları 
yine bu sebepten 1973 Mart, Nisan'a ilâveten 
Mayıs geçmiş ayı farkının da verilmesi suretiyle 
memurun mağduriyetten kurtarılması imkânı 
sağlanabilecektir. Bu bakımdan hiç yoksa Mec
lisler bütçesine Meclislerde vazife görenlere as
garî üç maaş nispetinde bir geçmiş maaşlar far
kının ilâvesini lüzumlu ve zarurî görmekte ve 
bunu Riyaset Divanından beklediğimizi arz et
mekteyiz. 

Riyaset Divanı bu hususta tereddüde düşme
melidir. Riyaset Divanınca alınacak kararlar 
Bakanlar Kurulu kararı mesabesinde işlemekte
dir. Bunaenaleyh, bu gibi mağduriyetlerin kad
ro düzeltmelerinin ayarlanması Meclis Riyaset 
Divanınca mümkün olabilecektir. 

Arkadaşlarım, Meclis bütçesinin görüşmele
rinin sonuna yaklaştığım anda şu hususa da de
ğinmeden geçmenin mümkün olmadığını arz et
mek istiyorum. 

Millî mefahirimiz olan millî saraylarımızın 
T. B. M. M.'ne bağlı olmasını tasvip ediyoruz. 
Bu ecdat yadigârlarının ancak Meclis Bütçesi 
imkânlarıyle ayakta tutulabileceğine inanıyo
ruz. Yalnız, buralara bünyeden yetişen ehil 
kişiler mevcut iken, dışardan yapılan politik 
kişilerin tayinlerini de tasvip etmediğimizi be
lirtmeyi bir vazife sayarız. Bu paha biçilmez 
saraylarımızın bakım ve muhafazası yönünden 
hiçbir ödenek esirgenmemeli ve bütçe derdine dü
şürülmemelidir. Kültür Sarayı faciası sebebiy
le bu saraylarımızın hakkında tedbirler de ku
sur edilmemesini de hatırlatmayı bir vazife sa
yarız. 

T. B. M. M.'nin dış emniyetini temin pden 
Muhafız Taburuna giyim, kuşam ve saire gibi 
her şeylerden hiçbir husus esirgenmezken, iç em
niyeti temin eden fedakâr, vefakâr ve hattâ ye
rine göre bazan vazife görürlerken bâzı üyele
rin hakaretlerine dahi tahammülkâr olan kıy-
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metli emniyet teşkilâtımıza da, polis teşkilâtına 
da Muhafız Taburuna uzanan cinsten bir şef
kat ve yardım elinin uzanmasını ve onlara da 
bâzı imkânların sağlanmasını Riyaset Divanın
dan samimî olarak arz ve istirham ediyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri 378 sayı
nı Kanun çıkmıştır. Bu kanuna göre, gruplar
dan vazifedendirilecekler, kanunun ruhuna gö
re dil bilecek kişilerden terekküp etmelidir. Ve 
fakat bu dil bilme, «dil biliyorum» tarzında iki 
satır yazıyle olmamalıdır. Grupların seçtiği ki
şilerin lisan imtihanı belgesi veren yerlerden 
belgeslerini getirmeleri icabetmektedir. Aksi, ka
nunun ruhuna uymamaktadır. Eğer bu olma
dığı takdirde iş gene kuş dili bilenlerin eline 
kalacaktır. 378 sayılı Kanunun anlamı olmaya
cak, bu kanuna göre seçilenler de dostluk grup
ları tarzında bir mahiyet arz edecektir ki, bu 
hususta da dikkatinizi çekerim. 

Değerli milletvekilleri, demokratik düzene 
gönülden bağlı, memleketimizin demokratik dü
zende ve parlamenter rejimle hürriyet içinde 
karma ekonomiyle Atatürk ilke ve devrimlerine 
inançla, Atatürk'ün yaptıklarına altyapı dahil 
olmak üzere ve reddimirasta bulunmayan biz 
C. P. Grubu aşırı cereyanlara ve anarşiye karşı 
olduğumuzu bir daha tekrarlar, inandığımız Par
lamenter rejimin 1973 Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi bütçelerinin millet ve memleketi
mize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, 
Sayın Başkan ve Yüce Meclisin saygı değer mil
letvekillerine saygılar sunarım. 

BAŞKAN — M. G. P. Grubu adına Sayın 
Hamdi Hamamcıoğlu, buyurun. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Saym Başkan, sırayı takip etmiyor musunuz»? 

BAŞKAN — Evvelce söz almışlardı, geldiler 
efendim. Sırayı takibediyoruz. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Hayır, bugüne kadar takibedilen usul bakımın
dan istirham etmiştim. 

BAŞKAN — Geldiler, mühim bir konu de
ğil, üzerinde durulacak bir konu değil. 

Buyurun Sayın Hamamcıoğlu. 
M. G. P. GRUBU ADINA HAMDİ HAMAM

CIOĞLU (Afyon Karahisar) — Saym Başkan, 
'd/eğerli milletvekilleri; M. G. P. grubu adına 
T. B. M. M. 1973 yılı Bütçesi hakkındaki gru
bumun görüşlerini, arz etmek üzere huzurunuz
dayım. 

Cumhuriyetimizin demokratik yapısı içinde 
T. B. M. M. temel müessese alarak üstün 'bir yer 
işgal eder. 1961 Anayasamızın öngördüğü çift 
meclis esasına müstenit olarak yasama görevine 
başlayan Meclislerimiz, demokratik rejim içeri
sinde memleket yararına değerli hizmet yapmış
lardır. Devlet hayatında yasam'a, yürülıme ve 
yargı olarak başlıca 'üç alanda yürütülen faali
yetlerden yasamaya 'aıit olanlar, bilindiği gibi, 
Anayasamızın 5 nci maddesi uyarınca münhası
ran T. B. M. M. nin yetkisine dahil bulunmak
tadır. Anayasamızda son defa yapılan değişik
likler sırasında da bu temel ilke titizlikle saklı 
tutulmuş ve kararname yoluyle hükümetim bel
li şartlarlla hukulkî ikaideleri 'koyabilmesi T. B. 
M. M. nin iradesine bağlanmıştır. Hür demok
ratik düzenin yıkılmasına çalışan çevreler bun
dan dolayı .en çok parlâmento aleyhtarlığında 
birleşmiş görülmektedirler. Bir kere parlâmento 
yıkılırsa hür demokratik rejimin diğer ımües-
seselerinıin de ayakta durmayacağını çok iyi 
bilmektedirler. 

'Saygıdeğer milletvekilleri, T. B. M. M. mil
let ile yönetim arasında bir bağlantıdır. Bu 
bağlantı yok edildikten, sonra artık hür basma 
da, hür sendikaya da, hür teşebbüse de bağım
sız mahkemeye de yer 'kalmayacaktır. T. B. 
M. Meclisi, millî mücadelenin daha başında en 
güç ve en karanlık şartlar altında göreve çağı
rılmış ve bu görevini lâyıkı ile, şerefle başar-
mışitır. 

Bugün büyük Milıletimlizin hizmetinde bu 
kutsal çatının altında bulunan bizler de, bizler
den sonra burada görev yapacak olan parlâmen-
<to üyeleri de, millî, demokratik, lâik ve sosyal 
hukuk devletimizin itibarını korumaya mechur 
olduğumuzu hiçbir zaman unutmamak gerekir. 

Parlâmento faaliyetleri, sadece Genel Kumlu
daki çalışmaların görünüşü ile değerlendirmiek 
eksiik ve hatalı olur. Kanun koyucusu olarak 
Parlâmento faaliyetlerinin asil önemli kısma çok 
defa komisyon çalışmalarında belirir. Bununda 
beraber, Parlâm/ento üyelerinin ve bazan da si
yasî parti gruplarının olumsuz tutum ve davra
nışları ka/muoyunda ters izlenimler yaratabil
mektedir. 

Bu bakımdan Parlâmento üyelerinin ve özel
likle milletten aldıkları temsil görevi sıfatı ile 
siyasî parti gruplarının inanç sarsıcı davranış
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lardan uzak durmalarına ihtiyaç bulunduğu 
aşikârdır. 

Parlâmentomuzda zaman zaman şiddetli ih
tilâflar, aslında siyasî görüş ve ıkanaatlerdeki 
aykırılıkların tabiî bir sonucudur. MeclMerimiz 
bu çalışmalarında daha faydalı sonuçlar .ıeldıe 
edememiş iseler, bunun sebeplerinden birisi dıe 
içtüzüklerin bâzı hususlarda günün ihtiyacına 
cevap veremıeyişidir. 

Meclîs İçtüzüğünde isabetli değişiklikler ya
pılınca daha verimli' bir çalışma devresi İçerisi
ne gireceği ümidi içindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Oumlhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisi Bütçesi, tasarrufa riayet 
olunarak hazırlanmıştır. Geçen yıllılarda üzerin-
dıe durduğumuz konularda idarecilerimiz başarı 
göstermişlerdir. Görevliler vazife şuuru içinde
dirler. Kendilerini yürekten tebrik ederiz. 

Sayın konuşmacı Celâl Sungur arkadaşım 
çok meselelere değindiği için, ben de M'eclis 
personelinin aklıma gelem iki noktadaki dertle
rine değinmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, seçımenlleriimdizin 
bekleme salonu ile lokantanın aynı -koridor üze
rinde olması çok zaman hepimizin vicdanını 
sızlatmaktadır. Vekilini bulamamak 'endişesi 
içerisinde oılan seçmenler bazan sabalhın 9'unda 
bekleme salonuna alınmakta ve orada saatlerce, 
hattâ 12'ye ve 13'ye kadar beklemektedir ve aç 
beklemektedir. 

Bir yerde gerçek böyle iken, parlâmenıterle-
rin, hemen bekleme salonunum yanındaki lokan
taya geçmeleri, insan olarak hepimizi üzmekte
dir. Riyaset makamından mümkün 'ise buna bîr 
çare bulmasını istirham ediyoruz. 

İkinci bir konu da; Meclisimizce, Meclis per
soneline diktirilen eılbisdcriin biraz da resmî ha
vası olan elbiselerin dikiş hataları itibariyle he
men hemen hiç giyilemez halde olduğu bir vakı
adır. Mevzuat müsait, bulunduğu takdirde, ku-
ımıaşlarmı, kendilerine vermek suretiyle, hiç de
ğilse kendi ölçülerine göre bir elbise diktiriıl-
mesinde, verilen kumaşların ve terzi parasının 
heder olmaması bakımımdan faydalar mütalâa 
edi|yorunı. 

1973 malî yılı Mdılfet Meclisi Bütçesinin tüm 
Meclis personelime ve Milletimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını temıemmi eder, Yüce Meclise 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — D. P. Grubu adıma Sayın Ku-
bilay îmer, buyurun efendim. 

D. P. GRUBU ADINA MUSTAFA KUBÎ-
LAY ÎMER (Konya) — Sayın Başkan, ve Yü
ce Meclisin değerli üyeleri; 

1973 yılı Senato ve Millet Meclisi Bütçe 
taşanları hakkımda D. P. Grupunun görüşleri
ni arz edeeeğim. 

"Üzerinde görüşme yapılan husus, ayrı ay
rı iki Meclîsin bütçe tasarıları olduğu kadar, 
bir başka ifade ile T. B. M. Meclisinin bütçe 
tasarısıdır. Bilündiği üzere, T. B. M. Meclisi 
Anayasa hükümleriyle (teşrîî fonksiyonu ifa 
eden bir organdır. 

Bu sebeple, onu meydana getiren meclis
lerin tasarıları üzerimde görüşlerimizi ifa
de ederken, mevzua evvelâ bu kuruluşların aslî 
görevlerinden başlanılması gerektiği kanaatin
deyiz. 

Ülkesi, milleti ve hâkimiyetiyle varlığı mev-
cudolan devletimizin kuruluş ve nizamı Ana
yasa ile temel hülkümlere bağlanmıştır. Ana
yasanın 4 noü maddesinin 1 nai fıkrası; '«Ege
menlik kayıtsız şartsız 'Türk Milletlinindir. 

Milleit egemenliğini, Anayasanın koyduğu 
esaslara göre, yetkili organlar eliyle kulla
nır.» demek suretiyle, 1924 Anayasasının koy
duğu kuvvetler birliği sisteminden ayrılarak 
bir ölçüde kuvvetler ayrılığı sistemini kabul 
e'tmîştir. Biz, aslında bu görüşün tam bir ay
rılık şeklinde ele alınışını doğru bulmuyor, bu
nun bir denge sistemi şeklinde yorumlanma
sını uygun görüyoruz. 

Böylece teşriî organ olan T. B. M. Meclisi, 
icra ve idare organı Hükümet ve yargı organı 
olan her derecedeki mahkemeler arasında, 
fonksiyon ayrılığı sebebiyle, her birinin müs-
ıtakiil oluşunu değil, aralarında bir koordinas
yon ve ahenk temini ile bir dengenin vardığı
nı kabul ediyoruz. 

Anayasanın 4 ncü maddesinin 2 nci fıkra
sında; «Egemenliğim kullanılması, hiçbir su
retle belli bir kişiye, zümreye veya sınıfa bı
rakılamaz. Hiçbir kimse veya organ, kayna
ğımı Anayasadan almayan bir devlet yetkisi 
'kullanamaz.» demek suretiyle, egemenliğin kay
nağımın millet olduğu ve bunun kullanılması-
nım ikisi, zümre ve sınıflara terk /edilmeyeceği, 
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bunu millet adına kullanan organların yetki-
lenini Anayasadan aldıkları belirtilmektedir. 

iBu cümleden olarak, (Anayasanın 5 nci mad
desi dle belirlendiği üzere; «Yasama yetkisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki 
devredilemez.!» hükmü ile daha önce ileri sü
rülen hususların teyidi yapılmaktadır. ' 

Yukarda izah olunan yetki ve foksiyon iti
bariyle Senato ve Millet Meclisinden oluşan 
T. B. M. Meclisi, evvelâ, kanun koyucu vasfı 
içinde mütalâa edilir. Bundan sonra Cumhur
başkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından •yürüt* 
mıe görevinin kanunlar çerçevesinde yerine 
getirilmesinin denetimi, yine T. B. M. Mecli
sinin görevidir.^ 

Bu ikinci görev, birincisinin içinden çık
maktadır. Bu suretle belirlenen bir husus var
dır. Kayıtsız şartsız milletimize aidolan hâ
kimiyet ve onun yetkili organlar tarafından 
kullanılması ancak millî iradeye uygunluğu 
nispetinde ve ölçüsünde mümkün olabilecektir. 

Devletin temel nizamı olan Anayasa ve ona 
uygun olması gerekli yasalar, onu çıkaranın 
arzusuna uygun olarak yürütme ve yargı or
ganları tarafından yerine getirilir, tatbik edilir. 
Bu, hukukî ve mantıkî bir zorunluluktur. T. B. 
M. Meclisi adına kanunları çıkardığına ve bu 
kanunlarla birtakım hükümler koyduğuna gö
re, millî iradeye uygun olan millet hâkimiye
tinin, milletin sözünün geçerli olması gerekir. 

IR'u suretle anlaşılmaktadır ki; milletin sö
zünün geçerli olması, onun adına çıkan kanun
ların geçerli olması demektir. Bunun aksine, 
iltimas, rüşvet ve irtikâp gibi uygulamalar ka
nun ve milletin sözünün geçmediği mânasını 
taşır. Bu yönü ile işin sadece kanunları) çıkar
mak değil, onları aynı zamanda tatbik etmek
le yapılmış olacağı ve sayılacağı anlaşılmak
tadır. Bunların ne ölçüde yerine geldiğini ve
ya getirildiğini sağduyu ve salim düşünce sa
hiplerinin izanına bırakıyorum. 

Bilinmelidir ki, ne T. B. M. M. toplantı sa
lonlarında «Egemenlik kayıtsız şartsız mille
tindir» cümlesinin büyük harflerle hakkedil
miş olması, ne de bunun Anayasayla hükme 
bağlanmış olması neticeyi sağlamaya yeter
lidir. Mesele ve bizim davamız hükmün tatbi
ki ve bunun hakkıyle yerine getirilmesidir. 
Aksi halde yazılar ve yasalar duvarları ve say

faları veyahut da kitapları, dolayısıyle de kü
tüphane duvarlarını süslemekten öteye mâ
na taşıyamaz. Bu kürsüden veya diğerinden 
T. B. M. M. mensupları, parlâmanterler defa
larca Parlâmentonun haysiyetinden bahset
mişlerdir. Bir müesseseyi işler hale getiren
ler, onun içinde çalışanlardır. Bu sebeple bi
linmelidir ki, Parlâmentonun haysıiyetini ko
ruyacak olanlar, onun üyeleri olan parlâman-
terlerdir. 

Bir mahkemenin mehabetini muktedir hâ
kim, bir hükümetin kudretini kuvvetli baş
bakan ve bakanlar sağlayıp, koruduğu gibi, 
parlâmentonun (haysiyetini de parlâmanterler 
sağlar ve korurlar. Bunun için başkalarında 
kusur arayacak ve onları kötüleyecek yerde, 
mesul ve müsebbibi içimizde arama'k lâzımıdır. 

Bir Cumhurbaşkanı seçimi, bir umumî ve 
malha'liî seçimlerden bahsedilen önümüzdeki ve 
şimdi görüşmesini yaptığımız 1973 bütçe yılı 
(için. yukardaki ifadelerin taşıdığı ehemmiye
ti idrak etmek zorundayız. 

Anayasanın 4 ncü maddesinde belirtildiği 
gibi, egemenliğe kayıtsız şartsız sahip ve onu 
yetkili organlar eliyle kullanan Türk Milleti
nin bu hakkımı hiçbir suretle belli bir kişiye, 
zümreye veya sıınııfa bırakılmayacağını, bırakma
yacağını yasama organı olarak ispat etmek mev
kiinde olduğumuzu, bugün ve yarın unutmadan 
hareket etmek, bu şekilde çakışmak gerekir. 
Vazifesini müdrik olanlar, onun yerine geti
rilmesini de müdrik olmalıdırlar. 

Diğer taraftan, Hükümetin veya gelip ge
çecek hükümetlerin denetimli de parlâmento
nun vazifesidir. Bunun da gerektiği gibi, lâ-
yiki veçhile yerine getirilmesi icaJbeder. iktidar 
ve muhalef A de yine vazifesini yerine getir
melidir. 

Bu yönüyle partilerüstü Hükümet formülü 
ve tatbikatının geçmişte ve günümüzde muha
sebesini yapmak zorundayız. 

Bir taraftan içerisinde bulunduğumuz ola
ğanüstü şartların neyi ifade ettiğini anlaya
madığınızı ifade edeceksiniz, diğer taraftan 
onu reylerinizle destekleyip, icaplarını yeri
ne getireceksiniz, sonrada parlâmentonun de
netim vazifesinden bahsedeceksiniz., işte bu 
olmaz. 
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Olağanüstü koşulların doğumuna sebep, 
devamına yardımcı olanlar bu nevi şikâyetle
re hiç değilse bile, en az hakkı olanlarıdır. 

»Şurasını burada açıkça ifade edeiiJm ki, T. 
B. M. M. kanun koyucu organ olarak, geçtiği
miz yıl içeririnde Anayasanın öngördüğü ve 
anadevlet kuruluşlarıyle ilgili bir çok tasarıyı 
kanunlaştırmıştır. Bu arada son yasama dö
neminde Anayasanın da bir çok tadillere uğ
radığını; ama bunların kifayetli olmadığını, 
D. P. olarak bütçe kanun tasarısının bu bölü
münde de belirtmek yerinde olacaktır. 

Diğer taraftan, çıkan kanunların ne oldu
ğunu kimsenin anlamadığı bir reform anla
yışına kurban edildiği de vakıadır. Sol ve sos
yalist görüşlere istinat eden birtakım ka
nunların, iddia edildiği gibi, reform sayılama
yacağı ve milletin iradesine uygun olmadığı 
da belirlidir. Millet ve dünya kamuoyu önün
de bu hususları bir kere daha tekrar etmek
te fayda mülâhaza citmelkteyiz. 

Yetkili organ eliyle millet hâkimiyeti, onun 
iradesine tam uyan bir şekilde kullanılmış sa
yılamaz. Milletin arzusu bu ve böyle değildir 
ve 19>69 seçimlerinde reyler !bu türlü kanunlar 
çıkarılsın diye verilmemiştir. Böyle hukukî ta
sarruflarla millet iktisadî, malî ve sosyal buh
ran içinde kalsın diye seçmenler oy vermemiş
tir. 

•Millet Meclisinin daha evvel grubu bulunan 
partiler temsilcilerinin Millet Meclisi Başka
nının riyasetinde hazırladıkları ve Anayasa 
Eomisyonunundan geçerek müzakeresinin bit
mesine bir kaç maddesi kalan İçtüzük teklifi
ni çıkarması ileri bir adımdır. Ancak, hemen 
belirtmek zorundayız ki, bütün olumlu çaba
lara rağmen, bugün kadar yarını da içine alan 
mükemmel bir İçtüzük yapılmış olmayaeaktur. 
Bu hususu, İçtüzük teklifinin müzakerelerin
de -genişliğine beyan .etmiş bulunmaktayız. Bu 
sebeple burada detaylarına inmek lüzumunu 
hissetmiyoruz. 

Yine belirtmek isteriz M, Anayasa deği
şiklikleri müzakerelerimde parti görüşü olarak 
arz edildiği gibi, tek Meclis sistemine taraf
tarız. Bunun sağlayacağı, getireceği hukukî ve 
pratik faydaları yine bu müzakereler sırasın
da ehemmiyet ve vüsatine uygun tarz ve şekil
de açıklamış bulunmaktayız. 

YukardaM izahatımıza muvazi olarak çı-
Ikanlan kanunların gerek komisyonlarda, ge
rekse Umumî heyetlerde ehemmiyetine uygun 
biçimde ve şekilde ele alınıp incelenmediğini de 
beyan etmek isteriz. Komisyonlarda tasarılar 
sadece toplanma nisabı, imza yönünden şekil 
şartına uygun olarak ele alınmış; müzakere
lerde ise ilgi gerek üyeler, gerekse komis
yon üyeleri tarafından lâyiki veçhile gösteri
lememiştir. Umumî Heyet toplantılarında bu 
müzakere nisabının ne ölçüde sağlandığı ma
lûmdur. Bu ilgisizlik müzakerelere olduğu ka
dar, tasarı metinlerine karşıı -da olmuştur. Ana-
dava ve meseleleri içine alan hükümleri ge
tiren kanunların nasıl müzakere olunduğunu, 
daha doğrusu nasıl olup bitfciye getirildiğini 
müzakereler sırasında komisyon ve Umumî 
Heyet zabıtlarına geçen sözcülerimizin beyan
larından ufak bir inceleme sonunda anlamak 
mümkündür. 

Değerli milletvekilleri; burada lokanta, zi
yaretçiler ve baskı işleri gübi birtakım harcı
âlem mevzuları dile getirerek zamanı boşa 
harcamak istemiyorum. Bu hususlar hemen her 
'bütçe yıllında T. B. M. M. bütçesi görüşülür
ken söyleneigelmıiştir. Anca'k, belirtmek yerin
de olur ki, bu hususlarda daiha önce ifade edi
len, şikâyet edilen mevzular elan devam et
mektedir. Bunlara verilecek cevapların, yine 
geçmiş yıllardakine benzeyeceğini ümit etmek
teyiz. 

ıMeclis personelinin durumu da yine geç
miş yıllardaki şikâyetlere sebebolan mesele
lerin devamıdır. Bizim, parti olarak bu hu
susta üzerinde durmak istediğimiz nokta, bil
hassa isıtflibdam yönünden adama göre iş de
ğil, işe göre adam sisteminin tatbikinin titiz
likle uygulanması ve sağlanmasıdır. 

Bu arada, Meclis kütüphanesinin bir ga
zete kıraat yeri hüviyetinden kurtulması ve 
kurtarılması için idarecilerin ve parlâmanıter-
lerin hassasiyetle meselenin üzerine eğıilme-
leri gereklidir. Zengin bir kütüphaneden is
tifadenin temini kadar, bu istifadeyi parlamen
terlerin de sağlaması, temenniye şayan bir 
durumdur. 

Diğer taraftan, parlâmanterlerin uğraşa
cağı veya uğraşmayacayu işleri belirten ka
nun biran önce çıkarılması, D. P. olarak üzerin-
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de hassasiyetle durulan bir konudur. Parlâ
mentonun asıl vazifesi kanun çıkarmak ve çı
kan kanunların tatbikatını icra ve idare yö
nünden murakabe etmektir. Bunu bir tarafa 
itercesine, vatandaşın, seçmenin, partilinin ba
kanlıklar kademesinde işlerini takiibetmek, yük
sek dereceli muakkiplik, iş takipçiliğidir. As
lında (kanunlar ve buna bağlı olarak çıkarı>-
lan nizamname ve talimatnameler doğru ve ye
rinde uygulanmış olsa, taşradan Hükümet 
merkezine bu kadar çok: iş gelmez. (Men işler 
de, yine bir aracı olmadan, vatandaşın ka
nun önünde eşitliği esasına göre yerinde hal
ledilir. Bu sağlandığı takdirde, parlamenterle
rin sabahtan akşama iş takibine imkân ve me-
sağ kalmaz. Böylece parlâmanterler icra ve ida
reyi, Başbakan ve bakanlar seviyesinde Hü
kümeti murakabe şeklinde ele almak duru
munda olurlar. 

Üzerimde durmak istediğimiz bir diğer hu
sus da gensoru ve Meclis araştırması müesse
selerinin durumudur. Verilen gensoru önerge
lerinin, bu arada partimizin verdiği gensoru 

önergelerinin görüşülmesi sırasında Hükümete 
iştirak eden partilerin durum ve (tutumları cid
den ibret vericidir. 

iHem Hükümete üye verilecek, hem de gü
ven oyu alması sağlanacak, diğer taraftan me
suliyetine iştirak de edilmeyecek. Sonra, muha
lefet partisi gensoru isteyince bunun da kar
şısına çıkıp haklı mesele ve mevzularda genso
runun reddi yolunda rey kullanılacak... işte, 
anlaşılması güç durumların ve tutumların can
lı ımıisali de böylece verilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem Meclisin değerli üyeleri; bütçe
sini göfrüişme'kte olduğumuz kuruluş, içerisin
de vazife görmekte olduğumuz Türkiye Bü
yük Millet Meclisidir. Bütçe kanunu tasarısı
nın tümü üzerinde yapılan konuşmalardan son
ra üzerinde ilk konuşma yapılan müessese ve 
onun bütçesi bu sebeple büyük ehemmiyet 
arz eder. Kanunu çıkaracak organın bütçesi 
üzerinde onun üyelerinin hassasiyetle durma
ları, parti ve grupların buna gereken ehemmi
yeti vermesi, lâzımdır. Kendi durumunu göz
den geçirmeyenler, başkalarının veya diğer 
mevzuların tetkük ve tenkidini gerektiği ölçü
de yapamazlar. Varlığını ye varoluş sebebini 
fehmedenler, önce kendilerini tanımaya mec
burdurlar. Başkalarını tenkit edenler 'bunu 
önce nefislerinde denemelidir. Bu yüzden, par
lâmento mensupları çalıştıkları müesseseyi ve 
çalışmalar olarak kendilerini ilk evvelâ ten
kit süzgecimden geçirmek durumundadırlar. 

.Demokratik Parti Grubu olarak Anayasa ve 
İçtüzük hükümlerine göre parti gruplarına is-
tinadederek çalışma nizamı sağlanan Parlâ
mentoyu ve onun bütçesini, arza çalıştığımız 
şekil ve tarzda ele almayı lüzumlu bulmakta
yız. Bu ölçüler içerisinde de fikirlerimizi ve 
görüşlerimizi ortaya koymuş bulunmaktayız. 
Görüşmeler sonunda bütçesini kabul edeceği
miz Parlâmentonun, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin, sözlerimizin başında beyan ettiğimiz 
gibi, haysiyetli' kılınması, verimli çalışmalar 
yapabilmesi, Anayasa kuruluşları arasında ken
dine lâyık mevkii sağlaması, vazifesini gerek
tiği ölçülerde yerine getirmesi için tenkitle
rimizi sıralamış bulunmaktayız. Temennimiz, 
çok partili demokratik bir parlâmanter niza
mın, hâkimiyetin, Devlet yönünden kaynağı, 
millet iradesine uygun olarak işlemesidir. Bu
nu temin edecek olanlar ise, onu meydana ge-

Bu vesileyle bir hususa daha işaret et- , 
mek istiyorum. Sözlü ve yazılı sıoru müessese
leri Hükümeti murakabe vasıtası «olmaktan 
âdeta çı'kmıştıır. Bunlara gereken ehemmiye
tin, gereken ciddiyet içerisinde verildiği' id
dia olunamaz. İdarede bir başıboşluğun hüküm 
sürdüğü bir vakıadır. Hele partilerüstü Hü
kümet durumu, vatandaşı bizar eden bir tat
bikatı doğurmuştur. Ortada mesul iktidar ol
mayınca, tatbikatçılar ashabı mesalihi bir ke
nara iter olmuşlardır. Bu husustaki şikâyetler, 
halk tabiriyle, ayyuka çıkmıştır. Hükümet, bir 
düğer ifadeyle iktidar demektir. İktidarı tem
sil etmeyi, Hükümete iştirake rağmen hiçbir 
parti üzerine almıyor. Bu durumda mesuliyete 
iştirak mümkün değildir. Mesulün ortada ol
madığı yerde, bir iktidarın mevcudiyetinden 
bahsoîunamaz. Siyasî parti grupları esasına 
göre çalışan parlâmentoda, iktidar mesuliye
tinden, Hükümet teşkil eden ve ona gövenoyu 
veren partiler kaçarsa, Hükümetin icra ve ida- ı 
re organı olarak nasıl denetlendiğini anlamak,. 
buna mâkul ve geçerli bir cevap bulmak cid
den çök zordur. Bu durumlar muvacehesinde, 
Parlâmentonun denetim, görevini alfa ettiği
ni kim ne hakla iddia edebilir. 
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tiren üyeler ve parti gruplarıdır. Siyasî par
tilerimizin, sadece seçim ve seçilme mevzula-
rma değil, onu takibeden devrede bunun ica-
bettirdiği mevzulara da eğilmeleri zarureti 
vardır. Demokrasimizi devamlı» ve rejimi iti
barlı klimanın yolu, Parlâmentoyu yetki ve 
haysiyetine uygun çalıştırmaktır. Bütün Ana
yasa kuruluşlarının, bütün hakikî ve hükmî 
şahısların en büyük hükmî şahsiyet olan Dev
leti, muhafaza ve müdafaa etmeleri icaibeder. 
Fonksiyon tecavüzüne girmeden, vazifelerinin 
şümulünü idrak ederek çalışan yetkili organ
lar, Anayasanın koyduğu esaslara giöre, mil
let hâkimiyetini, onun arzu ve iradesi istika
metinde kullanmakta mükelleftirler. Haklara 
sahip olanlarım, onları kullanma ehliyetine 
de sahip olmaları kadar normal bir hukuk kai
desi daha yoktur. Hak, tasarrufu doğurur ve 
onunla birlikte var olur. Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin var oluş sebebine uygun bir büt
çe devresini idrak •edeceğine dair ümit ve inan
cımızı teyidederken, yeni bütçesinin Yüce Par
lâmentonun sayın üyelerine ve idarî persone
line hayırlı ve uğurlu olmasını Demokratik 
Parti Grubu olarak niyaz eder, saygılarımızı 
sunarız. (D. P. sıralarımdan alkışlar). 

ıBAŞKAN — Gruplar adına Ibeş grup söz
cüsü görüşmelerini bitirmişlerdir. Şimdi, kişi
sel görüşlerini ifade etmek için söz almış bu
lunan sayın milletvekillerine söz vereceğim. 

iSaym Nuri Celide Yazıcıoğlu, buyurunuz 
efendim. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Önce Meclisin oluşumunu etkileyen seçim 
sistemi üzerinde duracağım ve özellikle seçmen 
yaşma değineceğim. 

18 yaşını bitiren genç, yasalarımıza göre 
memur olur, mal sahibi olur, ticaret yapar, ken
di kendine, kendi iradesiyle, öbeveynine danış
madan evlenebilir, asker olur, vergi mükellefi
dir, Medenî Kanun ve Borçlar Kanununa göre 
tüm sorumlulukları yüklenebilir, ceza kanunla
rına göre cezaî ve hukukî ehliyetlere sahiptir. 
idam cezasına da mahkûm olabilir, fakat 18 ya
şını bitiren genç, seçmen olarak oy kullanamaz. 
Bunun sebebi de izaıh edilemez, bilmiyoruz. 

Çağın bilimi ve teknolojisi, insanın genç 
yaşta psikolojik alanlarda gelişmesini hızlan

dırmıştır. Dünün 35 - 40 yaşındaki insanının 
tecrübelerine, bugün 18 yaşındaki bir genç sa-
hibolmaktadır. Artık eğitim metotları, öğretim 
araçları gelişmiştir. Bugün dış ülkelerde, ben 
kendi gözümle gördüm, yabancı dili gençlere 
elektronik beyinle öğretiyorlar. Bu çağın 18 yaş 
genci, her halde memleketin ihtiyaçlarını bi
len sorunlarımı idrak etmiş kişidir, her halde 
rahatlıkla millî iradede kendi ağırlığını göste
rebilir. Bu açıdan, 18 yaşını bitiren kişilerin, 
yurttaşların seçmen olabilmeleri olanakları sağ
lanmalıdır. 

Ayrıca, çeşitli dedikolara sebebolan önseçim 
sistemi mutlaka düzenlenmelidir, ıslah edilme
lidir muhterem arkadaşlarım. Hattâ, mümkün
se kaldırılmalıdır. Aydınlar, sandık başına gel
miyorlar ve ölçüleri aynen şudur: Önüme geti
rilen hazır listeye damga vuracak alet değilim 
ben diyor, benim de mantığım var, ben de kişi
leri tanirım, fakat çeşitli parti merkezlerinin 
çeşitli görüşleri, özellikle parti disiplininin 
hâkim olması ölçüleri düşünülerek önseçim sis
teminin kaldırılamayacağını, hattâ ıslah edile
meyeceğini, Partilerarası Komisyonun son top
lantısından sonra basından üzülerek izlemiş 
bulunuyoruz. 

Ayrıca, Meclisin çalışmasını düzenleyen İç
tüzük henüz bitmemiştir. İçtüzük tartışmaları 
sırasında burada bâzı konulara değindik. Gö
rüyorsunuz işte önümüze bütçe geldi, sıra al
mak bir meseledir, çeşitli şekillerde burada bek
leyen arkadaşlar sıra alıyorlar, öteki arkadaş
lar alamıyorlar. Ayrıca, altı kişi konuştuk
tan sonra - beş grup var - yeterlik önergesi ge
liyor, milletvekiline söz düşmüyor. Bu bakım
dan, İçtüzük hazırlanırken bunlara dikkat edil
melidir. 

Bir de, bâzı konularda, arkadaşlarımdan 
özür dileyerek özelleştiri yapmak zorundayım, 
kendi kendimizi bâzı konularda eleştireceğim. 
Parlamenterin seçmeniyle ilişkisi başka oluyor, 
benim izlediğime göre kamu görevlileriyle iliş-

' kişi başka oluyor. Bir delege geliyor, bir muh
tar geliyor; onunla meşgul olmamız değişik, bir 
de memurun yanma gittiğimiz zaman, memurla 
olan ilişkilerimiz, davranışlarımız değişik olu
yor. 

Geçenlerde bir Bakanlığa gittim. O ba
kanlıkta bir .milletvekili ile ilgili durum görü
şülüyordu. Milletvekili içeri alınmamış. Aslın-
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da bakanlığın o tutumunu beğenmiyorum. î§ 
takipçileri s'abah saat 10,00'dan ve öğleden son
ra 15,00'ten önce o bakanlığa giremiyorlar. Ka
pısına polis koymuşlar, memur koymuşlar. Kor
kunç bir şey. 

KEMAL KAYA (Kars) — Millî Eğitim Ba
kanlığı orası. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
İsmi ıgerekmiyor.. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Mecbur ona. 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 

Mecıbur veya değil. Kapılar vatandaşa açık ol
malıdır. 

Buradan bir milletvekili gidiyor. Milletveki
line soruyorlar «Beyefendi, hüviyetiniz.» «Gös
termem gerekmez» diyor. «Beyefendi, milletve
kili veya senatörseniz, buyurun». Generalseniz, 
- sivil giyinmiş olursunuz - yine «Buyurun». 
Ama «Başka bir özel göreviniz varsa, lütfen 
hüviyetinizi gösteriniz.» deniyor, «Beni tanımak 
zorundasınız; nasıl tanımazsınız?* diyor. Hadi 
Bakana telefon, müsteşara telefon.. «Ben bu 
adamı mahkemeye vereceğim.» 

ıSaym arkadaşlarım, buna hakkımız yo!k. 
Milletvekili, vatandaşın özel işlerini takip zo
rundadır. Benim başımdan geçti; bir Bakanlık
taki işimi teker teker her gün izlediğim halde 
11 ayda çıkarabildim. - Elimde evrak var. Gü
nü gelince bu kürsüden dile getireceğim - Va
tandaş ne yapsın? Muş'taki, Van'daki vatandaş 
ne yapsın?. Milletvekiline mektup yazıyor, mil
letvekili gidip araştırıyor. 

Bir bilim adamıyle bir sohbet sırasında bu
nu konuşuyorduk. Bilim adamı aynen şunu de
di: «Eğer bürokratla halkın arasına politikacı 
(girmezse, bürokrasinin çarkı halkı ezer.» Dün
yanın her yerinde milletvekili ve senatör, daha 
doğrusu politikacı özel işleri de izler. Ama ka
nunlar çerçevesinde izler. Yoksa kanun dışında 
vatandaşa özel hak verilsin demiyoruz. Ayrıca, 
bir misal: 

. Bir genel müdürün yanma giden milletvekili 
diyor ki: «Falan memuru, filân yere alıver.» 
Mümkün olmadığı yönetmelik ve yasalar gös
terilerek kendisine açıklanınca, «Ben sana bu
nu yaptırırım» diyor. Ona hakkımız yok arkadaş
lar... 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Milletvekili 
olarak şikâyet mi ediyorsun bizleri? 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
öz eleştiri yapıyorum beyefendi. Kendi ken
dimizi eletşiriyorum. Asgarî beşerî münasebet 
ölçülerine uymak zorunda olduğumuzu burada 
belirtiyorum beyefendi. O milletvekilini.. 

BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğlu, her milletve
kili kendi tasarrufunu kendi tayin eder. Bu 
hususu böyle düşünürsek iyi olur. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
(Sayın Başkanım, aynı statüye sahibolan öbür 
milletvekillerini de bu etkilemektedir. Halkın 
içine gittiğimiz zaman «ıSizin milletvekili arka
daşınız şöyle yapmış» deniyor. Falan partili, 
filân partili yok artık. Burada biz bir yeri tem
sil ediyoruz. Binaenaleyh, aynı olay, aynı dere
cede zatıâlinizi de, beni de ve sayın arkadaşları
mı da etkiliyor, bunu beğenmedikleri halde. 
Bunu açıklamak zorundayım.. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Bu nasihat-
larmızla işler düzelecek, öyle mi ? 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
Sayın arkadaşlarım, Millet Meclisi personelinin 
Ibâzı sorunları var. Kısaca ona değinmek isti
yorum. 

Millet Meclisi personeline giyim için kumaş 
veriliyordu, şimdi elbise veriliyor. Bu elbisele
rin dikimi, Millet Meclisinde giyilebilecek ni
telikte olmadığı için bu personel bunu giyemi
yor. 

Millet Meclisindeki personele 3 - 4 üst de
rece verilebiliyor. Yalnız bunların dağıtımında, 
verilmesinde adaletsizlik var. Aynı anda Mec
lise giren personelin birisi alıyor, öbürü ala
mıyor. Bunlarda bir adalet sağlanmalıdır. 

Mesai ücretleri üç aydır hizmetlilere öden
memiştir. 1327 sayılı Kanunun deyimiyle, yar
dımcı hizmetler kadrosunda bulunanlara öden
memiştir, memurlar ve idare müdürleri almış
lardır. 

Millet Meclisindeki memurlara servis veril
mektedir. Servis, yalnız genel idare hizmeti sı
nıfındakileri taşımakta, yardımcı hizmetler sı
nıfında olanları taşımamaktadır. Diyelim ki, bu 
akşam Meclisi 23,30'da veya 24,00'te kapatalım. 
Belediyenin taşıtları götürüyor, hizmetlileri gö
türmüyor. Sabahleyin.. 

BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğlu, süreniz bit
miştir, tamamlayın efendim. 
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NUBt ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
Bitiriyorum Sayın Başkan. 

50 nci yıl ikramiyesi kanun teklifi veril
mişti. Bütçe Komisyonunda reddedilmiştir. Bu 
bir atıfettir, lütfen verilmelidir. 

Bir de, Millet Meclisine gelen ziyaretçilerin 
milletvekillerini ve senatörleri rahatlıkla bu-
bilmeleri için buluşma yerleri, görüşme yerleri 
hazırlanmalıdır. Aşağıda çekilen ıstırabı hepi
miz görüyoruz. Binaenaleyh, boş binalar var, 
bu boş binalar değerlendirilmelidir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayetiyle ilgili 
(bir önerge gelmiştir, okutuyorum. 

ıSaym Başkanlığa 
Millet Meclisi Bütçesi üzerinde yeterince 

görüşme yapılmıştır. Müzakerenin kifayetini 
arz ve teklif ederim. 

Kars 
İsmail Alaca 

(SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Aleyhinde söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
M. SALİH YILDIZ (Van) — Söz istiyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yıldız. 

M. SALİH YILDIZ (Van) — Sayın Baş
kan. değerli milletvekilleri; 

Kıymetli zamanlarınızı fazla işgal etmeyece
ğim. Muhtelif parti gruplarına mensup sayın 
arkadaşlarımızın partileri adına burada yaptık
ları konuşmaya - Bir parti grubu hariç - hep
sine teşekkürlerimi arz etmek isterim ve bu me-
yanda da o sayın parti sözcüsü arkadaşıma da 
ayrıca cevap arz edeceğim. 

Santraldan, santralin ıslahından şikâyet edil
di. Biz geçen sene, - Hatırlanacaktır - Millet 
Meclisi bütçesi münasebetiyle, 3,5 milyon lira 
para koymuştuk ve bu santral ancak bu para 
ile yapılabilir. Bunun hesabını da PTT Genel 
Müdürlüğü en ince detaylarına kadar yapmış 
idi. Yüce Bütçe Plân Komisyonu kabul etmedi
ği için, bunu bir milyona indirdi. Takdir bu
yurursunuz ki, 3,5 milyonla yapılması gereken 
bir iş, bir milyonla yapılamaz. Onu bir milyona 
indirmek demek, tahsisatın tamamını kaldırmak-

' la muvazidir. Bu yıl inşallah bütçe imkânları 
nispetinde buna başlanacak. Esasen bu bütçe

deki imkânsızlığa rağmen, yine de bütün teşeb
büsleri yapmış bulunuyoruz. En kısa zamanda 
buna başlanacağını arz etmek isterim. 

Umumiyetle sayın arkadaşlarımın çok haklı 
bir dertleri vardır, hepimizin müşterek derdidir. 
Gerçekten binamızın yapılış tarzı, yerleşme 
plânı son derecede mahzurlu, son derecede ihti
yaca cevap vermekten uzaktır. Sayın üyelerin 
ziyaretçileriyle gerek görüşme, gerekse bizzat 
Parlâmento çalışmaları bakımından verecekleri 
mesaiye bir hazırlık olması bakımından bir yere 
ihtiyaçları vardır. Her şeyden evvel rahatça ça
lışabilecekleri ve iş takip edebilecekleri bir yere 
ihtiyaç vardır. Bugünkü bina imkânlarıyle bu
nu yapmanın tamamen imkân dışı olduğunu 
takdir buyurursunuz. Binanın bütün özellikleri 
sayın üyelerce malûmdur. Biz bunu düşünerek 
iki sene evvel Bayındırlık Bakanlığının yardı-
miyle bir keşif yaptırdık. Bu binaya bahçe ta
rafında bir ek bina yapılacaktı. Hiç lükse kaç
madan, sadece sayın üyelerin ihtiyaçlarını, çalış
ma imkânlarını, seçmenleriyle temas imkânlarını 
ve orada seçmenleriyle beraber rahatça yemek 
yeme imkânlarını hazırlayabilmek için, temin 
edebilmek için bir proje takdim ettik. Maliyeti 
de pek fazla yüksek değildi. Çünkü., son dere
de tasarrufa riayet olunmuş, basit, temiz, ihtiya
ca cevap verir bir mahiyet arz ediyordu. Yine 
Sayın Komisyon bunu kabul etmedis iltifat et
mediler. Şüphesiz ki, bu iradeye hürmet ediyo
ruz. İşte bugünkü sıkıntılar bundan neşet et
mektedir. 

Memurlarımızla ilgili bâzı temenniler de bu
lunuldu. Bunlara cevap vermeden evvel, bu
güne kadar Millet Meclisi memurlarına neler 
yaptığımızı arz etmek isterim. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun de
ğişik şekliyle mer'iyete girmesinden sonra, Baş

kanlık Divanları olarak toplandık. Memurları
mıza asgari iki, bazen üç, dörde kadar üst de
rece intibakları tanıdık; ki bu dereceleri ancak 
bir memur uzun süre çalıştıktan sonra alabilir. 
Biz o tarihte geçerli olmak üzere bu intibak im
kânlarını tanıdık. Ayrıca memurlarımıza yiye
cek zammı vermekteyiz. Bu yiyecek zammı da 
küçümsenemeyecek ölçüdedir, 200 lirayı geç
mektedir. 

KEMAL KAYA (Kars) — Kaç liradır ? 
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MÎLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ M. SA-
SALİH YILDIZ (Devamla) — Tahmin ediyo
rum Sayın Kaya, 200 lira civarındadır. 

KEMAL KAYA (Kars) — 200 lirayı geç
mez. 

MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ M. SA
LİH YILDIZ (Devamla) — Öylemi efendim, 
tamam. 

Yazlık, kışlık elbise vermekteyiz. Fazla me
sai keza ödemekteyiz. Üstelik Meclislerimizde 
çalışan memurların bir de - itiraf etmek lâzım
dır ki - büyük rahatlıkları da vardır. 

Tedavi Yönetmelikleriyle ilgili temennilere 
gelince; bunun üzerinde çalışmalarımız vardır. 
Gerçekten sayın memurlarımızın bakmakla mü
kellef oldukları eş ve çocuklarına da bu imkânı 
hazırlamayı elbette düşünüyoruz. Kaldı ki, bu 
Türkiye çapında bir meseledir. Bakanlar Ku
rulu bir tüzük hazırlıyor, denmektedir. Hiçbir 
memur için henüz bu meriyete girmiş değil; ama 
biz Başaknlık Divanları olarak memurlarımızı 
biran evvel bu imkâna kavuşturmak kararında
yız. 

Birikmiş maaş farkları için, Maliye Bakan
lığı Bütçesine para konulduğunu biliyorsunuz, 
yani onun mekanizması odur; bunu da takibet-
mekteyiz. 

Bu arada, Demokratik Parti adına Sayın 
İmer arkadaşımız yaptıkları konuşmada; Mec
lislerin itibarı uğruna yaptıkları konuşma, iti
raf edeyim ki, Meclislerimize itibar kazandırma-
mıştır. Partilerüstü Hükümeti müdafaa etmek 
bize düşmez elbette, bizim görevimiz değildir. 
Ama, «Meclislerin denetimi Partilerüstü Hükü
met yüzünden ortadan kaldırılmıştır» dediği 
için, bu nokta itibariyle buna cevap arz etmek 
istiyorum. 

Sayın arkadaşımın mensup olduğu parti, Ür
güplü Hükümetine, partilerüstü olarak kurul
mak istenen Ürgüplü Hükümetine üye vermek 
için razı olmuş, üyelerini de vermiş; ama bu Hü
kümet kurulamadığı için, bugün Partilerüstü 
Hükümet formülünün karşısına çıkmışlardır. 

MUSTAFA KUBILAY İMER (Konya) — 
Bunun cevabı verildi. Eski plâğı yine döndür
meyelim. 

MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMtRI M. SA
LİH YILDIZ (Devamla) — Şimdi, Meclisleri
mize itibar kazandırmak hepimizin görevidir, hiç 

1 şüphesiz. Ama, itibar kazandıralım derken, Mec
lislerimizi itibarsızlığa düşürdüğümüzü de, sarf-
ettiğimiz birtakım ölçüsüz ifadelerle, idrak et
meye mecburuz. 

MUSTAFA KUBILAY İMER (Konya) — 
Sayın Başkan, «ölçüsüz» kelimesine lütfen dik
kat buyurunuz. Bunun için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 
MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ M. SA

LİH YILDIZ (Devamla) — Samimyet şarttır; 
her şeyden evvel samimiyet şarttır. Bir insa
nın özel hayatı da öyle olmalıdır, çalışma hayatı 
da. Bunu sadece İmer'in şahsı için söylemiyo
rum; kendimi de dâhil ederek, insanların ef'ali 
ile iç âlemi mutlaka birbiri ile uymalıdır ki ; iti
bar olarak her sahada tankide itibar konusunda 
mâruz kalmasın. 

«Ölçüsüz» tâbirini kullandım; tavzih ediyo
rum. Bu şekilde konuşmamamı temenni eder
dim, maksadım budur. Yani, Meclislere iti
bar kazandırayım, derken; Meclislerin itibarını 
zedeleyici birtakım girişimlerin içinde bulunma
masını temenni ederdim. 

Netice itibariyle yüksek zamanlarınızı alma
mak bakımından, büyük eleştirilerinize, kıymet
li eleştirilerinize teşekkür ettiğimi bir defa da
ha arz etmek isterim. 

Saygılarımı sunarım. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Bir so

rum var efendim. 
BAŞKAN — Sayın Atagün, buyurunuz, so

runuzu sorunuz. 
.MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sivil 

ve askerî emniyet mensupları hariç, Meclisin 
personel olarak memurlarının adedi nedir? Bu 
birinci sorum. 

ikinci sorum, da, hizmetli adedi nedir? Bun
ları öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz soruyu cevaplandı
rınız efendim. 

MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ M. SA
LİH YILDIZ (Devamla) — Sayın Başkanım, 
son zamanlarda kadrolarımızda bâzı değişiklik
ler oldu. Şu anda, o değişiklikleri ihtiva eden 
liste mevcut ise hemen arz edeyim, değilse bilâ
hare arz edeyim. 

BAŞKAN — Yerinize buyurunuz ve yetkili
lerden öğreniniz. 
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Sayın Atagün, bu sorunuzu Millet Meclisi 
için soruyorsunuz değil mi, Cumhuriyet Sena
tosu için değil. Millî Saraylar hariç mi efen
dim? 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Yalnız 
Millet Meclisi için soruyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Yıldız, yeri
nizdeki mikrofondan söyleyebilirsiniz. Cevap 
geldi mi efendim? 

MİLLET MECLÎSİ İDARE ÂMİRİ M. SA
LİH YILDIZ (Devamla) — Geldi efendim. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Bir sorum var 
ef endim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Güley. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Sorum belki o 

kadar önemli değil, ama açıklanmasında yarar 
vardır sanıyorum. 

Hepimizin yanımızda Sayın Ferruh Bozbeyli 
tarifmdan imzalanmış kimlik cüzdanlarımız var. 
Sayın Ferruh Bozbeyli uzun süreden beri Meclis 
Başkanlığı yapmışlardır ve şimdi de bir partinin 
Genel Başkanıdır. Bir dönemden bir döneme 
kimlik cüzdanı verilmesine bir zaruret de yok
tur. Aksine, Meclis başkanlarının değişmesiyle 
üyelere verilmiş olan kimlik cüzdanlarının oto-
matikman değiştirilmesi yoluna gidilmelidir. 
Gerçi, arzu ettiğimiz takdirde münferiden, kay
bettiğimizi ileri sürerek veya bunun değiştiril
mesini istersek, şüphesiz buna hiıç kimse «hayır» 
demez, değiştirilir. Fakat bu böyle talep üzerine 
olmamalı; Meclis Başkanlığı yenilendikçe, döne
min bitip bitmediğine bakılmaksızın üyelerin 
cüzdanları Meclis Başkanlığı imzasıyle değiştiril
melidir. Şimdi uçak seferlerinde aramalar yapı
lıyor. Bu aramaların dışında kalabilmeleri için 
Meclis üyelerinin kimlik cüzdanlarını göstermele
ri gerekiyor. Son bir tatfbikat da benim 'başım-
den geçti. Kimlik cüzdanımı açtım, gösterdim. 
Memur saygılı bir şekilde baktı; üzerindeki im-
yazı okuyamadı. Benim okuyup söylemem gerek
mezdi. Evet geçtim ama, o esnada eğer «Bu imza 
kimindir»? deseydi; Sayın Ferruh Bozbeyli'nin 
ismini vermem gerekecekti. 

Şimdi rica ediyorum; Başkanlık Divanı, Baş
kanlık Divanının üyeleri olan sayın İdare Âmiri 
arkadaşlarımız bu konuyu ele alsınlar; ya kimlik 
cüzdanlarımızdaki imza değişsin veya kimlik 
cüzdanlarımızı yenilesinler. 

KEMAL KAYA (Kars) — Nüfus memuru 
değiştikçe nüfus cüzdanları değişmez. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın üye ya
nılıyor. Hangi dönemde verildiği üzerinde yazı
lıdır, o izma da her zaman muteberdir. 

MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ M. SA
LİH YILDIZ (Devamla) — Sayın Başkanım 
emredersiniz arzı cevaibedeyim efendim. 

i BAŞKAN — Buyurunuz efendim, cevapla-
I ymız. 

MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ M. SA
LİH YILDIZ (Devamla) — Şüphesiz ki, baş
kanların değişmesiyle otomatikman hüviyet cüz-

ı danlarmm değişmesi gerekmez. Ama, Sayın Gü
ley'in bu temennisine olumlu bir hal yolu bula
bilmek bakımından, bunu Başkanlık Divanına 
intikal ettirmek için teşebbüse geçeceğimi arz et
mek isterim, efendim. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Nüfus memu
ru değiştikçe nüfus cüzdanları da değiştiriliyor 
mu? (Gülüşmeler). 

| MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sa
yın Başkan, soru soracağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ayibar. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — önemli diye 
bunu yazıyoruz İçtüzüğe öyle mi. 

BAŞKAN — İçtüzüğün hüviyetle ilgili mad
desi bilmem kesbi katiyet etti mi, hatırlatırım. 

Sayın Aybar, buyurunuz. 
MEHMET ALI AYBAR (İstanbul) — Sa-

' yın Başkan; Meclis tutanakları hakkında sayın 
İdare Âmirlerinin ne düşündüğünü öğrenmek is
tiyorum. Çünkü, arkadaşlarımızın da bildiği gi
bi, Meclis tutanakları Kasım ayından beri çıkmı
yor ve bu durum bu yıla mahsus bir durum da 
değildir. Geçen yıl da aynı büyük gecikmelerle 
çıkmıştır. Bu hususta ne düşünüyorlar ve bunun 
nedenini nasıl açıklarlar? 

BAŞKAN — İkincisi efendim. 
MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sa

yın hatip cevap versinler de belki ikinci soru 
sormama ihtiyaç kalmayacaktır. 

BAŞKAN — Kalmaz diyorsunuz. Birbirine 
foağlı.Buyurun efendim. 

MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ SA-
. LİH YILDIZ (Devamla) — Efendim, matbaa

mız mesai saatleri dışında da çalışmakla beraber, 
işlerinin hakikaten çok fazla olması sebeİbiyele 
tutanaklar zamanında basılmıyor. Hele son iki 
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sen«dm beri, 12 Mart 1970 tarihinden itibaren 
Meclislerimiz hemen hemen yaz tatili de yapmı
yor, mütemadiyen işler birikiyor. Matbaamızın 
kapasitesi ve imkânları ancak bu kadarını yap
maya kâfidir, bunun başka bir sebebe bağlan
ması katiyen varit değildir. 

Arz etmek isterim efendim. 
BAŞKAN — Birinci sorunuz cevaplandırıl

dı. Buyurun ikinci sorunuzu sorunuz efendim. 
MEHMET ALI AYBAR (istanbul) — Sa

yın hatibin verdiği cevap bendenizi tatmin etme
di. Çünkü gayet açıktır. Bundan evvelki Meclis
ler bunca mahmul çalışmaları yoğun bir şekil
de görüştüler, ama buna rağmen tutanaklar böy
le geç kalmazdı. 

İkinci bir faktör var; o da fazla mesai için 
verilen munzam ödeneklerin adaletli bir şekilde 
tespit edilmemiş olmasının bu gilbi gecikmelere 
sebebiyet verdiği intibaı bende hâsıl oldu. Buna 
acaba saym idareci ne diyecekler? 

BAŞKAN — Fazla mesailerde bir adaletsiz
lik var mı?. 

MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ SA
LİH YILDIZ (Devamla) — Efendim, fazla 
mesaiden mütevellit bir adaletsizlik olduğunu 
matba mensubu arkadaşlarımız ve matbaa müdü
rü bugüne kadar hiçbir vesileyle bize intikal et-
tirmemiştir. Ayrıca, fazla mesailerin adalet ölçü
leri dahilinde dağıtıldığına ben şahsen inanıyo
rum. Sayın Aybar'm meraklarını izale edebil
mek için kendinlerine her türlü kolaylığı göster
meye amadeyim. Fazla mesai alan arkadaşları
mız hangi usule, hangi miktarlara kadar fazla 
mesai alıyorlar, bunların cetvelleri Muhasebe 
Müdürlüğümüzde, Zatişleri Müdürlüğümüzde 
mevcuttur. Hattâ o kadar titizlik göstermekte
yiz ki, aynı gün mütemadiyen arka arkaya bir 
şahıs kalmasın diye, devamlı şekilde listeler ya
pılmaktadır. Bugün Ahmet kalmışsa, yarın 
Mehmet'in kalmasını temin, hem Ahmet'in din
lenmesini, temin etmek, hem öbür arkadaşın da 
fazla mesaiden istifade etmesini sağlayabilmek 
için titizlikle bunlara riayet etmek istediğimizi 
arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Saym Nuri Eroğan, buyuru
nuz efendim. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — İçtüzükte. Es
ki İçtüzük (Ruzname) yeni ifade : Gündem. Lü
gati Naci de şöyle ediliyor: «O toplantıya su

nulmak üzere» Elimde 5 .1 .1973 günkü Millet 
Meclisi gündemi var 34 ncü Birleşim. 24 sayfa 
ve 371 maddeyi ihtiva ediyor. 

Bunun bir günde müzakeresi mümkün değil
dir İnsan ne kadar süratle okursa okusun, bir 
saatte 20 sayfalık kitap okur. Bu 24 sayfa ve bü
yük ölçüde bir sayfadır. 1,5 saat sadece bunun 
okunması sürer. 

1. Bunu hergün tabedip önümüze vermekte 
bir mâna görüyorlar mı? 

2. Bunu sadece o gün görüşülecek konulara 
inhisar ettirseler hem kâğıt sarfiyatı önlenir, 
hem de matbaanın işini hafifletmiş olurlar. Bu 
fikrime iştirak ediyorlar mı?. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ SALİH 

YILDIZ (Devamla) — Sayın Başkanım, saym 
arkadaşımızın tevcih buyurdukları sual bizi 
ilgilendirmemektedir. Tamamen tüzük ve Mec-
lie gündemini yapmakla mükellef ve vazifeli olan 
kimseleri ilgilendirmektedir, Kaldı ki, sayın ar
kadaşımızın aynı kouyu bu yıl içinde başka bir 
vesileyle bu kürsüden ifade etmiş olduğunu da 
hatırlıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu konu Kanunlar 
Dairesi ve matbaa ile ilgilidir. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Meclis Baş
kanının riyasetinde efendim. Bu Meclis bütçe
sinde görüşülmezse.. 

BAŞKAN — Evet, evet, ama. 
NURİ EROĞAN (istanbul) — Kanunlar 

Dairesi gündemi diye bir şey var mı?. 
BAŞKAN — İdareci üyelerle ilgili midir? 
NURİ EROĞAN (istanbul) — Bunu evvel

ce getirmiş olmam, şimdi getirmeme mani midir? 

BAŞKAN — Efendim, özel ruznamenin basıl
ması Danışma Kurulunca kabul edilmiş bulun
maktadır. 5 . 1 . 1973 tarihli ruzname günde
mi.. Bugünkü gündem lütfen bakarsanız, bunla
rın hiç birisinin olmadığını göreceksiniz, özel 
ruzname kararı da alınmıştır, sorunuza cevap 
vermiş oluyorum. Yani, Sayın Yıldız adına soru
yu cevaplandırmış oluyorum. 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Bu cevap kâ
fi değil efendim. 

BAŞKAN — Yeterli veya yetersiz olabilir. 
Tatmin olmamış olabilirsiniz efendim, ben cevap
landırmış oluyorum. 
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M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Sayın 
Başkan, sizin cevaplandırmaya hakkınız var 
mı?. 

BAŞKAN — Tedbir düşünülmüştür efen
dim? 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Sayın 
Başkan, müzakereye siz mi girdiniz. 

BAŞKAN — Cevaplandırıyorum, müzakere 
etmiyorum efendim. Divanla ilgili konu.. 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Sayın Baş
kan, size sormadım ki?. 

BAŞKAN — Bana sorun sormayın. Sayın 
Yıldız, «Kanunlar dairesini ve Başkanlığı ilgi
lendiren bir konu» dedi. Biliyorsunuz Danışma 
Kurulu yapıyor ruznameyi. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Meclis Büt
çesini müdafaa etmek üzere idareciler gelmiştir. 
Bunlar Meclis Başkanlığını temsil etmekte
dirler. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunda idareci 
üyeler yok ki, canım.. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Meclis Başkanlığının müdafaasını.. 

BAŞKAN — Haklısınız, haklısınız... Sayın 
Kaya, buyurun efendim. 

KEMAL KAYA (Kars) — Sayın Başkan, 
Mecliste bir PTT şubesi var. Meclisin bütün he
sapları, bütün giderleri Ziraat Bankası ile ya
pılmaktadır. Birçok arkadaşlar ve memurlar her-
gün çeklerini alıp muayyen Ziraat bankalarına 
gitmektedirler. Her üç ayda bir Ziraat Bankası 
ya lokantayı veya bir grup solunu işgal etmek
tedirler. PTT gibi Meclis binası içinde Ziraat 
Bankasına bir yer tahsis edilip, burada devamlı 
bir şube açılabilir mi? Bunu düşünmüş müdür
ler?. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ SALİH 

YILDIZ (Devamla) — Efendim, bugüne kadar 
böyle bir şeyi düşünmedik. Ve şu anda da ihti
yacın çok âcil olduğuna ben şahsen kani deği
lim. Nihayet üç ayda bir gelmektedirler ve bir-
gün içinde bu bitmektedir. O bakımddan bir 
âcil durum görmediğimizi arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Saym 
Ataman, buyurun efendim. 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Sayın Baş
kan, yıllar Önce Beylerbeyi Sarayına bir havuz 
yapılması kararlaştırılmıştı, 800 000 lirayı bu-
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lan bir para karşılığı bu havuz o yıllarda ihale 
edildi. 

Sonradan bu havuzun kabulü yapıldıktan 
sanra, havuzun su toplamadığı, suyu akıttığı ve 
sızdırdığı görülmüştür. 

Meclisimizin o zamanki yöneticiler ve mü
teahhitler aleyhine bir dava açmışlardı. 

Sayın İdare Âmirinden rica ediyorum : Aca
ba bu dava sonuçlandırılmış mıdır? Eğer so
nuç alınmamışsa o zamanki yöneticilerle bu 
artırmaya veya havuzdalki çalışmalar katılan 
kişiler hakkında ne düsünülmöktedirler? Rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yıldız. 
MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ SALİH 

YILDIZ (Devamla) — Efendim, Sayın Ata-
man'da bu mesele konuşulduğu zaman hatırlı
yorum, Divan üyesiydi. Ve (hattâ bu «meseleye 
özel ilgi de göstermişlerdi. Açılan davanın bu
güne kadar sonuçlanıp sonuçlanmadığını da şu 
anda bilemiyorum, tetkik edip 'kendilerine ce
vap arz edeceğim efendim. 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Yazılı ol
sun lütfen. 

MİLLET MECLliSİ İDARE ÂMİRİ SALİH 
YILDIZ (Devamla) — Evet efendim yazılı. 

BAŞKAN — Evet efendim. Buyurun Sayın 
Artaç. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, 
ifade edildiğine göre kadrosundan düşük dere
cede maaş alan memurlar mevcuttur, dleniyor. 
Acaba böyle bir durum var mıdır? Bu hususta 
ne düşünüyorlar. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yıldız. 

MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ SALİH 
YILDIZ (Devamla) — Efendim, hak ettiği de
receden daha aşağı derecelerde maaş alan bir 
memurumuz yoktur. 

BAŞKAN — Evet başkaca soru sormak is
teyen sayın milletvekili?.. Sayın Atagün, soru 
mu efendim?.. Buyurun. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Hayır 
Başkanım sorduğum sualin cevafbmı alamadım? 

SALİH YILDIZ (Devamla) — Sayın Ata
gün'ün sormuş bulundukları sualin cevabını arz 
ediyorum. Memur adedi 1 219'dur. 1973 yılı 
bütçemizde, bunun 259'u Millî Saraylardadır. 
Mevcudu 1 219'dur. 
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BAŞKAN — Memur ve yardımcı hizmetlile
ri sordular ayriyeten, efendim ikinci bir sorula
rı daha vardı, hatırladığım kadariiyle. Memurla 
yardımcı sınıf... Sayın Atagün öyle sormuştunuz 
değil mi? 

SALİH YILDIZ (Devamla) — Evet onu tef
rik etmiştim. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Bu ce
vaptan sonra Meclisin odacı kadrosunda, müs
tahdem kadrosunda olup da memur olarak çalış
tırılan kimseler var mıdır? Bunların adedi ne
dir, rica edeceğim. 

SALİH YILDIZ (Devamla) — Yazılı olarak 
arz edeyim. ' 

BAŞKAN — Yardımcı hizmette olup da me
mur olarak çalışanları soruyor. 

SALİH YILDIZ (Devamla).—- Yazılı olarak 
arz edeceğim. 

BAŞKAN —: Başka soru sormak isteyen sa
yın milletvekili? Yok. Teşekkür ederiz Sayın 
Yıldız. 

SALİH YILDIZ (Devamla) — Ben de te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adı
na Sayın Kubilay Imer, buyurun. 

DEMORATtK PARTİ GRUBU ADINA 
MUSTAFA KUBİLAY IMER (Konya) — 
Sayın Başkan, muhterem. milletvekilleri; 
berveçhi peşin arz etmiş olayım ki, yapmış oldu
ğumuz ve müddetini grupların ilk konuşmaları
na ayrılan 20 dadikayı dahi doldurmayan konuş
mamızda, görüşülmekte olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Bütçesiyle ilgili olan ve partimi
zin bugüne kadar bu Meclis kürsülerinden daha 
geniş olarak dile getirdiği mevzuları beyan et
miştik. Bu sebeple tekrar bir söz almanın gereği 
olmadığı kanaati içerisinde idik. Vakta ki, ko
nuşmalara cevap olmak üzere Meclis İdare Âmi
ri bir arkadaşımızın burada daha ziyade Hükü
mete ve Meclisin bizatihi Parlâmento olarak, ida
re ile ilgili olarak değil, yapmakta olduğu gö
revleri dolayısıyle ortaya sürdüğümüz mev
zulara adetâ bir Hükümet yetkilisi imiş gibi ce
vap vermemek durumuna girişi ve arkasından 
İDİzim konuşmamız için parti grubunu ve şahsı
mızı hedef alarak «ölçüsüz» kelimesini önce kul
lanması ve bunu ölçüsüz kullandığını anladığı 
için de, founu tavzihe gittiğini gördüğümüz için
dir ki, burada tekrar söz almak lüzumunu his-

î setmiş bulunmaktayız. Burada daha evvel bir
çok defa partimizin grup temsicileri tarafından 
cevabı verilmiş bulunan Suat Hayri Ürgüplü 
Hükümetine giriş meselemizden bahsettiler. Ma
dem ki, bahsolundu, bu hususu açıklıkla belirte
lim. Biz bir partilerüstü hükümet formülüne ha
yır diyoruz. Fakat, bir Suat Hayri Ürgüplü Hü-
kümetnin teşkil tarzının Mecliste grubu bulunan 
partilerden ve bu partilerin yetkili kurul ve ge
nel başkanlarına sormak suretiyle Başbakanlığa 
gelen şahsın kendisi seçerek değil, partilerin şah
siyetine, içerisinden seçtiği üyelerin kendi şah
siyetine ve onların iradelerine uygun olmak su
retiyle seçtiği şahıslarla bir hükümet teşkili ci
hetine gidileceği ve bu yolda hareket edildiği 
için Demokratik Parti olarak biz buna iştirakin 
lüzumlu olduğunu gördük ve o zaman ki, kurul
ması gereken hükümetin bugüne kadar iki Erim 
Hükümetinde* ve Melen Hükümetinde görül
düğü şekilde, bir partilerüstü hükümet, yani 
partileri ve parlamenterleri hiçe sayarak sadece 

Başbakanın seçtiği şahıslardan kurulu bir hükü
met formülüne karşı çıktığımız için bunlara ka
tılmayıp diğerine katılma kararını vermiş bulun
maktayız. Bizim bu izahatımız açıklığa ve geniş
liğine daha evvel fbu kürsülerden ifade edilmiş
tir. Onun için meselenin daha genişine, daha de
taylı izahına burada lüzum hissetmiyoruz. 

Diğer taraftan, partilerüstü hükümetin mev
cudiyeti Parlâmento murakelbesini güçleştirmek
te ve hattâ bir bakıma ortadan kaldırmaktadır, 
demiştik. Madem sordular anlatayım. Daha biraz 
evvel Meclise gelirken bindiğim otomobilin içeri
sindeki şoförün anlattığı hususu burada misal 
olarak zikrediyorum. Demiştim ki «Vatandaşın 
şikâyeti ayyuka çıkmıştır.» 1964 senesinde bu 
kabîl şoförlerin esnaf oldukları için götürü ver
giye tabi tutulduklarını ve o zaman kendilerine 
götürü karne verildiğini, ama 1964 senesinde 
bunların geri alındığını, o günden geçen yıla ya
ni 1972 yılına gelinöeye kadar bu mevzuda bir 
talep vufcubulmadığmı, ıge.çein sene 1964 dahil 
vergilerin talebedildiğini ve buna itiraz ettiğini 
(beyan etmiştim. Bunu şunun için söylüyorum, 
Devletin vergi borçlarından dolayı alacaklarının 
(beş yıllık zamanaşımına uğradığını bugün' her 
vergi daire ve memuru bilmektedir. Ama bu va
tandaşın anlattığının içerisinde dahası da var
dır. Arabası olduğu halde evine gidilerek haciz 
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yapılmış ve daha birçok kendisine kanunla ilgi
li olmayan, kanun dışı icraî muamele ve takip
lerde 'bulunulmuştur. Bu bir tanesi. Eğer. bir 
iktidar bulunur, o iktidarın Meclisin oylariyle 
gidip gelme durumu mevcudolup ve vatandaşın 
önüne iktidar olarak hesap verme durumunda 
bulunursa, icra ve idare organı olarak Hükümet 
idareyi bu yönde denetler ve yapılan yolsuzluk
lara çare bulunur. Ama partilerüstü hükümet 
formülü içerisinde, Nihat Erim'in beyan et
tiği gibi, ne seçimlerde mesuliyet, ne de iştirak 
eden partilere mesuliyet tanımayan bir hükü
met sistemi içerisinde elbette idarenin bir keş
mekeş içerisine gireceği, ve Meclis murakabesinin 
lâyıkı veçhile yerine getirilemeyeceği bir beda-
hattir. Biz bu cihete genişliğine girmemek şar-, 
tiyle umumî hatlarıyle ağyarını mâni, efradını 
cami bir şekilde tercüman olmak durumunda ol
duk ve burada ifade ettik. Görülüyor ki, ifade 
ettiğimiz hususlar ya "anlaşılamamış veyahutta 
bunun ölçüsü tııtulamamıştır. Evet; bir yerde 
ölçü tutmuyor ise kabahat ölçünün değil ölçüye 
gelmeyenindir. Mızrak çuvala girmez, ama bu 
arada minareye de kılıf dikenler bulunur. Bu da 
olur. Ama şunu söyleyelim ki, mesele ve mevzu 
hangi ölçüyü nerede, hangi esaslara göre tatbik 
etmesini bilmek ve ondan sonra sarf edilen sö
zün ve kullanılan ölçünün artık dönüşünde bu
lunmamak, hattâ tashihi gibi cihete dahi gitme
mektedir. Çin'lilerin bir atasözü vardır : «Söyle
nen söz, atılan ok ve geçen zaman geri gelmez». 
Burada Meclis kürsüsünden sarf edeceğimiz söz
lerin her birini ayrı ayrı hesabedip, ölçüp biçip 
buna göre sarf etme durumundayız. Biraz sonra 
tekzibine veya tavzihine gideceğimiz cümle veya 
kelimeleri burada sarf etmek bu Meclis kürsü
sünden, bu Meclisin bütçesinin görüşülmesi mü
nasebetiyle ifade edeyim ki, konuşulacak durum 
ve tutum olamaz. Bu ölçüler içerisinde biz yine 
yapılan tenkitleri ve söylenen sözleri umumî hat
ları içerisinde cevaplandırma durumuna gitmiş 
bulunmaktayız. Bu vesileyle bir kere daha Se
nato ve Millet Meclisi ile birlikte Türkiye Bü
yük Millet Meclisi 'bütçesinin sayın üyelerine 
ve idare personeline hayırlı ve uğurlu olmasını 
dileriz. Saygılarımızla. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergesini 
tekrar okutuyorum efendim. 

(Kars Miletvekili İsmail Hakkı Alaca'nın 
önergesi tekrar okundu.) 

17 . 2 1973 0 : 2 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere aleyhinde 
sayın Mutlu buyurun. 

'SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar)— 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Büyük Mil
let Meclisi Bütçesinin görüşülmesinin yeterliği 
hakkında verilen önergenin aleyhinde söz aldım. 
Niçin bu önergeyi reddedelim? Bu önergeyi biz 
reddetmeliyiz ki, kendimizle, Meclisimizle ilgili 
hususları daha derinliğine eleştirebilelim. Parti 
gruplarının dışında bir milletvekiline söz veril
mekle, acaba hakikaten bütün milletvekillerinin 
düşündüklerine, dertlerine çare bulundu mu? 
Mutlaka bulunmadı. 

Aziz arkadaşlarım, bu önergeyi reddetmeliyiz? 
Niçin reddetmeliyiz? Biz Anayasal hakkımız 
olan yazılı sorunları, bu bir Anayasal haktır ve 
Hükümeti murakabe hakkımızdır yazılı soruları 
Millet Meclisi sayın Başkanlığı vasıtasıyle Baş
bakana veya bakanlara yöneltmekteyiz. Öyle so
rularımız var ki, 2 yıldır cevap verilmemiştir. 
Ben çıkıp da bakana veya Başbakana «Niçin ce
vap vermiyorsunuz? diyemiyorum. Burada geç
mişte olmuştur, tutanaklarda vardır, ki, anlata
cağım bu hususları dile getirmek için yeterliği 
reddetmeliyiz. Sayın arkadaşlarım, Millet Mecli
si sayın Başkanına Hükümeti şikâyet ettim, ya
zılı sorularımıza cevap verilmemektedir, dedim. 
Verilirse de o sorunun önemi geçtikten sonra 
verilmekte veya Anayasanın tarifine uymaya
cak, Tüzüğün tarifine uymayacak şekilde bir ar
kadaşa mektup yazılır gibi cevap verilmektedir. 
Sayın Başbakan - tutanaklarda vardır - buraya 
çıktı «Ben yazılı sorulara cevap vermek mecbu
riyetinde değilim» dedi. Ben kime şikâyet edece
ğim? Millet Meclisinin haysiyetini korumaya, 
milletvekillerinin dertlerine şemsiye vazifesi gör
meye vazifeli sayın Millet Meclisi Başkanlık Di
vanıdır. Bunun için eleştirmeliyiz sayın arkadaş
larım. 

Sayın arkadaşlarım, Millet Meclisi personeli
nin tayininde ve halen çalışanların arasında öylie 
aileler vardır ki, hattâ dede ve torunların bile 
birlikte çalıştığı görülmektedir. Personel kadro
larının yeteneğe göre değil, arzuya göre verildi
ği, tayinlerin buna göre yapıldığı iddiaları var. 
Bunlar dedikodu; bunları ortaya koymalıyız 
muhterem arkadaşlarım. 
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Sayın arkadaşlarım, bir üye arkadaşımız so
ru şeklinde dokundu, Meclisi tutanakları, mese
lesi. Mecliste her şey basılır da tutanağa gelince 
mi işler yüklü olur, yahutta matbaanın, işçilerin 
yükü artar? 

Aziz arkadaşlarım, hattâ hattâ Yüce Mecli
sin üyelerine bu tutanaklar gününe yakın, günün
de demiyorum, gününe yakın sıra ile hattâ cilt
lenerek verilmek icap eder. Bu cildin de burada 
ticareti yapıldığını bilmiyor musunuz? Yüce 
Meclisin buna gücü yetmiyormuş!... Bunun için 
işte yeterliği reddetmeliyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir kanunlar dergi
si vardır. Ben 3,5 yıldır buradayım, bir defa eli
me geldi. Bir daha unutuldu; unutuldu değil, 
unutturuldu. Acaba bu ne oldu? Biz hangi ka
nunları çıkardık, neyi görüştük? Bunu da bil
miyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu önergeyi reddede
lim. Niçin reddedelim? Daha her gün görüşmek 
istediğimiz ve önümüze gelen günlük Meclis 
Gündemleri, meselesi var. Bir arkadaşımız ısrar
la üzerinde durdular, gündemde milletvekili ne
yin görüşüleceğini bilmemektedir. Biz buraya 
devamlı hazırlıksız gelmekte ve tuzağa düşürül
mekteyiz muhterem milletvekilleri. îşte bunlar 
için bu önergeyi reddedelim. Milletvekili arka
daşlarım, herkes şikâyetini bu kürsüde dile getir
sin ve ilgililer de dikkate alsınlar. 

Değerli arkadaşlarım; Anayasal hakkımızı, 
bir murakabe hakkımıza karşı Hükümet Başkanı 
«Burada ben cevaplandırmaya mecbur değilim» 
der de sayın Demokratik Parti Sözcüsünün şi
kâyetine neden karşı çıkılır? İşte bunları değer
lendirmeliyiz. önergeye ret oyu vermenizi saygı 
ile dilerim. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergesi 
Genel Kurulun bilgilerine arz olunmuştur. Oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul 
etmeyenler... 

Tekrar rica edeceğim efendim. Kifayeti mü
zakere önergesini kabul buyuranlar lütfen işaret 
etsinler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 1973 
bütçeleri üzerinde vâki görüşmeler bitmiştir. Bö
lümlere geçilmesi hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

17 . 2 1973 0 : 2 

i) a) Cumhuriyet Senatosu Bütçesi 
(Bölümlerdi okutuyorum.. 

; Bölüm 
(Prag.) Lira 

101 Genel Yönetim 5 727 110 
102 Destek hizmetleri 6 543 330 

BAŞKAN — Bir önerge vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Bütçesinin (R) işaret

li cetvelinde kayıtlı bulunan : (1 Hizmet taşı
tı 4x2 ışehir içi kaptı - kjaçtı tipi'. Hizmet işlerin
de) satın alınacak taşıtın, Bütçedeki ödenekle 
2 adet alınabileceği anlaşıldığından aşağıdaki 
şekjilde düzeltilmesini arz ve te'klif ederim. 

İstanbul 
Na'ime İkbal Tokıgöz 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Bütçede 170 
bin Kıta, konulmuş durumdadır. Bu takrirle de
niyor 'ki, aynı cins Ikaptı - kaçtıdan 2 tane alı
nabilir. Bu alunaibiHr mi alınamaz mı? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKtLl YİĞİT KöKER (C. Senatosu Ankara 
üyesi) — iSaym Başkan öğrendiğimize göre 
Devlet Malzeme OfM Bütçede mevcut ödenek
le 2 tane 'kaptı - kaçtı alınacağını Cumhuri
yet Senatosu yetkililerine beyan etmiştir. Bu 
itibarla biz de Yüce Meclisin takdirine bırakı
yoruz. 

BAŞKAN — Takdire bırakıyorsunuz. Sayın 
İdare Âmiri bu tahsisatla 2 tanenim alınması 
mümkün görülüyor mu efendim? 

CUMHURİYET SENATOSU İDARE ÂMİRİ 
ÂKt-F TEKİN (Cumhuriyet Senatosu Antalya 
üyesi) — Efendim Devlet Malzeme Ofisine sor
duk, 71 600 lira değerinde 2 tane Morris ve
ya Austin marka kaptı - 'kaçtının Devlet Mal
zeme Ofisince verilebileceğini beyan ettiler, 2 
tane almanız mümkün dediler, biz de onun üze
rine 2 tane almayı huzurunuza getirdik( («Bir 
tane yeter.» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim gider artırıcı olmu
yor, çünkü Ikonmuş bulunan tahsisat vardır. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. 11 nci sayfada 
Makina teçhizat ve Taşıt Alımları hanesindeki 
'adedin 2'ye çıkarılması hususunu öngörmekte
dir takrir. Kabul buyuranlar lütfen işaret et-
ıs'inler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmemiş
tir efendim. 
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İÛ2 mei .bolümü -tekrar ûkııtiıyımıın. 
.{Bölüm 1Û2 te-krar .ûkıaıcba^ 
BALKAN — JKaİMsl edenler... Kabul etme

yenler... -Kabul edilmiştir. 
Bölüm 
(Prçg.) Lira 

1JÜL Yasama hizmetleri 33 612 000 
BAŞKAN —.KabuLedcnler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

900 Transferler 3 116 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

BAŞKAN — Bu suretle C. Senatosunun Büt
çesi Meclisimizce de kabul edilmek suretiyle ka
nunlaşmış bulunmaktadır. C, Senatosuna ve 
Türk milletine hayırlı ve uğurlu olmasını te
menni ederiz. 

i) b) MÎLLET MECLÎSİ ; 

Bölümleri okutuyorum. 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim 20 '808 847 
BAŞKAN — .Kabul edenler.... , 
Etmeyenler.v. Kabul edilmiş
tir. j 

.102 Bestek hizmetleri 36 254 740 
- BAŞKAN — Kabul edenler.,. | 

Etmeyenler... Kabul edilmiş
t ir . I 

BAŞKAN — Efendim bir tabı hatası vardır, 
tonunla ilgili önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa ] 
Görüşülmekte olan "Millet Meclisi Bütçesinin 

kadro cetvelinin Park ve Bahçeler Müdürlüğü • 
kısmında, 1972 yılı bütçesinde 5 nci dereceden 
mütehassıs başbaşçıvan kadrosu olduğu halde 
J.973 yılı :bütçesine sehven rmütehassıs bahçıvan ı 
olarak geçmiş olduğu anlaşılmıştır. Mütehassıs 
-başbahçıvan alarak düzeltilmesini arz ve teklif ; 
.ederim. 

Bütçe Komisyonu Başkanı j 
Zonguldak ; 

Kevni Ncd'imoğlu 
KEMAL -KAYA (Kars) — Efendim hem mü

tehassıs iheın baş; ya mütehassıs olur, ya baş 
olur. I 

BAŞKAN — Elendim .arz edeyim <durıımu. 
1972 yılı bütçesinde öyle. Ne kadrosunda, ne 
derecesinde en ufak bir .değişiklik yok. 3972 
bütçesinde almış olduğu unvanı, 1973 bütçesinde 
sehven yazılmamış bulunmaktadır. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Eskisi kusur-
lu, bütçeye .uymaz. Şimdiki uydurulmuş. Hem 
baş, hem de mütehassıs... 

KEMAL KAYA (Kars) — Hem «Baş», hem 
«mütehassıs» olur mu? 

BAŞKAN — «Baş» değil efendim «Müte
hassıs bahçıvan» denmiş. «Mütehassıs başbahçı-
van oluyor*» ayrıca başhahçıvan var. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir .efendim. 

Bölümü tekrar okutuyorum. 
(Bölüm 102 tekrar okundu) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

111 Yasama hizmetleri 90 319 550 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

112 "Millî. Sarayların İdarî ve 
korunması 20 682 760 
BAŞKAN — Kabul -edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

900 Hizmet programlarına da-
ğıtılayan transferler 5 767 950 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bu suretle Millet Meclisi bütçemiz de kabul 
edilmiş bulunmaktadır. Millet Meclisine ve 
Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını temen-
ederim. 

B — Cumhurbaşkanlığı Bütçesi 
BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üze

rindeki müzakerelere geçiyoruz ;efendim. 
Komisyon yerindeler, Cumhurba^kanlığnıa 

t-emsilen idareci üyeler yerini almaştır efendim. 
Cumhurbaşkanlığı 1973 yılı bütçesi üzerinde 

söz alan sayın milletvekillerini ara 'ediyorum: 
Cumhuriyetçi Pa-rti 'Grubu adına Sayın Sezai Or-
kunt, Millî Güven Partisi Grubu adına Sayın 
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Melımet Türkmenoğlu, Adalet Partisi Grubu adı
na Sayın Tevfik Koraltan, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubu adına Sayın İbrahim Öztürk, Demok
ratik Parti Grubu adına Sayın Rasim Cinisli. 

Kişisel görüşlerini arz etmek üzere; Sayın 
İsmail Hakkı Sengiller, Sayın Mehmet Ali Ay-
bâr, Sayın Hüseyin Yenipmar, Sayın Zekeriya 
Kürşat, Sayın Enver Akova, Sayın Mevlüt Ocak-
çıoğlu söz almış bulunmaktadır. 

İlk söz Cumhuriyetçi Parti Grubu adına Sa
yın Sezai Orkunt'ta, buyurun efendim. 

C. P. GRUBU ADINA SEZAİ ORKUNT 
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın mdıl'letvekil
leri ; 

1973 malî yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesi 
hakkında Cumhuriyetçi Parti olarak nıâruzatı-
mız [kısa olacaktır. 

Mütevazı bir bütçe halinde bulunan Cum
hurbaşkanlığı Bütçesinin rakamüarı üzerinde 
durur.iuktan ziyade, Cumhurbaşkanlığı Teşkilâtı 
üzerinde gelişmeleri kaydetmekte fayda var
dır. 

Anayasa ve diğer mer i kanunlar muvacehe
sinde Cumhurbaşkanlığı Teşkilâtının daha iyi 
bir görev ifa edebilmesi balonumdan.' yeni bir 
(teşkilât kanununun hazırlanması çalışmalarını 
uygun görmekteyiz. Gerçekten de bu yüce ma-
kamın 'bütün fonksiyonlarını icra edebilmesi 
içim lüzum görülen, teşkilâtın ıslahına ve gere
kirse tevsiine imkân hazırlamak doğrudur. 

Cumhurbaşkanı, Anayasal görevi itibariyle 
Devletin başıdır. Bu sıfatla, Türkiye Cumhuri
yetini ve Milletin birliğini temısül eder. Türkiye 
Cumhuriyetini ve Milletlin birliğin temsil eden 
yüce makam sahibi bir zatın bu tomısil hizme
tini çok iyi bir şekilde yapabilmesi için de istd-
şarî organlara ihtiyacı olduğunu kabul etmek 
e'I'zemdir. 

Cuimhur%aş,kanl arının, görevleriyle iilgifi iş
lemlerden sorumlu olmamaları tamamen ilclarî 
bir anla.m taşır. Oysa cumflıııribaşikanlarının so
rumlulukları, göreve başlarken yaptıkları an-
diçmede ifade edilmektedir. Bu itibarla temsil 
hiizmieti için Cumhurbaşkanilığı »kadrosuna konu
lan müşavir [kadrolarının bir zarureti karşıladı
ğına inanıyoruz. Bu suretle cumhurbaşkanları, 
yeteri kadanaca müşavirle teçhiz edildiği za
manı ımesele^re daha geniş -bir nüfus imkânı bu
lacak ve bu ihtiyacı ıkendi 'kadrosu içinden te
linin ctmıis olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, yalnız cumhurbaşkan
ları temim1! hizmetini yapmazlar. Temlsil hizmeti, 
cumhurbaşkanılarının ikâmet ettiği binanın ay
nı alan içindeki resımî binalarla lojmanlıların, 
koru, park ve yeşil sahaların ve bunları çevre
leyen iç ve dış duvar ve setlerin bakımı, durumu 
ve genel görüntüsü ile de temsili edilir. Birkaç 
yıl evvele 'kadar dış duvar ve setlilerin balkımisız 
halıi üzüntü verici bir manzara arzetmeikteyken, 
hailen bunların büyük çapta izale edilmiş bu
lunmasının ise memnuniyet verici olduğunu be
yan etmek isteriz. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanlığı nıü-
'Cösieısesî üzerinde en önemli ve aktüel olan so
run, Mart ayında yapılacak olan Cumhurbaş
kanlığı seçimidir. Bugüne kadar 'bu yüce (inta
ka m üzerinde pek çok: şeyler söylienmıiş, sıhhat-
ısiz fısıltılarla kulaklar dolmuştur. Cumhurbaş
kanının seçiımi ile ilgili olarak Anayasanınzm 
95 nci maddesi, cumhurbaşkanlarının, Türkiye 
Büyük Millet Meclisince 'kendi üyeleri arasın
dan ve gizli oyla 7 yıllık bir süre için seçiilebile-
>ce,klerini, arka arkaya iki defa secini yapılaıiua-
yacağını saptamıştır. 7 yılbk bir -süre gerçek
ten Cumhurbaşkanlığı (makamı 'için çok uzun 
ve yıpratıcıdır. Bu süre içinde normal olarak 
ifa edilebilen hizmetler, süre uzadıkça ım'ahiyet 
değiıs/irmeye çok müsait bir hal »alır. 

Diğer taraftan Anayasa hükümleri değişme
dikçe bu temel hükümıler dışında formüller ara-
maik, bunu kulislerde dahi olsa (konuşarak, spe
külatif yönlere sürüklemek yasa. .anlayışım ze
deleyecek .mahiyettedir. Bu itibarla Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin, yasa hükümlerine 
uyarak, bu yüce m akarına imiehabetine gölge dü
şürmeden en iyi intihabı yapacağına da inanı
yoruz. 

Saygılarıımazı sunarız. (A. P. ve C. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu adı
ma Sahili Mehmet Türkmenoğlu, 'buyurun. 

M. G. P. GRUBU ADINA MEHMET TÜRK
MENOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, saygı
değer arkadaşlarım; 

1973 malî yılı Cumhurbaşkanlığı 'bütçesi üze
rinde Millî Güven Partisi Grabunun «görüşleri
ni arz etmek üzere huzurlarınızda yum. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesi, genel bütçemizin 
onbinde bir buçuk gibi 'küçük bir nispetini ifa-
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•cb etmektedir ve 10 5O0 478 lira ile bağlanmış
tır. 2 yıldan beri görülen ufak bir artış ise, 657 
sayılı Personel Kanununun, memurlara getirdi
ği zamdan başka bir şey değildir. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesi öteden beri daima 
•mütevazı rakamlarla Meclise gelmiştir. Esasen 
bütçelerdeki bu tasarruflar, Güven Partisi ola
rak savunduğumuz hususlardır. 

Anayasamızda tarifi yapılan Cumhurbaşkan
lığı nıakamıımızm ve Devlet Başkanhğımiizııı 
bütçesini de esasen eleştirecek değiliz. Anayasa
lınızda beliftiılen Cumhurbaşkanımız, Türk Dev
letinin başıdır; millî birlik ve beraberliğin tenv 
sileisidlr, Bakanlar Kuruluna, Millî Güvenlik 
Kuruluna Başkanlık eder. Miü] etimizin manevî 
varlığında Türk Silâhlı Kuvvetlerinin de Baş
kumandanıdır. 

Yine Anayasa mıziin 98 nei maddecinde Cum
hurbaşkanı, görevi ive ilgili işlemlerden sorum-
ılu değildir. Bu sorumsuzluğun sebebi, Türk 
Milletlini ve Tahkiye Cumhuriyetini ve tarihî 
Türk Devletini teml.nl eylerLerken her türlü en
dişeden uzak kalinTP.iları içindir. Anayasa ile 
saptanan 'bu sünımisuzluk Cumhurbaşkanının 
hiçbir göreve s.ahibolmaclıkları anlamına değil
dir. Milletin ve tarihin önünde büyük görevleri 
ve sorumlulukları da vardır. 

Cumihurbaşkanlaıının devletin bası ve millî 
birliğin ve beraberliğin 'tenu-ileisi cırnak niteli
ği, özellikle nıeınrleketin buhranlı devirlerinde 
•kendilerine büyük ölçüde görevler yüklenir. 
Evet, cumhurbaşkanlarının sorumluluğu yok
tur, ancak millet ve devlet hayatında yapıcı, 
birleştirici yönde önemli görevleri ve büyük 
sorumlulukları vardır. 

Millî Güven Partisi olarak Cumhu r barka ;ı-
hğı makamını biz daima bu açıdan gördük. Mil
lî Güven Partisi olarak bir devlet in başı olan 
ve imDİletin hayatında müstesna yeri bulunan bu 
•makamı günlük politika, dedikodularının've 
eleştiril! erinin dışında tutmaya, .siyasî partilerce 
taııtışaıralara konu yapmiaktan uzak kalmak is
tiyoruz. 

Değerli arkadaşlarını; Anayasamız 95 nei 
maddesiyle cumhurbaşkanı seçilini ile ilgili esas
ları tanzim etmiştir.. Bu durum karşısında eunı-
lıurbaşkanı seçimi ile ilgili bir mevzuun tartı
şılmasını- da memleket yararına görmüyoruz. 
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Ö özlerimi bağlarken, bilhassa şu hususu be
lirtilmekte fayda mülâhaza etmekteyiz; Devleti
mizin, başı olarak görev yüklenen ve yüklene
cek olan cumhurbaşkanları hür demokratik re
jimi Anayasa dışı faaliyetlere karşı korumak ve 
memleketi normal düzene kavuşturmak a.mıa-
cıyle «affedecekleri gayretlerde daima destek 
olduğumuzu bir kere daha ifade ediyoruz. Yüce 
Cumhurbaşkanlığı makamına saygı hisıleıi için
de bu bütçenin Cumhurbaşkanlığımıza ve aziz 
Milletimize hayırlı ve yararlı 'olmasını diler, 
Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN —. Adalet Partisi Grubu adına 
Tevfik .Koraltaıı, buyurun. 

ADALET PARTİSİ GRUBU ADİNA TEV
FİK KORALTAN (Sivas) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

1973 malî yılı Cumihurbaşkanılığı Bütçesi 
-üzerinde Adalet Partisi Millet Meclisi Grubu 
adına görüşlerimizi kısaca arza çalışacağın. 

Bütçe müzakereleri, Bütçe Kanununun eko
nomik, teknik yönden eleştirisi yanında yürüt
üre organının siyasî, idarî, ekonomik ve 'malî 
bakım'lardan her yıl genel bir denetimi mahiye
tini ta.şmıaktadı r. 

Bu yönlerine paralele olarak yapılan bütçe 
•mıiize.kerelc.ri arasında Cumhurbaşkanlığı Büt-
çonuin bir öze!iliği vardır. O da, geçen yıl da 
arz ctıtiğim gibi, Anayasamızın 98 nei madde-
siııiı «Cumhurbaşkanı görevleriyle ilgili işlem
lerden sorumlu değildi:'» hükmünden çıkarıla
cak arz edeceğim neticelerdir. 

Bıı siyasî sorumi-uzluğun geniş bir anlamı 
vardır ve bu sorunsuzduk yine Anayasamızın 
97 nei maddesi, «Cumhurbaşkanı devletin bası
dır, İm sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Mil
letin birliği tenisi] eder» cümleleriyle ifadesini 
bulan eunılıurbaşkanhğmm temsilî sıfatları ve 
onun her tüıiü cereyanı üstünde tarafsız, Tür
kiye Cumhuriyetini içte ve dışta temsil etmek, 
Anayasayı saymak ve savunmak, Cumhuriyetin 
şan ve şerefini koruyup, yüceltmek gibi çek 
ihvtün sıfat ve görevle.! 0nin tabiî neticesidir. 

İki mânadaki sorumsuzluğun bâzı hukukî 
neticeleri de mevcuttur ki, bunlar da, Cumhur
başkanı kanunen nraayyen süreden önce azledi-
lemez, istifaya mecbur edilemez ve istifaya da
vet edilemez. 

http://teml.nl
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O halde, .bu :göEe^lerinden m hja i t a ı m ı n -
dan dolayı mnırak&beye .rt&Jod «de totulamaz. Ama-
yaaamozm' mevcut :&fcatü)iexMn .murakabeye im
kân vermediği yüce m-akanmı. büiçe< müzakere-
leri şurasında yapılan eleştkiMnde nıntKcrakabe 
nitelik -v© karıekteri arz ©tmeımresi ^erşöktiğa. .ka
nısını taşımaktayız. 

Bu nedenle 'Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üze
rindeki görüşlerimizi bütçe tekniği yönünden 
açıklamağa ve müsamahanız nispetinde de bâzı 
küçük tenkitlere cevaplarımızı arz etmeye çalı-
cağız. 

Muhterem arkadaşlarım, şükranla arz ede
lim ki, Cumhurbaşkanlığı Bütçesi geçmiş yıllar
da olduğu gibi, 1973 yılında 'da tasarrufa aza
mî derecede riayet edilerek, yalnız kanunî ve 
zarurî sebeplerden dolayı artışları bulunan ve 
bu artış miktarı da 85.9 887 TL.'ını geçmeyen 
samimî ve mütevazi bir hüviyet arz etmektedir. 
1973 yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesi, geçen yıl
larda olduğu gibi, program bütçe rehberine uy
gun olarak hazırlanmıştır. Bir .gerçek .bütçe ola
rak genel yönetim programı 2 296 438 lira, des
tek .hizmetler programı 8 144 040 TL. sarfına 
bağlanmış bulunmaktadır. 

Böylece bütçe teklifi 10 500 478 TL. olup, 
geçen yıla nazaran artış miktarları genel ola
rak % 8,9Idur. Genel bütçe içindeki yeri ise 
yüzbinde 17'diir, artış, kaydeden bölümleri de 
103 350 TL/ı yönetim, (A/2) yatırım harcama
ları cetvelindeki ödenek ilaveleriyle 627 824 TL. 
mer i kanun ve yönetmeliklere .göre personel 
haklarının normal ödenmesi ve Yüce Meclisler
ce temenni e'dilegelen danışman kadrolarının 
ihdası sebebiyle personel giderindeki artıştan 
ibaret bulunimaktadır. 

Cumhurbaşkanlığı Bütçe taslağı hazırlanı
şında 'gösterilen ihu (samimî ve •gerıçiekei daıvna-
nış yanında, sarf -usullerinin ve (bilhassa muba-
yalarm resmi kuruluşlar .muhatap .alınmak su
retiyle yapılmış alması,, Yüce maikamm şahıs
larca istismarına mahal bırakmayacak bir ma
hiyet .arz etmiştir. 

Böylece bütçe .üzerinde her .tasarruflarını 
yüksek makamın -şerefi ile mütenasip .gördüğü
müz Cumhurbaşkanlığı dairelerinin, başta sa
yın genel sekreterleri olmak üzere ilgili perso
neline teşekkürü borç saymaktayız. 
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I .Muhterem fcrkadatlarjm, -CKm-hıtrbaşkaiDİığa. 
Kütlesinin teknik yünlem üzerimbeki görüşleri
mizi ^kısaca arza ıçalıştem. .Müsamahalarınız nis
petinde kısaca tenMtleri cevaplandırmaya 'ça
lışacağım. 

Yüksek malûmlarınız -olduğu veghile pek sa
yın Cumhurbaşkanımız hizmet sürelerini ta
mamlamak üzeredir. 7 yılı idrak etmek üzere 

I bulunan hizmetleri süresince tarihî sorumlulu
ğunu taşıdıkları temsil görevlerini şerefle yü
rüttüklerini iftiharla müşahade ettiğimizi ifa
de etmek isterim. 

Sayın miUetvekilleri, 13 Mart Cıımhurbaş-
kanı seçimleri üzerinde çeşitli çevrelerin, çeşit
li istikâmetlerde yorumları aylardan beri ka
muoyunu işgal edegelmekte oluşu nedeniyle, 

I partimiz grup toplantısında bu konudaki gö
rüşlerimizi tespit ederek 25 Ocak 1973 günü 
basma açıklama yapmıştık. Bu açıklama, konu 
üzerinde partimizin yenilik getiren bir görüşü 
-olmaktan ziyade, siyasî parti olarak temel hiz
met felsefemizin Anayasa ve onun müessesele
rine -saygılı oluşumuzun tabiî bir neticesi olarak 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, seçimlerin na
sıl yapılacağı ve ne zaman yapılacağı sualleri
ne cevap olarak; Anayasamızın öngördüğü 
usuller ve Anayasamızın emrettiği süre içinde 
seçimlerin yapılacağı ve yapılması lâzım geldi
ği görüşünden ibaret kalmıştır. 

Kim Cumhurbaşkanı olacak sualine cevaben 
de, hâkimiyetin yegâne sahibi olan mîlletin ira
desinin tecelligahı Türkiye Büyük Mîllet Mec-

| 1 i sinin hak ve yetkisinden ibaret olan bu tasar
rufun, onun hür iradesiyle yapılacağı ifadesin-

I den ibaret bulunmuş idi. 
i Partimiz bu görüşlerini her zaman savuna-
| .çaktır. Çünkü, temel inancı Anayasanın hüküm-
] lerine saygılı almaktan ibarettir. Bugün de gö-
| :rüşü budur, yarın iri» görüşü bu olacaktır. Ak-
j sini itldi-a etmek kendi kendini inkâr etmek 
i mânasma gelecektir. 
; Sayın (Cumhuriyet "Halk Partisi Senato Gru-
I bu sözcüsü Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerinde 
; görüşlerini açıklarken, Türkiye'mizi 12 Marta 
j .getiren hadiselerin kusurlusu .Cumhurbaşkanı 
j imiş gibi güsterilen konuşmasının bir cümlesin-
i de -aynen, «27 Mayıs Anayasasını beğenmiyen, 
i onu ilk fırsatta değiştirmek için 'uygulamasını 
] aksatan Adalet Partisi iktidarının ieraatı kar-
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şısmda 27< Mayısın. Gumhmbaşkanı kalkm. oyu 
ile kabul edilen Anayasayı. karayamamıştır» 
dediler. 

Saym sezcü bu cümlesiyle- millî iradeyi çok 
hatalı- değerlendirmekte', aynı zamanda Sayın 
Cumhurbaşkanının Anayasayı savunma görevi
ni kime karşı yapacağı hususuna yanlış teşhis 
koymaktadır: Anayasa, Anayasa yapmak ve 
onu değiştirmek yetkisi bulunan Yüce Meclis
lere karşı 'korunmaz ve Anayasanın korunma
sı, onun kalıp şeklinde muhafazası da değildir: 
En iyi, şekle getirilmesiyle,, ancak, Anayasanın 
korunması, mümkündür. Gerçek mânada Anaya
sayı korumak budur ve Adalet Partisi bu konu
da vazifesini yapmış olmanın huzuru içindedir. 

Adalet Partisi- 27. Mayıs: Anayasasının nokr 
sanları- olduğunu, iddia etmiş., bu iddianm; kar
şısına çıkanlar 12- Marttan sonra, aynı iddiaya 
sahip çıkmışlar ve- Anayasa değişikliklerine oy 
kullanmışlardır. 

Sayın milletvekilleri, sayın* sözcü şunu hatır
dan. çıkarmamalıdırlar kiv geleceğin hatırı için 
geçmişi katüleyen bir keyfiliğin hiç bir faydası 
yoktur.. Geçmişten, sadece ders alınır. Anarşiye 
ışık tutan davranışların yanında, bir avuç bed
bahttan. başka, kimseyi bulamadığı- gerçeği orta
da. dururkeny: bu büyük milletin, ulu önderinin 
kendisine emanet ettiği, cumimriyeti yıkmak.iste> 
yenlerin karşısına bütün gücüyle dikildiğine 
göre, bunu anlamamazlıktan gelen bir tutum 
içrndfe. milli müesseseleri ve onun temsilcilerini 
yıpratmak gayreti yerine, yurtta sulh, cihanda 
sulh, millî mücadele ruhu, millet egemenliği', Ata
türk devrimlerine bağlılığı şuurlu, inançlı bir 
şekilde telkin ve tatbik etmek gerekmektedir: 

Sözlerimi burada keserken, Adalet Partisi 
Grubu ve şahsım adına, yüce Meelisi saygılarla 
selâmlar, teşekkür ederim. 

(AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — CHP Grubu adına Sayın İbra

him öztürk,. buyurun efendim. 
CBPGJtfJBU ADINA ÎRBASÎM ÖZTÜRK 

(Maraş) — Saym Başkan, sayın milletvekilleri, 
Cumhurbaşkanını bütçesi üzerinde Cumhuri

yet Halk: Partisi' Grubu adima görüş; ve- düşür 
ııüşjerimizi a^ıkbaaıkenv Devletin: hn; en: yüaeı mav 
kamusa, duyduğumuz ulusal, kişisel; ve gehmekr 
sel' saygdamraazr. özellikle belirtmek isterim. 
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| Buı saygının, duşumunda, iki ana faktörden 
birisi, ha. makanınx bir ulusu ortaçağ karanlığro-

I dan. çjkaran ve: ona. uygar' bir nitelik veren, em
peryalist güçlerden- ülkeyi' kurtarıp tüm tutsak 
uluslara öncülük yapan eşsiz kahraman Mustafa 
Kemal Atatürk'e ait olm»ısıdır. 

Çankaya kelimesi, Türkler için bir kurtulu
şun,. bir ulusal şahlanışın ifadesidir. Çankaya 

I demek,, erişilmez: bir şan, şeref, fazilet ve ahlâk 
demektir: Çankaya demek, umut, bağımsızlık ve 
özgürlük demektir.. 

Cumhurbaşkanlığı makamına olan saygımızın 
ikinci nedeni; orada oturan kişinin Anayasanın 
97 nci maddesine göre, Devletin başı olması ve 
milletin birliğini temsil etmesidir. Bu makama 
saygı-, devlete ve' millete saygı demektir, 

Her Türk'ün bu yüce yere hürmet etmesi lâ
zımdır: Bâzr duyguların etkisi' altında kalarak 

I ölçüsüz davranışlarda bulunması, ulusal ve ge
leneksel karakterimizle bağdaşmaz. Ancak saygı, 
şüphesiz- ki, o" yeri işgal eden şahsiyetin tutum ve 
davranışlarını kınamaya engel olmamalıdır. Bu 
kınamalar daha çok Cumhurbaşkanlığı maka
mını korumaya ve geleceğe ışık tutmaya matuf 
olmalıdır. 

I • tşte~ biz bu açıdan görüş ve düşünüşlerimizi 
yansıtmaya- çalışacağız:. 

Sayın milletvekilleri, 
Anayasamızın 98 nci maddesine göre Cum

hurbaşkanı, görevi ve ilgili işlemlerinden sorum
lu değildir. Fakat, Anayasanın 95, 96 ve 97 nci 
maddeleri, Cumhurbaşkanının tarafsızlığı, gö
rev, yetki ve sorumsuzluğunu açık bir biçimde 
tespit, etmiştir: Yani, bir yönüyle hukukî bir so-

I runısuzluk,. fakat öbür yönüyle tarih ve millet 
önünde engin bir sorumluluk... 

özellikle; geri kalmışlık: çemberini kırma, çaba-
. sı içinde' bulunan, bağımsızlığı ve özgürlükleri 
tatmış; büyük bir ulusun başı olma sorumluluğu... 

Bunalımlı dönemlerde tarafsızlığı, yüksek bil
gi ve. tecrübesi, ahlâk ve faziletiyle uzlaştırıcı bir 
sorumluluk... 

Anayasanın, yanlış- tefsir edilen sorumsuzluk 
hükmünün, hemen ilerisinde cumhurbaşkanlarına 
yüklenen büyük mesuliyeti belirtmekte yarar 
Sinmekteyiz. 

Anay aşaman. 9B wa maddesine göre Cumhur
başkanı, DevHetin. başı olarak Türkiye Cumlmrir 

| yetini ve milletin birliğini temsil eder. Cumhur-
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başkanı sıfatıyle Türk Devletinin bağımsızlığına, 
vatanın ve milletin bütünlüğüne yönelecek tehli
kelere karşı koyar. İnsan haklarına dayanan de
mokrasi-ve hukuk devleti ilkelerinden ve taraf
sızlıktan ayrılmaz. Türk Devletinin şan ve şere
fini yüceltir. 

Göreve böyle bir ant ile başlayan Sayın Cev
det Sunay'm bir çok olumlu davranışları yanın
da bâzı kınanmaya değer yanlarını objektif bir 
görüşle belirtmeyi, bu yüce makamın korunması 
ve biraz evvel ifade ettiğimiz gibi, geleceğe ışık 
tutması yönünden yararlı görmekteyiz. 

Birincisi : Sayın Başkanın, milletin parçalan
masına yönelen aşırı akımlar karşısındaki tutu
mudur. 

İkincisi' : Demokrasi ve hukuk devleti ilkele
rini savunmadaki tutum ve hassasiyetidir. 

Şurası bir gerçektir ki Türkiye, bugün kay
nağını tarihin derinliklerinden gelen büyük bir 
sosyal oluşun ve gelişimin içinde bulunmaktadır. 
özellikle 196İ Anayasasının kabulünden ve sos
yal devlet ilkesinin benimsenmesinden itibaren 
sosyal adalet ve güvenlik akımları hız kazanmış, 
toplumun bünyesinde bugünkü düzene karşı bir 
çıkış belirmiştir. Hattâ, düzenin değiştirilmesi 
görüşü aydın çevrelerden halk kitlelerine doğru 
yayılmaya başlamıştır. Bu akımlara paralel ola
rak yeni siyasî partiler kurulmuş, mevcut parti
lerden bâzıları buna göre bünye ve program de
ğişikliği yapmış, bâzıları da tutuculukta ısrar et
miştir. 

1961 Anayasasının mâna ve metninin yanlış 
yorumlanışı yüzünden toplumda eylemci davra
nışlar başgöstermiştir. Bir siyasal iktidar Anaya
sanın emrettiği yönde yürümez, halkın uyanışı 
yönünde tedbirler almaz ve bu tutumunda ısrar 
ederse, elbette o toplumda bir çok sosyal ve eko
nomik patlamalar meydana gelir ve bunlar sü
rer gider. Olayları bir avuç solcunun yarattığı 
tarzındaki teşhisler yüzeyde kalır. 

Aşırı.sağ akımları ise, yıllardan beri hepimi
zin gözü önünde sürüp gitmektedir. Konya, Kay
seri, Kadirli, islâhiye, Kanlıpazar, İmran ök-
tem gibi hadiseler geçirdiğimiz yılların unutul
maz tarihleri olmuştur. Kökü dışarda olan bir
takım şeriatçı ve ümmetçi teşekküllerden ve hat
tâ devletlerden yardım ve destek gören bu gerici 
akımların yurdumuzdaki örgütleri her gecen gün 
kuvvetlenmektedir. J 
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Oy alma hesaplarının sağcı akımlara dayan
dığı kanısı, memleket aydınlarında gün geçtikçe 
yerleşmektedir. 

Partilerin bu kanaati silecek beyan ve davra
nışlardan özel bir itina ile kaçınmaları da bu
na sebep olmaktadır. Bugün Türkiye'de Atatürk
çü Batılı müspet düşünceyi ve ilerlemeyi hasım 
cephe kabul eden zihnij^etler, teşebbüsler, teşek
küller ve yayınlar mevcuttur. Bunlar karşı dev
rim programını adım adım gerçekleştirme çabası 
içindedirler. 

Atatürk devrimlerinden verilen tavizler, bir 
etüd konusu yapi'lsa rotaya çıkan tablonun çir
kinliği bütün çıplaklığıyle görülecektir. 

Türkiye, ilericilerle gericilerin, sağcılarla sol
cuların, devrimcilerle karşı devrimcilerin savaş
tığı bir alan olmuştur. Ulusun bütünlüğü tanı 
bir parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya gelmiş
tir. Hal böyle iken, ulusun bütünlüğünü, birliği
ni ve devrimleri korumakla görevli Devletin en 
büyük başı ne yapmıştır? 

Sayın Cumhurbaşkanımızın sadece bayram 
demeçleri buhranı çözmeye yeterli olmamıştır. 
Hele Sayın Sunay'm, gençliğin bir kanadını ko
ruyan ve onları vatanseverlikle niteleyen be
yanları, buhranı çözmeye değil, artırmaya yara
mıştır. Bu tutum, Cumhurbaşkanlarının taraf
sızlığı ilkesi ile bağdaşmamıştır. 

Sayın Cumhurbaşkanı, demokratik hukuk 
devleti kavramında da yanlış tutumlara girmiş
tir. Sayın Sunay'm Cumhurbaşkanlığı dönemin
de ülke en karışık ve anarşik olaylara tanık ol
muş, Atatürk ilke ve devrimlerinden aşırı taviz
ler verilmiş, Anayasanın öngördüğü reformlar 
yapılmamış, çağ dışı eğitim' ve öğretim 40 bin 
köye yayılmış, ekonomik sıkıntılar en üst nok
taya varmış, Türk Gençliği iki düşman cephe ha
linde birbirini vurmuştu. Her ne kadar Sayın 
Sunay, bu anarşik ortamdan doğrudan doğruya 
sorumlu değilse de, tarih bu dönemi yazarken, 
«Devlet Başkanı Sayın Sunay'dı ve 12 Mart Muh
tırası kendisine de verilmişti» diye kayıt düşe
cektir. 

Muhtıranın bir diğer muhatabı olarak Sayın 
Sunay, dünyada eşi görülmeyen ve hâlâ devam 
eden bir hükümet biçimi ile olayların üstesinden 
gelme çabalarına girişmiş, muhtırada yazmadığı 
halde, gereksiz Anayasa ve yasa değişikliklerini 
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istemiş ve anarşiyi önleme, kamu düzenini sağla
ma gerekçesi altında hak ve özgürlüklerin özünü 
bozan ve kısıtlayan Anayasa ve yasa değişiklik
lerinin hararetli savunucusu olmuştu. Devletin 
kilit noktalarında bulunan ve ulusal çıkarları bü
yük bir bilinçle savunan memleketin kıymetli 
yüksek dereceli memurların atanma kararname
lerini çekinmeden onaylamıştır ve buna devam 
etmektedir. 

öte yandan Anayasanın öngördüğü reform
ların Atatürkçü bir görüşle ele alınması istendi
ği halde gerek hükümetlerce hazırlanan, gerekse 
Meclislerden geçmekte olan tasarıların Atatürk
çü bir nitelik taşımadığı, aksine gerici, çıkarcı 
çevrelerin etkisini yansıttığı bir gerçek olmasına 
rağmen, Sayın Sunay bunları desteklemeye ve 
onaylamaya devam etmektedir. 

Son çıkan Dernekler Kanunu bunun açık bir 
örneğidir. Demokratik bir hukuk devletinde ki
şilerin dernek kurma hakkı bu denli kısıtlanırsa 
ve Cumhurbaşkanı böyle bir kanunu onaylarsa* 
o ülkede demokratik hukuk kurallarının işlediği
ni ileri sürmek mümkün değildir. 

Şimdi yüksek öğrenimi paralı yapıp eğitim
de fırsat eşitliğini ortadan kaldıran, millî pet
role ve stratejik madenlere yabancı elleri so
kan, büyük toprak sahiplerine yeni olanaklar 
hazırlayan göstermelik reform kânunları çıktı
ğında Sayın Cumhurbaşkanımız bunları onay
larsa elbette biz Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak kendileriyle aynı çizgide ve anlayışta ola
mayız. ' 

Biz CHP olarak anarşinin, kanunsuzluğun, 
şiddetin karşısındayız. Bu anarşi sağ akımlar
dan da, sol akımlardan da gelse aynı ölçüde ve 
derecede karşısındayız. Bunu 12 Marttan önce 
de, sonra da bir çok kez söyledik. Ancak biz 
anarşiyi önleme, kamu düzenini sağlama, vatan, 
millet gerekçeleri altında gerici, çıkarcı ve iş
birlikçi düzenin ekmeğine yağ sürecek, Türk 
Halkını biraz daha sömürtecek ve ezdirecek bir
takım Anayasa ve yasa değişikliklerinin kesin 
olarak karşısındayız. 

Temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan, orta
dan kaldıran ve Türk Halkını hak ettiği ve alış
tığı özgürlüklerden yoksun bırakan yasa deği
şikliklerine bizi kimse zorlayamaz. Biz ülkede 
anarşinin ortadan kalkması, barışın sağlanması 
ve geri kalmışlığın yenilmesi için Anayasanın 
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ve hukukun uygulanmasını, sosyal adalet ve gü
venlik düzeninin kurulmasını, şiddetin nereden 
gelirse gelsin ortadan kaldırılmasını istiyoruz. 

Biz, her türlü doğal zenginliklere ve ola
naklara sahip bir ülkede insanların barış ve öz
gürlük içinde yaşamasını, millî gelirin adalet 
üzere bölüşülmesini, eğitimde ve diğer alanlarda 
fırsat eşitliği yaratılmasını, kısaca Türkiye'nin 
ezenler ve ezilenler, sömürülenler ve sömüren
ler ülkesi olmaktan çıkarılmasını ve Atatürk'ün 
deyimiyle «Çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırıl
masını» istiyoruz. 

İşte bizim hukuk, anayasa ve demokrasi an
layışımız budur. Bu anlayış içinde yaptığımız ve 
komünizmin de, faşizmin de bu yolla önlenece
ğine yürekten inandığımız mücadeleyi Sayın Su-
nay'm bayram mesajında; «gaflet ve delâlet, 
oyun ve tertip» olarak nitelemesi Cumhuriyet 
Halk Partisine ve ona gönül verenlere büyük 
üzüntü vermiştir. İnanıyoruz ki, bundan Cum
huriyet Halk Partisinin büyük kurucusu Musta
fa Kemal Atatürk'ün ruhu da muazzep olmuş
tur. 

Ancak, demokratik hukuk devleti anlayışı
mızda Sayın Sunay ile aynı paralelde olmadığı
mızı saptamak ve Türk Gençliğine Atatürk'ün 
hitabesini bir kez daha hatırlatmak yönünden 
bu bayram mesajı faydalı olmuştur. 

Kısaca sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkan
lığı seçimine de parti olarak değinmek isterim: 
Her şeyi hukukta ve Anayasada ve demokratik 
kurallar içinde arayan ve o doğrultuda sorun
ların çözümleneceğine inanan Cumhuriyet Halk 
Partisi, günlerden beri kamuoyunu meşgul eden 
Cumhurbaşkanlığı seçiminde de aynı yolu benim
semekte ve savunmaktadır. 

Cumhurbaşkanlığı makamı bizim için devle
tin en saygılı ve en önemli bir makamıdır. Bu 
makama milletin değerli ve fedakâr bir evlâdı
nın gelmesini yürekten arzularız. 14 Martta gö
rev süresi bitecek olan Sayın Sunay'm yerine 
Anayasanın 95 nci maddesine göre seçilecek olan 
bir şahsiyet gelecektir. Cumhurbaşkanı seçimi
nin söylenenler hilâfına memleketi bir bunalı
ma götüreceği, demokratik parlamenter rejime 
gölge düşüreceği inancını taşımıyoruz. Böyle 
bir tutumun Anayasaya ve Atatürk ilkelerine 
saygı duyan hiçbir kuruluştan gelmeyeceği 
inancını hukuka bağlı bir parti olarak daima 
muhafaza ediyoruz. 
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Yüee Meclisi' partim ve şahsım adına eıı de- I 
rin saygılarımla- selâmlarım. (CHP sıralarından 
alkışlar.)1 

BAŞKAN — DP Grubu adına Sayın Rasim 
Cinislî, buyurunuz-. 

DP GIKUBU ADINA RASİM CİNİSLİ (Er> 
zurum)' — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bütürr dikkatleri üzerinde toplayan Kiyaseti-
cumhurun bütçesi üzerinde görüşüyoruz; De
mokratik Parti Grubunun Yüce Meclise görüş
lerini ve saygıları sunuyorum. 

Türlü söylentilerin ve çeşitli yorumların 
uzun zamandan beri uyandırdığı meraklar son 
günlerini yaşıyor. 13 Marta 24 gün kaldı. Bu 24 
gün yine saat başı değişen kulis dedikoduları 
ile mi geçecek, yoksa günü gelince adaylar açık-
lanaeak, parlâmento" hür iradesiyle devlete lâ
yık Reisicumhurunu seçecektir diyenler, düşün
dükleri günün gelip çattığını adayları ile bera
ber ilân edecekler' midir 1 

Bize göre gün gelip çatmıştır, hattâ geçmiş
tir. Parlâmento veya Parlâmentoda aday göster
me durumunda olan parti- grupları adaylarını 
Türk Milletinin değerlendirmesine sunmalı id i 
Vatandaş, devletine baş olacak muhterem, zatın 
adından: saygı, ile bahsedebilmesi için olgunlaş
mış bir efkârıumumiye yapmak ister.. Her. seç.im 
bir efMrıumumiye olgunlaştırmak mecburiye
tindedir.. Emrivakiler veya. oldu bittiler vatan
daşın devlete olan inancını sarsmaktadır. 

Şüphesiz Anayasamız Reisicumhuru seçme 
yetkisini millî iradenin tecelligâhı olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisine tanımıştır. Tasarruf ira,-
desr Yüce Meclislerindir. Ancak iradeyi kulla
nan, iradenin sahibi olan milletin temayüllerini 
gözden uzak tutamaz. Temsil yetkisi, yetki sa
hibinin iradesi ile iş görür. Bu sebeple millet 
iradesine ters düşen tasarruf sahibi, görevini 
tamamlamış olur. Demokrasinin ilk şartı bu
dur; Bu şartı yaşamayan cemiyetlerde demokra
tik şekil olsa da. demokratik ruh, demokratik 
ahlâk zaafa uğramıştır. Ruh ve ahlâkın olmadığı I 
sistemlerde şekil de kısa bir- müddet sonra bo- | 
zuîur. 

Anayasamız 95 nci maddesi «Cumhurbaş
kanı Türkiye Büyük Millet Meclisince 'kendi 
üyeleri arasında seçilir», diyor: 1961 Anayasası- : 
nın Bu âmir hükmü gereğinee Riyaseticunr-
hur Yüce Katı için iki seçim yapılmıştır: I 
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I fHirincri seçiim, 'ihMlâl F&jimmâm yelliden 
parlâ-m-anter demx3ikra.tife s%ttean-«f ge*pf. 'gürele 
rinde oldu, Hatrolameağı- . üzere bu seçimden 
önce1 iki aday üzeiTnde duruluyordu. Biirisi 
rahmetli Orgeneral S'ayı-n- Cemal GnÜTsıeâ,- düğe!-
m, rahmetli Ordinaryüs; Profesör Siayın» Ali Fuaıt 
Başgil. İkisi de rahmeti* oldta 

Bu iki zatın kişilikleri dişmda cereyan enberi 
olayları siyasî tarih yazacaktır. Ameak, olİguK-
lâştırmaya çalış-tığımuz- d'emokratâlk düzenin 
d;eğ'erlc;ndMlmesl için bâzı EatîrMtoala'rda 
fayda ummaktayım. 

Hür, denvofcratik' parlâmanter; nibamıa d*öi 
nüsün; heyecanıyle Ankara'ya, g»e'Mı pa-rlâmam-
terler o gun İçifleri Bakanlığına' davet edd&-
yordu. Devrin İçişleri Bakanı- müstakbel ReMt 
•cumhur için İmza (topluyor d-u. Üçyuz ikı&a sağ5-
lanama;zsa Parlâmeratonun açıâayamayateağii teh
didi. 'de baskı1 olarak kullanılıyordu. 

Piiof estör adayımı basma, gelenfei'in' b i r kısa
mı kulaktan kulağa yayılıyordu;. Bir- zamaşı 
sonra basında v@; sair yayınlardan bu. hususta 
çeşitli maceralar' anlatıilirmî-ftmr: 

Bültün olup bitenler,, millî, iradenin yenjden 
hükümran olması^ uğruna milletin sinesinde 
hoş görüldü. Bir mânada, .s;ilahİLhir müdahale
den sonra bu kadar risk olağan kaıbul edildi. 

19>66 yılında yapılan. Reisicum.huır sesçimle> 
rinde yine bir orgeneral a^andi VÜÎ Sayım Suv 
nay bir hafta içinde Pârlâimaniıer yapıldı. 

Anayasamız, hür demokratak rejimin ana-
mantığına bağlı olarak Devletin haşnıı millî 
iradenin seçtiği meclislerde aramıştır, başka 
mahfillerde değil Meclisler, parlâmanter ola
rak siyasî hizmet yapan zevat içlinden se
çilmesini istemiştir. 

Anayasanın ruhunun Reisicumhur adayla
rı arasında, aradığı şart, parlâmanterleştirilme-
yi değil, parlâmanter olmayı amaç bilmiştir. 
İşte bu mânâyı ifade etmek için tanzim edi
len Anayasanın lâfzına formüle edilen bir yoL-
dan gidilerek, 1961 Anayasasına göre Türk 5131-
1 etinin gönlünde saygı ile anılacak, önünde hür
metle durulacak Devlet Baş-kanıni' $®çm% olduk. 
Bu muhterem zat şerefli görevinde- A n l a ş a 
nın koyduğu yedi yıllik snıı-rlı süreyi diolduır-
maktadır: 

Üç hafta üç̂  g-iür sonra, EJ6T. AnayaşasBîra 
I göre üçüncü seçimi yapacağız, Seçilecek' mut-
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•terem zafc GundmriyeiLİmizin SG nci yılımda al-
tıueı, ReiMçumhuriBuuzL olacaktucr. 

Vatandaş haklı. olarak: sabırsızlanmakta-
ûm. Her yerde' herkes, birbirine: .sormaktadır. 
ReisicmiîjhiLr kimi olacak! Bu sefer Cumbuı*-
başkanr nasıl seçilecek î Vatandaş bu suali dü
şünmekte, bu sorulana,, yetki, verdiği sörunrlu-
l&rdan cevap istemek hakkına sahiptir. 

©it sualleri bâzı siyasi paBti 'başkanları da 
sfflruytöK: Kendi; suallerine zaman içinde deği
şlik cevaplar da (buluyor. 

iBasmdan ö^randiğimizuET göre bir sayım, li
der; 2fr Ocak 1&W giiım. grubunda, «Zihinleri-
E M . işgal eden suali biliyurum. Her tarafta 
Türkiye CumihurJbaşikanı kim olacak, konuşma
sı yapılmaktadır: Ama, zihinlerinizde yer alan 
sual tamdan.' ibaret değildir. Cumûıurtbaşkanınm 
nassl s^çjieceği,. kimsır seçileceği, de önemli ha
le gelmiştir,,» diye buyuruyor ve ilâve ediyor. 
«Parlâmento, iradesine ipotek konulamaz. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi hür iradesiyle Cum-
huıibaşfcanmiı günü gelince seçecektir. Kimin 
Cumlhurbaşkanı alacağına gelince; Türkiye 
Büyük Millet Meşelisinin değerli üyeleri günü 
gelince halledeceklerdir.» 

Muhterem arkadaşlarım,. bu siyasî beyan
ları. deştirirken, maksadım bir partiyi veya 
bir siyasi zatıı. yermek değil,, onun siyasî fikir
lerindeki çelişkiyi millet huzurunda teşhir 
etmek değildir. Aradığım şey, millî iradenin tam 
ve- bamit mânada tecelli edip etmediğini Yüce 
Meelism huzurunda toplamak ve tecelli ede-
Mlmesihih yolarını aramaktır: 

Anayasa ve hukuk üstünlüğünü sağlaya-
bÜineJk için karşımıza çıkan engelleri1 bu mâ
nâda bertaraf etmek zorundayız. 

«Ben konuşmazsam Currihurayet biteT»> «Re
form kanunları Marta kadar- çıkacaktır», «Re
formlar teminatımız altındadır,.» diye buyu
ran sayın lider, parlâmento iradesinin kendi-
8İu& aidölduğumu veya. parlâmento- iradesinde 
en bü>yüfc payın kendi ellerinde bulunduğunu 
ifâde etmektedir: Bu, bir mânâda milletin 
rmrçiJrçfiş1 emmet, geçeği. İmtonkuaı IbudisİMe ta
nımış olduğu yetkidir ve: hıakkıdır. Ancak bu 
yetkatyt kullamrkön milli iradenin gereği olan 
mim* feanuîiairda. sükût edemez: işte bu sebeple
dir* M, «Günü geltece bu işi halledeceğiz;» di
yeli sayıır- zat, bu günün ne zaman geleceğini 
de ifade etmelidir. 13- Mact- günüı,. günün geldi> 
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ği zaman, olarak, tayin edilmişse-, o zaman Yüce 
Parlâmento sürprizlerle, emrivakilerle, oldu 
bittilerle karşı. karşıya kalacak demektir: 

Şimdi karşımızda millî iradenin tecelli ede
ceği çok önemli bir' seçim var; Devlet Başka!-
nmı seçeceğiz. Endişemiz şudur: «Parlâmento 
iradesine ambargo konulamaz.» «Cülus 
merasimiyle değil, Parlâmento usulleriyle 
Devlet Başkanı seçilecektir». «Bâzı çevreler 
tanımıyorum» diye bir" siyasî celadet göste
rip,, öte yanda, gazetecinin,, «Falan aday olur
sa rey verir misiniz1?."» sorusuna, «Parlâmento 
iradesine gölge düşürmemek için konuşmayav 
eağraı,.» gibi bir siyasî çalımla geçiştiı'melk is
terse, o zaman bu millî iradenin nerede kaldı
ğını ve bu millî iradenin kimler tarafindan kul
lanılacağı sorusunu haklı olarak bu kürsü
den sormak hakkma sahiboluruz. öyle ya.. 

(İstanbul Milletvekili Naime ikbal Tokgöz' 
ün anlaşılamayan bir müdahalesi). 

Arz edeceğim efendim, burada milli ira
denin tecelli edeceği çok önemli.. 

KAİME İKBAL. T O K O Ö Z (istanbul) — Bi
zini grubumuzun ayrı görüşü, sizin grubunu
zun. ayrı görüşü var.. 

PuASİM. GlNlSIit (Devamla) — Efendim, bu 
arz ettiğim, hususlar... 

BıAŞ'KJAN — Müdahale buyurmanıauızı ri
ca edeceğim, müdahale etmeyiniz:. 

iNAİME İKBAL TOKG-ÖZ (istanbul) — Ha
yır, özlüyorla,r bizim grubumuzu da, onu söy
lüyorum. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 
RA;SlM CtNÜSLl (Devamla) — Milli ira

de yalnızca bir partinin içişlerini ilgilendirse, 
tabiî, o konuda konuşan insanı suçlamak hak
kınızdır. Ama, milli iradeyi müdafaa etmek, 
milli iradenin •tecellisini ve kâmil mânada hür 
İradesinin ayaıkta durmasını sağlamak, bütün 
pautilerin ve bütün pariâmanterl'erm hakkı 
ise, bu hakkı aramak da, paıiâmanterlenhı gö
revi olsa gerekir. 

ıSizin falanca teşkilâtınız hakkında konu
şursam, buyurduğunuz itiraz yelinde olur, 
saygıya değer: Bu, mânâda,, yalnızca bu mâ> 
nada,. millî iradenin tecelli 'etmesi ve milli ira<-
deye gölge düşmemesi endişesi içinde- beyan-
lamanı arz.- ediyorum. 

işte,. Reisicumhur- adayia-n üzerinde kov 
nuşurken, Meclis üzerine gölge düşer korku-

- im -
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sunu taşımak garip ıbir endişedir. Bir secini
zde, adaylardan beğendiğiniz de olacak, be
ğenin .ediğiniz de olacalk. Bu değerlendirme acık 
olarak, hem de halkın huzurunda olacak. Ken
di kafanızda, ya da dar kadrolarda bir 'tercih 
yapmak, millî iradenin gereği değil, bir şef
lik anlayışının gereği olsa gerektir. 

Öte yandan; «Hukuku kuvvetlinin elinden 
alıp, hukuku kuvvetli yapacağım» sözüne inanı
lmak isterik. «Kimse üstün kuvvet olamaz» 
demete de, askıda kalır. Biz işitiyoruz ki, Ana
yasayı savunduklarını söyleyenler, davranış-
lariyle de bunu ispat etsinler. Demokrasiden 
tâviz verilerek, demokratik rejim koruna -
maz. Millî iradeden tâviz verilmemelidir. Dev
let Başkanı seçilirken, millî irade, Anayasa
nın lâfzında ve ruhunda uygun 'bir sıhhatte 
tezahür etsin. Devletin geleceği, rejimin ge
leceği, milletin güveni bu noktaya bağlıdır. 

Bu sebepledir ki, geçmiş örnekleri de göz-
Önüıre alarak ve millî iradenin yalın katta te
zahür1 etmesini sağlamak maksadıyle demok
ratik Parti, Devlet Reisinin seçimini tek de
receli, doğrudan doğruya halkın seçmesini 
teklif etmiştir. Vatandaş, kendi eserine sahip
tir, ney vererek seçtiği kimse!'er, o reylere 
lâyi'k ise, onu mezara kadar gönlünden çıkar-
mami'Ş, saygısını, 'duasını esirgememiştir. 

Gizli, acık kulislerin, mücadelelerin oldu
ğu söyleniyor. Hattâ, daha önce misalleri ya
şanmış olduğu gibi, alarm verildiği de gö
rülmüştür. Tarih, saltanat kavgalarının, Dev
leti içten yıktığına çok örnek kaydetmiştir. 
,Son Pakistan misali acı bir örneik olarak kar
şımızdadır. Bu ihtimalleri ortadan kaldır
mak için ve millî iradenin, Devlet Başkanının 
şahsında itam yansımasını sağlamak için, Ana
yasada değişiklik yaparak, Reisicumhurun 
millet tarafından seçilmesini istiyoruz. Halkın 
sesinin, hakkın sesi olduğuna inananlar, hak
ka rıza göstermelidir. 

iSaym Başkan, sayın milletvekilleri; Anaya
samız, 9'6 ncı maddesinde Cumhurbaşkanım, 
görevine başlarken yapacağı yemini tanzim 
'etmiştir. Bu andın içinde, «Anayasayı saya
cağıma ve savunacağıma, hukuk devleti ilke
lerinden ve tarafsızlıktan ayrılmayacağıma, 
namusum üzerine söz veririm» ifadeleri var-
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dır. Bu yeminler yapılmıştır. Son yılların 
buhranlı dalgalanmaları, Sayın Devlet Başka
nımızın nezaretinde siyasî parti liderleriyle 
birlikte ele alınmış, milletin ve memleketin 
faydasına olan şekilde sonuca bağlanmıştır. 
Bu yolda, Sayın .Sunay'm büyük hizmetleri 
ol'muştur. Takdirlerimizi, huzurunuzda arz eder
ken, görev yaptığım kanaatindeyim. Bu cümle
nin sonunda, benden; önce konuşan Sayın Cum
huriyet Halk Partisi sözcüsünün bir beyanını 
ele almak istiyorum. 

Bahşetmiş olduğum buhranlı devrelerde 
Sayın Sunay'ın, yerinde bulduğumuz uyarıları 
içinde, komünistlerle karşı, Devlet yıkıcılarına 
karşı, millet 'bölücülerine karşı çok açık ve net 
tavlıları olmuş, bu yolda beyanları, milletin 
gönlüne su serpmiştir. Oysa, milleti memnun 
eden bu beyanlar, Sayın Cumhuriyiet Halk 
Partisi sözcüsünü üzmüştür. 

ıSaym Cumhurbaşkanının, gençliğe, vatan
perver olduğunu söylemişliğini, buhranları 
aıtırıcı bir sebep olarak ortaya koymuş olma
sını hayretle karşıladım. .Sayın sözcünün bu
rada beyan ettiği, komünistler aleyhinde be
yanları da bir tenkit konusu yapmış olma
sını gerçekten üzüntü ile karşıladım. Gerici, 
çıkarcı, işbirlikçi formülü veya terkibi hüvi
yetini örfi idare mahkemelerinde ortaya koy
muştur., 

Kanunların çıkmasına en/gel alanları), Sa
yın Reisicumhur bir bayram mesajında, gaf
let ve dalâlet içinde olarak değerlendirmişti. 
Sayın üyelerin ve Türk 'kamuoyunun bildiği 
şeydir. Kanunların çıkmasına engel olan, yal
nızca, Yüce Parlâmentonun içinde bulunan 
milletvekilleri değildir. Milletvekilleri, kanu
nun kendilerime sağlamış olduğu hakkı kul
lanmaktadırlar. Huzura gelen bir kanunu be
nimsemek, kabul etmek veya reddetmek, teş
riî vazifenin icabıdır, Anayasamın, kendisine 
vermiş olduğu haktır. Anayasa teminatı . al
tında olan bir hakkı, Anayasayı sayacağına 
yemin etmiş Reisicumhurun tenkit 'etmesini 
elbette teessürle karşılarız; ama biz bu be
yanda sayın arkadaşımızın anladığı alıngan
lığı düşünmüyoruz. Basında, ve sair şekiller
de bir Dernekler Kanununun veya komünist 
gayretlerin sürüp gitmesi için, kanunda mev-

1 cut açıklıktan istifade edenlerin bu açıklığı 
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kapamak için getirilen kanunlara kargı nasıl 
direııd'iiklerini herkes bilmekte ve görmekte
dir. Yani, kanunlarını çıkmasına engel unsur
ların, yalnız meclisler içinde bulunduğunu 
farzetmek, bir alınganlık eseridir. Sanıyo
rum ki Sayını Reisicumhur, bu konuların 
çıkmasına engel unsurları meclislerin dışında 
•aramış ve beyanlar o istikâmette verilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Cinisli, grubun ikinci 
hakkını da kullanıyorsunuz. Değil mi efen
dim ? 

RASİM OİNÎSLÎ (Devamla) —Kullanayım 
efendim, kullanabildiğim kadar 'Sayın Baş
kan. Lütfederseniz, usulümüz o idi daha evvel
ki müzakeroleı de. 

jBAŞK,A^T —• Efendim, anlayamadım. 

RASİM CİNİSLÎ (Devamla) — Lütfederse
niz, efendim, ne kadar zaman kullanırsam o 
kadar zamanı harcamış olacağım.: 

BAŞKAN — Hayır, o 'tümü hakkında za
ten, bu ikinci, tümü, -tümü hakkında, ikinci 
görüşmeyi yapıyorsunuz. On dakikalık süreyi 
geçti. 

•KlAjSÎM ClNÎSLt (Devamla) — Bizim de, 
Sayın Reisicumhurumuzun, «Anayasayı saya
cağıma Ve savunacağıma» hükmüne uygun ol
mayan bâzı tutumlarından şikâyetçi olduğu
muz doğrudur. Meselâ, hüküm etleri destekle
mek, parti gruplarının yetkisine bırakılmış
tır. Oysa, Sayın Sunay, paıtilerl, Birinci Erim 
Hükümetini kayıtsız şartsız bir kabule davet 
etmiştir. Bu davet, Riyaseti Cumhurun bir bas
kısı niteliğinde gözükmüştür. Nitekim, bâzı 
gönülsüz reylerle güven oyu alan hükümet
ler, kısa zaman sonra düşmüştür. î/kinci Erim 
ve Melen hükümetlerinin desteğ'i de bu türlü 
telkinler sonunda sağlanmıştır. Sayın Ür
güplü Hükümetinin ve Ürgüplü'nün vazifeden 
affı Anayasada ve hukuk dünyasında görül
memiş bir tavırdı, bu tavrı Anayasaya saygı 
•ölçüsünde göremediğimizi tenkid olarak hu
zurunuzda arz etmeyi de vazife biliyoruz. 

Yine siyasî haklar konusunda pastil erara-
sı Komisyondaki paket Sayın Reisicumhuru
muzun, bâzı çevrelerin endişeleri olduğunu 
di eri sürmesi üz/erine bozulmuştur, Bâzı siya
sî parti liderleri, «Mademki Devlet Başkamı 
bâzı endişeler olduğunu ifade buyuruyor, bu 
endişelerin doğruluğunu tahkik etmek gerek-
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i sizdir, _ diyerek» bâzı çevrelerin endişesine 
rıza göstermişlerdir. 

Neden bâzı çevreler tanımadığını, bâzı çev
relerin kabulü halinde Anayasa üstüne ambar
go konulacağını ifade etmişlerdir. Bu ifade 
tarzı belki de bir silkintimin etkisinde olmuş
tur. îşte bu g'lbi hallerde Sayın Reisicumhur 
tenkitlerini baskı niteliğinde kullanmadaydı 
veya o istikamette, gözükmeseydi, bu durum
da Anayasanın getirmiş okluğu kuvvetler ay
rılığı prensibinin dengesi bozulmazdı. 

Bâzı çevrelerin endişesini dikkate 'alan Sa
yın Reisicumhur, dilerdik ki, vatandaşın da 
endişelerini dikkate alsın. Vatandaş, bir ıssız 
adada kemikleri toprak okııuş kimselerin va
tandaşlık haklarına kavuşturulmasından endi
şelidir. Bu endişeler, ne zamana kadar sürecek 
diye, endişeler izhar etmektedir. 

Vatan haini komünistlerin affı için her 
türlü gayret gözler önünde cereyan ederken, 
endişe edilmiyoıda, 10 yıl millet emanetini 
kullanmış, bugün yalnızca vatandaşlık hak
kını isteyen bir avuç insanın 'durumu endişe
lere sebeboluyor. Bu durumu anlamakta müş-

I külât vardır, diye haklı endişelerini vatan
daş kendi arasında konuşuyor. 

(Sayın Reisicumhurumuz, Anayasamıızm yi
ne âmir hükmü olarak 97 nci maddesinde 
«Cumhurbaşkanı, Devletin başıdır. Bu sıfat
la Türkiye Cumhuriyetini ve milletin birliğini 
temsil eder.» hükmüne uygun, milletin birlik 
ve bütünlüğünü sağlamak için 'milletin endi
şelerine değer vermek zorundadır. Anayasa
ya, kendisine inanan - iradeler kadar güçlü
dür. Anayasanın kuvveti, her şeyden önce yet
kisini ve sorumluluğunun kaynağını Anaya
sadan alan makam ve kişilerin Anayasaya 
göstereceleri saygı ve inançla artar. 4 ncü mad
desi «Hiç kimse veya organ kaynağını Ana
yasadan almayan bir Devlet yetkisini kulla
namaz» diyoı-, Anayasamız. O halde herkesten 
önce yetkisini Anayasadan alan Devlet adam
ları, Anayasaya kâmil mânada inanmalı ve say
gılı olmalıdır. 

Hukuk Devletinin başı olan Reisicumhur 
bütçesi konuşulurken, eleştirilerim'izi hukukun 
üstünlüğü prensibi doğrultusunda arz etme
ye çalıştım. Bu anlayış içinde bâzı sıkmtıla* 

I ra ve demokratik iradenin en iyi şekilde te-
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çelişme: elverişli olan, Rekibumhurum halk. ta
rafından seçilmesi teklifini tekrarlıyor,. Mart 
ayı. içmeler seçilecek: muhterem- zatın Riyaseti 
€umhur Yüce katmda, Yüce Milletimize ha-
yırlr Mzmetler yapmasın Yüce Allah'tan ni
yaz ediyor, Bütçenin' millete ve memlekete 
hayırlı olması, dileği ile saygılarımı sunuyo
rum. (D. P. sıralanndan^alkışlar) 

Bt'AŞKAN — Gruplar- -adına 5 sayın mil
letvekili görüşferini; bildirmiş; bıılunamkta-
dırlar. 

Şimdi, kişisel görüşlerini 'arz etmek üzere 
Sayın tsmail Hakki). Şengüler; buyurun efen
dim. 

ÜBMAİL HAKKI ŞENGÜLER (Malatya). — 
.Sayın. Balkan,, muhterem, milletvekilleri;, 1973 
malî. yılı Kütçe, kanunu tasarısında yer alan 
Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde şahsî gö
rüş ve mütalâalarımı arz. etmek üzer e huzur
larınızı kısaJbir süre işgal edeceğim. 

Bütçe üzerindeki görüşlerimi arz etme
den evvel, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili bâzı ma
ruzatım olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri; malûmunuz ol
duğu gibi, Türkiye'miz- kıtaları birbirine bağ
layan hassas, stratejik bir gölgede' bulunmak
tadır. Bunun önemini her an hatırda, tutma
mız' gerekir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti ola
rak hür dünya ülkeleri arasında bir yer iş
gal ediyorsak bunu kolayına kazanuıadık. 
Birleşmiş. Milletlerde, yerimizi alabilmemiz, 
NATO'ya dahil olabilmemiz, MARSHALL Plâ
nından faydalanabilmemiz ve Avrupa Konseyi
ne katılabilmemiz. 1946'dan, beri harcadığıı-
mız çabalarla, demokratik rejimi memlekete 
hâkim kılmamız- sayesinde olabilmiştir. 

Bugün bu- rejimin kadrini bilmek, onu ze-
dclemeımek mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde I 
h ü r dünya ülkeleri' ve teşkilâtlarıyle aramız
daki bağların kopacağr, iç/ dünyamızda ise buh
randan buhrana sürüldeneceğimiz bir-hakikat
tir: Bugün süper- devletler dahi tek başına 
yaşamak imkânına sahip değillerdir. 

Son yıllarda Türkiye'de vâki olan askerî 
müdahaleler hür dünya ülkelerinde çeşitli kus
anlara sehöbolmuştur.. Türkiye'deki rejimden 
endflJ§e ediliyor.. Hür dünyac basımı harıl han i 
Bejito-kıiz üzerinde, tenkidler yapıyor. Bunla-
ı ı hepiniz şüphesiz ki, takibediyorsunuz. Bu se-

j heple Avrupa Konseyine lâyık, olduğumuz ye
ri. almakta güçlük çekiyoruz: Halihazırdaki 
rejimimizi Yunanistan'daki rejimle mukaye
se etmeye kadar gidiyorlar ve bize hor gözle 
bakıyorlar. Aleyhimizdeki bu, propagandalarda 
komünist mihrakların payı yok değildi. Oıı-
yar -kendi açılarından durumumuzu istismara 
çalışıyorlar. Fakat yapılan tenkidlerin. ağır
lığımı dorst ülkelerin objektif eleştirileri teş
kil etmektedir. 

Hal böyle devam ede dursun, önümüzde 
Cumhurbaşkanlığı seçimi geliyor; Mart ayın
da seçim yapılacak. Bu mevzu üzerinde de 
iç ve dış basın alabildiğine yorumlar yapı
yor. Halk arasına giriyorsunuz, çobanından. 
tutun da en aydın zevata- kada r bu mevzuu 
konuşuyorlar. Bizlere soruyorlar ve millette 
birtakım- endişelere şahidoluyoruz. Fısıltı 'ga
zetesi, dedikodular halkımızın tedirgin lediyor. 
Yok efendim, Sayın Cumhurbaşkanımız Cev
det !Sunay, müddetinin biraz daha uzatılması
nı istiyormuş, yok ordunun başını temsil eden 
kumandanlar arasında CumhuTibaşkanıbğına 
talip olanlar varmış. Efendim, söz Yüce Par
lâmentonundur, deniyormuş ama perde arka
sından baskı yapılacakmış vesaire,, . vesaire.. 
Tabiatiyle bu dedikodular Mieclis' kulislerine 
de intikal ediyor. Ben, bu söylentilerin, sade
ce dedikodudan ibaret olduğu kanaafindeyiam 
Nitekim, büyük bir haysiyet ve şeref, içinde 
Cumhurbaşkanlığını tamamlamak: üzere olan 
Sayın Cevdet Sunay, Cumhurbaşkanlığı süre
sinin uzatılması gibi bir talepte buluıınıadı-

I ğünı, halefi olacak kişiye bu mukaddes: göre
vi şerefle devredeceğimi bir mesajında açıkça 
beyan etmiştir., 

Böylece, kendisiyle ilgili istifhamları, zi
hinlerden silmiş ve faziletini bir kat dalha ar
tırmıştır: Milletimiz, aynı şeyi kumandanları
mızdan da bekliyor. 

Kumandanlarımızla iligili dedikodulara ge
lince : 

ISayın kumandanlarımız bugüne kadar şan 
ve şerefle, vazifelerini, yapmışlardır. Bundan 
ötesine gitmek, ne. ordumuza,, ne milletimize,, ne 
demokrasimize, ne; de. iç ve dış siyasetimize fay
da sağlar. Btuıgün dahi olağanüstü bir durum 
içinde- olduğumuzu,', herkes, her gün tekrar
layıp- duruyor. 

— 170 — 
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Piyasa ison derece durgun, halk endişe için
de, tüccar, öz-el -sektör büyük yatırımlara gi
rişmiyor. Bunların .aoısmı dönüp dolaşıp yi
ne halkım-ız çekmektedir. 

Millet, -Orduyu, kendisine; ayrılan mukaddes 
kışlada, sivil müesseseleri de İtemdîlerine ay
rılan mukaddes yerlerinde görmek istiyor. 
İç ve dış dünyamızdaki huzur ve sükûn ancak 
o zaman avdet edecektir. Aslında Şanlı Ordu
muzun haysiyetli ve şerefli 'kumandanlarının 
da aynı görüşte oldukları "kanaatindeyim. Fa
kat, '«Fısıltı ^gazetesi» kesi'f dedikodular son 
safhaya gelmiştir. Sadece ihtimale dayanan 
hu dedikodular millettin zihninde birtakım is
tifhamlar meydana getirmelkte ve millet bun-
(dan tedirgin olmaktadır. 

'{Kumandanlarımız her vesilede memleket
le demokrasiyi hâkim kılmaktan başka bir 
şey istemediklerini, millet iradesini (temsil 
eden Parlâmentoya sonsuz saygı duyduklarını, 
son sözün' millet iradesine aidolduğımu de
falarca tekrarlamışlar,, böylece milletin hüs
nü teveccühüne bir kat daha nıazhar olmuşlar-
<dır. Millet ve Parlâmento olarak hu, bize gu-
aıır vermektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ordu, milleti ve memleketi iç ve dış düşman

lardan korumak için milletin bekçisi, memleke
tin kalesidir. Bu mukaddes görevini, Hüküme
tin, Devletin emrettiği istikamette yapar. Hü
kümet ve Devletin fevkinde ise millet iradesi 
vardır; yaüi Parlâmento. Hür dünyanın kabul 
ettiği Cumhuriyet idaresi budur, demokrasi bu 
noktadan başlar. Bunu, Şanlı Ordumuzun sa
yın 'kumandanları da bilmekte ve yeri geldikçe 
ifade etmek faziletini göstermektedirler. Öyle 
ise; niçin halk arasında birtakım dedikodulara 
müsaade edelim, niçin bu gibi istifhamlar de
mokrasiye -'inanmış olan mîlletimizin zihnini Su
landırsın? Bütün bu yersiz dedikodu ve istif
hamların ortadan kalkması ve milletimizin Or
duya olan güvenini tazelemek için Ordunun ba
şında bulunan -sayın kumandanlarımızın açik 
ifadeli bir beyannatta -bulunmalarını bir parlâ-
nmnter arkadaşınız olarak riea ediyorum. Bun
da Türkiye'miz için büyük faydalar mülâhaza 
•etmekteyim. İçinde bulunduğıtmuz şu günlerde 
•köyle bir beyanata zaruret vardır. .Zaten Ana
yasamız, Cumhurbaşkanını seçme hakkını, mil

letin iratlmuîi temsil edsn Parlâmentoya >ver-
miştir. •Bilelim M, Jkoıraandanlammızın büyle bir 
beyanat evermeleri, necip milletimizin ordumuza 
olan güvenini artıracak ve şerefli kumandanla
rımızın ^şerefleri bir kat daha artacaktır. Şayet 
Yüce Meclis Cumhurbaşkanlığına hir askerî ge
tirmekte fayda mülâhaza ederse zaten o zata 
başvurur ve bu görevi kabullenmesini ister. Mü
him olan memleket için en faydah sonuca var
maktır. Bunun .dışındald dedikodulara gerçek 
payı verilmemelidir ve gerçeMe ilgisi olmadığı 
beyan edilmelidir. .Eğer, gerçek payı verilecek
se, o zaman yok yere demokrasiden, millet ira
desinden bahsetmeyelim. 

Böylece kanaatlerimi Yüee Meclise arz ,edcr, 
1973 malî yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin Mil
let ve memleketime hayırlı ve uğurlu olmasını 
diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. (A. P . sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — 'Kifayeti müzakere önergesi 
gelmiştir, -okutuyorum. 

fSaym Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Kifayetin oylanmasın] 

arz ederim. 
Hakkâri 

Ahmet Zeydan 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Aley
hinde. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, cleyhte. buyurun. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; kifayetin 
aleyhinde söz almış bulunuyorum, nedenini arz 
edeyim. 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerinde «öz -alan 
arkadaşlarım, çok kıymetli görüşler, fikirler mü
dafaa ettiler. Fakat içinde hıürmduğumuz siyasî 
koşullarda meselenin bir de sırf Anayasa hu
kuku açısından biraz daha derinlemesine ele 
alınması gerekirdi kanaatini taşıyorum. Bu iti
barla; eğer kifayet takririne iltifat edilmezse bu 
husus üzerinde durmak mümkün olur kanaatin
deyim. 

'Saynı milletvekilleri; 
Anayasamıza göre Cnmhıu'başkanı, Türkiye 

Büyük Millet Meclisine^ kendi üyeleri -arasından 
seçilir. Hükümet sarih, :açık. Anayasamız, de
mokratik bir Anayasa. Yani, Devlet görevi ya
pan organlar, egemenliği kullanacak olan organ-
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ların esas itibariyle halk oyundan geçmesi za
rureti var. Türkiye Büyük Millet Meclisi de 
hep bildiğinmiz gibi, 450 milletvekilinden olu
şan Millet Meclisi ile 150 senatörden oludan 
Cumhuriyet Senatosundan teşekkül eder ki, her 
ikisi de' genel oyla, genel seçimle bu mevkie 
gelmiş kişilerdir. Ancak Senatoda iki grup da
ha vardır. Bu iki gruptan bir tanesinin üyele
rini Cumhurbaşkanı seçer, bir tanesi de hep bil
diğimiz gibi Tabiî Senatörlük müessesesidir. 
Bunlar kaide değil, istisnadır. Belirli tarih 
şartları içinde istisna olarak halk oyuyla teşek
kül etmiş olan Yasama Meclisine sokulmuş, ko
nulmuş gruplardır. 

Sayın milletvekilleri; 
Demek ki, prensip itibariyle Türkiye Büyük 

Millet Meclisi seçilmiş kişilerden meydana ge
lir. Demokraside bunun aksini düşünmek de 
mümkün değildir. 

Şimdi, Cumhurbaşkanı seçimi için Anayasa
mızın koyduğu şartı bu açıklamadan &onra tek
rar düşünelim. Ne diyor Anayasamız? Diyor 
ki ; Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Mec
lisince kendi üyeleri arasından seçilir. Hangi 
üyeleri? Hiç şüphe etmiyelim ki, seçimle bura
ya gelmiş olan üyeleri arasından seçilir. Bunun 
aksini düşünmek demokratik ilke ile ters dü
şer. Demin arz ettiğim gibi, kaldı ki, bir man
tık kuralı da vardır; istisnalara iltifat edilmez, 
genel ilke mevacehesintle. Cîcnel ilke, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerinin halkoyu imti
hanından geçerek buraya gelmesidir. Demek ki, 
Reisicumhura, Cumhurbaşkanını Türkiye Bü
yük Millet Meclisi kendi üyeleri arasından se
çerken, özellikle; gerçi hilâfına bir hüküm yok, 
açık bir hüküm yok; ama Anayasanın demok
ratik ruhundan çıkan netice şudur ki, seçimle 
•gelmiş üyeleri arasından seçmeye itina eder, 
dikkat eder. '' 

Bir başka hukuk kuralından da iki kelime 
ile bahsetmeme müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Yani kifayet bu sebeple kabul 
edilmesin buyuruyorsunuz değil 'mi Sayın Ay-
bar? 

,_MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Evet 
efendim. Bunların üzerinde durulmadı. Bunlar 
tafsilen anlatılacaktır, ama kifayet müzakere
si olduğu için bu meseleleri telhisen arz ediyo
rum. 

BAŞKAN — Anlıyorum Sayın Aybar. 
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MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — İkin
ci bir kural, bilhassa kamu hukukunda, yetki
ler hangi maksatla verilmişse o maksatla kul
lanılır. Danıştaym bunun hakkında birçok ka
rarları vardır. Yüksek Meclis üyeleri bilirler; 
yetki tecavüzü, yetki saptırması vesaire. 

Şimdi,' Sayın Cumhurbaşkanına Anayasamı
zın tanıdığı bir yetki var. 10 tanesi bağımsız 
olmak üzere, 15 senatör seçer. Buna «Konten
jan senatörü» diyoruz. Kimler arasından seçer? 
40 yaşım bitirmiş ve seçkin hizmetleri olanlar 
arasından seçer. Bu yetkinin verilmesindeki 
maksat ne? Bu yetkinin verilmesindeki maksat 
şu .: 

Parlâmentoya seçim yolu ile gelememiş, fa
kat hakikaten parlamento içinde bulunmaların
da dengeleyici ve aydınlatıcı bir fonksiyon ya
pabileceği tahmin edilen, düşünülen kimselerin 
bir grup halinde Senatoda bulunması. Demek 
ki, bu hukukî tayinin, Cumhurbaşkanının yap
tığı bu secim tasarrufunun maksadı budur. Bu
nun dışında bir maksatla seçim yapılırsa, o se
çim o zaman hukukî bakımdan muallel olur. 
Yani yetki aşması veyahut yetki saptırılması 
anlamına gelir. 

Şimdi, yine kifayet takriri aleyhinde eğer 
oy kullanacak olursanız, meselâ şu hususu da, 
sözlerimi itmam etmek için,, tafsilen açıklama 
fırsatını bulurdum : 

Şimdi, tatbikata baktığımız zaman, son tat
bikat, şöyle hareket ediliyor. Cumhurbaşkanlı
ğı seçimleri yaklaştığı zaman kontenjan sena
törlüğünden bir kişi istifa ediyor ve onun ye
rine bir başka zat getiriliyor ve bu zat bir müd
det sonra Cumhurbaşkanı seçiliyor. 

Değerli milletvekilleri, bu hukukî tasarruf
ların tahlili bakımından sakat. Çünkü, evvelâ 
bir kural daha var, hepinizin bildiği, birini se
çen kimse onu azle yetkili değildir. Nitekim, 
hepimizi millet seçmiştir, millet, bizi azil yet
kisini muhafaza etmiyor. 

İkincisi; seçen kimsenin seçilene o makam
dan ayrılması, istifa etmesi için telkinde bulun
maya da yetkisi yoktur. Demek oluyor ki, eğer 
kontenjan senatörüne bu istikamette, bu doğ
rultuda bir telkinde bulunuluyorsa bu telkin 
de hukuk dışı bir telkindir. 

İstifa etti senatör; yerine bir başkası atanı
yor. Bu muamele de bence yine maksat açısın
dan hukuka aykırıdır. Çünkü, aslında konten-
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jan senatörü olarak vazife görmesi için atan
mıyor. Ya? Cumhurbaşkanı seçilmesi için ata
nıyor. Demek ki, bu dahi müessesenin yanlış 
kullanıldığını gösteriyor. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, kifayet için bir 
süre yok, ama konuşmanız 10 dakikayı buldu
ğu için toparlayın lütfen. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Mü
saade buyurun toparlayayım. 

Tabiatiyle bu şekilde yapılacak Cumhurbaş
kanı seçimi de bidayetten itibaren muallel bir 
tasarruf sonucu oluyor. 

Nihayet bir hususu daha işaret ederek sözle
rime nihayet vereceğim. Eğer bu usul yerleşe
cek olursa, gelenek haline gelecek olursa, yani 
Cumhurbaşkanı seçimlerinden evvel kontenjan 
senatörü istifa edecek, yerine Cumhurbaşkanı ol
ması kararlaştırılan zat kontenjan senatörü se
çilecek, otomatikman o da Cumhurbaşkanlığına 
Yüce Meclis tarafından seçilecek... Bu eğer böy
le gelenek haline gelirse, Anayasasamızııı 4 ncü 
maddesiyle de çelişir. Çünkü, dikkat ediyoruz, 
buraya gelen, Cumhurbaşkanlığı için aday ola
rak gösterilmiş ve kontenjan senatörü seçilmiş 
olan zat Genelkurmay Başkanlığından henüz is
tifa etmiş olan zat oluyor. Eğer bu bir gelenek 
haline gelirse, o zaman Anayasamızın 4 ncü mad
desinde, egemenliğin kullanılması bir kişiye, bir 
zümreye, bir sınıfa bırakılamaz diyen temel ka
ide ihlâl edilmiş olur. Çünkü, gelenek olarak 
hep Genelkurmay başkanları ve dolayısıyle 
kurmaylar zümresi millî egemenliğin kullanıl
masında önemli bir rol oynayan, âdeta bir tekel 
kurmuş duruma gelirler. Bu da Anayasaya ay
kırıdır. 

Kifayet aleyhinde oy kullanırsanız eğer, bü
tün bunları daha mufassal bir şekilde arz etmek 
imkânı doğar. 

Saygılar sunarım. 
A. CELÂL SUNGUR (Yozgat) — 15 daki

ka konuştu. 
HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Mü

samaha buyurdunuz, hepsini söyledi. 
A. CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Konuşsa 

10 dakika konuşacaktı, şimdi 15 dakika konuş
tu. 

BAŞKAN — Hayır efendim, hayır... 
Kifayeti .müzakere takririni oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim 2 196 438 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

102 Destek hizmetleri 8 144 040 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 1G0 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesi kabul edilmiştir. 
Türk Milleti için hayırlı ve uğurlu olmasını te
menni ederim. 

C. — Sayıştay Başkanlığı Bütçesi 
BAŞKAN — Bir önerge vardır. Bu önerge 

ile, Sayıştay ve Anayasa. Mahkemesi bütçeleri
nin aralıksız görüşülmesi istenmektedir. 

Yalnız, sürenin ne kadar devam edeceği bi
linmediği cihetle, esas programımızda, Genel 
Kurulun ittihaz etmiş olduğu karara göre, gün
lük programların bitmesi zarureti vardır. Dünkü 
program bitmemiştir, bugüne aktarılmıştır. Gün
lük program bitmediği takdirde gece oturumu 
yapılır denir. 

Yarınki birleşimde geniş bir mesafe kadetme-
miz ihtimali Başkanlıkça mütalâa edilmektedir. 
Bu sebeple münhasıran Sayıştay Bütçesinin gö
rüşülmesi hususunu oylarınıza arz edeceğim. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayıştay Bütçesi üzerinde söz alan bütün ko
nuşmacıların da Genel Kurulda hazır olduğu 
Başkanlıkça müşahede edilmiştir. Anayasa Mah
kemesi Bütçesi üzerinde görüşecek arkadaşlar 
yoktur. 

Sayıştay Bütçesi üzerinde söz almış bulunan 
arkadaşları arz ediyorum : 

Gruplar adına : Demokratik Parti Grubu 
adına Sayın Vehbi Sınmaz, Cumhuriyetçi Parti 
Grubu adına Sayın Celâl Sungur, Adalet Par-
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tisi Grubu adına Sayın Sayın Hüsamettin Başer, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 
Tevfik Fikret Övet, Millî Güven Partisi Grubu 
adına Sayın Hamdi Hamamcıoğlu. 

Kişisel görüşlerini arz etmek üzere; Saym 
Enver Akova, Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu, Sa
ym Zekeriya Kürşad, Sayın Sadi Binay söz al
mış bulunmaktadırlar. 

İlk söz Demokratik Parti Grubu adına Sayın 
Vehbi Sınmaz'da. 

Buyurun Sayın Sınmaz. 
D. P. GRUBU ADINA VEHBİ SİNMAZ 

(Manisa) — Saym Başkan, muhterem milletve
killeri ; 

Millet adına denetiın yapan, milletin mal ve 
para emanetinin yerinde kullanılıp kullanılma
dığını kontrol eden, Devletin, ayağını yorganı
na göre uzatıp •uzatmadığmı, Devlet bütçesinin 
milletten alman vergilerden meydana gelen bir 
deniz telâkki edilip edilmediğini araştıran, ik
tisadî mânada beyin kabul edebileceğimiz Sa
yıştay'ın bütçesini dile getirmek üzere D. P. 
grubu aclma huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem Milletvekilleri; Sayıştay,, Anaya
sanın 127 nci maddesi ve 832 sayılı Kanun hü
kümleri uyarınca, genel ve katma "bütçeli dai
relerle bu daireler tarafından sermayesinin ya
rısı veya yarısından fazlasına katılmak sure
tiyle sabit veya döner sermayeli veya fon şek
linde kurulan kurumların gelir ve giderleriyle 
mallanın T. B. M. M. adına denetlemek, sorum
luların hesap ve işlemlerini yargılama yoluyla 
kesin hükme bağlamakla görevli bir Anayasa 
kuruluşudur. 

Ayrıca Sayrştay, 

BAŞKAN — Saym Sınmaz, bir dakikanızı 
rica edebilir miyim?.. 

Anayasa Mahkemesi bütçesi müzakeresi bu 
gece yapılmayacaktır, aldığımız karar yalnız 
Sayıştay'a aittir, yarın sabahleyin saat 9'da 
başlayacaktır, arz ederim. 

VEHBİ SINMAZ (Devamla) — Ayrıca Sa
yıştay, Kesin Hesap Kanun tasarıları hakkın
da uygunluk bildirimi düzenleme ve kanunlar
la verilecek diğer işleri de yapmakla görevli
dir. Malî kontrol, murakabe, denetim kurulu
şunun Avrupa'da Hesap Meclisi, Yüksek Hesap 
Kurulu, Divanı Muhasebat gibi isimler altında 
bağımsız bir hüviyet alması daha çok 17 nci 

yüzyıl ihaşkrında olmuştur. YurÜumuzdia â& 
malî kontrol isnrnlı^ınıa bağımsız bir hüviyet 
Divanı Muhasebat ismiyle rancak fcan^m&ttan 
sonra verilmiştir. Bu itibarla, -SayıştayMnaz,, 
Tanzimat .devri, Meşrutiyet .devri we ClUBohruri-
yet devri .olmak üzere büyük •merhalelerden 
geçtikten sonra bugünkü itanumuaa /gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım., Sayıştay, her yıl 
genel ve katma bütçeli daireler şaymattlîklarjy-
le sabit ve döner sermaye saymaiiliklarKtn.ni ta
mamının hesaplarını incelemekte ve yargılaya
rak hükme bağlamaktadır. Bu saymanlılklarm 
sayısı .1 . 12 . 1972 tarihi itibariyle 2436'dır. Ay
rıca, 4990 -saymanlıkta toplanan belediye, özel 
idare hesaplarıyle ayniyat hesapları da ilâve 
edilirse, Sayıştay Jher yıl 742.6 saymanlığın .he
saplarını incelemek durumundadır. Bu da, &a-
yıştaym ne kadar yoğun bir çalışmanın içinde 
.olduğunu göstermektedir. 

Bu ağır şartlar altında dahi Sayıştayın seç
kin denetleme kadrosu, bugüne kadar büyük 
bir feragatla görevini yapmış ve Kesin Hesap 
Kanım tasarıları hakkın dafci uygunluk bildi
rimlerini Yüce Meclislere vermiştir. 

Burada bir noktayı açıklamayı yararlı .gö
rüyoruz : 

Sayıştay, yargı yoluyla denetim yapıp, so
nucu kesin hükme bağladığından,, -Sayıgtay de
netçilerinin gerek merkezde, -gerekse mahallin
le yaptıkları tetkik ve tahkikler.de -gelir ve ;gi-
der belgeleri tüm .ayrmtılarıyle yegan yegan 
elden geçirilerek raporlar 'düzenlenmektedir. 
Bu suretle sondaj şeklinde inceleme yapılmadı
ğından kamu harcamalarında israf ve suiisti
mal çok büyük ölçüde önlenmiş olmaktadır. .An
cak, bugün için bu dahi yeterli değildir. Sayış
tayın 300 küsur denetçi kadrosu takviye, edil
meli ve inceleme usûllerinde yapılacak değişik
liklerle Sayıştay denetiminde -etkinlik sağlan
malıdır. 

Bugünkü Sayıştaymıız büyük .merhaleler
den sonra, kendini yüzde 9.0 yenilemiş ve nite
lik itibariyle güçlü bir denetim 'kadrosu ıkur-
mııştur. Ancak, bütçelerin her yıl büyük oran
da artması nedeniyle kamu harcamalarının ço
ğalması ve malî mevduatın günden güne yo
ğunlaşarak dağınıklık arz etmesi, bu kadronun 
sayı itibariyle de güçlendirilmesini -gerek
tirmektedir. Her yıl alman denetçi yardım-
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cılarıyle denetçi kadrosunun arttırılması yö
nüne. gidilmekte ise de, yapılan sınav so
nucu istenilen nitelikte yeteri kadar ele
man alınamaması ve alınanların da verimli ha
le gelmesi yetiştirme ve meslek kurslarıyle uy
gulamalı çalışmalar nedeniyle ancak iki yıl gibi 
bir zamanı gerektirmektedir. Bu da bir Sayış
tay denetçisinin titiz bir seçimden sonra, çok 
zor şartlarla mesleğe intisap ettiğini göstermek
tedir. Bu elbette böyle olmalıdır. Çünkü Yüce 
Meclisler adına denetim yapan ve bağımsız ma
lî yargı yetkisini Anayasadan alan Sayıştayı-
nıızm güçlü bir denetim kadrosuna sahip ol
ması zorunludur. Bu denetim organının daha 
da güçlendirilmesi veyahut aynı güçte muhafa
za edilmesi Sayıştay denetçilerinin diğer de
netim organlarına sağlanan imkânlardan ya-
rarlandırılmalarıyle ancak mümkün olacaktır. 

Sayıştay denetçileri de dahil, tüm teftiş ve 
denetleme kurulları, 6245 sayılı Harcırah Ka
nununun 33 ncü maddesinin (b) fıkrasında sa
yılmış ve mıntıka merkezlerinin dışında görev 
yaptıkları sürece yevmiye alacakları hükme 
bağlanmıştır. Sayıştay denetçileri, bu hükmün 
sözüne ve özüne uygun olarak ancak mıntıka 
merkezlerinin dışında görev yaptıkları sürece 
yevmiye alıyorlardı. Oysa 1973 bütçe kanun 
tasarısının 19 ncu maddesine baktığımızda, 
Harcırah Kanunun 33 ncü maddesinin (b) fık
rasında sayılan denetim organları mensupları
na, Sayıştay denetçileri hariç bırakılmak sure
tiyle, mıntıka merkezlerine bakılmaksızın, de
vamlı yevmiye verilmesinin kabul edildiğini gö
rüyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, bütçe kanunu tasarı
sının 19 ncu maddesiyle getirilen bu hüküm bir 
statü değişikliğidir ve Sayıştay denetçilerinin 
madde kapsamına alınmamış olması kazanılmış 
bir hakkın geri alınması niteliğindedir. Bu tür 
bir uygulama da yasaların genellik ve soyutluk 
ilkelerine uygun düşmemektedir. Söz konusu 
19 ncu madde ile bu hüküm getirilmeden önce 
Sayıştay denetçileri devamlı yevmiye almamış-
larsa, Harcırah Kanununun 33 ncü maddesinin 
(b) fıkrası hükmünün hiçbir denetleme orga
nına devamlı yevmiye verilmesine cevap ver-
mediğindendir. Nitekim Millî Savunma Bakan
lığı müfettişleri ve Devlet Demiryolları Genel 
Müdürlüğü müfettişleri de tıpkı Sayıştay de

netçileri gibi devamlı yevmiye almıyorlardı. 
Oysa bunlar 19 ncu madde kapsamına alınmış 
•ve yeni statü ile devamlı yevmiye alma olana
ğına kavuşturulmuşlardır. 

Sayıştay denetçilerinin ödenek aldıkların
dan ve iki yılda terfi ettiklerinden söz edilmek
tedir. Bu ödenek maaşla birleştirilerek vergi-
lendirildiğinde, ortalama ,net 700 lira tutmakta
dır. Kaldı ki bugün yan ödeme almayan me
mur neredeyse kalmamıştır. 

Muhterem milletvekilleri, Millî Savunma 
Bakanlığı müfettişleri, Emniyet müfettişleri, 
Bayındırlık Bakanlığı müfettişleri de yan öde
me almaktadır. Adalet Bakanlığı ve Yüksek 
Hâkimler Kurulu müfettişleri ise hem ödenek 
almakta, hem de Sayıştay denetçileri gibi iki 
yılda terfi etmektedirler. Diğer denetim organ
ları mensupları da, 657 sayılı Devlet Memurla
rı Kanununun 68 nci maddesi uyarınca çıkarı
lan kararnamelerle 10 yılını doldurmuş olanla
rın doğrudan doğruya 1, 2, 3 ve 4 ncü derece
lere atanmaları sağlanmıştır. Bu ise iki yılda 
bir terfi olanağından daha çok avantajlıdır. Bu 
bakımdan Sayıştay denetçilerinin söz konusu 
19 ncu madde kapsamına alınmamış olmasını 
haklı kılacak hukukî ve inandırıcı hiçbir sebep 
bulunmamaktadır. 

Sayıştay denetçilerini maddî imkânlar yö
nünden diğer denetim organlarının altında bir 
seviyeye düşürürsek, Sayıştaya yetenekli denet
çi yardımcısı almamız mümkün olmayacaktır. 
Denetçi yardımcısı imtihanına ancak diğer de
netim organlarının sınavında başarı kazanama
yan kimseler girecek ve büyük zorunluklarla 
sağlanıp titizlikle yetiştirilen bugünkü kadro 
günden güne zayıflayacaktır. Bu durumun da 
Sayıştay]mızm değerli hizmetini olumsuz yön
de etkileyeceğine şüphe yoktur. 

Bu nedenlerle, hem Sayıştaym daha güçlen
dirilmesi, hem de adaletsizliğin giderilmesi ama-
cıyle Sayıştay denetçilerinin 19 ncu madde kap
samına alınması yolunda çareler aranmalı ve 
Yüce Meclisler, kendilerine niyabeten görev 
yapan Sayıştaym denetçilerini üvey evlat du
rumuna düşürmemelidirler. 

Milletin muhterem temsilcileri, 1973 yılı Sa
yıştay bütçesinde tespit edilen ödenek genel 
toplamı 41 188 588 liradır. Geçen yılın ödenek 
toplamı ise 40 438 059 liradır. Bu duruma göre 
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ödenek toplamı geçen yıla nazaran 750 529 li 
ra fazlalık göstermektedir. Artış oranı % 1,8' 
dir. Bu da Sayıştay Bütçesinin 'gerçekçi ve mti-
tevazi bir görüşle hazırlandığını göstermekte
dir. 

Burada bir hususu daha belirtmek gerekir. 
Sayıştayda bir elektronik işlem kurulması için 
teşebbüse geçilmiş ve Devlet Plânlama Teşkilâ
tı bunu olumlu karşılamıştır. Otomatik sistem 
etüdü ile bu sisteme ilişkin dizayn işlerinin Or
ta Doğu Teknik Üniversitesine yaptırılması 
için bütçeye 100 000 liralık ödenek konmuştur. 
Bu sevindirici bir durumdur. 

Muhterem milletvekilleri; 
Formaliteleri aklımıza uyduracak yerde, ak

lımızı formatilere uydurmamalıyız. Şekil ve for
malite birer neticedir. Bu neticelerin sebeple
rine uygun olması gerekir. Sayıştay Kanunu
nun 105 nci maddesine göre; «Bakanlıklar ve 
Sayıştaym denetimine giren diğer idare ve ku
rumlar, malî konularda düzenlenecek yönetme
likler Sayıştaym istişari mütalâası alındıktan 
sonra yürürlüğe konulabilir.» dediği halde, bâ
zı Bakanlıklarca bu şartlara uyulmadığı görül
müştür. 

Muhterem milletvekilleri; 

Sözlerimi burada bitirirken, Sayıştay büt
çesinin milletimize hayırlı olmasını diler, hür
metlerimi sunarım. (D. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — C. P. Grubu adına Sayın Ce
lâl Sungur, buyurunuz. 

C. P. GRUBU ADINA CELÂL SUNGUR 
(Yozgat) — Sayın Başkan, değerli milletveki
li arkadaşlarım; 

Sayıştay Başkanlığı 1973 Bütçesi dolayısıy
la C. P. Grubu adına huzurunuzda söz almış 
bulunuyorum. 

Bu seneki, yani 1973 malî yılı bütçesi, prog
ram bütçe esaslarına göre hazırlanmış bulun
maktadır. Anayasal bir kuruluş olan Sayıştay, 
yüksek malûmları olduğu üzere, Anayasamızın 
127 nci maddesi ve 832 sayılı Kanunun hüküm
leri gereğince vazife görmektedir. 

Sayıştaym bu vazifelerini şöylece özetleye
biliriz : 

a) Genel ve katma bütçeli dairelerle bu 
daireler tarafından sermayesinin yarısı veya 
yarısından fazlasına katılmak suretiyle sabit 

veya döner sermayeli veya fon şeklinde kurulan 
kurumların gelir ve giderleriyle mallarını de
netlemek.. 

b) Sorumluların hesap ve işlemlerini yar
gılama suretiyle kesin hükme bağlamak. 

c) Kesinhcsap kanun tasarıları hakkında 
uygunluk bildirimi düzenlemek. 

1961 Anayasasının 127 ve 128 nci maddele
rince Sayıştay, bütçenin T. B. M, Meclisi adı
na uygulanmasını denetlemektedir. Sayıştay 
aynı zamanda malî reformlar hakkında da T. 
B. M. Meclisine raporlar vermektedir. 

Son derece önemli bir görev yapan bu gü
zide müessesemiz, her yıl genel ve katma büt
çeli daireler saymanlıkları ile sabit ve döner-
sermaye saymanlıklarının hesaplarını incele
mekte ve yargılayarak hükme bağlamaktadır. 
Bu saymanlıkların 1 Aralık 1972 gününde sa
yısı 2 436 idi. Keza, Sayıştaym eğer işgücü el
verecek imkân doğarsa, belediyelere ve özel ida
re saymanlıklarına da inceleme ve tetkikatmı 
iletmeyi, yıllık inceleme programlarına dahil 
etmeyi hedef aldığını müşahade etmekteyiz. 

I Aralık 1972 gününe göre, 4 990 sayman
lıkta toplanan belediye ve özel idare hesapla
rıyla ayniyat hesaplarının tamamının da ince
lemeye tabi tutulmamasmm sebebi, denetçi kad
rosunun yetersizliğinden ileri gelmektedir. Zi
ra, her yıl yeterince denetçi yardımcısı alına
mamaktadır. Benden evvel konuşan değerli ar
kadaşımın da belirttiği gibi, açılan kadrolara 
müracaat eden kişilerin bir çoğunun bu imti
hanlarda başarı kazanamaması ile yeterli mik
tarda eleman temin edilememiş olmaktadır. Ve 
bu sebepten de kadro istenilen seviyeye yüksel-
tilememektedir. Denetçiler, incelemelerinde iş
lemlerin mevzuata uygunluğunu araştırmakla 
beraber, bunların maddî bakımdan da doğru
luğunu tespit etmek zorundadırlar. İşlem ve 
hesabın maddî bakımdan doğruluğunun tetki
ki işi, işgücünde de önemli bir zaman işgal et
mektedir. 

Bu sebepledir ki, Sayıştayda da elektronik 
"işlem merkezlerine, kompitür çalışmalarına tam 
olarak geçiş zamanı gelmiş ve hattâ geçmekte
dir de. Böyle elektronik işlem merkezlerinin 
devreye sokulmasından sonradır ki, işgücün
den sağlanacak tasarrufla hukukî incelemeler 
imkânı doğacaktır. 
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Bu zorunluluk daha öncede takdir edildiğin
den Sayıştay'ın elektronik işlem merkezine ge
çiş talebi plânlamaca uygun görülmüş ve altı 
aşamalı bir prosedür tatbiki tavsiye edilmişti. 
Bunlardan birinci ve ikinci aşamaların gerek
leri yerine getirilmiş ve üçüncü aşama olan oto
matik sistem etütü ile sistemin, dizayn işlemin 
Orta Doğu Teknik Üniversitesine yaptırılması 
için bütçeye 100 000 liralık ödenek konmuştur 
ki, bu davranışı C. P. olarak tasvip ettiğimizi 
belirtmeyi vazife sayarız. 

Sayın milletvekili arkadaşlarım; 
28 . 5 . 1970 tarihinde yürürlüğe giren 1260 

sayılı Kanunla giderlerin daha henüz taahhüt 
safhasında iken Sayıştayca mevzuata uygun 
olup olmadığının tespit edilmesiyle, muhtemel 
usulsüz ödemelerin önceden önlenmesi temini 
suretiyle, isabetli hareket edildiğini ve bu 1260 
sayılı Kanunun çok faydalı bir kanun olarak 
Meclisimizce çıkarılmış olduğunu, bir kere da
ha ifade etmeyi, ifası gerekir bir vazife adde
derim. 

Değerli milletvekilleri; 
Malûmları olduğu üzere, sayman hesapları 

denetçiler tarafından incelenmektedir. Ve he
sap mahkemesi olan Sayıştayca da ilgili daire
lerinde yargılanarak hükme bağlanmaktadır. 
Bu dairelere mürettep işler de normalin üstün
de bir birikme ve gecikmenin bulunmadığını da 
yaptığımız tetkiklerde memnuniyetle müşahade 
etmiş bulunuyoruz. Dairelerden çıkan ilâmla
rın son hüküm mercii olan Sayıştay Temyiz 
Kurulunda 1972 yılı Ekim ayından Kasım ayı
na devredilen dosya adedi. 565 olup bu dahi 
normal yüzeydedir. 

Sevgili arkadaşlarım; 

Kesinhesap kanunu tasarılarının Parlâmen
toya şevkinden itibaren bunlara ilişkin olarak 
Sayıştayca düzenlenen genel uygunluk bildi
rimlerinin en geç altı ay içinde T. B. M. Mec
lisine sunulması gerekmektedir. Bu uygunluk 
bildirimlerinin bu kanunî süresinde, hattâ sü
resinden önce T. B. M. Meclisine sunulduğunu, 
ancak bir kısmında da süresinde sunulmama-
lar, gecikmeler olduğunu müşahade etmiş bu
lunuyoruz. Gecikmelerin ise, denetim kadrosu
nun yetersizliğinden ileri geldiğini ifade eder
sek, bir hakikatten bahsetmiş oluruz. Gecikme
lerde azalmayı 'müşahade ettiğimizi bildirmekle 

de bu Anayasal kuruluştaki olumlu gelişmenin 
memnuniyetle müşahadesini ifade etmekten 
zevk duyduğumuzu arz ederim. 

Sayın milletvekilleri, bu Anayasal kuruluş
ta sevinçle müşahede ettiğimiz bir husus da, 
son yıllarda, Sayıştayca yapılan meslekî yayın
ların geniş çapta yaymlanmasmdaki artan gay
retlerdir. Bu müşahedelerimiz bizi bahtiyar et
mektedir. Sayıştaym yayın alanındaki bu gay
retleri büyük bir boşluğu doldurmaktadır. Bu 
güzel gayretin daha da arttırılmasını temenni 
ettiğimizi ifade etmek isteriz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sa
yıştay bütçesi mütevazidir, yurt gerçeklerine 
uygundur, tasarrufa riayet edilmiştir. Bu Ana
yasal kuruluşta vazife gören değerli kişiler, ça
lıştıkları binalarda zor koşullarda çalışmaları
na rağmen, mütevazi bir halde vazifeye devam 
etmektedirler. Bu kadar önemli vazife görülen 
bir müessesede, daha rahat koşullarda çalışma 
imkânları sağlanmasını temenniyi de bir vazi
fe addeder, Sayıştay Başkanlığı bütçesinin mil
let ve memleketimize hayırlı olmasını temenni 
eder, Büyük Meclise C. P. Grubu adına saygı
larımızı sunarız. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — A. P. Grubu adına Sayın Hü
samettin Başer, buyurunuz. (A. P. sıralarından 
alkışlar).' 

A. P. GRUBU ADINA HÜSAMETTİN BAŞ
ER (Nevşehir) — Sayın Başkan, değerli ımil-
iletve killeri; 

1973 yılı Sayıştay Bütçesi hakkında A. P. 
nin görüşlerini arz 'etmek üzıere huzurunuzda bu
lunuyorum. 

Âmımıe hizmetlerinin görülebilmesi için va
tandaşlar malî güçleriyle orantılı ol arak.-Devle
te vergi öderler. Alman bu vergilerin usulüne 
uygun ve yerine sarfedilip edilmediğini kont
rol etmJek de, Anayasamızın 127 ve 128 nci mad
deleriyle Sayıştaya verilmiştir. 

Hükümetlerin yaptığı hizmetleri ve yapılan 
hizmetler için vatandaştan alınan vergilerin 
sarfında hesap Vermesi, hür ve demokratik re
jimdin icabıdır. Vatandaştan verginin alınması 
ve yerine sarfı ^kanunlarla düzenlenir. Deınuok-
rasilerde millet egemenlik hakkını, kendisini 
temsile yetkili parılâmtento vasıtasıyle kullanır. 
Ancak, yasama organlarının kuruluş ve çalış
ıma tarzı teknik bir kontrol ve murakabeye el-
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vermediğinden, yasama, organları bu yetkisini, 
bütün batı demıokrasilerindeki gibi, bir teknik 
kuruluş vasıtasıyle kullanma usulünü tercih et
miştir. Biz de Sayıştay, Divanı Muhasebat adiy
le ilk olarak 1861 tarihinde Tanzimat Devrinde 
bir nizamname ile kurulmuştur. 1876 Anayasa-
sıyıle Divanı Muhasebatın bir Anayasa, nılüesse-
sesi olarak Anayasada yer aldığını görmekte
yiz. Cumhuriyetin ülânmdan sonra 1924 Anaya
sasında Sayıştay, Divanı Muhasebat adiyle Tür
kiye Büyük Millet Meclisi adına kontrol ve mu
rakabe yapan bir hesap mabkemıesi olarak yer 
almıştır. Sayıştay, 1961 Anayasasında da yerini 
almıştır. 

Anayasanın 127 ve 128 nci maddeleriyle 832 
sayılı Kanun hükümleri uyarınca 'Sayıştay; 

a) Genel ve katma bütçeli dairelıerile bu 
daireiler tarafından sermayesinin yarısı veya ya-
rısındain fazlasına katılmak suretiyle sabit ve
ya döner sermayeli veya fon şeklinde kurulan 
kurumların gelir ve giderleriyle mallarını de-
netlernek, 

b) Sorumluların hesap ve muamelelerini 
yargılama yoluyıle kesin hükme bağlamak, 

e) Kesinhesap kanun tasarıları hakkında 
uygunluk bildirimllerini düzenlemek görevli bir 
Anayasa kuruluşudur. 

(28 . 5 . 1970 tarihinde yürürlüğe giren 1260 
sayılı Kanunla harcamadan önce vizıe kaldırıl
mış, ödenek ve kadro dağıtım işlemlerinin ön
ceden vize edilımiesi yolundaki uygulama aynen 
bırakılmıştır. 

Mahallî idarelerin hesap yönünden demetlen
mesi de muvakkat bir görev olarak 832 sayılı 
Kanunun ek 1 nci maddesinde Sayıştaya veril
miş bulunmaktadır. Denetçiler tarafından ince
lenen sayman hesapları, Sayıştay dairelerinde 
hükme bağlanır, dairelerden çıkan ilâmiların son 
hüküm ımıercii Sayıştay Temyiz Kuruludur. 

Kesinhesap kanun tasarılarının Parlâmen
toya şevkinden itibaren bunlara ilişkin olarak 
Sayıştayea düzenlenen genel uygunluk bildirim
lerinin en geç alltı ay içinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisime sunulması gerekmektedir. 

iSayıştaym kanunen kendisine tevdi edilmiş 
işleri zamanında yapabilmesi için teknik yeni
liklere ve yetişkin personelle ihtiyacı vardır. 
1973 yılı için teklif edilen ödenek genel toplamı 
41 188 -558 lira olup, geçen yılın 40 438 059 li-

İ ra tutarındaki ödenek toplamlara, göm 750 €00 
I lira fazlalık göstermektedir. 
j iSayıştaym bu önemli işlerde çalışmalarını 
| takdirle karşılarken, 1973 yılı bütçesinin hayır

lı ve uğurlu olmasını diler, Grupum adına Yüce 
Meclise saygılar sunarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grubu adına Sayın 
Tevfik Fikret Övet, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA TEVFİK FİKRET 
ÖVET (Sinop) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri ; 

1973 ımıalî yılı (Sayıştay Bütçesi üzerinde 
I C H. P. Grubunun görüşlerini belirtmek üzere 

söz alımtış bulunuyorum. 
Sayıştay taraflından her yıl genel ve katma 

bütçeli daireler saymanı!ıklarıyle tsabit ve dönıer 
sermaye saymanlıklarının tamamımın hesapları
nı incelemekte ve yargılayarak hüknue bağla
maktadır. Bu saymanlıkların sayısı 1.12.1972 
gününde 243'6'dır. İşgücünün elverdiği oranda 
da ayrıca beledüys ve özel idare saymanılıikla-

I rıyl7e ayniyat saymanlıklarının incelenmesi, yıllık 
inceleme programına dahil edilmiektedir. 

I 1 . 12 . 1972 gününe göre 4990 saymanlık-
I ta toplanan belediye ve özel idare hesaplarıy-

le ayniyat hesaplarının Itamaımnnın incelemeye 
I tabi tutulmasının nedeni, denetçi kadrosunun 
j yetersizliğidir. 

Denetçilıer, incelemeilerinde işlemlerin mıev-
I ;"iıata uygunluğunu araştırmakla beraber, bun-
I larım maddî 'bakımıdan da doğruluğunu tespit 
I etmek zorundadırlar. İşlem ve hesabın im addı 
I doğruluğunun tespiti işi işgücünün önemli bir 
I kısmını almaktadır. Oysa bu hizmetin, son yıl-
] kırda kullanma alanı genişleyen elektronik iş-
I lem mieıkezlerinde kompitürler vasıtasıyle kısa 
I bir sürede ve güvenilir bir şekilde görülmesi 
I mümkündür. Böylece, söz konusu işgücünden 

sağlanacak tasarrufun hukukî incelemeye akta-
I rılmıası olanağı doğacaktır. Ayrıca, halen im-
I kansızlık nedeniyle yapılmayan bir kısıım mad

dî ihoeleımelerin de ifası suretiyle daha etken 
I bir denetim sağlanmış olacaktır. 
I Bu itibarla, Sayıştayda kısa sürede bir eilek-
] tronik işlem merkezinin kurulması içıin teşebbü-
I »e geçilmiş, Devlet Plâolamıa Teşkilâtı Müsıte-
I RaL'lığıııca Sayıştayın otomatik sisıteane geçiş 

isteği uygun görülerek bu geçiş devresinde 6 
I aşamalı bir prosedür öngörülmüştür. Bunlardan 
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bkineL ve ikinci aşamaların., gerekleri. yerine 
gedirillmiiş. ve üçüncü. aşama, olan: otomatik. sis
tem letüdü ile sktemiın dizayn işlerinin Ortado
ğu Teknik Üniversitesine yaptırılması için büt
çeye 100. ÖCO liralık ödenek konulmuştur. Sa-
yıştayda işgücünden sağlanacak tasarrufu, hu-
ıkukî inceleme alanına aktaracak olan otomatik 
sisteme bir 'aın önce geçilmesi tavsiyeye şayan
dır. 

28 . <5 . 1970 tarihinde yürürlüğe giren 
1200 sayılı Kanunla harcamadan önce vize kal
dırılmış, ödenek ve kadro dağıtımı işlemlerinin 
önceden vize ıcdilmesi yolundaki uygulama ay
nen bırakılmıştır. 

Buna karşılık, merkezde bağıtlanan sözleş-
ııiiöler için uygulanan tescil işlemi bütün Tür
kiye'ye teşmil edilmiştir. 

Anılan tarihten itibaren Sayıştaym deneti
mine tabi daire ve kurumlarca harcamaya iliş
kin olarak bağıtlanan sözleşmeler, bağıt tari^-
hinden itibaren üç gün içinde Sayıştaya gönde
rilmektedir. 

Bu sözleşmeler, bütçe rejimi, konusu veya 
tutarı itibariyle tescile veya kayda ta'bi tutul
maktadır. 

Böylece giderin henüz taahhüt safhasında 
iken mevzuata uygunluğu tespit 'edilmekte ve 
muhteımiel usulsüz, ödemeler önceden önlenmiş 
olmaktadır. Bu denetimin 'etkenliği ve faydası 
açıktır. 

Denetçiler tarafından incelenıen saymian he
sapları, hesap mahkemesi olan Sayıştay daire
lerinde yargılanarak hükme bağlanmaktadır. 
Dairelerden çıkan* ilâmların son hükmî ımtârcü 
olan Sayıştay Temyiz Kurulunda 1972 yılı Ekim 
ayından Kasım ayına devreden dosya adede 
5G4 olup, bu da normal düzeydedir. 

Kesinhesap kanunu tasarılarınım Parlâmien-
toya şevkinden itibaren bunlara ilişkin olarak 
Sayıştayea düzenlenen genel uygunluk bildirılrm-
lerinin en geç altı ay içinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulması gerekmektedir. Ge
nel uygunluk 'bildilemlerinin bir kısmının sü
resinde, bir kısmünm da süresinden önce Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulduğu, Tür
kiye Büyük Millet Meclisine, suresinde sunulan 
genel uygunluk. bMiriımlleri.ısayısının yıldan yı
la. arttığa, anlaşılmaktadır: 

Sayıştay $on yıllarda meslekî yayınlara baş
lamış, böyleciö bu alanda duyulan büyük ihtiya

cı karşıLaanıştır. 1972. yık. sonuna doğru 7 nci 
'kitap yayınlanmıştır. Sayıştayın çeşitli, koııular:-
daki yayımlarıyle, Genel Kuruk ve Daireler Ku
rulu kararlarını kapsayan ve Sayıştay içtiha
dını belli eden yayınların devamını temenni et
mekteyiz. 

1973 yılı içimde teklif edilen ödenek genel 
toplamı 41 188 588 lira olup, geçen yılın 
40 438 059 lira tutarındaki ödenek toplamana 
göre 750 5129 lira fazlalık görüimıektedir; artış 
oranı yüzde 1,8'dir. Ödenek türleri itibariyle 
karşılaştırdım?a, 1972 bütçe rakamlarına göre 
cari harcamalar ödeneklerinin 647 529 liralık 
artış, yatırım, harcamaları ödeneklerinin de 
11 999 liralık azalış, transfer harcamıaları öde
neklerinin de 114 999 liralık artışı görülmek
tedir. Artışlara ait rakamların toplamından aza
lışa ait rakam çıkarılınca, fiilî artış 790* 529 lira 
olarak bulunmaktadır. 1973 Sayıştay bütçesi 
teklifinin hazırlanmasında, ödeneklerin gerçek 
ihtiyaçlar karşılığı olarak teklif edildiği, tasar
ruf için gereken itinanın gösterildiği tarafımız
dan müşahade edilmiştir. 

Bütçenin Milletimize ve Sayıştaya hayırlı 
olmasını diler, Yüce Meclisi saygıyle selâmla
rım!. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu 
adına Sayın Hamdi Hamamcıoğlu, buyurunuz 
efendim. 

M. G. P. GRUBU ADINA HAMDİ HAMAM
CIOĞLU (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, 
muhterem ımilletvekilleri; 

Millî Güven Partisinin, 1973 malî yılı Sayış
tay bütçesi hakkındaki maruzatını kısa olarak 
arz etmek için huzurunuza geldim. 

Kuruluş tarihi, ta 1861 yılma, Abdülâziz 
zamanına uzanan Sayıştay, 1961 Anayasasınnı 
127 nci maddesine göre, genel ve 'katma bütçe
li dairelerin gelir ve giderleriyle, mallarını 
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına, başka bir 
deyimle Türk Milleti adına denetlemekle gö
revli bir müessesemdzdir. Vatandaşın emeğin
den ve almterinden alman vergilerin yerinde 
sarfedililp edilmediğini arayıp sormak en tabiî 
hakkıdn*. Özellikle, bugünün Türkiye'sinde har 
gün hayat pahalılığı artarken, Devlet çarkının 
yavaş olduğu kadar pahalı işlemesi, resmî .kuru
luşlardaki israfın akla .gelebilen her çeşidi' kol 
gezerken, personel istihdaımımda bir mdırasye-
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dildik 'zihniyeti- hüküm sürerken, millet adıma 
denetimin düne nazaran bugün çok daha önem 
kazandığı bir vakıadır. 

Sayıştayım, Türkiye'de 5 OOO'e yakın say
manlığın hesaplarını inceleme ve lüzumunda 
yargı görevini de ifa zorunluğunu gözönünde 
bulundurduğumuz zaman, görevinin adet itiba
riyle olduğu kadar kapsamının da ne derece ge
niş olduğunu anlamak zannederdim kolay ola
caktır. 

Diğer yönden, 1970' yılından bu yana Türki
ye'de yapılan sözleşmelerin tescili, ödenek ve 
kadro dağıtımlarının Sayıştayca önceden vize 
edlimiesi zorumluğu da bu ağır görevin bir kat 
daha ağırlaştığının delilleridir. 

Muhterem arkadaşlarım; bir müesseseye bu 
kadar ağır ve külliyetli bir görev yükleyecek
siniz, ama kendilerine asgarî mânada eleman 
bakımından yardımcı olmayacaksınız, bu mües
seseyi eleştireceksiniz... îştıe bu olmaz. İhtiyaç
larını asgarî mânada .karşılamadıkça Sayıştayın 
görevini tam ani amfiyle yapabil] eceğini beklemek 
bir haksızlık olmaktadır. 

Diğer yandan, Sayıştayın çâlışm'a sistemi, 
'eskiden olduğu gibi klâsik anlamda, Ankara'da 
artık dosyalar üzerinde oılmaım'aktadır. Doğru 
ve isabetli bir murakabenin ımahallindeki kont
rolle mümkün olacağı gerçeğini inkâr etmek 
'mümkün değildir. Bu sebeple, Sayıştay çalış
malarının Ankara dışına çıkarak ifa 'edilme
sinde miemlekıet bakılmandan zaruret vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, üzülerek ifade et
mek zorunluğundayız ki, Sayıştay 'denetçileri
nin, Bütçe Kanununun 19 ncu maddesi içinde 
mütalâa edilmemesini hukuk anilayışıylıe bağ-
datınmak mümkün olmadığı gibi, adalet ülkele
rini ve eşitlik prensiplerini tamamen zedeleyici 
bir durum ortaya çıkmıştır. 

Bu haksız durumun rruutlaka ve süratle gide
rilmesi için Yüce Meclisin, 1973 Bütçe Kanu
nunda gerekli ilgi ve hassasiyeti göstermek su
retiyle, muhtemel mağdurlyet'lerin, hele hakkı
nı 'allamamış insanların normal olarak düşeceği 
psikolojik ve moral yıkıntısının, çalışma gücü
nü azaltması gibi olumsuz etkilerin süratle 
kaldırılmasını Yüce Meclisten istirham ediyo
ruz. Sayıştayımızın bu kadar 'büyük işler gör
mesine karşılık, sessiz ve mütevazi ealışimıala-
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randa başarıya ulaşmasını diler, bütçenin ken
dilerine hayırlı oflaması temennisiyle Yüce Mecli
se saygılar sunanım (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Enver Akova?.. Yok. 
Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu?.. Yok. 
Saym Zekerliya Kürşadf.. 

ZEKERİ YA KÜRŞAD (Kahraman Maraş) 
— Vaz geçtim efendim. 

BAŞKAN — Pekiyi efendim. Saym Sadi 
Binay buyurunuz efendim. 

ŞADI BİNAY (Bilecik) — Saym Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Birkaç kelimeyle iktifa edeceğim. Benim 
üzerinde durmak istediğim husus; Sayıştay, 
muazzam derecede ağır yükle ımahmûl olmasına 
rağmen, bilhassa bugünkü hükümetlerin bütçe
lilerini sarstığından bahseden ve hakikaten hepi
mizin de gözleri önünde her gün cereyan eden 
şu Devlet israf atının, müsrif liginim, de bir 
ıkontrol altına alınması çok gereklidir. Bıir ta
rihte, bir bakanın hanımını arabaya alması, 
Demokrat Parti devrinde, büyük kongresinde 
o günkü Adalet Bakanı Halil Özyörülk'ün isti
fasına sebebiyet vermişti. Bugün bir paket 
sigara almak için otomobiller gönderilmekte, 
hele malî bütçe yılı yaklaşırken, piyasa âdeta 
yağmaya uğramaktadır; para yanmasın - san
ki başkasının parasıymış gibi - aman para git
mesin... Ben İsrail'i gördüm muhterem arkadaş
lar, gerçi Yahudi cimriliği de var, ama adam
lar koltuk koymuyorlar umum müdürlerdin ya
hut vekillerin kabul odalarına, misafir odala
rına. Neden? Çünkü, çarçabuk adam kalksın 
diyerekten, tahta sandalye, 'otobüsler tahta 
sandalye, buna mukabili ismini de söyleyebi
lirdim, bizim bâzı genel müdürlüklerimiz, hattâ 
şube müdürlüklerimiz, değişir değişımez yerine 
gelen zat yüzbin liraya odayı tefriş ettiriyor; 
kaplamalar, halılar, doğramalar, hepsi gidiyor 
ve dolayısıyle bunlar büyüye büyüye bütçemiz 
tamamen bir israfat 'bütçesi oluyor. Halbuki, 
Devletin gelirlerini, birçok dairelerin gelirle-
rini giderlerini, mallarını kontrol eden Sayış
tay, bunlarla kâfi derecede ilgilenemiyor. Bu 
yönden de kadrosunun mutlak surette takviye
si lâzım. Bu yönlere eğilmesi lâzım, hattâ 
şahsî kanaatim, İktisadî Devlet Teşekkülleri-
miın kontrollarmın da Sayıştayca yapılması lâ
zım. Bunun dışında, ufak tefek sarfiyatların 
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vizesinde lütfen sürate önem verilmeli. Kadro
sunun takviyesi veyahutta kompitür glibi, elek
tronik beyin mafcünası gibi teçhizatla kuvvet
lendirilmek suretiyle sürat kazandırılması lâ
zımdır. Böylece, vatandaşlar sırada çok fazla 
bekliyor, günlük işlerini aksatıyor onların da 
işler1! görülmüş olsun. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayıştay bütçesi üzerindeki 
müzakereler bitmiş bulunmaktadır. Bölümlere 
geçilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölüm 
Program 

101 

Açıklama 

G-eneil yönetim 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler. Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm 
Program 

1 618 864 

Bölüm 
Program 

102 

Açıiklama 
Bölüm 

Program 

7 663 913 Destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler. Kabul 
edilmiştir. 

111 İnceleme, yargı ve karar 31 595 811 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler. Kabul 
•edilmiştin*. 

900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 310 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler. Kabul 
edilmiştir. 

Bu suretle Sayıştay 1973 yılı bütçesi kabul 
^edilmiş bulunmaktadır. Mensuplarına ve mem
leketimize hayırlı ve uğunlu olmasını dilerim. 

18 Şubat 1973 Pazar saat 9.00'da toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanıma saati : 20,22 

ı>w<< 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

60 NCI BİRLEŞİM 

17 . 2 . 1973 Cumartesi 

Saat : 09,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

III 
ÖNDELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1978 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karına Komisyonu raporu İle 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/734; Cumhuriyet Senatosu 1/124) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 844; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 167) (Dağıtma taHhi : 
14 . 2 . 1973) 

X 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Btüçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/749; Cumhuriyet Sena
tosu 1/125) (Millet Meclisi S. Sayısı : S24; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 168) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 3. — Ankara Üniversitesi 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/735: Cumhuriyet Senatosu 
1/131) (Millet Meclisi S. Sayısı : 826; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 176 (Dağıtma tari
hi : 14 . 2 . 1973) 

!X 4. — Ege Üniversitesi 1973 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/740; Cumhuriyet Senatosu 
1/130) (Millet Meclisi S. Sayısı : 834; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 180) (Dağıtma tari
hi : 14 . 2 . 1973) 

X 5. — İstanbul Üniversitesi 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ile İstanbul Üniversitesi 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında aypılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başaknlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/743; Cumhuriyet Senatosu 1/128) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 843; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 14 2 . 1973) 

X 6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1973 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/744; Cumhuriyet Se
natosu 1/129) (Millet Meclisi S. Sayısı : 825; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 182) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 7. — Hacettepe Üniversitesi 1973 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/741; Cumhuriyet Senato
su 1/132) (Millet Meclisi S. Sayısı : 832; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 177) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1973) 

X 8. — İktisadî ve Ticarî İlimler Adademi-
leri 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/745; Cum
huriyet Senatosu 1/133) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 833; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 183) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973). 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. (Devamı arkada) 
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X 9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/746; Cumhuriyet Sena
tosu 1/126) (Millet Meclisi S. Sayısı : 828; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 172 (Dağıtma 
tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 10. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/742; 
Cumhuriyet Senatosu 1/127) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 829; (Dağıtma tarihi : 14.. "2 . 1973 

X 11. — Tekel Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/748; Cumhuriyet Senato
su 1/139) (Millet Meclisi S. Sayısı : 823; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 174) ('Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1973) 

X 12. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/739; 
Cumhuriyet Senatosu 1/136) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 837; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
170) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 13. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/737; 
Cumhuriyet Senatosu 1/135) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 835; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
179) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 14. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/738; Cumhuriyet Sena
tosu 1/137) (Millet Meclisi S. Sayısı : 831; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 169) (Dağıtma tari
hi : 14 . 2 . 1973) 

X 15. —Pe t ro l Dairesi Başkanlığı 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkerele
ri (Millet Meclisi 1/750; Cumhuriyet Senatosu 
1/138) (Millet Meclisi S. Sayısı : 836; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 175) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1973) 

X 16. — Orman Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/747; Cumhuriyet Senato
su 1/140) (Millet Meclisi S. Sayısı : 827; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 173) (Dağıtmata-
rihi : 14 . 2 . 1973) 

X 17. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/736; Cumhuri
yet Senatosu 1/134) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
830; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 178) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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